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podciúnieniowego jest zassaÊ uk³ad
scalony i†unieúÊ go do gÛry tak, aby
nie uszkodziÊ úcieøek znajduj¹cych
siÍ na p³ytce. Si³a ss¹ca chwytaka
podciúnieniowego jest zawsze jedna-
kowa. Przy pracy z†uk³adami, ktÛre
s¹ przyklejone do p³ytki lub pokryte
warstw¹ lakieru, chwytak podciúnie-
niowy nie potrafi podnieúÊ takiego
uk³adu. Konieczne jest wtedy dzia³a-
nie mechaniczne, aby naruszyÊ struk-
turÍ kleju lub lakieru. Os³ona ter-
miczna os³ania w†tym czasie pozosta-
³e elementy przed dzia³aniem stru-
mienia gor¹cego powietrza oraz za-
pewnia akumulacjÍ gor¹cego powiet-
rza wokÛ³ wylutowywanego uk³adu.
Lutownica zapewnia dostarczenie
strumienia gor¹cego powietrza, ktÛre
umoøliwia roztopienie cyny.

Zestaw AM6000
Jest to zestaw sk³adaj¹cy siÍ z†wie-

lu elementÛw (fot. 11), przeznaczony
przede wszystkim do prac serwiso-
wych. Moøe on wspÛ³pracowaÊ zarÛ-
wno z†lutownic¹, jak i†szczypcami lub
mikroszczypcami. Poniewaø posiada
tylko jedno gniazdo zasilaj¹ce, praca
z†tymi narzÍdziami moøe odbywaÊ siÍ
wy³¹cznie przemiennie. NastÍpne na-
rzÍdzia wchodz¹ce w†sk³ad zestawu
to: rozlutownica oraz lutownica na
gor¹ce powietrze. Te dwa narzÍdzia
zapewniaj¹, øe praca zarÛwno w†tech-
nologii przewlekanej, jak i†SMD nie
sprawia uøytkownikom wiÍkszych
k³opotÛw. Zdaj¹c sobie sprawÍ jak
waøne jest poprawne pozycjonowanie
nowego uk³adu scalonego, zestaw wy-
posaøono w†chwytak podciúnieniowy.

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.

Kolejne zestawy prezentowane
w†artykule jako medium grzewcze
wykorzystuj¹ gor¹ce powietrze. Ich
opis poprzedzimy omÛwieniem zasa-
dy dzia³ani chwytakÛw podciúnienio-
wych, ktÛre znajduj¹ siÍ na wyposa-
øeniu zestawÛw. Zastosowana techno-
logia nagrzewania oraz wykorzystanie
tych chwytakÛw pozwala uøytkowni-
kom wylutowywaÊ z†p³ytek drukowa-
nych uk³ady scalone o†dowolnych
rozmiarach bez ryzyka uszkodzenia
úcieøek na p³ytce lub samego uk³a-
du. Podczas demontaøu uk³adu wy-
korzystywane s¹: chwytak podciúnie-
niowy, os³ona termiczna oraz lutow-
nica na gor¹ce powietrze wspÛ³pra-
cuj¹ca ze stacj¹. Zadaniem chwytaka
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Chwytak ten umoøliwia dowolne ma-
newrowanie nowym uk³adem scalo-
nym bez koniecznoúci mechanicznego
oddzia³ywania na jego powierzchniÍ
przy uøyciu pÍsety.

