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Hoofdstuk 1
Inleiding

Op grond van de specifieke eigenschappen heeft de
laser zich ontwikkeld tot een apparaat met verschillen-
de toepassingsgebieden, zoals meettechniek, materiaal-
bewerkingen, communicatietechniek, medische en
chemische toepassingen, enz. In deze publicatie staat
het bewerken van metalen met lasers met een hoog
vermogen, vanaf circa 500 W, centraal.

Deze hoogvermogen lasers kunnen worden ingezet voor
verschillende thermische bewerkingsprocessen, zoals
boren, snijden (zie figuur 1.1), lassen en oppervlakte-
bewerkingen. De laserinstallatie bestaat voor al deze
bewerkingen in principe uit dezelfde componenten. In
vergelijking met conventionele bewerkingmethoden is
bewerken met behulp van lasers snel, nauwkeurig,
vertoont een geringe warmte beïnvloede zone in het
materiaal, en is flexibel in termen van materiaalkeuze,
productgeometrie en automatisering. Laserbewerkingen
vervangen dan ook in toenemende mate conventionele
mechanische en thermische bewerkingsprocessen,
maar maken ook nieuwe bewerkingen mogelijk.

figuur 1.1 Laserbewerkingen zijn snel, nauwkeurig, en ver-
tonen een geringe warmte beïnvloede zone in
het materiaal. Bovendien zijn laserbewerkingen
flexibel in termen van materiaalkeuze, product-
geometrie en automatisering. Op deze foto het
lasersnijden van staal met een CO2-laser

In vergelijking met conventionele bewerkingen is het
bewerken met een laser een relatief complexe taak. De
laserbron is een systeem met nauwkeurige optische
componenten, snelle (hoogvermogen) elektronica, enz.
Door de inzet van onder andere sensoren en regelsyste-
men, is de moderne laserbron echter een betrouwbaar
productiemiddel met een lange levensduur geworden.
Het gereedschap, laserlicht, is (meestal) onzichtbare
elektromagnetische straling met eigenschappen, die
duidelijk verschillen van die van ‘normaal’ licht. Het
resultaat van een laser-materiaalbewerking hangt niet
alleen af van de kwaliteit van de laserbundel en de
bewerkingscondities (laservermogen en bewerkings-
snelheid), maar wordt ook in sterke mate bepaald door
de (materiaal)eigenschappen van het product en de
manipulator die de laserstraal over het product beweegt.

Om de voordelen van laserbewerken volledig te kunnen
benutten, is kennis nodig op meerdere vakgebieden.
Deze publicatie heeft als doel een bijdrage te leveren
aan het vergroten van die kennis. De publicatie is niet
alleen bedoeld voor de daadwerkelijke uitvoerders van
laser-materiaalbewerkingen, maar ook voor ontwerpers
en constructeurs, zodat reeds in het ontwerpstadium
van een product (of productiemethode) met de moge-
lijkheden van lasers rekening kan worden gehouden.
Voor deze laatste groep lezers wordt in de tekst met
behulp van grijze kaders verdiepende kennis gegeven,
die niet nodig is voor het kunnen volgen van de grote
lijn.

Behalve de technische aspecten, gaat deze publicatie
ook in op de veiligheids- en economische aspecten van
hoogvermogen lasers in een productieomgeving.

Naast deze publicatie is een drietal brochures ver-
schenen, waarin telkens één specifieke laser-materiaal-
bewerking centraal staat:
 Snijden van metalen met hoogvermogen lasers [1];
 Lassen van metalen met hoogvermogen lasers [2];
 Oppervlaktebewerkingen met hoogvermogen lasers [3].
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Hoofdstuk 2
LASER straling

2.1 Opwekking van laserstraling

Voor de succesvolle toepassing van lasers voor het
bewerken van metalen is het niet nodig om tot in detail
de werking van de verschillende laserbronnen te door-
gronden. De laserbron kan als een black box worden
beschouwd, waarin elektrische energie wordt omgezet
in laserstraling (licht). Wel is het nodig, voor de ont-
wikkeling van productiemethoden en -machines, kennis
te hebben van de eigenschappen van laserstraling en
de laserbundel, alsook van de interactie van laser-
straling met materialen.

Het woord LASER is een acroniem voor Light
Amplification by Stimulated Emission of Radiation,
ofwel lichtversterking door gestimuleerde emissie van
straling. Een laserbron waarin de straling wordt opge-
wekt (zie figuur 2.1) bestaat uit:
 een trilholte (of resonator) opgebouwd uit spiegels,

met daartussen
 een actief medium, bestaande uit een gas (bijvoor-

beeld CO2), een vaste stof (bijvoorbeeld Nd:YAG-
kristal), of een vloeistof,

 een energiebron, die energie in het medium ‘pompt’.

figuur 2.1 Principeopbouw van een laserbron

De energie wordt in de vorm van elektrische energie
(bijvoorbeeld bij de CO2-laser), chemische of optische
energie (bijvoorbeeld flitslicht ingeval van een Nd:YAG-
laser), in het actieve medium ‘gepompt’. Hierdoor
worden de atomen of moleculen van het medium in
een hoge energietoestand gebracht (zie figuur 2.2b).

    (a) Grondtoestand                (b) Geëxciteerde toestand

figuur 2.2 Toestanden waarin een atoom (of molecuul) in
het actieve medium zich kan bevinden

Deze toestand wordt de geëxciteerde toestand ge-
noemd en blijft slechts zeer kort bestaan (bijvoorbeeld
enkele nanoseconden). Daarna ‘vallen’ de moleculen of
atomen spontaan terug in de oorspronkelijke, lage
energietoestand (of grondtoestand), zie figuur 2.2a. Dit
terugvallen gaat gepaard met het uitzenden van energie
in de vorm van een foton (lichtpakketje). Dit spontaan

uitzenden van laserlicht wordt spontane emissie
genoemd (zie figuur 2.3a). Het vrijgekomen foton kan
door middel van een botsing met een geëxciteerd
atoom of molecuul een tweede foton vrijmaken. Dit
wordt gestimuleerde emissie genoemd (zie figuur
2.3b). Het licht (laserstraling) dat door dit principe
wordt opgewekt, heeft één golflengte (kleur).

(a) Spontane emissie

(b) Gestimuleerde emissie

figuur 2.3 Spontane en gestimuleerde emissie

Het laserlicht dat in de richting van de optische as wordt
uitgezonden, reflecteert heen en weer tussen beide
spiegels en wekt door gestimuleerde emissie nieuwe
straling op (lichtversterking) met dezelfde richting en
fase. Het licht legt tussen de spiegels, langs de opti-
sche as, een relatief grote afstand af, waardoor de bot-
singskans, en dus de versterking, in deze richting het
grootst is. Hierdoor ontstaat er een staande (licht)golf
tussen de spiegels. Zolang het pompproces doorgaat,
blijft het laserlicht oscilleren tussen de beide spiegels
en blijft de staande lichtgolf in stand. Een klein deel
van dit licht wordt doorgelaten, doordat één van de
spiegels gedeeltelijk (bijvoorbeeld 35%) transparant is
(zie figuur 2.1). Dit afgetapte licht is de laserbundel,
waarmee materialen kunnen worden bewerkt.

Het energetisch rendement η [%] van een laserbron,
dat wil zeggen de verhouding van de laserenergie en de
toegevoerde pompenergie, is minder dan 50%, afhan-
kelijk van het type laser. De energie die nodig is om
een atoom (of molecuul) in de geëxciteerde toestand te
brengen, is namelijk groter dan de energie van de foto-
nen (laserenergie). Dit betekent dat in de laserbron een
deel van de energie in warmte wordt omgezet. Deze
warmte moet worden afgevoerd. Hiervoor is een apart
koelsysteem nodig.

Afhankelijk van de constructie van de laser en het pomp-
mechanisme, en de mogelijkheden van de aansturing
van de laserbron, kan de toevoer van laserenergie aan
het te bewerken materiaal gepulseerd of continue
plaatsvinden. Continue werkende lasers worden CW
lasers (CW=continuous wave) genoemd. Het gebruik
van pulserende lasers (met frequenties van enkele Hz
tot in het MHz bereik) kunnen voordelen bieden bij het
boren, en het gatsteken bij het lasersnijden.

De laserbron in dus niets anders dan een lichtbron,
maar wel met een aantal bijzondere eigenschappen.

2.2 Eigenschappen van laserstraling

Laserlicht heeft een aantal eigenschappen, waarmee
het zich onderscheidt van ‘normale’ lichtbronnen.
Eigenschappen waarvan voor het bewerken van mate-
rialen in het bijzonder wordt gebruikgemaakt, zijn de
geringe bundeldivergentie en de hoge helderheid.
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Geringe bundeldivergentie
De verschillende lichtstralen in de laserbundel lopen na-
genoeg evenwijdig. Dit maakt het mogelijk om de laser-
energie over grote afstanden te transporteren, zonder
dat de energiedichtheid I [W/m2] (vermogen per opper-
vlak van de bundeldoorsnede) afneemt. Tevens maakt
dit het mogelijk om de bundel tot een kleine spot te
focusseren.

Hoge helderheid
Een laserbron heeft een hoge helderheid, wat wil zeg-
gen dat er een groot vermogen P [W] per eenheid van
oppervlak A [m2] en per eenheid van ruimtehoek
Ω [sterrad] wordt uitgezonden. Dit wordt geïllustreerd
aan de hand van figuur 2.4. Twee lichtbronnen van ge-
lijk oppervlak A stralen, aan dat oppervlak, beide met
een intensiteit van 1 kW/m2. De linkerbron straalt in een
grote ruimtehoek (2π sterrad) en de rechterbron in een
kleinere ruimtehoek. Dit heeft tot gevolg dat de intensi-
teit van het licht (de helderheid) op een gegeven afstand
tot de linkerbron lager is dan de intensiteit van de rech-
terbron op dezelfde afstand. Wordt een laserbundel
met een hoge helderheid door lenzen gefocusseerd tot
een klein focus, dan ontstaat er een zeer hoge energie-
dichtheid.

figuur 2.4 Twee lichtbronnen met gelijk oppervlak en
gelijke intensiteit (ter plaatse van dat opper-
vlak), stralend in verschillende ruimtehoeken

Tabel 2.1 geeft een overzicht van energiedichtheden
die met een laserbron en conventionele energiebronnen
kunnen worden bereikt.

tabel 2.1 Typische energiedichtheden in W/m2

Zon bij loodrechte inval
Autogeen lassen
Elektrische lasboog
Vonkerosie
Elektronenbundel (gefocusseerd)
Laserbundel (CW, gefocusseerd)
Laserbundel (gepulst, gefocusseerd)

103

107

108

1010

1012

1012

tot 1020

Andere bijzondere eigenschappen van laserstraling zijn
dat het licht monochromatisch, alsmede coherent is en
gepolariseerd kan zijn.

Monochromatisch licht
De laserbron zendt licht uit van slechts één golflengte
λ [m]. De diodelaser vormt hierop een uitzondering,
omdat deze laser licht van meerdere golflengtes kan
uitzenden (zie § 3.3).

Afhankelijk van het actieve medium van de laserbron
ligt deze golflengte in het ultraviolette (UV), zichtbare
(VIS) of infrarode (IR) golflengtegebied (zie figuur 2.5).

De mate waarin laserlicht wordt geabsorbeerd door
materialen, hangt af van deze golflengte en de optische
eigenschappen van het materiaal (zie § 4.1). De keuze
voor een bepaald type laserbron hangt dan ook met
deze absorptie samen.

figuur 2.5 Het elektromagnetische spectrum en de golf-
lengtes van een aantal laserbronnen

Coherentie
De verschillende lichtgolven c.q. stralen in de laser-
bundel hebben gelijke fase en richting. De diodelaser
vormt hierop een uitzondering (zie § 3.3).

