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ÚJ STANNOL FORRASZHUZAL

TELJESEN ÚJ ALAPOKON FEJLESZTETT TERMÉK
rasztáshoz is ajánlott. Indukciós elven mûkö-
dô berendezésekkel jelenleg még folynak a
tesztek.

Mivel a halogéntartalom 0,8% a fo-
lyasztószer besorolása M1 (a J-STD 004 sze-
rint az L1 besoroláshoz maximum 0,15% ha-
logén megengedett). Mindezek ellenére a
megbízhatósági tesztek (többek között a fe-
lületi szigetelési ellenállás, rézkorróziós, réz-
tükörtesztek) azt mutatták, hogy az összes
teszten a maradék megfelel az L-es besoro-
lás kritériumainak. Ennek ismeretében ál-
lítható, hogy az M besorolású folyasztósze-
rek között a Trilence 2708 kifejezetten biz-
tonságosnak tekinthetô. A folyasztószer
maradványa viszonylag csekély, és még na-
gyobb megbízhatóságot követelô gyárt-
mányok esetében sem igényel tisztítást. Fej-
lesztés alatt állnak REL1 és REL0 besoro-
lású változatok, amit a Stannol a tervek sze-
rint az elkövetkezô 1 éven belül kíván pi-
acra dobni.

Az elektronikai iparban általánosan
használt felületeken (réz, sárgaréz) jó ned-

A fejlesztéskor a fô hangsúlyt a következô
kritériumok kapták:
n Minimálisra csökkentett folyasztószer-

fröcsögés.
n Jó nedvesítôképesség.
n Kis mennyiségû, átlátszó folyasztószer

maradvány.
A Trilence folyasztószer teljesen új fel-

építésû, új összetételû termék, nem valami-
féle továbbfejlesztése egy korábbinak. Neve
a három kiemelkedô tulajdonságára (Tri-) és
kitûnôségére (excellence) utal.

A Trilence 2708 forraszhuzal az elsô az
újonnan fejlesztett huzalcsaládból. A fo-
lyasztószer-tartalom 2,7%, a halogéntarta-
lom pedig 0,8%. A nagyon alacsony fröcs-
kölési hajlamnak köszönhetôen különösen al-
kalmas huzaladagolós gépi forrasztás esetén,
mivel jelentôsen csökkenthetô a karbantar-
tási igény.

Felhasználása hagyományos, kézi for-
rasztáshoz, legalább 80 wattos teljesít-
ményû forrasztópákával, vagy automata
berendezés esetén pákás robothoz, lézerfor-

A piacon sokfajta forraszhuzal érhetô el. Ke-
vesen tudják pontosan, melyiket milyen fel-
használási területre tervezték és milyen 
domináns tulajdonságukkal különböznek
másoktól.

A Stannol Trilence forraszhuzalt a kihí-
vást jelentô forrasztási folyamatokhoz fej-
lesztették.

1. ábra. Stannol Trilence 2708 forraszhuzal
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mészetesen igény esetén más átmérôvel is
elérhetô a forraszhuzal, 0,3 mm-tôl akár 
2 mm-ig.

Az új típusú forraszhuzal beszerezhetô a
hazai forgalmazónál, a Microsolder Kft.-nél.
Kipróbáláshoz díjmentes minta és szakta-
nácsadás is kérhetô.

szer a panelen tesztpontra kerüljön, ami a
tesztelés során hibát, utómunkát, újratesz-
telést jelent. Ugyancsak sokszor zavaró a frö-
csögés optikai alkatrészek vagy aranyozott
érintkezôfelületek közelében.

Jelenleg a Trilence 2708-as forraszhuza-
lok standard átmérôi: 0,5, 0,8 és 1 mm. Ter-

vesítési tulajdonságokat mutat, ami széles
körû alkalmazást tesz lehetôvé.

A huzal elsô körben a szokásos ólom-
mentes forraszötvözetek (SAC305, SAC387,
SnCu) mikroötvözött, Flowtin márkanevû vál-
tozataival került forgalomba, de másokkal is
rendelhetô. A mikroötvözés segíti a páka-
csúcsok élettartamának meghosszabbítását.

A jelentôsen lecsökkent fröcsögés miatt
jóval kisebb az esély arra, hogy a folyasztó-

2. ábra. A folyasztószer-fröcsögés összehasonlítása: a) Általános forraszhuzal; b) Trilence 2708
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