Montagem de placas eletrônicas
sob atmosfera inerte
Nada de chumbo.

www.airliquide.com.br

maior qualidade,
menores custos.

Por que usar ALIX

Maior qualidade e produtividade
Menores custos e melhor desempenho
Eficácia e flexibilidade para lead-free process
Prepare suas máquinas para produzir placas eletrônicas para
clientes que
 Comercializam produtos finais com alto valor agregado
 Produzem tecnologia de ponta
 Valorizam a perfeição, a beleza e a qualidade
 Exigem repetibilidade, reprodutibilidade e baixos custos
 Oferecem “garantia estendida” aos usuários finais

Portanto, prepare-se para atender clientes
que se antecipam ao mercado

Veja como o sistema ALIX

REFLOW
 maior molhabilidade da pasta de soldagem (wettability)
 aumento da tensão superficial
 redução de defeitos: shorts, icicles, bridges, etc...
 diminui em 50% a quantidade de bolhas de gases (CO2, H2, O2, CO)
no interior da solda
 reduz em 50% a “solda fria”
 reduz em 70% a formação de óxidos no interior da solda
 repetibilidade e reprodutibilidade na apresentação e forma
dos pontos de solda
 pontos de solda mais resistentes às variações de temperatura
 pontos de solda mais resistentes às vibrações
 maior resistência a choques mecânicos e térmicos
 reduz a temperatura de reflow
 corrige imperfeições térmicas do processo

Vazios e bolhas

 gás higroscópico: potencializa a extração da umidade
das placas e componentes
 gás isento de partículas: ideal para remoção de particulados
das placas e componentes
 amplia a “janela de processo” ao trabalhar com “lead-free”
 excelente apresentação final das placas (coloração) e pontos de solda
brilhantes

Sob ar comum

 gás inerte, não inflamável, não tóxico e não corrosivo: sem efeitos
adversos à saúde e ao meio ambiente

Teste de molhabilidade

Sob N2

Sob ar comum

Sob N2

influencia os processos:

WAVE

 reduz em 80% as perdas (dross) com Solder
 diminui em 40% o consumo de Fluxo
 maior molhabilidade do solder (wettability)
 aumento da tensão superficial do solder
 diminui em 80% a quantidade de bolhas de gases (CO2, H2, O2, CO)
no interior da solda
 reduz em 80% a “solda fria”
 reduz em 80% a formação de óxidos no interior da solda
 elimina gases orgânicos (HC) oriundos do mecanismo de lubrificação
da bomba (wave)
 repetibilidade e reprodutibilidade na apresentação e forma
dos pontos de solda
 pontos de solda mais resistentes às variações de temperatura
 pontos de solda mais resistentes às vibrações
 maior resistência a choques mecânicos e térmicos
 reduz a temperatura do banho (pote)

Escória (perdas)

 corrige imperfeições térmicas do processo
 gás higroscópico: potencializa a extração da umidade proveniente do fluxo,
bem como das placas e componentes
 gás isento de partículas: ideal para a remoção de particulados
das placas e componentes
 amplia a “janela de processo” ao trabalhar com “lead-free”.

Sob ar comum

 redução nas paradas de máquinas para manutenção e limpeza, com
conseqüente aumento na eficiência operacional
 excelente apresentação final das placas (coloração) e pontos de solda
brilhantes
 gás inerte, não inflamável, não tóxico e não corrosivo: sem efeitos adversos
à saúde e ao meio ambiente
Sob N2

Você vai se beneficiar com nossa larga experiência
em laboratório e indústrias, e com nosso kwon-how
em processos de soldagem com Nitrogênio, aplicação
de atmosferas e equipamentos associados.

ALIX – WAVE System
 RETROFIT: O sistema ALIX (utilização de
Nitrogênio) é adaptável a todos os modelos e
marcas de máquinas WAVE

 Supervisão da concentração de Oxigênio na
zona de solda e áreas de trabalho (segurança
operacional)

 O sistema é patenteado pela Air Liquide Group.

 Detecção e identificação de pontos de “entrada
de ar atmosférico” para o interior das máquinas

 Está em uso em mais de 20 países e centenas
de máquinas WAVE de diferentes fabricantes.
 Baixo consumo de Nitrogênio.
 Fácil instalação e acessibilidade
 Baixíssima concentração de Oxigênio (PPM) na
zona de solda

 Regulagem dos sistemas de exaustão das
máquinas garantindo higiene do trabalho e
menor concentração de Oxigênio (PPM)
 Otimização e ajuste dos rotâmetros e válvulas
reguladoras diminuindo ao máximo a vazão
(consumo) de Nitrogênio

ALIX – REFLOW Services
 Baixíssima concentração de Oxigênio (PPM) na
zona de solda
 Supervisão da concentração de Oxigênio na
zona de solda (processo) e áreas de trabalho
(segurança operacional)
 Detecção e identificação de pontos de “entrada
de ar atmosférico” para o interior das máquinas

 Regulagem dos sistemas de exaustão das
máquinas garantindo higiene do trabalho e
menor concentração de Oxigênio (PPM)
 Otimização e ajuste dos rotâmetros e válvulas
reguladoras diminuindo ao máximo a vazão
(consumo) de Nitrogênio

Evite

Utilize ALIX

• Pontos de solda disformes, feios e diferentes entre si

• O gás certo

• Placas amareladas, escuras ou oxidadas

• A especificação adequada

• Placas com escória ou retrabalho para limpeza

• A tecnologia do maior grupo de gases
industriais do mundo

• Excesso de fluxo (entupimentos, paradas de
máquina, partículas, escória, retrabalho e custos)
• Altas perdas de solder (economize até 80%)

• A expertise acumulada em mais de 100
anos de liderança, inovações e segurança
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Goiânia – GO
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Distrito Industrial
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www.airliquide.com.br
Fundada em 1902 e atualmente presente em mais de 70 países com 36.000 funcionários, a Air Liquide é líder mundial em gases industriais e medicinais e seus respectivos serviços.
O Grupo oferece soluções inovadoras baseadas em constantes melhorias tecnológicas para ajudar manufaturar produtos indispensáveis do nosso dia-a-dia e preservar a vida.