Polarisatierichting
Elektromagnetische straling is altijd een combinatie
van golven in een elektrisch veld (aangegeven met het
symbool E) en magnetische golven (aangegeven met
het symbool H). Deze golven staan loodrecht op elkaar
én op de voortplantingsrichting van de golven (zie fi-
guur 2.6).

figuur 2.6 De E- en H- vector staan loodrecht op elkaar
én loodrecht op de voortplantingsrichting
(z-richting)

De polarisatierichting van de elektromagnetische stra-
ling is gedefinieerd als de richting van de elektrische
golf, de E-vector, en moet altijd worden gerelateerd
aan de oriëntatie van het oppervlak waarop de bundel
valt (zie figuur 2.7). Wanneer de E-vector loodrecht
staat op het invalsvlak (bepaald door de laserbundel en
de normaal op het werkstukoppervlak), spreekt men van
horizontaal, loodrecht of s-gepolariseerd (senkrecht)
licht. Dit wordt aangegeven met het subscript ⊥ . Ligt
de E-vector in het invalsvlak, dan spreekt men over
parallel, verticaal of p-gepolariseerd licht. Dit wordt

figuur 2.7 Polarisatierichtingen ten opzichte van het werk-
stukoppervlak: loodrecht gepolariseerd licht
(links) en parallel gepolariseerd licht (rechts)
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aangegeven met het subscript //. Een schuine E-vector
kan worden opgevat als een combinatie van loodrecht
en parallel gepolariseerde golven met gelijke fase.

Indien de fase van de loodrecht en parallel gepolari-
seerde golven precies 90° verschillen, spreekt men van
circulair gepolariseerd licht. In dat geval verandert de
richting van de E-vector in de tijd, en maakt een kur-
kentrekkerbeweging in de voortplantingsrichting (zie
figuur 2.8).

figuur 2.8 Circulair gepolariseerd licht

Wanneer de straling bestaat uit meerdere golven met
verschillende amplitude, fase en polarisatierichting, dan
is er sprake van ongepolariseerde straling.

In het geval van het bewerken van materialen is in het
algemeen circulair gepolariseerd licht te verkiezen boven
loodrecht of parallel gepolariseerd licht. De absorptie
van niet-circulair gepolariseerd licht door het product
varieert namelijk met de hoek van inval van de laser-
bundel (zie § 4.1). Bij met name lasersnijden en laser-
lassen geeft dit verschillen in kwaliteit bij het bewerken
in verschillende richtingen. Lineair (loodrecht of parallel)
gepolariseerd licht kan worden getransformeerd tot cir-
culair gepolariseerd licht met een zogenaamde ¼λ-plaat
of een spiegel met een ¼λ-coating. Voor speciale toe-
passingen, zoals het eendimensionaal slitten (snijden in
één richting) van plaat, wordt wel gebruikgemaakt van
lineair gepolariseerd licht.

2.3 Bundeleigenschappen
Een laserbundel wordt gekarakteriseerd door zijn ener-
gieverdeling in de doorsnede van de bundel en het
verloop van de bundeldiameter langs de optische as
(bundelpropagatie).

Mode patronen en energieverdelingen
Afhankelijk van de geometrie van de resonator kunnen
meerdere staande lichtgolven bestaan binnen de reso-
nator. Deze staande golven onderscheiden zich in fase
en amplitude. Elke staande golf wordt gekarakteriseerd
door een energieverdeling van de corresponderende
lichtbundel. De basisenergieverdelingen van passieve
(stabiele) resonatoren (zoals die in figuur 2.1) worden
Transverse Electro Magnetic modes, of kortweg TEM-
modes genoemd. Hierin maakt men onderscheid naar
twee typen:
 Gauss-Laguerre TEMpl modes, die worden beschre-

ven met polaire coördinaten (r,ϕ) en die worden
gekarakteriseerd door de modenummers p en l (zie
figuur 2.9);

 Gauss-Hermite TEMmn modes, die worden beschre-
ven met carthesische coördinaten (x,y) en die wor-
den gekarakteriseerd door de modenummers m en n
(zie figuur 2.10).

De modenummers (p,l en m,n) geven het aantal nul-
doorgangen in een doorsnede van de bundel aan. Merk
op dat voor beide typen modes de grondmode (TEM00)
gelijk is.

(a) Tweedimensionale representatie van TEMpl modes

(b) Driedimensionale representatie van een drietal TEMpl modes

figuur 2.9 Gauss-Laguerre modes; polaire coördinaten (r,ϕ)

(a) Tweedimensionale representatie van TEMmn modes

(b) Driedimensionale representatie van een drietal TEMmn
modes

figuur 2.10 Gauss-Hermite modes; carthesische coördina-
ten (x,y)

Een TEM-mode aangegeven met een asterisk (dus
TEMpl* of TEMmn*) is de som van 2 identieke TEM-
modes, waarvan er één 90° geroteerd is om de as van
de bundel (zie figuur 2.11). De Gauss-Laguerre mode
TEM01* wordt vaak de donut-mode genoemd, gezien
zijn typische vorm.

figuur 2.11 Enkele *-modes
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Gaussische energieverdeling TEM00

De grondmode (of laagste mode), is de TEM00 mode en
heeft een Gaussische energieverdeling (zie figuur 2.12).

figuur 2.12 Vermogensdichtheid van een laserbundel met
een Gaussisch intensiteitsprofiel (TEM00)

De maximale intensiteit van deze energieverdeling treedt
op in het centrum van de laserbundel. Bij een gegeven
diameter d [m] van de bundel is deze piekintensiteit I0
[W/m2] recht evenredig met het laservermogen P [W].
De diameter d van een laserbundel is gedefinieerd in de
NEN-EN-ISO 11146 standaard als , waarind r= 2 2 2σ
σr

2 de variantie van de energieverdeling is [4]. Een nog
veel gebruikte definitie van de bundeldiameter is die dia-
meter d86%, waarbinnen 86% van het totale laservermo-
gen van de bundel besloten ligt. Op een afstand ½d86%
van het centrum bedraagt de intensiteit nog slechts een
factor e–2 (≈14%) van de piekintensiteit I0. Voor een
Gaussische energieverdeling zijn de ISO diameter en de
86% diameter gelijk, voor andere energieverdelingen
(zie figuren 2.9 en 2.10) niet. De meeste bundelmeet-
apparatuur (zie § 6.1) hanteren beide definities.

De energieverdeling van een hoogvermogen laser
bestaat vaak uit een superpositie van meerdere basis
modes (zie figuren 2.9 en 2.10). De verschillende
modes kunnen worden beschouwd als deelbundels met
elk een kleine hoek ten opzichte van de optische as.
Hierdoor is de totale divergentie groter dan in het geval
van de grondmode (Gaussische energieverdeling). Door
de verschillende richtingen van de hogere orde modes
kunnen deze worden uitgefilterd. Dit gaat echter altijd
ten koste van het laservermogen.

Men dient zich te realiseren dat, door het transport van
de laserbundel middels spiegels of glasfibers, de ener-
gieverdeling, zoals die door de laserbron wordt opge-
wekt, wordt veranderd (zie § 2.4).

Door middel van speciale optieken kan men de energie-
verdeling omvormen tot een andere gewenste energie-
verdeling (zie § 2.4.3). Dit is belangrijk, omdat de ener-
gieverdeling van de laserbundel een grote invloed heeft
op de temperatuur en de temperatuursverdeling die in
het materiaal worden opgewekt (zie § 4.2).

Bundelpropagatie
Vaak wordt gedacht dat een nog niet gefocusseerde
laserbundel perfect evenwijdig is. Dit is echter niet het
geval. Dat wil zeggen, de diameter d [m] van de laser-
bundel varieert langs de optische as (zie figuur 2.13).

De kleinste insnoering van de bundel d0[m], wordt ook
wel waist (taille) genoemd. Vanaf de waist neemt de
bundeldiameter toe volgens een parabolische kromme.
De divergentiehoek θ bereikt op grote afstand van de
waist de asymptotische waarde θ0 [rad]. De divergen-
tiehoek hangt af van de golflengte λ [m] van het laser-

licht en de waist-diameter d0 (zie figuur 2.13). Let op:
er zijn leveranciers van laserbronnen die, in plaats van
de volle divergentiehoek θ0, de halve hoek opgeven.

figuur 2.13 Verloop van de bundeldiameter d(z) langs de
z-as (optische as) voor een laserbundel met
een TEM00 (Gaussische) energieverdeling

De bundelpropagatie (verloop van de bundeldiameter d(z)
langs de z-as) wordt beschreven door (zie ook figuur 2.13):

                          (2.1)( ) ( ) [ ]d z d z z2
0
2 2= + -0 0

2 θ 2 m

waarbij:
z   = afstand langs de optische as tot een referentievlak [m]
θ0 = divergentie hoek [rad]
z0  =locatie van de waist [m] t.o.v. het referentievlak
Als referentievlak kan men bijvoorbeeld de uitkoppel-
spiegel van de laserbron kiezen.

De Rayleigh lengte zR [m] is de afstand van de waist tot
aan de locatie waar de bundeldiameter met een factor
√2 is toegenomen (zie figuur 2.13). De Rayleigh lengte
kan variëren van enkele centimeters tot enkele meters,
afhankelijk van de configuratie van de resonator.

Voor een bundel bestaande uit meerdere (hogere)
modes varieert de energieverdeling langs de optische
as (zie figuur 2.14).

figuur 2.14 De gemeten energieverdeling (op schaal) van
een multi-mode CO2-laserbundel op meerdere
locaties langs de optische as. Hierin is z de
afstand tot de uitkoppelspiegel

Bundelproduct en bundelkwaliteit
Het product van bundeldiameter d en de divergentie θ
is constant langs de optische as, dus
d0⋅θ0=d(z)⋅θ(z)=constant (zie figuur 2.13). Dit is ook het
geval bij bundeltransport door ideale (aberratievrije) op-
tische componenten (zie § 2.4.2). Het bundelproduct is
een kengetal van een laserbron en wordt daarom ook
gebruikt in de definitie van de bundelkwaliteit M2.

                                            (2.2)M2

4
= -π

λ
d ⋅ θ [ ]

Voor de grondmode (TEM00) is de bundelkwaliteit
M2=1, voor hogere orde modes is de bundelkwaliteit
groter dan 1. Dus naarmate de energieverdeling meer
lijkt op die van de Gaussische verdeling, nadert de bun-
delkwaliteit het getal 1.
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Voor bundelmodes TEMpl en TEMmn geldt respectievelijk:

                 (2.3)M p l M m npl
2

mn
22 1 en 1= + + = + +⋅

Een nog veel gebruikte ‘oude’ definitie van bundelkwaliteit
is de reciproque van M2, genoteerd met Q, dus Q=1/M2.
In plaats van Q wordt soms ook het symbool K gebruikt.

Een laser met een ‘slechte’ bundelkwaliteit heeft dus
een grote bundeldiameter en/of een grote divergentie.
Dit maakt een dergelijke bundel moeilijker te focus-
seren (zie § 2.4.2). Bovendien zijn er focusseerlenzen
(of spiegels) nodig met een grote diameter, wat de toe-
gankelijkheid van het product kan beperken (bijvoor-
beeld het transformatieharden van de binnenzijde van
een cilinderwand). Daarnaast is de scherptediepte (zie
§ 2.4.2) van een laserbundel met een slechte bundel-
kwaliteit kleiner dan die van een laser met een goede
bundelkwaliteit.

Het is niet mogelijk om de bundelkwaliteit na uittreden
uit de laser te verbeteren. In de praktijk zal de bundel-
kwaliteit, bij transport door niet ideale optische compo-
nenten, zelfs afnemen.

Figuur 2.15 geeft een overzicht van de bundelkwaliteit
van een aantal laserbronnen. Let op: leveranciers van
Nd:YAG-, en diodelasers specificeren meestal het bun-
delproduct d⋅θ in mm × mrad in plaats van de bundel-
kwaliteit M2.

figuur 2.15 Bundelkwaliteit M2 voor verschillende laser-
bronnen als functie van het laservermogen.
De spreiding in de getallen is het gevolg van
de verschillen in de opbouw van laserresona-
toren (zie hoofdstuk 3)

De bundelkwaliteit M2 kan eenvoudig worden gemeten
met behulp van bundelanalyse-apparatuur (zie § 6.1).
Gezien de invloed van de bundelkwaliteit op het resul-
taat van de laserbewerking, zou het meten van de M2

een onderdeel moeten zijn van elke afnametest.

2.4 Bundelgeleiding en -manipulatie

2.4.1 Bundelgeleiding

Nadat de laserbundel is uitgetreden uit de laserbron,
moet deze worden getransporteerd naar de focusse-
ringsoptiek die zich op de bewerkingsplaats bevindt.

