








ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ www.eιeJttor.cο.hΟΙf/r

Υλικά επιφανειακής στήρι

ξης; Μην πανικοβάλλεστε
Μέρος 2: πρακτικές ουμβουλές για τπν τοπαθέτπσπ των υλικών SMD

TouCT~

Στο δεύτερο ΚΟΙ τελευτοίο μέρος του οφιερώμοτο" εστιάζουμε lnv npoooxn μος οτις τεχνικές

nou χρειάζοντοl γιο lnv κάλλnοn n lnv οnάκάλλnοnτων εξορτnμάτωνSMD.

Στο προηγούμενο όρθρο είδαμε μερικές οπό ης πολλές CJUOI(CUO

σiες ποο διατίθεντοι τα SMQ όπως επίσης και μερικό οπό τα βασικό

εργαλεία που είναι oπ~τ/τa για να ξεκινήσει κανείς να δουλεύει με

αυτό. ΤΟ άρθρο που ακολουθεί, αναλύει με περισοόιερι:ς Aεmoμt

ρειες ης τεχvtΚές που χρειόζovτQl γιο την κόλληση ή την από-ttόλλη

ση των SMD. Evα tιmικό κολλητήρι με μύtη που αλλόζει μαζί με λΙγη

παραπάνω αλοιφή για κολλησει.ς. είναι το μόνα εργαλεία που αnαι

'ούνται για ης nφισσότερες ι;ργοαες με SMQ. Μιλώντας γιο ένα

tιmuιό κολληπρ, εvνoe:Iψt κάη παρόμΟιο με το AnaIogue 60 Α της

Ersa. ΤΟ σ.ιγκειφψένΟ κολλητήρι έχει oνoμαcιτικη ισxu 60 Watl και

μπες nou αλλίJlμN Κολληπ'ρ.α 6έBαιa με ΠσρόμΟιε, προδιαγραφές.

naραγow 1000 η Weller όσΟ και η ΑηΙθΧ Οοον αφορά Τώρα το

κολλητήρι της Ersa, θα χρειαστεί να τοποθετήσοψε μια λεmη μύτη

τύπου 832 υD (η ωγκεκρψένη μύrη έχει δΙόμεΤιχι 0,4 ιrm),Eνo

μειονέκτημα που πapoυσιόζει η απλή κωνική μύτη είναι ότι δεν παρt.

χει οιι;ριβώς ομαλή κατανομή της θερμότητας όταν εφαρμόζεται στο

σημείο της κόλλησης, αλλό ακόμη και έτσι, με λΙγη προοοχή εί...αι
δυνατόν κο! aυτή ...α δώσει κολλήσεις καλής πOtότητας

Η θερμσιφοοία ταυ κολληπΡιΟύ θα rφtπει ...α οριστεί κόπαυ με,οξύ

350 κο! 400 C. Η τψή αιnη ε...δέχεται ...α ακΟύγεται ι.ψηλή. αλλά μία

μυτη με ιψΊλή θερμoκι::ιocω εηιτσχιΝει την διοδικοοια της κόλλησης

KQI oτrιν πρόξη μειώ ...ε,οι Ο IU...ΔWoς να uπερθερμανθεi τόσο το

εξoptηJO όσα και η επαφη της πλακέτας

ΑνΤιστόσεις, κεραμικοί πυκνωτές κοι πυκνωτές τaνταλΙou.

Τα πaρanaνω εξαρτφaτα διaπθενται σε παρόμοιες σ..αι;εuoσιες ΚQΙ.

η δ.οδικασία παυ απαιτείται για την κόλληση τους είναι περιπαυ η

Ιδια.
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ΤοποθετΟύμε τα εξόρτημα επάνω στα OVTioτoIXo ίχνη της πλακέτας

και τα εuθuγρcψμΙζαυμε με την βοήθεια λοθιδω .... Στην ouνcxεια λιώ

ναυμε μΙα σταγόνα κόλλησης επόνω στο κολλητήρι και με την σταγό

να aυτή κολλάμε το ένα 'ακρο του εξαρτήματος στην πλακέτα. Εάν η

κόλληση δεν yivtl τέλεια μην aνησuxήoετε, δεδομέναυ όπ αυτό που

θέλουμε για την ώρα εΙναι απλά να στερεώoouμε το εξόρπιια oτrιν

σω<m) """Φωτογροφlα (2)

r
Τώρα πάμε στην απέvαvn πλευρό τω εξαρτfιι.ατoς και τonoθετOΙ:Ι

με την μύπj τω κολλητηριού σε επαφη τόσο με το εξόρΠ)JO 000 ΚQΙ.

