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Rodzaje lutowania

Narzędzia

Lutownicaelektrycznaumożliwiałączeniemetalowychelementów,
lutemtzw.miękkim(wtemp.roboczejmax.do450°C)nienarażo
nychnadużeobciążenia.
Jest przydatna w  następujących dziedzinach: elektronika (naprawa
odbiornikówradiowych,naprawasprzętuhifiitp.),modelarstwo,prace
dekarskie.Lutownicąelektrycznąmożnateżwypalaćwzorynadrewnie.

groty (końcówki)

spoiwo kostka
salmiaku

kolba lutowniczalutownica transformatowa

taśma do wchłaniania
starego lutu

NARZĘDZ I A

Gro ty  
(wy mien ne koń ców ki)
Lutownice wyposażone są
w wymiennegroty,dostosowane
do różnych rodzajów prac (im
cieńsza końcówka grotu, tym
bardziej precyzyjne może być
lutowanie):
–grotprosty:przeznaczonydo
drobnychnaprawsprzętuelek
trycznego i  przedmiotów
z ocynkowanejblachy.
–grotzakrzywiony:dolutowa
nia elementów sprzętu elek
trycznego oraz odbiorników
radiowychi telewizyjnych.
–grotcienkii zakrzywiony:do
lutowania elementów sprzętu
elektronicznego.
 
Spo iwo (lut, lu to wie)
Spoiwo, to najczęściej stop
cynyi innegometalu.Doluto
wania elementów sprzętu
elektrycznego należy używać
stopuo 40%zawartościcyny.
Do lutowania elementów
z  ocynkowanej blachy (rynny,
naczynia kuchenne) należy
używaćstopuo 60%zawarto
ścicyny.

Topnik
Kalafonie i  pasty lutownicze,
ułatwiające połączenie spiwa
z  łączonymi metalami. Zwięk
szająwytrzymałośćlutui zapo
biegająutlenianiumiejscapołą
cze nia.
Ta śma do wchła nia nia lu tu
Taśma (splotka), która ułatwia
usunięciestaregolutu.

Kost ka sal mia ku 
Przeznaczona jest do czysz
czenia grotów lutownicy elek
trycznej, co przedłuża ich
trwałość.

Lu tow ni ce
Lutownice wolno nagrzewające
się(kolbylutownicze)sączęściej
spotykane. Nagrzewają się
w ciągu kilkuminut.Najczęściej
używa się lutownic o  mocy
3070 W.
Lutownice szybko nagrzewające
się (transformatorowe)sągotowe
do pracy w  ciągu kilku sekund,
dziękiczemuzmniejszasięryzyko
przegrzania elementów sprzętu
elektronicznego. Najczęściej uży
wasięlutownico mocy100W.



1. Oczyścićpowierzchniedo
czystego metalu, wygła
dzić pilnikiem, wyczyścić
drucianą szczoteczką
i  usunąćopiłki z elemen
tów przeznaczonych do
lu to wa nia.
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2. Rozprowadzićniecotopni
ka w  miejscu lutowania;
zabezpieczy on metal
przedutlenianiempodczas
lu to wa nia. 

3. Wstępnieogrzaćelementyprzeznaczonedolutowania.Drutlutu
powinientopićsiępozetknięciuz lutowanymelementem,a nie
z grotemlutownicy.

4. Poostygnięciulutuusunąć
jegonadmiarpilnikiemlub
papieremściernym.
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Lutowanie cyną



1. Złączyćobaelementy
przeznaczonedoluto
wania „na wpust”.
Dokładnie wygładzić
włókniną czyszczącą
lubpapieremściernym
wewnętrzną i
zewnętrzną część
materiału. Usunąć
kurz. 

2. Pędzelkiem rozpro
wadzićtopniknaele
mentachprzeznaczo
nychdolutowania.

3. Nagrzać lutownicę.
Grotnależywycierać
o kostkęsalmiaku.

4. Unieruchomićw ima
dle części przezna
czone do lutowania.
Przyłożyćluttak,aby
po rozgrzaniu ele
mentówprzeznaczo
nychdołączeniaspo
iwo wpłynęło
pomiędzy łączone
ele men ty. 

 Pozostawić do osty
gnięcia.

Lutowanie elementów  
z blachy ocynkowanej



Typlutownicypowinienbyćodpowiednidorodzajulutowania:
dołączeniaelementówsprzętuelektrycznegoi elektroniczne
go należy używać lutownicy o  niewielkiej mocy i  o  cienkiej
końcówce.

Osoba początkująca powinna, przed przystąpieniem do
właściwego lutowania, potrenować na starym obwodzie
drukowanym.

Czasnagrzewaniaobwodudrukowanegopowinienbyćjak
najkrótszy,zmniejszatoryzykojegouszkodzenia.

Należy używać jak najmniej lutu: nadmiar lutu może być
przyczynąprzerwyw obwodziei zwarcia.

Do lutowania elementów elektrycznych i  elektronicznych
najlepiejjestużywaćspoiwoz topnikiem.

RADY

Odlutowywaniezużytychelementów

Rozgrzaćstarylutkoń
cówkągrota.
W  momencie, w  któ
rym lut zacznie się
topići staniesiębłysz
czący,należyprzyłożyć 
do niego specjalną
taśmę (splotkę), która
wchłoniego.

Unieśćtaśmęz lutem.
Przy odlutowywaniu
starych lutów bardzo
pomocnym narzę
dziem jest odsysacz
cyny, który zasysa
rozgrzanylutprzezna
czonydousunięcia.

Lutowanie elementów  
sprzętu elektrycznego



Z  każdego kabla usu
nąć fragment izolacji,
długości około 1 cm.
Zetknąćobakable.
Rozgrzać i  przyłożyć
w  miejsce styku drut
lu tu.

Kabel można zginać
dopieropoostygnięciu
spoiny.

Należytakżepamiętaćo zaizolowaniumiejscalutowania,np.za
pomocąrurkitermokurczliwej.

Lutowaniedwóchkabli

Przez kil ka mi nut 
nagrzewaćlutownicę.
Ocynować końcówkę
grotu, pocierając ją
o drutlutowia.

Przytknąć końcówkę
grotudomiejscaspoje
nia. Ogrzewać przez
kilka sekund. W  miej
sce styku przyłożyć
drutlutowia.
Pozostawić do osty
gnięcia.

Lutowowanienaobwodziedrukowanym

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegóło-
we zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów 
określa instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzy-
stania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzysta-
nia w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.




