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Elemente introductive ale laboratorului de electronică 
 

 

1. Scopul activităţii 

Scopul acestui laborator este însuşirea de cunoştinţe teoretice şi deprinderea de abilităţi practice 

legate de utilizarea ciocanului de lipit pentru realizarea contactărilor electronice. 

 

 

2. Noţiuni teoretice 

Lipirea sau contactarea electronică este procesul tehnologic de fixare a componentelor 

electronice şi a conductoarelor de conexiuni pe reglete, conectoare, cablaje imprimate, plăci de 

montaj etc. cu un aliaj de lipit care se topeşte la o temperatură mai mică decât temperatura de 

topire a metalelor ce se doresc a fi îmbinate. 

 

2.1. Descrierea principalelor unelte de lucru şi materiale folosite în laborator 

2.1.1. Unelte de lucru (instrumente) 

2.1.1.1. Ciocan de lipit 

Ciocanul sau pistolul de lipit serveşte la topirea aliajului de lipit şi la executarea lipiturilor 

propriu-zise. În cazul cablajelor imprimate se recomandă utilizarea unui ciocan de lipit de 

15…35 W, cu vârful subţire, care permite atingerea locurilor greu accesibile sau a unui pistol de 

lipit. Ciocanul încălzit se păstrează pe un suport metalic. Priza de alimentare şi ciocanul se 

amplasează în partea dreaptă a electronistului pentru a evita căderea ciocanului sau a pistolului în 

timpul lucrului. În figura 1 se prezintă un ciocan de lipit termostatat cu pastilă din ferită cu punct 

Curie la temperatura de topire. 

 

Fig. 1. Ciocan de lipit termostatat 

Componenta principală a ciocanului de lipit este vârful. Vârfurile se realizează din bare rotunde 

din cupru (are cea mai mare conductibilitate termică la preţ rezonabil, aliajul SnPb aderă bine), 

uneori aliat cu 0,5 % telur pentru uzinare mai uşoară. Deosebit de importantă este zona de lucru 

– extremitatea care în timpul lipirii este în contact cu piesele şi cu aliajul. Pentru lucru, este 
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obligatoriu ca zona de lucru să fie acoperită cu o peliculă de aliaj (cositorită) – altfel nu se poate 

asigura contact termic bun deoarece cuprul se oxidează imediat (stratul de oxid este 

termoizolant) şi nu se poate realiza lipirea. Deoarece aliajul se oxidează, această zonă trebuie 

frecvent curăţată (burete umed, pâslă), acoperită cu flux (colofoniu) şi re-cositorită. 

 
 

Un instrument profesional îl constituie staţia de lipire cu temperatură reglabilă, care pe lângă 

ciocanul de lipit mai conţine un dispozitiv de control şi reglare a temperaturii vârfului (figura 2). 

Vârful ciocanului este acoperit în porţiunea activă (zona de lucru) cu o peliculă micronică de fier 

pur pe care aliajul adera foarte bine (vârf cu durată de viaţă lungă, „long life tip”). Această 

peliculă constituie o barieră care împiedică dizolvarea cuprului în aliaj. 

 

Fig. 2. Staţie de lipire cu temperatură reglabilă. Vedere partea frontală: 1 - întrerupător de reţea. 2 -

 indicatorul optic al regulatorului de temperatură; 3 - potenţiometru rotativ de reglare a temperaturii 

(continuu, în gama 150 - 450°C); 4 - comutator cu cheie; 5 - priză pentru potenţialul de masă; 6 - conector 

pentru ciocanul electric 
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2.1.1.2. Pompă de cositor 

În cazul depanării unui modul electronic sau în cazul când o componentă a fost greşit amplasată 

trebuie efectuată operaţia de dezlipire. Aceasta necesită un mijloc de îndepărtare a aliajului care 

a realizat contactarea, aliaj care este adus în stare lichidă prin aplicarea ciocanului de lipit. Un 

instrument foarte utilizat în acest scop este pompa de cositor, numită şi pompă de extracţie a 

aliajului topit (figura 3). 

