
SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

IPC SZABVÁNYOK OKTATÁSA
IPC-A-610E Az elektronikai szerelvények elfogadása

IPC alkalmazástechnikai szakemberek (Certified IPC Application
Specialist - CIS) képzése és tanúsítása

Microsolder

A tanfolyam idõtartama: A választott modulok
számától függõen 2-4 nap

Kinek hasznos? Operátoroktól a mûszaki igazgatóig,
mindazoknak, akik az elektronikai áramkörök
szerelésével kapcsolatos gyártó, irányító, felügyelõ,
vagy minõségbiztosító tevékenységet folytatnak,
továbbá, akik szerelt áramköri egységeket bejövõ
áruként fogadnak.

Nemyetk0yileg elismert, I

Nemzetközileg elismert IPC tanúsítással

Az elektronikai iparban legszélesebb körben használatos nemzetközi elõírás, a szerelt áramköri
egységek komplex, vizuális ellenõrzésének alapdokumentuma. Tartalma kiterjed az elhelyezés
(beültetés), a forrasztás valamint az áramköri lapok és alkatrészek állapotának megítélésére. A konkrét
elfogadási kritériumok mögött egységes szemlélet húzódik, amelynek elsajátítása rendkívül fontos.

A tanfolyam idõtartama: 4 nap

Kinek hasznos? Mindazoknak, akik az elektronikai áramkörök
szerelésével kapcsolatos gyártó, irányító, felügyelõ, minõségbiztosító
vagy beszerzõ tevékenységet folytató szakembereket oktatnak,
IPC-A-610 CIS tanúsítást kívánnak kiadni.

IPC trénerek (Certified IPC Trainer - CIT) képzése és tanúsítása



IPC/WHMA-A-620A Kábel- és huzalköteg szerelvények követelményei
és elfogadása

IPC-7711B/7721B Az elektronikai szerelvények átramunkálása,
módosítása és javítása

A szerelt áramköri egységek nemzetközileg elfogadott újramunkálási (rework), módosítási és javítási
alapelveit, módszereit részletesen tartalmazó dokumentum. Választ ad a különbözõ módszerek
alkalmazhatóságára, megbízhatóságára, a helyes végrehajtás módjára, a hozzá szükséges anyagok
és eszközök választékára.

A szabvány tárgyalja a kábel- és huzalköteg készítésnél alkalmazott anyagokkal, eljárásokkal, a vizuális
minõségellenõrzéssel, és a különféle tesztekkel kapcsolatos elfogadási követelményeket.

Kinek hasznos? Azoknak, akik valamilyen szempontból nem
megfelelõ áramköri szerelvények értékeinek megmentéséért,
elfogadhatóvá tételéért dolgoznak, végrehajtó, irányító, felügyelõ,
vagy minõségbiztosító munkakörben.

A tanfolyam idõtartama: A választott modulok számától függõen
3-4 nap. A képzés kb. 2/3 része gyakorlati foglalkozás.

Kinek hasznos? Operátoroktól a mûszaki igazgatóig,
mindazoknak, akik kábelek és huzalok szerelésével,
konfekcionálásával foglalkoznak, termelési, irányítási,
vagy minõségbiztosítási területen, illetve akik ezeket a
termékeket felhasználóként, mint bejövõ árut fogadják.

A tanfolyam idõtartama: A választott modulok számától
függõen 2-3 nap

IPC alkalmazástechnikai szakemberek (Certified IPC
Application Specialist - CIS) képzése és tanúsítása

IPC alkalmazástechnikai szakemberek (Certified IPC Application
Specialist - CIS) képzése és tanúsítása

Nemzetközileg elismert IPC tanúsítással

Lejárt tanúsítások megújítása
Az IPC-A-610 szabvány CIT és CIS, illetve az IPC-7711/21 és az
IPC/WHMA-A-620 szabvány CIS tanúsítása megújítható

A lejárt tanúsítások az eredeti tanúsítás kibocsátási helyétõl függetlenül
megújíthatók.