με το αντίστοιχο ίχνος στην πλαιιt'α (το κολλητήρι θα τφtnu να

είναι καθετα στην Koρuφη τω εξαρπ'Jιατo<;). Με πρσσεκTtΚtς κινή

σεις, φερναψε ,ο καλάι σε εποφή με το κολλητήρι έτοι ώστε η

κόλληση να τρέξει όμορφα παvω στην επαφη. Ρίξετε την κόλληση με

μέτρο, γιατί διαφορετικό στο σφείο της t:παφής θα δφιouρyηθd

ένας μικρός σβώλος από καλάι. Η ιδανική ποοοτητα κόλλησης ειναl

αυτή Πα) θα δωσεl στην επιφά...εια της κόλλησης μία ε.λοφρά στρογ

γυλεμένη μορφή, κάτι 00'" το στρογγυλό άκρο μιας τρομπέτας.

Φωτογραφlα (3)
Eπιατρtφouμε στην κόλληση της πρώτης πλευράς. την οποία έxαu

με πλεον την δυνατότητα ...0 ξαναζεστάνουμε και ...α πρoσθtσouμε

λιγσ ακόμη καλόι yUρω από το όκρο του εξαρπμιτος και το ίχνος.

Τροβήξτε μαιφιό το κολλητήρι όσο νωρtτερα γίνεται για ...α μην υπερ

θερμανθεί το εξόρτφα ΚΟΙ προσέξτε ...α μην πρασθέσετε unερθoλιιc:ή

noooτητα κόλλησης,
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Δίοδοι MElF
Η OOOI<εuασίO των MELF είναι κυλινδρική, γεγονός το οποίο δUOllο

λεύει λίγο την ωγκρό:τηση τα.ι εξορτημοτος, ενώ ποράλληλα δίνει

σημανηκά μικρότερη επιφάνειο επαφής με το ίχνος οτην Μοκέτο οε

σχέση με την OUOΚευασίO της οντίοτοοης. Τα χοροκτηριστικό aυτό

μος οδηγεί οε ένα λιγότερο στρογγυλεμένο σχήμο κόλλ1')Ot1(; ενώ

στην αιγκεκριμένη περίπτωση λΙγο περισσότερο υλικό οπό αλοιφή

δεν βλάπτει {)σον οφορά το υπόλοιπο, η διοδικασία KdλA1')Ot1(; είνοι η

ίδιο με aυτή πα.ι οφορό ης αντιοτάοεις

Τρονζίστορ και ηλεκτρσλυτικοί 50123
ΟΙ ακροδέκτες πα.ι διοθέτα.ιν τα συγκεκριμένο εξαρτήματο για νο

κολληθα:ίν στην πλακέτο, είναι οε μίο κάποιο οπόσταση μετοξύ τους

κοι κοντοί Στην CJιNέχειο θα περιγράψouμε την διοδικασίο κόλλησης

ενός τρανζίστορ σε OUOΚεuασίO τύπα.ι 50Τ23.

ΦωτογρσφΙσ (4)
Όπως κοι πριν, τoπoθεταJμε το εξάρτημα στην θtση τα.ι κο! κολλά

4

με προσωρινά τον ένο οπό τους ακροδέκτες του με μίο σταγόνα

κόλλησης.

Φωτογρσφίσ (5)
Στην CJιNέχειο κρατάμε το κολλητήρι οε γωνία 90' οε σχέση με τον

άξονο του κάθε ακροδέκτη (που απομένει) πιέζοντας τον ελοφρά

προς τα κάτω και φέρνα.ιμε το καλάι οε επαφη με aυτόν' έτοι ώστε

το καλόl νο λιώσει επάνω τα.ι κοι νο τρέξει στο οντίστοιχο ίχνος της

Μακέτας. Με τον Τρόπο αυτό δημια.ιργείτοι μΙο ακόμη πιο στρωτή

κόλληση. Αφού ολοκληρώσουμε, επιστρέφουμε στον πρώτο ακι:χ>δέ·

κτη και τον ξανοζεσταίνα.ιμε πpaoθέΤOντας λίγη περισσότερη κόλλη

ση, όπως κοι παραπάνω.

ΕΛΕΚΤΟΡ 3/2003
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Στερέωση εξαρτημάτων με ακροδέκτες σε μικρή απόσταση.

