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1. OPIS OGÓLNY URZĄDZENIA

Piec do lutowania rozpływowego MR10 przeznaczony jest do lutowania elektronicznych podzespołów strukturowych (SMD) na płytkach obwodów drukowanych. Może być również używany
do utwardzania kleju mocującego podzespoły elektroniczne.
Urządzenie pracuje w cyklu półautomatycznym: płytki układane są w kasecie ręcznie, proces
lutowania odbywa się automatycznie w/g zaprogramowanego profilu. Kaseta w czasie procesu lutowania przemieszcza się w poprzez następujące strefy procesu lutowania:
• Podgrzewanie wstępne
• Podgrzewanie zasadnicze
• Lutowanie
• Wygrzewanie (dla procesu bezołowiowego)
Po wciśnięciu przycisku START płytki umieszczone w kasecie wjeżdżają automatycznie do strefy
podgrzewania wstępnego. Po upływie zaprogramowanego czasu (CZAS F) płytki wstępnie podgrzane do temperatury TP1 wjeżdżają w następną strefę, gdzie następuje zasadnicze podgrzewanie
i stabilizacja temperatury płytki. W strefie tej powinno nastąpić zasadnicze odparowanie frakcji
płynnej pasty lutowniczej. Płytki przebywają w strefie podgrzewania przez czas P aż do osiągnięcia temperatury TP2. Następnie kaseta wjeżdża w strefę lutowania, gdzie po czasie R następuje
przetopienie pasty lutowniczej. W tej strefie płytka powinna osiągnąć temperaturę TR.W przypadku lutowania stopami z zawartością ołowiu proces lutowania kończy wyjazd kasety na pozycję
spoczynkową z jednoczesnym włączeniem zewnętrznego wentylatora (opcja) chłodzącego płytki.
Wentylator wyłącza się po upłynięciu czasu C. Dla stopów bezołowiowych po strefie lutowania
kaseta wjeżdża do strefy wygrzewania na czas D i dopiero po tym czasie kaseta przemieszcza się
do pozycji spoczynkowej.
Zintegrowany system sterowania zawierający regulatory PID temperatur stref roboczych oraz precyzyjny system transportu płytek, wykorzystujący silnik krokowy, zapewniają wysoką powtarzalność procesu lutowania.
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1.1. DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA

Wielkość płytki ......................170x270 mm
Transport płytek ....................Automatyczny, rewersyjny, płytki umieszczane w kasecie
Elementy grzejne.................. Płaskie promienniki dalekiej podczerwieni o mocach 0,7
kW i 1,3 kW
Sterowanie........................... Mikroprocesorowy sterownik ze zintegrowanymi regulatorami PID temperatury, nielotna pamięć 12 profili lutowania, dodatkowy tor pomiaru temperatury dla funkcji
autoprofilowania
Pobór mocy ..........................Maksymalnie 2 kW max, średni pobór mocy w czasie pracy 1,4 kW
Zasilanie ...............................230V±10%; 50Hz
Wymiary (g. x sz. x w.) ..........900x520x350mm
Masa ....................................45kg
Obsługa ................................Jedna osoba
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2. PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY
Przystępując do instalacji urządzenia należy przygotować stabilny stół o wymiarach 700
x 1000mm i wysokości 750mm.
Pomieszczenie, w którym ma być eksploatowane urządzenie, powinno odpowiadać
ogólnym przepisom dotyczącym warunków klimatycznych, jakie musi spełniać miejsce pracy, a w szczególności powinno być wolne od gazów palnych, par substancji żrących i innych
agresywnych czynników chemicznych.
Urządzenie musi być zainstalowane w pobliżu instalacji wyciągowej. Odprowadzanie substancji lotnych powstających w procesie lutowania należy zrealizować w sposób przedstawiony na poniższym rysunku. Rura odprowadzająca substancje lotne nie może być podłączona
bezpośrednio do instalacji wyciągowej.
Przedstawiony okap umożliwia odprowadzanie substancji lotnych unoszących się z powierzchni polutowanej płytki.

