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EXAMENSARBETE

Hållfasthet hos saltbadslödda aluminiumdetaljer
Stumfog och överlappsfog

Sammanfattning
Detta examensarbete har genomförts för företaget Elimag Göteborg AB. Företaget
hårdlödar aluminium i saltbad. Fördelarna med denna metod är att man kan löda
tunnväggiga konstruktioner som har komplicerade utformningar i en operation och det
är också skonsamt mot materialet. På så sätt undvikes att tunnväggiga delar smälter ner
eller deformeras.

Av erfarenhet konstruerar företaget en lödfog av typ överlappsfog. Man anser att
stumfogar är olämpliga och ska undvikas. Detta görs för att få bästa hållfastheten.

Uppgiften från företaget är att analysera fogsnittet m.a.p. areor och hållfasthet för båda
fogtyperna när de belastas med en dragspänning.

Mikroskopisk undersökning av brottytan efter dragprovning visar att efter
hårdlödningsprocessen i saltbad finns det saltrester i fogen samt att en del av lodet
(aluminiumfolie) försvinner i saltbadet. Följden blir att vidhäftningen inte blir hundra
procentig. Vid dragprovning och FEM-beräkning i ANSYS-programmet av lödda
provstavar utförs en jämförelse mellan stum- och överlappsfog med samma fogarea. Det
visar sig att brottgränsen blir högre i stumfogen, men den är lägre än grundmaterialet.

Vid överlappsfogen med tre gånger så stor fogarea som stumfogen visar det sig att vid
stora fogareor har man mer saltrester i fogen samt att vidhäftningen blir lite sämre, men
hållfastheten blir betydligt högre. Dragprovet visar att brottgränsen blir nästan lika med
värmebehandlade grundmaterialet. Resultatet visar att om man önskar en fog som har
högre brottgräns än grundmaterialet, så måste foglängden vara minst 5-6 gånger
tjockleken.
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Examination work

Strength of salt bath brazed aluminium parts
Butt- and overlap joint

Summary
This examination work has been done for the company Elimag Göteborg AB. In the
company aluminium is brazed in salt bath. The advantage with this method is, that you
can braze thin-walled constructions that have complicated shapes in one operation and
this is perfect for details with high demands on strength, surface finishing and
measurement accuracy. In this way you avoid thin-walled material section melt down or
deformation.

By experience, the company constructs a braze joint of the overlap joint type. It is
considered that butt joints are unsuitable and should be avoided.

The examination subject from the company is to analyse the joint section with regard to
areas and strength for both joint types when they are loaded with a pull stress.

Microscopic examination of the fracture surface after the tensile test shows that after the
braze process in salt bath there are some salt particles left in the section and some parts
of the solder (aluminium foil) have disappeared in the salt bath. The consequence is that
the joining will not be perfect. A comparison between butt- and overlap joint with the
same joint area is done by FEM-calculation in the ANSYS program and tensile test. The
result shows that the ultimate fracture is higher in butt section, but it is lower than the
basic metal.

Overlap section by three times as big section area as the butt section, shows that the big
section areas have more salt left in the section and the joining would be inferior, but the
strength would be considerably higher. The result shows that if a joint that has higher
ultimate strength than the basic metal, is needed a section length at least 5-6 times
material thicken.
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1 Inledning
Detta examensarbete är på 10 poäng (C-nivå) omfattande 10 veckors heltidsarbete.
Arbetet är den avslutande delen i maskiningenjörsutbildningen med inriktning mot
produktutveckling/konstruktion på Högskolan Trollhättan/Uddevalla Institutionen för
teknik och resulterar i Teknisk Kandidatexamen. Rapporten är skriven för företagets
(Elimag Göteborg AB) personal och för studenter på maskinteknik.

