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Wprowadzenie techno-
logii bezołowiowej posta-
wiło nowe wyzwania dla 
producentów sprzętu lu-
towniczego. Zmiany jakie 
nastąpią dotyczą konstruk-
cji stacji lutowniczych, lu-
towia oraz środków che-
micznych. W porównaniu 
do powszechnie stoso -
wanego lutowia opartego 
na związku cyny, ołowiu 
i srebra z temperaturą top-
nienia 186°C lub 179°C, 
pojawi się nowe – oparte 
na związkach cyny, sre-
bra i miedzi. Większość 
nowych stopów będzie 
charakteryzować się tem-
peraturą topnienia wyż-
szą o około 20°C – 40°C. 
Wzrost temperatury będzie 
miał wpływ na przebieg 
procesu oraz spowoduje, 
że uzyskanie lutowanych 
połączeń o dobrych właści-
wościach termicznych oraz 

Nowy produkt firmy JBC – 
stacja lutownicza DI3000

Lutownice grzałkowe są najbardziej 
rozpowszechnionymi urządzeniami znajdującymi 

zastosowanie w przemyśle elektronicznym. 
Występują powszechnie w serwisach napraw 

elektroniki i są niezbędne przy montażu 
ręcznym, który jest ciągle stosowany mimo 
wysokiego stopnia automatyzacji produkcji.

mechanicznych stanie się 
trudniejsze. Na jakość po-
łączeń w procesie lutowa-
nia ręcznego mają wpływ 
t r z y  c z y n n i k i :  t o p n i k 
(flux), temperatura oraz 
czas .  Właściwe relacje 
zachodzące między nimi 
zapewnią uzyskanie połą-
czeń o bardzo dobrych pa-
rametrach mechanicznych 
i elektrycznych. Uzyskanie 
takiego połączenia jest 
możliwe, jeśli w odpowied-
nio krótkim czasie dostar-
czymy wystarczająco dużo 
energii cieplnej, pozwalają-
cej na roztopienie spoiwa 
i jednocześnie unikniemy 
odparowania topnika lub 
jego przegrzania. Odparo-
wanie topnika, wynikają-
ce ze zbyt długiego czasu 
lutowania, prowadzi do 
powstania efektu ziarnisto-
ści. Objawia się to poja-
wieniwm się rys, pęknięć, 

a także obecnością pęche-
rzy powietrza w lutowa-
nych połączeniach, które 
prowadzą do obluzowania 
się elementów, a czasami 
do ich całkowitego ode-
rwania się. Są więc one 
źródłem powstania stanów 
awaryjnych. Aby faza lu-
towania przebiegała bez 
większych problemów i za-
pewniała oczekiwany efekt, 
należy zapewnić dostęp 
do wyposażenia w sprzęt 
lutowniczy odpowiadający 
nadchodzącym potrzebom.

Na rynku polskim od 
trzech lat obecna jest hisz-
pańska firma JBC. Nowym 

p r o d u k t e m , 
k t ó r y  z o s t a ł 
wprowadzony 
na rynek jest 
zestaw lutow-
niczy powsta-
ł y  w  o p a r c i u 
o stację DI3000. 
W skład zesta-
w u  w c h o d z i : 
stacja lutowni-
cza, lutownica, 
m i n i l u t o w n i -
ca ,  lutownica 
z podajnikiem 
c y n y,  g o r ą c e 
mikroszczypce 
oraz szczypce. Rys. 1.