Urządzenie do lutowania MR10 musi być podłączone do instalacji prądu przemiennego, jednofazowego 230V, 50Hz z zerowaniem lub uziemieniem, zabezpieczonego bezpiecznikami 2
x 16A
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Przystępując do uruchomienia urządzenia należy przygotować kilka próbnych płytek, na których wykonując próby lutowania zostanie ustawiony optymalny profil. Najlepiej, jeśli płytki
wzięte są z serii płytek przygotowanych do montażu.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że do parametrów decydujących o jakości lutowania należą m.
in.:
- materiał płytki
- gęstość upakowania ścieżek i pól lutowniczych
- wielkość pól lutowniczych i rodzaj ich pokrycia
- jakość pasty lutowniczej
- typ maski lutowniczej
- wielkość podzespołów SMD i barwa ich obudów.
Dobór profilu lutowania należy przeprowadzić w/g pkt.4.
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3. SYSTEM STEROWANIA

Piec do lutowania rozpływowego MR10 posiada sterownik mikroprocesorowy zbudowany na
bazie mikroprocesora jednoukładowego. Sterownik umożliwia realizację następujących funkcji:
- regulację temperatury w strefach podgrzewania i lutowania w/g algorytmu PID
- pomiar temperatury na lutowanej płytce przy pomocy zewnętrznej termopary w czasie
automatycznego ustalania czasów profilu - pomiar czasu przebywania płytek w
poszczególnych strefach
- transport kasety z płytkami
- komunikację operatora z urządzenie poprzez klawiaturę i wyświetlacz
Algorytm pracy sterownika jest następujący:
Po włączeniu zasilania układ sterowania przeprowadza inicjalizację położenia kasety
tzn. nadaje jej położenie spoczynkowe. Następnie przepisywane są parametry nastaw (profilu
lutowania) z pamięci nieulotnej do pamięci operacyjnej (wartości, przy jakich był ostatnio
przeprowadzony proces lutowania). Układ reguluje temperaturę w strefach zgodnie z nastawami, jednocześnie oczekując na zlecenia operatorskie (modyfikacja parametrów profilu,
zmiana profilu, wyzwolenie cyklu lutowania). Rozpoczęcie cyklu lutowania możliwe jest dopiero po osiągnięciu nastawionych temperatur w każdej ze stref.
Po naciśnięciu przycisku START sterownik sprawdza wartość odchyłek temperatur i
jeśli nie przekraczają one 5o sterownik przemieszcza kasetę do strefy rozpływu. Kaseta przebywa w tej strefie przez czas określony jako czas forsowania. Po szybkim wstępnym nagrzaniu płytek sterownik przemieszcza kasetę do strefy podgrzewania, gdzie lutowane płytki
przebywają przez czas podgrzewania. Następnie sterownik przemieszcza kasetę ponownie do
strefy lutowania rozpływowego. Po upływie czasu rozpływu sterownik przemieszcza kasetę
ponownie do strefy podgrzewu na czas wygrzewania, a następnie w położenie spoczynkowe
(dla procesu bezołowiowego) lub od razu w położenie spoczynkowe (proces standardowy).
Jeśli w wyposażeniu dodatkowym znajduje się zespół chłodzenia, wówczas jest on włączany
na czas chłodzenia.
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3.1. PULPIT STEROWNICZY
Pulpit sterowniczy składa się z następujących elementów:
·
·
·
·

przełącznik zasilania
wyświetlacz alfanumeryczny LCD
klawiaturę operatorską
gniazdo czujnika temperatury

Panel operatorski

Wyświetlacz alfanumeryczny umożliwia wyświetlanie:
- numeru aktualnie wybranego profilu
- aktualnych parametrów profilu
- aktualnej rzeczywistej temperatury wybranego promiennika podczerwieni
- komunikatów o aktualnym stanie urządzenia
Klawiatura operatorska składa się z następujących przycisków:
- PROFIL -wciśnięcie powoduje zmianę numeru profilu (1-12)
- CZAS -wciśnięcie powoduje wyświetlenie aktualnej nastawy czasu podgrzewu
zasadniczego(CZAS P); ponowne wciśnięcia powodują wyświetlenie kolejno
czasów rozpływu (CZAS R), chłodzenia (CZAS C), czasu podgrzewu
wstępnego (CZAS F), chłodzenia (CZAS D)
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-wciśnięcie powoduje wyświetlenie aktualnej nastawy temperatury promiennika
strefy podgrzewu (TEMP. P); ponowne wciśnięcie powoduje wyświetlenie
nastawy temperatury promiennika strefy rozpływu (TEMP R)
- -wciśnięcie powoduje zmniejszenie wartości wyświetlanego parametru
- +
-wciśnięcie powoduje zwiększenie wartości wyświetlanego parametru
- ZAPIS -wciśnięcie powoduje zapis aktualnie wyświetlanej wartości parametru do
pamięci sterownika; gdy sterownik realizuje cykl lutowania wciśnięcie
przerywa aktualny etap i powoduje przejście do następnego
- START -wciśnięcie powoduje wyzwolenie cyklu lutowania
- STOP
-wciśnięcie powoduje zatrzymanie cyklu lutowania i powrót kasety na pozycję
spoczynkową; gdy sterownik realizuje cykl chłodzenia naciśnięcie powoduje
jego zakończenie; gdy sterownik wyświetla wartość nastawy temperatury
naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie rzeczywistej temperatury
promiennika (wyświetlana wartość "mruga")
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4. PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW PROCESU LUTOWANIA

