
Lassen van aluminium-

legeringen deel 2

DOOR: THEO LUIJENDIJK, TU DELFT 

Voor het lassen van aluminium kunnen verschillende lasprocessen ingezet worden. Op deze foto is het lassen te

zien aan een aluminium jacht (foto: Hans Westerink/Royal Huisman)
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In het eerste deel van deze driedelige

serie over het lassen van

aluminiumlegeringen is aandacht

besteed aan het verschil in lasbaarheid

tussen de diverse legeringstypen. Ook

is het verlies aan sterkte als gevolg van

het lassen besproken en het gevaar

voor het optreden van warmscheuren.

In dit tweede deel zal het probleem

van gasporeusheid in de las behandeld

worden en zullen de meest

voorkomende smeltlasprocessen kort

de revue passeren.

Aluminium is gevoelig voor de opname van gas-

sen. Met zuurstof vormt aluminium heel ge-

makkelijk aluminiumoxide. Aluminium reageert

ook gemakkelijk met stikstof onder de vorming

van aluminiumnitriden. Het gas dat echter de

meeste problemen veroorzaakt is waterstof. De

oplosbaarheid van waterstof in vloeibaar alumi-

nium is aanzienlijk groter dan in vast alumi-

nium, zie figuur 5. Om te voorkomen dat de op-

name van waterstof door het vloeibare metaal

poreusheid veroorzaakt, ontgassen aluminium-

producenten kort voor het gieten het vloeibare

metaal. Bij lassen wordt ook vloeibaar metaal

(het lasbad) gevormd. Waterstof afkomstig van

verschillende bronnen wordt in het lasbad op-

genomen en dit leidt tot poreusheid tijdens de

stolling. Poreusheid in de las is ook bijna niet te

voorkomen. In figuur 6 wordt een voorbeeld

gegeven van het aantal gasporiën in een las als

functie van het vochtgehalte in de lucht. Gietle-

geringen bevatten aanzienlijk meer opgeloste

gassen dan kneedlegeringen. Dit resulteert dan

soms in onacceptabele poreusheid in de las, zie

figuur 7. Het lassen van gietlegeringen is dan

ook om die reden lastiger dan het lassen van

aluminium kneedlegeringen. 

Poreusheid in de las
Waterstof dat poreusheid in de las veroorzaakt,

is afkomstig van een aantal bronnen. De altijd

op het oppervlak aanwezige aluminium oxide-

huid is hygroscopisch en in de elektrische boog

zal het water ontleden tot zuurstof en water-

stof. Om poreusheid te voorkomen moet de oxi-

dehuid in de lasomgeving verwijderd worden,

liefst zo kort mogelijk voor het lassen. Hoewel

er na het verwijderen van de oxidehuid onmid-

dellijk een nieuwe wordt gevormd, is de oxide-

huid zo dun dat deze geen extra problemen op-

levert. Waterstof kan ook afkomstig zijn van op

het te lassen oppervlak aanwezige vetten en

oliën. Ontvetten van het oppervlak is dus een

noodzaak. Bij gebruik van toevoegmateriaal bij

het lassen is het oppervlak van de lasdraad

meestal de grootste bron aan waterstof. De ver-

houding tussen het oppervlak en het volume

van de draad wordt gunstiger bij toenemende

draaddiameter. Om die reden wordt bij het TIG-

lassen een zo dik mogelijke staaf gebruikt als

toevoegmateriaal. Bij het MIG-lassen wordt een

toevoegdraad met een kleinere diameter ge-

bruikt, meestal 1,0 tot 1,2 mm. Het is dus zaak

lasdraad te betrekken van een gerenommeerde

fabrikant zodat men er verzekerd van is dat de

oxidehuid op de draad zo dun mogelijk is. 

Doorspoelen van slangenpakket
Voor het lassen van aluminium moet een inert

beschermgas worden gebruikt. Het gas mag

geen vocht bevatten (dauwpunt < -60°C) en het

zuurstofgehalte moet voldoende laag zijn.

Daarnaast kan lucht en vocht in de gastoorts

binnendringen als over een langere periode niet

wordt gelast. Om die reden moet, voordat er

gelast gaat worden, de gaskraan van tevoren

korte tijd opengedraaid worden (preflow). Dit

is zeer zeker het geval na het weekend, dan is

doorspoelen van het slangenpakket en vaste lei-

dingen gewenst. De waterstofbronnen die voor

poreusheid in de las kunnen zorgen zijn samen-

gevat in tabel 3.