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
Hårdlödning har varit känd i flera tusen år. Efterhand som människan och tekniken
utvecklats, har förbindningsmetoderna kommit att få allt större betydelse. Idag finns det
flera olika hårdlödningsmetoder att välja bland. Saltbadslödning är en av de metoder
som används på företaget Elimag Göteborg AB när de löder sina
aluminiumkonstruktioner. Företaget etablerades i början av 90-talet. Elimag är ett bolag
med 144 anställda som ingår i koncernen BEIJER och ALMA. Förutom saltbadslödning
har företaget CNC-bearbetning och höghastighetsbearbetning av aluminium. De flesta
av företagets kunder är världsledande inom sina områden och ställer höga krav på
hållfastheten. Deras detaljer används i flygplan, bilar, mm [9].

För att få den optimala hållfastheten är det viktigt att välja rätt fogtyp för
saltbadslödningen och att ha en kännedom om fogens egenskaper när den har varit nära
grundmaterialets smälttemperatur i saltbadet.

Uppgiften från företaget är att jämföra och analysera egenskaperna hos fogsnittet i två
typer av fogar (stum- och överlappsfog) m.a.p. areor och hållfasthet när de belastas med
drag- eller skjuvspänning.

1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att ge företaget en bättre kännedom om fogsnittet för
aluminiumdetaljer som lödas i saltbad. Rapporten vänder sig till företagets personal och
till högskolans studenter.

1.3 Mål
Målet är att utföra beräkning och dragprovning på stum- och överlappsfogade
konstruktioner. Fogsnittet skall analyseras m.a.p areor och egenskaper. En förståelse
skall byggas upp om hur hårdlödningsprocessen sker i saltbad på företaget.
Litteraturstudie görs för aluminiumlödning i saltbad.
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1.4 Avgränsningar
Arbetet avser endast två hårdlödda fogtyper, överlappsfog och stumfog.  Endast en
plåttjocklek utnyttjas.

1.5 Metoder
� Litteraturstudie om aluminium och hårdlödning

� Genomgång av hårdlödningsprocessen i företaget

� FEM-beräkningar på fogar

� Standardiserade provstavar SS-EN 10 002-1 utnyttjas

� Dragprovning utförts på grundmaterial och lödda material

� Fogsnittet analyseras med stereomikroskop efter brott

2 Hårdlödning
Hårdlödning används för att förbinda metalldelar av samma eller olika material med
varandra i fast förband.

2.1 Lod
För att sammanfoga två aluminiumdetaljer behövs ett aluminiumkisellod. Lodet måste
ha lägre smälttemperatur än grundmaterialet. Detta beror på att lodet måste smältas och
legeras med fogytans grundmaterial. I hela processen är grundmaterialet i fast form. Det
finns olika lodformer, men de vanligaste är följande:

Rak lodtråd används för fogtvärsnitt med max 6.35 mm.

Lodpulver rörs ut tillsammans med flussmedel till en pasta, som penslas på lodstället.
Lod i denna form används huvudsakligen för små detaljer, där det annars skulle vara
svårt att tillföra lod eller i de fall man inte kan tillföra lodet på annat sätt.   

Lodfolie och pläterat lod används för fogtvärsnitt med minst 6.35 mm.

Det finns sju olika hårdlödningsmetoder att välja:

1. Båglödning. Värmningen görs med en tidsreglerad elektrisk båge. Metoden används
bl.a. för fastställning av kontaktförbindningar på järnvägsräls.

2. Flamlödning. Lödningen utförs genom handlödning eller mekaniserad lödning med
en förbrännare. Som gas kan gasol eller oxy-acetylen användas. Lodet tillförs
manuellt eller i form av lodringar.

3. Induktionslödning. Värmet alstras på elektrisk väg i själva arbetsstycken. Metoden
används mest för detaljer av stål men även av mässig, koppar och aluminium.
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4. Motståndslödning. Värmet tillförs genom resistiv uppvärmning.

5. Saltbadslödning. Se beskrivningen i punkt 2.2.

6. Ugnslödning. Processen utnyttjar värmet i en genomskjutningsugn, som är elektrisk
eller bränsleeldad. Metoden är lämplig för pläterat material.

7. Vakuumlödning. Metoden är flussmedelfri och kräver pläterat material. Den ger
förband med högre kvalitet än någon annan lödmetod. Detaljerna som skall lödas
placeras i en vakuumkammare där luften pumpas ut. Därefter höjs temperaturen till
cirka 600 �C [1,2,3 5].