Stacja JT7000 oraz TE5000
S¹ to stacje (odpowiednio fot. 12

i†fot. 13), ktÛre do nagrzewania pÛl
lutowniczych podczas wlutowywania
i†wylutowywania uk³adÛw scalonych
uøywaj¹ gor¹cego powietrza. S¹ one
dostarczane w†zestawach, w†sk³ad ktÛ-
rych wchodz¹: lutownica na gor¹ce
powietrze, podstawka do lutownicy
oraz zestaw chwytakÛw podciúnienio-
wych. Lutownica jest dostarczana
wraz z†trzema wymiennymi dyszami.
Kaøda ze stacji zapewnia regulacjÍ
temperatury powietrza w†zakresie od
90oC do 450oC. WydajnoúÊ stacji du-
øej mocy JT7000 wynosi od 6†do 46
litrÛw powietrza na minutÍ. Stacja
TE5000 przeznaczona jest do precy-
zyjnego lutowania lub wylutowania
elementÛw SMD. Jej wydajnoúÊ wyno-
si do 15 litrÛw powietrza na minutÍ.
Obydwie stacje s¹ przeznaczone do
pracy z†elementami montowanymi
w†technologii SMD. Znajduj¹ zastoso-
wanie zarÛwno w†serwisach napraw-
czych, jak i†zak³adach produkcyjnych.

Programator
Pozwala on uøytkownikom stacji lu-

towniczych JBC modyfikowaÊ paramet-
ry pracy zestawu oraz odczytaÊ dane
statystyczne opisuj¹ce organizacjÍ na
danym stanowisku pracy (fot. 14). Ob-
s³uga programatora jest bardzo prosta
i†polega na wprowadzeniu parametrÛw

Fot. 10. Stacja lutownicza AD2220 Fot. 11. Wygląd zestawu AM6000
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Dodatkowe informacje s¹ dostêpne u dystrybu-
tora JBC - w firmie TME, tel. (42) 640-01-06,
www.tme.pl, tme@tme.pl.

Dodatkowe informacje

pracy, ktÛra zostanie okreúlona przez
technologa produkcji. Po ustawieniu
sta³ej temperatury za pomoc¹ progra-
matora jej zmiana przez obs³ugÍ nie
jest moøliwa. Pozosta³e parametry to
czas, po ktÛrym z†chwil¹ od³oøenia lu-
townicy na podstawkÍ nast¹pi reduk-
cja temperatury lutownicy oraz war-
toúÊ tej temperatury. Poprawne usta-
wienie powyøszych parametrÛw za-
pewnia ochronÍ grota przed nadmier-
nym utlenianiem. Kaødy z†tych para-

metrÛw moøe przyj¹Ê inn¹ wartoúÊ dla
rÛønych narzÍdzi. Oznacza to, øe inne
parametry pracy dotyczyÊ bÍd¹ lutow-
nicy, a†inne szczypiec. Odczyt danych
statystycznych przeznaczony jest prze-
de wszystkim dla technologa produk-
cji. Pozwalaj¹ mu na optymaln¹ orga-
nizacjÍ produkcji. Parametry pozwala-
j¹ce na analizÍ statystyczn¹ produkcji
to: liczba wymienionych grotÛw, czas
przebywania lutownicy w†stanie czu-
wania (od³oøenie lutownicy na pod-
stawkÍ) oraz czas spoczynku (wyjÍcie
grota i†od³oøenie lutownicy na pod-
stawkÍ).

Podsumowanie
Rozwi¹zania techniczne zastosowa-

ne przy konstruowaniu zestawÛw lu-
towniczych firmy JBC sprawiaj¹, øe
zestawy te powinny byÊ brane pod
uwagÍ przez kaød¹ firmÍ, ktÛra myú-
li o†zakupie nowego sprzÍtu. W†arty-
kule przedstawiliúmy zarÛwno zesta-
wy lutownicze, jak i†najbardziej wy-
rÛøniaj¹ce je rozwi¹zania techniczne.

Fot. 12. Stacja JT7000 Fot. 13. Stacja TE5000

i†zatwierdzeniu wprowadzonych war-
toúci przyciskiem oznaczonym YES.
Ustawienia fabryczne umoøliwiaj¹ re-
gulacjÍ temperatury w†zakresie od
90oC do 370oC. Korzystaj¹c z†progra-
matora, podstawowy zakres temperatu-
ry moøna zmieniaÊ w†zakresie +50oC.
MoøliwoúÊ zmiany zakresu zamyka siÍ
w†granicach 40oC do 420oC. Kolejny
parametr to temperatura lutowania.
DziÍki programatorowi jest moøliwe
ustawienie jednej sta³ej temperatury

Fot. 14. Programator stacji lutowni−
czych