Σον παράδειγμο κόλλησης ολοκληρωμένων aυτής της μορφής, θα

χρησιμοποιήσουμε μίο ouoκευaσίo Qfp, η απόσταση ακροδεκτών της

οποίος είνοι 0,635 mm (όχι κοι πολύ μεγαλύτερη από την διάμετρό

της μύτης τα.ι KOλλητηριαJ).

Ξεκινάμε ρίχνοντας λίγη κόλληση επάνω οε κάθε ίχνος του ολοκλη

ρωμένα.ι στην πλακέτα. ΤoπoθεταJμε το εξάρτημα πιχ>otΚΤΙKα επάνω

από τα ίχνη, προσέχοντας ώστε ο ακροδέκτης 1 νο αντιστοιχεί στο

ίχνος 1 της πλακέτας

Φωτογραφία

6

Με την βοήθεια τα.ι κολλητηριού, 'τοιμπάμε' δύο οπό τους ακρoδt

ιπες του εξαρτήματος (επιλέγοντας κατό προτίμηση δύο διoγώνιouς

ακρσδtKπς). Στην ouγKεKριμένη περίπτωση διευκολύνει η μύτη τα.ι

KOλλητηριαJ να βρίσκετοι παρό:λληλο με τον άξονα τα.ι ακροδέκτη

τα.ι εξαρτήματος, παρά κάθετο οε ουτόν.

Φωτογραφία (7)
Τώρα μπαίνουμε στα δύσκολα, ξέροντας ότι αυτή είναι η τελευταίο

μας ευκαιρία νο ελtγξoυμε την ακριΒή τοποθέτηση του εξαρτήμοτος

επάνω στα ίχνη. Κολλάμε ένα προς ένα τους ακι:χ>δέκτες του εξαρτή

ματος, διατηρώντας την μύτη του κολλητηριαί κοι τον ακροδέκτη οε

ευθείο και ζεσταίνονταςμε γοργές κινήσεις τον ακροδέκτη μαζί με το

αντίστοιχο ίχνος την στιγμή που τροφοδοτούμε το σημείο της επο

φής με κόλληση.
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ΦωΤΟΥραφΙο (8)
Εδώ χρειόζεΊOt προοοχή, δεδoμtvou ότι η ιmερ60λική ποσότητα

κόλλησης θα προκαλέσει κηλίδες οι. 0f1ew; ενδtχεται να δφιοιιρΥή

oouν ytq:ιυρες με ΤΟ γειτονικά ίχνη. Εόν σψ6εl Kσn τέτοιο διιrrηρή

απ: την ψUXpoψiα σος και οι. yέφuρε;ς είναι δι.Νατόν να αφο.ρεθούν

με πιν βοήθεκι του ειδικού φι..mλioj cιrtOkόλλησης. Τonoθετoψε τα

φιιήλ1 nόνω από την κηλiδα και εφαρμόζοψε μια ελαφρά πίεση με 10

κολ/ηπ'ρ. μtχρι η κηλίδα να απoρρoφηθdαπό το φυτiλιo~

με απομοκρίΝοντος όοο το δυνατόν περισσότερη κόλληση με το

φυτίλι onoκόλλησης, ενώ η nρoσθI"Jπj λιΥης αλοιφής 60ηθόεt στrrν

anoρρόφηση του UΛΙΚΑΛ Τα aλoιWpωμtvαε.ξορτι'ιιατο ανaι δυνατόν

να θερμαvθoύv μtxpι τως 450 βαθμούς Κελσiou. Τοποθετούμε τα

κολλητήρι αnό την πλευρά ΤOIJ εφρτι'μJτoς και ι~ rιρoσειrnκά

με λαβίδες, μtxρι αυτό να ξεκολλήσειAφoiJ ξa<oλλήσεt το SMD. εiνoι

πλtoν όχρηστο και τφtπει να αποαιρθε!.

Τα εξaρτή.loτo που φtρoυν πολλούς oκρoδtJm:ς, xρεt<'ιζovται αρκε

τή υπομονή. Μια τεχνική αινίσταται στην E!tρμσνση μίας ομάδος γει

τονικών ακροδεκτών, τooκiζovτaς παρόλληλα τον κάθε ένα οπό αυ

τούς προς τα πόνω με την βοήθεια μιας λαβίδας ώστε να μην ξανα

κολλήσει επάνω στο ίχνος της πλακέτας. Με τις σuσκεuoσiες QFP
είναι καλύτερο να ξεκινήσει κανείς οπό την μία γωνία του ολοκληρω

μένου ξεκολλώντας διαδοχικό τακ; ακpoδtκτες που βρίσκονται εΚΩ
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τtρωθεν της γωνioς. και να σwεxίσει με όλο το περίγραμμα γύρω •
γύρω. Εναλλακτικά, είναι διΝατόν να ψολλιδιστούν όλα οι. oιφoδt.

