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یک هادٍ تَ ػولی کَ طی آى  :و لحین کاری لحین 

تَ دهای رّب سعیذٍ ّ پظ اص رّب ؽذى اص آى تشای  فلضی

دیگش اعتفادٍ هی کٌٌذ تا تؼذ اص چغثاًذى یک  یا چٌذ فلض 

لذین کاسی ّ آًِا سا کٌاس ُن ًگَ داسد خٌک ّ جاهذ ؽذى 

هادٍ لذین گفتَ تَ هادٍ فلضی رّب ؽذٍ 

 . هی ؽْد

هْاد  ، دس صٌؼت انواع هاده لحین :

لذین هتٌْػی اعتفادٍ هی ؽًْذ ایي 

هْاد دس دسجَ دشاست ُای هختلفی 

هکاًیکی ،  ،رّب ّ سفتاس الکتشیکی 

 .  پایذاسی ّ چغثٌذگی هختلفی داسًذ

دسجَ  011تا  081تیي  دس صٌایغ الکتشًّیک هؼوْال اص هْاد لذیوی اعتفادٍ هی ؽْد کَ دس دهایی

چشا کَ کاس کشدى تا لذین ُایی دس دهای تاالتش هی تْاًذ هٌجش تَ رّب  عاًتی گشاد رّب هی ؽًْذ .

لذین  فشآیٌذ ؽذى یا خشاب ؽذى لطؼات دغاط الکتشًّیکی ّ افضایؼ ُضیٌَ ُای ایوٌی ّ اجشایی

. ُوچٌیي اگش اص لذین ُایی تا دهای کوتش اعتفادٍ ؽْد هوکي اعت گشم ؽذى یک لطؼَ ّ گشدد کاسی 

یک عیغتن صْتی دس  . هثال تشاًضیغتْس   ؽْدلذین خشاب ؽذى رّب ّ هٌجش تَ  یا ؽذت آفتاب ّ ...

 001عت تَ سادتی هی تْاًذ تَ دهای هاؽیٌی کَ صیش آفتاب ؽذیذ لشاس داسد ّ ؽیؾَ ُای آى تاال

 . دسجَ تشعذ

صٌؼت الکتشًّیک اص للغ تَ ػٌْاى ػٌصش پایَ اعتفادٍ ؽذٍ دس  اًْاع لذینتا تْجَ تَ ایي کَ دس تیؾتش 

 .  ػوْها تَ جای کلواتی هثل عین لذین یا ؽوؼ لذین ّ ... اص کلوَ للغ اعتفادٍ هی کٌٌذ

 

 تمغین هی ؽًْذ : دعتَ اصلی 3ایي هْاد اص ًظش هْسد اعتفادٍ دس الکتشًّیک تَ 

 

لذاین اًْاع هختلف ؽوؼ ُاای  ضوص های لحین : -0

جِااات اعاااتفادٍ دس 

دعتگاٍ ُای خْدکاس 

ّ ، ّاى للغ للغ کاسی 

... اعاااااتفادٍ هااااای 

ؽًْذ کَ دس تااصاس تاَ 

ػٌْاى "للغ کیلاْیی"  

 . ؽٌاختَ ؽذًذ
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اًْاع هختلف ایي لذین ُا دس هشاکض آهْصؽی ، تذمیماتی ، تؼویشاتی ّ  سین های لحین : -0

لذین تشای داًؼ آهْصاى  . تا تْجَ تَ کاستشد تیؾتش ایي ًْع عین ذتْلیذ هذذّد اعتفادٍ هی ؽًْ

 . تْضیذات تیؾتشی دس ایي خصْؿ خْاُین داد اداهَدس  جْیاىّ داًؾ

اًْاع هختلف ایي ًْع لذین  های لحین : خویر

تیؾتش دس صٌایغ جذیذ الکتشًّیک ، هشاکض پژُّؾی ّ تذمیماتی ّ دعتگاٍ ُای هًْتاژ لطؼات 

. تمشیثا هی تْاى گفت کَ تٌِا کاستشد ایي ًْع  اعتفادٍ هی ؽًْذ SMDچغثیذٍ تَ عطخ یا 

تشای اعتفادٍ تا لطؼات عطذی ّ گشهایؼ ُْای گشم اعت ّ تشای ُْیَ ُای ػادی لذین 

 . کاسایی خاصی ًذاسًذ
شًگی آى تشای ُا تغتَ تٌذی ُای ع   تا تْجَ تَ چغثٌذگی عطذی ّ خؾک ؽذى عشیغ آى

