
‘Beter 1x zien dan 100x horen’
Chinees spreekwoord
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Stelling:
Als je niet vaak hoeft te lassen 
(klein bedrijfje), is hard solderen 
waarschijnlijk veel voordeliger!

We gaan iets vergelijken:
 

1. Elektrisch lassen

Nadelen:

*  kost al gauw honderden euro’s
*  alleen materiaal van dezelfde   
 samenstelling is lasbaar
*  veel soorten elektroden nodig
*  steeds afhankelijk van elektrisch   
 net of forse aggregaat (of accu   
 als je met een trilelektrodehouder  
 werkt) 
*  goede ervaring nodig (veel  
 lassen)
*  beoordeling van las (kwaliteit)   
 moeilijk
*  niet geschikt om materiaal te   
 verhitten t.b.v. vervormen,   
 smeden e.d.
*  het materiaal gaat trekken door   
 de hoge temperatuur
*  gevaar voor huidbeschadiging   
 door u.v.-straling (niet alleen oog   
 maar ook huid beschermen)

Voordelen (zijn er ook!):

*  altijd gereed voor gebruik en  
 verbruikt niets bij niet ge- 
 bruik
*  Makkelijk voor even ‘een  
 lasje leggen’

2.  Autogeen lassen

Nadelen; 
*  het is duur in aanschaf   
 (brander, meters)
*  duur in gebruik
*  bij niet dagelijks gebruik   
 hoge huur voor de flessen
*  flessen zijn moeilijk te ver-  
 plaatsen (ongeveer 50 kg   
 per fles)
*  verschillende lasstaven op   
 voorraad hebben (dikte en   
 materiaalsoort)
*  als je niet geregeld last   
 is het moeilijk om de las te   
 beoordelen (zgn. plakken)
*  materiaal trekt door de   
 hoge temperatuur

Voordelen:

*  je kunt er materiaal mee verhit-  
 ten om te smeden of te buigen of  
 snijbranden

Lassen of solderen?

*  verschillende materialen zijn met  
 elkaar te verbinden

3. Hardsolderen met propaan- 
 brander

Nadelen:

*  het duurt langer
*  voor hele grote en zware werk-  
 stukken is het niet geschikt
*  de te verbinden stukken moeten   
 vrij goed op elkaar aansluiten en   
 goed schoongemaakt zijn. Het   
 ijzer moet op de verbindings-  
 plaats blank zijn
   
   Voordelen:

*  na de aanschaf van de branders,   
 gasfles (propaan) en terugslag  
 klep geen verdere kosten
*  maar 1 soort lasmateriaal nodig:  
 zilversoldeer (wel erg duur, maar   
 zuinig in gebruik)
*  tijdens het solderen kun je zien of  
 de las goed wordt
*  treksterkte is 35 kg/mm2

*  geen afwerking nodig. De verbin-  
 ding is glad
*  uitrusting is makkelijk te ver-  
 plaatsen (ongeveer 15 kg)
*  met zilversoldeer kun je verschil-  
 lende materialen met elkaar ver-  
 binden
*  je kunt er materiaal mee ver- 
 hitten om te vervormen
*  is te gebruiken als verfafbrander
*  geen last van trekken of ver- 
 vormen
*  is ook te gebruiken voor gewoon   
 soldeerwerk