Każde z tych narzędzi jest 
połączone ze stacją zasi-
lającą za pośrednictwem 
odpowiedniej podstawki. 
Zastosowane w stacji roz-
wiązania techniczne spra-
wiają, że należy ona do 
ścisłej światowej czołów-
ki. Każdy element zesta-
wu lutowniczego posiada 
swoje indywidualne cechy 
pozwalające sprostać no-
wym wymaganiom. Od-
noszą się one głównie do 
ergonomii, efektywności 
i wydajności. Są nimi pro-
gramowalna stacja lutow-
nicza, lutownica oraz grot, 
który w zintegrowanym 
module zawiera grzałkę 
oraz czujnik temperatury. 
Jest on umieszczony do-
kładnie w samym czubku 
grota. Takie rozwiązanie 
zapewnia doskonałe wa-
runki przekazywania cie-
pła przy niewielkiej bez-
władności. Tolerancja tem-
peratury pracy zamyka się 
w granicach od 2 do 5% 
zadanej wartości. Bogata 
oferta wymiennych grotów 
pozwala na ich wybór 
w zależności od wielko-
ści punktu lutowniczego 
oraz od rodzaju spoiwa. 
Umożliwia to dostarczenie 
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określonej energii cieplnej 
w krótkim czasie, bez ry-
zyka odparowania topnika. 
Proces lutowania przebie-
ga w niższej temperaturze 
i krótszym czasie przy jed-
noczesnym zapewnieniu 
korzystniejszych parame-
trów pracy i zdecydowanie 
wyższej wydajności.

Na rys. 1 przedstawio-
no wykres graficzny, na
którym porównano stan-
dardową lutownicę grzał-
kową pracującą z tempe-
raturą 390°C i lutownicę 
JBC pracującą z tempera-
turą 350°C. Wykonanie ko-
lejnych 10 lutowanych po-
łączeń zostało przeprowa-
dzone w czasie krótszym 
o około 20%, mimo niższej 
temperatury pracy o 40°C. 
Czas bezwładności, czyli 
czas potrzebny na ponow-
ne uzyskanie temperatury 
pracy po schłodzeniu wy-
nikającym z odbioru ciepła 
przez punkt lutowniczy 
jest rzędu 2, 3 sekund. 
Wymienne groty osadzo-
ne są w lutownicy o wa-
dze 16 lub 24 gramów. 
Jej konstrukcja umożliwia 
wymianę grota jedną ręką, 
w czasie 2 sekund bez 
względu na jego tempe-
raturę. Praca z lutownicą 
może być porównywalna 
do posługiwania się dłu-
gopisem. Odległość mię-
dzy uchwytem, a punktem 
lutowniczym wynosi około 
2 centymetrów. Podobne 
możliwości oferują gorące 
szczypce lub gorące mi-
kroszczypce. Zapewnia to 
dużą wygodę i precyzję, 
szczególnie ważną przy lu-
towaniu pod mikroskopem 
drobnych, precyzyjnych 
elementów. Mając na uwa-
dze, że lutowie bezołowio-
we zawiera spoiwa lutow-
nicze o różnym składzie 
chemicznym oraz tempe-
raturze topnienia miesz-
czącej  s ię  w granicach 
150...240°C, użytkownik 
może za pomocą progra-
matora ustawić jedną stałą 
temperaturę pracy lub do-
stosować zakres regulacji 

temperatury w przedziale 
od 50°C do 450°C. 

Wzros t  t empera tury 
wynikający z wprowadze-
nia lutowia bezołowiowego 
wpłynie na okres użytko-
wania grota. Jego ochrona 
jest istotnym elementem, 
który wpływa dodatkowo 
atrakcyjnie na ocenę ofe-
rowanego sprzętu. Rozwią-
zania techniczne zestawów 
lutowniczych umożliwiają 
redukcję temperatury gro-
ta po odłożeniu lutowni-
cy na podstawkę do 50°C 
(sic!). Czas 2...3 sekund 
potrzebny na uzyskanie 
temperatury pracy sprawia, 
że rozwiązanie to znajduje 
praktyczne zastosowanie. 

Poprawne ocynowanie 
grota jest jednym z ele-
mentów wpływających na 
warunki pracy. W ofercie 
grotów przeznaczonych do 
pracy z lutowiem bezoło-
wiowym ich czubki zo-
stały pokryte związkiem 
cyny i miedzi. Rdzeń grota 
został wykonany z miedzi. 
Nałożono na niego żela-
zną, ocynowaną końcówkę. 
Rozwiązanie to wpływa 
zarówno na czas eksplo-
atacji, jak i na parametry 
pracy.

