
Soldeer en solderen.

Om te solderen heb je een soldeerbout nodig en soldeertin.

Soldeertin voor elektronica-werk bestaat uit een samenstel van 2 of meer metaalsoorten met een 
relatief lage smelttemperatuur en is tevens voorzien een dunne kern van hars, dit laatste is een 
middel dat helpt om het soldeerwerk mooi uit te laten vloeien, het heeft ook een reinigende 
werking.

Gebruik bij het solderen aan kabel of elektronica NOOIT soldeerwater (S39) of -vet, dat is voor 
waterleiding pijp. Het zuur in deze middelen zal de elektronica onderdelen zwaar beschadigen.

Aangeslagen koper kun je eventueel schoonmaken met een mesje (kabel) of heel fijn schuurpapier 
(printplaat), maar wel heel voorzichtig.

Soldeer.
Volgens de geldende EU regels moet nieuw soldeerwerk gebeuren met Loodvrij soldeertin.
Klassiek soldeertin bestaat uit een legering van Tin en Lood, moderne (loodvrije) soldeertin bestaat 
uit en legering van Tin en Zilver of Tin en koper.
Het nadeel van de laatste groep is dat het een hogere smelttemperatuur heeft en minder mooi 
uitvloeit.

Het gebruik van loodvrije soldeertin vraagt, zeker bij massa productie, om andere componenten en 
printplaat.

Het is dan ook verstandig reparaties aan oudere apparatuur (van voor 2006, herkenbaar aan de 
gladde glimmende soldeer verbindingen) uit te voeren met klassieke tin/lood soldeer.
Loodvrije tin verbindingen zijn te herkennen doordat ze doffer en korreliger zijn.

Voordelen tin/lood:
Mooiere verbinding, lagere smelttemperatuur (minder kans op schade aan componenten, printplaat 
of kabel mantel), minder ervaring nodig om redelijk tot goed soldeerwerk af te kunnen leveren.
Nadelen tin/lood:
De dampen die tijdens het solderen vrijkomen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, bij 
afdanken van apparatuur kan het lood voor problemen zorgen t.a.v. het milieu.

Voordelen loodvrij:
Milieu vriendelijker dan tin/lood.
Nadelen loodvrij:
Slecht vloeien, doffe verbindingen, hogere smelttemperatuur, meer kans op schade aan 
componenten, printplaat of kabel en soldeerbout met hoger temperatuur bereik nodig.
De restanten van het vloeimiddel moeten verwijderd worden, dit kan op termijn schade toebrengen 
aan print en soldeerwerk.
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Soldeerbout.
Bij gebruik van Tin/Lood worden er geen bijzondere eisen aan de soldeerbout gesteld.
Bij gebruik van loodvrij is het aan te raden een soldeerbout met temperatuur regeling te gebruiken.

Soldeer temperatuur :
Het instellen van de juiste temperatuur van de soldeerbout is een kwestie van ervaring. 
Soldeer je vaak en met nieuwe materialen, dan kun je een hogere temperatuur gebruiken omdat de 
snelheid waarmee de soldering gemaakt wordt, voorkomt dat je werkstuk te heet word. Denk aan 
320 graden voor tin/lood.
Bedenk echter dat sommige componenten bij hoge temperaturen kapot kunnen gaan. Voor kabel, 
een transistor, een weerstand enz. is dit echter geen probleem.
 
Heb je minder ervaring, stel de bout dan in op  een lagere temperatuur van zo'n 250-270 graden 
voor tin/lood.

Tel bij de aangegeven waarden 20 a 30 graden op als je loodvrije tin gebruikt.

Solderen :
Het is de bedoeling dat je eerst het te solderen spul warm maakt en dan pas de tin erbij doet.
Het best doe je dit door een heel klein beetje tin op de punt van de bout te doen en vervolgens de te 
solderen oppervlakken verwarmd met de soldeerbout, is het spul heet genoeg om tin te smelten, 
voeg dan pas de benodigde hoeveelheid tin toe. Haal de bout weg zodra je ziet dat de tin gaat 
vloeien.

Werk in alle gevallen zo snel mogelijk, te lang solderen verbrand het vloeimiddel en geeft doffe 
verbindingen met een grove, korrelige, structuur die geen lang leven zullen hebben.

Zorg altijd voor een schone soldeerpunt / -tip, dit doe je door de punt schoon te vegen op een natte 
spons, doe dit telkens voor je aan een soldering begint.

Soldeerpunt / -tip :
Gebruik bij voorkeur een zo klein mogelijke soldeerpunt, natuurlijk wel groot genoeg om je 
werkstuk voldoende en snel op te warmen.
Een te grote punt geeft een te hoge thermische belasting voor de omliggende componenten of de 
kabel mantel.
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