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NA RYNKU ELEKTRONIKI

DEMONTA¯ UK£ADÓW
ELEKTRONICZNYCH
(2)

q R¹czka Dualtermopik DTP-80 (rys. 4) _
podobna do TP-65, ale wyposa¿ona w dwa
elementy grzejne, umo¿liwiaj¹ce bardziej
wydajn¹ pracê przy demonta¿u uk³adów
PQFP o du¿ych rozmiarach. R¹czka ta
mo¿e wspó³pracowaæ tak¿e z koñcówkami
przeznaczonymi do demonta¿u uk³adów
BGA169 i 225.
q R¹czka Termojet TJ-70 do demonta¿u/monta¿u uk³adów SMD przez nadmuch
gor¹cym powietrzem (rys. 5).
Proces przy u¿yciu tej metody przebiega
nastêpuj¹co. Po zamontowaniu odpowiedniej dyszy i nastawieniu parametrów roboczych stacji (temperatura, tryb pracy kompresora), zbli¿a siê wylot dyszy na odleg³oæ 1÷2 cm od usuwanego elementu,
uruchamia kompresor i kolistymi ruchami
podgrzewa element i p³ytkê wokó³ niego,
po czym, przysuwaj¹c dyszê do wyprowadzeñ, doprowadza siê do roztopienia
spoiwa, a element przytrzymuje i podnosi
pêset¹.
Demonta¿ uk³adów scalonych wymaga zastosowania drutu lub tamy stalowej, zainstalowanej w specjalnym chwytaku. Punkty lutownicze rozgrzewa siê kolejno i uwalnia poszczególne koñcówki, przesuwaj¹c
tamê miêdzy nimi a pod³o¿em.
Do demonta¿u uk³adów SMD i elementów
typu BGA mog¹ byæ u¿ywane urz¹dzenia linii ThermoFlo, umo¿liwiaj¹ce zaprogramowanie parametrów procesu, jak przebieg
zmian temperatury oraz czas i wydajnoæ
nadmuchu. R¹czka ThermoFlo umo¿liwia
na wykorzystanie do demonta¿u zarówno
koñcówek uniwersalnych (rys. 6a), jak i specjalnych g³owic (rys. 6b).
System TF 2000, ze sterowaniem i kontrol¹ wspomaganymi komputerowo, umo¿liwia wysokowydajny i precyzyjny demonta¿ uk³adów i elementów SMD, PBGA,
mBGA, CSP, Flip Chip.
Przedstawione dot¹d urz¹dzenia znajduj¹
zastosowanie w fabrykach, serwisach czy
orodkach badawczych, jako wyposa¿enie stanowisk stacjonarnych.
W praktyce serwisowej potrzebna jest czêsto mo¿liwoæ u¿ycia narzêdzia w miejscu
u¿ytkowania naprawianego sprzêtu. Wtedy
szczególnie licz¹ siê: lekkoæ, zwartoæ,
uniwersalnoæ i porêcznoæ.
Przyk³adem takiego narzêdzia, przezna-

czonego do demonta¿u uk³adów elektronicznych, jest rozlutownica DIC DEN-ON
SC 7000Z (rys. 7). Jej najwa¿niejsz¹ cech¹,
decyduj¹c¹ o wyj¹tkowych walorach u¿ytkowych, jest unikatowa konstrukcja, polegaj¹ca na zastosowaniu zintegrowanego kompresora, mieszcz¹cego siê w rêkojeci
urz¹dzenia.
Aby proces podgrzewania punktu lutowniczego i usuwania cyny przebiega³ optymalnie dla danego rodzaju elementu, pod³o¿a i zastosowanej technologii monta¿u,
rozlutownica mo¿e byæ uzbrajana w ró¿ne
koñcówki. Mo¿e wspó³pracowaæ z kilkoma
rodzajami dysz do zasysania _ umo¿liwiaj¹ one szybki demonta¿ elementów prze-
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Rys. 4. Urz¹dzenia do demonta¿u uk³adów PQFP
o du¿ych wymiarach
a - r¹czka Dualtermopik DTP-80,
b,c - demonta¿ uk³adów

Rys. 5. Demonta¿ uk³adów SMD przez nadmuch
gor¹cym powietrzem
a _ r¹czka Termojet TJ-70, b _demonta¿ uk³adów

wlekanych z p³yt zawieraj¹cych do 12
warstw, z metalizacj¹ otworów. Wyposa¿aj¹c rozlutownicê w dyszê do nadmuchu
i prze³¹czaj¹c tryb pracy kompresora, mo¿na _ metod¹ wydmuchu gor¹cego powietrza _ demontowaæ wszystkie uk³ady wykonane technologi¹ SMT. Elementy PLCC
i PQFP mo¿na wymontowywaæ jeszcze
sprawniej, przy u¿yciu g³owic. Proces demonta¿u, zw³aszcza z p³yt o lekko utlenionej powierzchni, mo¿e byæ wspomagany
przez u¿ycie topnika.
Prosty, bezpieczny i tani sposób oczyszczania cie¿ek i punktów lutowniczych
z pozosta³oci cyny po demonta¿u uk³adu
elektronicznego, polega na wykorzystaniu
tamy poch³aniaj¹cej. Tama taka, wykonana w postaci plecionki z drutu o bardzo
ma³ym przekroju, ci¹ga resztki spoiwa
i pozostawia na punkcie lutowniczym cienk¹ warstwê topnika, który zabezpiecza
przed utrat¹ zdolnoci do wi¹zania cyny. Zale¿nie od wielkoci punktów lutowniczych
stosuje siê tamy o ró¿nych szerokociach,
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Rys. 7.
Rozlutownica
DIC DEN-ON S.C. 7000Z

Rys. 6. Demonta¿ uk³adów przy u¿yciu r¹czki
ThermoFlo
a _ z koñcówk¹ uniwersaln¹, b _ z g³owic¹ specjaln¹

w praktyce _ od 0,8 do 2,7 mm. Do zastosowania tamy poch³aniaj¹cej cynê potrzebna jest jedynie lutownica.
Wieloæ oferowanych rozwi¹zañ umo¿liwia
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dokonanie wyboru urz¹dzeñ i przyrz¹dów
do demonta¿u uk³adów elektronicznych,
zgodnie z potrzebami wyznaczonymi przez
parametry techniczno_ u¿ytkowe, a tak¿e

uwarunkowania ekonomiczne. Wszystkie
rozwi¹zania powinny
wszak¿e spe³niaæ kryteria szeroko rozumianej wysokiej jakoci,
a to zapewniæ mog¹ jedynie dowiadczeni i renomowani producenci.
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