 
Fig. 3. Pompa de cositor 

Se aplică ciocanul de lipit pe lipitură. În momentul când aliajul a ajuns în stare lichidă, se apropie 

vârful pompei de cositor (care a fost în prealabil „armată”) şi se declanşează prin apăsare pe 

buton. În momentul declanşării trebuie ca vârful pompei să fie exact peste lipitură, iar vârful 

ciocanului să fie retras cu o fracţiune de secundă mai înainte. Este un procedeu care necesită 

oarecare îndemânare. 

2.1.1.3. Tresă metalică 

O altă modalitate de îndepărtare a aliajului este prin folosirea unei trese metalice împletite, 

formată din fire de cupru foarte subţiri. Tresa, bine acoperită cu colofoniu, se presează cu vârful 

ciocanului pe aliaj (figura 4). Când se topeşte, aliajul este aspirat prin capilaritate în micile 

canale ale tresei. În urmă rămâne doar o peliculă foarte subţire. Tresa poate fi curăţată prin 

încălzire şi scuturare. 

 

Fig. 4. Dezlipirea componentelor utilizând tresa metalică 

2.1.1.4. Alte instrumente 

Alte instrumente necesare lipirii sunt: penseta, cuţitul, cleştele lat, cleştele rotund, cleştele de 

tăiat, lupa. 
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2.1.2. Materiale 

2.1.2.1. Aliaje de lipit 

a. Aliaje de lipit pe bază de staniu şi plumb 

Din diagrama de echilibru a aliajului Sn-Pb (figura 5) se observă că temperatura de topire 

minimă a aliajului (tta) se realizează în punctul eutectic (E), la 183ºC, cu 61,9% Sn şi 38,1% Pb. 

 

Fig. 5. Diagrama de echilibru a sistemului Sn-Pb 

Pentru contactarea electronică, cele mai folosite sunt aliajele Sn-Pb de înaltă puritate (total 

impurităţi sub 0,5 %). Formele de prezentare a aliajelor de lipit, de către fabricanţi, depind de 

tehnologia de lipire utilizată. Pentru lipirea cu ciocanul de lipit se folosesc aliaje de lipit tubulare, 

mai rar sârme sau bare cu secţiune redusă. Aliajele de lipit în formă tubulară, cu variate forme 

ale canalului, au spaţiul interior umplut cu pastă de flux activat, asigurând aportul concomitent al 

aliajului şi al cantităţii necesare de flux; diametrele uzuale variază de la 0,5mm la peste 3mm. 

Problema cu aliajul pe baza de plumb este toxicitatea acestuia, fapt care a dus la căutarea altor 

aliaje, ecologice. Astfel că, începând cu 1 iulie 2006 a devenit obligatorie şi în România 

Directiva Europeană RoHS prin care se interzice utilizarea aliajului cu plumb la realizarea 

contactării electronice pentru orice produs cu excepţia celor cu aplicabilitate în medicină şi 

armată. 
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b. Aliaje de lipit fără plumb 

După cercetări începute cu mai bine de 10 ani în urmă au fost obţinute mai multe tipuri de aliaje 

fără plumb care pot fi observate în tabelul 1. Aliajele de lipit fără plumb au adus în schimb multe 

alte probleme, în primul rând temperatura de topire mai mare, apoi fiabilitatea contactării, astfel 

că se studiază în continuare nu numai alte aliaje, dar şi alte tehnologii de contactare cum ar fi 

cele bazate pe adezivi conductori, sau fără utilizarea aliajelor (pressfit, Occam). 