Transport door middel van spiegels
Bij de CO2-laser en de excimeerlaser wordt het laserlicht
via (afbuig)spiegels van de laserbron naar de bewerkings-
plaats getransporteerd (zie figuur 2.16).

figuur 2.16 Bundeltransport van laserstraling door middel
van spiegels

Met een schuifspiegel kan de laserbundel naar afzon-
derlijke bewerkingsplaatsen worden geleid, zodat één
laserbundel op verschillende werkstations kan worden
ingezet. Dit wordt beam sharing genoemd. Met behulp
van een gedeeltelijk doorlatende spiegel kan één laser-
bundel gedeeld worden met meerdere bewerkingsplaat-
sen. Dit maakt simultane bewerkingen op meerdere
plaatsen mogelijk. Per bewerkingsplaats is dan natuur-
lijk slechts een deel van het totale laservermogen be-
schikbaar. Spiegels van CO2-lasers zijn in het algemeen
van koper gemaakt en van een hoogreflectieve goud-
coating voorzien. Per spiegel moet rekening worden
gehouden met een vermogensverlies van 0,5 tot 4%.

Als de bundel over grote afstanden (meerdere meters)
wordt getransporteerd, zal ten gevolge van de bundel-
divergentie de bundeldiameter toenemen. Dit is bij-
voorbeeld het geval bij installaties voor snijden of las-
sen van grote platen (zie § 5.2). Door het toepassen
van een bundelverbreder vlak na de laserbron, wordt
de bundeldiameter vergroot. Hierdoor neemt de bundel-
divergentie af (immers d⋅θ=constant, zie vorige para-
graaf). Een dergelijke bundelverbreder (of telescoop)
bestaat uit een combinatie van een negatieve en een
positieve lens (zie figuur 2.16).

Transport door glasfibers
De straling van Nd:YAG- (staaf en schijf), fiber- en
diodelasers kan, behalve met spiegels, ook door glas-
fibers worden getransporteerd (zie figuur 2.17).
 

figuur 2.17 Bundeltransport door een glasfiber

Het laserlicht blijft door interne reflecties ‘gevangen’ in
de fiber. Met enig vermogensverlies (met name aan de
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In de praktijk heeft deze ongefocusseerde bundel natuur-
lijk een bepaalde divergentie. Deze divergentie heeft tot
gevolg dat het focus zich iets voor, of achter, het brand-
punt van de lens bevindt, afhankelijk van waar de focus-
seringslens ten opzichte van de waist is geplaatst.

ingang van de fiber) moet echter rekening worden
gehouden. Stap-index fibers met een kerndiameter van
0,3 tot 1 mm worden het meest toegepast, daar deze
relatief goedkoop zijn.
De energieverdeling van de uit de fiber uittredende
laserbundel is rond en heeft een uniforme intensiteits-
verdeling (zie figuur 2.18). Een dergelijke energieverde-
ling wordt ook wel een top hat (hoge hoed) genoemd.

figuur 2.18 Top hat energieverdeling

Een typische fiber voor lasertoepassingen heeft, inclu-
sief de beschermende mantel, een buitendiameter van
circa 1 cm en kan worden blootgesteld aan een belas-
ting van 15 G bij een minimale buigradius van 20 cm
(50 cm bij dynamische belasting). Het laserlicht kan op
deze wijze flexibel van de laser, door de bewerkings-
machine (bijvoorbeeld een robot) naar de bewerkings-
plaats worden geleid. De bundelkwaliteit van de laser-
bundel die de fiber verlaat, is slechter (d.w.z. M2 is
groter) dan van de bundel die de fiber binnentreedt.
Voor applicaties waarbij een kleine laserspot gewenst
is (bijvoorbeeld snijden), moet men dus een fiber met
een kleine kerndiameter kiezen. De focusseeroptiek
beeldt namelijk de uit de fiber afkomstige energie-
verdeling vergroot of verkleind af op het werkstuk.

Door het gebruik van beweegbare en gedeeltelijk door-
latende spiegels kan, net als bij CO2-lasers, de bundel
naar verschillende bewerkingsplaatsen worden gevoerd
(zie figuur 2.16).

Optiek direct aan de uitgang van de laser
Glasfibers, maar ook bundelgeleidingsspiegels, kunnen
een nadelige invloed op het bundelproduct en dus op
de bundelkwaliteit hebben. Voor nauwkeurige bewer-
kingen wordt daarom de optiek ook wel direct aan de
laserbron gemonteerd. De optiek wordt ook direct aan
de laserbron gemonteerd, indien het moeilijk is om al
het laserlicht in een glasfiber met een kleine kerndia-
meter te kunnen koppelen. Dit is bijvoorbeeld het geval
bij diodelasers (zie figuur 3.4c).

2.4.2 Focussering

Om de vereiste hoge vermogensdichtheid te verkrijgen,
die nodig is om bijvoorbeeld metaal te kunnen smelten,
wordt de laserbundel met behulp van lenzen of spiegels
gefocusseerd (zie figuur 2.19).

De keuze voor een bepaalde optiek is altijd een com-
promis tussen de gewenste focusdiameter, de ge-
wenste scherptediepte, de gewenste werkafstand en
het laservermogen.

Focusdiameter
De diameter van het focus (kleinste bundeldiameter na
focussering) wordt bepaald door twee factoren:
 de bundelkwaliteit M2 van de ongefocusseerde

laserbundel;
 de kwaliteit van de focusseringslens (of spiegel).

figuur 2.19 Focussering van de laserbundel met behulp
van een lens (boven) of een spiegel (onder)

De uit de bundelkwaliteit volgende kleinste focusdia-
meter dM2 bedraagt:

 ,                                     (2.4)d M f
DM2

4
m

2

=
π

λ ⋅ [ ]

waarbij D [m] de diameter van de laserbundel is vóór
focussering en f [m] de brandpuntsafstand van de lens
of spiegel (zie figuur 2.19). In deze figuur is voor de
eenvoud de ongefocusseerde laserbundel weergegeven
als een parallelle bundel zonder divergentie.

De belangrijkste lensfout is de sferische aberratie. Deze
lensfout heeft tot gevolg dat een punt als een vlekje
wordt afgebeeld. De diameter ds [m] van die vlek is:

                                              (2.5)d K D
fs s= ⋅

3

2 m[ ]

Hierin is Ks [-] een factor die van het lensmateriaal en
de lensgeometrie afhankelijk is (zie tabel 2.2). Uit deze
tabel volgt dat een (relatief dure) meniscuslens de
kleinste sferische aberratie introduceert.

De totale spotdiameter van het focus df [m] wordt
gegeven door:

                                      (2.6)d d df M s= +( ) [ ]2
2 2 m

tabel 2.2 Sferische aberratiefactor KS voor verschillende
lensmaterialen en lenstypen geschikt voor
CO2-lasers (λ=10,6 µm)

Mate-
riaal

Brekings-
index

n

Plano-
convex*

Equi-
convex

Plano-
convex

Meniscus

Ge
GaAs
CdTe
ZnSe
KCl

4
3,27
3,05
2,4
1,46

0,056
0,065
0,070
0,093
0,34

0,041
0,045
0,046
0,053
0,125

0,030
0,029
0,029
0,029
0,087

0,009
0,012
0,013
0,019
0,076

* Lenzen dienen met de (meest) bolle zijde naar de laserbron
toe gemonteerd te worden. Verkeerde montage levert name-
lijk extra grote lensfouten op (vergelijk de 3e en 4e kolom).
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F getal− =
f
D

Figuur 2.20 toont de invloed van de brandpuntsafstand f
op de diameter van het focus.

figuur 2.20 De diameter van het focus als functie van de
brandpuntsafstand voor een plano-convexe
lens van ZnSe. Voor deze figuur geldt: M2=2,
D=20 mm, λ=10,6 µm (CO2-laser),
KS=0,029, fopt=62,5 mm, df=103 µm

Het kwaliteitsafhankelijke deel (dM2) neemt lineair toe
met de brandpuntsafstand. Dus, voor een laserbundel
met een slechte bundelkwaliteit (grote M2), moet een
sterke lens (kleine brandpuntsafstand f) gebruikt wor-
den om de bundel tot een klein focus te kunnen focus-
seren. De bijdrage van de sferische aberratie (dS) neemt
daarentegen kwadratisch af met toenemende brand-
puntsafstand. Voor een gegeven laserbron en lenstype
bestaat er dus een optimale brandpuntsafstand fopt
(62,5 mm in figuur 2.20), waarbij de diameter van het
focus minimaal is (103 µm in de figuur). Uit figuur
2.20 blijkt tevens dat het niet zinvol is om voor brand-
puntsafstanden groter dan fopt de duurdere meniscus-
lens toe te passen, omdat voor die waarden van de
brandpuntsafstanden het kwaliteitsafhankelijke deel
(dM2) dominant is.

Lenzen voor CO2-lasers zijn bijna altijd van zink-selenide
(ZnSe), die voorzien zijn van een anti-reflectie coating.
Het totale vermogensverlies (reflectie- én absorptiever-
liezen) bedraagt zo'n 1% per lens. ZnSe is niet bestand
tegen (zeer) hoge laservermogens (meer dan 3 kW). In
dat geval komen enkel nog spiegels in aanmerking
(verlies van 1 tot 4% per spiegel). Afhankelijk van het
aantal gebruikte lenzen (en spiegels) is in de praktijk
het vermogen op het product circa 10 tot 40% minder
dan het opgewekte laservermogen.

Voor Nd:YAG-, fiber-, schijf- en diodelasers kan vaak
niet worden volstaan met een enkelvoudige lens, maar
dient men gebruik te maken van een samenstelling van
meerdere (kwarts)lenzen. In kwarts treden absorptie-
verliezen bij de golflengtes van deze lasers nauwelijks
op, reflectieverliezen wel. Deze lenzen zijn dan ook
voorzien van een anti-reflectiecoating. Gemiddeld moet
men rekenen op 1% vermogensverlies per lens.

F-getal
De brandpuntsafstand f alleen, beschrijft niet eenduidig
de eigenschappen van (laser)optiek. Daarvoor maakt
men gebruik van het F-getal. Het F-getal van een lens (of
spiegel), is de verhouding van de brandpuntsafstand en
de lensdiameter. In de praktijk is echter diameter D van
de ongefocusseerde laserbundel kleiner dan de lens-
diameter, en wordt het F-getal gedefinieerd als:

                                                                      (2.7)

Voorbeeld: voor een lens met een brandpuntsafstand
van f=100 mm en een ongefocusseerde bundeldia-
meter van D=20 mm, is het F-getal gelijk aan 5, en
wordt soms genoteerd als f/5 of f:5. Merk op dat in de
uitdrukkingen voor de focusdiameter (dS en dM2) ook de
verhouding f/D, en dus het F-getal, voorkomt.

De waarde van het F-getal heeft invloed op de resulta-
ten van de laserbewerking (zie figuur 2.21). Dit bete-
kent dat twee verschillende laserinstallaties (verschil-
lende f en D, en met zelfde golflengte en M2) alleen
hetzelfde bewerkingsresultaat zullen opleveren als het
F-getal van beide optieken gelijk is.

figuur 2.21 Invloed van het F-getal op de lassnelheid en de
lasdiepte bij laserlassen van St52 (CO2-laser,
5,2 kW, M2=3)

Scherptediepte
De scherptediepte s is gedefinieerd als die afstand tot
het focus, waarover de bundeldiameter met een factor
√2 groter is dan de diameter df van het focus (zie ook
figuur 2.19):

                                                    (2.8)s
d f

f

=
θ
[ ]m

Op deze afstand is de energiedichtheid nog maar de
helft van die in het focus. Merk op dat de definitie van
de scherptediepte overeenkomt met de Rayleigh lengte
van een ongefocusseerde bundel (§ 2.3). Een grote
scherptediepte kan worden bereikt met een lens (of spie-
gel) met een lange brandpuntsafstand (zie figuur 2.22).

figuur 2.22 Invloed van de brandpuntsafstand op de
scherptediepte



13

Een grote scherptediepte is gewenst omdat dan, rond-
om het focus, de bundeldiameter relatief weinig toe-
neemt en dus de energiedichtheid weinig afneemt. Dit
betekent dat de positionering van het te bewerken pro-
duct ten opzichte van het focus minder kritisch is.
Echter, met toenemende brandpuntsafstand neemt ook
de diameter van het focus toe (zie figuur 2.22).

