Lutowanie aluminium na twardo
Do lutowania aluminium i jego stopów wykorzystuje się najczęściej luty
zawierające aluminium i krzem jak i cynk z aluminium. Połączenia te gwarantują
dobrą wytrzymałość oraz wysoką odporność na korozję. Ze względu na powstanie na
powierzchni aluminium warstwy tlenków należy stosować odpowiednia topniki.

Do lutowania aluminium na twardo proponujemy kilka rodzajów
lutów twardych:
AlSi12 - Lut twardy o zawartości 88% Al I 12% Si. Podstawowy lut do
połączeń
aluminium z aluminium i miedzi z aluminium oraz aluminium ze stalą nierdzewną.
Zaleca się stosowanie topnika do aluminium. Zakres temperatur topnienia
575 - 585°C. Temperatura robocza : 580°C.
AlSi12t - Lut zawierający rdzeń z topnikiem. Nie wymaga stosowania dodatkowego topnika.
ZnAl4 - Lut cynkowo – aluminiowy o niskiej temperaturze topnienia. Zawiera 96% Zn
oraz
4
% Al.
Idealny
do
łączenia
elementów
cienkościennych
z aluminium. Lut posiada topnik w formie zewnętrznej otuliny i nie wymaga
stosowania dodatkowych aktywatorów. Zakres temperatur topnienia: 385 – 418 °C.
temperatura robocza: 410 °C.
ZnAl22 Lut rdzeniowy cynkowo-aluminiowy ZnAl22, zakres temperatur topnienia
440-470°C, do lutowania twardego aluminium z aluminium i aluminium
z miedzią. Rdzeń lutu wypełniony jest topnikiem. Ze względu na niską temperaturę
roboczą (475°C) i dobrą płynność lut ten umożliwia lutowanie aluminium
z aluminium bez ryzyka przegrzania łączonych elementów.
AlumWeld - Lut twardy pozwalający na proste łączenie wszystkich stopów aluminium
w tym duraluminium i siluminium, a także stali i stali ocynkowanej.
Lutowanie nie wymaga zaawansowanego sprzętu, odbywa się bez wytrawiaczy, bez
argonu itp. Połączenia wykonuje się przy pomocy zwykłego palnika na propan-butan.
Lutowanie mniejszych przedmiotów można przeprowadzić na kuchence gazowej.
Wystarczy nagrzać lutowany przedmiot, przyłożyć spoiwo AlumWeld tak, aby stopiło
się od jego ciepła, ułożyć spoinę i zostawić do wystygnięcia.






Temperatura topnienia 400 oC
Dobra przewodność cieplna i elektryczna (28 %IACS)
Odporność na korozję
Wysoka wytrzymałość
Łatwa obróbka (wiercenie, frezowanie, gwintowanie, szlifowanie)
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Topniki do lutów aluminiowych:
AFP20

Topnik AFP200 do aluminium w postaci pasty. Opakowanie 100g. Zakres
temperatur aktywności 520°C-635°C. Resztki topnika są korozyjne, należy je usunąć
po lutowaniu.

AL130 Topnik do lutowania aluminium i jego stopów AL130 w postaci proszku.
Opakowanie 100g. Zakres temperatur aktywności 520°C-635°C. Resztki topnika są
korozyjne, należy je usunąć po lutowaniu.

Alu12

Niekorozyjny topnik wg DIN EN 1045-FL10 (F-LH 1), do lutowania twardego
aluminium i metali lekkich. Zakres temperatur: 450°C - 620°C

Alu22

Topnik wg DIN EN 1045-FL10 (F-LH 1), higroskopijny proszek do lutowania
twardego aluminium i metali lekkich. Zakres temperatur: 580°C – 600°C.

Alu52

Topnik wg DIN EN 1045-FL20 (F-LH 2), niehigroskopijny proszek do lutowania
twardego i spawania aluminium i stopów metali lekkich. Zakres temperatur: 580°C –
600°C.
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