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A. LEHİM VE LEHİMLEME ÇEŞİTLERİ 

1. Lehimin yapısı: 

Kalay ve kurşunun belli oranlarda karıştırılmasıyla üretilmiş alaşıma lehim denir. 

Elektronik devre elemanlarının plâket üzerinde birbirine bağlanmasında en çok, % 60 oranında 

kalay ve % 40 oranında kurşunun karıştırılmasıyla üretilmiş lehim kullanılır. Normal sıcaklıkta 

katı halde bulunan lehim 200–350 C°'lık sıcaklığa maruz kaldığında eriyerek sıvılaşır. 

Günümüzde kullanılan lehimlerin içine pasta (reçine) dolgusu yapılmaktadır. Reçine, 

lehimlenecek yerin temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Lehimin içindeki damarda bulunan 

reçine temizlik için yetersiz geldiği zaman ek olarak pasta kullanılır. Lehim pastası oksit 

tabakasını yok eder, erimiş lehimin kolay yapışmasını sağlar.  

 

2. Havyalar: 

Lehim işleminde kullanılan havyalar 

I. Kalem havya: Elektronik devrelerin montaj işlemlerinde en çok 30 ve 40 W güçte 

kalem havyalar kullanılır. Bunlar tüm gün boyunca çalışsalar dahi bir zarar görmezler.  

 

 

 
 

 



 

II. Tabanca havya (trafolu havya):  Gerilimi düşüren, akımı yükselten küçük bir trafo 

ve lehimleme ucundan oluşan bu el takımı kısa sürede lehim yapma işlerinde kullanılır. Bunlar 

uzun süreli olarak çalıştırılırsa trafoları arızalanabilir. Havya kullanımında özen gösterilmesi 

gereken hususlar şunlardır: 

• Havya ile lehimleme işlemi çok çabuk yapılmalıdır. 

• Uzun süre ısıya maruz kalan elektronik devre elemanları bozulur. 

• Havya ucu temiz olmalıdır. 

• Kullanılan lehim TSE belgeli olmalıdır. 

• Lehimlenecek elemanlar ve yüzeyler çok temiz, küfsüz olmalıdır. 

• Lehim dumanı sağlığa zararlı olduğundan solunmamalıdır. 

3.  Lehimleme işlemleri: 

1. Lehimlenecek kısmın temizlenmesi: 

İyi lehimleme için yüzeyin, yağ, pas, oksit tabakalarından arındırılması gerekir. 

Temizleme işleminde zımpara, tel fırça, çakı, tiner, lehim pastası kullanılır. 

2. Havyanın hazırlanması: 

Lehimleme işleminde kullanılan havyanın ucu küf tabakasından arındırıldıktan sonra 

lehim tabakasıyla kaplanır. Lehimlenecek elemanların boyutları göz önüne alınarak havya ucu 

eğe ile uygun şekle sokulur.  

3. Lehimleme işleminin yapılması: 

• Havyanın ucunun yeterli sıcaklığa ulaşması beklenir. 

• Lehimlenecek yüzeyler temizlenir. 

• Kaliteli lehim ve pasta kullanılır. 

• Lehimleme çok çabuk yapılır. 

• Lehimleme anında eklenen parçalar kesinlikle oynatılmaz. 

• Lehimin dumanı solunmaz. 

• İyi lehim yapma düşüncesiyle aşırı lehim harcanmaz. 

• Lehimin donuk, sivri uçlu olmaması sağlanır. 

• Lehim yüzeyinin çok parlak olup olmadığı gözlenir. Parlak görünüm lehimin iyi 

olduğunu gösterir. 

4. Lehim çeşitleri: 

a. Soğuk lehim: Lehimleme kalitesiz ve donuk bir görünümdedir. Kötü malzeme, az 

ısıtma, elemanların kımıldaması nedeniyle oluşur. Devre istenilen kalitede olmaz. 

