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NA RYNKU ELEKTRONIKI

LUTOWANIE UNPLUGGED

W

czasach, gdy zawrotn¹ karierê
robi s³owo ekologia, u¿ywane
w coraz to nowych _
niejednokrotnie nieco zaskakuj¹cych _ kontekstach, moda na niepalenie wydaje siê oczywista. O ile jednak producenci wyrobów tytoniowych powinni zacz¹æ powa¿nie
myleæ o przebran¿owieniu, o tyle producenci
gazu do zapalniczek mog¹ spaæ spokojnie.
Dziêki elektronice.
To naprawdê nie ¿arty. Wszechobecnoæ elektroniki w nowoczesnych wytworach techniki s³u¿¹cych badaniom, produkcji, informatyce, komunikacji, ochronie osób i mienia, edukacji, rozrywce, itd. jest bezspornym faktem. Czasami, a mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e czêsto, urz¹dzenia elektroniczne s¹ zasilane z autonomicznych róde³ _ w pe³ni, lub choæby czasowo
niezale¿nych od sieci elektroenergetycznej.
Bywa i tak, ¿e urz¹dzenie otrzymuje swoje
dwiecie dwadziecia (tylko patrzeæ, a 230 V)
prosto do wnêtrza. Gniazda sieciowego nie
znajdziemy nigdzie w pobli¿u, i nawet najd³u¿szy przed³u¿acz nie wystarczy, by zasiliæ nasze
przyrz¹dy pomiarowe i narzêdzia, potrzebne
do diagnostyki, napraw i regulacji.
Podstawowe przyrz¹dy pomiarowe mog¹ byæ
z powodzeniem zasilane bateryjnie, co pozwala na ich u¿ycie w opisanych warunkach. Jednak ju¿ z lutownic¹ sprawa nie jest taka prosta,
ze wzglêdu na stosunkowo du¿y pobór mocy.
Jeli musimy dzia³aæ w warunkach terenowych,
na powietrzu, zw³aszcza w porze ch³odów _ uzyskanie za³o¿onej temperatury roboczej grota
wymaga dostarczenia wiêkszej mocy ni¿ w czasie pracy w ogrzewanym pomieszczeniu. Z czysto energetycznego punktu widzenia, wystarczaj¹ce by³oby zastosowanie akumulatora o odpowiedniej pojemnoci. Od razu jednak mo¿emy
wskazaæ wady takiego rozwi¹zania, zwi¹zane
g³ównie z gabarytami i mas¹ tego popularnego
ród³a energii, a tak¿e koniecznoci¹ ³adowania (znów potrzebna sieæ 220 V) oraz istotnym
pogarszaniem siê parametrów w niskich temperaturach otoczenia. Zwróæmy jeszcze uwagê, ¿e
w praktyce instalatorskiej czy serwisowej czêsto niezbêdna jest mo¿liwoæ precyzyjnego
operowania narzêdziami w miejscach trudnodostêpnych, do których dojcie wymaga od operatora przybrania niewygodnej, ma³o stabilnej,
a czasem nawet karko³omnej pozycji. Wtedy narzêdzie musi byæ wyj¹tkowo porêczne.
W takich warunkach przewód doprowadzaj¹cy
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zasilanie do r¹czki lutowniczej mo¿e pogarszaæ swobodê ruchów i po prostu przeszkadzaæ
w pracy.
Narzêdziami, które w podobnych sytuacjach
znakomicie godz¹ wymogi techniczne i ergonomiczne s¹ lutownice gazowe.
O tym, ¿e s¹ to urz¹dzenia lekkie, precyzyjne,
uniwersalne i niezawodne, przekonuj¹ produkty irlandzkiej firmy Oglesby & Butter, znane pod
rynkow¹ mark¹ Portasol.
Stosuj¹c lutownicê Super-Pro (rys. 1) mo¿na
korzystaæ z jednej z jedenastu dedykowanych
koñcówek, a s¹ to: 8 grotów o ró¿nych kszta³tach
i wymiarach (rys. 2), dysza do wydmuchu gor¹cego powietrza (rys. 3), gor¹cy nó¿ do obróbki
tworzyw, os³ona do obkurczania koszulek i folii
termokurczliwych. Super-Pro mo¿e te¿ pe³niæ
funkcjê palnika (rys. 4).
Elastycznoæ zastosowañ idzie w parze z bardzo dobrymi parametrami. Moc maksymalna
jest równa 125 W, dziêki czemu s¹ w osi¹gane wysokie temperatury grota (do 580oC) i wydmuchiwanego powietrza (do 650oC). Uzyskanie ¿¹danej wartoci temperatury umo¿liwia regulator. Na to, by grot rozgrza³ siê do temperatury 350oC, potrzeba w przeciêtnych warunkach, jedynie dwudziestu sekund.
Zbiornik gazu znajduje siê w rêkojeci. Jego
pojemnoæ zapewnia rednio do dwóch godzin
pracy. Jeli do pracy w terenie zabierzemy
stosown¹ iloæ gazu do zapalniczek w standardowych pojemnikach, mo¿emy pracowaæ
bezstresowo i niemal bez przerw _ nape³nianie trwa 30 sekund (rys. 5). Lutownica ma 23 cm
d³ugoci, a jej masa wynosi zaledwie 165 g.
Piezoelektryczny zapalnik dope³nia listê

Rys. 5
w³asnoci decyduj¹cych o pewnoci dzia³ania
sprzêtu i wygodzie u¿ytkownika Super-Pro, a
automatyczne wy³¹czanie po zamkniêciu obudowy gwarantuje pe³ne bezpieczeñstwo transportu i przechowywania.
Jeli, nie rezygnuj¹c z wysokich wymagañ
odnonie jakoci, mamy skromniejsze oczeki-

wania wobec mocy i iloci koñcówek roboczych
_ zwróæmy uwagê na lutownicê gazow¹
Portasol Technic. Moc regulowana w zakresie
od 10 do 60 W, osi¹gana temperatura grota
400oC, piêæ wymiennych grotów i gor¹cy nó¿,
zapalnik iskrowy, redni czas pracy _ jedna
godzina, czas nape³niania ok. 10 s, d³ugoæ
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170 mm, masa 60 g. To jest nadal narzêdzie
mog¹ce s³u¿yæ profesjonalistom.
Z myl¹ o amatorach, np. modelarzach lotniczych lub szkutniczych, konstruuj¹cych modele ze zdalnym sterowaniem (rys. 6), Portasol oferuje lutownicê Hobby, o mocy 35 W, umo¿liwiaj¹c¹ uzyskanie temperatury grota do 400oC.
Dwa groty i gor¹cy nó¿ to koñcówki zapewniaj¹ce skuteczne wype³nianie wiêkszoci praktycznych zadañ. Pó³godzinny czas pracy na jednym
zbiorniku jest w zastosowaniach amatorskich
wystarczaj¹cy.
W³aciwoci lutownic gazowych czyni¹ je w normalnych warunkach i podstawowych zastosowaniach, równorzêdnymi z lutownicami elektrycznymi a w niektórych okolicznociach sprawiaj¹,
¿e lutownice gazowe s¹ po prostu niezast¹pione. Bo gaz w lutownicach, to nie tylko paliwo alternatywne, ale przede wszystkim jedyne ród³o
n
energii na specjalne okazje.
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