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wszystkim trzeba wykluczyÊ ryzyko
uszkodzenia pod³oøa i†s¹siaduj¹cych
elementÛw. Do niedawna moøna by-
³o prÛbowaÊ demontaøu podzespo³Ûw
za pomoc¹ standardowych lutownic,
ale ze wzglÍdu na coraz mniejsze od-
stÍpy pomiÍdzy wyprowadzeniami
i†coraz mniejsze wymiary obudÛw te-
go typu dzia³ania coraz czÍúciej s¹
skazane na niepowodzenie.
Rozlutownica DIC DEN-ON SC

7000Z jest narzÍdziem do demontaøu
elementÛw elektronicznych, oferuj¹-
cym duø¹ uniwersalnoúÊ. Jej najwaø-
niejsz¹ cech¹, decyduj¹c¹ o†wyj¹tko-
wych walorach uøytkowych, jest uni-
katowa konstrukcja, polegaj¹ca na za-
stosowaniu zintegrowanego kompre-
sora przy zachowaniu wzorcowej er-
gonomii. W³aúnie lekkoúÊ i†porÍcz-
noúÊ pozwalaj¹ szczegÛlnie poleciÊ j¹
do prac w†warunkach ìterenowychî,
tj. w†miejscu uøytkowania naprawia-
nego sprzÍtu. Wbudowany kompresor
oraz moøliwoúÊ przezbrajania rozlu-
townicy tak, aby proces podgrzewa-
nia punktu lutowniczego i†usuwania

cyny przebiega³ optymal-
nie dla danego rodzaju ele-
mentu, pod³oøa i†zastoso-
wanej technologii montaøu,
to podstawy nieprzeciÍtnej
funkcjonalnoúci tego urz¹-
dzenia. Rozlutownica moøe

wspÛ³pracowaÊ z†kilkoma rodzajami
dysz do zasysania - umoøliwiaj¹ one
szybki i†czysty demontaø elementÛw
przewlekanych z†p³yt zawieraj¹cych
do dwunastu warstw z†metalizacj¹ ot-
worÛw. Wyposaøaj¹c rozlutownicÍ
w†dyszÍ do nadmuchu i†prze³¹czaj¹c

Diagnostyka, wymiana wadliwych

elementÛw, uruchomienie, regulacje i†testy

po dokonanej naprawie, to typowy zestaw

czynnoúci przeprowadzanych podczas naprawy

serwisowej. Wszystkie one wymagaj¹ odpowiednich,

specjalizowanych narzÍdzi, ktÛre powinny

charakteryzowaÊ siÍ wysok¹ trwa³oúci¹

i†niewielkimi wymiarami.

Z†uwagi na rÛønorodnoúÊ stosowa-
nych technologii montaøu uk³adÛw
elektronicznych - od prostego monta-
øu elementÛw przewlekanych na p³y-
tach jednostronnych, przez technolo-
giÍ p³yt wielowarstwowych z†metali-
zacj¹ otworÛw, aø do montaøu po-
wierzchniowego - sprawne i†bez-
pieczne usuniÍcie wadliwych ele-
mentÛw wymaga uøycia specjalizowa-
nego oprzyrz¹dowania. Przede

Rozlutownica DIC DEN−ON SC 7000Z
− dane techniczne:
✓ zasilanie: 220V, 50Hz,
✓ pobór mocy: 120W,
✓ kompresor: pompka membranowa,
✓ moc silnika: 15W,
✓ wytwarzane podciśnienie: 600mm Hg,
✓ czas osiągnięcia maksymalnego podciśnie−

nia: 0,2s,
✓ wydajność kompresora: 15 l/min,
✓ moc grzejnika: 100W,
✓ system stabilizacji temperatury: pomiar

rezystancji grzejnika,
✓ zakres temperatur: 350...500oC,
✓ masa kompletnego urządzenia: 420g,
✓ przewód zasilający: trzyżyłowy, silikonowy,

odporny na wysokie temperatury. Rys. 1

Gdyby z zębami mogło iść tak gładko...
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Rys. 2

tryb pracy kompresora, moøna - me-
tod¹ wydmuchu gor¹cego powietrza -
demontowaÊ wszystkie uk³ady wyko-
nane w†technologii SMT. Odpowied-
ni zestaw zawieraj¹cy dyszÍ, drut
i†taúmÍ stalow¹ z†chwytakami, a†tak-
øe filtr nadmuchu, oferuje producent
jako wyposaøenie opcjonalne (rys. 1).
Demontaø elementÛw w†obudowach
PLCC i†PQFP u³atwiaj¹ opcjonalne,
specjalizowane g³owice rozlutownicze
(rys. 2). DziÍki nim podgrzewanie
i†uwalnianie koÒcÛwek uk³adÛw na-
stÍpuje rÛwnoczeúnie, a†kompresor
obs³uguje przyssawkÍ, podnosz¹c¹
usuwany element w†chwili, gdy cyna
osi¹ga stan p³ynny (nie dzieje siÍ to
jednak automatycznie - dzia³anie
przyssawki inicjuje operator).
Podczas pracy w†trybie ìklasycz-