 

Tab. 1. Aliaje de lipit fără plumb 

Temperaturi joase Temperaturi medii Temperaturi mari Temperaturi foarte mari 

(<180ºC) (180-200ºC) (200-230ºC) (>230ºC) 

Compoziţie 
Temperatură 

de topire 
Compoziţie 

Temperatură 

de topire 
Compoziţie 

Temperatură 

de topire 
Compoziţie 

Temperatură 

de topire 

Sn-58Bi 138 Sn-9Zn 198,5 Sn-3,5Ag 221 Sn-5Sb 232-240 

Sn-52In 118 Sn-8Zn-3Bi 189-199 Sn-2Ag 221-226 Sn-80Au 280 

Sn-50In 118-125 
Sn-20Bi-

10In 
143-193 Sn-0,7Cu 227 

Sn-25Ag-

10Sb 
233 

    Sn-3,5Ag-3Bi 206-213   

    Sn-7,5Bi-2Ag 207-212   

    Sn-3Ag-0,5Cu 217   

    Sn-3,8Ag-0,7Cu 217   

    Sn-2Ag-0,8Cu-0,5Sb 216-222   

 

Cea mai mare utilizare o au aliajele a căror pulbere metalică sunt aliaje eutectice cu un procent 

ridicat de staniu (Sn) şi mici procente de argint (Ag) şi cupru (Cu), ocazional bismut (Bi), aliaje 

simbolizate SAC. Pastele de lipit fără plumb au doua componente: fluxul şi aliajul de lipit. 

Formula tipică a fluxului este: colofoniu/răşină + solvent +  ameliorator reologic + activator.  

Colofoniul este un material natural, fiind un extract din conifere. El poate fi modificat chimic 

pentru a căpăta caracteristici specifice cum ar fi rezistenţă la oxidare. Colofoniul acţionează de 

asemenea ca un izolant, care îl face ideal pentru formula „no-clean” a pastelor de lipit. Totuşi, 

colofoniul are fluctuaţii semnificative în consistenţă în funcţie de provenienţă. Răşina este 

similară colofoniului, dar este un produs artificial obţinut în laborator după formule chimice 

exacte. Are avantajul de a avea variaţii foarte mici de la lot la lot. 

Solventul acţionează ca un transportator („vehicle”) de particule şi asigură sistemul de curgere a 

pastei. Solventul determină durata de viaţă a pastei, timpul de expandare a recristalizării, tasarea 

şi profilul de lipire. O presiune scăzută a vaporilor de solvent poate creşte durata de folosire a 

pastei şi reacţia la recristalizare, în timp ce un solvent cu un punct scăzut de fierbere poate 

produce o vaporizare explozivă în timpul recristalizării („reflow”) şi poate determina o excesivă 

interferenţă cu vecinătăţile conductive. În schimb, un solvent cu punct ridicat de fierbere poate 

da naştere void-urilor (incluziuni gazoase) în lipituri. În general se utilizează un solvent care 
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determina o recristalizare uniformă şi un timp de utilizare îndelungat care nu necesită o 

preîncălzire puternică şi timp de înmuiere. 

Amelioratorul reologic este un aditiv care influenţează definiţia de printare şi curgere a pastei 

de lipit, precum şi caracteristicile de tasare şi are un rol important în prevenirea separaţiei 

straturilor de pastă în timpul stocării îndelungate. Amelioratorul are proprietăţi tixotropice şi 

poate afecta vâscozitatea şi stabilitatea vâscozităţii. 

Activatorul are rolul de a curăţa oxizii şi produşii metalici care contaminează suprafeţele în 

timpul recristalizării. Totodată previne înalta reactivitate a metalului topit în reacţie cu atmosfera 

în timpul procesului de recristalizare (sunt tipic acizi). 

 

2.1.2.2. Fluxuri pentru lipire 

Pentru realizarea lipirii, care implică difuzia reciprocă a metalului de bază şi a aliajului, este 

necesar, în primul rând, contactul nemijlocit între cele două materiale şi pentru aceasta este 

necesară îndepărtarea tuturor impurităţilor de pe suprafaţa metalului de bază şi a aliajului; în al 

doilea rând, suprafeţele trebuie protejate să nu se impurifice în timpul încălzirii, când aliajul este 

topit. Aceste funcţii, de curăţare şi protecţie şi în plus de îmbunătăţire a umezirii, revin unor 

substanţe numite fluxuri sau fondanţi pentru lipire; în absenţa acestora, lipirea nu se poate 

realiza. 