 . اعتفادٍ هٌاعة تش اعت
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 سا دس صیش هؾاُذٍ هی کٌیذ .  تصْیشی اص یک ُْیَ ُْای گشم تشای کاس تا للغ ُای خویشی

 

ّ ایي للغ ُا دس تشکیثات ، تغتَ تٌذی ُا ، اؽکال  سین های لحین :توضیحات تکویلی 

ّ هذل هْسد عین لذین ، تَ اًذاصٍ ُْيَ هٌاعة ضخاهت  . دس تاصاس هْجْد ُغتٌذضخاهت ُای هختلف 

هیلی هتش  1.8ضخاهت عین لذین آهْصؽی هؼوْال اص  ّلی دس الکتشًّیک  ،  تغتگي داسداعتفادٍ 

 . اعتفادٍ هی ؽْد

 تش ّ ظشیف ّ عین ُای ضخین تشای کاستشد ُایی دس اتؼاد تضسگ تش عین ُای ًاصک تشای کاسُای دغاط

 کاستشد داسًذ . 
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الکتشًّیک  هخصْؿ کاسفالکظ  عین ُای لذین عْسار ُایی ایجاد کشدٍ اًذ کَ اصّعظ ایي دس هؼوْال 

 . پش ؽذٍ اعت ”صیيس  “ تَ ًام 

دس صٌؼت ػوْها لثل اص لذین کاسی اص تشخی هْاد ؽیویایی جِت ؽغتؾْ یا اص  چیست ؟ فالکس

ّ آهادٍ کشدى فلض تشای پزیشػ اتصال فلضی تا لذین اعتفادٍ تیي تشدى اکغیذ ُا ّ آلْدگی ُای عطذی 

 .  هی کٌٌذ

 انواع فالکس : 
صوغ ) ی"صیٌس  " ، "هذلْل دس آب" ، "تذّى ًیاص تَ ؽغتؾْ"تَ عَ خاًْادٍ هؼوْال دس گزؽتَ ایي هْاد 

 طثمَ تٌذی کلی 3ّلی اهشّصٍ دعتَ تٌذی آى ُا کوی کلی تش ؽذٍ ّ تَ .  ؽذًذ تمغین هی (دسخت

 . تثذیل ؽذٍ

  IN، غیش اسگاًیک  OR، اسگاًیک RE، سصیٌی   ROهْسد سّصیٌی 4جٌظ فالکظ : یک هْسد اص  -0

 L، ضؼیف  M، هتْعظ  Hهْسد ؽذیذ  3ؽذت ػولکشد : یک هْسد اص  -0

 1تذّى هْاد ُالیذ ، ّ  0داّی هْاد ُالیذ :  ؽاهل ُالیذ -3

ضؼیف سّی یک فالکظ یا عین لذین یؼٌی فالکظ سّصیٌی  ROL0یؼٌی دس تْلیذات آیٌذٍ ػثاست 

 . تا تشکیثات ُالیذی

سا تشای کاستشد  ُا دس دهای اتاق تمشیثا خٌثی ّ تی خطش ُغتٌذ ّ ایي هْضْع آى س صیٌیفالکظ ُای 

هثال دس تشخی هْاسد تشای افضایؼ لذست پاک کٌٌذگی .  ُای آهْصؽی ّ آصهایؾگاُی هٌاعة هی عاصد

هی  Active flux اعیذ اضافَ هی کٌٌذ ّ آى سا فالکظ فؼال یا  تَ فالکظ ُا Mتَ عطخ   Lاص عطخ

هٌجش تَ افضایؼ خْسًذگی هذاس تْعظ فالکظ ُای تالیواًذٍ دس طْالًی هذت کاس  کَ الثتَ ایي ًاهٌذ

کَ هؼوْال هذلْل دس آب ُغتٌذ ؽذت خْسًذگی ّ  Hّلی فالکظ ُای عطخ  پظ اص هًْتاژ هی ؽْد

 تشایچشا کَ   تشای کاستشد ُای آهْصؽی تَ ُیچ ّجَ تْصیَ ًوی ؽًْذ خاصیت اعیذی تاالیی داسًذ ّ

 چؾن ّ پْعت هضش تْدٍ ّ تَ عادگی فالکظ س صیٌی لاتل اعتفادٍ ًیغتٌذ.
 

