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lodning
er nyttigt at kunne.

det er ogsÅ RIGTIG NEMT! 

Det er det altsÅ!
BARE VENT OG SE.

lodning er oGSÅ vældig sjovt!

hvis man ved, hvordan man lodder, Er der 
næsten ingen grænser for, hvad man 
kan lave med elektronik! hvilket er lige så 
sejt!
der er mange måder at lave gode lodninger på. Jeg 
vil vise dig, hvordan.

LAD os komme i gang!

Det her er en loddekolbe.  

Spidsen bliver varm nok til at kunne smelte 

loddetin, hvilket er en metallegering.

Det smelter ved omkring 200 grader 

Celsius!

sikkerhedstip #1 (af 3):  
det gør nas at røre spidsen!

DET her er loddetin.  
Det er lavet af metal, som regel tin og bly.

grundstofferne 
Sn og Pb

Det er faktisk hult og 

fyldt med harpiks 

(det samme, som bruges til 

at stryge på violinbuer).
når loddetinnet varmer 

op, smelter harpiksen 
næsten med det samme

Metallet 
smelter kort 

tid efter

harpiksen flyder UD omkring 
det, som du vil lodde, renser 
metallet og hjælper til med at 
lave en god lodning.  

vi bruger loddekolben til at smelte 

loddetinnet med og lave elektriske 

forbindelser.

det bedste loddetin til elektronik har en
harpikskerne og består af 60% tin og 40% bly.

også kendt 

som flux

der findes andre typer, for eksempel blyfrit loddetin, 
men det har giftige kemikalier i kernen og er ikke nær 
så nemt at lodde med som loddetin med bly. det får 
også loddekolbens spids til at korrodere hurtigere.  
hvis du kun kan få fat i blyfrit loddetin er det OK, men 
undlad så at indånde den giftige røg.

sikkerhedstip #2 (af 3):  

bly er giftigt. du får det på 
fingrene, når du lodder, så vask 
dine fingre efter lodning!   

hvis du ikke vasker fingrene, risikerer du at optage blyet 
i kroppen, hvor det bliver LAgret i din hjerne resten 
af dit liv. I værste fald risikerer du at blive 
vanvittig. så - husk det nu!



Elektronikkredsløb består 

af elektronikkomponenter (eller blot 

"komponenter"), der er forbundet med 

hinanden.  

Det er vigtigt at lave de rigtige forbindelser, 
hvis kredsløbet skal virke.  

der er mange måder, man kan forbinde komponenter 
med hinanden, men det nemmeste er nok at bruge en 
Printplade. 

Eller
blot

"printet"

printet gør det 
nemt, fordi det har 
printøer til alle 
komponenterne.

hvis du kigger nøje efter på printet kan du 
se nogle streger, der forbinder printøerne 
med hinanden - de kaldes printbaner. 

ud af Alle komponenter kommer der nogle 
ledninger:

BEN. 
ledningerne kaldes for komponenternes

de fleste printøer har et hul i midten – det er her 
benet stikker igennem printøen og skaber en 
forbindelse til kredsløbet!  

hvis du stikker alle komponentens ben i de 
rigtige huller, vender komponenterne 
rigtigt og laver gode lodninger,

så vil kredsløbet virke!  
det er fordi printet skaber alle de rigtige 
forbindelser mellem komponenterne.

Nogle kanvende forkert!

Lad os lave den 

første lodning!



vi starter med en modstand.

  

modstande har to ben, og det er lige moget, hvordan 
man vender dem (I MODSÆTNING TIL FOR EKSEMPEL 
DIODER,  DER har en “plus”- og en  “minus”-side). 

man kan typisk se på printet hvor og hvordan de 
enkelte komponenter skal sidde.

MODSTANDE HEDDER "RESISTORS" PÅ ENGELSK, SÅ DERFOR VIL 
DER TIT PÅ PRINTET STÅ "R" EFTERFULGT AF MODSTANDENS 
NUMMER, FOR EKSEMPEL "R3". 

START MED AT FINDE DEN RIGTIGE MODSTAND MED DEN 
VÆRDI, DER STÅR BESKREVET I DOKUMENTATIONEN.