2.2 Saltbadslödning 
Aluminiumdetaljerna som skall sammanfogas förvärms först i en ugn och värms
därefter i ett saltbad med volymen lite över en kubikmeter till något över lodets
smältpunkt som är cirka 595 �C, varefter hopfogningen sker genom kapillärkraften.
Saltbadet innehåller aluminiumflorider och litiumklorider som fungerar som flussmedel.
Fogen ska vara så utformad att flussmedlet kan tränga in i alla ställen som skall lödas.
Orsaken till det är att flussmedlet:

-bryter upp och avlägsnar oxider

-skyddar grundmaterialet från oxidation under lödningen

-medger att lodet kan väta fogytorna [2,4].

3 Provstavar
För att utföra dragprovningar och analysera fogsnitt behövs provstavar. Provstavarna
valdes till SS-EN 10 002-1 [8]. De ritades i AutoCAD 2000i. Sedan lämnades
underlaget till företaget för att tillverka dem (fyra olika utföranden - 1, 2, 3 och 4).
Provstavarna var avsedda för provning av samt grundmaterial, stum- och
överlappsfogar. Två olika fogareor studerades för överlappsfogarna. Den ena hade
samma fogarea som stumfog, vilket var tänkt att jämföra hållfastheten med stumfogen
och den andra hade en fogarea som var tre gånger större än stumfogen (2, 3 och 4).
Grundmaterialet var 4212-06 en ALSi1MgMn-legering. Detta är en härdbar varmåldrad
legering med smälttemperatur 630 �C som har en sträckgränsen på 290 N/mm2. Lodet är
av typen aluminiumkisel ALSi med smälttemperatur 585 �C och har en sträckgräns på
180 N/mm2.

4 Lödning av provstavar
Lödningsprocessen utfördes på följande sätt:
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1. Detaljerna rengjordes noggrant från fett. Rengörningen sker genom att man doppar
hela detaljen i avfettning i fem minuter och sedan sköljer med vatten. Därefter utförs
betning. Med betning menas att detaljen doppas i svaga syror i tre minuter och sedan
sköljes med varmvatten.

2. Lod, i detta fall aluminiumfolie, lades mellan fogytorna. För att fogspelet skulle
hållas konstant behövdes fixering. Dessutom krävdes fixering p.g.a. att materialet
mjuknar vid uppvärmning.

3. Provstavarna förvärmdes först i en ugn med temperaturen 570 �C i 20 minuter och
sedan sänktes de i saltbadet i tre minuter.

4. Provstavarna kyldes långsamt till lite över rumstemperatur.

5. Eftersom flussmedlet är korrosivt, så måste det avlägsnas från detaljerna genom
betning (31) [4].

5 Härdning av provstavar
Innan provstavarna placerades i saltbadet, mättes hårdheten till 107 HV. Mätningen efter
saltbadet visade 57 HV, vilket var en minskning på 48%. Anledningen till
hårdhetsändringen är att de koherenta små partiklarna i materialet först löses upp vid
hög temperatur och sedan utskiljes som icke effektiva partiklar vid den långsamma
svalningen. Detta medför att sträckgränsen blir lägre. För att förbättra hållfastheten
åtgärdas problemet genom värmebehandling, släckning och åldring eller med ett ord
utskiljningshärdning:

� Upplösning: Provstavarna värms till 530 �C i ugnen i 15 minuter.

� Snabbkylning: Upplösningen avslutas med en fläktkylning till rumstemperatur.
Kylningen måste ske snabbt för att den hårdande fasen inte skall utskiljas under
temperatursänkningen.

� Varmåldring: Varmåldringen utförs vid 175 �C i 8 timmar. Därmed bildar
koherenta partiklar som ger en avsevärd hållfasthetsökning.

Efter utskiljningshärdningen ökade hårdheten till 85 HV. Härdningseffekten blir mindre
än för utgångsmaterialet p.g.a. den relativt långsamma luftkylningen.

