Úprava hrotu pájecí stanice
pro demontá SMD
Ji delí dobu mám doma pájecí
stanici Parkside z prodejny LIDL, kterou pouívám zøídka, a to z dùvodu
viklajícího se hrotu. Navzdory sebevìtímu úsilí se mi nepovedlo hrot
utáhnout tak, aby pevnì drel. Tato
moje zkuenost bohuel není ojedinìlá, nael jsem nespoèet rùzných stíností na internetových diskusích.
Tím pádem se mi pouití této stanice zredukovalo na odpájení vìtího
mnoství klasických souèástek.
I kdy stanice nebyla v provozu èasto, hrot se èasem celkem opotøeboval, a zmizel, viz obr. 1.
Nedávno jsem dostal nápad, jak
vyuít druhý hrot této stanice, který je
ve tvaru roubováku. Dovedla mì
k tomu potøeba odpájet SMD souèástky z desek pøi opravì chyb.

Moje pokusy vyuít horkovzdunou
pistoli (která neumonuje pøesnì nasmìrovat horký vzduch do konkrétního bodu) skonèily neúspìchem, a nejenom spálenými SMD souèástkami,
ale èasto i spálenou deskou s plonými spoji. A tak troku i poramoceným
egem radioamatéra.
Výsledky snahy pøi pouití klasické pistolové pájeèky s odsávaèkou
cínu byly otázkou tìstí, ale nejèastìji skonèily spálenými SMD souèástkami a ty èasto dokonce uvnitø odsávaèky. V praxi jsem zjistil, e ani ty
úspìnì vypadající kusy nebyly spolehlivé z dùvodu tepelného namáhání bìhem delího ohøevu.

Nakonec jsem to vyøeil tak, e
jsem do hrotu ve tvaru roubováku
vyfrézoval modeláøskou bruskou asi
2 mm irokou mezeru, viz obr. 2. Ta
postaèuje pro vìtinu mnou pouívaných SMD souèástek. V pøípadì meního odstupu vývodù staèí jemnì
natoèit hrot, abychom dosáhli dostateèného tepelného kontaktu s danou
souèástkou.
Po delí dobì pouívání mùu potvrdit, e odpájení jedné souèástky
trvá sekundu, maximálnì dvì, v závislosti na zruènosti obsluhy. Souèástka se tedy odpojí bez pokození, a pokud je v poøádku, je pouitelná i v jiných
aplikacích. Povauji za dùleité jetì
upøesnit, e tento postup je velmi
snadný pro SMD rezistory, kondenzátory a s trochou cviku to jde spolehlivì a bez pokození i v pøípadì tranzistorù.
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Obr. 3. Demontá SMD kondenzátoru

Obr. 4. Demontá SMD tranzistoru

Obr. 1. Opotøebený hrot

Obr. 2. Upravený hrot tvaru roubovák
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