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Żeby zająć stanowisko...

część 2

W†ubieg³ym miesi¹cu podjÍliúmy prÛbÍ
zebrania i†wskazania rozwi¹zaÒ
problemÛw zwi¹zanych z†budow¹
od podstaw stanowiska pracy dla
elektronika. Pozosta³o wybraÊ
urz¹dzenia, przyrz¹dy, narzÍdzia,
akcesoria i†materia³y s³uø¹ce do
wykonywania czynnoúci technologicznych
niezbÍdnych w†procesach produkcyjnych,
laboratoryjnych b¹dü serwisowych.

W†poprzedniej czÍúci artyku³u
omÛwiliúmy problemy, na jakie napotyka elektronik dobieraj¹cy podstawowe, typowe wyposaøenie
swojego stanowiska pracy i†jego
otoczenia. Przypomnijmy, øe kompletuj¹c potrzebny sprzÍt, wybraliúmy: stÛ³ z†oferty firmy GWS (o
modu³owej konstrukcji, pozwalaj¹cej na dowolne zaprojektowanie jego konfiguracji), ergonomiczne
krzes³o (Throna), zestaw szafek
i†rega³Ûw (GWS), odpowiednie pojemniki na czÍúci. Zapewniliúmy
w³aúciwe oúwietlenie (Luxo), zad-

Fot. 1

Elektronika Praktyczna 1/2003

baliúmy o†ochronÍ antystatyczn¹
(3M), a†takøe o†usuwanie szkodliwych dymÛw i†oparÛw (PACE). Teraz pojawia siÍ koniecznoúÊ optymalnego wyboru i†skonfigurowania
sprzÍtu pod k¹tem konkretnych zadaÒ, ktÛre bÍd¹ na tworzonym stanowisku realizowane.
W†badaniach, produkcji i†serwisie
urz¹dzeÒ elektronicznych jednymi
z†najczÍúciej przeprowadzanych
czynnoúci s¹ lutowanie i†wylutowywanie elementÛw lub uk³adÛw.
W†zaleønoúci od skali i†wymaganej wydajnoúci procesu, powtarzal-

