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MANUAL DE UTILIZARE 

SET EDUCATIV „BAZELE LIPIRII” 
Cod produs: 192294 

 
 
 

1. Introducere 
În magazinele de specialitate există o sumedenie de kituri de circuite electronice cu asamblare prin lipire. Dar pentru a putea 
lucra cu aceste kituri trebuie să aveţi experienţă în utilizarea ciocanului de lipit.  
Acest set educativ vă explică pas cu pas toate secretele operaţiei de lipire. Exerciţiile incluse în acest manual vă vor învăţa atât 
felul în care trebuie să lipiţi diferitele componente, cât şi conceperea şi montarea circuitelor complete. De asemenea, cu acest 
set educativ veţi avea ocazia să învăţaţi principiile de bază ale unui proces de lipire corect.  

 

2. Componente 
2.1 Bateria 
Bateria se conectează la fiecare circuit respectând polaritatea corectă. Clema bateriei are un fir de conexiune roşu (polul pozitiv) 
şi unul negru (polul negativ). Ambele fire trebuie lipite conform polarităţii corecte.  

 
Fig. 1: Simbol grafic baterie 
 

2.2 Rezistenţele 
Rezistenţele fac parte din categoria componentelor electronice simple. Inscripţionarea lor constă din trei inele de culoare 
diferită, ale căror coduri de culoare se citesc de la margine spre centru. Cel de-al patrulea inel, ceva mai îndepărtat, indică 
valoarea de toleranţă. Valoarea rezistenţei este indicată în Ohmi (Ω).  

 

Culoare Inelul 1, prima cifră Inelul 2, a 2-a cifră Inelul 3 multiplicator Inelul 4 toleranţă 

Negru  0 1  

Maro 1 1 10 1% 

Roşu 2 2 100 2% 

Portocaliu 3 3 1000  

Galben 4 4 10000  

Verde 5 5 100000 0,5% 

Albastru 6 6 1000000  

Violet 7 7 10000000  

Gri 8 8   

Alb 9 9   

Auriu   0,1 5% 

Argintiu    0,01 10% 

Fig. 2: Codurile de culoare ale rezistenţelor 
 

     
Fig. 3: Rezistenţă        Fig. 4: Simbol grafic pentru rezistenţă 
  

2.3 Condensatoare ceramice 
Condensatorul este o altă componentă electronică de bază. Există două variante de condensatoare. Varianta mai simplă este 
condensatorul ceramic mic, rotund şi plat. Acesta are protecţie la inversarea polarităţii. Capacitatea este indicată în Farad (F). 
Inscripţionarea condensatorilor ceramici se face prin coduri numerice. 104 corespunde la 10 x 104, adică 100.000 Picofarazi (pF).  

         
Fig. 5: Simbol grafic pentru condensatorul ceramic     Fig. 6: Condensator ceramic 
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2.4 Condensatoare electrolitice 
Condensatoarele electrolitice sunt mai mari, au un corp cilindric şi trebuie montate la polaritatea corectă. Polul negativ este 
marcat printr-o bară albă laterală şi are un fir de conexiune mai scurt. Dacă condensatorul electrolitic nu este instalat la 
polaritatea corectă se va distruge. Inscripţionarea acestei componente este de forma unui text.  

        
Fig. 7: Simbol grafic pentru condensatorul electrolitic           Fig. 8: Condensatorul electrolitic trebuie montat la polaritatea corectă  

 

2.5 Leduri 
La montarea unei diode luminoase trebuie în principiu să fie respectată polaritatea corectă. Ledul are două fire de conexiune de 
lungimi diferite. Firul mai lung este polul pozitiv şi se numeşte anod (A). Polul negativ denumit catod (K) este firul mai scurt.  
Polaritatea este indicată şi în interiorul ledurilor. Polul negativ are forma unui triunghi mare. Polul pozitiv este executat într-o 
variantă mai delicată.  

             
Fig. 9: Ledul trebuie instalat întotdeauna la polaritatea corectă.  Fig. 10: Simbol grafic pentru led.  

 

2.6 Tranzistoare 
Tranzistoarele amplifică curenţii mici. Conexiunile sale se numesc colector (C), bază (B) şi emiţător (E). Carcasa cilindrică este 
aplatizată într-o parte. Aici este imprimată denumirea pentru tipul de tranzistor. Dacă atunci când priviţi spre tranzistor 
conexiunile indică în jos şi puteţi citi inscripţionarea, înseamnă că emiţătorul se află în dreapta. Baza este în centru.  

         
Fig. 11: Tranzistor văzut spre partea aplatizată;    Fig. 12: Simbol grafic pentru tranzistor NPN. 
Conexiunile de la stânga la dreapta: colector (C), bază (B) şi emiţător (E).  

 

2.7 Diode 
Dioda permite trecerea curentului numai într-o singură direcţie şi blochează curentul în direcţia opusă. Dioda funcţionează 
similar cu o valvă unidirecţională într-o instalaţie de apă. 
Diodele obişnuite au o formă cilindrică, la fel ca şi rezistenţele. Polul negativ (catod) este marcat printr-o linie. 
Diodele SMD sunt foarte mici. În partea lor superioară există o mică inscripţionare compusă dintr-o literă şi un număr. Capătul 
din stânga al inscripţionării marchează catodul (-), iar capătul din dreapta anodul (+).  

       
Fig. 13: Simbol grafic pentru diodă                  Fig. 14: Diodele SMD sunt foarte mici 
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2.8 Circuit integrat (IC) 
Setul educativ conţine un circuit integrat tip LM358 în varianta SMD. Atunci când lipiţi circuitul integrat trebuie să respectaţi 
poziţia corectă de instalare. Evitaţi inversarea polarităţii, căci altfel se va distruge componenta. PIN 1 este marcat printr-un punct 
în partea superioară a carcasei. La anumite circuite integrate în loc de punctul de marcare la pinul 1 există o crestătură în partea 
stângă între PIN 1 şi PIN 8 (v. fig. 16). În plus, inscripţionarea poate servi drept ajutor în orientare. Dacă circuitul integrat se află 
în faţa dvs. şi puteţi citi inscripţionarea, atunci PIN 1 se află în stânga jos.  

