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Aluminiumlegeringen zijn zonder al te veel

problemen met de meest bekende lasprocessen te

lassen, maar er moet aan bepaalde aspecten van de

lasprocessen de nodige aandacht besteed worden.

Bepaalde aluminiumlegeringen zijn beter te lassen

dan andere. Maar ook moet er rekening gehouden

worden met bepaalde materiaaleigenschappen. Zo

gaat bijvoorbeeld sterkteverhoging vaak gepaard

met een afname in de lasbaarheid van het materiaal.

Ook zijn aluminiumlegeringen bijvoorbeeld gevoelig

voor kristalsegregatie en kunnen tijdens het lassen

warmscheuren ontstaan.

DOOR: THEO LUIJENDIJK, TU DELFT

Aluminium is onedeler dan ijzer (staal), maar

heeft onder atmosferische en oxiderende om-

standigheden een betere corrosiebestendigheid

dan staal door de afsluitende oxidehuid, zie fi-

guur 1. De oxidehuid op het aluminiumopper-

vlak levert echter problemen op bij het lassen

van dit materiaal. Verder neemt aluminium bij

het lassen gemakkelijk waterstof op en dit kan

aanzienlijke poreusheid in de las opleveren. De

opname van waterstof leidt niet tot koudscheu-

ren zoals dat het geval is bij constructiestaal.

Echter, aluminium is wel gevoelig voor het op-

treden van warmscheuren, terwijl in construc-

tiestaal zelden warmscheuren zullen voorko-

men. 

In de Amerikaanse normen worden de alumini-

umlegeringen gekenmerkt door een code be-

staande uit vier getallen. Bijvoorbeeld AA 5083

is een aluminiummagnesiumlegering met 4,5

procent magnesium en minder dan 1 procent

mangaan. In de Europese normen wordt ge-

bruikgemaakt van een codering waarmee de sa-

menstelling wordt weergegeven, bijvoorbeeld

AlMg4,5Mn. De lettercode AA in de Ameri-

kaanse aanduiding staat voor Aluminium Asso-

ciation en wordt bijna altijd weggelaten. In

tabel 1 zijn de diverse groepen aan aluminium-

legeringen weergegeven. In deze tabel zijn ook

de belangrijkste kenmerken van de diverse

groepen vermeld.

Opvoeren van de sterkte
De sterkte van aluminiumlegeringen kan op een

aantal manieren verhoogd worden. Technisch

zuiver aluminium is zacht en heeft een geringe

sterkte. Door koud te vervormen kan de sterkte

aanzienlijk worden opgevoerd. Deze manier

van sterkteverhoging gaat wel gepaard met een

afname in de taaiheid van het materiaal. Lege-

ren is een tweede manier om de sterkte te ver-

hogen. Legeren in combinatie met een koud-

vervorming levert hogere sterktes op. Voorbeel-

den daarvan zijn de aluminiummangaan- en de

aluminiummagnesiumlegeringen. De derde ma-

nier om de sterkte te verhogen is de precipita-

Bij het lassen van aluminiumlegeringen moet aan bepaalde aspecten van de lasprocessen de nodige aandacht

besteed worden (foto: Paul Quaedvlieg)

Lassen van aluminium-

legeringen deel 1

Figuur 1. Elektronenmicroscopische opname van de

aluminiumoxidehuid. Let op de staafvormige

aluminiumoxidekristallen (foto: Aldor)
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tieharding. Een warmtebehandeling die bestaat

uit oplosgloeien op hoge temperatuur (circa

450°C) gevolgd door afschrikken naar kamer-

temperatuur en daarna langdurig gloeien op

een temperatuur tussen 120°C en 180°C. Een

precipitatieharding resulteert in een aanzienlijk

hogere sterkte met een nog zeer acceptabele

taaiheid van het materiaal. Koudvervorming ter

verdere verhoging is dan ook probleemloos mo-

gelijk na een precipitatieharding. Precipitatie-

harding op verhoogde temperatuur wordt

kunstmatig verouderen genoemd en wordt

aangeduid met de code T6 achter de codering

van het materiaal. Voorbeeld AA 6061T6 (de

kunstmatig verouderde aluminiummagnesi-

umsiliciumlegering 6061). Deze legering zal na

afschrikken van hoge temperatuur ook bij ka-

mertemperatuur precipiteren. Een bij kamer-

temperatuur geprecipiteerde legering wordt

aangeduid met de codering T4. Precipiteren bij

kamertemperatuur wordt natuurlijk veroude-

ren genoemd. 

