
Amit -rol tudni kell!

UniSphere™ forrasztópor és a folyasztószer mindaddig elválasztott
csomagolásban marad egymástól, a frissesség megorzése végett, amíg Önnek
nincs pasztára szüksége.
A paszta igazi "élete" a forrasztópor és folyasztószer összekeverésével kezdodik.
Szállítható minden szokványos kivitelu ötvözetben, szemcsenagyságban és
folyasztószerrel. A Fresh-Mix-et biztonsággal és egyszeruen használhatja.
Csak azt a mennyiséget keverje össze, amire a gyártás során szüksége van, így
állandóan friss forrasztópasztát használhat fel, amivel elosegíti a forrasztás
minoségének javulását.

Mennyire biztonságos a felhasználás?
Használja a Fresh-Mix-et a csomagolásban található leírás szerint. Ez a paszta egy nagyon hatékony alternatívája a már elore összekevert
forrasztópasztáknak. A forrasztópor egy hermetikusan zárt alufóliába van csomagolva, ezáltal teljesen oxidmentes. Ha kibontás után azonnal
összekeverik a folyasztószerrel, akkor egy teljesen oxidmentes pasztát kap, ami technikailag és minoségileg a legjobb szitanyomást és
forrasztási minoséget biztosítja.

Hogy raktározza a Fresh-Mix-et?
Ameddig a Fresh-Mix-et össze nem keveri, nem kell hutoben tárolnia, ellenben a komponensek összekeverése után, szükséges a hutés, mint az
elore kevert pasztáknál. A keverés után a felhasználhatósági idot be kell tartani. A keverés dátumát a csomagban található etiketten tudja
feltüntetni.

Egyszeru kezelhetoség
A Fresh-Mix csomagban mindent megtalál. ami a technológiához szükséges: forrasztóport egy hermetikusan zárt alumíniumfólia
csomagolásban, folyasztószert egy légmentesen zárt dobozban, a keveréshez szükséges segédeszközöket és dokumentációt. A Fresh-Mix
összekeverése sem követel több idot, mint az elore keverten szállított és hutött paszták lágyra keverése.

Fresh-Mix egyszeru alkalmazása
Kövesse a csomagban található útmutatót. A forrasztópor és a folyasztószer aránya pontosan meghatározott. Önnek csak a csomagokat kell
kibontani és 3 lépésben egymással összekeverni a folyasztószerrel. A keverolapátot is megtalálja a csomagban. Nem kell szakember, hogy
tökéletes szitanyomásnak megfelelo jó minoségu forrasztópasztát keverjen.

Mennyi idore van szüksége a forrasztópaszta eloállításához?
A Fresh-Mix-nél sem kell hosszabb idovel számolni, mint a hagyományos elore kevert pasztáknál, ahol a szitanyomást megelozoen a hutobol
kivett pasztát legalább 2-3 percig keverni kell, a lágyságának visszanyeréséhez.

Milyen elonyöket nyújt a Fresh-Mix?
♦ A megkapott szállítmányt nem kell hutoben tárolni.
♦ A tárolási idot a garancia teljes biztonsága miatt adjuk meg. A Fresh-Mix-et szállítottuk autóval próbaképpen hónapokon keresztül, 2-3

évet tároltuk viszontagságos körülmények között (-10ºC és + 50 ºC), anélkül, hogy a felhasználásnál minoségi problémák jelentkeztek
volna. A forrasztópaszta " élete " csak az összekeverés után kezdodik meg. Ezáltal mindig új, friss, oxidmentes forrasztópasztát
használhat fel, amelyet az összekeveréssel állított elo. A keverést feltétlen szobahomérsékleten végezze el.

Mennyire biztonságos?
Önnek csak a szokványos ipari tisztasági és higéniai eloírásokat kell betartani. Mivel a forrasztószemcsékben por nincs. ezért porképzodés
kizárt. Egy munkatárs különösebb tapasztalat nélkül azt a feladatot kapta, hogy keverjen össze 8 Fresh-Mix csomagot (ez 2, 5 kg / csomag) a
csomagokban található útmutató szerint. Méréseket végeztek a teremben, valamint a munkatárs közvetlen közelében. A két órás keverés után,
azaz 20 kg forrasztópaszta eloállítása után a filtert laborban ellenorizték és az eredmény: jóval a megengedett értékek alatt maradtak a mérési
eredmények. A mért szennyezodés 40-ed része a megengedett alsó határérték a nemzetközi OSHA PEL norma szerint.

