
info@elektro-net.hu

2008/2.

2

TechnológiaTechnológia

A skóciai Retronix cég 1992-ben elektro-
nikai ármkörök javítására alakult. Látva,
mennyi pénz megy veszendôbe az elekt-
ronikai üzemekben, tevékenységük
mindinkább a menthetô értékek meg-
mentése, újrafelhasználhatóvá tétele felé
fordult. Létszámuk évente 100-200 fôvel
nôtt kezdetben, hamarosan globális vál-
lalkozássá nôtték ki magukat. Ma már
elektronikai cégek százai takarítanak
meg dollármilliókat világszerte a Retro-
nix szolgálatainak köszönhetôen. 2001-
ben Magyarországon is alapítottak egy
javítással foglalkozó leányvállalatot,
amely késôbb a tevékenység egy helyre,
Skóciába koncentrálása miatt megszûnt,
majd képviseleti problémák miatt az
egész feledésbe ment. Most a Retronix a
Microsolder Kft.-vel alakított ki együtt-
mûködést, hogy idôközben kibôvült szol-
gáltatásait a hazai cégek is megismerjék,
és egyszerûen igénybe vehessék.

A szerelt áramköri lapok értékének
80%-át az áramköri elemek maximum
20%-át kitevô szilíciumchip-alapú alkat-
részek adják. BGA-k, µBGA-k, QFP-k,
QFN-ek és társaik esetenként jelentôs érté-
ket képviselnek. Nagy veszteség, ha ezek
az alkatrészek üzemképes állapotban, va-
lamely más okból nem használható áram-
körbe forrasztva, selejtté válnak. Nagyüze-
mekben ugyancsak jelentôs lehet a beül-
tetôgépek által visszautasított – bizonyos
alaki hibát mutató – alkatrészek száma is.
Nem minden üzemben van mód vagy ka-
pacitás a megengedettnél több nedvessé-
get kapott, erre érzékeny alkatrészek
(MSD = moisture sensitive devices) ismé-
telten felhasználható állapotba hozására.

Gyakran olcsó alkatrészek téves beülte-
tése miatt válik hibássá az áramkör, vagy,
mert idôközben a konstrukcióban kisebb
módosítás történt, de nincs elegendô, vagy
hozzáértô kapacitás a kijavításukra.

Máskor a teszteken megbukó termé-
kek hibáinak megtalálása és kijavítása tû-
nik házon belül megoldhatatlannak.

A Retronix minôségorientált, maga-
san kvalifikált javítógárdája kitûnôen fel-
szerelt munkahelyeken, a legkorszerûbb
optikai, röntgenellenôrzô berendezések,

és funkcionális, illetve áramköri tesztbe-
rendezések használatával oldja meg a
feladatokat, akár furaton át vagy felületre
szerelt áramköri lapról van szó. A legmo-
dernebb, szoftvervezérelt reworkeszkö-
zökkel a legkényesebb feladatok is biz-
tonságosan végrehajthatók (1. ábra). A te-
vékenység az iparban alkalmazott és elis-
mert IPC és JEDEC munkavégzési szab-
ványokat követve folyik. Az természetes,
hogy a javítóbázis teljesen ESD-védett, és
ISO 9000:2000 szerint minôsített. Ilyen
körülmények, környezet, javítási szaktu-

dás és kapacitás gyártóüzemekben nem-
igen áll rendelkezésre.

Amintegy félmillió dolláros beruházás-
sal létrehozott, egyedülálló technológiával
dolgozó BGA/µBGA újragolyózó üzem
lehetôvé teszi, hogy a mûveletet az alkat-
rész épségének és integritásának veszélyez-
tetése nélkül hajtsák végre, amelynek során
az alkatrésztestet, így a benne lévô szilíci-
umlapkát nem teszik ki felmelegedésnek.
A forraszgolyó rögzítéséhez koncentrált,
igen rövid lézerimpulzust alkalmaznak
(2. ábra). A mûvelet tiszta térben, nitrogén
védôgáz alatt történik. A golyók mérete
100…760 µm között, anyaga elôírás sze-
rint ólmos vagy ólommentes, illetve magas
olvadáspontú forraszötvözet lehet.