nymî, tj. z†dysz¹ zasysaj¹c¹, usuwa-
ne spoiwo gromadzi siÍ w†zbiorniku
zaopatrzonym w†filtr. Zbiornik trzeba
sukcesywnie oprÛøniaÊ, filtr wymie-
nia siÍ, gdy jego zanieczyszczenie
powoduje zmniejszenie si³y ssania.
Uøywanie rozlutownicy jest proste

i†wygodne. Ø¹dan¹ temperaturÍ
z†przedzia³u 350...500oC nastawia siÍ
za pomoc¹ pokrÍt³a. W†celu usuniÍ-
cia lutu otaczaj¹cego koÒcÛwkÍ de-
montowanego elementu, wprowadza
siÍ j¹ w†otwÛr dyszy roboczej, deli-
katnie dociskaj¹c dyszÍ do powierz-
chni p³ytki w†miarÍ topnienia spoi-
wa. W³¹czenie w†odpowiednim mo-
mencie kompresora skutkuje odessa-
niem lutowia z†powierzchni p³ytki
i†z†otworu - nÛøka elementu zostaje
uwolniona. Demontaø elementÛw
SMD metod¹ wydmuchu gor¹cego
powietrza przebiega nastÍpuj¹co: po
zamontowaniu odpowiedniej dyszy,
ustawieniu trybu pracy kompresora
oraz nastawieniu temperatury (zwyk-
le 450...500oC), zbliøa siÍ wylot dy-
szy na odleg³oúÊ 1...2 cm od usuwa-
nego elementu, uruchamia kompresor
i†kolistymi ruchami podgrzewa ele-
ment i†p³ytkÍ wokÛ³ niego, po czym
przysuwaj¹c dyszÍ do wyprowadzeÒ,
doprowadza siÍ do roztopienia spoi-
wa, a†element przytrzymuje i†podno-
si pÍset¹. Demontaø uk³adÛw scalo-
nych wymaga zastosowania drutu lub
taúmy stalowej zainstalowanej w†spe-
cjalnym chwytaku. Proces polega na
rozgrzewaniu punktÛw lutowniczych
i†uwalnianiu kolejnych nÛøek, po-
przez przesuwanie taúmy miÍdzy ni-
mi a†pod³oøem.
Jak wspomniano, demontaø uk³a-

dÛw PLCC i†PQFP jest bardziej efek-
tywny dziÍki uøyciu specjalnych g³o-
wic, dzia³aj¹cych na wyprowadzenia

na ca³ym obwodzie elementu. Do
pracy w†tym trybie kompresor usta-
wia siÍ na ssanie, ale nie bÍdzie on
tym razem s³uøy³ do usuwania spoi-
wa, lecz do podniesienia demontowa-
nego komponentu za pomoc¹ przy-
ssawki umieszczonej centralnie
w†g³owicy.
TemperaturÍ ustawia siÍ w†tym

przypadku nieco wyøsz¹
(o†50...120oC†w†zaleønoúci od wymia-
rÛw g³owicy) niø oczekiwana tempe-
ratura robocza krawÍdzi g³owicy. Po
rozgrzaniu, krawÍdzie g³owicy pokry-
wa siÍ cyn¹, aby zapewniÊ efektyw-
ne i†rÛwnomierne przekazywanie
ciep³a. NastÍpnie, naleøy pewnym ru-
chem przy³oøyÊ g³owicÍ do wypro-
wadzeÒ uk³adu, lekko dociskaj¹c
w†miarÍ topnienia lutowia, by
w†koÒcu w³¹czyÊ kompresor i†unieúÊ
rozlutownicÍ wraz z†odlutowanym
elementem. Zainstalowana wewn¹trz
g³owicy sprÍøyna odsuwa element od
gor¹cych krawÍdzi, eliminuj¹c moøli-
woúÊ jego przegrzania - moøe siÍ
przecieø zdarzyÊ, øe wylutowany ele-
ment jest jednak sprawny, naleøy
wiÍc zadbaÊ o†zmniejszenie ryzyka
uszkodzeÒ uniemoøliwiaj¹cych jego
ponowne uøycie.
Wszystkie podejmowane profesjo-

nalnie czynnoúci powinny byÊ prze-
de wszystkim efektywne i†bezpiecz-
ne. JakoúÊ i†moøliwoúci techniczne
uøywanych w†pracy narzÍdzi s¹ jed-
nymi z†waøniejszych czynnikÛw, ma-
j¹cych na to wp³yw. NiektÛre narzÍ-
dzia maj¹ jeszcze w³aúciwoúÊ czynie-
nia pracy przyjemn¹ - do takich
w³aúnie moøna zaliczyÊ rozlutownicÍ
SC 7000Z.
Marek Kalasiñski