            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 به ازین بدون فالکس
 شستشو

 محلول فالکس ینیرز فالسک
 آب در

 ینیروز فالکس
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ذ تلکَ ٌهی کٌ تا تویض کشدى عطْح اتصال ّ فلضات ًَ تٌِا عطْح سا تشای اتصال تِتش لذین آهادٍ ایي هْاد

هؼوْال تَ ؽکل هایغ ، فالکظ ُا  . هی ؽًْذًیض هٌجش تَ سعاًؼ تِتش گشها ّ اتصال تِتش الکتشیکی 

 . سّغي یا خویش ُغتٌذ

 . فالکظ الکتشًّیک هؾاُذٍ هی ؽْد هذل ُای دیگش دس صیش تصاّیشی اص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دّد ایجاد ؽذٍ ٌُگام رّب ؽذى لذین ُا هؼوْال ًتیجَ عْختي ّ تخاس ؽذى ایي فالکظ ُاعت. 

 

کَ ایي اعت خاصیت فالکظ دس ُغتَ للغ 

کاسی  نیتا رّب ؽذى عین لذین دس هْلغ لذ

داخل آى ًیض رّب ؽذٍ ّ دس هذل ” سصیي“

فالکظ ایي  ، لذین کاسی جاسی هی ؽْد

ؽکل لاتل عثة هی گشدد تا لذین کاسی تَ 

تَ ّ  گیشدَ ای سادت تش ّ تِتش اًجام الدظه

 دیگش دس هذل لذین کاسیهؼوْال ایي تشتیة 

 یا اًْاع دیگشی اص فالکظ ًیاصی تَ سّغي لذین

 .  ًیغت

 ًیض (صیٌیس  )هؼوْال فالکظ ًْػی اص هْجْد دس تاصاس داّی ي ُا تیؾتش عین لذینالصم تَ رکش اعت کَ 

دس هغاصٍ ُای الکتشیکی  تذّى فالکظ يافتي عین لذین هشغْبتَ طْسی کَ هی تْاى گفت  ُغتٌذ

 . دؽْاس اعتػادی 

اًْاع هختلف عین لذین تا تشکیثات ّ فالکظ ُای هختلف تَ لذاظ ظاُشی  نکته خیلی ههن :

 . هؾاتَ ُن ُغتٌذ ّ ًوی تْاى اص سّی تؾاتَ ظاُشی تصوین گشفت

کَ ( هی گْیٌذ rosin) تَ فالکظ ُای سصیٌی کَ هؼوْال اص صوغ دسخت کاج عاختَ ؽذًذ س صیٌی نکته :

 . دس دهای اتاق تمشیثا جاهذ اعت
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 تشای ًوایؼ فالعک دس ُغتَ آىس صیٌی تصْیش تضسگ ؽذٍ اص یک عین لذین 

 
تشای هصاسف آهْصؽی لذین ُایی تا ُغتَ سصیٌی ّ یا ُغتَ سصیٌی اکتیْ ؽذٍ هٌاعة ُغتٌذ ّ 

. ُوچٌیي  ّ ... تا تشای هذیظ آهْصؽی هٌاعة ًیغتٌذ  هجضالذین ُای تذّى فالکظ یا تا فالکظ ُای 

 . کال تشای هًْتاژ الکتشًّیک هٌاعة ًیغتٌذ (acid-core-solderعین لذین ُای ُغتَ اعیذی )

 لذین ُای سصیٌی فؼال ؽذٍ ّ ػادیعین چٌذ هذل اص 

  

فالکظ ُای اضافَ کَ پظ اص هًْتاژ سّی هذاس تالی هی هاًٌذ  ضستطوی فالکس پس از لحین :

هی تْاًٌذ دس طْالًی هذت هٌجش تَ خْسًذگی هذاس ، ًؾتی جشیاى ّ یا تغتشی تشای سؽذ سؽتَ ُای 

لف ؽغتؾْ تؼذ اص هًْتاژ هخت هشادللزا دس هًْتاژ ُای صٌؼتی  ؽًْذ . فلض( للغ تیي پایَ ُا )دًذسیت