Oververoudering
Het zal duidelijk zijn dat een koudvervorming in

de warmtebeïnvloede zone van de las volledig

of voor een deel opgeheven zal worden en dat

dit ten koste gaat van de sterkte van het mate-

riaal. Dat is ook het geval bij het lassen van de

precipitatiehardende legeringen. Dicht aan de

smeltlijn zullen de precipitaten oplossen en ver-

der van de smeltlijn treedt oververoudering op.

Het lassen van precipitatiehardende legeringen

leidt derhalve eveneens tot een aanzienlijke

verlaging van de sterkte van de lasverbinding.

In tabel 2 is aangegeven wat de gevolgen zijn

voor de sterkte van het lassen van de diverse

aluminiumlegeringen. In deze tabel is ook de

warmscheurgevoeligheid van de diverse typen

vermeld. 

Drie maanden
Het sterkteverlies bij het lassen van de precipi-

tatiehardende soorten en de koudvervormde

materialen treedt op in de warmtebeïnvloede

zone. Dicht aan de smeltlijn zal de temperatuur

zo hoog zijn dat de precipitaten zullen oplossen

en zal rekristallisatie en korrelgroei optreden.

Bij voldoende snelle afkoeling na het lassen zul-

len de legeringselementen in oplossing blijven

(oververzadiging). In de AlZnMg-legeringen

zonder koper en ook in de AlMgSi-legeringen

zal na enige tijd precipitatieharding bij kamer-

temperatuur optreden en de sterkte geleidelijk

toenemen. De maximale sterkte is na ongeveer

drie maanden bereikt. Deze uitscheidingshar-

ding wordt natuurlijk verouderen genoemd. Op

enige afstand van de smeltlijn is de temperatuur

lager en zullen de precipitaten niet in oplossing

gaan, maar gaan groeien. Dit verschijnsel wordt

oververoudering genoemd en leidt tot een ver-

laging van zowel de sterkte als taaiheid van het

materiaal. Oververoudering kan alleen opgehe-

ven worden door een nieuwe precipitatiehar-

ding. De hoge temperatuur die daarvoor nodig

is levert problemen op. Opgepast moet worden

dat de constructie niet door zijn eigen gewicht

in elkaar zakt en een goede ondersteuning is

noodzakelijk. Verder kan een constructie zo

groot zijn, dat daarvoor geen oven beschikbaar

is. 

Warmtebehandeling
Het sterkteverlies na lassen voor de kunstmatig

verouderde legeringen (T6 behandeling) is fors

en kan 30 tot 40 procent bedragen. Dit leidt tot

een aanzienlijk lager toelaatbare belasting van

de constructie. Om het sterkteverlies na lassen

te beperken kiezen fabrikanten van gelaste

constructies vaak voor de T4 toestand. Op enige

afstand van de smeltlijn zullen de bij kamertem-

peratuur gevormde precipitaten bij verhoogde

temperatuur enigszins uitgroeien, maar dit leidt

niet tot een groot verlies aan sterkte. Door na

het lassen gedurende 2 uur te gloeien op 180°C,

zullen de opgeloste precipitaten zich opnieuw

uitscheiden en zal de sterkte daar toenemen.

