
Lassen van
aluminiumlegeringen

deel 3

DOOR: THEO LUIJENDIJK, TU DELFT 

Afbrandstuiklassen is een spectaculair lasproces (foto: Welding Instituut in Abington Engeland) 
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In dit derde en laatste deel over het lassen van aluminiumlegeringen zal aandacht

besteed worden aan het weerstandlassen en het wrijvingsroerlassen van deze

materialen. Met name het wrijvingsroerlassen of ‘friction stir welding’ is een

interessant lasproces omdat hiermee de warmscheurgevoelige aluminium-

legeringen probleemloos zijn te lassen.

De bekende lasprocessen zoals puntlassen, rol-

naadlassen en doordruklassen of percussielassen

kunnen zonder al te veel problemen toegepast

worden voor het lassen van de meeste alumini-

umlegeringen. De beste resultaten worden ver-

kregen bij materiaaldiktes van 0,5 tot 3,5 mm.

Bij het puntlassen wordt gebruikgemaakt van

koperen elektroden, zie figuur 10. Koper en alu-

minium legeren gemakkelijk en als gevolg van

het oplopen van de temperatuur op het con-

tactvlak tussen de koperen puntlaselektrode en

het te lassen aluminium zal de elektrode ver-

vuild raken met aluminium. Als gevolg van de

opname van aluminium daalt de smelttempera-

tuur van de koperen elektrode en bij de vol-

gende las zal de opname van aluminium groter

zijn. Om dit te voorkomen moet de elektrode

regelmatig gereinigd worden. Dit kan eenvou-

dig door borstelen. Het borstelen is nodig om

de levensduur van de elektrode te vergroten. In

figuur 11 wordt een voorbeeld gegeven van de

aantasting van de koperen elektrode door het

aluminium en de levensduurverlenging door

borstelen.

Indrukking
Aluminiumlegeringen zijn aanzienlijk zachter

dan staal en de indrukking van de puntlaselek-

trode is daarbij groter. Zacht gegloeide alumini-

umlegeringen zijn vanwege de grote indruk-

king en grotere elektrodeopname moeilijker te

lassen dan de koud vervormde en precipitatie-

geharde legeringen. 

Aluminiumlegeringen hebben afhankelijk van

hun chemische samenstelling een hoog gelei-

dingsvermogen voor warmte en elektriciteit.

Hoe meer legeringselementen aanwezig hoe

lager het geleidingsvermogen. Er treden der-

halve aanzienlijke verschillen op in geleidings-

vermogen tussen de diverse legeringen. Tech-

nisch zuiver aluminium heeft een geleidingsver-

mogen dat ongeveer gelijk is aan 60 procent

van het geleidingsvermogen van de IACS (Inter-

national Annealed Copper Standard), maar de

hoog sterke aluminium-zink-magnesiumlege-

ring AA 7075 heeft een geleidingsvermogen dat

niet groter is dan circa 30 procent van dat van

de IACS. De stroomsterkte die nodig is voor het

puntlassen van aluminiumlegeringen kan dus

sterk verschillen. Voor de meest toegepaste le-

gering AA 6061, een precipitatiehardende alu-

minium-magnesium-siliciumlegering, is de

stroomsterkte als gevolg van het goede gelei-

dingsvermogen van deze legering circa drie-

maal zo hoog als voor het puntlassen van con-

structiestaal. Voor een plaatdikte van 1 mm ligt

de stroomsterkte op circa 30 kA. De aandruk-

kracht is vergelijkbaar met die van staal en door

de geringere hardheid van het materiaal zal de

indrukking groter zijn dan bij staal. Voor het las-

sen van aluminiumlegeringen worden elektro-

den gebruikt met een afrondingsstraal van 76

mm of meer. Om de indrukking van de elek-

trode te beperken kan aan een kant gebruik

worden gemaakt van een vlakke elektrode met

grote diameter. 

Kortere lastijd dan staal
De kwaliteit van de lasverbinding wordt be-

paald door de combinatie van de belangrijkste

lasparameters zoals aandrukkracht, stroom-

sterkte en lastijd. De lastijd is daarbij aanzienlijk

korter dan bij het weerstandlassen van staal.

Hoe korter de lastijd des te beter het lasresul-

taat. Een te lage stroomsterkte kan als gevolg

van het hoge geleidingsvermogen van het ma-

teriaal niet gecompenseerd worden door een

langere lastijd. Bij het lassen met éénfase wissel-

stroombron bedraagt voor het lassen van 1 mm

plaat de lastijd 4 tot 6 cycli (0,08 tot 0,12 s).

Naast het lassen met een wisselstroombron

wordt bij het puntlassen van aluminium ook ge-

bruikgemaakt van gelijkstroom. De lastijd is

daarbij nog korter dan bij wisselstroom. 

De aluminiumoxidehuid werkt als een isolator,

maar als deze niet al te dik is levert de oxidehuid

geen grote problemen op bij het weerstandlas-

sen. Als de oxidehuid is verwijderd moet niet te

lang gewacht worden met lassen. Ontvetten is

een noodzaak. 