        
Fig. 15: Alocare PIN pentru IC SMD LM358     Fig. 16: La IC SMD PIN 1 este marcat printr-un punct în partea superioară a carcasei.  

 

3. Principii de bază ale lipirii 
3.1 Ce este lipirea 
În electrotehnică lipirea este una dintre modalităţile de bază pentru realizarea conexiunilor. Prin lipire obţineţi o legătură care 
nu se desface şi care conduce curentul electric. În acest proces conectaţi între ele două piese metalice – de ex. o placă 
electronică pe care lipiţi o componentă electrică – cu ajutorul unui aliaj metalic de lipit, în formă topită. Aliajul de lipit are un 
punct de topire mai mic decât metalele care trebuie lipite.  
 

Lipirea se face la o temperatură de cca. 340 °C. Metalele care se lipesc nu se topesc în timpul procesului. Aliajul de lipire joacă 
rolul unui adeziv. În zona de tranziţie dintre metal şi aliajul de lipire se formează cristale de soluţie solidă care formează o zonă 
de difuziune. În cadrul procesului de lipire aliajul de lipire nu numai că lipeşte cele două metale, ci formează cu ele o legătură 
chimică. 
 

Atunci când legătura prin lipire este bună stratul de cristale de soluţie solidă, adică zona în care se topeşte aliajul şi metalul, are 
o grosime de cca. 0,5 µm. Dacă acest strat de tranziţie este prea mare atunci conexiunea este poroasă şi casantă. Dacă stratul de 
tranziţie este prea subţire, atunci componentele lipite se pot dezlipi de îndată ce le apucaţi cu mâna.  

 

3.2 Ciocanul de lipit 
Ciocanele de lipit există în mai multe variante şi dimensiuni. Ciocanul de lipit trebuie să fie adecvat pentru lucrările la care 
urmează să fie folosit. Pentru aplicaţiile electronice aveţi nevoie de un ciocan de lipit cu vârf mic de lipire şi putere redusă. Cele 
două cerinţe sunt necesare pentru a vă asigura că veţi lipi bine componentele mici şi că nu le veţi supraîncălzi.  
 

Ciocane mici de lipit 
Ciocanele de lipit mici au o valoare pentru puterea absorbită de cca. 8 – 25 W. Ele sunt potrivite pentru lipirea componentelor 
electronice sensibile. Acest tip de ciocan de lipit este potrivit pentru lipirea în locuri mici.  
 

Ciocane de lipit universale  
Ciocanele de lipit universale sunt ceva mai mari. Puterea absorbită se înscrie în intervalul 20 – 40 W. Ele sunt adecvate în special 
pentru aplicaţii hobby şi casnice. De asemenea acest tip de ciocan de lipit este adecvat pentru domeniul electronicii. Ele sunt de 
asemenea prima alegere dacă doriţi să asamblaţi kituri electronice simple până la medii. 
 

Ciocane de lipit standard 
Ciocanele de lipit standard absorb o putere de cca. 50 până la 150 W şi sunt prea mari pentru aplicaţiile electronice tip hobby 
sau do-it-yourself. Aceste ciocane au un vârf de lipire în unghi drept. Din cauza dimensiunilor mari şi cantităţii impresionante de 
căldură eliberată ele nu sunt adecvate pentru lucrările de lipire fine. De aceea aceste ciocane nu sunt adecvate pentru lipirea 
circuitelor electronice.  
 

Staţii de lipit 
Staţiile de lipit sunt concepute pentru utilizare staţionară într-un atelier. Ele sunt alcătuite dintr-un ciocan de lipit şi o unitate de 
control care permite setarea temperaturii de lipire în intervalul 150 – 450 °C. Este vorba despre ciocane de lipit mici optimizate 
pentru utilizare în electronică. De aceea staţiile de lipit pot fi găsite de obicei în dotarea electroniştilor profesionişti.  

 

3.3 Echipamentul pentru lipire 
Pentru fiecare lipire aveţi nevoie de aliaj de lipit. Cele mai des folosite sunt aliajele de lipit pe bază de staniu al căror  punct de 
topire este de 330 °C. În timpul încălzirii aliajul de lipit trece din stare solidă în forma unei paste pentru ca în final să se topească.  
 

Diferitele aliaje de lipit conţin plumb, dar din data de 1 iulie 2006 acest tip de aliaj de lipit nu mai are voie să fie folosit în 
aplicaţiile electronice. Plumbul dăunează mediului înconjurător, dar şi sănătăţii. Însă aliajele de lipit pe bază de plumb pot fi 
folosite privat, precum şi în anumite domenii.  
 

Pe lângă ciocanul de lipit aveţi nevoie şi de câteva accesorii pentru a realiza operaţiile de lipire, de ex. suport pentru ciocanul de 
lipit care serveşte pentru fixarea sigură a ciocanului fierbinte. Suportul este compus dintr-un picior stabil şi o spirală metalică 
solidă în care introduceţi ciocanul atunci când nu aveţi nevoie de el.  
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Un alt accesoriu important este buretele. Acesta se umezeşte cu apă şi se depozitează în carcasa suportului ciocanului de lipit. 
Vârful ciocanului de lipit se curăţă de impurităţi sau cositor în exces cu ajutorul buretelui. 
 

Menghina este o unealtă care simplifică lipirea. În menghină poate fi fixată placa electronică în aşa fel încât să vă simplifice 
munca. În acest fel aveţi ambele mâini libere pentru ciocanul şi aliajul de lipit. 
 