BØJ SÅ BENENE, SÅ DE 
PASSER TIL HULLERNE I 
PRINTET, SÅDAN HER:

PLACER SÅ DE TO BEN I 
DE TO HULLER I PRINTET.

de fleste print har et silketryk på oversiden, der viser 
komponenternes placering. Komponterne placeres på 
oversiden og loddes fast i printøerne, som sammen med 
printbanerne, befinder sig på undersiden.  

skub benene igennem 
hullerne indtil 
modstanden hviler på 
printet.

(nogle gange er du nødt til at 
hive og vrikke i benene fra 
undersiden af printet for at 
få dem igennem hullerne).

vend nu printet om, så vi kan lodde benene til de to 
printøer.

For at undgå, at modstanden 
falder ud af printet, når du 
vender det om, holder du den 
fast med en finger.

bøj nu benene udad i en vinkel på 45 
grader, så komponenten ikke falder ud, 
mens vi lodder den fast.

forstået?  godt!

som tidligere nævnt, bliver 
spidsen af loddekolben så varm, 
at den kan smelte metal.  
det gør også, at spidsen har nemt 
ved at oxidere, hvilket i praksis 
betyder, at den bliver beskidt 
bare ved luftkontakt! 

oxidlaget virker som en 
varmeisolering, så det er 
vigtigt at rense det af 
spidsen før hver lodning. så 
overføres varmen 
nemmere under lodningen og 
det er nemmere at lave en  
god lodning. 

det er derfor, vi har en våd svamp:  
for at rense oxidladet af spidsen.  bare skrab 
spidsen blidt mod svampen,
mens du drejer loddekolben for at få renset 
spidsen hele vejen rundt.

dette skulle gerne gøre spidsen sølvagtig og skinnende 
– klar til at lodde. husk at gøre dette før hver 
lodning – spidsen oxiderer hurtigt! 
så kan du lave gode lodninger med gode 
forbindelser.

SÅ skal der loddes!
hold loddekolben i din foretrukne hånd, 
ligesom du ville holde en blyant.

hold loddetinnet i din anden hånd.



hold spidsen mod 
printøen og benet på 
den komponent, du vil lodde.  
hold den der i cirka 
1 sekund, så det hele 
varmes godt op.  

placér så cirka 1mm til 3mm 

loddetin under spidsen.

placér det endeligt ikke over spidsen, da det så kun 
kommer på selve spidsen, hvor det ingen effekt 
har.
vi skal have tinnet til at flyde jævnt 
omkring både printøen og benet på 
komponenten for at sikre en god forbindelse.

tinnet smelter ikke, før det rører ved spidsen på 
loddekolben, Så sørg for at ramme den. Vent til 
tinnet smelter.  

FJERN så tintråden igen.

det næste skridt er meget vigtigt: 
lad loddekolbens spids blive på 
printøen i omkring 1 sekund mere. Det 
tager lidt tid for tinnet at flyde ud på hele printøen 
omkring benet på komponenten, og det kan kun lade 
sig gøre, hvis der tilføres varme.  

fjern så loddekolben og beundr din perfekte 
lodning!  
Var det ikke nemt?

vær opmærksom på at tinnet hurtigt køler 
ned og bliver hårdt. det tager kun et 
sekunds tid. herefter er du klar til den næste 
lodning.

røgen, der kommer, når du 
smelter tinnet, er fra 
harpiksen. 

den indeholder nogle 
stoffer, som ikke er 
særligt sunde. Undgå 
derfor at indhånde den.

du kan puste 
forsigtigt på 
forbindelsen mens du 
lodder for at undgå, 
at røgen kommer i 
dine lunger.  

Hvis du bruger 
blyfri tin, så er 
røgen ret slem, 
så Det er vigtigt 
at du er i et godt 
ventileret rum 
og undgår at 
indånde røgen.

Husk at placere loddekolben i dens stander, 
når du ikke bruger den. 

standeren er sikkert sted at opbevare en 
farm loddekolbe. de fleste synes ikke, det er 
sjovt at loddekolben lander i deres skød!

printet

printet printet



Lad os se nærmere på 
hvordan en god lodning 
ser ud.

du kan genkende en god 
lodging på at tinnet 
fuldstændigt 
dækker printøen 
og omgiver benet 
på komponenten.   

desuden 

ligner 

lodningen 

et lille 

bjerg.

hvis du stadig 
kan se noget 
af hullet 
eller 
printøen

så har du puttet for lidt tin på 
og der er måske ikke skabt en 
ordentlig forbindelse. 

hvis det er sket, så tag det roligt. rens spidsen af 
loddekolben, placer den på printøen 1 sekund, tilføj 
lidt mere loddetin og lad spidsen blive 1 sekund mere, 
før du tager den væk. Så skulle lodningen gerne blive 
fin. 

hvis tinnet 
ligger fladt 
ned på 
printet

eller

hvis der er for meget tin, kan du 
risikere, at der er skabt en forbindelse 
til en af naboprintøerne, og det er jo 
ikke altid så heldigt!