Poreusheid beperken
Waterstof dat voor poreusheid zorgt is heel zel-

den afkomstig van het basismateriaal. Alleen als

het ontgassen van het vloeibare aluminium niet

goed is verlopen zal het basismateriaal water-

stof bevatten. Als alle voorzorgsmaatregelen

zijn genomen en de las toch poreus is kan op

eenvoudige wijze gecontroleerd worden of het

basismateriaal soms waterstof bevat. Dit kan

door op een proefplaatje een aantal TIG-lasba-

den (puntlassen) te maken en een dwarsdoor-

snede van de smeltbaden te maken. Als bij korte

lastijden het lasbad poreus is en bij lange lastij-

den de las geen of geringe poreusheid vertoont

dan is de waterstof afkomstig uit het basisma-

teriaal. Want door het lasbad lang vloeibaar te >>>

Tabel 3. Mogelijke bronnen voor waterstofporeusheid in de las

Lasonderdeel Bron Remedie

Werkstukoppervlak Oxidehuid Mechanisch verwijderen

Werkstukoppervlak Vetten en oliën Ontvetten

Lasdraad Oxidehuid Draad betrekken van gerenommeerde leve-

rancier

Lastoorts Beschermgas Voldoende zuiver gas gebruiken en preflow

toepassen

Figuur 5. Oplosbaarheid van waterstof in de vaste en vloeibare aluminiumfase (foto’s: A. Gales, TNO)

V E R B I N D E N

30-31-32-33_Aluminium  19-01-12  13:51  Pagina 31



32 j a a r g a n g  5 0  |  w w w . m e t a a l m a g a z i n e . n l |  1 - 2 0 1 2

houden kan de waterstof ontsnappen, bij korte

lastijden blijft de waterstof afkomstig van het

basismateriaal achter in het smeltbad. 

Om waterstofporeusheid te beperken moet het

lasbad aan de bovenkant voldoende lang vloei-

baar blijven. De waterstof kan dan gemakkelijk

ontsnappen tijdens de stolling van het lasbad.

De openingshoek van een stompe lasnaad is

voor aluminium dan ook groter dan voor staal.

Bij het lassen uit de zij kan door een geringe

aanpassing van de naadvorm poreusheid be-

perkt worden, zie figuur 8. De waterstof kan

door de grotere openingshoek aan de boven-

kant gemakkelijker ontsnappen. 

Reinigende werking
Het smeltlassen van aluminiumlegeringen

brengt ondanks de grote affiniteit van dit ma-

teriaal voor zuurstof geen grote problemen met

zich mee. Alleen de aluminiumoxidehuid met

zijn aanzienlijk hogere smeltpunt (Tm > 2000°C)

dan het basismateriaal kan problemen opleve-

ren. Bovendien is de oxidehuid zwaarder dan

het vloeibare metaal en zal deze niet op het las-

bad blijven drijven, maar de neiging hebben in

het lasbad te zinken. Bij het MIG-lassen wordt

de lastoevoegdraad aangesloten op de pluspool

en wordt de omgeving van het lasbad gebom-

bardeerd door de zware gas- en metaalionen

uit de elektrische boog. De dunne op het opper-

vlak aanwezige oxidehuid zal door dit bombar-

dement weggeblazen worden. Dit verschijnsel

wordt de reinigende werking van de boog ge-

noemd. De oxidehuid zal, mits deze kort voor

het lassen mechanisch is verwijderd en het geen

oxidehuid van het anodiseren is, geen lasproble-

men veroorzaken. De reinigende werking van

de boog zal bij gebruik van argon als bescherm-

gas beter zijn dan bij argon-heliummengsels

met een hoog heliumgehalte. Helium is name-

lijk veel lichter dan argon en het bombarde-

ment van de gasionen is dan minder effectief.

Blokvormige wisselspanning
Bij het TIG-lassen, dat met elektrode negatief

wordt gedaan zijn er meer problemen. Lassen

met elektrode negatief is nodig om afsmelten

van de wolfraamelektrode te voorkomen. Hoe-

wel de elektronen veel sneller bewegen dan de

gas- en metaalionen is de impuls (massa x snel-

heid) van de elektronen zo gering dat ondanks

de hoge snelheid ervan de oxidehuid niet wordt

weggeblazen. Door nu te lassen met wissel-

stroom zal tijdens de positieve fase van de elek-

trode de oxidehuid wel worden afgebroken.