κτες με tνo κατάλληλο Kόφtη, και στην αΝέχεια να αφαιρεθεί ο κάθε

Koμμtνoς aιφoδάcτης με την βοήθ&ια κάποιος λι:ι6iδας. σπως κοι

rφ;ηyoυμtνως, τα ΙχvΗ θα πρtnε. στην σ.ινtxειa vo καθοριστούν με

φcιτΊΛι ιιποκόλλησης

Χρησιμοποιώντας σταθμό κόλλησης

ΦωΤΟΥροφία (9)
Κατό τ/V διάρκεια πραετoιμασioςτου όρθρου, χρrισΨ0Πolήocιμεtνo

σταθμό κόλλησης της ERSA, τVnou SMT 60 Α, για να ερευvήσouμε

τα nλεovεκτήJατα της ερyoolος με εξεlδικεuμtνo σταθμό κόλλησης

Ι

για SMO. Ο εν 'λόγω σταθμόι;; nεριλφ6όνεt tνo κολληπ'ρ με ano
OI1ώμενtς μύτες κα ένα {ρryόρ. θερμανόμενες λoβiδες αποκόλλη

σης. Άλλοι ΎVfaXΠoi Kατασκεuoστt:ς Koλληrηρtώv είναι η Antex ΚΟΙ η

WeIIer. ΟΙ οποίοι cπίσης naρόγouv παρόμοιους σταθμΟΟς Ύ\Ο κολλή

σεκ,:. Οι τεχvικtς που ακoλouθoύvται Ύ\Ο ΠJV κόλληση και απoκόλλrιση

εξαρτrιιότων διoφέρouv λίγο από CJlJTtς που εφαρμόζονται με το

nιπικό κολλητι'ρ που χρησιμοπOlήοομε μέχρι τώρα.

Κόλληση εξαρτημάτων με ακροδέκτες αε μικρή απόσταση

Για μΙα ακόμη φορά θα χρηoιμoπoιήoouμε ένα εξάρτημα σε OIJOΚεOO

οΙα OFP και όπως και πριν, τα ίχνη θα πρέπει να περοσταύν με λlγη

αλοιφή.

Το τελεΙωμα της αιyKεKριμέVΗς μύτης της microwell κόνει μΙα γω

νΙα 30 μοιρών και στην όκρη καταλήγει σε ένα κοίλωμα (σαν μικρή

κΟύΠα) στο οπolο έχει την δυνατότητα νο συγκρατεί Kόλλrιση

Τοποθετοψε το εξάρτrιια επόνω στην πλaκlτα και το σταθερα

πcιιoψε κολλώντος δύο διαγώνιους OIqXIδtιπες στα ΑVΉΣΤOlXα ίxvη.

ΕΛΕΚΤΟΡ312003
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Φωτογροφlο (10)
Η εΡγοοίο με την μύτη - κούπο πρoί.ιΠcιθtτεt την τοποθέτηση λίγης

ολοιφη<; επόνω στο σψεio της κόλλησης. Το σxtιιo της μύτης 6οη

θάr.ι την οιιγιφότηση της κόλλησης μtoα σε ωτό μtxρι η άιφη να

έλθα σε επαφή με τον cιφoδόπη. οπότε η αλοιφή θα τpoβήξεt την

κόλληση οπό την Koύno. Η επιλογή της οωσπΊς ποσότητος που θα

τonoθετηθεl μtoα στην μικρή KoύnO είνα σχετu<ό δύσκολη, μιας κα η

ooερ6oλυa'Ί κόλληση θα έΧει σον αnoτtλεoμo την δl)JlOUρyio γεφυ

ρών (nς οποίες μπορούμε 6έ6cιtα να oφoιρtooι,ιμε με φιrrtλιI. aλλό

όταν αnoκτηθcl ικανή εμπειρίο η σ.ιγι<αιρψtνη τΕχΝucΉ είνοι αρκετό

οποτελεσμοTtιtή.