6 Simuleringar
Simuleringar utfördes i programmet ANSYS-5.7. Materialdata för lödda provstavar
valdes efter hårdhetsprovning enligt Vickers (SS-EN ISO 6507).
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6.1 FEM-modeller
Alla tre typerna av hoplödda provstavar ritades två-dimensionellt i ANSYS. Här gäller
plant spänningstillstånd och elementtyp PLANE 42 av första ordningen valdes. Vid
meshningen  användes mapped mesh. För att få bra resultat, gjordes meshen finmaskig
(6, 10, och  20).

Materialdata valdes efter dragprovningen. Elasticitetsmodulen för grundmaterialet och
lodet var E=75000 N/mm2 respektive 65000 N/mm2. Sträckgränsen för grundmaterial
och lod valdes till 200 N/mm2 respektive 110 N/mm2.

Då den vänstra sidan valdes fast inspänd vid änden så låstes provstavarna på följande
sätt:

Se stumfogade provstaven i bilaga 5. Eftersom lasten verkade enbart i X-riktningen så
måste den låsas i samma riktning. För att provstaven inte skall åka ner så låses en punkt
i Y-riktningen i det nedre vänstra hörnet.

För överlappsfogade provstavar var låsningen lite annorlunda, eftersom man ska känna
till hur provstavarna deformeras under dragningen. Vid dragning uppkommer en böjning
som resulterar i att provstavarna deformeras även i Y-riktningen också, och då måste de
låsas i båda ändarna i Y-riktningen. Dessutom låstes den vänstra linjen i X-riktningen
eftersom lasten verkade i den riktningen. En dragspänning på 130 N/mm2 lades
horisontell på samtliga provstavar (5, 10, 15 och 20).

Eftersom vi går över sträckgränsen för lodet så utfördes en ickelinjär beräkning här.

7 Resultat av FEM-beräkningar
Resultatet av följande beräkningar i tabellen finns i bilagor. Beteckningen t betyder
längden på fogen lika med tjockleken t. Bredden är 20 mm och tjockleken är 2.5 mm.
Därmed arean för fogen t och 3t blir 50 mm2 respektive 150 mm2.

Stumfog t Överlappsfog t Överlappsfog 3t Överlappsfog 7t

Deformation 0.2 mm 2.5 mm 2.5 mm 0.68 mm

Spänning i X-
riktning

131 N/mm2 277 N/mm2 271 N/mm2 249 N/mm2

Spänning i X-
riktning

18 N/mm2 375 N/mm2 250 N/mm2 151 N/mm2

Effektivspänning 122 N/mm2 345 N/mm2 207 N/mm2 247 N/mm2

Tabell 1. Resultaten är  från FEM-simuleringar
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8 Analys av resultat för FEM-beräkningar

8.1 Stumfog
Spänningskoncentrationen blir högst för hela lodet och en bit av materialet nära fogen i
X-riktningen. Det blir en midjebildning och spänningen blir minst i provstaven där det
bildas en midjebildning (7). Spänningen i Y-riktningen blir störst i fogen (8).

Effektivspänningen blir störst i grundmaterialet p.g.a. att lodet plastiseras samt att
grundmaterialet utsätts för spänningar i olika led (9). För att få en förståelse se följande
beräkningar. Värdena är tagna från bilagor 7 och 8.

Max spänning för grundmaterial i X- och Y-riktning är 130 N/mm2respektive 122
N/mm2.

Max spänning för lod i X- och Y-riktning är 130 N/mm2respektive 100 N/mm2.

Effektivspänning för grundmaterial � � 12922
�����

����

�

�����
�

e  N/mm2

Effektivspänning för lod � � 11922
�����

����

�

�����
�

e  N/mm2

Resultatet ger att brottet sker i fogen.

8.2 Överlappsfog med samma fogarea som stumfog
Spänningen i X-riktningen blir störst i grundmaterialet samt hälften av lodet vid
fogkanterna som ligger i det plastiska området (12). Spänningen i Y-riktningen blir
störst vid fogkanterna men den avtar i mitten (13). Effektivspänningen blir störst i hela
fogen, d.v.s. hela fogen ligger i det plastiska området och därmed sker ett brott i hela
fogen (14).