Hoewel een T6 materiaal een grotere sterkte

heeft dan een T4 materiaal, kan voor een te las-

sen constructie beter voor de T4 leveringstoe-

stand gekozen worden. De sterkte van de las-

verbinding na de warmtebehandeling van 2 uur

op 180°C doet daardoor vaak niet onder voor

V E R B I N D E N

>>>

Tabel 1. Aluminiumlegeringen en hun kenmerken

Type legering   Codering Sterkteverhoging door Algemene kenmerken

Technisch 1xxx Koudvervormen Geringe sterkte, goede corrosie-

zuiver Al bestendigheid (verpakkingsmateriaal)

Al-Cu 2xxx Precipitatieharding en Hoge sterkte en vermoeiingssterkte,

koudvervormen slechtere corrosiebestendigheid 

Al-Mn 3xxx Oplossingsharding en Hogere sterkte dan 1xxx serie; goed

koudvervormen corrosiebestendig

Al-Si 4xxx Oplossingsharding Gietlegeringen en lastoevoeg-

materialen

AlMg 5xxx Oplossingsharding en Goede sterkte en goed corrosie-

koudvervormen bestendig

AlMgSi 6xxx Precipitatieharding en Goede sterkte en uitstekend

koudvervormen extrudeerbaar

AlZnMg 7xxx Precipitatieharding en Hoge sterkte en goede corrosie-

koudvervormen bestendigheid

Tabel 2. Overzicht lasbaarheid aluminiumlegeringen

Type legering   Codering Lasbaarheid

Technisch 1xxx Sterkteverlies bij de koudvervormde soorten, 

zuiver Al kans op warmscheuren

Al-Cu 2xxx Groot verlies aan sterkte; slecht lasbaar door warmscheuren

Al-Mn 3xxx Sterkteverlies bij de koudvervormde soorten

Al-Si 4xxx Voornamelijk toegepast als lastoevoegmateriaal

AlMg 5xxx Goed lasbaar, maar sterkteverlies bij de koudvervormde soorten

AlMgSi 6xxx Groot verlies aan sterkte; slechter lasbaar door warmscheuren

AlZnMg 7xxx Koperhoudende soorten zijn slecht lasbaar. 

Groot verlies aan sterkte door oververoudering

Figuur 2. Verloop van de hardheid in een

lasverbinding van de AlMgSi-legering AA6061

(figuur: A. Gales, TNO)

16-17-18_Aluminium  05-12-11  09:36  Pagina 17



18 j a a r g a n g  4 9  |  w w w . m e t a a l m a g a z i n e . n l |  1 0 - 2 0 1 1

de sterkte van de lasverbinding van het T6 ma-

teriaal. 

In figuur 2 is de afname van de hardheid in de

warmtebeïnvloede zone van een precipitatie-

hardende legering als gevolg van lassen weer-

gegeven. In figuur 2a is het verlies aan sterkte

te zien in de lasverbinding ten opzichte van het

basismateriaal voor een aantal aluminiumlege-

ringen. 

Warmscheuren
Aluminiumlegeringen zijn gevoelig voor kristal-

segregatie. Segregatie van legeringselementen

resulteert in de vorming van laagsmeltende ver-

bindingen aan de kristalgrenzen. De kristalse-

gregatie treedt op tijdens het gieten van het ba-

sismateriaal en kan door langdurig gloeien op

hoge temperatuur grotendeels, maar nooit vol-

ledig opgeheven worden. Ook na walsen en ex-

trusie is de kristalsegregatie nog voor een deel

aanwezig. Dit houdt in dat als gevolg van de se-

gregatie gevormde laagsmeltende verbindin-

gen aan de kristalgrenzen in de warmtebeïn-

vloede zone eerder zullen smelten dan de rest

van het basismateriaal en weer later zullen stol-

len bij de afkoeling van de lasverbinding. Lassen

veroorzaakt krimpspanningen en in de zone

waarin de laagsmeltende verbindingen nog

vloeibaar zijn of onvoldoende sterk om de

krimpspanningen op te vangen zal scheurvor-

ming kunnen optreden. De scheuren ontstaan

als gevolg van het smelten van structuurbe-

standdelen en worden om die reden smelt-

scheuren genoemd. Een voorbeeld van een

smeltscheur in de warmtebeïnvloede zone van

een hoeklasverbinding wordt in figuur 3 ge-

toond.

