
 

 

هویه با کاری لحیم نحوه آموزش   

 

 

کنیم نگاهی به تصاویر اجزای داخلی های الکترونیکی برسید، به شما پیشنهاد میبرای این که به مسئله اهمیت لحیم کاری در ساختمان دستگاه

ها و ابزارها و حتی گوشی هوشمندی که در دست شماست از یک سری دستگاهشوید که بسیاری از این ابزارهای برقی بیندازید. متوجه می

 .اندهای لحیم شده تشکیل شدهبخش

شود. در مدارهای الکتریکی نیز همچنین به جهت ساخت ها و... به هم استفاده میهای الکترونیکی به برد، سیمکاری برای اتصال قطعهلحیم

ای شکل که حفره دارند لحیم خواهند کرد. به این صورت قطعات در جای خود ثابت مانده و مقاومت های تختهها را روی بخشاجزا قطعه

تواند منجر به بروز شدت حساس بوده و گاهی اشتباه در آن می کاری با این که ساده است اما بهکنند. لحیمخوبی در برابر لغزش پیدا می

 .ناپذیری شودخطرات جبران

 

 چکیده مطلب :

. شود ناپذیریجبران خطرات بروز به منجر تواندمی آن در اشتباه گاهی و بوده حساس شدت به اما است ساده که این با کاریلحیم

 .است شده آورده کاری لحیم هنگام در مهم ایمنی نکات همچنین محتوا و فیلم شکل به هویه با کاری لحیم آموزش مطلب این در

 



 

 

 

توان با استفاده از هویه کار هستید. در نهایت الزم است که بیاموزید چگونه میای یا تازهتی ندارد که در زمینه الکترونیک شخصی حرفهتفاو

های مدار یا پروژه و در نهایت ایجاد استحکام طور عدم ایجاد آسیب به سایر قسمتکاری مسئله مهم حفظ ایمنی و همینکاری کرد؟ در لحیملحیم

 .وسیله سیم لحیم و حرارت دستگاه هویه استجا کردن بخش متصل شده بهالزم به جهت جابه

آموزش طراحی  ، موزش تعمیرات برد الکترونیکیآ آموزشگاه فن آموزان در دپارتمان برق خود دوره های تخصصی ویژه بازار کار نظیر

% عملی در کارگاههای 100بازآموزی رایگان بصورت  % تخفیف ثبت نام و امکان30و... را با  آموزش تعمیرات نرم افزاری موبایل ، برد

 .مجهز برگزار می کند. تمامی دوره ها تحت نظارت سازمان فنی و حرفه ای و ویژه بازار کار می باشد

 فیلم آموزش لحیم کاری با هویه
 ویدئو در صفحه سایت قابل مشاهده است. برای دیدن فیلم آموزش لحیم کاری با هویه روی لینک زیر کلیک نمایید:

/tutorial-https://fanamoozan.com/soldering 

 کاری لحیم نیاز مورد لوازم و ابزار
های هویه نیز به ها رنج قیمت منحصر به خود را داشته و در این مدلادی در بازار وجود دارد. هرکدام از آنابزارهای لحیم کاری زی

باشد که در ادامه بیشتر با شوند. نوک هویه محل تجمیع حرارت و انتقال آن به سیم لحیم میکننده دما تقسیم میهای ساده و دارای تنظیمنمونه

 .شویمآن آشنا می

خوانید شما قادر خواهید بود مهارتتان را در این زمینه افزایش دهید. موضوع مهم دیگر در ر مراحلی که در ادامه درباره آن میبا تکرا

کار و تعمیرکار لوازم برقی حضور کاری ابزارها و موارد مورد نیازی است که همیشه باید در کنار یک متخصص الکترونیک و برقلحیم

تر وات و در ابعاد بزرگ 25دهید الزم است که دنیاز شما در شرایطی که با آن کارهای معمولی و روزمره انجام میداشته باشد. هویه مور

 .یابدشود قیمت آن نیز افزایش میهای سفارشی هویه بیشتر میوات باشد. هر چه توان تولید گرما و قابلیت 100نیز 

ها و های مسی و مشعلهای ضخیم برای کار روی لولهشود. نمونهمختلفی تولید می هایسیم لحیم بسته به نیاز شما در ابعاد و ضخامت

درصد قطع و حدود  60شود. در سیم لحیم از های برقی استفاده میها روی برد و یا سیم دستگاههای نازک نیز برای اتصاالت مقاومتمدل

