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LUTOWANIE TWARDE PRÓŻNIOWE I W ATMOSFERACH GAZOWYCH 
  
 Luty twarde stosowane są w przypadku, gdy od połączenia lutowanego oczekiwana jest wysoka 
wytrzymałość, rzędu 200 – 700 MPa. Do najczęściej stosowanych lutów twardych należą stopy na osnowie srebra, 
miedzi, układu srebro – miedź oraz niklu. Inną grupę (rzadziej stosowaną ze względu na cenę) stanowią luty na 
osnowie złota z dodatkami składników stopowych. Z uwagi na reaktywność ciekłych metali, lutowanie twarde musi 
odbywać się w atmosferach ochronnych (obojętnych lub redukcyjnych), próżni, ewentualnie pod osłoną specjalnych 
topników. 
 Zakład Inżynierii Spajania ma wieloletnie doświadczenia w zakresie technologii lutowania twardego 
płomieniowego, indukcyjnego, w piecach próżniowych i w atmosferach ochronnych (komorowych i o pracy ciągłej), 
różnych materiałów inżynierskich: metali i stopów, ceramiki i kompozytów. 

Lutowanie w piecach próżniowych i z atmosferą ochronną dzięki dużej wydajności i łatwości automatyzacji 
nadaje się do zastosowania w produkcji wielkoseryjnej.  Jego podstawowe zalety to: 
- wysoka jakość i własności eksploatacyjne połączeń; 
- czystość i estetyka powierzchni polutowanych elementów; 
- możliwość lutowania materiałów o stosunkowo trwałych tlenkach; 
- możliwość wykonania w jednej operacji wszystkich połączeń w podzespołach o złożonej konstrukcji. 

Zastosowanie lutowania w próżni dotyczy przede wszystkim produkcji seryjnej podzespołów o złożonej 
konstrukcji, a w przypadku produkcji jednostkowej i małoseryjnej, podzespołów wykonanych z nowoczesnych 
inżynierskich materiałów konstrukcyjnych, uznawanych zwykle za trudno spajalne. Do tych materiałów należą: 
wysokostopowe stale odporne na korozję, metale wysokotopliwe (molibden, wolfram, niob) i ich stopy, metale 
reaktywne (tytan, cyrkon, beryl) i ich stopy, specjalne stopy żelaza i aluminium wzmacniane wydzieleniami 
dyspersyjnymi, żaroodporne stopy na osnowie niklu i kobaltu (tzw. nadstopy – drobnokrystaliczne lub 
monokrystaliczne), stopy na osnowie faz międzymetalicznych (Ni-Al., Ti-Al.), materiały ceramiczne i węglowe oraz 
materiały kompozytowe.            b) 
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Przykłady lutowania: a) stali kwasoodpornej z wykorzystaniem lutu Ag-Cu-Ni; b) ceramiki Al2O3; c) ceramiki Al2O3 i stali kwasoodpornej 
lutem aktywnym Ag-Cu-Ti. 
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