Moderne stroombronnen kunnen een blokvor-

mige wisselspanning leveren en door te spelen

met de periode dat de elektrode negatief of po-

sitief is, wordt afwisselend een diepere inbran-

ding of een grotere reinigende werking van de

lasboog verkregen. Bij het lassen met wissel-

stroom zal de stroom bij elektrode negatief

hoger zijn dan bij werkstuk negatief. De emissie

van elektronen via de elektrode gaat gemakke-

lijker dan de emissie van elektronen via het

werkstuk. Moderne stroombronnen corrigeren

automatisch voor deze onbalans.

Het TIG-lassen met elektrode negatief wordt

wel toegepast voor het gemechaniseerd lassen

van grotere materiaaldiktes. Als beschermgas

wordt dan helium gebruikt. Het handhaven van

een korte booglengte is daarbij essentieel. Om

de boog te starten wordt vaak argon gebruikt,

daarna wordt overgeschakeld op helium. 

Elektronenbundel lassen
De poreusheid wordt voorkomen bij het elek-

tronenbundel lassen. Bij dit proces wordt gelast

onder hoog vacuüm en zullen alle vrijkomende

gassen gemakkelijk uit het lasbad ontsnappen.

De hoge energiedichtheid van de bundel is

vooral gunstig vanwege het grote geleidings-

vermogen van aluminium. Grote materiaaldik-

tes met een geringe warmtebeïnvloede zone

kunnen gelast worden. In figuur 9 wordt een

voorbeeld gegeven van een dergelijke las. 

Laserlassen
De CO2- of gaslaser is niet geschikt voor het las-

sen van aluminiumlegeringen. De golflengte

van het laserlicht is voor aluminium te groot en

dit leidt tot bijna een volledige reflectie van het

laserlicht. Een betere inkoppeling van het laser-

licht wordt verkregen bij het lassen met de

Nd:YAG-laser en met de fiberlaser. Ook de dio-

delaser is geschikt als warmtebron, maar dit la-

sertype heeft naast het voordeel van een gro-

tere laserspot toch te veel beperkingen en is ver-

drongen door de twee bovengenoemde laser-

typen. Het is de verwachting dat de fiberlaser en

de disk-laser door hun veel hoger rendement de

ND:YAG-staaflaser voor het overgrote deel zul-

len gaan vervangen. 

Toch zijn er toepassingen waarbij de CO2-laser

wordt gebruikt. De Duits/Franse firma EADS ge-

bruikt deze laser voor het lassen van de vleugels

van de Airbus. Het grotere vermogen van de

CO2-laser en het hogere rendement bieden ech-

ter voldoende voordelen voor toepassing van

dit lasertype. Er wordt gebruikgemaakt van het

Figuur 6. Gasporeusheid in de las als functie van het vochtgehalte in de lucht Figuur 7. Poreusheid in een afgebroken hoeklasverbinding van een

aluminium gietstuk (foto: Theo Luijendijk)

Plasmalassen 
Plasmalassen van aluminiumlegeringen

wordt toegepast voor grotere materiaal-

diktes. De intensiteit van de plasmaboog

is zo hoog dat met gelijkstroomelektrode

negatief gelast kan worden. Het nog aan-

wezige oxide op het oppervlak wordt

niet weggeblazen, maar zal als kleine dis-

persiedeeltjes door het lasbad worden

opgenomen en naar de zijkanten van het

lasbad getransporteerd worden. Dit le-

vert geen problemen op voor de mecha-

nische eigenschappen van de lasverbin-

dingen. Ook het lassen met wisselstroom

is ondanks de in het lasmondstuk terug-

getrokken elektrode mogelijk. 
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Figuur 8. Aanpassing van de lasnaadvorm bij het lassen uit de zij om poreusheid in de las te beperken (Welding

Handbook AWS)

Figuur 9. Lasnaadvorm bij het elektronenbundellassen van aluminium (dieplassen) met een dikte van 150 mm

(foto: Pro-Beam, Duitsland)

feit dat de inkoppeling van het laserlicht voor

vloeibaar aluminium aanzienlijk beter is dan

voor vast aluminium.

Open booggebied
Het MIG-lasproces is het werkpaard voor het las-

sen van constructiestaal. Ook voor aluminium-

legeringen kan dit gesteld worden. Aluminium-

legeringen worden bij voorkeur gelast in het

open booggebied. Om de warmte-inbreng bij

het MIG-lassen te beperken kan voor het lassen

met pulserende stroom, vaak pulsbooglassen

genoemd, gekozen worden. Door de piek-

stroom, piektijd, basisstroom en basistijd te va-

riëren kan het lasresultaat beïnvloed worden.