Pentru a dezlipi componentele puteţi folosi o pompă de dezlipire care arată ca un pix supradimensionat. Pompa aspiră aliajul de 
lipit în exces rămas în poziţia de lipire.  
 

Alternativ puteţi folosi şi fire pentru dezlipire alcătuite din liţe subţiri şi împletite, pe care le puteţi achiziţiona la diferite valori 
pentru lăţime. 
 

Recomandăm de asemenea un set de cleşti pentru electronică, care servesc pentru îndoirea componentelor şi tăierea firelor de 
conexiune prea lungi. De un real ajutor pot fi şi o pensetă pentru componentele SMD, dar şi o lupă.  

 
Fig, 17: Ciocan de lipit 15 W Conrad Electronic (cod produs 588539) recomandat pentru operaţii optime de lipire a 
componentelor electronice.  

 
Fig. 18: Suport pentru ciocanul de lipit cu burete pentru curăţarea vârfurilor de lipit murdare. 

       
Fig. 19: Menghină pentru fixarea plăcilor electronice.               Fig. 20: Există şi dispozitive cu lupă de fixare ale plăcilor electronice.  

 
Fig. 21: Pompă de aspirare (cod produs 588502) pentru îndepărtarea aliajului de lipit în exces. 

 

3.4 Uneltele adecvate 
Lipirea este optimă dacă se foloseşte echipamentul adecvat. Recomandăm setul ciocan de lipit 15 W de la Conrad Electronic (cod 
produs 588292). Setul include un ciocan de lipit 15 W, două vârfuri pentru lipire, aliaj de lipit, suport şi o pompă.  
Înainte de a începe operaţiile de lipire trebuie să găsiţi o bază de suport adecvată. Aceasta poate fi de ex. un carton stabil sau o 
placă de gresie.  

 
 
 
 
 
Fig. 22: Setul pentru lipire (cod produs 588292) include tot ceea ce este necesar pentru 
lipire. 
 
 

3.5 Înainte de a începe lipirea 
Lipirea corectă se poate realiza numai dacă vârful de lipit este permanent curat. De aceea ştergeţi-l regulat cu buretele umed. În 
acest fel eliberaţi vârful de lipit de cositorul în exces.  

 
Fig. 23: Cu timpul pe vârful de lipit se acumulează cositor, ceea ce împiedică realizarea corectă a operaţiilor de lipire.  
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Fig. 24: De aceea îndepărtaţi în mod regulat impurităţile prin frecarea vârfului de lipit de buretele umed.  

 

4. Lipirea 
4.1 Cositorirea liţelor 
Firele subţiri se lipesc greu, căci în timpul lipirii liţele se desfac în toate direcţiile. Pentru a vedea cum trebuie să arate firele 
perfect cositorite uitaţi-vă la capetele firelor unei cleme de baterie. Tăiaţi cu cleştele părţile cositorite şi dezizolaţi firele pe o 
lungime de cca. 5 mm. Apoi răsuciţi firele cu degetele. În acest fel conferiţi firului o oarecare stabilitate.  
 

Încălziţi un capăt al firului cu ciocanul de lipit şi aplicaţi puţin aliaj de lipit. Prin încălzire aliajul de lipit se topeşte imediat şi 
acoperă firul cu o peliculă de cositor. Nu lăsaţi să treacă prea mult timp atunci când cositoriţi, căci dacă temperatura este  prea 
mare va începe să se topească izolaţia firului.  

       
Fig. 25: Prima dată răsuciţi liţele cu degetele. Fig. 26: Firul răsucit trebuie încălzit, apoi se aplică puţin aliaj de lipit, după 

care se topeşte.  

4.2 Lipirea firelor 
Pentru ca în timpul lipirii cele două fire să-şi păstreze poziţia, iar dvs. să aveţi ambele mâini libere fixaţi-le în menghină în poziţia 
dorită. Apoi încălziţi simultan cele două fire cu ajutorul vârfului de lipire. Acum aplicaţi aliajul de lipit în locul de lipit încălzit. 
Realizaţi rapid toate aceste manevre pentru ca firul să nu se încălzească prea tare şi să se distrugă stratul de izolaţie.  

 
Fig.27: Deoarece izolaţia se topeşte rapid lipiţi rapid firele.  
 

4.3 Pregătirea componentelor 
Circuitul odată lipit trebuie să funcţioneze, dar şi să fie plantat corect şi ordonat. În acest fel veţi putea realiza ulterior fără 
probleme modificări sau reparaţii ale circuitului.  
 

Pentru a putea realiza plantarea cât mai ordonată a plăcii electronice trebuie să pregătiţi componentele îndoindu-le cu un cleşte 
pentru electronică. Conexiunile unei rezistenţe trebuie îndoite în unghi drept. În acest sens ţineţi cont de distanţa dintre găuri pe 
placa electronică, astfel încât componenta să intre perfect în orificiu. Nu îndoiţi conexiunile direct pe marginea carcasei 
componentei, căci există pericolul să distrugeţi componenta. Aşezaţi cleştele pe rezistenţă în aceeaşi linie cu carcasa. Apoi 
îndoiţi în unghi de 90° capătul liber al firului. Procedaţi la fel şi cu al doilea fir de conexiune. Ambele fire îndoite trebuie să indice 
în aceeaşi direcţie.  
Exersaţi îndoind ambele capete ale firelor dezizolate.  

Fig. 28: Firul se îndoaie cu un cleşte pentru electronică.  
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Fig. 29: Nu îndoiţi firele direct la capătul carcasei în cazul componentelor electrice.  
 

