
SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS
IPC SZABVÁNYOK OKTATÁSA

IPC-A-610E Az elektronikai szerelvények elfogadása

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

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

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

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 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.

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

Microsolder

A tanfolyam idõtartama: A választott modulok számától függõen 3-4 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.

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

Együttmûködésben a holland PIEK International Education Centre céggel ajánlunk tréneri tanfolyamokat
az szabványok oktatására.IPC-A-610, IPC-A-600, IPC-J-STD-001, IPC/WHMA-A-620, IPC-7711/7721

IPC paneltervezõi tanfolyamok (Certified IPC Desgner - CID/CID+)
Szintén a PIEK-kel együttmûködve ajánljuk az

tanfolyamokat.
IPC PCB Designer Certification, IPC PCB Advanced Designer

Certification Nemz ekö zileg elismer t I PC tanúsítssal Nemyetk0yileg elismert, INemzetközileg elismert IPC tanúsítással



Érthetõen, hatékonyan, gyakorlatiasan

Forrasztástechnikai továbbképzés

Szakmai továbbképzés saját tematika szerint
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.

Tanfolyamaink célja a forrasztási folyamat lényegének, lefolyásának megismertetése, olyan általános
alapismeretek átadása, amelyekre az egyes forrasztási technológiák ismereteit biztosan alapozni
lehet. A különbözõ forrasztási eljárások anyagainak és eszközeinek tárgyalása után a fõ hangsúlyt a
technológiai paraméterek helyes megválasztásának módjára, a forrasztási paraméterek és a
forrasztási hibák összefüggéseire, a hibák kiküszöbölésének lehetõségeire helyezzük. Tárgyaljuk az
adott eljárásnál használható újramunkálási (rework) eljárásokat is.

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

A tanfolyam idõtartama: A választott modulok számától függõen 4-5 nap

Kinek hasznos? Technikusoknak, folyamat- és minõségbiztosító mérnököknek, vezetõknek,  akik az
elektronikai áramkörök forrasztásával kapcsolatosan végrehajtó, irányító, felügyelõ tevékenységet
folytatnak.

Panelszint ragasztók és más vegyi anyagok alkalmazásának
alapismeretei

û

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.

Forrasztó operátorok képzése/továbbképzése
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, a minõség biztosításáért felelõsek

A Microsolder Kft. akkreditált felnõttoktatási intézmény. A képzéseket saját oktatótermünkben, vagy kihelyezve tartjuk.

Javító/rework operátorok továbbképzése
Az áramköri lapok egyszerûbb javító, újramunkáló (rework) forrasztására oktatunk helyesen forrasztani
már jól tudó dolgozókat, megismertetve a leggyakrabban használt furat- illetve felületszerelési ki- és
beforrasztó eljárásokat.

A tanfolyam idõtartama: 1 nap, elmélet és gyakorlat

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

Microsolder Kft. 1037 Budapest, Kiscsillag u. 16.
Tel.: (1)203-8742 Fax: (1)206-1012

E-levél: info@microsolder.hu
Honlap: www.microsolder.hu


