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EN
SOLDERtige
vaardigheid.
is een nut

het is ook

HEEL simpel!

rbout.
Dit is een soldeevoo
r het

de punt is warm genoeg
l, een soort
smelten van soldeerse
.
aal
met
graden celcuis!
Dat is ongeveer 200

ECHt Waar!
Je zal het ziien
solderen is ook

heel leuk!

dan kan je bijna alles
maken met eleKtronica, en dat is zo cool!
Als je kan solderen,,

er zijn veel manieren om goede soldeer verbindingen te
maken. Ik ga je uitleggen hoe ik het doe.

Veiligheidstip #1

Laten we beginnen!
l en
k ho
enlij s.
ig
e
r rdt
Het is d met ha
wo
l
l dat okken
gevzuelfde spuio
olst

(van 3):

Als je de punt aanraakt, zal je
snel loslaten!

We gebruiken de soldeerbout om het
soldeersel te smelten en elektrische
verbindingen te maken.

wanneer het soldeersel
opwarmt, smelt de hars
bijna onmiddellijk

(het ikt om v ken).
a
u
gebr rig te m
e
plakk

het metaal
smelt kort
daarna.

de el
e
Sn e menten
n Pb

dit is soldeersel.
het is gemaakt van metaal, normaal tin of
lood.

het beste soldeersel voor electroniKa heeft

hars kern en is 60% tin, 40% lood
oo k be ke nd
als flux

Er zijn andere vormen, bijvoorbeeld lood-vrije soldeersel,
maar deze heeft giftige chemicaliën in de kern, en het is niet
zo makkelijk the gebruiken als soldeersel met lood. het
verroest de soldeerboutpunt ook snel. Als je bij jullie
alleen lood-vrije soldeersel kan kopen, is dat ook goed,
maar adem de dampen niet in!

de hars vloeit rond je
soldeerpunt en helpt bij het
maken van een goede soldeer
verbinding.

veiligheidstip #2 (van 3):
lood is giftig, het komt
op je huid wanneer je het
soldeersel vasthoudt,
dus was je handen na het
solderen!

ALs je je handen niet wast na het solderen, dan zal het looD
in je lichaam komen, waar het in je hersens worst opgeslagen
voor de rest van je leven! Als er genoeg lood verzamelt, word
je gek en verlies je al je vrienden. dus- Was je handen na het
soldereN, en behoud je vrienden!

ts zijn
sche circui
EleKtroni
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gemaakt van elektrbonden
aan elkaar zijn ver

er zijn veel manieren om elektronische onderdelen te
verbinden, maar de makkelijkste manier is met een

Printplaat

PCB of

"TH
Bo E
ar
d"

The printplaat maakt
het gemakkelijk
omdat het

soldeerpunten
heeft voor elk
onderdeel.

voor een circu
it om goed th
e werken, mo
aan elkaar ho
eten we alles
or
dat
verbonden mo t verbinden, en NIET
eten zijn.
de dingen die
niet

alle onderdelen hebben draden die uitsteken.

Als je goed naar een printplaat kijkt, zal je
lijnen zien die de soldeerpunten verbinden
met andere soldeerpunten - deze lijnen
noemen we traces.

meeste soldeerpunten hebben een gat in hetmidden dit is waar de poten door worden gestoken om een
verbinding te maken met het circuit.

al deze draden, ongeacht hoe ze
eruit zien, noemen we

poten

omdat ze leiden naar het
onderdeel...

allE poten van het onderdeel in de juiste
soldeerpunten voor het onderdeel steekt
en als je steekt alle onderdelen in de juiste
somm
ig
kunnen e delen
richting
verkee in de
rde ri
chting
en als je alles goed aan elkaar soldeert
Als je

zal het circuit werken!

dan
dat is omdat de printplaat alles verbindt dat moet worden
verbonden en niets dat niet moet worden verbonden.

e rs t e
e onze e
L a t e n w g s o l d e re n !
verbindin

we beginnen met een

Weerstand.

weerstanden hebben twee poten en (in tegenstelling tot sommige
onderdelen, zoals diodes, die een plus en min kant hebben) kan je
ze in beide richtingen in de soldeerpunten worden gestoken.

printplaten hebben normaal tekens om te tonen waar
elk onderdeel in moet (and als de richting uitmaakt, zal
de printplaat dit op een of andere manier tonen)

Zo, om de weerstand te solderen, begin je met het
vinden van de correcte waarde van de weerstand in de
project documentatie.
Dan buig je de twee poten
van de weerstand naar
beneden in de breedte van het
onderdeel.