- a tanfolyam ismételt elvégzésével
- rövidített ismétlõ tanfolyam elvégzésével
- tanfolyam nélküli (challange) teszttel



Érthetõen, hatékonyan, gyakorlatiasan

Forrasztástechnikai szakmai továbbképzõ tanfolyam

Saját fejlesztésû szakmai továbbképzések
Tanfolyamaink anyagát közérthetõ megfogalmazásban, a napi üzemi gyakorlat szempontjai szerint állítottuk össze, és
folyamatosan kiegészítjük, módosítjuk az újabb anyagok, eljárások, új szakmai kihívások ismertetésével. Célunk a mindennapi
munkát segítõ ismeretek átadása, széleskörû tapasztalataink megosztása hallgatóinkkal. A képzés keretében lehetõség van a
résztvevõk saját, konkrét üzemi problémáinak megtárgyalására, megoldási lehetõségek megbeszélésére.

A tanfolyam célja: Megalapozott, gyakorlatban jól alkalmazható, rendszerezett ismereteket nyújtani arról,
milyen folyamatok zajlanak le a forrasztott kötés létrehozása során, milyen forraszötvözetek,
folyasztószerek használatosak az elektronikai gyártásban. Részleteiben ismertetni a választott
forrasztási technológia során használt anyagokat, eszközöket, ezek tulajdonságait, a jellemzõ forrasztási
paramétereket, és azok meghatározását, valamint a leggyakrabban elõforduló forrasztási hibákat, azok
okait és kiküszöbölésük, elkerülésük módjait. A tanfolyam súlyt helyez a forrasztási hibák és a megismert
folyamat paramétereinek összefüggésére, a hibák keletkezési mechanizmusának megértésére.
Megismerteti a tárgyalt forrasztási eljárás utáni javítás, újramunkálás (rework), módszereit. A fentiek
tárgyalása során számos kiegészítõ és a napi munkát segítõ háttér-információt ad a hallgatóknak,
valamint mindvégig rávilágít az ólommentes forrasszal végzett mûveletek technológia sajátosságaira.
Lehetõséget adunk a forrasztási gyakorlattal az anyag és a folyamat viselkedésének

A tanfolyam modulokból épül fel:

1. modul: A forrasztástechnika alapjai
2. modul: Kézi forrasztás
3. modul: Mártó, hullám- és szelektív forrasztás
4. modul: Megömlesztõ (reflow) forrasztás
5. Modul: Kézi forrasztási gyakorlat

A tanfolyam idõtartama: A választott modulok számától függõen 2-6 nap

Kinek hasznos? Technikusoknak, folyamat- és minõségbiztosító
mérnököknek, vezetõknek,  akik az elektronikai áramkörök forrasztásával
kapcsolatosan végrehajtó, irányító, felügyelõ tevékenységet folytatnak,
illetve akik szerelt áramköri lapok gyártóival, beszállítóival tartanak
rendszeres kapcsolatot.

Kézi forrasztási tanfolyam
A forrakézi sztás sorozatszerû végrehajtása betanított munka. Minõsége elsõsorban a munkavégzõ
személyen múlik. A minõség biztosításáért legtöbbet a megfelelõ betanítással és a helyes munkavégzés
következetes megkövetelésével tehetünk. Tanfolyamunkon nemcsak a forrasztás helyes végrehajtásának
mikéntjét tanítjuk meg, de közérthetõ módon el is magyarázzuk, hogy mit, miért teszünk.

A tanfolyam idõtartama: 1 nap, elmélet és gyakorlat
Kinek hasznos? Forrasztó operátoroknak, természetesen, valamint azon vezetõknek, akik
tevékenységüket irányítják, ellenõrzik, és a minõség biztosításáért felelõsek

Kézi forrasztás és az újramunkáló (rework) forrasztás
A tanfolyam célja: Az áramköri lapok egyszerûbb javító, újramunkáló (rework) forrasztását végzõ,
helyesen forrasztani már jól tudó dolgozókat megismertetni a leggyakrabban használt furat- illetve
felületszerelési ki- és beforrasztó eljárásokkal.