Oferta sprzętu lutowni-
czego firmy JBC spotyka
się z dużym zainteresowa-
niem oraz wysoką oceną 
jego użytkowników. Wpły-
wają na to zastosowane 
rozwiązania techniczne 
oraz wysokie parametry 
pracy. Szeroka gama pro-
duktów pozwala na do-
konanie wyboru sprzętu 
idealnie pasującego do po-
trzeb. W podjęciu optymal-
nej decyzji pomocne mogą 
być bezpłatne prezentacje 
sprzętu lutowniczego JBC 
prowadzone przez pracow-
ników łódzkiej firmy han-
dlowej Transfer Multisort 
Elektronik.
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• DOKŁADNE ODWZOROWANIE OB-
RAZU – KARTA MIC-3714 (COM-
PACTPCI – 3/6U). MIC-3714 jest 
kar tą czterech wejść analogowych 
produkowaną przez firmę Advantech 
i umożliwiającą próbkowanie sygna-
łów z częstotliwością do 30MHz. 
Budowa kar ty akwizycji danych 
opar ta została na architektur ze 
PCI. Wszystkie kanały wyposażono 
w identyczne łącza (BNC) i 12-sto 
bitowe przetworniki A/C, realizujące 
konwersję równoległą.

• MODUŁ KOMUNIKACJI Z 4-MA 
PORTAMI RS-232 – ADAM-5090. 
ADAM-5090 jest modułem produko-
wanym przez firmę Advantech i wy-
posażonym w 4 por ty RS-232 ze 
złączem typu RJ-45. Producent wy-
posażył moduł w 128-mio bajtowy 
układ UART FIFO (16C954) oraz 
w sygnalizację wysyłania i odbie-
rania danych w postaci diod LED. 
Maksymalna prędkość przesyłu in-
formacji to 115,2kb/s.

• PRZEMYSŁOWY SERWER VIDEO 
PRZYSTOSOWANY DO PRACY 
W TRUDNYCH WARUNKACH PRZE-
MYSŁOWYCH. Moxa VPor t 3310 
to jedno kanałowy serwer video 
umożliwiający podłączenie kamery 
analogowej i transmisji uzyskanego 
z niej obrazu w postaci cyfrowej 
MPEG4 poprzez sieć Ethernet. Ser-
wer ten wyróżnia się przystosowa-
niem do pracy w trudnych warun-
kach zewnętrznych (nawet w za-
kresie temperatur -40…+75º C), 
zabezpieczeniem przed wystąpie-
niem awarii zasilania (redundantne 
wejście zasilania 12-45VDC) oraz 
metalową odporną na wstr ząsy 
obudową IP30 z sztywnym monta-
żem na szynie DIN.

• E D G - 6 5 2 8 L  - P R Z E M YS ŁO W Y 
SWITCH ETHERNETOWY .  EDG-
-6528L to pr zykładowy Switch 
przemysłowy który łączący elemen-
ty sieci komputerowej. Wyposażo-
no go w 8 por tów zewnętrznych 
o pr zepustowości do 100Mb/s, 
chronionych przed przepięciami linii 
zasilającej do 3000 VDC.  Głów-
nym przeznaczeniem EDG-6528L 
jest praca w środowiskach o szero-
kiej gamie temperatur 0-70°, oraz 
podwyższonej wilgotności 20-95%.

• OPC W ETHERNECIE. Odchodzenie 
od rozwiązań proponowanych przez 
danego producenta tylko i wyłącznie 
dla jego produktów realizowane jest 
poprzez wprowadzanie niezależnych 
standardów, co obecnie jest tren-
dem dostrzegalnym we wszystkich 
gałęziach przemysłu. Rozwiązania 
towarzyszące temu trendowi dają 
klientom możliwość konfiguracji 
swojego systemu i aplikacji w zależ-
ności od potrzeb.

www.sterowniki.pl

Zapraszamy do zakupów w nowym 
sklepie internetowym branży 

automatyki przemysłowej
http://sklep.sterowniki.pl

Ceny niebezpiecznie niskie! 
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