Werkafstand
Zoals eerder vermeld, moet voor een laserbundel met
een lage bundelkwaliteit (hoge waarde voor M2), een
sterke lens (kleine brandpuntsafstand f) gebruikt wor-
den om de bundel te focusseren tot een kleine laser-
spot. In dat geval is de werkafstand (dit is de afstand
tussen de lens en het product) klein, wat de hande-
lingsvrijheid ten opzichte van het product beperkt en er
gevaar bestaat dat de lens wordt beschadigd door
spatten (zie figuur 2.23).

figuur 2.23 Invloed van de brandpuntsafstand op de werk-
afstand en focussering

Afhankelijk van de bewerking moet met een veilige
werkafstand van circa 5 tot 20 cm worden gerekend.
Door met behulp van een negatieve lens de bundel
vooraf te verbreden, kan deze vervolgens met een posi-
tieve lens worden gefocusseerd, wat resulteert in een
vergroting van de werkafstand (zie figuur 2.23).

Optiekbescherming
In het algemeen is de optiek in een gesloten behuizing
ondergebracht, die met droge lucht of stikstof onder
lichte overdruk wordt gehouden om lenzen en/of spiegels
stofvrij te houden. Daarnaast wordt in het algemeen
gebruikgemaakt van beschermglazen en beschermgas
om de optiek te beschermen tegen spatten vanaf het
proces (zie figuur 2.24).

De axiale gasstroom, zoals aangegeven in figuur 2.24,
heeft bij het lasersnijden nog een tweede functie, na-
melijk het uitdrijven van de smelt (zie § 5.2).

Meekijkoptiek
Door toevoeging van een extra lens (zie figuur 2.25)
ontstaat tussen de lenzen een nagenoeg evenwijdige
bundel. In dit gedeelte kan met behulp van een gedeel-
telijk transparante spiegel een meekijksysteem worden
gerealiseerd.

figuur 2.24 Optiek in een afgesloten behuizing met een
gasaansluiting ter afscherming van de lens

figuur 2.25 Bewerkingsoptiek met geïntegreerd meekijk-
systeem

Een dergelijke spiegel is transparant voor het laserlicht,
maar reflectief voor licht van andere golflengtes. Licht
dat afkomstig is van het product wordt dus in het waar-
nemingssysteem gespiegeld. Het waarnemingssysteem
kan worden gebruikt voor het uitlijnen van de laserbun-
del ten opzichte van het product en/of voor procesbe-
heersing met behulp van een sensor ter plaatse van het
oculair (zie hoofdstuk 6).

2.4.3 Beam shaping

De energieverdeling in het focus heeft een grote in-
vloed op de temperatuur en temperatuursverdeling die
in het materiaal worden opgewekt (zie § 4.2). Een Gaus-
sische energieverdeling is circulair en heeft de hoogste
intensiteit in het centrum van het intensiteitsprofiel.
Deze intensiteitsverdeling resulteert in een ‘puntige’
temperatuursverdeling, die gunstig is voor het laser-
boren en -snijden, maar minder geschikt voor laser-
oppervlaktebewerkingen. Bij deze laatste bewerkingen
is een meer uniforme temperatuursverdeling gewenst
(zie § 5.5). Een dergelijke homogene verdeling kan
enigszins worden bereikt door uit focus te werken. Dat
wil zeggen, het focus iets boven (of onder) het pro-
ductoppervlak positioneren. Beter is het om de optiek
zo uit te voeren, dat een gelijkmatige energieverdeling
het resultaat is. In de figuren 2.26 en 2.27 zijn enkele
methoden weergegeven voor het verkrijgen van een
homogene intensiteitsverdeling.
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figuur 2.26 Bundelintegrator: door interne reflecties in de
buis wordt een rechthoekige homogene ener-
gieverdeling verkregen

figuur 2.27 Met scannende spiegels (links) kan een ge-
wenste energieverdeling worden ‘geschreven’.
Met een segmentspiegel (rechts) wordt de
intredende laserbundel een aantal malen naast
elkaar afgebeeld, waardoor er een lijnvormige
energieverdeling ontstaat

2.5 Optiek- en/of werkstukmanipulatie

Om de laserspot ten opzichte van het product te bewe-
gen, kan men gebruikmaken van een productmanipula-
tor met stationaire optiek, van een stationair product
met flying optics of een hybride variant (zie figuur 2.28).
Welk van deze configuraties de beste bewerkingsresul-
taten levert, hangt af van de vereiste bewerkingsnauw-
keurigheid, -snelheid, alsmede van het gewicht en de
omvang van het te bewerken product.

Laser-materiaalbewerkingen worden uitgevoerd met
relatief hoge snelheden (tot meer dan 1 m/s). Samen
met de nauwkeurigheid van de bewerking (in de orde
van micrometers) stelt dit hoge eisen aan de manipu-
latoren. De maximaal haalbare nauwkeurigheid en ver-
snellingen van de laserspot ten opzichte van het pro-
duct wordt beperkt door de versnellingen van de servo-
motoren en het gewicht van de te verplaatsen massa.
Daarom wordt ingeval van lichte en kleine producten
vaak gekozen voor een productmanipulator met statio-
naire optiek of de hybride variant (zie figuur 2.28b en c).
Deze variant heeft bovendien als voordeel, dat - tijdens
de bewerking - de afstand tussen de laserbron en fo-
cusseeroptiek niet varieert en er dus ook geen variatie
is van de spotdiameter. Indien zwaardere producten
moeten worden bewerkt (bijvoorbeeld het lasersnijden
van plaatmateriaal met grote afmetingen), kiest men
gewoonlijk voor flying optics. Door het relatief lage ge-
wicht van de bewerkingskop (circa 5 kg) kunnen hoge
nauwkeurigheden en versnellingen worden gehaald, zelfs
bij hoge bewerkingssnelheden. Flying optics worden
verder onderverdeeld in die systemen, waarbij alleen de
optiek wordt bewogen, en die systemen, waarbij ook

de gehele laser wordt bewogen. Dit laatste is eigenlijk
alleen voor de diodelaser interessant, gezien zijn rela-
tief lage gewicht van circa 10 kg (zie § 3.3). Flying
optics wordt het meest toegepast voor Nd:YAG- en
diodelasers, omdat het licht hiervan, in tegenstelling
tot dat van een CO2-laser, flexibel door een glasfiber
kan worden getransporteerd (zie § 2.4.1).

(a)  Flying optics, waarin de optiek (laserbundel) wordt
bewogen en het werkstuk stationair is

(b)  Stationaire optiek en bewegend werkstuk

(c)  Hybride manipulator, waarin deels de optiek, deels het
werkstuk wordt bewogen

figuur 2.28 Optiek- versus werkstukmanipulatie

Afhankelijk van de dimensies van het product kiest men
voor een 1D systeem, bijvoorbeeld voor het bewerken
van buizen, voor een 2D of 2½D systeem voor het be-
werken van plaatmateriaal of een 3D systeem voor het
bewerken van driedimensionale producten. Naarmate
het systeem van meer assen is voorzien, zal het minder
nauwkeurig en duurder zijn. Voor het bewerken van 3D
producten kan men behalve de relatief nauwkeurige
CNC- en gantry-manipulatoren ook een robot inzetten
(zie figuur 2.29). Samen met een laserbron, voorzien
van een glasfiber, vormt een robot een zeer flexibel
productiemiddel.

Bij lasers met een hoge bundelkwaliteit kan de laser-
straal via een spiegelscanner flexibel worden geleid
binnen het bereik van het systeem. Het systeem is in
combinatie met een industriële knikarmrobot voor
Nd:YAG (schijf)- en fiberlasers geschikt. De koppeling
met een CO2-laser kan in een portaalopstelling worden
gerealiseerd. De hoge bundelkwaliteit is vereist van-
wege de grote werkafstand tussen optiek (scanner) en
werkstuk.
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Bij het systeem met knikarmrobot (figuur 2.29) neemt
de robot de grove positionering voor zijn rekening en
bepaalt het bereik van de installatie, terwijl de scanner
het fijne positioneerwerk voor zijn rekening neemt.
Om de vereiste straalkwaliteit te bereiken, is voor de
meeste toepassingen een Nd:YAG-(schijf) of fiberlaser
noodzakelijk.

figuur 2.29 Knikarmrobot met remote scansysteem

Voor een constant bewerkingsresultaat dient de laser-
spot met constante snelheid langs de bewerkingscon-
tour te worden bewogen. Afwijkingen in versnellingen
en vertragingen van de verschillende assen leiden tot
snelheidvariaties en afwijkingen ten opzichte van de
geprogrammeerde contour. De nauwkeurigheid kan
worden vergroot door plaatselijk de bewerkingssnelheid
te verlagen. Door tegelijk het laservermogen te verla-
gen, kan men een constant bewerkingsresultaat ver-
krijgen. In § 5.2 wordt dit voor lasersnijden nader toe-
gelicht.
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Hoofdstuk 3
Lasers

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de
voor het bewerken van metalen belangrijkste laser-
typen. De hier gegeven specificaties zijn indicatief voor
wat er begin 2007 commercieel verkrijgbaar is. De
werkelijke eigenschappen van een specifieke laserbron
zijn afhankelijk van de opbouw van het systeem, de
kwaliteit van de gebruikte (optische) elementen en het
gemiddelde vermogen waarop de laser werkt. De ont-
wikkelingen van lasers zullen ertoe leiden, dat de speci-
ficaties van laserbronnen in de toekomst verder zullen
verbeteren.

3.1 CO2-laser
Het medium van de CO2-laser is koolzuurgas (CO2, zui-
verheid 4.5) waaraan stikstof (N2, zuiverheid 5.0) en
helium (He, zuiverheid 4.6) zijn toegevoegd. Stikstof is
nodig om de CO2-moleculen in de geëxciteerde toestand
te brengen. Het helium is nodig om warmte af te voeren.

Doordat het lasermedium gasvormig is, kan de energie
die nodig is voor het opwekken van de laserstraling
(pompmechanisme) via een gasontlading in het medium
worden ‘gepompt’. Dit kan middels elektroden, waar-
door een gelijkstroom (DC) stroomt, of middels ‘con-
densator’ platen, waarover een wisselspanning (AC)
wordt gezet. Bij deze laatste methode spreekt men ook
wel over Radio Frequentie (RF) of Hoge Frequentie (HF)
geëxciteerde CO2-lasers. HF lasers kunnen in het alge-
meen hogere pulsfrequenties leveren (meer dan 5 kHz)
dan DC lasers (tot circa 1 kHz). CO2-lasers kunnen
worden bedreven in CW-, puls- of superpulsmode. De
pulsduur in pulsmode is gewoonlijk langer dan 0,1 ms,
terwijl in superpulsmode 10 tot 500 µs pulsen kunnen
worden opgewekt, met hogere pulsvermogens dan in
pulsmode.

Het energetisch rendement van de CO2-laser is 10 tot
15%. De verlieswarmte (85 tot 90%) wordt afgevoerd
door het rondpompen van het gas via een warmtewis-
selaar. Hierbij maakt men onderscheid naar dwars-
stroom-lasers, langsstroom-lasers en diffusie gekoelde
lasers (zie figuur 3.1). In dit laatste type CO2-laser
wordt geen gas rondgepompt. Deze laser heeft daarom
een relatief laag gasverbruik. De warmte in het medium
wordt door middel van warmtegeleiding naar de elek-
troden afgevoerd.

Figuur 3.1b toont een resonatorconstructie, waarin de
laserbundel (afgezien van de uitkoppelspiegel) binnen
de eindspiegel en de uitkoppelspiegel ‘gevangen’ blijft.
Deze resonatorconfiguratie wordt een passieve of op-
tisch stabiele resonator genoemd. Dit in tegenstelling
tot optisch instabiele resonatoren, waarin een deel van
de laserbundel langs één van de spiegels ‘ontsnapt’,
zoals in figuur 3.1a en c.

