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Vakuumlodning: 

Industrielt anvendt de sidste 70 år 

Sker ved smeltning af lod i vakuum 

Flusfri proces 

Smeltning af loddet ved over 800ºC 
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Processen udnytter at ved høj temperatur og meget lave tryk, sker 

der en fysisk rensning af overfladen på materialer. 

 

•Der sker en dissociation af oxider 

•Der sker en opbrydning af oxid laget 

•Der sker en af dunstning af forbindelser 

 

Alt dette hjælper på rensningen af overfladen 
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Ovne 

 Vakuum ovne. 

 Består af en vakuum beholder 

 Et varmekammer 

 Et vakuumsystem 

 Et kølesystem 

 Et styresystem 
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Ovne 

Vertikal 



Før placering i ovnen samles delene med 

det valgte lod. 

 

Loddet vælges udfra kendskab til de 

indgående materialer, den tilstand der 

tilstræbes, samt hvad miljø det 

efterfølgende skal anvendes i 
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Den anvendte loddecyklus, fastlægges 

udfra det valgte lod, emnets udformning, 

og den ønskede sluttilstand af emnet 
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•Eksempler på lod: 

Former: Tråd, pulver, folie, pasta 

Nye lod udvikles løbende 

Cu Ag Mn Pd Cr B Si Fe Ni

Ag28Cu 28 72

AgMn 85 15

AgPd2,5 97,5 2,5

BNi-2 7 3,1 4,5 3 Rem

BNi-5 19 10,2 Rem
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Loddet t-samling rustfri med et nikkelbaseret 

lod ( Amdry 105 ) 



01/02/2013 Title of the slide show 12 



01/02/2013 Title of the slide show 13 



01/02/2013 Title of the slide show 14 



slide number 15                 

 Procestyper 

Temperatur 

Tid 

Liq.. 

Sol. (1) 

Sol. (2) 
Diffusionstrin 

Isotermisk størkning Direkte afkøling 

Langsom afkøling til under solidus 



Da processen foregår i et helt lukket anlæg, er det af yderste 

vigtighed at delene der skal loddes er fixeret i forhold til hinanden, 

og at de er understøttet af egnede materialer. 

 

Da det er højtemperatur lodning skal man huske på den termiske 

udvidelse, den kan sagtens være flere millimeter.  
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Applikation af 

lod folie på 

løbehjul til 

kompressor 
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Løbehjul til 

kompressor / 

turbine 
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Højtryks 

turbine  til 

elproduktion. 
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Højtryks 

turbine  til 

elproduktion. 
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Inspektion af 

loddefuger. 
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Loddefuge i 

kompressorhju

l 
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Inspektion af 

lodderesultat 

med ultralyd. 
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Svejst! 
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Hvis den ikke 

holder!! 
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Ved korrekt 

vakuumlodning 

er samlingens 

styrke bestemt 

af 

grundmaterialet

s! 
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CD-værktøj 
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Dele til 

Sterling motor. 
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Sterlingmotor 

delvist samlet. 
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Sterlingmotor 

færdig 

monteret. 
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Fordele Ved Vakuumlodning 

•Emner varmes jævnt op 

•Loddet doseres præcist 

•Lodningen er flusfri 

•Emner er rene og sterile efter 

lodning 

•Spalter fyldes helt 

•Der er mange lodlegeringer 
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Vakuumlodning kan 

muliggøre produkter 

som ellers ikke er 

mulige, eller forbedre 

konkurenceevnen af 

nuværende produktion 
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Vakuumlodning 

anvendes når kun det 

bedste er godt nok!! 