Dla każdego profilu lutowania można zdefiniować następujące parametry:
Parametry czasowe:
F ..... czas wstępnego podgrzewania
P ..... czas zasadniczego podgrzewania
R..... czas rozpływu
D .....czas wygrzewania
C..... czas chłodzenia
Parametry temperaturowe promienników:
TEMP P ..... temperatura promiennika strefy podgrzewu (zawsze wyższa do Tp2)
TEMP R..... temperatura promiennika rozpływu (zawsze wyższa od Tr)

Temp.

Tr

TP2

Tp
TP1

tF

tP

tR

tD

tC

Czas

Profil lutowania
4.1. USTAWIANIE PARAMETRÓW PROFILU
Ustawianie parametrów profilu obejmuje ustawienie temperatur promienników podgrzewu i
rozpływu oraz czasów przebywania płytki w każdej ze stref.

4.1.1. USTAWIANIE TEMPERATUR PROMIENNIKÓW
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W celu ustawienia temperatury promiennika należy:

Czynność, klawisz

Reakcja systemu

→ przyciskać klawisz PROFIL aż do wy- Wyświetla kolejne numery profilu; po każbrania żądanego numeru profilu na wyświe- dej zmianie parametry aktualnie wyświetlanego profilu przepisywane są do regulatotlaczu LCD
rów PID
Na wyświetlaczu LCD pojawia się aktualnie
→ wcisnąć klawisz TEMP.
ustawiona temperatura promiennika podgrzewu P
→ przyciskać (+) lub (-) aż do osiągnięcia
żądanej wartości na wyświetlaczu
Aktualnie ustawiona wartość na wyświetla→ wcisnąć ZAPIS
czu zostaje zapisana do pamięci profilu
Na wyświetlaczu LCD pojawia się aktualnie
→ wcisnąć klawisz TEMP
ustawiona temperatura promiennika rozpływu R
→ przyciskać (+) lub (-) aż do osiągnięcia
żądanej wartości na wyświetlaczu
→ wcisnąć ZAPIS
4.1.2. Ustawianie czasów
W celu ustawienia jednego z czasów należy:

Czynność, klawisz

Reakcja systemu

→ przyciskać klawisz PROFIL aż do wy- Wyświetla kolejne numery profilu; po każbrania żądanego numeru profilu na wyświe- dej zmianie parametry aktualnie wyświetlanego profilu przepisywane są do regulatotlaczu LCD
rów PID
Na wyświetlaczu LCD pojawia się aktualnie
→ wcisnąć klawisz CZAS
ustawiony czas (najpierw dla podgrzewania
wstępnego F)
→ przyciskać (+) lub (-) aż do osiągnięcia
żądanej wartości na wyświetlaczu
Aktualnie ustawiona wartość na wyświetla→ wcisnąć ZAPIS
czu zostaje zapisana do pamięci profilu
Na wyświetlaczu LCD pojawia się aktualnie
→ wcisnąć klawisz CZAS
ustawiony czas następnej fazy cyklu lutowania
...procedurę powtarzać ( o ile jest to konieczne) dla wszystkich faz procesu lutowania.
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4.2. PROGRAMOWANIE PROFILU PROCESU LUTOWANIA W TRYBIE
PROFILE

