
Grundutbildning i 
 

MJUKLÖDNING (FSD5115) 
 

Har era kunder höga krav på er kompetens? Har ni tillräcklig kvalitet på era 

mjuklödda förbindningar? 

Följer ni en godkänd standard i mjuklödningen? 
 

Kraven på god kvalitet ökar för de flesta företag. Hög kvalitet i mjuklödda förbind-

ningar är ett krav och en nödvändighet, för att hålla en acceptabel nivå på kostna-

derna.  

 

Utbildningen har utformats för att lära deltagaren att arbeta efter de hårda krav som 

idag ställs på en mjuklödd förbindning. Behörighetsbeviset är särskilt viktigt för de 

företag som har det svenska försvaret och företag med högt ställda krav på kvalitet 

som kund. kursen är grundläggande och ger efter ett godkänt kompetensprov ett 

internationellt behörighetsbevis enligt Försvarsstandarden FSD 5115. 

 

Målgrupp 
 

Utbildningen riktar sig till personer som idag arbetar exempelvis som montörer, 

konstruktörer, provare eller kvalitetskontrollanter. 

 

Mål och innehåll 
 

Målet för utbildningen är att ge deltagaren förmåga och kompetens att både utföra och 

bedöma lödningar med hänsyn tagen till kvalitet och driftssäkerhet. 

 

Följande områden behandlas djupgående: 

 Genomgång av lödstandarder, t ex ANSI/IPC, FSD5115 

 Genomgång av utbildningsstandarden FSD5115 

 Lödtorn, perforerade stift, koaxialstift, rörformade stift, lödhylsor 

 Kretskort med hålmonterade komponenter 

 Lödtekniker  

 Monteringstekniker 

 Teoriundervisning om lödförbindningar och kriterier 

 Avsyning 

 

Metod 

Utbildningen genomförs genom att varva teori och praktiska övningar. I utbildningen 

ingår kompetensprov med samtliga sex olika provmoment som finns i svensk 

försvarsstandard samt två teoriprover. Deltagaren får genomföra de teoretiska och 

praktiska proverna i egen takt. Lödövningarna som används är godkända och av 

högsta klass. Utbildningen är starkt handlingsorienterad och ger ett konkret utbyte och 

resultat redan från start. 

 

Fakta 

Inga särskilda förkunskaper, gärna lödvana. Godkänd synkontroll enligt FSD 5115. 

5 kursdagar à 8 timmar. Max 12 deltagare. 

Internationellt behörighetsbevis enligt FSD 5115. Giltigt i 4 år. 

Swentech är godkänt av FMV som utbildningsanordnare inom mjuklödning. 
 

För bokningar och mer information, ring 08-704 99 88. 
 