A tanfolyam idõtartama: 1 nap, elmélet és gyakorlat

Kinek hasznos? Rework operátoroknak, és azon vezetõknek, akik tevékenységüket irányítják,
ellenõrzik, a minõség biztosításáért felelõsek

A tanfolyam célja: Helyesen forrasztó operátorok képzése sorozatszerûen végzett kézi forrasztási
feladatokhoz

Az elsõ 4 modul akkreditált
program (akkreditációs
szám: PL-5248)



Áramköri lapokon használatos bevonó, véd , ragasztó és
más vegyi anyagok alkalmazása

õ

Gyakran találkozunk az áramköri lapokon különféle vegyianyagokkal,
mûgyantákkal, ragasztókkal, hõvezetõ, helykitöltõ, bevonó, védõ, stb.
anyagokkal, amelyek speciális ismereteket, kezelést, feldolgozást
igényelnek, és amelyekrõl többségünknek elég hiányosak az ismeretei.

A tanfolyam idõtartama: 1 nap

Kinek hasznos? Mindazoknak a kollégáknak, akik az elektronikai áramkörök szerelése során vegyi
anyagok alkalmazásával találkoznak valamely végrehajtó, irányító, felügyelõ, vagy minõségbiztosító
tevékenységük keretében.

A tanfolyam célja: a napi feladatok megoldása során használható,
hasznos háttérismereteket nyújtani áramköri lapok összeszerelõ
folyamataiban közremûködõ mûszaki munkatársaknak

Áramköri lapok titkai
Áramköri lapok, panelek mindennapjaink állandó szerepl i. De vajon mennyit tudunk róla? Ismerjük-e
egyáltalán? A nyomtatott huzalozású áramköri lemezek titkaiba profi panelgyártó, az
mérvadó szakembereinek segítségével vezetjük be a tanfolyam hallgatóit.

õ
Eurocircuits Kft.

A tanfolyam idõtartama: 2 nap

A Microsolder Kft. akkreditált felnõttoktatási intézmény. Akkreditációs lajstromszám: AL-1415
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-0365-06

Microsolder Kft.
1037 Budapest, Kiscsillag u. 16.
Tel.: (1)203-8742 Fax: (1)206-1012
E-levél: info@microsolder.hu
Honlap: www.microsolder.hu

A szakmai továbbképzés elhivatottságunk
Az 1994-ben alakult Microsolder Kft. már két évvel késõbb szakmai szemináriumot rendezett, hogy a
legújabb anyagokkal, mûszaki megoldásokkal megismertesse a hazai szakembereket. Az iparból érkezett
igények alapján hamarosan a forrasztástechnikai képzés is megindult. A tanfolyamok körének
és az oktatók számának bõvülése mellett évrõl-évre fejlõdik, bõvül, korszerûsödik a képzések tartalma is.

tanfolyami

Elhivatottan segítjük a hazai üzemeket és az ott foglalkoztatott mûszakai szakembereket szakmai
színvonaluk, hatékonyságuk és versenyképességük folyamatos növelésében.

Minden évben tavasszal és õsszel indítunk tanfolyami képzéseket. Az oktatásokat telephelyünkön, saját
oktatótermünkben tartjuk. Kivétel ezalól az “Áramköri lapok titkai”, amelynek a helyszíne az Eurocircuits
Kft. Telephelye, Felsõtárkányban, Eger mellett.

Megrendelõink kívánságára bármelyik képzésünket kihelyezett formában is megtartjuk.

Cégünk jogoított IPC tréning- és tanúsítási központ (Licenced IPC Training and Certification
Center), amelynek keretében megindulhatott a legszélesebb körben használt IPC szabvány, az
IPC-A-610 trénereinek képzése.

A tanfolyam célja: Alapvetõ ismereteket és háttér-információkat adni a nyomtatott huzalozású
áramköri lapok típusairól, sajátosságairól, felépítésérõl, anyagairól, felületkikészítéseirõl, bevonatairól,

a minõségi követelményekrõl, illetve az elõforduló hibákról és azok
felismerésérõl és elkerülésének módjáról.

Kinek hasznos? Azon munkatársaknak, beosztottaknak és bármely
szint vezet knek egyaránt, akik áramköri lapok szerelési folyamata
során nyomtatott huzalozású áramköri lapok felhasználásával
kapcsolatos bármely tevékenység (a beszerzést l a kiszállításig)
végrehajtásával, ellenõrzésével, irányításával, felügyeletével,
min ségének biztosításával foglalkoznak.
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