dan plaats je de twee
poten door de twee
soldeerpunten op de
printplaat voor de
weerstand.
je doet de weerstand poten
door de soldeerpunten
totdat het onderdeel plat
op de printplaat ligt.
(soms moet je een beetje
wiebelen en zachtjes aan de
poten trekken van onderen)

omdat het woord weerstand in het engels begint met de letter
"r", wordt de plaats op de printplaat waar de weerstand in moet
aangeduid met een r en dan de nummer van de weerstand, zoals
"R3"

voor de meeste printplaten, plaats je de onderdelen door de
soldeerpunten op de geprinte kant van de printplaat (die we de
bovenkant zullen noemen) en solderen we alle soldeerpunten
aan de onderkant van het bord.

Dan draai je de printplaat om, zodat we de twee
soldeerpunten kunnen solderen
Wanneer je het bord omdraait
moet je de weerstand vasthouden
met je vinger om te voorkomen
dat het uit het bord valt.

zoals ik al eerder zei,
soldeerbouten worden warm genoeg
om metaal te smelten. Dat betekent
dat de soldeerpunt snel roest, met
andere woorden ze worden vuil van

gewoon buiten te zitten!

De roest houdt de warmte tegen,
dus moeten we de

soldeerpunt schoonmaken
Dan buig je de poten van de weerstand naar
buiten in een hoek van 45 graden zodat het
onderdeel niet kan vallen terwijl we
solderen.

Gesnopen? Goed!

daarom hebben we een natte spons:
om de roest van de punt te halen. schraap

de punt
zachtjes over de spons,
dan draai je de soldeerbout en schraap je de
spons weer.

voor elke soldeer verbinding,
zodat de warmte makkelijk
verspreidt en we goede

soldeer verbindingen
maken.

En nu het echte werk!
hou de soldeerbout in je dominante hand,
zoals je een potlood vastpakt.

de punt zal nu zilver kleuren en een beetje glimmen – klaar
om the solderen. onthoud om de punt schoon te
maken voor elke soldeerverbinding – de punt roest
snel!

als de soldeerpunt zilver is en glimt, dan kan
je goede verbindingen maken.

Hou het soldeersel in je andere hand.

voeg je circa 1mm tot
3mm soldeersel onder de
punt.
dan

zowel
het soldeerpunt als de
poot van het onderdeel aan dat je wil
raak met de soldeerbout

solderen.

Hou het daar voor 1
seconde, zodat alles mooi opwarmt.

niet boven de punt doen, dan smelt het soldeersel op
de punt, waar het niet veel goeds kan doen.

we willen dat het soldeersel vloeit over het
soldeerpunt en de poot om een goede verbinding
te maken.

het soldeersel smelt niet totdat het het warme
soldeerbout raakt, maar eenmaal dat het de bout
raakt, dan smelt het en kan je 1mm tot 3mm
soldeersel toevoegen

dan, trek je het soldeersel weg.

het soldeersel afkoelt en snel
hard wordt, vanzelf. het duurt een seconde en
merk op dat

MAAR – en dit is belangrijk –

hou het soldeerbout op het soldeerpunt en
de poot voor circa 1 extra seconde omdat er
tijd nodig is voor het soldeersel om rond het
soldeerpunt en de poot te vloeien en dat kan alleen
als het warm is.

dan trek je de soldeerbout weg, en zie hoe mooi je
soldeerverbinding is!

zie hoe simpel het is!

nu zetten we de soldeerbout terug in de houder,
als we hem niet gaan gebruiken.

dan ben je klaar voor het volgende soldeerpunt.

de rook die je zag toen het
soldeersel smolt was de
hars die verbrandde.
het bevat chemicaliën die
niet zo goed voor je zijn,
dus probeer de dampen niet
in te ademen!

zachtjes blazen
op de verbinding
terwijl je soldeert
om de dampen uit je
longen te houden.
je kan

De stand houdt de warme soldeerbout veilig
op de tafel. de meeste mensen zeggen dat het geen
pretje is als hij op je schoot belandt!

laten we zien hoe een
goede soldeerverbinding
eruit ziet:
een geode
soldeerverbinding herken
je omdat het

soldeersel het
soldeerpunt en de
poot bedekt.

een gat
ziet in het
soldeerpunt
als je

l
het rse
en ldee ok
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o
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of als

het soldeersel
plat op het
bord ligt

i
.
klebbel
bo

niet genoeg soldeersel
gebruikt en dus kan de verbinding
verboken zijn.
dan heb je

als dit het geval is, been probleem – herhaal de procedure (punt
schoonmaken, punt voor 1 second op soldeerpunt en poot, voeg
1 tot 3mm soldeersel toe, haal het soldeersel weg, hou de bout
voor 1 extra seconde, en haal de bout weg), en alles zal goed
zijn.