 .شوددیده می 63.37های م نیز در مدلهای لحیشود. کمترین دمای ذوب در سیمدرصد سرب استفاده می 40
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 ابزار مورد نیاز در تعمیر بردهای الکترونیکی

 هاانواع هویه 
هایی که ترین مدل موجود در بازار است و در پروژهشود. نوک مخروطی متداولهای نوک اسکنه و مخروطی تولید میهویه نیز در مدل

 .های دیگر آسیب بزندخوبی لحیم کرده بدون این که به بخشتواند نقاط کوچک را بهطور میشود. همینمیزان ظرافت باالست استفاده می

 .ها استفاده خواهند شدهای بزرگ و لولهتر هستند و برای لحیم کردن قسمتی نوک اسکنه نیز پهنهادر ادامه مدل

تواند موجب ایجاد اکسید روی نوک هویه شود. در نتیجه وقتی تجمع سرب از حدی کنید این عمل میوقتی با استفاده از لحیم سیم را گرم می

کاری و انتقال دما خواهد بود. الزم است که با استفاده از سیم، برس و یا اسفنج نوک هویه بیشتر شود، مسئله ایجاد نقص در عملیات لحیم

 .ای تمیز کنیدصورت دورهخود را به

 

 استند یا پایه دستگاه لحیم کاری 
ری اصولی لحیم کاری ای و یادگیالعاده خطرناک است. در نتیجه اگر قصد فعالیت حرفهخی سطوح فوققراردادن لحیم داغ روی زمین و بر

طور که گفتیم در های لحیم نیز هماندارنده برای این کار تهیه فرمایید. سیمهای الکترونیکی را دارید، حتماً یک استند یا پایه نگهبا هویه

 .دلی را تهیه کنید که تماس الکترونیکی خوبی ایجاد کره و مقاومت ابزار برقی شما را تغییر ندهدهای مختلف موجود هستند و حتماً ممدل

مرحله بیاموزید. الزم است که چند مسئله مهم را در هر بار تکرار این مراحل به یاد بهصورت مرحلهاز این که پروسه لحیم کردن را به پیش

های استفاده نظافت کرده و اتصاالت برقی آن را چک کنید، انتقال حرارت بیش از حد به هویه داشته باشید: همواره هویه خود را پس از

تواند سبب اتصالی در جریان برق و حتی منجر ها شود. اگر هویه شما استاندارد نباشد میتواند موجب آب شدن بخشی از بدنه آنکیفیت میبی

 .هویه روی سطوحی مثل پارچه، فرش و... اشتباه است به مرگ شود. در ادامه باید بدانید که قراردادن

 شروع به کار با هویه
کاری، اتصال دو سیم به هم است. برای این کار در درجه اول باید بدانید که لحیم بیش از حد داغ های لحیمترین نمونهمعموالً یکی از متداول

ای و یا صورت گیرهها را به هم بپیچانیم و بهتوانیم سیمطور مینیم. همینخواهیم به سیم آسیب وارد کرده و روکش را آب کنشود. چون نمی

اندازه کافی گرم شده است. خواهید کنار بزنید و مطمئن شوید که هویه بهای که میاندازهها را بهقالبی به هم متصل کنید. پس روکش روی سیم

 .دت کمی لمس کنیدهای خود را به مبا نوک هویه قسمت بدون روکش یکی از سیم
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به سیم اول بچسبانید و با استفاده از هویه لحیم را گرم کرده و به انتهای سیم متصل کنید. در نهایت سیم دوم را با استفاده سپس سیم لحیم را به

اندازه باشد تا در آینده ایجاد مزاحمت نکند. از طرفی یم دیگر بچسبانید. توجه کنید که مقدار لحیم بهاز مقدار لحیمی که آب شده است به س

 .ها با یک حرکت کوچک از هم جدا شوندقدر نازک نباشد که سیمآن

ست که هوا از بخش انتهایی آن کش استفاده نمایید. این دستگاه دارای یک اهرم اتوانید از ابزار قلعبردن لحیم روی سیم هم میبرای ازبین

بردن لحیم کافی است. در نهایت هویه را گرم کرده و به محلی که از قبل اتصال داده شده است شود. این مقدار هوا برای ازبینخارج می

 .سازی را انجام دهیدکش را فشرده و پاکنزدیک نمایید. سپس وقتی لحیم در حال ذوب شدن است دکمه قلع

 اصول کار با دستگاه هویه
شود برای در دست گرفتن هویه، از دست غالب خود استفاده کنید. با دست دیگر سیم لحیم را بگیرید. سیم رابین پایه توجه کنید که پیشنهاد می

