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Jak wiÍkszoúÊ dobrych pomys³Ûw zwi¹-
zanych z†elektronik¹, takøe ten narodzi³ siÍ
w†Stanach Zjednoczonych. Zupe³nie nowa
technologia demontaøu elementÛw SMD nosi
nazwÍ ChipQuik i†jest oparta na sprytnym
po³¹czeniu prostych zjawisk fizycznych z†re-
akcjami chemicznymi. W†szczegÛ³y te siÍ nie
bÍdziemy zag³ÍbiaÊ, poniewaø brakuje nam
kompletnej wiedzy o†zasadzie dzia³ania
ChipQuika, skupimy siÍ natomiast na pre-
zentacji sposobu jego dzia³ania i†oczywiúcie
na uzyskanych efektach.
W†sk³ad zestawu ChipQuik wchodz¹ na-

stÍpuj¹ce elementy:
- strzykawka nape³niona ìmagiczn¹î mie-
szanin¹ øywicy oraz pochodnych butylu;

- krÛtka, stosunkowo gruba ig³a;
- specjalny, modyfikowany stop lutowni-
czy o†bardzo niskiej temperaturze topnie-
nia;

- úciereczki nas¹czone alkoholem.
Proces ìwylutowywaniaî rozpoczyna-

my od rÛwnomiernego rozprowadzenia
niewielkiej iloúci øywicy ze strzykawki,
na wszystkie wyprowadzenia wylutowy-
wanego uk³adu (fot. 1). NastÍpnie przy
pomocy rozgrzanej lutownicy pokrywa-
my wszystkie wyprowadzenia uk³adu sto-
pem wchodz¹cym w†sk³ad zestawu (fot.
2). Poniewaø temperatura jego topnienia
jest niska (ok. 150oC), a†izolacjÍ termiczn¹
od otoczenia zapewnia na³oøona wczeú-
niej øywica, stop lutowniczy przez doúÊ
d³ugi czas jest utrzymywany w†stanie p³yn-
nym.

W†zaleønoúci od liczby wyprowadzeÒ de-
montowanego uk³adu i†sprawnoúci operatora
uk³ad moøna zdj¹Ê z†powierzchni p³ytki od
razu po podgrzaniu wszystkich jego wypro-
wadzeÒ lub demontowaÊ go etapami (fot. 3).
Ostatnim etapem demontaøu jest oczysz-

czenie pÛl lutowniczych z†nadmiaru stopu
lutowniczego i†øywicy, w†czym bÍd¹ po-
mocne: waciki kosmetyczne oraz wchodz¹ca
w†sk³ad zestawu chusteczka (fot. 4).
Przeprowadzone przez nas prÛby wyka-

za³y, øe:
- d emon t a ø uk ³ adÛw w†obudowach
PQFP204 zabiera tylko kilkadziesi¹t se-
kund!

- moøliwoúÊ uszkodzenia powierzchni
i†struktury p³ytki drukowanej jest bardzo
ma³o prawdopodobna;

- przy ostroønym obchodzeniu siÍ z†de-
montowanym uk³adem scalonym moøli-
wy jest jego ponowny montaø!
Tak wiÍc úmia³o moøna stwierdziÊ, øe

ChipQuik jest narzÍdziem, ktÛre bez trudu
zast¹pi podczas prostych prac serwisowych
taÒsze systemy rozlutownicze, obniøaj¹c ich
koszt i†skracaj¹c czas trwania naprawy. Ale
wymaga to nieco wprawy!
Andrzej Gawryluk

Zestaw ChipQuik udostÍpni³a redakcji
firma Arpol Video Systems Inc., e-mail:
arpol@aristotle.net.

Informacji w†kraju udziela: ACS, tel.
(0-58) 620-17-24, 624-34-67, 629-76-92.

C h i p Q u i k
− przełom w nowoczesnym serwisie?

We wspÛ³czesnym,
elektronicznym sprzÍcie

powszechnego uøytku wiÍkszoúÊ
podzespo³Ûw jest montowana
powierzchniowo. Zalety tej

technologii montaøu s¹ oczywiste,
lecz ma ona jedn¹, bardzo

istotna wadÍ - niezwykle trudno
jest podczas prac serwisowych
demontowaÊ uk³ady scalone

w†obudowach PQFP oraz SOIC
o†wielu wyprowadzeniach.
O†tym, jak poradziÊ sobie

z†potencjalnymi niedogodnoúciami
piszemy w†artykule.


