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Предмет: Діагностика комплексів апаратури з обробки інформації  та 

програмного забезпечення 

 

УРОК 12 

ТЕМА: «Спеціалізовані інструменти для заміни мікросхем (чипів), тестові роз’єми» 

 

МЕТА:  
- Розглянути види та функції інструментів для діагностики апаратної частини пк 

- Вивчити  особливості інструментів та пристосувань 

- Опанувати призначення інструменти для діагностики 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

1. РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

 

Величезна кількість різноманітних типів болтів, які використовують виробники у 

своїх виробах, вимагає відповідну кількість інструментів для їх закручування / 

викручування. Найбільш раціональним виходом з даної ситуації є придбання набору 

викрутки з бітами. У наборі Pro'sKit SD-9808N можна знайти практично будь-які біти з 

актуальних на сьогоднішній день, але для розбирання сучасних мобільних телефонів і 

продукції компанії Apple не обійтися без спеціалізованих наборів, таких як Pro'sKit 

SD-9314 та Pro'sKit SD-9322M. 

  

КОМПЛЕКТАЦІЯ: 

 Рукоятка викрутки — 1 шт. 

 Подовжувач — 1 шт. 

 Важіль для відкривання — 2 шт. 

 Антистатичний пінцет — 1 шт. 

 Присоска — 1 шт. 

 Лопаточка  — 1 шт. 

 Пристрій для відкривання слота SIM-карти — 1 шт. 

 Біти для викрутки — 24 шт. 

 



Серед пінцетів слід вибрати кілька видів для різних компонентів: 

 

для SMD підійде Pro'sKit 1PK-TZ004- вигнутий монтажний пінцет для SMD 

компонентів; призначений для переміщення і утримування монолітних чіпів 5 мм в 

процесі паяння, носик під кутом 60° (120 мм). 

 
для дискретних елементів Pro'sKit TZ-100C або Pro'sKit TZ-100A- це монтажний 

пінцет із закругленими кінчиками з високоякісного вуглецевого волокна. Прецизійні 

тонкі кінчики монтажного пінцета Pro'sKit TZ-100C забезпечують повний доступ до 

важкодоступних місць. 

ОСОБЛИВОСТІ 

 Компактний і легкий. 

 Прецизійний. 

 Антимагнітний. 

 Стійкий до кислот. 

 Стійкий до корозії. 

 

  
 

для чутливих компонентів обов'язковим є антистатичний пінцет Pro'sKit TZ-300A- 

пінцет з провідного матеріалу, що розсіює статичну електрику. Немагнітний пінцет 

Pro'sKit TZ-300A володіє більшою силою, ніж прості пластикові пінцети. Пінцет 

Pro'sKit TZ-300A може використовуватися для роботи з уразливими до статичної 

електрики електронними компонентами, а також ювелірними виробами. 



 
Будуть потрібні кусачки таких типів: 

 

мікрокусачки для дрібних компонентів — Pro'sKit PA-101 - мікрокусачки для 

перекушування мідного дроту до 1,3 мм. Довжина кусачок: 130 мм.  

 
кусачки середніх розмірів для більшості завдань — Pro'sKit 8PK-905 – діагональні 

кусачкі 

 

великі кусачки для перекушування дротів — Pro'sKit 1PK-067DS-  Довжина: 165 мм. 

Перекушують проводи з твердої сталі 1.2 мм, м'якої сталі 2.0 мм і міді 2.6 мм. 

 

 



Не обійтися також і без допоміжного обладнання для паяння: 

 

набір захватів для BGA елементів Pro'sKit 1PK-3178 

 

набір інструментів для паяння Pro'sKit 108-361-  в набір входять: тепловідвід для захисту 

жарочутливих елементів, ніж і щіточка, скребок і гак, вилковий захват і загострений зонд. 

 
 

2. ПАЯЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ 

 

Напевно, найбільш важливою складовою будь-якого набору інструментів для 

обслуговування ПК є його паяльний арсенал. Для повноцінної роботи і для того, щоб 

впевнено почувати себе в будь-яких ремонтних ситуаціях, в сервісному центрі в 

наявності мають бути присутні кілька типів паяльних станцій і комплексів. 

 

Наприклад, при ремонті ноутбуків і материнських плат основним робочим 

інструментом інженера буде напівавтоматичний ремонтний комплекс для відновлення 

BGA-мікросхем. 

 

Інфрачервона паяльна станція ACHI IR-PRO-SC Інфрачервона паяльна станція ACHI 

IR-PRO-SC 

Серед всього асортименту подібного обладнання, відзначимо дві моделі: ACHI IR-

PRO-SC та Jovy Systems RE-8500. Ці паяльні комплекси оптимально підходять для 

паяння BGA-мікросхем на платах великої площі. Великі нижні нагрівачі дозволяють 

мінімізувати ризик термічної деформації текстоліту, а багатозональний моніторинг 

температури виключає можливість перегрівання чіпа при правильно підібраному 

термопрофілі. 