Om een compacte opbouw van de resonator te ver-
krijgen, kunnen vouwspiegels worden toegepast (zie
figuur 3.1b). Deze spiegels kunnen ook van coatings
worden voorzien, om een gewenste polarisatie van het
laserlicht te verkrijgen (zie § 2.2).

Gezien de hoge beschikbare vermogens (meer dan 20
kW) worden CO2-lasers veel toegepast voor het snijden
en lassen van relatief dikke (> 2 mm) materialen en/of
voor het oppervlaktebewerken.

Het gasverbruik verschilt per type CO2-laser, en vari-
eert van 2 tot 10 l/h voor CO2-gas, 5 tot 50 l/h voor
stikstof (N2) en 15 tot 170 l/h voor helium (He).

(a)  Dwarsstroom CO2-laser met een optisch instabiele
resonator, M2 ≤ 7

(b)  Langsstroom CO2-laser met stabiele resonator opbouw
    en vouwspiegels. Door het toepassen van meerdere

    in serie geplaatste resonatorbuizen (kwartsglas)
   kunnen hoge vermogens (meer dan 20 kW)

worden opgewekt

(c)  Diffusie gekoelde CO2-laser met optisch instabiele 
    resonator. De rechthoekig bundel die de resonator

   verlaat wordt met een bundelvormer circulair
    gemaakt, M2 ≤ 1,25, vermogens tot 3,5 kW

figuur 3.1 Opbouw van CO2-lasers

3.2 Nd:YAG- en Yb:YAG-laser

Nd:YAG-laser
Het medium van de Nd:YAG-laser bestaat uit Neody-
nium3+ (Nd3+) ionen, die zijn ingebed in een Yttrium-
Aluminium-Granaat (YAG) kristal, dat een goede warm-
tegeleiding vertoont. Dit kristal is meestal staaf- of schijf-
vormig en heeft (afhankelijk van het vermogen) een
diameter van 10 mm en een lengte van 150 mm (zie
figuur 3.2). Het Nd3+ ion is verantwoordelijk voor het
uitzenden van licht met een golflengte van λ=1,06 µm.

Per staaf kan circa 500 W laserenergie worden opge-
wekt. Voor het verkrijgen van hoge vermogens worden
daarom meerdere staven in serie geplaatst (zie figuur
3.3). Op deze wijze zijn vermogens tot circa 5 kW te
genereren.
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figuur 3.2 Opbouw van een Nd:YAG-laser met (flits)-
lampen

figuur 3.3 Een 2 kW Nd:YAG-laser, waarin meerdere re-
sonatoren in serie zijn geplaatst. Elke module
genereert 500 W laservermogen

Omdat het kristal niet elektrisch geleidend is, kan de
pompenergie niet elektrisch worden toegevoerd, maar
gebeurt dit optisch met behulp van krypton (flits)lampen
of (AlGaAs) diodes. Omdat lampen ‘wit’ licht produce-
ren, waarin alle golflengtes voorkomen, en de Nd3+ ionen
slechts in een beperkte golflengteband licht absorberen,
is het energetisch rendement η van een lampgepompte
Nd:YAG-laser slechts 3%.

Door het vervangen van de lampen door diodes wordt
een energetisch rendement van ongeveer η=10% ver-
kregen. De thermische belasting van de Nd:YAG-staven
is hierdoor lager, wat resulteert in een betere bundel-
kwaliteit (zie figuur 2.15). Bovendien hebben diodes
een langere standtijd (circa 10.000 uur) dan lampen
(circa 1.000 uur). Diodes zijn echter duurder dan lampen.

Nd:YAG-lasers kunnen werken in CW- of pulsmode.
Met behulp van een Q-switch kunnen pulslengtes van
100 tot 500 ns (15 tot 150 ns voor diode gepompte
lasers) bereikt worden. Een Q-switch is een snelle op-
tische schakelaar in de resonator die de gestimuleerde
emissie van fotonen blokkeert, terwijl het medium wel
gewoon de pompenergie opneemt en de atomen in
geëxciteerde toestand brengt. Wanneer de Q-switch
wordt geopend, komt de gestimuleerde emissie ineens
op gang en komt de opgeslagen energie ineens vrij.
Hierdoor kunnen pulsvermogens van enkele honderden
kilowatts worden bereikt.

Met behulp van niet-lineaire optische componenten bui-
ten de resonator kan de golflengte van de Nd:YAG-laser
worden gehalveerd van 1,06 µm tot 532 nm. Deze
groene of frequentie verdubbelde Nd:YAG-lasers wor-
den voornamelijk gebruikt voor het markeren/graveren

(§ 5.4). Het halveren van de golflengte gaat gepaard
met veel vermogensverlies.

Yb:YAG-laser
De disc-laser is een diodegepompte Yb:YAG-laser, die
onder de familie van vaste-stof lasers valt. Qua opbouw
is de disc-laser een verdere ontwikkeling op basis van
een Nd:YAG-laser. Het actieve lasermedium is een platte
schijf bestaande uit een YAG-kristal. Het kristal wordt
door diode-laserpacks opgepompt. Aan de achterzijde
wordt de schijf gekoeld. Het koellichaam is eveneens
voorzien van een reflecterende laag die als spiegel dient
in de resonator.

figuur 3.4 Schematische weergave van de disc-laser

Vergelijking van de Yb:YAG-laser met de Nd:YAG-laser
Het gebruik van een platte schijf in plaats van een staaf
resulteert bij het oppompen in een temperatuursverde-
ling over de schijf die veel homogener is. Hierdoor heeft
de laserbundel minder de neiging om te divergeren (het
z.g. 'thermal lensing' effect), waardoor een significant
hogere bundelkwaliteit kan worden bereikt.
Verder bezit de disc-laser een hoog procesrendement
(20-25%). Hierdoor kan de laserbron qua afmetingen
compact worden gehouden, is er kleinere koelcapaciteit
noodzakelijk en kan er uiteindelijk worden bewerkt met
lagere operationele kosten. De conceptuele opbouw
van de disc-laser maakt verdere verhoging van het
maximale laservermogen in de toekomst mogelijk.

De disc-laser heeft in vergelijking met een staafvormige
Nd:YAG-laser een sterk verbeterde bundelkwaliteit. Dit
vertaalt zich in een aantal interessante mogelijkheden.
Ten eerste kan een kleiner focus worden verkregen.
Met dit klein focus kunnen bij dunne metalen hogere
lassnelheden worden verkregen. Ook maakt dit kleiner
focus de weg vrij voor de inzet van disc-lasers voor
lasersnijden. Een kleiner focus zorgt verder voor hogere
intensiteiten bij het lassen, waardoor de lasbewerking
met lagere vermogens kan plaatsvinden. Voor dikkere
metalen kan de verbeterde bundelkwaliteit worden om-
gezet in een grotere werkafstand tussen laskop en werk-
stuk (verbetering bereikbaarheid!) en een vergroting
van de scherptediepte. Dit maakt de weg vrij voor de
toepassing van 'remote-welding' technieken, waarbij
de laserbundel middels een scankop zeer snel over het
werkstuk kan worden gemanipuleerd (zie figuur 2.29).

De voordelen van Nd:YAG-lasers ten opzichte van CO2-
lasers zijn onder andere dat het Nd:YAG-laserlicht door
een glasfiber kan worden getransporteerd (zie § 2.4.1)
en dat het beter wordt geabsorbeerd door metalen.
Inmiddels zijn er Nd:YAG-lasers beschikbaar in ver-
mogens (meer dan 5 kW), die voor het bewerken van
dikke metalen producten nodig zijn. Nd:YAG-lasers zijn
duurder in aanschaf en onderhoud dan CO2-lasers.
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3.3 Diodelaser

Het licht van een diodelaser kan niet alleen gebruikt
worden om energie te pompen in een Nd:YAG-kristal
(zie § 3.2), maar kan ook direct gebruikt worden om
materiaal te bewerken.

Een diodelaser bestaat uit een kristal van gallium arseen
(GaAs), zie figuur 3.5. In dit kristal is een laag gedoteerd
met positief geladen GaAs ionen, die gaten of p-lading-
dragers worden genoemd. Daarnaast is er een laag die
gedoteerd is met GaAs moleculen met extra elektronen,
die n-ladingdragers worden genoemd. Ten gevolge van
een aangebrachte elektrische spanning over het kristal,
‘reizen’ de p-ladingdragers en de n-ladingdragers (elek-
tronen) naar de pn-overgang (circa 1 µm dik), waar ze
recombineren tot een ongeladen GaAs-molecuul. Deze
recombinatie gaat gepaard met het uitzenden van ener-
gie in de vorm van fotonen (laserstraling). Deze pn-over-
gang vormt, wanneer deze aan de voor en achterzijde
wordt voorzien van spiegelende lagen, de laser-resonator.

De golflengte van het laserlicht hangt onder andere af
van de concentratie van eventuele toevoegingen, bij-
voorbeeld aluminium (780 tot 880 nm), indium (880
tot 1100 nm) en fosfor (630 tot 690 nm). De alumi-
niumtoevoeging wordt het meest toegepast voor hoog-
vermogen diodelasers. Veel toegepaste golflengtes zijn
808 en 940 nm.

De pn-overgang straalt een laservermogen uit van enke-
le milliwatts. Om de vereiste hoge vermogens (>1 kW)
te verkrijgen, wordt een groot aantal pn-overgangen
naast elkaar aangebracht, waardoor er een diodebar
ontstaat (zie figuur 3.5b). Met deze configuratie kan
een vermogen van circa 50 W worden opgewekt. Om
meer vermogen te verkrijgen, worden enkele tientallen
diodebars, voorzien van waterkoeling, op elkaar gesta-
peld tot een stack (stapel), waardoor vermogens tot
circa 1,5 kW bereikt kunnen worden (figuur 3.5c).
Door het combineren van meerdere stacks kunnen
vermogens tot 6 kW worden bereikt.

Door de opbouw van de diodelaser is de laserbundel
niet rond en vertoont een grote divergentie, die boven-
dien verschillend is haaks en parallel aan de diodebar,
respectievelijk de slow- en fast-axis. Dit resulteert in
een lage helderheid en dus lage bundelkwaliteit in ver-
gelijking met de CO2-laser en de Nd:Yag-laser. Daarom
worden per diodebar en per stack speciale lenzen, pris-
ma's en spiegels gebruikt, om de afzonderlijke laser-
bundels te bundelen (zie figuur 3.5c). Het laserlicht is
niet coherent (zie § 2.2), omdat licht van meerdere
resonatoren wordt gebundeld. Dit is echter niet nadelig
voor het bewerken van materialen.

Na focussering wordt een rechthoekige focus verkregen
met dimensies variërend van 0,6 bij 0,8 mm tot 1,5 bij
1,5 mm. Het licht kan echter ook, net als bij een
Nd:YAG-laser, worden ingekoppeld in een glasfiber
(kerndiameter 0,4 tot 1,5 mm). Met de huidige fiber-
technologie is het vermogen beperkt tot 6 kW. De ver-
wachting is dat toekomstige ontwikkelingen tot verbe-
teringen zullen leiden.

Voordelen van de diodelaser ten opzichte van de CO2-
en Nd:YAG-laser zijn de moduleerbaarheid van het
laservermogen tot wel 10 GHz, het hoge energetische
rendement h van circa 30%, het lage gewicht (circa
10 kg) en kleine afmetingen ter grootte van een schoe-
nendoos (zie figuur 3.5d). Dit laatste maakt het moge-
lijk om de diodelaser te monteren aan een robot of
mobiele bewerkingssystemen.

(a)  Een uitvoeringsvorm van de pn-overgang van een
diodelaser

(b)  Meerdere diodelasers naast elkaar vormen een
diodebar

(c)  Stapeling van diodebars tot een stack

(d)  De diodelaser zelf heeft de afmetingen van een
schoenendoos en is bij deze uitvoering

gekoppeld aan een koelsysteem
figuur 3.5 Opbouw van een diodelaser

De relatief grote focusafmetingen en grote divergentie
maakt de diodelaser zeer geschikt voor toepassingen
waar geen goede focusseerbaarheid en geen extreem
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hoge energiedichtheden nodig zijn, zoals bij solderen,
het geleidingslassen en het oppervlaktebewerken
(transformatieharden, cladden).

