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Industrielt anvendt de sidste 50 år

s

Sker ved smeltning af lod i vakuum
Flusfri process Flusfri proces
Smeltning af loddet ved over 800ºC
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Ovne
Vakuum ovne.
B tå  f  k  b h ldBestår af en vakuum beholder
Et varmekammerEt varmekammer
Et vakuumsystem
Et kølesystem
Et styresystem
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Et styresystem



Vakuumlodning og fadølVakuumlodning og fadøl
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Ovne
VertikalVertikal
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Ovne
Horisontal
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Vædning
Kræver en vis gensidig opløselighed

θ = 0

θ
Θ = 60º

Θ= 0º
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•Lod indeles i familier
Former: Tråd, pulver, folie, pastaFormer: Tråd, pulver, folie, pasta
Nye lod hele tiden

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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BNi 5 19 10,2 Rem



ProcestyperProcestyper
Isotermisk størkning Direkte afkøling

Langsom afkøling til under solidus

Temperatur
Sol. (2)

Langsom afkøling til under solidus

Liq..

Sol. (1)

( )
Diffusionstrin

( )

Tid
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Loddefuge
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Ved korrekt 
vakuumlodning ervakuumlodning er
samlingens styrke 
bestemt af 
grundmaterialets!
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Udmattelses-
prøvning afprøvning af 
loddesamling.
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Kedelenhed til 
kondenserendekondenserende 
kedel, i naturgas 
fyr.y
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Applikation af 
lod pasta ved 
hjælp af 
robotsystemrobotsystem
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Chargering afChargering af 
indsatse til 
naturgasfyr.

L d i fLodning af 
Rustfast stål 
med etmed et 
specielt 
tilpasset lod.
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Læktest ved 
hjælp afhjælp af 
differens-
metoden
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Lodning af 
brændsels-
celler
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Applikation af 
lodpasta pålodpasta, på 
mixer.
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Lod pasta på 
mixermixer
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Mixer til 
fremstilling affremstilling af 
termoplast.
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Sammenligning

af  loddet og 

svejst samling.j g
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Dele til kemisk 
reaktor i rustfrit 
stål.

Pålodning afPålodning af 
flanger, 
kølekanaler og g
indføringer for 
sensorer.
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Del af reaktor 
til kemisktil kemisk 
industri.

slide number 22



Løbehjul til 
kompressor /kompressor / 
turbine
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Applikation af 
lod folie pålod-folie på 
løbehjul til 
kompressorp
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Turbine til 
elproduktionelproduktion.
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Inspektion af 
loddefugerloddefuger.
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Loddefuge i 
kompressorhjulkompressorhjul
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Inspektion af 
lodderesultatlodderesultat 
med ultralyd.
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Svejst!
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Hvis den ikke 
holder!!holder!!
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Dele til Stirling 
motormotor.
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Stirlingmotor 
delvist samletdelvist samlet.
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Stirlingmotor 
færdig monteretfærdig monteret.
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CD-værktøj i 
StavaxStavax
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CD-værktøj
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Værktøj til 

CD-æske
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Eksempel
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Eksempel fler processer på 1 gang
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For at få et godt resultat kræves en 
omhyggelig konstruktionsgennemgang.ygg g g g g

Kontrakt- og
konstruktionsgennemgang

Udfaldsprøve og
evaluering

Produktion
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Hvad skal man huske?

Kontakt Bodycote så tidligt som muligtKontakt Bodycote så tidligt som muligt.

Lav ikke konstruktionen større end højst nødvendigt.

Vælg et stål som er fredeligt at varmebehandle.

Tænk på at konstruktionen skal varmes op, køles og evt.Tænk på at konstruktionen skal varmes op, køles og evt. 
hærdes og anløbes.

Undgå max spænding direkte på spalten

Produktion

Undgå max spænding direkte på spalten.
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Hvad går galt?

1 S lt1. Spalter

2. Spændinger

3. Fiksering

4 Tillodning4. Tillodning

5. Dimensioner

Produktion
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SpalterSpalter

• Spalter skal holdes små

• Spalter skal holdes konstante

• Spalterne skal være ensartede• Spalterne skal være ensartede

• Det er ofte en fordel hvis spalterne er vinkelrette.p

• Når noget går galt er det som oftest Spalterne !!!!
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SpændingerSpændinger

• Spændinger fra materiale fremstillingen

• Spændinger fra bearbejdningen

• Spændinger fra opvarmningen til• Spændinger fra opvarmningen til 
llllloddetemperaturen

• Spændinger som opstår under hærdning/afkøling
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FikstureringFiksturering

• Konstant kraft

• Det er vigtigt at delene er styret i forhold til• Det er vigtigt at delene er styret i forhold til   
llllhinanden, men ikke låst!!

• Termisk balance

• Tillade tilstrækkelig hurtig køling• Tillade tilstrækkelig hurtig køling
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TillodningTillodning

Når loddet flyder vil det afNår loddet flyder vil det af 
overfladespændingsgrunde samle sig i de mindste 
spalter.spalter.

Hvis de kanaler man forsøger at skabe er for 
k l dd d ilsnævre kan loddet stoppe dem til.
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DimensionerDimensioner

Spændinger og de problemer som de forårsager stiger 
k i l d leksponentielt med emne størrelsen.

Det er derfor generelt fordelagtigt at holde de flader som 
skal loddes så små som muligt.g
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Fordele ved VakuumlodningFordele ved Vakuumlodning

•Emner varmes jævnt op•Emner varmes jævnt op

•Loddet doseres præcistp

•Lodningen er flusfri

•Emner er rene og sterile efter lodning

•Spalter fyldes helt

•Man kan ikke have bobler med vakuum i

D l dl i /l df
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•Der er mange lodlegeringer/lodformer



H ad opnå  k nden?Hvad opnår kunden?
•Mange samlingerMange samlinger

•Stor sikkerhed

•Rene emner

•Høj produktivitet

•En konkurrence dygtig proces!!!En konkurrence dygtig proces!!!
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V k l d i kVakuumlodning kan 
li d ktmuligøre produkter som 

ellers ikke er mulige ellerellers ikke er mulige, eller 
forbedre konkurenceevnenforbedre konkurenceevnen 

af en nuværendeaf en nuværende 
produktion
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produktion.



V k l d iVakuumlodning 
d å k danvendes når kun det 

bedste er godt nok!!
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