Dit vereist een uitgebreide kennis van het lassen

en om die reden beschikken moderne stroom-

bronnen over voorgeprogrammeerde en geop-

timaliseerde lasparameterinstellingen. Met mo-

derne stroombronnen kan tegenwoordig ook in

het kortsluitbooggebied worden gelast. De

stroombronfabrikanten hebben hier verschil-

lende oplossingen voor bedacht.

Bij het MIG-lassen wordt hoofdzakelijk gebruik-

gemaakt van argon als beschermgas. Argon

geeft een smalle en diepe inbranding. Voor een

grotere breedte/diepteverhouding van het las-

bad wordt helium tot percentages van 75 pro-

cent aan het argon beschermgas toegevoegd.

Voor de draadaanvoer bij het MIG-lassen kan

gekozen worden voor een push, een pull of een

push-pull systeem. Bij een push systeem is de

maximale lengte van het slangenpakket 3 m.

Langere pakketten leveren problemen op. Gro-

tere lengtes zijn toelaatbaar bij een push-pull

systeem. Belangrijk is de weerstand in het slan-

genpakket zo veel mogelijk te beperken en

scherpe knikken te voorkomen. 

Draadaanvoersysteem
Om beschadiging van de zachte draden te

voorkomen moeten bij voorkeur halfronde

groeven in de draadaanvoerrollen toegepast

worden. Een van de aandrijfrollen kan daarbij

vlak zijn. De aandrukkracht van de rollen moet

nauwkeurig worden ingesteld om vervorming

van de draad te vermijden. Aan het hele

draadaanvoersysteem moet meer aandacht

worden besteed dan bij het lassen van staal.

Vervuiling van de contactbuis met kleine alu-

miniumspaantjes zal de stroomoverdracht ver-

storen en gemakkelijk tot draadaanvoerpro-

blemen leiden zoals vastlopers. De stroom-

overdracht in de contactbuis levert door de

oxidehuid op de draad ook meer problemen

op dan bij staal. Voor een betere stroomover-

dracht in de contactbuis kiezen sommige fabri-

kanten voor een langere contactbuis (mini-

mum lengte 15 mm). Andere fabrikanten los-

sen dit constructief op door de draad naar een

bepaalde kant van de contactbuis te dwingen

om zo een beter en vast punt van stroomover-

dracht  te creëren. Schoon werken en de

draadrol afdekken als er over langere perio-

den niet gelast wordt, zullen draadaanvoer-

problemen beperken. In deel 1 is gewezen op

het probleem van bindingsfouten bij het las-

sen van aluminiumlegeringen. Om dit pro-

bleem te voorkomen en ook om draadstorin-

gen te beperken kiezen fabrikanten voor een

lagere draadaanvoersnelheid bij het starten

van het lasproces en voeren dan de draadaan-

voersnelheid geleidelijk op naar de ingestelde

waarde. 

In deze driedelige serie over het lassen van alu-

miniumlegeringen zijn alleen de belangrijkste

aspecten van de smeltlasprocessen besproken.

Meer praktische informatie is te vinden in de

praktijkrichtlijnen voor het lassen van alumini-

umlegeringen die tegen geringe vergoeding te

verkrijgen zijn bij het Aluminium Centrum en

het Nederlands Instituut voor Lastechniek. Ook

is een schat aan informatie te vinden in het Wel-

ding Handbook, volume 3 van de American

Welding Society. Geen aandacht is besteed aan

het weerstandlassen van aluminiumlegeringen

en het voor dit materiaal zeer interessante wrij-

vingsroerlassen (friction stir welding). In deel 3

zullen deze verbindingsprocessen besproken

worden. <<<

Minder geschikte lasprocessen 
Het lassen met beklede elektrode is mogelijk maar wordt niet aanbevolen. Dit heeft te maken

met het feit dat de toegepaste mineralen voor het binden van de oxidehuid de corrosiebe-

stendigheid van het materiaal nadelig beïnvloeden. Verder neemt de bekleding vocht op bij

koude opslag van de elektroden en dit leidt dan weer tot poreusheid in de las. De elektroden

moeten derhalve op verhoogde temperatuur worden opgeslagen en gedroogd bij vochtop-

name. Het lassen met beklede elektrode wordt niet toegepast voor constructieve doeleinden,

maar meestal alleen voor reparaties. Ook het onderpoederlassen is voor aluminium geen ge-

schikt proces vanwege de samenstelling van het poeder. Een nadeel daarbij is ook de hoge

warmte-inbreng en dientengevolge gevaar voor warmscheuren, zie deel 1, en het verlies aan

sterkte van de lasverbinding.
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