Φωτογροφlο (11)

11

Αποκόλληση oλoκληρωμi:νων οι: OUOf(cuoσίO OFP
Η απομάιφυνοη των εν λόγω εξoρτrμάtων με τις ειδι!ttς λο&δες

αποκόλληοης είVOι μio διαδooxιkJ πολύ πιο γρήγορη aλλό ΚΟΙ ώroλη

σε αίΥκΡΙΟη με το tυr'J\I';ό 1tOλλJΊτήρι. Γ10 κάθε διοφορεTtιtό τύπο α/

oκωαoioς ι:.ξoρtT'ιJάτων υπόρxεt ΚΟΙ το OVTίOToιxo cxt οπό λοβί.δες

που ε.ξιιmyιετεί στην aποκόλληση ΚΟΙ oφαiρεoη των oλoιιλrpωμένων.

Σαν παρόδεtγμo θα δοψε την διoδιιtαoio oφoiρεoης ενός oλoιιλry:ιω.

μtνoυ σε συσκευασίο OFP.

Φωτογροφlο (12)

Τοποθετοψε nς nρoθcρμoινόμενες λοβί.δες επόνω στους cιφoδέ

κτες τους εξορτι'ματος και nεριμένα4J& να λιώσει η κόλληση.

Φωτoγρoφfo (13)
Στην αNCXεία, με ένο οπαλό τράβηγμα των λοβί.δων, το oλOltλrpω

μtνo ΟΠομαιφύνεΤα/οπό την nλαιtέτo και το μόνο που onoμtνει ειναι

ο κοθοριομός των ιχνών με την βοήθεια λίγου φιmλιoύ.

ΕΛΕΚΤΟΡ 3/2003
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ΦωτογροφΙο (14)

Συμπεράσματα

Βλέπουμε λοιπόν όπ η ερΥοοίο με εξορΠιιοτα SMO δεν είνοι απα

ραίτητα και τόσο αΥχώδης, με την nρoVnόθεoη 6t6aιo ότι τηρούμε

κάποιους θootκ.oύς κονόνες: επιλtγoυμε λεπτή μύτη για το κολλητήρι

κοι δουλεύουμε γοργά (ος μην λησμΟναίμε όη η επιφάνεια κόλλησης

είναι μιιφή κοι φθάνει στην θεpμoκlXJOla τήξης του υλικού γρήγορο).

Στ/ν ncρlmωoη που δεν κοταφέρνουμε να κολλήσουμε μία επαφή οε

μερικά δευτερόλεπτα, απομα/(ρύνauμε το κολλητήρι και ξανaδoι<ιμά

ζουμε αργότερο όταν το εξι'ψτημα θα έχει κρυώσει Τα να aφήσουμε

το κολλητήρι για πολλή ώfχι επόνω στην εποφή. οδηγεί με μαθημα

τική ακρl6εIO σε KOτoaτραρή του εξCψτr1Joτoς κα/. αποκόλληση των

ιχνών οπό την nλaιtέτα. Ένο κάποιος πιστεύει ότι θα έΧει στο μtλλoν

πολλή δουλειά με SMD, οξίζι:ι. τον κόπο να επενδύσει ένα κεφάλαιο

στην αγορά εξειδικειιμtνoo σταθμού, Οι avyκειφψtνα βέ6οια σταθ

μoi δεν είναι φτηνοί (η μονόδο SMT 60 Α της ERSA στην oπoio

ονοφερθήκψε αrn:vώς στο άρθρο, Kooriζει 645 Ει.ιρω κα διατίθετο.

crιό την PoδlO Κοτouμά, Πoξιτέλouς 15·19, 10562 Αθήνο τηλ.

210-3250412-16~ Μαφοπρόθε.σμα, οι σταθμοί ωτοί εξοικονομούν

πολύ 'IJ1fNo, ειδικά όταν KάnoIoς ερΥόζετQl με μεyάλa oλaκλJpωμtνo

οι αιφoδtιπτς των onoίων βρΚ:Jκovτα σε μικρή μεταξύ τους anόστα

ση.

Εφ' όοον λοιπόν έχετε τα κατάλληλο ερyαλεia. σταθερό χφ κα

εlστε έτοιμοι να δαπανήσετε λίγο 'IJ1fNo γιο δoκψtς, nρoyμOTtltό δεν

υπόρχεl κονένος λόγος νο πανικοβάλλεστε ΚΟΙ ακόμη κα/. tάν το

κολληπΡι οος δεν είναι παρά ένο nιπιι<ό κολλητήρι, έχετε πoλλtς

πιθανότητες νο δoυλtψετε το SMD με εΠΙΤUXίo.(020305~2)
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