4.4 Lipirea jumperilor pe raster tip stripboard  
Pentru a asambla circuitele de concepţie proprie aveţi la dispoziţie două tipuri de plăci electronice universale, care au aplicat un 
strat de cupru necesar pentru lipire. În cazul plăcilor electronice tip stripboard toate orificiile sunt legate între ele pentru a 
conduce curentul. În acest fel puteţi economisi multe jumpere. În cazul plăcilor electronice cu dot matrix în jurul fiecărui orificiu 
se află un mic cerc de cupru. Orificiile nu sunt legate între ele pentru a conduce curentul electric. Plăcile electronice 
experimentale conţin ambele tipuri. În acest caz există mai multe posibilităţi de a construi şi lipi circuitele.  
 

Placa electronică tip stripboard din lateral, alcătuită din 19 câmpuri, este perfectă pentru primele exerciţii de lipire. Pe ea puteţi 
lipi jumpere şi componente prin montarea firelor de conexiune în jumătatea superioară a suprafeţelor de contact. În acest sens 
aşezaţi placa electronică şi jumperul pe baza folosită pentru a lucra. După ce aţi orientat un capăt dezizolat al jumperului spre 
una dintre suprafeţele de contact încălziţi firul şi poziţia de lipire cu vârful de lipire, iar apoi aplicaţi puţin aliaj de lipit. Aveţi grijă 
să nu realizaţi conexiuni cu suprafeţele de lipire învecinate. Acest lucru se poate întâmpla dacă aplicaţi prea mult aliaj de lipit sau 
nu menţineţi vârful de lipit exact pe poziţia de lipire.  
 

Încălziţi câteva secunde poziţia de lipire şi firul. Aliajul de topeşte foarte repede.  
 

Lipirea este optimă numai dacă aliajul de lipit este bine topit, caz în care trebuie să strălucească ca argintul. Totodată vârful de 
lipit nu trebuie să fie îndepărtat de la poziţia de lipire prea repede, căci altfel veţi obţine o poziţie de lipire rece. În mod ideal 
durata pentru operaţia de lipire este de 1 – 2 secunde. Ceea ce pare într-adevăr foarte puţin timp la dispoziţie! Dar aşa cum 
reiese din experienţa noastră începătorii în ale lipirii au tendinţa să lipească şi mai repede şi de aceea aliajul de lipit nu ajunge la 
temperatura ideală. Dacă supraîncălziţi locul de lipire atunci puteţi dăuna componentei, izolaţiei firului şi plăcii electronice. Cu 
timpul veţi învăţa însă să apreciaţi timpul optim.  
 

După fiecare lipire trebuie să lăsaţi locul de lipire să se răcească. Nu mişcaţi acest loc timp de cca. 5 secunde. Abia după ce vă 
convingeţi că primul capăt al firului stă bine în poziţie puteţi lipi cel de-al doilea fir pe o suprafaţă de contact din vecinătate. 
Încercaţi să lipiţi jumperele pe o lungime de cca. 2 cm.  

Fig. 30: Lipirea jumperelor pe marginea plăcii electronice.  
 

4.5 Lipirea jumperilor pe raster tip dot matrix 
Dacă lipiţi jumpere pe raster tip dot matrix introduceţi capetele firelor de lipit prin orificiile plăcii electronice. Atenţie: în jurul 
fiecărui orificiu se află un mic inel metalic, izolat spre inelele învecinate. Această structură se numeşte buclă de lipire. În acest 
caz aveţi mai puţin loc pentru a plasa aliajul de lipit, căci nu aveţi voie să realizaţi conexiuni conducătoare de curent electric spre 
buclele învecinate. 
 

Instalaţi placa electronică în menghină în aşa fel încât să o puteţi planta şi lipi de sus în jos. Numai în acest fel veţi avea ambele 
mâini libere pentru a putea lipi în siguranţă. Jumperele se montează deasupra buclelor de lipire. Distanţa până la suprafaţa plăcii 
electronice trebuie să fie de cca. 4 – 5 mm. Aveţi grijă ca după lipire jumperele să fie instalate aproximativ paralel cu suprafaţa 
plăcii electronice. 
 

Poziţiile de lipire individuale trebuie să rămână accesibile după lipirea completă a circuitului. Acest lucru permite modificările 
ulterioare, precum dezlipirea şi relipirea componentelor greşit plantate. 

Lipiţi aşa după cum este descris la punctul 4.4. Cerinţa cea mai importantă este să 
plasaţi vârful de lipit cât mai precis şi să-l menţineţi în poziţie pentru a nu aplica cositor 
sau a scurtcircuita buclele învecinate. Lipirea trebuie încheiată în cca. 5 secunde.  
 
 
 
 
Fig. 31: Mişcaţi cu mare precizie vârful de lipit şi aliajul de lipit pe buclă. Lipirea durează 
numai câteva secunde.  
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4.6 Puncte de lipire prea calde sau prea reci 
Lipirea corectă se recunoaşte prin strălucire. O poziţie de lipire rece are un aspect mat şi o suprafaţă granulată. O poziţie de 
lipire incorectă se identifică prin lipsa micului con de lipire din jurul firului de conexiune al componentei sau prin faptul că acest 
con de lipire este subdimensionat. Poziţiile de lipire reci nu sunt rezistente din punct de vedere mecanic. Dacă se mişcă ceva la  
componenta lipită atunci se pot dezlipi conexiunile prinse în conul de lipire format prin topirea aliajului.  
 

Poziţiile de lipire reci apar atunci când aliajul şi poziţia de lipit nu sunt încălzite suficient. Acest lucru se poate întâmpla dacă lipiţi 
foarte repede sau dacă folosiţi un ciocan de lipit care nu dispune de puterea necesară. Poziţiile de lipire reci se rup la cea mai 
mică vibraţie. 
 

Lipirea nu este corespunzătoare nici dacă lucraţi la temperatură prea mare. În acest caz componentele legate se oxidează mult  
prea repede. Un semn tipic pentru o temperatură de lipire prea mare sunt aşa-numitele formaţiuni Whisker, care reprezintă 
resturi de cositor care arată ca nişte crestături proeminente şi subţiri şi care pot duce la scurtcircuite.  