Segregatie treedt ook op bij de stolling van de

las en kan stolscheuren, de andere vorm van

warmscheuren, veroorzaken. Om stolscheuren

te voorkomen wordt in het algemeen gelast

met een niet warmscheurgevoelig lastoevoeg-

materiaal. De aluminiumsiliciumlegeringen zijn

nauwelijks warmscheurgevoelig en worden om

die reden als lastoevoegmateriaal gebruikt. De

warmscheurgevoeligheid kan verder beperkt

worden door te lassen met geringe warmte-in-

breng. Dan wordt weinig basismateriaal omge-

smolten en wordt een voor warmscheuren wei-

nig gevoelige las gevormd. De Al-Mn en de Al-

Mg legeringen zijn weinig gevoelig voor warm-

scheuren, maar van de precipitatiehardende

legeringen kunnen vooral warmscheuren optre-

den bij de Al-Mg-Si legeringen en de Al-Zn-Mg-

legeringen die koper bevatten. Deze legeringen

zijn minder gevoelig voor warmscheuren en

kunnen vaak probleemloos worden gelast als ze

geen koper bevatten. 

Bindingsfouten
Aluminium is een goede warmtegeleider en bij

de start van het lasproces kunnen gemakkelijk

bindingsfouten worden gevormd. Bij het TIG-

lassen, waarbij warmte- en materiaaltoevoer

gescheiden zijn, is de kans op bindingsfouten

aanzienlijk geringer dan bij het MIG-lassen. Bij

het TIG-lassen kan met materiaaltoevoer ge-

wacht worden tot zich een voldoende groot

smeltbad heeft gevormd, maar bij het MIG-las-

sen zal met het starten van de elektrische boog

onmiddellijk materiaal worden toegevoerd en

is de kans op bindingsfouten groot. Fabrikanten

van stroombronnen hebben daar diverse oplos-

singen voor bedacht. Een daarvan is de zoge-

noemde softstart. De boog wordt ontstoken bij

een betrekkelijk lage stroomsterkte (geringe

draadaanvoersnelheid) en daarna wordt de

draadaanvoersnelheid en daarmee de stroom-

sterkte geleidelijk opgevoerd. Zo krijgt het las-

bad de gelegenheid zich te ontwikkelen. Bij het

lassen met een push-pull systeem is er de moge-

lijkheid de draad na het starten van de boog iets

terug te trekken en het materiaaltransport even

uit te stellen. Alle pogingen van de stroombron-

fabrikanten berusten op het kort onderbreken

van de koppeling van warmte- en materiaaltoe-

voer. In figuur 4 wordt een voorbeeld gegeven

van een bindingsfout die ontstaan is bij de start

van het lasproces. Een andere methode om bin-

dingsfouten bij het starten te voorkomen is de

door lastechnicus Willem Brabander ontwik-

kelde techniek. Deze berust op het ontsteken

van de boog via het TIG-proces. Als de boog vol-

doende lang heeft gebrand om een smeltbad te

vormen wordt het MIG-lasproces gestart. In

deze oplossing wordt gebruikgemaakt van een

in een carbotip teruggetrokken lasdraad. De

elektrische boog wordt gestart met behulp van

de carbotip en na enige tijd overgenomen door

de lasdraad. Deze fraaie oplossing is helaas nog

niet commercieel verkrijgbaar. 

Een ander probleem bij het lassen van alumi-

nium is de relatief grote uitzetting van het ma-

teriaal. In het tweede deel van deze publicatie

zal aangegeven worden welke consequenties

dit heeft voor het lassen. Ook zal aan het ont-

staan van poreusheid in de las meer aandacht

worden besteed en tenslotte zal een aantal ge-

schikte lasprocessen wat uitgebreider worden

behandeld. <<<

Figuur 3. Kenmerkende stolscheuren in de WBZ van

een AlMgSi-legering (foto: Theo Luijendijk)

Figuur 4. Dwarsdoorsnede van een aluminiumlas met bindingsfout (foto: Theo Luijendijk)

Figuur 2a. Verlies aan sterkte in de lasverbinding ten

opzichte van het basismateriaal voor een aantal

aluminiumlegeringen (figuur: A. Gales, TNO)
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