Automata berendezés áll rendelkezés-
re az eldeformálódott QFP-lábak visszaál-
lítására a gyártó által megadott
tûrésmezôn belülre, minden jellemzô,
így az egysíkúság, lábosztás, lejtésszög
stb. tekintetében (3. ábra). Lehetôség van
a tûrésmezô szûkítésére is, ha azt az

1. ábra. Néhány részlet a Retronix üzemébôl:
alkatrészcsere, 3D röntgenberendezés,
BGA-forrasztás optikai ellenôrzése

3. ábra. QFP-alkatrészek kivezetéseit
formáló automata

2. ábra. BGA újragolyózása lézeres
berendezéssel

Több száz panel készült nem megfelelô alkatrészekkel? Drága alkatrészek kerültek beültetésre hibás áramköri
lapokra? El kellene távolítani és újragolyózni BGA-kat? Sérült, hibás a panel huzalozása? Maradtak raktáron ól-
mos alkatrészek, de már nem használhatók fel? Csak ólommentesen szerezhetô be az alkatrész, de a megrendelô
az ólmoshoz ragaszkodik? – ismerôsek a problémák? Van jó megoldás? A legtöbb esetben, van. Mostantól…

Új szolgáltatás – megmenthetô selejt, újra
felhasználható alkatrészek, kijavított áramkörök
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alkalmazott technológia, vagy valamely
elôírás megkívánja. Lehetôség van a be-
küldött alkatrészek szétválogatására gyár-
tó, gyártási kód, cikkszám stb. szerint.

Ha az alkatrész kivezetéseinek felü-
letkikészítése nem megfelelô (pl. ólom-
tartalmú, de ólommentes kellene, vagy
fordítva – hiszen vannak alkalmazások,
ahol az ólommentes nem elfogadható) a
Retronix biztonságos vegyi kezeléssel tá-
volítja el a régi bevonatot, és visz fel he-
lyette újat (4. ábra).

Az átmunkált alkatrészeket megfelelô
irányultsággal (az 1. kivezetés állása) he-
lyezik ismét szalagba, tekercsbe vagy ép-
pen tálcára, készen automatikus beül-
tetôgépen történô, hibamentes felhaszná-
lásra. Nedvességtartalomra érzékeny al-
katrészeket elôírásszerûen, nedvességel-
nyelôvel és páratartalom-indikátorral he-
lyezik vákuummal zárt biztonságos cso-
magolásba. A csomagolásokat igény sze-
rinti, ha szükséges, vonalkódos címké-
zéssel látják el.

A Retronix vállalja sérült áramköri la-
pok, például felvált pad-ek, vezetôsávok,
hibás furatfémezések, védôrétegek, sérült
vagy forrasszal szennyezett aranyozott
szélérintkezôk helyreállítását, kijavítását.

Hibakeresési és javítási szolgáltatás
áll rendelkezésre mobiltelefonok, számí-
tógép-alaplapok és mûholdvevôk vonat-
kozásában.

Lehetôség van teljes javítórészlegek,
dolgozók vagy vezetôk „bérlésére”, akik
munkájukat a megrendelô telephelyén
végzik, bárhol a világon. Ugyancsak vállal-
ják ilyenmunkaerô kiképzését, oktatását is.

Az átmunkálás, illetve felújítás költ-
sége töredéke csak az új alkatrészek be-
szerzési árának. Emellett leveszi a meg-
rendelô válláról a selejt szabályos, WEEE-
direktíva szerinti megsemmisíttetésének
gondját és költségét.

A Retronix valamennyi szolgáltatásá-
nak vezérelve a költségmegtakarítás, va-
lamint a környezet védelme az elektroni-
kai hulladék újrahasznosításával, a hulla-
dék mennyiségének csökkentésével.

Az érdeklôdôket részletesebb felvilá-
gosítással, konkrét ajánlatokkal várja a
Microsolder Kft.

További információ:
www.microsolder.hu
www.retronics.com
info@microsolder.hu

4. ábra. Kivezetések felületkikészítésének átalakítása ólmosról ólommentesre
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