als er teveel soldeersel is, dan
betekent dat dat de soldeerbobbel groot
genoeg is om een andere soldeerpunt
te raken, waardoor je een verbinding
maakt waar er geen moet zijn. dit kan
gebeuren.

als dit zich voordoet, Geen probleem!!
maak het soldeerpunt schoon, hou de bout

op de

soldeerbobbel voor 1 seconde.

dan klop je het bord tegen de tafel om het extra
soldeersel van het bord af te laten vallen.
de verbinding zal goed blijven (maar je kan
extra soldeersel wegschrapen met je
vingernagel)

sommige mensen verkiezen pas te solderen na
heel wat onderdelen op de printplaat te
plaatsen.
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best da
t
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draagt

slechts een onderdeel per
keer the solderen. ik vind het
ik verkies om

gemakkelijker, omdat er dan niet teveel poten
in de weg liggen.

ook goed!

ook, als ik meer dan een onderdeel op de
printplaat zet, dan vergeet ik soms een
soldeerpunt te solderen, omdat het niet
makkelijk is om te zien welke verbindingen al zijn
gesoldeerd.

nadat je alle poten van een onderdeel hebt
gesoldeerd, is het tijd om de extra poot

weg te knippen.

om een lead te knippen, gebruiken
we een kleine kniptang.
een kant heeft platte
snijkanten, en de andere kant
heeft een diepe groef.

dit moet je doen om zeker te zijn dat we poten
niet buigen en met andere poten gaan verbinden.

plaats de platte kant naar beneden, parallel
met de printplaat, NET boven de
soldeerbobbel.
druk de tang samen, en de snijkant komen
samen.

en dat maakt van
elke poot een

heb je een verbinding
waar je er geen wilt.
als dit gebeurt, dan

veiligheidstip #3

(van 3): hou altijd
de poot die je wil knippen met een hand
vast, terwijl je met de andere knipt.

projectiel
dat je in je
ogen kan
krijgen!

als de poten te kort zijn om vast te houden (maar lang genoeg
om te buigen en andere dingen kort te sluiten),
dan you je je hand over de poten
dit ver
terwijl je knipt,
h
de ext indert dat
r
andere a poten
n
doen (o zal pijn
kortslu f
maakt itingen
and dan Knippen .
o
projec p je
t)

Je zou
best

een br
il
dragen

Als je dit altijd doen, ben je altijd veilig.

poten die al heel kort zijn, zoals bij IC
sockets, hoef je niet af te knippen – ze
hebben poten die te kort zijn om te buigen en
kortsluitingen te maken.

dit dat OK. alle
fouten zijn te herstellen (sommige
als je fouten maakt,

makkelijker dan andere).

en Fouten maken is hoe we leren
om beter te worden in alles wat we doen.
alhoewel solderen simple is, onsolderen
vraagt oefening. and als je een fout
maakt, zal je dat ook kunnen oefenen!

meer soldeert, zal je veel tips
en trucjes leren die solderen nog
gemakkelijker maken.
Als je

Als je solderen leuk vindt, en je wil goed
solderen, dan zal je goede apparatuur willen
kopen. maar je hoeft niet veel geld te
spenderen om ze te krijgen.

je bent nu
klaar om bijna
eenderwat te
solderen!
maar

je kan een degelijke soldeerbout
kopek (in de vorm van een dikke lange
potlood) voor ongeveer 10 euro

je heat een

soldeerbout
stand nodig waar je
een Natte spons,
op kan leggen, dat
kost je 5 EuRO

als je iets mooiers wil kopen of je denkt veel te moeten
solderen of heel veel kleine dingen wil solderen,
dan koop je het beste een soldeer station, compleet
met stand en spons voor 50 euro

dan heb je een Knip
Tang, nodig voor 5

euro

koop een rol degelijke
soldeersel voor ongeveer
20 euro en je hebt een jaar
lang niets meer nodig.
gen
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Je hebt niet veel anders nodig
maar je kan een lange tang (5 euro), een draad knipper (10 euro) en een
veiligheidsbril kopen (2 euro)

Distribute widely!

Enjoy!
verhaal door Mitch Altman
http://cornfieldelectronics.com
Strip adaptatie door
http://log.andie.se

Andie Nordgren

Edit door Jeff Keyzer
http://mightyohm.com
vertaal het, gebruik het, verspreid het, kleur het, leer ermee!
http://mightyohm.com/soldercomic
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