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wielkoúci lutowanej powierzchni. Ta-
kie rozwi¹zanie gwarantuje, øe
w†trakcie pracy temperatura grota jest
stabilna i†nie podlega wahaniom
wiÍkszym niø 5% wartoúci tempera-
tury ustalonej przez uøytkownika.
Ponadto uøytkownik moøe byÊ pe-
wny, øe w†trakcie lutowania nie na-
st¹pi przegrzanie úcieøki lub punktu
lutowniczego.
Waønym parametrem oceny jakoúci

grota jest jego øywotnoúÊ. Firma JBC
wyposaøa swoje lutownice w†groty
z†czubkiem pokrytym podwÛjn¹ wars-
tw¹ stali, co zapewnia 3...4-krotnie
d³uøszy okres uøytkowania niø kla-
sycznych grotÛw, w†ktÛrych czubek
pokryty jest pojedyncz¹ warstw¹ stali.

Lutownica i†minilutownica
Waga tych narzÍdzi wynosi odpo-

wiednio 24g i†16g (fot. 2). Zapewnia-
j¹ uøytkownikom ³atw¹ wymianÍ gro-
ta bez wzglÍdu na jego temperaturÍ.
Wymiana moøe byÊ wykonana jedna
rÍk¹ w†czasie oko³o 2 sekund. SposÛb
wymiany grota pokazano na fot. 3.
Mini lutownica moøe byÊ wykorzys-

tywana tam, gdzie wymagana jest wy-
soka precyzja lutowania. Lutownica jest
wiÍc powszechne stosowana w†monta-
øu lub naprawie p³ytek elektronicz-
nych. Na jej wyposaøeniu jest wiele
wymiennych grotÛw, ktÛre umoøliwiaj¹
wlutowanie lub wylutowanie uk³adÛw
scalonych w†obudowach QFP i†PLCC.
NajwiÍkszy uk³ad, ktÛry moøe byÊ wy-
lutowany przy uøyciu grota lutownicy
moøe mieÊ wymiary 18 x†18 mm. Po-
s³ugiwanie siÍ tymi narzÍdziami moøe
byÊ porÛwnywalne do pos³ugiwania siÍ
d³ugopisem (rys. 4).

Rozlutownica
Rozlutownica DR5570 pokazana na

fot. 5†jest wykorzystywana do de-
montaøu elementÛw z†p³ytek wykona-
nych w†technologii przewlekanej. Na
wyposaøeniu ma 7†wymiennych koÒ-

cÛwek, ktÛrych rozmiar jest
dobierany do úrednicy wy-
prowadzeÒ uk³adÛw scalo-
nych. Wymiana koÒcÛwek
jest moøliwa bez wzglÍdu na
ich temperaturÍ. Na uwagÍ
zas³uguje duøa si³a ss¹ca
pompki zasysaj¹cej, niewiel-
ka waga narzÍdzia oraz ergo-
nomiczna konstrukcja obudo-

Firma JBC jest jednym
z†wiod¹cych producentÛw
i†dostawcÛw zestawÛw
lutowniczych dla zak³adÛw
produkcyjnych oraz serwisÛw.
Rozwi¹zania techniczne
stosowane przez firmÍ
sprawiaj¹, øe oferowany
sprzÍt jest ergonomiczny
i†przez to wygodny
w†stosowaniu. Charakteryzuje
siÍ takøe doskona³ymi
termicznymi parametrami.
Najnowsza seria zestawÛw
lutowniczych firmy JBC nosi
nazwÍ Advance. Im w³aúnie
poúwiÍcamy artyku³.

Waøny pocz¹tek - groty
lutownicze
W†zestawach Advance jednym

z†najbardziej zaawansowanych tech-
nologicznie elementÛw jest grot lu-
towniczy (rys. 1). Jego sprawnoúÊ
energetyczna waha siÍ w†granicach
85...92%, co oznacza, øe tylko
8...15% dostarczonej energii jest tra-
cone, natomiast pozosta³a czÍúÊ jest
zamieniana na energiÍ ciepln¹. Grza³-
ka jest umiejscowiona dok³adnie
w†samym czubku grota i†w³aúnie tyl-
ko ta jego czÍúÊ jest nagrzewana do
ø¹danej temperatury.
Temperatura czubka grota wynosi

oko³o 300oC, natomiast czÍúÊ znajdu-
j¹ca siÍ w†d³oni ma temperaturÍ oko-
³o 30oC. Grza³ka pe³ni rÛwnieø rolÍ
termopary. WspÛ³pracuje ona z†uk³a-
dem steruj¹cym wbudowanym w†sta-
cjÍ lutownicz¹. Takie rozwi¹zanie za-
pewnia, øe dostarczana energia elek-
tryczna jest proporcjonalna do odbie-
ranej energii cieplnej, a†iloúÊ dostar-
czanej energii jest dostosowywana do

Rys. 1. Budowa grota lutownic Advance

Fot. 2. Minilutownice firmy JBC są lekkie i
mają naprawdę niewielkie wymiary

Fot. 3. Wymiana grota w lutowni−
cach serii Advanced jest niezwykle
prosta

a)

b)

c)