3.4 Fiberlaser

De fiberlaser (zie figuur 3.6) is een diodegepompte la-
ser, die onder de familie van vaste-stof lasers valt. Qua
opbouw is de fiberlaser een verdere ontwikkeling op ba-
sis van een Nd:YAG-laser. Het principe achter de fiber-
laser is een fiber bestaande uit een kern en een buiten-
mantel ('dual core fiber'). De kern is gedoopt met Ytter-
bium (Yb) ionen en kan als actief laser medium worden
gezien. De buitenmantel dient ervoor dat de toegevoerde
pompenergie van de diode array ingevangen wordt en
efficiënt te geleiden, zodat de Yb-ionen optimaal wor-
den aangeslagen. De opbouw en wijze van pompen van
de fiberlaser levert een aantal specifieke voordelen op in
vergelijking met de Nd:YAG laser. Een groot voordeel
van de fiberlaser is het grote oppervlak van de buiten-
mantel in relatie tot een zeer dunne kern. Dit vertaalt
zich in een grote efficiëntie van inkoppeling van de
pompenergie en zeer efficiënte manier van koeling. Dit
resulteert bij het oppompen in een temperatuursverde-
ling over de kern die zeer homogeen is. Hierdoor heeft
de laserbundel minder de neiging om te divergeren (het
z.g. 'thermal lensing' effect), waardoor een significant
hogere bundelkwaliteit kan worden bereikt.

Verder bezit de fiberlaser een hoog procesrendement
(tot 30%). Hierdoor kan de laserbron qua afmetingen
compact worden gehouden, is er kleinere koelcapaciteit
noodzakelijk en kan er uiteindelijk worden bewerkt met
lagere operationele kosten. De conceptuele opbouw van
de fiberlaser maakt verdere uitbreiding van maximale
laservermogens in de toekomst mogelijk. De golflengte
van de fiberlaser is 1070-1080 nm, hetgeen voor een
specifiek toepassingsgebied zorgt ten aanzien van te
bewerken metalen en nauwkeurigheden. Fiberlasers
met vermogens tot ca. 10 kW zijn tegenwoordig
industrieel verkrijgbaar.

De fiberlaser heeft in vergelijking met een Nd:YAG-
laser een sterk verbeterde bundelkwaliteit. Dit vertaalt
zich in een aantal interessante mogelijkheden. Ten eerste
kan een kleiner focus worden verkregen. Met dit kleine
focus kunnen bij dunne metalen hogere lassnelheden
worden verkregen. Ook maakt dit kleiner focus de weg
vrij voor de inzet van fiberlasers voor lasersnijden. Een
kleiner focus zorgt verder voor hogere intensiteiten bij
het lassen, waardoor met lagere vermogens de lasbe-
werking kan plaatsvinden. Voor dikkere metalen kan de
verbeterde bundelkwaliteit worden omgezet in een gro-
tere werkafstand tussen laskop en werkstuk (verbete-
ring bereikbaarheid!) en een vergroting van de scherpte-
diepte. Dit maakt de weg vrij voor de toepassing van
'remote-welding' technieken, waarbij de laserbundel
middels een scankop zeer snel over het werkstuk kan
worden gemanipuleerd.

figuur 3.6 Opbouw en principe van een fiberlaser



20

3.5 Excimeerlaser

Het medium van een excimeerlaser is, net als dat van
een CO2-laser, gasvormig. De gassen bestaan meestal
uit een mengsel van een edelgas, zoals xenon (Xe),
krypton (Kr) of argon (Ar) en een halogeen, meestal
fluor (F) of chloor (Cl). Uit dit mengsel worden mole-
culen gevormd (bijvoorbeeld KrF). Een dergelijk mole-
cuul kan alleen in geëxciteerde toestand bestaan en
wordt in het Engels een excited dimer genoemd, van-
daar de Engelse benaming excimer (Nederlands: exci-
meer). Bij het terugvallen in de grondtoestand valt het
molecuul uiteen en zend een foton uit. Afhankelijk van
de gassamenstelling wordt laserlicht van verschillende
golflengtes opgewekt in het UV bereik (zie tabel 3.1).

tabel 3.1 Golflengtes van enige excimeerlasers

Gas XeF XeCl KrF KrCl ArF

λ [nm] 351 308 248 222 193

Net als bij de CO2-laser wordt het medium van een exci-
meerlaser van energie voorzien middels een elektrische
gasontlading. Het energetisch rendement bedraagt
enkele procenten. Aangezien de gasontlading instabiel
kan worden (en er vonken ontstaan), kunnen excimeer-
lasers alleen in pulsmode werken. Typische pulstijden
zijn 10 tot 25 ns, maar met speciale technieken zijn ook
zeer korte pulstijden van 100 femtoseconden en lange-
re pulstijden tot enkele honderden nanoseconden mo-
gelijk. Commerciële excimeerlasers produceren per puls
van enkele mJ tot enkele tientallen J aan energie, bij
herhalingsfrequenties tot circa 1 kHz. Commercieel zijn la-
sers verkrijgbaar met een gemiddeld vermogen tot 1 kW.
De energieverdeling van de laserbundel is meestal
rechthoekig, met een min of meer uniform intensiteits-
niveau in één richting en Gaussisch in de andere rich-
ting. De bundeldivergentie varieert tussen 1 en 4 mrad.

De energie van fotonen is dermate hoog, dat het be-
straalde materiaal niet alleen wordt opgewarmd, maar
ook de chemische verbindingen in het materiaal worden
verbroken. Deze interactie wordt ablatie genoemd. Het
gevolg hiervan is, dat er nauwelijks thermische span-
ningen in het te bewerken materiaal optreden. Onder
meer om deze reden, en vanwege de korte golflengte,
worden excimeerlasers voornamelijk toegepast voor
precisiebewerkingen, voor markeren en als lichtbron in
de fotolithografie. Bij precisiebewerkingen is een nauw-
keurigheid van enkele microns haalbaar. Daarbij kan
men bijvoorbeeld denken aan het boren van gaatjes in
de printkop van een inkjet-printer. Hierbij wordt vrijwel
altijd gebruikgemaakt van maskers in het bundelpad.
Patronen in het masker worden dan verkleind op het
werkstuk afgebeeld (zie figuur 3.7).

figuur 3.7 Het patroon in het masker wordt verkleind af-
gebeeld op het werkstuk, dat geableerd wordt
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Hoofdstuk 4

Interactie van laserstraling met
materialen

Aan het oppervlak van het werkstuk wordt de laser-
energie geabsorbeerd en omgezet in warmte. Door ge-
leiding dringt deze warmte verder het materiaal in en is
beschikbaar voor de bewerking.

4.1 Absorptie van laserstraling

Bij het gebruik van lasers in de materiaalbewerking gaat
het erom zo veel mogelijk laserenergie in het materiaal
te krijgen, waar het wordt omgezet in warmte.

De transformatie van laserstraling in warmte in een
niet-transparant materiaal verloopt in 2 stappen (vol-
gens het zogenaamde Drude formalisme). In eerste in-
stantie brengen de fotonen de elektronen in het mate-
riaal in een hogere energietoestand. Bij metalen geven
deze (vrije) elektronen de energie via wrijvingsverliezen
weer af aan de atomen in het metaalrooster (stap 2).
Bij niet-geleidende materialen resulteert de energieover-
dracht in roostertrillingen (in vaste stoffen) en intermo-
leculaire trillingen (in vloeistoffen). Bij voldoende ener-
gierijke fotonen, zoals die van de excimeerlaser, is de
fotonenergie voldoende om direct chemische verbin-
dingen te verbreken. Dan spreekt men over chemische
interactie.

Optische indringdiepte
De afstand waarover de laserstraling het materiaal in-
dringt en waarover het zijn energie aan het materiaal af-
staat, wordt de optische indringdiepte δO [m] genoemd.
Deze optische indringdiepte hangt af van de golflengte
van het licht. Voor metalen beschenen door CO2-,
Nd:YAG- en diodelasers is deze indringdiepte maximaal
zo'n 300 nm, en is verwaarloosbaar klein in vergelijking
met de thermische indringdiepte δh [m] (zie § 4.2). De
laserenergie wordt dus in een zeer dunne oppervlakte-
laag omgezet in warmte. Voor andere materialen, bij-
voorbeeld kunststoffen, kan de optische indringdiepte
oplopen tot enkele millimeters of centimeters voor
semi-transparante materialen.

Absorptie en reflectie
Slechts een deel van de op het oppervlak vallende
laserstraling wordt door het materiaal geabsorbeerd
(absorptiecoëfficiënt A), zie figuur 4.1.

figuur 4.1 Energiestromen bij interactie tussen laserstra-
ling en materiaal

De rest van de laserenergie wordt aan het oppervlak
gereflecteerd (reflectiecoëfficiënt R) of doorgelaten

(transmissie). Voor metalen producten van voldoende
dikte (dat wil zeggen dikker dan de optische penetratie-
diepte δO), die worden bewerkt met de CO2-, Nd:YAG-
of diodelaser, is de transmissie nul. Dan geldt dus:

A+R=1                                                          (4.1)

De absorptiecoëfficiënt van een materiaal A [%] hangt
af van een groot aantal factoren:
 de optische materiaaleigenschappen van het mate-

riaal in combinatie met de golflengte λ van het laser-
licht;

 de hoek van inval θ [rad];
 de temperatuur van het materiaal;
 de toestand van het oppervlak (vast, vloeibaar);
 de oppervlaktegesteldheid van het materiaal (o.a.

ruwheid);
 de eigenschappen van een eventueel toevoeg-

materiaal (bijvoorbeeld poeder bij lasercladden);
 de intensiteit I van het laserlicht;
 de geometrie van de laser-materiaal-interactiezone.

Optische materiaaleigenschappen en de golflengte
Figuur 4.2 toont de absorptiecoëfficiënt A als functie
van de golflengte van het laserlicht voor een aantal ma-
terialen. Zoals uit deze figuur blijkt, neemt voor metalen
de absorptiecoëfficiënt af met toenemende golflengte
van het laserlicht. Zo is voor ijzer (Fe) de absorptie-
coëfficiënt van CO2-laserstraling minder dan 20% en
van Nd:YAG-laserstraling bijna 40%. Deze relatief hoge
absorptiecoëfficiënt is één van de redenen waarom
Nd:YAG-lasers in toenemende mate worden ingezet
voor het bewerken van metalen.

figuur 4.2 Absorptie als functie van de golflengte van
aluminium (Al), goud (Ag), koper (Cu), glas en
ijzer (Fe)

Hoekafhankelijkheid
Figuur 4.2 geldt voor loodrechte inval van de laserbun-
del op het productoppervlak. Bij schuine inval hangt de
absorptie af van de hoek van inval θ [rad] (met de nor-
maal op het productoppervlak) en is verschillend voor
parallel, loodrecht en circulair gepolariseerd licht.

Voor metalen, bewerkt met lasers met een golflengte gro-
ter dan 0,5 µm, kan de absorptie Ap [%] van parallel (p)
en As [%] van loodrecht (s) gepolariseerd licht worden be-
paald (berekend) met de Fresnel formules:

                                                                       (4.2)

waarbij n de brekingsindex en k de extinctiecoëfficiënt van
het materiaal is. Voor circulair gepolariseerd licht geldt:

                                                                       (4.3)
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Figuur 4.3 toont deze hoekafhankelijkheid voor ijzer.
De absorptiecoëfficiënt As van loodrecht gepolariseerd
licht neemt af met toenemende hoek van inval. Daar-
entegen neemt de absorptiecoëfficiënt Ap van parallel
gepolariseerd licht eerst toe met toenemende hoek van
inval tot een maximum (ongeveer 80% ingeval van CO2-
laserstraling en 40% ingeval van Nd:YAG-laserstraling).
Daarna neemt Ap sterk af tot nul.

figuur 4.3 De absorptiecoëfficiënt van ijzer voor parallel
(Ap) en loodrecht (As) gepolariseerd laserlicht
(CO2- en Nd:YAG-laserlicht) als functie van de
hoek van inval θ, bij kamertemperatuur

De hoek waarbij maximale absorptie optreedt (ongeveer
80º ingeval van CO2-laserstraling en 87º ingeval van
Nd:YAG-laserstraling), wordt de Brewster-hoek genoemd.
Van deze hoge absorptie bij de Brewster-hoek wordt
soms gebruikgemaakt bij laser-oppervlaktebewerkingen.