.  ّلی تشای هًْتاژ ُای آصهایؾی هؼوْال اص الکل ّ پاسچَ تذّى پشص هی تْاى اعتفادٍ کشد، د ّجْد داس

" ػایك الکتشیکی ّ NoCleanالصم تَ رکش اعت کَ ؽایذ فالکظ ُای "تذّى ًیاص تَ ؽغتؾْ" یا "

 سّی هذاس چاپی دس پشّژٍ ُای دغاط یا دلیك هی تْاًذآًِا هاًذى اضافَ  تالیؽیویایی تاؽٌذ ّلی 

 . . هثال چغثٌذگی عطذی تشد عثة جزب گشد ّ غثاس ّ ًؾت عطذی هذاس ؽْد هؾکالتی ایجاد کٌذ
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 تصْیش یک اتصال تا لذین سصیي فؼال لثل ّ تؼذ اص ؽغتؾْ

 
 ؽغتؾْی پؾت هذاس تا فشچَ آغؾتَ تَ الکل

 

 فالکظ تاصٍ ، فالکظ ًین عْص ، الکل ّ اتصال ؽغتَ ؽذٍ تا آىتصاّیشی اص 
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 تصاّیشی اص ًتیجَ ًؾغتي فالکظ ُای اعیذی تؼذ اص چٌذ هاٍ

 

 

 

ادتواال هتْجَ ؽذیذ فالکظ )هثال صوغ دسخت کاج( پظ اص عشد ّ خؾک ؽذى تَ عادگی لاتل 

 . لذین صْست پزیشدؽغتؾْ ًیغت لزا صهاى ؽغتؾْ تایذ تالفاصلَ تؼذ اص 

داسیذ تا دیگش  ُواًطْس کَ ادتواال هتْجَ ؽذیذ اگش هذت صیادی ُْیَ سا سّی لغوتی اص للغ ًگَ نکته :

دّدی اص آى هٌتؾش ًؾْد تَ ایي هؼٌی اعت کَ فالکظ داخل لذین تخاس ؽذٍ ّ یا دیگش خاصیت خْد سا 

. عطخ لذین ُایی  کیفیت پاییي تشی خْاُذ داؽت ، اص دعت دادٍ ّ خْاُیذ دیذ کَ ًتیجَ لذین کاسی

کَ تَ همذاس کافی فالکظ دس آًِا ّجْد داسد تشاق تشًذ تَ دذی کَ دتی تا چؾن ػادی ًیض تَ ّضْح 

 . لاتل هؾاُذٍ اعت
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هی تْاًٌذ اص  دس الکتشًّیک هْسد اعتفادٍعین ُای لذین تش اعاط  انواع سین لحین از نظر هواد :

هثال تشای هماّهت  ّلی ػوْها تش پایَ للغ عاختَ هی ؽًْذ هختلفی عاختَ ؽذٍ تاؽٌذ تشکیثات

ًمشٍ کوی تِتش اص الکتشیکی هظ یا تشای سعاًؼ کوی تاالتش هوکي اعت دس آى اص  ّ هکاًیکی دشاستی

عشب/للغ اعتفادٍ هی آلیاژ اعتفادٍ کٌٌذ ّلی هؼوْال تشای هصاسف ػوْهی الکتشًّیک اص لذین ُای 

 دس دذ تْاى کنعشب عؼی دس آى تْدٍ کَ همذاس آى سا  صیغت هذیطی . تا تْجَ تَ خْاؿ ًاهطلْب ٌذکٌ

دسصذ عشب دس ایي تشکیة عثة هی ؽْد لذین خْاؿ الکتشیکی ّ دهایی  33کشد ّلی اعتفادٍ کوتش اص 

 . ُغتٌذ 33/33. لزا دس دال داضش تِتشیي گضیٌَ للغ ُای  خْتی ًذاؽتَ تاؽذ

ّلی یا ًیاص تَ تجِیضات هتفاّتی ل داضش لذین ُای جایگضیي تذّى عشب ًیض تْلیذ ؽذٍ اًذ الثتَ دس دا

 . ًذاسًذسا  33/33لذین  ػولیاتی داسًذ یا کیفیت
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  ROBOCHIP 11×1جعبه ابـسار هونتـاش و لحیـن کـاری 

 

 