Fig. 32: Lipirea corectă are o suprafaţă strălucitoare şi netedă. 
  

4.7 Lipirea jumperilor pe raster tip dot matrix – varianta 2 
Plăcile electronice incluse în setul educativ, la fel ca şi în majoritatea kiturilor de lipit de acest gen, au un strat de acoperire într-o 
singură parte. Componentele se introduc din partea de jos. Din buclele de lipire vor ieşi firele lungi de conexiune ale 
componentelor sau capetele jumperelor. 
 

Acest lucru simplifică lipirea, căci nu mai trebuie să fiţi atenţi să nu atingeţi cu ciocanul de lipit fierbinte alte componente 
învecinate, care sunt deja lipite. Acest lucru nu înseamnă că aveţi mai mult timp la dispoziţie. Componentele, jumperele şi 
buclele de lipire se încălzesc la fel de repede.  
 

Pentru că jumperele sunt introduse din partea de jos trebuie să le asiguraţi ca să nu cadă. În acest sens îndoiţi în lateral cele 
două fire de conexiune de deasupra buclelor de lipire. În acest fel jumperul stă în poziţie şi poate fi lipit.  

 
Fig. 33: Îndoiţi puţin în lateral firele de conexiune astfel încât să nu cadă componentele introduse în placă prin partea de jos.  
 

 
Fig. 34: Pentru lipire răsuciţi placa electronică.  
 

4.8 Dezlipirea jumperilor laterali 
Trebuie să învăţaţi şi operaţia de dezlipire. Încălziţi ciocanul de lipit până la temperatura de funcţionare. Începeţi cu jumperul  
lipit în exerciţiul 4 pe placa stripboard. Fixaţi placa electronică în menghină. Încălziţi conexiunea care trebuie să fie dezlipită cu 
ajutorul vârfului de lipit. Simultan trageţi uşor cu cealaltă mână de firul care trebuie dezlipit. Imediat de aliajul de lipit curge 
puteţi să trageţi firul de pe placă. Cel mai bine este dacă folosiţi un cleşte plat sau rotund pentru electronică.  
 

În timpul dezlipirii aveţi grijă să nu atingeţi cu ciocanul de lipit fierbinte alte poziţii de lipire sau componente învecinate. Mişcaţi-
vă cât mai rapid. Firul trebuie dezlipit în maxim 5 secunde. 
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Fig. 35: În timp de încălziţi suprafaţa lipită trageţi uşor cu degetele de fir până ce se dezlipeşte.  
 

4.9 Dezlipirea jumperilor lipiţi  
Procedaţi în principiu aşa după cum este descris la punctul 4.7. Diferenţa constă numai în precizia operaţiei. Jumperele şi 
componentele lipite pe buclele de lipire pot fi dezlipite numai dacă vârful de lipit este poziţionat extrem de precis şi dacă 
ciocanul de lipit nu atinge alte componente. În plus dacă temperatura este prea mare buclele de lipire se pot desprinde. De 
aceea încercaţi să realizaţi operaţia de dezlipire în numai câteva secunde.  

Fig. 36: Şi în cazul acestei variante trebuie să trageţi uşor de fir.  
 

4.10 Circuit simplu cu led: operaţiile pregătitoare 
Conform schemei de conexiuni la primul circuit trebuie să lipiţi numai clipsul bateriei, o rezistenţă şi o diodă. Chiar dacă circuitul 
este simplu se pune întrebarea cum se poate transfera acesta pe placa electronică. În acest sens de ajutor este o simplă schiţă 
de mână. 
 

Am decis să construim circuitul pe stripboard. Deoarece fiecare strip are două orificii componentele pot fi lipite pornind din 
lateral. Conexiunile clipsului baterie se introduc prin orificii şi apoi se lipesc. Ţineţi cont de polaritatea diodei atunci când realizaţi 
schiţa de lipire. În acest exerciţiu vom folosi lungimile originale ale conexiunilor componentelor, pe care le îndoim conform 
distanţei dintre strip-uri pe placă.  

 
Fig. 37: Schema de conexiuni pentru un circuit simplu cu led 
 

 
Fig. 38: Transferaţi schema de conexiuni pentru a realiza o mică schiţă de mână în care să apară locul şi felul în care trebu ie 
dezlipite componentele individuale.  
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4.11 Circuit simplu cu led  
Folosind schiţa de lipire realizată puteţi acum să treceţi la lipire. Începeţi cu rezistenţa. Aceasta nu este o componentă sensibilă, 
ce poate fi manevrată ca şi un jumper. După ce aţi lipit rezistenţa la ambele capete, lipiţi anodul diodei direct lângă strip-ul în 
care aţi conectat rezistenţa. Catodul se lipeşte la unul din strip-urile învecinate. Aveţi grijă ca orificiile din partea de jos să 
rămână libere. Introduceţi prin orificiul strip-ului, pe care aţi lipit conexiunea stângă a rezistenţei, cablul pozitiv roşu al clipsului 
bateriei. În orificiul liber al segmentului, în care a fost lipit catodul ledului, introduceţi firul negativ negru. Lipiţi ambele fire. 
 

Acum urmează să realizaţi conexiunea dintre rezistenţă şi anodul ledului. Aici puteţi lipi un jumper. Se obişnuieşte însă să se 
realizeze conexiunea cu un pod de lipire. În acest sens reîncălziţi cele două suprafeţe de contact, aplicaţi aliaj de lipit din belşug 
până ce sunt legate ambele contacte. Acum conectaţi o baterie 9 V. Dacă totul este realizat corect se va aprinde ledul.  

 
Fig. 39: Prima dată lipiţi rezistenţa şi ledul pe placa electronică stripboard. Respectaţi polaritatea ledului.  
 