Fluxurile trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe, printre care: 

- să aibă temperatură de topire (ttf) inferioară temperaturii de topire a aliajului (tta), dar să 

nu „ardă” complet la temperatura de lipire (tl); 

- să fie lichide şi cu fluiditate suficientă la tt, să se întindă uşor şi să pătrundă în interstiţii; 

- să dizolve complet şi la timp (înainte de topirea aliajului) toate impurităţile, acţiune care 

trebuie să dureze cât timp se efectuează lipirea; 

- să îmbunătăţească condiţiile de umezire (reducând tensiunea superficială aliaj - mediu); 

- să aibă adeziunea la metalul de bază mai slabă decât aliajul, pentru ca acesta să le poată 

înlătura în procesul umezirii şi întinderii; 

- să nu fie şi să nu formeze compuşi toxici, corozivi, inflamabili; 

- fluxul rămas după lipire trebuie să „iasă” la suprafaţa aliajului; resturile de flux trebuie să 

fie electroizolante, solide, să nu colecteze impurităţi;  

- să fie stabile pe durata depozitării, să se poată manipula uşor şi să fie ieftine. 

 

2.2. Tehnologia asamblării manuale 

Lipirea este procesul tehnologic de fixare a componentelor electronice şi a conductoarelor de 

conexiuni pe reglete, conectoare, cablaje imprimate, plăci de montaj etc. cu un aliaj de lipit, care 

se topeşte la o temperatură mai coborâtă decât metalele îmbinate. 

 

3. Desfăşurarea lucrării 

3.1. Lipirea manuală  
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Scopul acestei activităţi este: deprinderea aptitudinilor necesare pentru realizarea unei lipituri 

corecte. 

 

Operaţii pregătitoare la lipire - Curăţirea vârfului ciocanului de lipit 

Înainte de a efectua conexiunile, vârful ciocanului de lipit, în stare rece, trebuie curăţit la 

suprafaţă prin pilire până devine lucios. 

Apoi se conectează ciocanul de lipit la reţeaua de tensiune. Starea de încălzire a vârfului se 

testează topind o bucată de aliaj. Temperatura vârfului este bună dacă acesta se acoperă cu aliaj 

strălucitor. Înainte de a lua aliaj de lipit pe vârful ciocanului de lipit, acesta se introduce în 

colofoniu (se topeşte un pic din colofoniul solid). 

 Atenţie! O cantitate prea mare de colofoniu creează o zgură neagră care împiedică executarea 

corectă a lipiturilor. Curăţarea vârfului de zgură se face prin frecarea sa de un burete îmbibat cu 

apă. Periodic, în timpul lucrului, se verifică starea vârfului ciocanului de lipit şi se 

recondiţionează. 

 

Procesul de lipire 

a) Încălzirea: Se pune capătul de lipire al vârfului ciocanului (încălzit la temperatura de lipire) 

în locul lipirii, în contact cât mai bun cu piesele care se lipesc, astfel încât contactul cu piesa 

mai mare să se facă pe o suprafaţă mai mare (figura 9.a). Capătul de lipire trebuie să fie 

acoperit cu o mică cantitate de aliaj topit, preferabil şi puţin flux, pentru contact termic bun; 

eventual se preia pe vârf o mică cantitate de aliaj. 

b) Adăugarea aliajului: Se aşteaptă ca piesele să se încălzească, apoi se aduce aliajul tubular în 

contact cu piesa de lipit mai mare, evitând contactul direct cu vârful ciocanului - astfel se 

asigură topirea fluxului şi curăţarea suprafeţelor înaintea topirii şi întinderii aliajului – figura 

9.b. După topirea unei cantităţi potrivite de aliaj, se menţine contactul, eventual se deplasează 

vârful în contact cu piesele, până la întinderea aliajului, acoperirea suprafeţelor şi umplerea 

interstiţiilor – figura 9.c. 

c) Solidificarea: Imediat după acoperire, se îndepărtează ciocanul, rapid dar nu brusc şi se 

aşteaptă răcirea şi solidificarea aliajului – figura 9.d; în acest timp, piesele trebuie să fie 

imobile. 

d) Finisarea lipiturii: Se îndepărtează excesul de terminal. Nu se taie marginea lipiturii 