Tijdens het laserlassen (zie § 5.3) kan zich een zoge-
naamde keyhole vormen in het materiaal. In deze key-
hole valt de laserbundel onder een relatief grote hoek
op het smeltfront in. Hierdoor wordt parallel gepolari-
seerd laserlicht sterk geabsorbeerd (zie ook figuur 4.5).
Hetzelfde geldt voor het boorgat tijdens het laserboren
(zie § 5.1) en het smeltfront tijdens het lasersnijden
(zie § 5.2). Bij snijden, waarbij het snijfront een hoek van
ca. 3º vormt ten opzichte van de laserbundel (Brewster-
hoek ca. 87º), vindt maximale absorptie plaats. Dit is
één van de redenen, waarom de totale absorptie van
deze processen hoger is, dan op basis van de optische
materiaaleigenschappen zou worden verwacht.

Temperatuursafhankelijkheid
In het algemeen neemt de absorptie van CO2-laserstra-
ling toe met toenemende temperatuur van het werk-
stuk. Voor ijzer is deze toename van de absorptie (bij
loodrechte inval) 5 tot 10%. Voor Nd:YAG-laserstraling
neemt de absorptie gewoonlijk af met toenemende
temperatuur. Met een afname van 36% naar 30%
moet worden gerekend. Bij verandering van de fase- (of
aggregatie)toestand van het materiaal kunnen sprongs-
gewijze veranderingen van de optische constanten
(brekingsindex n en extinctiecoëfficiënt k) van het ma-
teriaal optreden, en dientengevolge ook van de absorp-
tiecoëfficiënt. Zo is de absorptiecoëfficiënt van gesmol-
ten metaal meestal hoger dan die van vast metaal.

Oppervlaktegesteldheid
Tot dusver is uitgegaan van schone en optisch vlakke
materiaaloppervlakken. De oppervlaktegesteldheid van
het materiaal heeft een grote invloed op de absorptie-
coëfficiënt. Daarbij valt te denken aan de oppervlakte-
ruwheid en de aanwezigheid van oxides en coatings.

Wanneer de oppervlakteruwheid van het materiaalopper-
vlak toeneemt (tot meer dan 5 µm), neemt ook de ab-
sorptiecoëfficiënt toe. Dit kan onder andere worden ver-
klaard uit de toenemende hoek van inval op de ‘bergen’
en ‘dalen’ in het oppervlak. Gezandstraalde oppervlak-
ken vertonen tot wel 25% meer absorptie dan gepo-
lijste materiaaloppervlakken. Naast de ruwheid kan dit
worden verklaard uit de absorptie van laserenergie door
oppervlakteverontreinigingen.

Indien de interactiezone van laserspot en materiaal on-
voldoende wordt afgeschermd met een beschermgas,
zal het oppervlak reageren met zuurstof en vormen zich
oxides. Deze oxides hebben een hogere absorptie-
coëfficiënt (60% tot 80%) dan het blanke metaal. In
het algemeen zijn deze oxides ongewenst.

Omdat de absorptiecoëfficiënt van blank metaal voor
het laserlicht van de meest gebruikte laserbronnen laag
is (zie figuur 4.2), wordt er voor laser-transformatiehar-
den (zie § 5.5) dikwijls gewerkt met een dunne (circa
100 µm) absorptieverhogende coating, bijvoorbeeld
grafiet. Deze coating wordt voorafgaand aan de bewer-
king aangebracht en verhoogt de absorptiecoëfficiënt
tot circa 70%. Voor bewerkingen waarbij smelt op-
treedt, wordt er geen grafietlaag aangebracht, omdat
dan de koolstof zou worden opgenomen in het metaal.

Toevoegmateriaal
Ingeval van bewerkingen waarbij met toevoegmateriaal
wordt gewerkt, bijvoorbeeld laserlassen met toevoeg-
draad en oppervlaktebewerkingen (cladden, dispergeren
en legeren), wordt de absorptiecoëfficiënt van het
werkstuk mede bepaald door de (optische) materiaal-
eigenschappen van het toevoegmateriaal.

Intensiteit van het laserlicht
Bij extreem hoge intensiteiten (ongeveer 1010 tot 1012

W/m2 bij CO2-lasers), vormt zich een (metaal)damp bo-
ven het materiaaloppervlak. Indien deze plasmawolk
geladen deeltjes (elektronen, ionen, atomen) bevat,
spreekt men over plasma, anders over een pluim.
Zowel plasma als een pluim absorberen een deel van
de laserstraling, dat vervolgens weer wordt overdragen
aan het onderliggende materiaal. De totale absorptie-
coëfficiënt neemt hierdoor toe. Tijdens het laserlassen
wordt hiervan gebruikgemaakt.

Bij extreem hoge intensiteiten, boven de 1013 W/m2,
wordt het plasma zo dicht, dat al het laserlicht erdoor
wordt geabsorbeerd en er geen energieoverdracht naar
het materiaal meer optreedt. De laserbewerking wordt
hierdoor onderbroken, waardoor er geen materiaal meer
verdampt en de pluim dus niet langer gevoed wordt
(zie figuur 4.4). De pluim dooft hierdoor en dat heeft
tot gevolg dat het laserlicht het materiaal weer kan
bereiken, waardoor zich een nieuwe pluim kan vormen.
Dit oscillerende gedrag is uiteraard ongewenst.

figuur 4.4 Vorming van een laser-geïnduceerd plasma.
Tijd tussen de opnamen 50 ns, CO2-laser,
TEM00, staal, focus ∅ =100 µm, I>2⋅109 W/m2
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De drempelintensiteiten waarvoor bij Nd:YAG- en exci-
meerlaserstraling plasma optreedt, liggen respectieve-
lijk bij circa 1012 W/m2 en 1014 W/m2, die onder norma-
le omstandigheden niet bereikt worden. Bovendien is
voor deze golflengtes de plasmawolk transparanter dan
voor CO2-laserstraling. Hierdoor blijft Nd:YAG-laserstra-
ling het werkstukoppervlak bereiken.

Geometrie van de laser-materiaal-interactiezone
Tijdens het laserboren, -snijden en keyhole laserlassen
(zie § 5.3) is er sprake van een beduidend sterkere ab-
sorptie, dan op basis van optische eigenschappen van
het materiaal en de hoek van inval kan worden ver-
wacht. Dit kan worden verklaard door herhaalde reflec-
ties (en absorptie) in het boorgat, snede of keyhole (zie
figuur 4.5). De totale absorptie loopt hierdoor op tot
circa 80%.

figuur 4.5 Hoge absorptie door meerdere reflecties (en
dus herhaalde absorptie) in een keyhole, sne-
de of boorgat

4.2 Transport van warmte

Nadat de laserenergie is geabsorbeerd en is omgezet in
warmte, is er geen verschil meer tussen de CO2-,
Nd:YAG- en diodelaser. De warmte vloeit door gelei-
ding naar onderliggende lagen. De resulterende tempe-
ratuursverdeling bepaalt in sterke mate het resultaat
van de laser-materiaalbewerking.

Thermische indringdiepte
De diepte tot waar de warmte het materiaal indringt,
wordt de thermische indringdiepte δh [m] genoemd. Bij
een eendimensionale warmtestroom bedraagt de tem-
peratuur op deze diepte 9% van de temperatuur aan
het oppervlak. De thermische indringdiepte is afhanke-
lijk van de materiaaleigenschappen en de interactietijd ti
[s] van de laserspot met het product en bedraagt:

 ,                                  (4.4)δ κ
ρ ⋅h i

p
it K

c
t= =2 2

met daarin de thermische materiaaleigenschappen: de
warmtegeleidingscoëfficiënt K [W/(m⋅K)], de dichtheid
ρ [kg/m3], de soortelijke warmte cp [J/(kg⋅K)] en de
warmtediffusiecoëfficiënt κ=K/(ρ⋅ cp) [m

2/s].

Bij gepulste lasers is de interactietijd gelijk aan de puls-
tijd. Voor CW lasers kan voor de interactietijd de ver-
houding tussen de diameter d en de snelheid v [m/s] van
de laserspot (ten opzichte van het materiaal) worden
gebruikt:

                                                           (4.5)t d
vi =

Indien de laserspot niet rond is (zoals bij de diode- en
de excimeerlaser), neemt men in plaats van de diame-
ter meestal de afmeting van de laserspot in de bewer-
kingsrichting.

Uit voorgaande formules volgt dat de warmte diep in
het materiaal indringt, als het materiaal een goede

warmtegeleider is (grote κ), en/of de interactietijd ti
lang is. Dit laatste wordt bereikt door een lange puls-
tijd, een grote laserspot en/of een lage bundelsnelheid.

Temperatuursverdeling
De temperatuursverdeling die, ten gevolge van de ge-
absorbeerde laserenergie, in het materiaal wordt be-
reikt, hangt af van de thermische materiaaleigenschap-
pen, de energieverdeling van de laserspot (zie § 2.3) en
de bundelsnelheid v.

Figuur 4.6 toont de temperatuursverdeling (voor t »1 s)
aan het oppervlak (z=0) ten gevolge van vier energie-
verdelingen:
 een Gaussische energieverdeling met een diameter

van d=1 mm (figuur 2.12);
 een ronde uniforme energieverdeling (top hat, figuur

2.18), ook met een diameter van d=1 mm;
 een TEM10 energieverdeling (figuur 2.9), ook met

een diameter van d=1 mm;
 een vierkante uniforme energieverdeling (vergelijk-

baar met figuur 2.26), met zijden van ongeveer
0,87 mm lang,

allen met een (geabsorbeerd) laservermogen van 100 W.
Alle energieverdelingen bewegen met een snelheid van
v=0,1 m/s van links naar rechts.

figuur 4.6 Temperatuursverdelingen aan het oppervlak
van ijzer ten gevolge van verschillende
energieverdelingen in de laserspot. De
laserspot beweegt van links naar rechts

Elke energieverdeling resulteert in een karakteristieke
temperatuursverdeling aan het oppervlak. Echter alle
temperatuursverdelingen in figuur 4.6 worden geken-
merkt door een snelle temperatuurstijging aan de
‘voorzijde’ en een lagere temperatuursgradiënt aan de
‘achterzijde’ (de ‘staart’). Deze opwarm- en afkoel-
gradiënten kunnen oplopen tot 108 ºC/s. In figuur 4.6
wordt de hoogste oppervlaktetemperatuur (Tmax) bereikt
door de Gaussische energieverdeling, gevolgd door de
top hat, de vierkant uniform en de TEM10 energieverde-
ling. De maximale oppervlaktetemperatuur is proporti-
oneel met het laservermogen en (ongeveer) omgekeerd
evenredig met de wortel uit de bundelsnelheid. Dat wil
zeggen, een tweemaal zo groot laservermogen resul-
teert in een tweemaal zo hoge temperatuur (onder de
voorwaarde dat het materiaal niet smelt) en een twee-
maal zo grote bundelsnelheid resulteert in een √2 maal
lagere oppervlaktetemperatuur.
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De temperatuur T die na t seconden wordt bereikt op
diepte z onder het oppervlak (in het centrum van de
laserspot), is gelijk aan:

                                                                         (4.6)

waarin

                                                                         (4.7)

de geïntegreerde complementaire error functie is.

Ook de temperatuursverdeling ín het materiaal verschilt
per energieverdeling (zie figuur 4.7). Zoals blijkt uit deze
figuur zal de temperatuursverdeling meer uniform zijn,
naarmate de energieverdeling van de laserspot meer
uniform is, zoals de top hat en de vierkante uniforme
energieverdeling. Een uniforme temperatuursverdeling
is gunstig voor oppervlaktebewerkingen (§ 5.5), terwijl
een temperatuursverdeling ten gevolge van een
Gaussische energieverdeling gunstig is voor het laser-
snijden en -lassen.

figuur 4.7 Dwarsdoorsnede (–1<x<1 mm) van vier
temperatuursverdelingen in het materiaal
(z=0 is het oppervlak), ten gevolge van de
vier energieverdelingen

Eenvoudig model
Voor een willekeurige energieverdeling die met een wil-
lekeurige snelheid over een materiaal beweegt, is geen
eenvoudige uitdrukking te geven, die voor handbereke-
ningen geschikt is. Een ruwe afschatting van de tempe-
ratuur ten gevolge van een driedimensionale warmte-
stroom in een relatief dik materiaal (dikte » thermische
indringdiepte δh) kan echter worden gemaakt, indien men
uitgaat van een top hat energieverdeling (figuur 2.18),
met een diameter d en vermogen P, alsmede een mate-
riaal met absorptiecoëfficiënt A, warmtegeleidings-
coëfficiënt K, en warmtediffusiecoëfficiënt κ.