AUTO-

Urządzenie do lutowania rozpływowego MR10 umożliwia zaprogramowanie wszystkich czasów procesu lutowania w sposób półautomatyczny z wykorzystania wbudowanego w sterownik toru pomiar temperatury. W czasie autoprofilowania system mierzy aktualną temperaturę
lutowanej płytki przy pomocy sondy (termopary) zamocowanej do jej powierzchni. Kaseta
przemieszcza się między strefami grzewczymi, przebywając w każdej przez czas konieczny
do osiągnięcia ustawionej przez operatora temperatury.
W celu zmierzenia czasów przebywania płytki w poszczególnych strefach w czasie lutowania
(autoprofilowanie) należy:
- zamocować w kasecie lutowaną płytkę
- do jednego z pół lutowniczych dołączyć sondę (termoparę) dostarczoną z urządzeniem
- włożyć wtyk termopary do gniazda na przedniej ściance urządzenia
- włączyć zasilanie urządzenia MR10
- ustawić temperatury promienników (o ile to konieczne) zgodnie z punktem 4.1.1.
Następnie należy:
Czynność, klawisz

Reakcja systemu

→ przyciskać klawisz PROFIL aż do wy- Wyświetla kolejne numery profilu; po każbrania żądanego numeru profilu na wyświe- dej zmianie parametry aktualnie wyświetlanego profilu przepisywane są do regulatotlaczu LCD
rów PID
Wyświetli się komunikat USTAWIANIE
→ przyciskać ZAPIS przez 3 sekundy
PROFILU
Na wyświetlaczu pojawia się aktualnie za→ wcisnąć klawisz TEMP
programowana wartość Tpl (temperatura, po
osiągnięciu której kaseta wjeżdża do podgrzewania zasadniczego)
→ przyciskać (+) lub (-) aż do osiągnięcia
żądanej wartości na wyświetlaczu
Aktualnie ustawiona wartość na wyświetla→ wcisnąć ZAPIS
czu zostaje zapisana do pamięci
...procedurę powtarza się dla wszystkich temperatur, jakie chcemy osiągnąć na płytce w czasie lutowania (TP2 –koniec podgrzewu zasadniczego, TR –koniec rozpływu i TC –koniec chłodzenia).
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→ wcisnąć START

→ wcisnąć ZAPIS
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Kaseta wjeżdża do stref grzewczych; system
wyświetla czas przebywania w aktualnej
strefie i aktualnie mierzoną temperaturę
przez sondę zamocowaną do lutowanej płytki; po osiągnięciu zaprogramowanej temperatury dla danej strefy kaseta przejeżdża do
następnej; na koniec wyświetlane są 4 zmierzone czasy.
System zapisuje do pamięci profilu zmierzone czasy przebywania przez kasetę w poszczególnych strefach
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5. PRZYKŁADOWE NASTAWY (PARAMETRY PROFILU)
Poniższe przykładowe nastawy pieca MR10 należy traktować jako parametry wyjściowe do
osiągnięcia optymalnych parametrów lutowania.
Standardowa pasta lutownicza
temperatura

czas

TP=180°C

tF=17s
tP=180s
tR=25s
tD=0s
tC=30s

TR=420°C

Bezołowiowa pasta lutownicza
temperatura

czas

TP=230°C

tF=0s
tP=150s
tR=30s
tD=20s
tC=30s

TR=420°C

Przykładowy profil dla pasty bezołowiowej

Piec do lutowania rozpływowego MR10
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6. ROZWIĄZYWANIE TYPOWYCH PROBLEMÓW EKSPLOATACYJNYCH

6.1. TYPOWE PROBLEMY EKSPLOATACYJNE
Urządzenie nie wykonuje inicjalizacji mechanicznej po włączeniu zasilania
–
–

Sprawdzić podłączenie zasilania
Sprawdzić stan bezpieczników F1 i F2 (z tyłu urządzenia)

Wyświetla się komunikat BRAK GOTOWOŚCI po wciśnięciu przycisku START
–
–

Promienniki nie osiągnęły zaprogramowanych temperatur; wcisnąć STOP, aby zakończyć
komendę Start i poczekać na nagrzanie promienników.
Jeżeli komunikat BRAK GOTOWOŚCI wyświetla się dłużej niż 1 godzinę sprawdzić stan
bezpieczników F3 i F4; jeśli bezpieczniki SA dobre skontaktować się z serwisem

Część elementów polutowana jest prawidłowo, a część nie
- wydłużyć czas podgrzewania zasadniczego o 20% (maksymalnie do 240s)
Czasy zmierzone w czasie autoprofilowania są znacznie krótsze od wartości typowych
- Sprawdzić zamocowanie termopary do profilowanej płytki (aktywne zakończenie sondy
musi przylegać do powierzchni płytki)
- Pokryć koniec sondy pastą lutownicza
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6.2. KOMUNIKATY NA WYŚWIETLACZU

Komunikat
BŁĄD POZYCJONOWANIA

BŁĄD INICJALIZACJI MECH.