حله به سیم بچسبانید. روی و هویه قرار داده و هویه را به سیم نزدیک کنید. در نهایت با افزایش دما روغن تبخیر شده و هویه را در این مر

توانند سبب جداشدن آن از برد شوند. سعی کنید لحیم را به شکلی انجام بردها یک سری مفاصل وجود دارد که در صورت حرکت سیم می

 .دهید که نه خیلی برجسته و پر باشد و نه این که بیش از حد نازک و غیرمداوم باشد

طور سطح آن خواهد داشت. الزم است که این کنید بستگی به دمای دستگاه هویه و همینر مینچسبیدن سیم لحیم به بخشی که روی آن کا

نیازمند تکرار و تمرین  شود از یک قطره نسبتاً بزرگ برای پرکردن استفاده کنید. البته این کارسطح کامالً تمیز باشد. عموماً پیشنهاد می

ای شوید. ضمن این که اگر بادقت کار کنید کل پروسه لحیم کردن در عرض یک فرد حرفه توانید تبدیل بهباره شما نمیصورت یکاست و به

 .ثانیه انجام خواهد شد 3

 نحوه تست قطعات الکترونیکی با مولتی متر

 و قطعات الکترونیکیآموزش لحیم کاری روی برد 
دارنده یا چیزی مانند پنس خواهید طورکلی نیاز به گیره، نگهرویه انجام این کار هم تفاوتی زیادی با توضیحاتی که در باال خوانیدم ندارد. به

تواند ستفاده از هویه و سیم میکاری و اآید. توجه فرمایید که گاز حاصل از لحیمهای ریز و موچین هم حتماً به کارتان میداشت. البته انبردست

ً در محیطی با تهویه مناسب و با استفاده از ماسک و محافظ آن را انجام دهید. فاصله  متری از سانتی 30تا  20خطرناک باشد. پس حتما

توانید بعدها تعویض کنید. تیز لحیم استفاده کنید. این قسمت را میصورت خود با لحیم و هویه ایجاد کنید و در نهایت برای انجام آن از نوک
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کاری بهتر از توانید برای لحیمطور میکه در حین اتصال سیم بشکند و یا ذوب نشود، دمای هویه خود را افزایش دهید. همیندرصورتی

 .روغن هم استفاده کنید

 مونتاژ برد الکترونیکی

 نکات ایمنی حین لحیم کاری
کاری عالوه بر استانداردسازی کار باید به نکات ایمنی هم دقت کنید. اول این که به جهت حفظ امنیت از پایه یا استند هویه در حین لحیم

برآن اتصاالت و سالمت دستگاه هویه خود را چک کند. الزم به ذکر است که عالوهاستفاده کن کنید. این پایه از خطرات زیادی جلوگیری می

شدت کاری بههای محافظ و ماسک هم استفاده کرده و به یاد داشته باشید که دود حاصل از لحیمید. در ادامه الزم است که حتماً از عینکفرمای

 .زا و خطرناک استآسیب

بار شود. در نهایت یک که قبالً از لحیم استفاده شده است حتماً نوک آن را کامالً تمیز کنید. هویه را روشن کرده و اجازه دهید گرمدرصورتی

ها را در یک دستگاه استفاده جا کنید و یا سیمخواهید پروژه خود را جابهتست کنید و ببینید آیا سیم لحیم توسط هویه ذوب خواهد شد؟ اگر می

 .خوبی سرد شودکنید از مقاومت آن اطمینان حاصل کنید و اجازه دهید که به

یا تقلبی بودن سیم لحیم نیز از جمله مشکالتی است که معموالً افراد در حین کار با هویه با آن مواجه شدن روغن لحیم و فاسد شدن و یا خشک

اند و موجب بروز هایی با هسته اسید استفاده نکنید که در حال حاضر منسوخ شدهشود در پروسه لحیم کاری از لحیمشوند. البته پیشنهاد میمی

 .شوندمیهای الکترونیکی آسیب روی دستگاه

 

تواند ها میدی از این آموزش استفاده خواهید کرد. فراموش نکنید انتقال حرارت بیش از حد به المپایکه برای لحیم کردن الدرصورتی

آید. به وجود نمی LED و SMD هایمدت هیچ مشکلی برای المپهای معمول و کوتاهها شود. در برخوردسبب بروز مشکل در عملکرد آن

 .ها و یا بردهایی انجام دهید که بالاستفاده هستندتجربه هستید؛ حتماً این کار را روی دستگاهبرآن اگر در این زمینه بیعالوه
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