Sarsıntılarda soğuk lehim elektriksel temasın ortadan kalkmasına yol açar (şekil 2-

b). 

b. Aşırı sıcak lehim: Lehimleme işlemi uzun süre yapılır ya da havya çok sıcak olursa 

yine kötü lehim olur. 

c. Kuru lehim: Fazla pasta kullanılmasıyla oluşur. Lehim bölgesi kararır ve elemanlar 

birbirine iyi yapışmaz (şekil 2-c). 

d. Delikli lehim: Kötü malzeme kullanılması sonucu oluşur. Lehim bölgesinde küçük 

delikler oluştuğundan iyi temas olmaz (şekil 2-ç). 

e. Çatlamış lehim: Sıcak lehim katılaşmadan elemanlar hareket ettirilirse çatlamış, 

kötü temaslı lehim oluşur (şekil 2-d). 

f. Yetersiz lehim: Az lehim kullanılırsa iyi temas olmaz (şekil 2-e). 

g. Aşırı lehim: Aşırı lehim kullanımı sonucu yakında bulunan elemanlarla ve baskı 

devre hatları arasında kısa devre oluşabilir (şekil 2-f). 



 

h. Kötü lehim: Temiz olmayan bölgede kötü kaliteli gereçlerle yapılan lehim donuk, 

zayıf ve dayanıksız olur (şekil 2-g).  

i. Sivri uçlu lehim: Havya lehim bölgesinden yavaş çekilirse sivri uçlu, dayanıksız 

lehim oluşur (şekil 2-ğ). 

j. Kısa devre: Özensiz işçilik sonucu istenmeyen noktalar arasında lehimleme olabilir. 

Bu durumda devre yanlış çalışır (şekil 2.h). 

 

Şekil 2 Lehim çeşitleri 

 

Uzun süre eleman üzerinde tutulan havya, diyod, transistör, kondansatör gibi elemanları 

bozar ve yakabilir. 

 

5. Devre elemanlarının lehimlenmeye hazırlanması:  

Devre elemanları bakırlı plâket üzerine yerleştirilirken şu hususlara özen gösterilir: 

Devre elemanının bacakları değer kolayca okunabilecek şekilde bükülür. Elemanların bacak 

uzunluklarının eşit ve normal gerginlikte olması sağlanır. Dikey olarak lehimlenecek elemanlar 

tam dik olarak yerleştirilir. 

 

B. LEHİMLEME UYGULAMALARI 

1. Üniversal plâket üzerine nokta lehimleme yapımı: 

Düzgün lehimleme yapmayı öğrenmek için çalışmalar yapılmalıdır. 

2. İletken uçlarının lehimlenmesi (ön 

lehimleme): 

İletkenin lehimlenecek yüzeye çok iyi 

yapışmasını sağlamak için yapılan işlemdir (Şekil 6.2). 

 

 Şekil 3 Ön lehimleme 

3. İletkenlerin birbirine lehimlenmesi:  

Çok kaliteli ek yapılmak istenirse ek yerleri 

lehimlenir. Bu sayede zaman içinde bakırın 

oksitlenmesi sonucu ortaya çıkan temas zorluğu 

ortadan kalkar (Şekil 6.3). 

Şekil 4 İletkenlerin birbirine 

lehimlenmesi 



 

 

 

C. LEHİM SÖKME İŞLEMLERİ  

Bozulmuş ya da görevini tam yapamayan elemanlar çeşitli el takımları kullanılarak 

yerinden sökülür. Sökme işlemi için gereken aygıtlar şunlardır: 

a. Lehim emme pompası: 

Yaylı piston düzeneği sayesinde erimiş lehimi emebilen araçtır. Havya ile eritilen lehim 

parçası pompa tarafından vakumlanır. 

b. Kompresörlü lehim emme pompası: 

Devre elemanlarının lehimlerini çok hızlı olarak sökme amacıyla geliştirilmiştir. Eriyen 

lehimi emen vakum, elektrik motoru tarafından üretilir. 

c. Örgülü kabloyla lehim sökme:  

Örgülü (koaksiyel) kablo erimiş lehime bastırılırsa sıcak lehim kablonun üzerine yapışır. 