 
Fig. 40: Introduceţi firele clipsului bateriei prin orificiile libere de la cele două suprafeţe de contact exterioare; apoi lipiţi-le.  
 

 
Fig. 41: Apoi realizaţi conexiunea dintre rezistenţă şi led folosind mult aliaj de lipit.  
 
La primele exerciţii de dezlipire veţi remarca că după dezlipirea unei componente sau a unui jumper în poziţia de lipire va 
rămâne un rest de aliaj de lipit. De obicei acesta se adună în orificiu şi astfel nu mai pot fi introduse alte fire de conexiune. 
 

De ajutor în acest sens va fi pompa de aspirare. Înainte de orice pompa trebuie tensionată. Pentru aceasta apăsaţi pistonul în jos 
până ce se blochează într-o poziţie. Vârful pompei are un mic orificiu care trebuie menţinut direct la nivelul poziţiei de lucru, în 
timp ce încălziţi aliajul de lipit în exces cu ajutorul ciocanului de lipit. Distanţa dintre vârful ciocanului de lipit şi pompă este de 
numai câţiva milimetri. Imediat ce aliajul de lipit începe să se topească apăsaţi butonul de deblocare de pe pompă. În timp ce 
pistonul ricoşează în pompă se formează vacuum, care aspiră aliajul de lipit lichid. Pentru a putea aspira întreg aliajul de lipit în 
exces este nevoie de mai mulţi paşi de lucru.  
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Fig. 42: Cantităţile mari de aliaj de lipit, precum podul de lipire din imagine dintre rezistenţă şi led, pot fi înlăturate numai cu 
ajutorul unei pompe de aspirare.  
 

Fig. 43: Podul de lipire este înlăturat după o singură utilizare a pompei de aspirare. 
 

4.12 Lipirea diodelor SMD 
SMD respectiv „surface mounted device” înseamnă componente montate la suprafaţă. Componentele SMD nu au de obicei 
conexiuni tip fir, căci se lipesc direct pe placa electronică. În plus, aceste componente sunt foarte mici. Dioda SMD 1N4148 
inclusă în acest set măsoară în lungime numai 3 mm, inclusiv conexiunile laterale, iar corpul componentei măsoară numai cca. 
1,5 mm. Semnele grafice imprimate în partea superioară servesc pentru determinarea polarităţii. Capătul din stânga reprezintă 
catodul (polul negativ).  
 

Pentru lipirea componentelor SMD există suprafeţe speciale de contact, aşa-numitele pad-uri. Ele reprezintă mici câmpuri cu 
strat de acoperire, fără orificii şi care se află în partea dreaptă jos pe placa electronică.  
 

Aplicaţi puţin aliaj de lipit pe un pad. În acest sens încălziţi pad-ul prima dată şi apoi aplicaţi aliajul de lipit, în timp ce vârful de 
lipit se află încă pe pad. Întregul proces nu trebuie să dureze mai mult de o secundă.  
 

Cu ajutorul unei pensete plasaţi dioda SMD pe suprafaţa de montare şi menţineţi-o în poziţie cu penseta în timp ce o fixaţi cu 
ciocanul de lipit. În acest sens încălziţi în lateral dioda timp de o secundă cu ajutorul pad-ului cositorit. Astfel aţi lipit dioda SMD 
într-o parte. Apoi lipiţi al doilea capăt al diodei în acelaşi mod. Operaţia de lipire nu trebuie să dureze mai mult de o secundă.  

Fig. 44: Prima dată aplicaţi puţin aliaj de lipit pe pad.   

Fig. 45: Dioda SMD are dimensiuni foarte mici, chiar şi    atunci când este văzută prin lupă.  
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Fig. 46: În timp ce menţineţi în poziţie dioda SMD cu ajutorul pensetei, trebuie să încălziţi pad-ul cositorit şi conexiunea diodei.  
 

Fig. 47: Apoi lipiţi cel de-al doilea capăt aplicând puţin aliaj de lipit.  
 

4.13  Lipirea amplificatorilor operaţionali SMD 
Circuitele integrate SMD, precum amplificatorul operaţional LM358, se lipesc la fel ca şi minusculele diode SMD. Operaţia de 
lipire este mai simplă în cazul acestor componente, căci sunt ceva mai mari. Prima dată aplicaţi puţin aliaj de lipit pe un pad al 
circuitului integrat pe placa electronică. După ce determinaţi poziţia de montare a circuitului integrat pe baza marcajelor 
orientaţi-l pe placa electronică cu ajutorul unei pensete astfel încât contactele sale să se afle exact pe suprafeţele de contact. În 
timp ce menţineţi în poziţie circuitul integrat cu ajutorul unei pensete încălziţi conexiunea pe pad-ul cositorit. În acest fel fixaţi 
circuitul integrat SMD-IC. Lipiţi una după alta şi restul conexiunilor plasând cu precizie vârful de lipit şi aplicând puţin aliaj de 
lipit. Aveţi grijă să nu formaţi vreo conexiune conducătoare de curent între conexiunile învecinate. După fiecare lipire curăţaţi 
temeinic vârful de lipit frecându-l de buretele umed.  

Fig. 48: SMD-IC sub lupă – pinul 1 este marcat cu ajutorul unui cerc.  

       
Fig. 49: Prima dată aplicaţi puţin aliaj de lipit pe pad.          Fig. 50: Fiecare conexiune se lipeşte separat.  
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4.14 Lipirea componentelor foarte apropiate unele de altele 
În acest exerciţiu veţi învăţa să construiţi un circuit cu tranzistori. După ce aţi montat pas cu pas toate componentele ajungeţi la 
circuitul complet asamblat. 
 