Igen: ikke noget problem!
bare rens spidsen af loddekolben, og placer 
den på lodningen i 1 sekund

bank så kanten af printet mod bordet for at 
slynge det smeltede tin af

her er det engod ide med bekyttelses-briller!

det hjælper ofte (det kan godt være, at 
du lige skal skrabe lidt tinrester af med 
en fingernegl)

Der er langt mellem for 

lidt tin og for meget tin. 

derfor bliver de fleste 

lodninger gode - og det 

er derfor lodning er så 

nemt!

begge
gode! Også godE!

nogle foretrækker at placere komponenter 
på printet først, før de lodder.

jeg foretrækker placere og lodde en 
komponent ad gangen. jeg synes det 
er nemmere, da der ikke er så mange 
komponentben i vejen for loddekolben.  

desuden er det nemmere at glemme en lodning, 
fordi det ikke er så nemt at overskue så 
mange lodninger på en gang.



efter at have loddet alle benene på en 
komponent skal du klippe det 
overskydende af benene af.  
ellers risikerer vi, at benene rører hinanden 
og skaber forbindelser, der ikke skal være 
der.

for at gøre dette skal 
vi bruge en lille 
bidetang.  
den ser sådan ud: 

placer den flade del af bidetangen, 
parallelT med printet, lige over den lille 
klump loddetin. 
tryk til, så bidetangen lukkes om benet.

så skydes benet 
af som et 
spyd, der 
rammer 
dig lige i 
øjet!

sikkerhedstip #2 (af 3):  
hold altid i benet du klipper af med 
den ene hånd mens du klipper med den 
anden hånd. 

hvis du husker dette, er du sikker!

husk sikker-
heds-
briller

hvis benet er for kort til at holde i 
(men stadig så langt, at det kan røre 
ved andre ben), 
så hold en hånd over
benet 

så flyver benet bare ind i din hånd (uden at gøre skade) i stedet for en eller andens øje!

og klip. 

nogle komponentben er allerede meget 
korte. de behøver ikke at blive klippet 
til – de vil ikke kunne røre ved hinanden, når de 
er loddet fast.  

hvis du laver en fejl, er det helt i orden. 
alle fejl kan rettes (nogle dog 
nemmere end andre).

vi lærer af vores fejl og bliver 
bedre af det.

selvom det er nemt at lodde, kræver 
det lidt mere øvelse af fjerne 
lodninger. hvis du fejler får du denne 
øvelse!



efterhånden som du får LODDET NOGET, 
vil du opdage en masse tips og tricks, 
som vil gøre det endnu nemmere.  

men nu er du helt 
klar til at loDde 
noget nær hvad 
som helst!

hvis du kan lide at lodde og gerne vil 
gøre et godt stykke arbejde, skulle du 
overveje at købe noget godt udstyr. men 
det behøver ikke være dyrt. 

du kan købe en udemærket 
loddekolbe (formet som en 
lang og tyk blyant) for omkring 
100 kr. 

du får også brug 
for en stander 
med en SVAMP, til 
omkring 50 KR.

hvis du virkelig vil have udstyret i orden, eller 
hvis du tror, at du kommer til at LODDE EN MASSE, 
eller mange små ting, så kan du købe en ordentlig  
LODDESTATION, komplet med stander og svamp for 
omkring 400 kR.

derudover for du 
brug for en ordenlig

BIDETANG
for omkring 50 kr.

køb en rulle god 
loddetin på 500 gram 
for omkring 300 KR - du vil 
ikke løbe tør i årevis.

hvis du kan få fat i d
et, så 

anbefaler jeg

60/40 tin/BLY med 

harpikskerne

(som tidligere nævnt vil 

blyfri tin virke fint, m
en Det 

er ikke HELT så nemt at arbejde 

med).  

du behøver virkelig ikke mere
men du har måske også lyst til en langnæbbet spidstang (50 kr) og en 
afisoleringstang (80 kr).  (og beskyttelsesbriller). 
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