Bu yöntem ile lehim sökmek pek sağlıklı olmadığından az kullanılır. 

d. Balonlu lehim emme pompası: 

Lehim havya ucuyla ısıtılınca balon sıkılıp bırakılırsa erimiş lehim balon içine çekilmiş 

olur.  

Lehimli devre elemanlarının sökülmesi:  

Sökülmek istenen devre elemanları için en çok kalem havya ve pistonlu lehim emme 

pompası kullanılmaktadır. Direnç, kondansatör, bobin, diyot, transistor gibi elemanları 

plâketten sökmek son derece kolaydır. Ancak çok ayaklı entegrelerin sökülmesi titiz çalışma 

gerektirir. Entegrenin tüm ayaklarındaki lehimler pompayla tam olarak emildikten sonra gövde 

hafifçe çekilerek söküm yapılır. Plâkete girmiş olan ayakların lehimleri tam olarak 

sökülemiyorsa kalın delikli bir enjektör iğnesi kullanılarak ayakların plâketten ayrılması 

sağlanır. (Bu işlem havya ile ısıtılan ayak üzerine enjektör iğnesi geçirilerek yapılır.) 

 

 

 
 

  

 

 

 



 

 

LEHİM UYGULAMALARI 

 
1. Havya fişe takıldıktan yaklaşık olarak 3-5 dakika ısınması beklenecektir. Havyanın yeterince 

ısındığını gözlemlemek için lehim telini değdiriniz. Lehim teli sıvı olduğunda havya yeterince 

ısınmıştır. Havyanın ucu nemli sünger ile temizlenmelidir. 

 

2. Direnç kutusundan rastgele dirençler alarak değerlerini tabloya kaydediniz. Aşağıda devre 

şemasındaki tüm dirençleri delikli pertinaks üzerine yerleştirerek, dirençleri  devrede 

gösterildiği şekildeki lehimleyiniz. 

 

 
 

3. Giriş uçlarından eşdeğer direnci ölçerek kaydediniz. 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Eşdeğer 

Direnç 

     

 

     

 

4. Değerlendirme notunuzu aldıktan sonra tüm elemanları sökünüz. 

 

 

5. Aşağıda verilen deney şemasındaki tüm elemanlarını delikli pertinaks üzerine yerleştirerek 

uçlarını şekildeki devreye göre lehimleyiniz. 

op  



 

 

 
 

    Şekil 5 Aşırı ısınma ikaz devresi 

 

 
6. DC Kaynağın bağlanacak çok damarlı kablo uçlarını 20 cm uzunlukta keserek kablo soyucu ile 

yalıtkanını soyunuz. Delikli pertinaksa bağlanacak kablo uçlarına ön lehimle yapınız.  

 

7. Delikli pertinaksta yerlere kablo uçlarını lehimleyiniz. 

 

8. Lehimleme bittikten sonra kablonun diğer uçlarını DC kaynağa bağlayarak devrenin doğru 

çalışmasını kontrol ediniz. NTC’yi ısıtarak LED’in yandığını gözlemleyiniz.  

 

9. Değerlendirme notunuzu aldıktan sonra tüm elemanları sökünüz. 

 

 

Malzeme Listesi:  

 

1 delikli pertinaks, 2 Direnç (1kΩ), 2 Potansiyometre (5 kΩ), 2 NTC (10 kΩ), 2 Kondansatör 

(10µF), 2 Diyot (1N4001), 2 LED (Mavi) ve 2 Transistör (BC 548) 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

Direnç Montaj 

ve Lehimleme 

 

Eşdeğer Direnç 

Ölçme 

 

Sıcaklık Ölçme 

Devresi Montaj ve 

Lehimleme 

Sıcaklık Ölçme 

Devresi Çalıştırma 

Sökme 

Becerisi 

 

 

  

 

 

  

 