Uneori va trebui să lipiţi componentele foarte apropiate unele de altele sau să lipiţi conexiunile acestora în orificii sau bucle de 
lipire imediat învecinate. Deoarece spaţiul de lucru este foarte mic atât vârful de lipit, cât şi aliajul de lipit, trebuie aplicate cu 
foarte mare precizie. Procedeul va fi cu atât mai complicat cu cât sunt deja lipite un număr mare de componente. De aceea 
lucraţi din centrul plăcii electronice spre margine şi lipiţi prima dată componente scunde, precum rezistenţe sau diode. Abia  
după aceea lipiţi componente mai înalte precum tranzistori sau leduri. Atunci când lipiţi componentele foarte aproape unele de 
altele evitaţi să atingeţi componentele învecinate cu ciocanul de lipit fierbinte.  
 

De asemenea aveţi grijă atunci când aplicaţi aliajul de lipit să nu formaţi legături conducătoare de curent electric cu 
componentele sau suprafeţele de contact aflat în imediata vecinătate.  

 
Fig. 51: Acest exerciţiu vă învaţă să construiţi un circuit tranzistor.  
 

 
Fig. 52: Dacă lucraţi din centru spre marginea plăcii electronice veţi putea lipi fără probleme componentele aflate foarte 
apropiate unele de altele.  
 

 
Fig. 53: Dacă câştigaţi în îndemânare veţi putea lipi fără probleme şi componentele mai înalte (precum ledurile) pe buclele de 
lipire învecinate.  

 

4.15 Lipirea componentelor electrice sensibile 
Tranzistorii şi circuitele integrate sunt componente sensibile, care nu pot fi încălzite prea mult timp căci se vor distruge. De 
aceea lipirea trebuie să fie rapidă şi precisă. Cu cât veţi putea lipi mai repede un pin al unei componente sensibile, cu atât mai 
mic va fi stresul termic. Lipirea trebuie să fie încheiată în 2 – 3 secunde. Veţi descoperi că în practică lucrurile nu sunt chiar atât 
de complicate precum sună pe hârtie! 
 

Atunci când montaţi un tranzistor sau un circuit integrat trebuie să respectaţi poziţia corectă de instalare. Componentele lipite 
greşit fac imposibilă funcţionarea corectă a circuitului, iar pe deasupra acestea se pot distruge.  
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Fig. 54: Montaţi tranzistorul în poziţia corectă de instalare.     Fig. 55: Lipiţi conexiunea tranzistorului în numai câteva secunde.  

 

4.16 Rezolvarea scurtcircuitelor apărute în timpul lipirii 
În cazul punctelor de lipire, componentelor, traseelor conducătoare etc. aflate foarte aproape unele de altele se poate întâmpla 
ca în timp ce aplicaţi aliajul de lipit să se formeze o conexiune conducătoare de curent electric. Circuitul nu este însă distrus. 
Circuitul poate fi reparat prin îndepărtarea aliajului de lipit în exces. Metoda prin care îl puteţi înlătura cel mai uşor depinde de 
cantitatea şi poziţia acestuia. 
 

De cele mai multe ori o soluţie bună este pompa de dezlipire. Aceasta permite îndepărtarea simplă a excesului de aliaj de lipit 
dintre două bucle de lipire sau două conexiuni ale unui circuit integrat sau tranzistor. Încălziţi zona cu pricina cu ajutoru l vârfului 
de lipit. De îndată ce aliajul de lipit se topeşte aspiraţi cu pompa excesul de aliaj de lipit.  
 

Cantităţile mici de aliaj de lipit de pe placa electronic pot fi îndepărtate cu vârful de lipit, ce trebuie să fie curăţat în  prealabil. În 
acest sens încălziţi aliajul de lipit şi mişcaţi uşor vârful de lipit înainte şi înapoi. Pentru siguranţă curăţaţi locul cu pricina cu o 
şurubelniţă fină sau un ac. În acest fel îndepărtaţi orice rest de aliaj de lipit. 

       
Fig. 56: Excesul de aliaj de lipit între cele două   Fig. 57: Excesul de aliaj de lipit se îndepărtează 
 conexiuni tranzistor duce la formarea unui scurtcircuit.   prin încălzire şi aspirare cu o pompă pentru dezlipire. 
 

 
Fig. 58: Aici excesul de aliaj de lipit scurtcircuitează două stripes de pe placa electronică. Aliajul de lipit poate fi îndepărtat cu 
ajutorul vârfului de lipit.  
 

 
Fig. 59: Ultimele resturi de aliaj de lipit se îndepărtează prin frecarea locului cu ajutorul unei şurubelniţe fine sau a unui ac.  
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4.17 Finalizarea circuitului tranzistor 
După ce aţi lipit rezistenţele, ledurile şi tranzistorii pe placa electronică nu mai lipsesc decât clema bateriei, câteva jumpere şi un 
comutator. Acesta se construieşte din două bucăţi de fir care se lipesc pe circuit numai la un capăt. Capătul liber se dezizolează 
puţin. Dacă atingeţi cele două capete închideţi comutatorul. 
 

Provocarea în finalizarea unui circuit este legată de faptul că pe placa electronică componentele sunt plantate foarte aproape 
unele de altele. De aceea trebuie să aveţi mare grijă atunci când aplicaţi vârful de lipit fierbinte în poziţia de lipire. Dacă spaţiul 
de lucru este prea mic puteţi îndoi un pic în lateral componentele mai înalte. 
 

Circuitul are funcţia de bază a unui tranzistor NPN. Există două circuite de curent. Prin circuitul de control trece un mic curent de 
bază, iar prin circuitul de sarcină un curent colector de valoare mai mare. Ledurile indică curenţii. Ledul roşu emite o lumină 
puternică, iar cel verde una slabă. Curentul de bază indicat de strălucirea mai puţin intensă a ledului verde poate fi identificat 
numai dacă vă aflaţi într-o încăpere întunecată.  

Fig. 60: Circuitul finalizat. 
 