BRAK TERMOPARY
BRAK GOTOWOŚCI

BŁĄD EEPROM

Znaczenie
Silnik krokowy zgubił pozycję w czasie
pozycjonowania; jeśli komunikat się powtarza należy skontaktować się z serwisem
w celu wyczyszczenia systemu transportu.
Kaseta nie osiągnęła pozycji wyjściowej w
zaprogramowanym czasie; jeśli silnik nie
usiłował przemieszczać kasety należy
sprawdzić bezpieczniki F1 i F2; jeśli kaseta
się porusza w sposób niepłynny należy
skontaktować się z serwisem w celu wyczyszczenia systemu transportu
Uszkodzony czujnik temperatury; należy
skontaktować się z serwisem w celu wymiany czujnika
Aktualne temperatury promienników różnią się od ustawionych w aktualnym profile
o więcej niż 5o; jeżeli komunikat pojawia
się każdorazowo po wciśnięciu klawisza
START po godzinie od włączenia bądź
zmiany numeru profilu (zmiany temperatur
w profilu) należy sprawdzić bezpieczniki
F3 i F4. Jeżeli bezpieczniki są dobre należy
skontaktować się z serwisem
Uszkodzona zawartość pamięci; należy
skontaktować się z serwisem
Należy skontaktować się z serwisem

PRZEGRZANIE PIECA

Piec do lutowania rozpływowego MR10
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6.3. PRZEGLĄDY OKRESOWE PIECA

Przed przystąpieniem do przeglądu należy bezwzględnie odłączyć
zasilanie pieca

Zaleca się przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych w odstępach miesięcznych.
W trakcie przeglądu należy sprawdzić:
1. płynność ruchu kasety
2. stan powierzchni promienników
3. śruby i wkręty zaciskowe przewodów zasilających
4. skuteczność instalacji uziemiającej
5. stan izolacji przewodów zasilających
W przypadku stwierdzenia usterek należy porozumieć się z producentem, w celu ustalenia
sposobu ich usunięcia. Usuwanie usterek w sposób inny niż uzgodniony może doprowadzić
do trwałego uszkodzenia pieca oraz stanowić zagrożenie dla obsługi

Piec do lutowania rozpływowego MR10

7. LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Czujnik temperatury promiennika
Czujnik temperatury do profilowania
Promiennik podgrzewu kpl.
Grzałka promiennika podgrzewu 0,7 kW
Promiennik rozpływu
Grzałka promiennika rozpływu
Sterownik kpl.
Stycznik
Klawiatura kpl.
Zespół silnika krokowego
Wentylator

MR10.100
MR10.105
MR10.110
MR10.115
MR10.120
MR10.125
MR10.200
MR10.210
MR10.220
MR10.230
MR10.240
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8. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

MECHATRONIKA sp.j.
ul. Borsucza 9, 02-213 Warszawa, +4822 868 40 77, fax: +4822 846 51 20
www.mechatronika.com.pl; e-mail: mechatronika@mechatronika.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Producent:

Mechatronika Sp. J.
02-213 Warszawa
ul. Borsucza 9
Polska

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że
Urządzenie:
Piec do lutowania rozpływowego
Typ:
MR10A
Nr fabr.:
..................................
Rok produkcji: ..................................
spełnia wymogi dyrektyw:
98/37/CE,
73/23/EWG,
89/36/EWG
i jest zgodne z następującymi normami:
DIN EN 292-1, 292-2, 294, 954-1,
EN50081-1, EN50082-1, EN61000-3-2,
EN62000-4-2, EN61000-4-2, EN60204

Warszawa, dnia

MECHATRONIKA SP.J.

………………

Lesław Gajda

Piec do lutowania rozpływowego MR10

9. SCHEMAT ELEKTRYCZNY