Mi kerül szállításra egy Fresh-Mix csomagban?
Minden Fresh-Mix csomag tartalmaz: 5 doboz precízen töltött folyasztószert, 5 csomag UniSphere forrasztószemcsét hermetikus
csomagolásban, gumikesztyut, kevero lapátot, zsírpapírt a keveréshez, keverési útmutatót, technikai leírást, biztonságtechnikai adatlapot.
Minden Fresh-Mix csomagból eloállítható 2, 5 kg friss forrasztópaszta.

Mi az UniSphere forrasztópor?
Az UniSphere egy speciális forrasztószemcse, az AMT-tól, aki a világelsok között van a forrasztópaszta gyártók között. Az UniSphere azonos
gömbölyuséget, szemcsenagyságot, szemcseeloszlást biztosít. Ezáltal egy jobb Reflow folyamat ill. szemcseképzodés mentesség érheto el a
forrasztásnál. Egy speciális AMT technológia biztosítja az oxidmentes forrasztópor eloállítását.

Szállítható összetételek
Fresh-Mix-et No-Clean, Kollophonium, FRS vagy vizesalapú folyasztóval és T-3 vagy T-4 forrasztóporral tudjuk szállítani. Egyedi igényeket
is szívesen kielégítünk.

Milyen élettartammal számolhat?
♦ A forrasztóporra és a folyasztószerre összekeveretlen állapotban AMTECH minimum egy év garanciát biztosít a csomagolás dátumától.

(dátum az alufólián ill. a dobozon).
♦ Az anyagok felnyitás idopontjáig kémiailag stabilak és frissek maradnak.
♦ A forrasztópor a hermetikus csomagolásnak köszönhetoen évekig tartós marad.
♦ A folyasztószer normális raktározás esetén (0 - 25 ºC), a tesztelések alapján, 5 év után sem veszített minoségébol.
♦ Keverés után ajánlott a forrasztópasztát minél rövidebb idon belül, de legalább 3-6 hónap alatt (hutött tárolás mellett) felhasználni.
♦ Friss keverésu pasztát 2 -3 napig lehet hutés nélkül is tárolni, de ezután ajánlott hutött helyen tartani.



Mi a helyzet a minoséggel?
Minden " charge " a forrasztópor ill. folyasztószer termelésnél ellenorzésre és analizálásra kerül. Egy igazoló számozást kap, ami
dokumentálásra kerül. Minden késztermékbol mintát vesznek, bevizsgálják és számmal látják el, valamint meghatározott ideig tárolják a
minoség igazolásának érdekében. Az AMTECH által megadott felhasználás betartása esetén úgy az AMTECH forrasztópaszta, a Fresh-Mix
vagy az elore kevert forrasztópaszta a csomagban megadott specifikációknak teljes mértékben megfelel.
FONTOS: A FELHASZNÁLÁS SORÁN A CSOMAGBAN TALÁLHATÓ FORRASZTÁSI GÖRBÉT MAXIMÁLISAN KÉRJÜK BETARTANI. A VOC mentes
kivitel miatt a kemence beállítás eltér a megszokott Reflow homérséklet beállítási görbéktol.

Mibe kerül a Fresh-MIX?
A hutésmentes tárolás és szállítás, az óriási kereslet miatti tömeggyártás volumene, az alkalmazott gyártási technológia mind pozitívan
befolyásolják a termék árát. Ezért a vételár is sokkal alacsonyabb, mint más forrasztópaszta esetében. A szokványos ötvözetek, mint Sn63Pb37
vagy Sn62Pb36Ag2 típusok estében 10 kg paszta vásárlása esetén 9.990 Ft / 0,5 kg. (19 HUF = 1,0 ATS)

Van az AMTECH-nek elorekevert forrasztópasztája?
AMTECH természetesen szállít elore kevert forrasztópasztát is a vevo igényének megfeleloen. Minden féle kivitelben és kiszerelésben:
dobozban (Dosen) Kartuschen, Pro-Flow-Kassetten stb. Ha Ön Just-in-time szállításokat kíván, keressen meg minket.