noúci jego parametrÛw, takich jak
rodzaj montaøu, typy i†wymiary
elementÛw, wymiary p³yt drukowanych itp., stosuje siÍ odpowiednie
narzÍdzia, urz¹dzenia lub zintegrowane systemy - od prostych stacji
lutowniczych do wysoko wydajnych i†precyzyjnych systemÛw
przeznaczonych do montaøu/demontaøu wszystkich typÛw elementÛw i†uk³adÛw SMD. Dokonanie
w³aúciwego wyboru wymaga konfrontacji potrzeb z†urz¹dzeniami
dostÍpnymi na rynku. O†potencjalnych moøliwoúciach moøna siÍ
przekonaÊ na przyk³adzie produktÛw firmy PACE (por. artyku³
ìLutowanieî z†EP9 i†10/2002).
Waøn¹ cech¹ urz¹dzeÒ i†systemÛw
PACE jest moøliwoúÊ doboru specjalistycznych r¹czek i†koÒcÛwek
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Fot. 3
do nich oraz wynikaj¹ca st¹d otwartoúÊ na rozbudowÍ. W†ramach
grupy urz¹dzeÒ do montaøu/demontaøu, obejmuj¹cych jednoi†wielokana³owe stacje lutownicze
z†wbudowanymi kompresorami (od
ST75 do PRC2000, na fot. 1 jest
widoczna trzykana³owa stacja
MBT250), moøna stworzyÊ stanowisko umoøliwiaj¹ce: montaø i†demontaø elementÛw przewlekanych
i†SMD, przenoszenie i†pozycjonowanie elementÛw, dozowanie pasty lutowniczej lub topnika, reperacjÍ p³ytek drukowanych (takøe wielowarstwowych), usuwanie warstwy ochronnej z†p³ytek, usuwanie
izolacji z†przewodÛw.
Przeprowadzanie czynnoúci pomocniczych umoøliwiaj¹: pÍseta
pneumatyczna, dozownik pasty
(lub topnika), r¹czki niskonapiÍciowe i†miniwiertarka z†kompletem
koÒcÛwek do wiercenia, ciÍcia,
czyszczenia i†szlifowania. DostÍpne
r¹czki do montaøu/demontaøu to:
r¹czka lutownicza PS-90 (do
wspÛ³pracy z†ni¹ przewidziano aø
90 koÒcÛwek), r¹czka odsysaj¹ca
SX-80 (30 koÒcÛwek), termopÍseta
TT-65 (45 koÒcÛwek - fot. 2), r¹czka termopik TP-65 (fot. 3) i†dualtermopik DTP-80 (odpowiednio: 11
i†10 koÒcÛwek), r¹czka termojet (7
dysz do wydmuchu gor¹cego powietrza). R¹czka PS-90 jest takøe
standardowym wyposaøeniem podstawowych w†ofercie PACE stacji
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lutowniczych ST25-ST55. Jeúli bÍdzie konieczne zastosowanie precyzyjnego, programowalnego, wysoko
wydajnego systemu do montaøu/
demontaøu wszystkich typÛw elementÛw SMD - moøna wybraÊ
ThermoFlo albo TF2000.
W†pewnych przypadkach, zw³aszcza na stanowiskach serwisowych,
wysok¹ przydatnoúÊ ma porÍczny
i†mobilny przyrz¹d do demontaøu
- rozlutownica Dic Den-On
SC7000, wyposaøona w†zintegrowany kompresor s³uø¹cy rÛwnie dobrze do odsysania spoiwa, jak i†do
wydmuchu gor¹cego powietrza. Pozwala ona na sprawny demontaø
elementÛw przewlekanych (takøe
z†p³yt wielowarstwowych z†metalizacj¹ otworÛw) oraz elementÛw
i†uk³adÛw SMD - zarÛwno za pomoc¹ g³owic, jak i dysz.
Jeúli na stanowisku bÍd¹ uøywane rÛøne koÒcÛwki, naleøy przewidzieÊ wygodny i†bezpieczny sposÛb
ich przechowywania, najlepiej na
odpowiednich podstawkach (fot.
4). W³aúciwych podstawek wymagaj¹ teø r¹czki.
Nie moøna zapomnieÊ o†innych
niezbÍdnych akcesoriach, jak: filtry i†wyciory do r¹czek odsysaj¹cych oraz zestawy do czyszczenia
g³owic. Drut cynowy o†w³aúciwej
úrednicy, pasta lutownicza, topniki
- to z†kolei konieczne materia³y
montaøowe.
W†tym miejscu naleøy zauwaøyÊ,
øe nawet przy pos³ugiwaniu siÍ
rÍczn¹ lutownic¹ moøna korzystaÊ
z†automatycznego podajnika drutu
cynowego (fot. 5), ktÛry zapobiega
kontaktowi skÛry z†o³owiem, jednoczeúnie zwiÍkszaj¹c komfort pracy.
Do montaøu/demontaøu elementÛw i†uk³adÛw elektronicznych,
a†takøe do czynnoúci zwi¹zanych
np. z†otwieraniem/zamykaniem
obudÛw urz¹dzeÒ, przygotowywaniem do montaøu elementÛw
(wstÍpne przycinanie i†kszta³towanie wyprowadzeÒ, pozycjonowanie)
i†przewodÛw (przycinanie, obrÛbka
izolacji) - bÍd¹ potrzebne narzÍdzia
rÍczne. Szczypce, obcinaczki, pÍsety, wkrÍtaki i†noøe, to podstawowe
grupy narzÍdzi zawsze obecnych
na stanowisku pracy elektronika.
Powinny siÍ one charakteryzowaÊ
dok³adnoúci¹ wykonania, pewnoúci¹ dzia³ania, ergonomi¹, trwa³oúci¹. Uøytkownik zaú powinien pamiÍtaÊ, øe najlepsze w³asnoúci da-

Fot. 5
nego narzÍdzia stan¹ siÍ dostÍpne,
gdy bÍdzie ono prawid³owo zastosowane.
WieloúÊ roboczych koÒcÛwek obcinaczek czy bogactwo kszta³tÛw
pÍset wskazuj¹, øe zosta³y przewidziane do uøycia w†bardzo konkretnych sytuacjach (fot. 6a...c)
i†ich umiejÍtny dobÛr do aplikacji
jest bardzo waøny. Tajemnice jakoúci kryj¹ siÍ zarÛwno w†konstrukcji narzÍdzi, jak w†uøytych
materia³ach i†zastosowanych technologiach obrÛbki.
Na przyk³ad wiÍkszoúÊ pÍset jest
wykonana z†materia³Ûw niemagnetycznych i†kwasoodpornych. DostÍpne s¹ pÍsety niklowe, nylonowe, a†takøe pokrywane teflonem.
Natomiast do produkcji obcinaczek stosuje siÍ specjalne rodzaje
stali - w†wyrobach Sandvika jest
a)

b)