8.3 Jämförelse mellan stum- och överlappsfog med samma
fogarea

Överlappsfogen klarar hållfastheten sämre. Detta beror på den följande faktorn:

Skjuvspänning = 0.6 dragspänning

ss �� �� 6.0

Följden blir att spänningskoncentrationen för ett förband blir mer när den utsätts för en
skjuvspänning  jämfört med en dragspänning.

8.4 Överlappsfog med tre gånger fogarea som stumfog
Spänningen i X-riktningen är störst i grundmaterialet. En bit av fogen befinner sig i det
plastiska området (17). Spänningen i Y-riktningen blir nästan lika med noll i mitten av
fogen men den blir störst runt kanterna (18).
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Effektivspänningen blir störst i grundmaterialet, men en stor del av fogen befinner sig i
det elastiska området. Här skulle fogen klara sig lite bättre än grundmaterialet  (19).

8.5 Överlappsfog med 7 gånger fogarea som stumfog
Grundmaterialet får den maximala spänningen i X-led. I stort sett hela fogen befinner
sig i det elastiska området (22). Spänningen i Y-riktningen blir störst vid fogkanterna
(23). Därmed blir effektivspänningen störst i fogkanterna, men den avtar i mitten (24
och 25). Fogen klarar sig bäst.

9 Dragprovning

9.1 Utrustning:
� Dragprovmaskinen ”Zwick”(GmbH & CO) 100 KN

� Programvaran testXpert

� Extensiometer

9.2 Resultat av dragprov
Innan utförandet av dragprovningen mättes fogerna. Överlappsfogen som skulle ha
samma area som stumfogen, hade nästan 20 % större area. Dessutom var en del av de
stumfogade provstavarna inte exakt lödda på bredden, vilket resulterar i mindre fogarea.

Vid dragning av provstavar används extensiometer för att beräkna elasticitetsmodulen
E. Extensiometer sitter på provstaven och den måste ha bra grepp för att kunna mäta.
Med fogade provstavar blir greppet inte ordentligt och därför blir resultatet fel. Eftersom
E-modulen på de obehandlade och värmebehandlade provstavarna visade 77000 N/mm2,
så måste E-modulen vara lika för fogade provstavar. Följande värde i tabellen finns på
bilagor 26, 27, 28, 29 och 30.

Obehandlade
provstav

Värmebehandlade
provstav

Stumfog t Överlappsfog t Överlappsfog 3t

Elasticitetsmodul
E

77000 N/mm2 77000 N/mm2 77000
N/mm2

77000 N/mm2 77000 N/mm2

Max kraft 16940 N 11200 N 5460 N 6500 N 11150 N

Brottgräns 339 N/mm2 224 N/mm2 110
N/mm2

130 N/mm2 223 N/mm2

Tabell 2. Resultatet är från dragprovningar
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10 Mikroskopisk bild över fogyta
Utrustningen är stereoljusmikroskop.

10.1 Stumfog
Bilderna på stumfogen visar att det finns många hålrum (porer), vilket betyder att vissa
ställen i fogen inte har blivit lödda och därmed ser man tydligt grundmaterialet.

Fig. 1 Fogyta 16x. Stumfog efter brott. Två plåtar med tjockleken 2.5mm och bredden 20mm.

Det största hålrummet hade diameterern 0.5 mm. Det ser ut som att en del lod har smälts
ut i saltbadet. Det finns till och med mängder av saltrester på fogytan. 

Fig. 2 Fogyta 57x. Stumfog med porer och saltrester. De största porerna har diameter0.5mm.
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10.2 Överlappsfogar
Sämst vidhäftning blev det hos överlappsfogen med tre gånger fogarea jämfört med
stumfogen. Figur 3 och 4 visar tydligt de ställen som inte var lödade. Det största
hålrummet i fogen i figur 3 som inte blev lödad hade en area på nästan 16 mm2.

Fig 3 Fogyta 6x. Överlappsfog med tre gånger fogarea.       Fig 4 Fogyta 22x. Överlappsfog. Brottytan    
                 visar en stor andel porer

Överlappsfogen med motsvarande fogarea som stumfogen lödade bättre än de andra
provstavarna  (se figur 5). I samtliga provstavar fanns det dock saltrester.