Інфрачервона паяльна станція ACHI IR-PRO-SC – це універсальний ремонтний 

комплекс, створений спеціально для відновлення великих друкованих плат, таких як 

материнські. ACHI IR-PRO-SC з легкістю справляється з демонтажем/монтажем 

чіпсетів на материнських платах ноутбуків, навіть на ноутбуках ACER, які важко 

піддаються ремонту. За допомогою ACHI IR-PRO-SC легко вирішити проблему, 

пов’язану з XBOX-360 – "Red Ring of Death" (RRoD). 

Ця інфрачервона паяльна станція використовується для ремонту CBGA, CCGA, CSP, 

QFN, MLF, PGA компонентів та інших BGA-мікросхем, а також для заміни 

спеціальних компонентів, таких як металеве захисне покриття пластикових 

з’єднувачів та пластикові конектори. 

 
 

Ремонтний комплекс Jovy Systems RE-7550 не може похвалитися великою площею 

нижнього нагрівача, але при таких габаритах і конструкції його зручно 

використовувати для відновлення відеокарт і мобільних телефонів. 

Це найновіше технологічно розвинуте та економічно вигідне рішення для відновлення 

мікросхем, яке є лідером на ринку ремонтних систем. Ремонтна станція RE-7550 є 

дуже ефективним приладом, який використовує інфрачервоне випромінювання 

невидимої ділянки спектру для паяння і випаювання будь-яких компонентів друкованої 

плати. Прилад зібрано в Китаї з комплектуючих, виготовлених в Німеччині, він 

підтримує технологію безсвинцевого паяння. 



 
Термоповітряна паяльна станція Lukey 852D+ Термоповітряна паяльна станція Lukey 

852D+ 

Звичайно ж, ремонт не обмежується тільки BGA-мікросхемами. Тому, як класичний 

паяльник, так і термофен обов'язкові на робочому місці. 

 

На сьогодні більшість виробників пропонує комбіновані рішення в цьому сегменті 

ринку. Як правило, термоповітряна паяльна станція оснащується звичайним 

контактним паяльником. Таке виконання виправдано, в першу чергу, економією 

робочого простору, що дуже важливо. Прикладом такої станції може служити дуже 

популярна модель Lukey 852D+. 

Комбінована компресорна термоповітряна двоканальна монтажно-

демонтажна паяльна станція з паяльником для роботи з SMD, QFP, PLCC, SOP, 

SOIC, CHIP, BGA  компонентами. 

ОСОБЛИВОСТІ 

 Цифрова індикація фактичної температури потоку гарячого повітря 

дозволяє досягти найменшої похибки при роботі. 

 Широкий діапазон робочих температур дозволяє застосовувати даний 

пристрій в найрізноманітніших умовах. 

 Керамічний нагрівальний елемент паяльника дозволяє уникнути ураження 

електронних компонентів напругою, яка могла б утворитись на жалі при 

використанні звичайного (металевого) нагрівального елемента. 

 



 
Останнім часом на ринку паяльного обладнання набрали популярності якісні станції 

Accta українського виробництва, що оснащені термофеном і паяльником. Станції 

випускаються в двох базових модифікаціях – Accta 301 (паяльник сумісний з усіма 

паяльними жалами стандарту Hakko 900M) та Accta 401 (паяльник сумісний з 

картриджними жалами стандарту Hakko T12). Ці станції мають компактний розмір, 

індикацію температури в реальному часі та систему захисту. 

 
Accta 301 

Термоповітряна паяльна станція Accta 301- двоканальна монтажно-демонтажна 

термоповітряна турбінна паяльна станція. У комплект, крім термофена, входять 

паяльник, тримачі фена і паяльника, паяльне жало і насадки для фена. Потужність 

станції дає змогу використовувати її для безсвинцевого паяння компонентів 

друкованих плат. 

Але виробники вирішили не обмежуватися тільки доповненням у вигляді 

паяльника, тому також стали оснащувати станції та іншими надбудовами. Наприклад, 

велику популярність отримала станція AOYUE 2702A+, яка, крім паяльника, також 



оснащена димовсмоктувачем і демонтажним паяльником. Паяльник цієї станції 

призначений для паяння безсвинцевими і свинцевими припоями. 

 

 
 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку, переглянути презентацію до уроку 

- Переглянуть відео за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=MKZBAqnGoZ4&feature=emb_rel_pause 

- Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MKZBAqnGoZ4&feature=emb_rel_pause