Zestawy lutownicze
firmy JBC, część 1

wy, úciúle dopasowana do kszta³tu
d³oni. Niewielka zewnÍtrzna úredni-
ca grotÛw (od 1†mm do 2,5 mm) za-
pewnia uøytkownikom ³atwy dostÍp
do wylutowywanych elementÛw, tak-
øe w†przypadku duøego ich upako-
wania na p³ytce drukowanej.
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Szczypce i†mikroszczypce
Ich budowa zosta³a zoptymalizowa-

na pod k¹tem demontaøu elementÛw
SMD. Szczypce (fot. 6) posiadaj¹ na
wyposaøeniu groty k¹towe (umoøli-
wiaj¹ wylutowywanie uk³adÛw o†naj-
wiÍkszym rozmiarze 18 x†18 mm)
oraz groty proste umoøliwiaj¹ce wy-
lutowywanie uk³adÛw o†podwÛjnej li-
nii nÛøek o†d³ugoúci do 20 mm. Na
szczegÛln¹ uwagÍ zas³uguj¹ mikro-
szczypce (fot. 7) przystosowane do
wylutowywania najmniejszych ele-
mentÛw SMD, takøe na p³ytkach
o†bardzo duøej gÍstoúci upakowania.

Lutownica na gor¹ce
powietrze
JBC produkuje takøe dwa typy lu-

townic na gor¹ce powietrze. S¹ one
zbudowane w†podobny sposÛb, a†je-
dyna rÛønica wynika z†ich przezna-
czenia. Jedna z†nich wspÛ³pracuje ze
stacj¹ ma³ej mocy i†wykorzystywana
jest na przyk³ad w†serwisach telefo-
nii komÛrkowej, druga jest natomiast
oferowana ze stacj¹ duøej mocy lub
jako element duøych zestawÛw ser-
wisowych. Lutownice te posiadaj¹
trzy wymienne dysze, ktÛre dobiera-
ne s¹ w†zaleønoúci od wielkoúci
uk³adu scalonego (rys. 8). Przystoso-
wane s¹ do wspÛ³pracy z†chwytaka-
mi podciúnieniowymi oraz os³onami
termicznymi.

Zestawy lutownicze
Podstawowym elementem kaødego

zestawu jest stacja lutownicza. Firma
JBC zadba³a, aby uøytkownicy mogli
samodzielnie decydowaÊ o†elemen-
tach wchodz¹cych w†sk³ad zestawu
lutowniczego. Pozwala na to modu-
³owa konstrukcja oferowanych zesta-
wÛw. Podczas konstruowania stacji
lutowniczych d¹øono do zminimali-
zowania zuøycia energii elektrycznej
oraz zapewniono ochronÍ grota przed
nadmiernym utlenianiem, ktÛre wy-
stÍpuje, gdy lutownica zostanie od³o-
øona na podstawkÍ. Te dwa czynni-
ki, a†wiÍc zuøycie grota oraz energii
elektrycznej decyduj¹ o†kosztach eks-
ploatacji zestawÛw lutowniczych.
Producent przewidzia³ dwa tryby ob-
niøonego poboru energii:
- stan czuwania, ktÛry wystÍpuje po
od³oøeniu lutownicy na podstawkÍ,

- stan spoczynku nastÍpuj¹cy po wy-
jÍciu grota i†od³oøeniu lutownicy
na podstawkÍ.

Stacja lutownicza AD2200
Zestaw zbudowany na bazie tej sta-

cji (fot. 9) zawiera lutownicÍ 2245 lub
minilutownicÍ 2210. Poniewaø stacja
ma tylko jedno gniazdo zasilaj¹ce, pra-

Rys. 4. Za pomocą lutownic Ad−
vance można wylutowywać układy
o wymiarach do 18x18 mm

Fot. 5. Wygląd rozlutownicy
DR5570

Fot. 6. Specjalizowane szczypce
do wylutowywania układów SMD

Fot. 7. Podgrzewane mikroszczypce
służą do demontażu najmniejszych
elementów SMD

ca z†dwoma narzÍdziami moøe odby-
waÊ siÍ naprzemiennie. W†obudowie
zintegrowano zasilacz z†regulatorem
oraz podstawkÍ. Niewielkie wymiary
stacji oraz moøliwoúci techniczne ze-
stawu powsta³ego w†oparciu o†ni¹ po-
woduj¹, øe znajduje ona zastosowanie
w†pracy w†serwisie, ale przede wszyst-
kim jest przeznaczona dla zak³adÛw
produkcyjnych.

Stacja lutownicza AD4200
Zestaw powsta³y na bazie tej stacji

(fot. 10) jest przeznaczony zarÛwno
do serwisÛw jak i†zak³adÛw produk-
cyjnych. Stacja wspÛ³pracuje zarÛwno
z†lutownic¹, minilutownic¹, szczyp-
cami oraz mikroszczypcami. DziÍki
dwÛm niezaleønym kana³om zasilaj¹-
cym, w†ktÛre wyposaøona jest stacja,
moøliwa jest jednoczesna praca
z†dwoma rÛønymi narzÍdziami (na
przyk³ad lutownica i†szczypce).

Rys. 8. Lutownice na gorące
powietrze mają wymienne dysze
dostosowywane do wielkości
układu scalonego

Fot. 9. Stacja lutownicza AD2200

Dodatkowe informacje s¹ dostêpne u dystrybu-
tora JBC - w firmie TME, tel. (42) 640-01-06,
www.tme.pl, tme@tme.pl.

Dodatkowe informacje