Dessutom utfördes en mätning via mikroskopes program för fogarean. Arean var nästan
60 mm2, vilket är 20% större än stumfogens fogarea.

Figur 6 20x. Brottytan på överlappsfog med motsvarande fogarea som stumfog.
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11 Analys av resultat för dragprovningar

11.1 Överlappsfog med motsvarande fogarea som stumfog
Resultatet från dragprovning i bilaga 28 visar att brottgränsen för stumfogade provstavar
är 18 % lägre än överlappsfogen med motsvarande fogarea. Anledningen till detta är
följande:

- Mer lod rinner ner i saltbadet p.g.a. fel placering vid vertikal än vid horisontell fogyta.
Detta ger en sämre vidhäftning

- Mindre fogarea

Detta resultat ger oss, om fogarean och vidhäftningen är lika för båda fogtyper, så skall
stumfogen ha högre hållfasthet. Detta beror på skillnaden mellan dragning och
skjuvning. Teoretisk är skjuvspänningen 0.6 gånger dragspänning d.v.s. ss �� �� 6.0 .

11.2 Överlappsfog med motsvarande tre gånger fogarea som
stumfog

Mikroskopisk bild på brottytorna för överlappningsfogar med motsvarande tre gånger
fogarea som stumfogen visar att större andelen är porer. Detta leder till en lägre
hållfasthet. Med tanke på lite sämre vidhäftning och mer saltrester i fogen visar
resultatet från dragprovningar att hållfastheten är nästan lika som värmebehandlade
provstavar (se tabell 2).

12 Slutsatser
Detta projektarbete visar att vid lödning av vertikaltplacerade fogytor rinner en del lod i
saltbadet. För att minska lodförlusten ska fogarean placeras vågrätt och då kommer lodet
att ligga kvar i större utsträckning.

Troligen blir resultatet annorlunda om man hade ett pläterat lod, eftersom lodet inte kan
röra sig.

Företaget Elimag vill ha fogar med cirka 80% av den ursprungliga hållfastheten. En
uppskattning av resultatet från dragprovningar visar att vid stumfoga förband blir
brottgränsen lika med 38% av den ursprungliga hållfastheten. Vid överlappsfogar med
samma fogarea (50 mm2) och samma vidhäftning som stumfogar blir resultaten 32% av
den ursprungliga hållfastheten. Detta hållfasthetsminskning beror på att provstavarna
med överlappsfogar utsätts för både skjuvning och böjning. På grund av det böjande
momentet kommer töjningen och belastningen att ha ett maximum i fogens ändar.
Följaktligen börjar brottet vid ena kanten och det resulterar i fogbrott. Enligt resultatet i
tabell 2 klarar överlappsfogar med minst tre gånger fogarea företagets krav.
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Resultatet från mikroskopisk undersökning visar att vid mindre fogarean med
aluminiumkisellod bildas mindre porer. Stora  fogareor vid överlappsfogar ger högre
böjmoment. Böjningen ger höga spänningar på en liten del av fogyta. På en idealt
skjuvbelastad fog är spänningarna jämnt fördelad över ytan. För att förminska
böjmomentet åtgärds problemet genom att utforma en fog som utsätts för både dragning
och skjuvning. Bra exempel på sådana fogar kan vara sned- och trappformiga (se bilaga
32).

13 Rekommendationer till fortsatt arbete
Under hårdlödningsprocessen visade sig att en del lod som är i form av aluminiumfolie
smälts ner i saltbadet. Orsaken till detta kan vara att flussmedlet tvingar lodet bort från
fogen. Det vore intressant att utföra en analys av provstavar med pläterat aluminiumlod i
fogen, så att brottgräns och vidhäftningsyta kan jämföras.

Ett annat förslag är att studera brottytan m.h.a. svepelektronmikroskop med
analysutrustning, så att man får en bild av övergången mellan lod och grundmaterial.
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Bilaga A
Bilaga 1-4 är ritningar

Bilaga 5-25 är FEM-beräkningar

Bilaga 26-30 är resultat från dragning

Bilaga 31 är en instruktionslista för betning