c)
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Fot. 7
to kuta chromowa stal ³oøyskowa.
Kszta³ty, proporcje, masy s¹ dobrane tak, by zapewniÊ efektywnoúÊ, bezpieczeÒstwo i†komfort
uøytkowania (fot. 7).
Uzupe³nieniem wyposaøenia warsztatowego s¹ preparaty chemiczne
s³uø¹ce g³Ûwnie do czyszczenia
p³ytek drukowanych z†t³uszczÛw,
topnikÛw, klejÛw i†in., czyszczenia
powierzchni obudÛw, ekranÛw itd.,
czyszczenia i†regeneracji stykÛw
prze³¹cznikÛw, úcieøek potencjometrÛw, diagnostyki przez gwa³towne sch³adzanie etc. Kompleksowe zaopatrzenie w†takie úrodki
i†akcesoria do nich zapewnia firma
Micro Care.
Preparaty s¹ zwykle dostÍpne
w†opakowaniach umoøliwiaj¹cych
ich rozpylanie. Jeúli jednak przewiduje siÍ czÍste wykorzystywanie
ìchemiiî, niezbÍdne jest wyposaøenie stanowiska w†specjalny dozownik (fot. 8), zaopatrzony w†koÒcÛwkÍ robocz¹, umoøliwiaj¹cy nanoszenie úrodka dok³adnie w†zadane
miejsce oraz przeprowadzenie
czyszczenia. SkutecznoúÊ, wygoda
i†znaczna oszczÍdnoúÊ (do 50%)
preparatÛw, to zyski zwi¹zane z†t¹
inwestycj¹. Z dozownikiem moøna
zastosowaÊ jedn¹ z†oúmiu koÒcÛwek-szczoteczek
b¹dü
jedn¹
z†trzech igie³. Aby pojemniki i†dozownik mia³y swoje sta³e, dobrze
dostÍpne dla operatora miejsce,
przewidziano specjalne uchwyty
do zamocowania w†dogodnym punkcie stanowiska pracy.
Poniewaø w†wielu pracach waøn¹ rolÍ odgrywaj¹ takøe drobiazgi,
wypada tutaj wspomnieÊ o†úciereczkach, chusteczkach i†pa³eczkach czyszcz¹cych, ktÛre znakomicie u³atwiaj¹ efektywne dzia³anie.
NastÍpnym obszarem do zagospodarowania jest wyposaøenie s³uø¹ce wizualnej kontroli przebiegu
precyzyjnych czynnoúci lub kontroli jakoúci przeprowadzonego montaøu, naprawy úcieøek czy skutecznoúci czyszczenia. Odpowiedni
przyrz¹d lub system naleøy wy-
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Fot. 8
braÊ, bior¹c pod uwagÍ m.in. ø¹dan¹ wartoúÊ powiÍkszenia, rozdzielczoúÊ, rodzaj i†gabaryty badanych obiektÛw, wymagane funkcje
dodatkowe, jak np. moøliwoúÊ sporz¹dzania dokumentacji, uwarunkowania ekonomiczne itd. RÛønorodne potrzeby w†tej dziedzinie moøna zaspokoiÊ, wybieraj¹c urz¹dzenie z†oferty Luxo (lupy) albo Vision (optoelektroniczne systemy
wizyjne).
Jeúli zaú planowana jest kontrola
procesÛw montaøu b¹dü regeneracji
elementÛw BGA, trzeba nabyÊ specjalny aparat rentgenowski, np.
PACE XR-2000.
Zosta³o jeszcze sporo miejsca?
Wype³nimy tÍ przestrzeÒ urz¹dzeniami elektronicznymi. Zasilacz,
generator, oscyloskop, multimetr,
mostek RLC - otwieraj¹ siÍ tutaj
nieprzebrane wrÍcz moøliwoúci doboru i†konfiguracji zestawÛw pomiarowo-kontrolnych do badaÒ,
diagnostyki, uruchomieÒ etc. Oczywiúcie w†wielu przypadkach kompletowanie narzÍdzi zaczniemy
w³aúnie od tej grupy, podporz¹dkowuj¹c teø organizacjÍ przestrzenn¹
stanowiska pracy funkcjom zwi¹zanym z†pomiarami. W†kaødym konkretnym rozwi¹zaniu inaczej roz³oøymy priorytety, jednak wynikaj¹ce st¹d rÛøne proporcje odnoúnie
liczby i†ìkalibruî zastosowanych
urz¹dzeÒ i†narzÍdzi danego rodzaju nie zmieni¹ potrzeby uwzglÍdnienia przytoczonego tu zakresu
koniecznych do rozpatrzenia i†rozwi¹zania problemÛw.
Marek Kalasiñski
Dodatkowe informacje
Artyku³ powsta³ na bazie materia³ów udostêpnionych przez firmê Renex, tel./fax: (54) 231-1005, 411-25-55, www.renex.com.pl.
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