Hogy rendelhet Fresh-Mix-et?
Keressen minket! (Cím, telefon, EM@il a lap alján)

Ömlesztéses (Reflow) eljárás
Az ömlesztéses (Reflow) eljárás alapveto célja, hogy magas minoségu forrasztott kötést biztosítson az alkatrészek kivezetései között, bizonyos
összeszerelés esetén és ez következetesen kell, hogy megtörténjen.
A folyamat a következoket foglalja magában.
A NYÁK kontaktusok, a kivezetok és a forraszpaszta felmelegítése az ötvözet olvadáspontja fölé úgy hogy a forrasztás a kontaktusokon, a kivezetokön és
a pasztában átalakuljon egy homogén szerkezetté. A folyamat megbízhatósága attól függ, hogy milyen eredményesen lehet a futést irányítani és a futési
variációkat a különbözo NYÁK lapokra alkalmazni. Ezt az irányított futést hoprofilnak nevezik. A tipikus hoprofil folyamatában elofutési, (szárítási) vagy
aktiválási és ömlesztési vagy csúcszóna szerepelnek. Az elofutési zóna célja az, hogy a paneleket egyenletesen, általában 20C/másodperc vagy rövidebb
ido alatt felfutse. Ez a módszer minimalizálja a hosokk esélyét az eltéro hokapacitású alkatrészek esetében. Az elofutési zóna megkezdi azon oldószerek
egy részének a felszabadítását, amelyeket a kenhetoség érdekében adagoltak. A második zóna folytatja az oldószerek kiszárítását, hogy megelozzék a
paszta gázosodását és esetleges fröcskölését. Ezt a zónát néha aktiválási zónának nevezik, ahol a folyósítószer (flux) elkezdi a kontaktusok, kivezetések és
magában a pasztában lévo oxidréteg feloldását. A gyanták és/vagy más magasabb forráspontú oldószerek megmaradnak fedorétegként, hogy megelozzék
az újraoxidációt, amely azonnal jelentkezik magas homérsékleten. Az ömlesztési vagy csúcszónában a homérséklet gyorsan 20-40C-al az ötvözet
olvadáspontja fölé emelkedik. Ezen a helyen a forraszanyag benedvesíti a felületeket és fémes kötést biztosít. A 63/37-es és más magas óntartalmú
forraszok a rézzel Cu3Sn vegyületet és a viszonylagosan szabálytalan és durva Cu6Sn5 vegyületet alkotnak. Az az idotartam, amely az ömlési zónákban
telik el általában 30-60 másodperc és ömlesztési idotartamnak nevezik. Ez az idotartam elég kell, hogy legyen arra, hogy az összes érintkezési kontaktus
elérje a kívánt homérsékletet és kötést biztosítson. Ha ez az idotartam túl hosszú a nemkívánatos fémes kötések kialakulásához vezethet. Mindkét fémes
kötés törékeny.
Az ajánlott hoprofil nem egy vonal, hanem, egy zóna vagy sáv. Ennek a sávnak a szélességét azok a fölso és alsó homérsékleti határok adják meg,
amelyek kielégíto eredményt adnak egy bizonyos paszta használata esetén. Ez a sáv úgy is felfogható, mint a folyamatfigyelo ablak „tartozéka”, minél
nagyobb a sáv annál nagyobb, vagy még nagyobb az ablak.
Nagyon egyszeru lenne egy kemencét leírni/profilírozni, ha csak egyféle alkatrész NYÁK-ra való beültetésérol lenne szó. A valóságban csaknem minden
beültetés esetén nagyszámú variáció jelentkeznek, mind az alkatrészek fajtái, mind azok surusége tekintetében. A NYÁK lapok különbözosége a
hotömegben is nagy eltéréseket eredményez. Ha képes lenne arra, hogy megszerkessze minden egyes csatlakozás hoprofilját, akkor egy olyan sávot kapna,
amely megfelel a NYÁK lap variációinak. A megfelelo profil a NYÁK lapok variációs sávját teljes egészében a folyamat-megfigyelo ablakon belül
tartalmazza. Amellett, hogy a NYÁK lapok inhomogének, a variációs tényezo a kemencék esetén jelentkezik. Ezt néha a szállítórendszer hoelnyelo
képessége vagy az oldalak felol áramló levego vagy a futobetétek egyenetlen holeadása okozhatják. Egy másik variációs forrás abból adódik, hogy a
kemence meg tudja tartani a kívánt homérsékletet és visszaállítja amint egy NYÁK lap áthaladt rajta. Ez a kemence terhelhetoségi tényezoje. Ez
kemencérol kemencére változik, de a kiinduló pont az a távolság lenne a két NYÁK lap között, amelyet az adott NYÁK lap hosszának a fele határoz meg
maximum távolságként. A futés módja önmagában még nem olyan fontos, mint a futés irányíthatóságának ismételhetosége.

LICO Hungária Kft.

H-2030 Érd Rába u. 4 / Duna u. Ipartelep 2
Tel: + 36 23 374 577
Fax: + 36 23 390 183
Email: office@lico.hu vagy licohun@matavnet.hu
www.lico.hu             www.forrasztastechnika.com

Forrasztási görbe (Hoprofil) 
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