împănate cu aliaj. Se lasă un mic spaţiu liber astfel încât aliajul să nu fie separat de terminal 

de către şocul forţelor care apar în timpul tăierii. 
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Fig. 9. Etapele lipirii manuale cu ciocanul de lipit 

Recomandări privind procesul lipirii 

a. durata lipirii nu trebuie să depăşească 5 secunde (uzual 2…5 secunde) la dispozitivele 

semiconductoare şi condensatoarele electrolitice pentru a evita stresul termic al 

componentei; 

b. în timpul lipirii se ţin cu penseta sau cleştele lat terminalele componentelor pentru a 

prelua şi disipa căldura excesivă; 

c. componentele nu trebuie să fie mişcate până la răcirea îmbinării spre a evita fisurile în 

lipitură; 

d. temperatura lipirii este un factor important pentru realizarea unei îmbinări de calitate: 

- când temperatura vârfului ciocanului este prea coborâtă, aliajul se topeşte greu, 

timpul de lipire creşte iar piesele se pot distruge prin supraîncălzire. Aliajul 

insuficient încălzit se cristalizează repede şi rezultă o “lipitură rece” care nu aderă 

bine la părţile metalice ce trebuiau lipite. “Lipitura rece” trebuie refăcută deoarece se 

poate desprinde cu timpul sau dă naştere la “zgomote” în funcţionarea circuitului 

electronic. 

- lipituri necorespunzătoare se obţin şi la utilizarea unui ciocan supraîncălzit; în acest 

caz aliajul de lipit se ia greu de pe vârful ciocanului de lipit iar colofoniul se 

încălzeşte prea tare, producând “zgură” şi pierzându-şi proprietăţile decapante. 

În această situaţie, aliajul de lipit face contact de bună calitate atât cu folia metalică (cupru) a 

circuitului imprimat, cât şi cu terminalul componentei asamblate prin lipire. 

Dacă din anumite motive, una sau mai multe dintre condiţiile impuse lipiturii, n-au fost 

îndeplinite, se ajunge în situaţia în care apar zone de contact imperfect, în special pe suprafaţa de 

contact a aliajului de lipit cu terminalul. 

 

Aspecte tehnologice privind pregătirea componentelor pentru lipire şi poziţionarea lor pe 

cablajul imprimat: 

 în scopul asigurării unei bune umectări de către aliajul de lipit topit, impurităţile grosiere 

(murdărie, grăsimi etc.) trebuie înlăturate de pe suprafeţele de lipire înainte de procesul 

de lipire. O atenţie aparte trebuie acordată unei bune curăţiri a suprafeţelor de cupru ale 

cablajului; 
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 îmbunătăţirea solderabilităţii prin cositorirea bornelor de conectare a unor componente 

(în general cele pasive, mai rezistente la şoc termic) şi a suprafeţei de cupru a cablajului; 

 suprafeţele altor piese (prize de contact) pe care se efectuează lipirea conexiunilor se 

pregătesc prin cositorire sau argintare, după ce în prealabil au fost degresate şi decapate; 

Activitate în laborator: Se vor efectua operaţii de lipire. 

 

 

 

4. Întrebări 

1. Ciocanul de lipit este diferit de o staţie de lipit? Dacă da, explicaţi diferenţa(ele). 

2. Sub ce formă se găsesc aliajele de lipit folosite pentru lipirea manuală cu ciocanul de lipit? 

3. Comparaţi temperaturile de topire ale aliajelor cu plumb şi ale celor fără plumb. Din acest 

punct de vedere, aliajele fără plumb sunt mai avantajoase? 

4. Care sunt principalele funcţii ale fluxului din pasta de lipit? Poate lipsi fluxul din pasta de 

lipit? 

5. Ce este lipitura rece? Care sunt cauzele producerii acestui defect? 
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Anexa 1 

 
Fig. 1. Pregătirea postului de lucru. Verificarea pistolului/stației de lipit  

 

 
Fig. 2. Curățarea vârfului de lipit utilizând colofoniu si un burete umed 
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Fig. 3.  Poziția corectă pentru obținerea unei contactări conform standardului IPC-610E 

 