Shuntwerking
Een puntlasverbinding moet bij voorkeur op af-

schuiving worden belast. De sterkte van de las-

verbinding is afhankelijk van de laslensdiameter

en de gemiddelde sterkte van het lasmetaal

(omgesmolten moedermateriaal), het aantal

lassen en de positie van de lassen. De diameter

van de laslens moet minimaal gelijk zijn 4x√d en

bij voorkeur gelijk aan 5x√d, d staat voor de

plaatdikte. Als gevolg van het grote geleidings-

vermogen treedt bij het puntlassen van alumi- >>>

Figuur 10. Bij het puntlassen wordt gebruikgemaakt

van koperen elektroden (foto: Laskar)

Figuur 11. Aantasting van de koperen elektrode door

opname van aluminium. Reiniging van de elektrode

gebeurt door borstelen

V E R B I N D E N
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niumlegeringen eerder shuntwerking op. De af-

stand tussen twee opeenvolgende lassen (steek)

moet daarbij groter zijn dan bij staal. Ook moet

de afstand tot de rand van de plaat groter zijn

om dezelfde reden. 

Afbrandstuiklassen
Het afbrandstuiklassen is ook een weerstandlas-

proces. De stroomvoerende delen worden licht

tegen elkaar gedrukt en dan over geringe af-

stand terug bewogen. Op uitstekende delen

aan het oppervlak, bruggen, loopt de stroom-

sterkte zo hoog op dat het metaal daar ter

plaatse verdampt en met het tussenliggende

gas geïoniseerd wordt. Aldus ontstaan op meer-

dere plaatsen kleine elektrische bogen, die het

materiaal in de omgeving doen smelten. Daarna

worden beide helften weer op elkaar gedrukt

en uit elkaar gedreven en ontstaan meerdere

elektrische bogen en smelt een groter deel van

het oppervlak. Het proces wordt herhaald tot

het te verbinden oppervlak volledig is gesmol-

ten. Dan worden beide helften tegen elkaar ge-

drukt en over enige afstand naar elkaar bewo-

gen (stuiken). Er ontstaat aan het lasvlak een

braam, zie figuur 12 die later mechanisch moet

worden verwijderd. Doordat het vloeibare me-

taal wordt weggedrukt worden gelijktijdig ook

verontreinigingen naar de buitenkant gedrukt.

Er ontstaat een schone en kwalitatief goede

verbinding. Een nadeel van het afbrandstuiklas-

sen is het spatgedrag dat ontstaat tijdens het uit

elkaar bewegen van de te verbinden delen. Het

proces wordt onder meer toegepast voor het

lassen van staven en profielen. 

Weerstandstuiklassen
In tegenstelling tot het afbrandstuiklassen vindt

bij het weerstandstuiklassen geen smelten aan

het contactvlak plaats. De te verbinden delen

worden met grotere kracht tegen elkaar ge-

drukt en de elektrische stroom wordt zolang

doorgevoerd dat het materiaal rond het con-

tactvlak voldoende is verweekt om stuiken van

de verbinding mogelijk te maken.. Door stuiken

van de te verbinden delen ontstaat een braam,

die later door middel van een mechanische be-

werking verwijderd moet worden. Essentieel bij

dit proces is dat smelten aan het oppervlak

wordt voorkomen. Bij gedeeltelijk smelten van

het oppervlak ontstaat een kwalitatief mindere

verbinding. Fontijne Grotnes in Vlaardingen

bouwt apparatuur voor het weerstandlassen

van bijvoorbeeld wielvelgen, zie figuur 13. Er

wordt uitgegaan van stripmateriaal dat op de

gewenste lengte wordt afgeknipt. Daarna

wordt de strip rondgebogen en ingeklemd. Dan

wordt gelast en wordt de braam met behulp

van een broots verwijderd. De wielvelg verkrijgt

zijn gewenste vorm door rolvormen. 

Wrijvingsroerlassen
Aluminium is een relatief zacht materiaal en ui-

termate geschikt om dit te kunnen wrijvingslas-

sen. Bij het wrijvingsroerlassen (friction stir wel-

ding), van een stompe lasnaad wordt een snel

roterende metalen pin in het materiaal gedrukt

en daarna door de lasnaad bewogen, zie figuur

14. Er wordt een plastische zone rond de pen

gecreëerd en het materiaal wordt onder druk

naar de achterkant van de pen getransporteerd,

waar de verbinding ontstaat en afkoelt. De

Figuur 12. Voorbeelden van afbrandstuikgelaste aluminiumprofielen (foto: Valk

Welding, Alblasserdam)

Figuur 13. Weerstandstuiklasmachine voor het maken van wielvelgen (foto:

Fontijne Grotnes)

Figuur 14. Principetekening van het

wrijvingsroerlassen, waarbij a = het niet beïnvloede

basismateriaal, b= warmtebeïnvloede zone, 

c = laszone en d = fijnkorrelige zone in de las

Rolnaadlassen
Het rolnaadlassen van aluminiumlegeringen brengt geen extra problemen met zich mee. Bij

rolnaadlassen kan gekozen worden voor overlappende lassen zodat een vloeistof en gasdichte

verbinding verkregen wordt. Er kan gelast worden met doorlopende elektrodewielen en

voortbewegende plaat, maar er kan ook voor het maken van de afzonderlijke lassen steeds

gestopt worden. Er ontstaat een betere las als er even gestopt wordt. Bij het constant door-

lopen van de laswielen en de plaat valt de aandrukkracht weg als de las nog aan het stollen

is en dit leidt tot grotere poreusheid en een slechtere las. Bij rolnaadlassen moet als gevolg van

de optredende shuntwerking met een iets hogere stroomsterkte en hogere aandrukkrachten

worden gelast dan bij het puntlassen. De diameter van de rolnaadlaswielen varieert van 25

mm tot 250 mm. De wielen moeten na elke drie tot vijf omwentelingen gereinigd worden met

een abrassief middel om de aluminiumopname van de koperen wielen te verwijderen. 
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