4.18 Verificarea circuitului şi tăierea lungimilor în exces 
Înainte de pune circuitul în funcţionare verificaţi vizual dacă toate componentele sunt montate corect şi dacă nu aţi uitat cumva 
să lipiţi vreo componentă. Abia după aceea puteţi să scurtaţi firele de conexiune prea lungi folosind o sculă de tăiat margin i 
pentru electronică.  
 

Lăsaţi în partea posterioară a plăcii electronice o lungime în plus de cca. 1 mm. Dacă aţi plantat placa electronică din partea 
posterioară, iar firele de conexiune ies în afară prin partea plantată a plăcii electronice tăiaţi firele în aşa fel încât să  depăşească 
punctul de lipire cu numai 0,5 – 1 mm. Dacă trebuie să dezlipiţi o componentă şi să lipiţi alta atunci conexiunile acestora trebuie 
să fie suficient de lungi ca să poată fi manevrate cu uşurinţă. 
 

Abia după ce aţi scurtat firele de conexiune puteţi pune circuitul în funcţiune. Dacă conectaţi între ele cele două capete ale 
firelor, ceea ce înseamnă că închideţi comutatorul, atunci ledul verde luminează slab, iar cel roşu puternic. Acesta este indiciul că 
tranzistorul creşte valoarea curentului. Ceea ce este o dovadă că aţi realizat corect toate operaţiile. 

 
Fig. 61: După ce aţi finalizat şi verificat vizual circuitul scurtaţi firele de conexiune prea lungi cu un cleşte plat pentru electronică. 
 

 
Fig. 62: Conexiunile scurtate trebuie să iasă deasupra plăcii electronice pe o lungime de 0,5 – 1 mm.  
 

Fig. 63: Tăiaţi firele de conexiune imediat deasupra punctului de lipire.  
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4.19 Dezlipirea componentelor cu mai multe picioruşe 
Componentele simple precum jumperele sau rezistenţele se dezlipesc cu uşurinţă. Operaţia este mai dificilă în cazul unui 
tranzistor ce are mai multe conexiuni foarte apropiate unele de altele. În acest caz nu mai este suficient să încălziţi poziţia 
respectivă şi să trageţi de componentă după ce aliajul de lipit s-a topit. Veţi avea nevoie de o pompă de dezlipire.  
 

Încălziţi una dintre poziţiile de lipire ale uneia dintre cele trei conexiuni ale tranzistorului şi ţineţi pregătită pompa la locul 
respectiv. După ce aliajul de lipit începe să se topească declanşaţi pompa, care va absorbi o parte din aliajul de lipit. Repetaţi 
procedeul de mai multe ori până ce orificiul este eliberat. Apoi ocupaţi-vă de celelalte două conexiuni. La final trebuie să 
eliberaţi toate cele trei orificii, iar acum puteţi scoate cu uşurinţă tranzistorul de pe placa electronică.  
 

Procedaţi în mod similar pentru a dezlipi ledurile şi circuitele integrate.  
 

Fig. 64: Componentele cu mai multe picioruşe pot fi şi ele dezlipite.  
 

Fig. 65: Dezlipirea se face cu ajutorul unei pompe de aspirare.  
 

 
Fig. 66: Folosind pompa de dezlipire veţi reuşi în mai multe etape de lucru să îndepărtaţi aliajul de lipit de pe toate cele trei 
puncte de lipire.  

 

4.20 Capodopera 
Construiţi în regie proprie un circuit dimmer conform schemei de conexiuni din dreapta. În cazul acestui circuit veţi exersa încă o 
dată tot ceea ce aţi învăţat în acest curs de lipire. Cu alte cuvinte veţi exersa felul în care circuitul este transferat pe placa 
electronică sau modalitatea de instalare şi lipire corectă a ledurilor, tranzistorilor, circuitelor integrate SMD şi diodelor SMD. În 
plus trebuie să montaţi câţiva jumperi.  
 

Circuitul: 
Tranzistorul amplifică curentul pentru senzorul de lumină led. Ledul verde joacă rolul unui fotoelement şi livrează curent mic. 
Deoarece tranzistorul amplifică semnificativ curentul este suficientă o luminozitate ambientală redusă pentru a decupla ledul. În 
cazul utilizării drept dimmer ledul se porneşte seara automat.  
Dacă circuitul dvs. reacţionează aşa după cum este descris mai sus înseamnă că aţi reuşit să realizaţi o “capodoperă”!  

Fig. 67: Schema de conexiuni a circuitului dimmer 
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Fig. 68: Aproximativ în acest fel ar trebui să arate circuitul finalizat.  
 

 
 
 
 
 
 
Stimaţi clienţi! 

Acest produs a fost fabricat conform cu normele CE în vigoare şi de aceea are ştampila CE. Domeniile de utilizare ale 
produsului sunt descrise în acest manual.  

În cazul unui alt tip de utilizare sau a modificării produsului utilizatorii sunt responsabili pentru respectarea regulilor în vigoare. 
Realizaţi circuitele după cum este descris în acest manual de utilizare. 
Manualul de utilizare însoțește produsul și trebuie înmânat unei terțe persoane căreia îi dați spre utilizare acest produs.  
 
 
 

 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu împreună cu gunoiul menajer.  

 
 
 
 
Toate circuitele și programele din acest manual au fost concepute și testate cu mare grijă. Cu toate acestea nu pot fi excluse 
erorile în manual și software. Editorul și autorul pot fi făcuţi responsabili pentru intenții criminale sau indolență și vor răspunde 
pentru acestea conform legii. Totodată editorul și autorul sunt responsabili de calitatea produsului și răspund direct de vătămări 
ale vieții, corpului sau sănătății utilizatorilor, precum și în caz de accidente. Dreptul la despăgubire în caz de accidente este 
limitat la daunele previzibile, ce rezultă din contract, dacă nu este vorba despre o responsabilitate forțată ce rezultă din legea 
privind calitatea produselor.  
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