De maximale oppervlaktetemperatuur Tmax die dan na
een ‘lange’ interactietijd wordt bereikt, is gelijk aan:

                                                   (4.8)T AP
dKmax

2=
π

Figuur 4.8 toont de genormeerde temperatuur T/Tmax,
die op een genormeerde diepte z/d onder het oppervlak
(in het centrum van de laserspot), bereikt wordt na een
genormeerde tijd t/τ, waarin:

                                                         (4.9)τ
κ

= d 2

16

figuur 4.8 Genormeerde temperatuur T/Tmax ten gevolge
van een top hat energieverdeling, na een ge-
normeerde tijd t/τ, op een aantal (genormeer-
de) dieptes z/d onder het oppervlak

Hierbij wordt gerekend vanaf het begin van de bestra-
ling, en de temperatuur is de toename ten opzichte van
de begintemperatuur van het materiaal, gewoonlijk de
omgevingstemperatuur.

Uit figuur 4.8 volgt dat na circa 10⋅τ seconden de tem-
peratuur niet sterk meer toeneemt en er een constante
temperatuursverdeling bereikt wordt.

Rekenvoorbeeld
Stel dat de top hat energieverdeling een vermogen heeft
van 100 W, een diameter heeft van d=0,5 mm en ge-
durende een pulstijd van t=2 ms een massief stalen pro-
duct, met warmtegeleidingscoëfficiënt K=50 W/(mºC),
warmtediffusiecoëfficiënt κ=16⋅10-6 m2/s en absorptie-
coëfficiënt A=1 (100%), bestraald. Dan volgt uit boven-
staande uitdrukkingen, dat Tmax ≈ 2546 ºC en τ ≈ 1 ms.
De genormeerde pulstijd is dus gelijk aan t/τ=2/1=2.
Dan volgt uit figuur 4.8 dat de genormeerde temperatuur
aan het oppervlak (dat wil zeggen uit de curve voor z/d=0)
gelijk is aan T/Tmax ≈ 0,6, zodat de werkelijke oppervlakte-
temperatuur (toename) gelijk is aan 0,6⋅Tmax=1528 ºC.
Dit is iets boven de smelttemperatuur van 1500 ºC.

De genormeerde austeniet overgangstemperatuur
(T=800 ºC, zie § 5.5.1 over transformatieharden), is
gelijk aan T/Tmax=800/2546 ≈ 0,3. Aan het einde van
de genormeerde pulsduur t/τ=2, wordt uit figuur 4.8
een genormeerde diepte van ongeveer z/d=0,4 gevon-
den, zodat de hardingsdiepte ongeveer 0,4⋅d=0,2 mm
bedraagt.

Beperkingen van het model
Bovenstaand model kent een aantal beperkingen:
 de invloed van de smeltwarmte en eventuele stromin-

gen in het smeltbad en verdampingswarmte zijn niet
in het model verdisconteerd;

 het model houdt geen rekening met de beweging van
de laserbundel ten opzichte van het materiaal. In dat
geval kan men een afschatting maken van de tempe-
ratuur door met de interactietijd ti=d/v te rekenen, in
plaats van met de pulstijd;

 het model gaat uit van een product met dimensies die
groot zijn ten opzichte van de thermische indring-
diepte δh. Indien de dimensies van gelijke orde, of
kleiner zijn dan δh, wordt een hogere temperatuur
verkregen.

Deze beperkingen hebben tot gevolg dat, wanneer er
smelt optreedt, de laserbundel beweegt, of het product
kleine afmetingen heeft, het model slechts indicatieve
waarde heeft.
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Hoofdstuk 5
Bewerkingsprocessen

De meeste bewerkingen van metalen met hoogvermo-
gen lasers zijn thermische geactiveerde bewerkingen
(pyrolytische processen). Afhankelijk van de twee
meest belangrijke procesparameters, de vermogens-
dichtheid I [W/m2] en de interactietijd ti [s], kan het
materiaal al dan niet tot smelten of verdampen worden
gebracht. Figuur 5.1 geeft een overzicht van de be-
langrijkste laserbewerkingsprocessen voor metalen.

figuur 5.1 Overzicht van de belangrijkste laserbewerkin-
gen in een I-t diagram

De volgende bewerkingen worden onderscheiden:
 materiaalverwijderende bewerkingen (boren en snij-

den): het materiaal wordt tot smelten en/of verdam-
pen gebracht, en in de vorm van druppels en/of als
damp uit het product verwijderd;

 verbindingstechnieken (solderen en lassen): hierbij
worden de te verbinden onderdelen en/of een toe-
voegmateriaal tot smelten gebracht, waarbij het van
belang is dat zo weinig mogelijk materiaal verdampt,
wegspat of wordt weggeblazen;

 oppervlaktebewerkingen: deze groep bewerkingen
vormen de uitersten in het I-t diagram (figuur 5.1).
Namelijk die bewerkingen die plaatsvinden bij een re-
latief lage intensiteit en een lange interactietijd: her-
stelgloeien, transformatieharden, legeren, oplassen,
dispergeren, en de bewerkingen die bij een relatief
hoge intensiteit en korte interactietijd plaatsvinden:
verglazen en schokharden. Bij alle bewerkingen door-
loopt een (dunne) oppervlaktelaag een temperatuur-
cyclus, waarbij al dan niet een smeltbad optreedt,
waaraan al dan niet materiaal wordt toegevoegd.
Doel van de bewerkingen is de oppervlakte-eigen-
schappen (slijtvastheid, corrosiebestendigheid, enz.)
van het product te verbeteren;

 graveren/markeren en micromachining (ableren): dit
zijn in principe oppervlaktebewerkingen die als doel
hebben het oppervlak te verfraaien, het aanbrengen
van informatie, of het selectief verwijderen van
materiaal met een hoge precisie (micromachining).

In de volgende paragrafen worden deze laserbewerkin-
gen besproken.

5.1 Boren

Tijdens laserboren wordt het materiaal verhit tot boven
de smelt- en/of verdampingstemperatuur. Het te ver-
wijderen materiaal verdwijnt als damp en/of in de vorm
van druppels uit het product. Boren gebeurt bijna altijd
met een gepulste laser. Er worden vier boorprincipes
onderscheiden (in volgorde van afnemend benodigd
laservermogen):
 Sublimeren van het materiaal. Middels een zeer

korte puls met een hoge energiedichtheid gaat het
materiaal direct over van de vaste fase in de damp-
fase. Voor het boren van metalen zijn hiervoor zeer
hoge vermogensdichtheden nodig.

 Smelten en verdampen van het materiaal. Door de
hoge laserenergiedichtheid wordt het materiaal ge-
smolten en tot boven de verdampingstemperatuur
verhit, zodat een deel van het materiaal verdampt.
Ten gevolge van de zo ontstane dampdruk in het
boorgat wordt een deel van het gesmolten materiaal
uit het boorgat gestoten.

 Smelten van het materiaal en uitdrijving met niet-
reactief gas. Met een in verhouding lage vermogens-
dichtheid wordt het materiaal gesmolten. Het ge-
smolten materiaal wordt door een gasstraal, die
geen chemische reactie aangaat met het materiaal,
uit het boorgat geblazen. Meestal wordt hiervoor
argon (Ar), stikstof (N2) of helium (He) gebruikt, dat
middels een coaxiale nozzle wordt toegevoerd (zie
figuur 2.24).

 Smelten van het materiaal en uitdrijving met een re-
actief gas. De laserbundel verhit wederom het mate-
riaal, waarna het verbrandt door de aanwezigheid
van een reactief gas (meestal zuurstof, O2). De warm-
te die bij deze reactie vrijkomt, zal nog meer mate-
riaal verhitten. De boorsnelheid ligt daarom tot circa
een factor 10 hoger ten opzichte van de andere boor-
principes. Een nadeel van het boren met zuurstof is
het ontstaan van een oxidelaag op het materiaal.

In vrijwel alle gevallen kan enige braamvorming ontstaan.
Naast deze boorprincipes maakt men onderscheid naar
drie boormethoden: het boren met een enkele laserpuls,
het percussieboren en snijden. Het percussieboren en
snijden worden het meest toegepast.

Boren met een enkele puls
Boren met een enkele puls, waarbij de bundel stil staat
ten opzichte van het product, wordt voornamelijk toe-
gepast voor het boren van gaatjes in dunne materialen.
Typische gatdiameters variëren van circa 20 tot 500 µm
met een diepte tot circa 40 keer de gatdiameter. Door
de pulsen te synchroniseren met de beweging van het
product, kunnen gaten geboord worden in continu
bewegende producten. Doordat één enkele puls wordt
gebruikt voor het boren, is de bewerkingssnelheid hoog
en zijn de kosten relatief laag.

Percussieboren
Net als bij het boren met een enkele puls staat de la-
serbundel stil, maar worden er meerdere pulsen per gat
gegeven. Gaten met diameters van circa 0,1 tot 1 mm
kunnen met deze methode worden geboord. De ener-
gieverdeling in de laserspot is bepalend voor de rond-
heid van het geboorde gat. Door opeenvolgende pulsen
en door het verloop van de diameter van de laserbundel
langs de optische as is het geboorde gat meestal co-
nisch van vorm. Deze coniciteit kan worden verkleind
door het focus van de laserbundel, na elke puls, verder
onder het oppervlak van het product te positioneren.
Figuur 5.2 toont een toepassing van percussieboren.
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figuur 5.2 Turbineblad uit een turbinemotor van een
vliegtuig. De gaatjes (∅  0,5 tot 0,8 mm) zijn
geboord haaks en onder een hoek met het
oppervlak

Snijden
Bij boren met een enkele puls en percussieboren wordt
de diameter van het gat beperkt door de diameter van
de laserspot. Indien de diameter van het te boren gat
(vele malen) groter is dan de diameter van de laserspot,
kan men een gat ‘boren’ door het te snijden (zie ook
§ 5.2). In dat geval wordt de laserspot in een cirkel
bewogen langs de omtrek van het te boren gat (zie
figuur 5.3).

figuur 5.3 In en uitlooptraject bij trepanning en snijden

Boorlasers zijn vaak uitgerust met een zogenaamde
trepanning-kop. In deze kop is de focusseerlens iets uit
het hart van de laserbundel geplaatst, zodat het roteren
van de lens resulteert in een cirkelvormige beweging
van het focus op het product.

Gaten met diameters van circa 0,4 tot 6 mm worden
gewoonlijk met deze methode geboord. Voordeel van
deze methode is, dat de gaten cilindrisch zijn en een
glad oppervlak vertonen.
Voor het snijden van grotere gaten moet de optiek
(flying optics) of het product bewogen worden. Hierbij
gaat men uit van een (bijvoorbeeld met percussieboren
verkregen) startgat (zie figuur 5.3). Na het boren van
het startgat wordt, gewoonlijk met andere laserinstel-
lingen, het gat gesneden tot de gewenste diameter.

Boorparameters
Voor het boren in metalen wordt de Nd:YAG-laser het
meest toegepast vanwege de goede absorptie van het
laserlicht en de mogelijkheid tot het optimaliseren van
de pulsvorm in de tijd. CO2-lasers worden voornamelijk
toegepast voor het boren in andere materialen (kunst-
stof, papier, enz.). Zeer kleine, al dan niet blinde, gaat-
jes worden gemaakt met behulp van een excimeerlaser
(zie § 5.6). Tabellen 5.1 en 5.2 geven een overzicht
van typische boorparameters.

tabel 5.1 Boorparameters CO2-laserboren

Parameter Enkele puls Percussie

Pulsenergie [J] 0,2 tot 2 1 tot 10

Pulslengte [ms] 0,1 tot 0,2 0,2 tot 3

Aantal pulsen per gat 1 20 tot 100 per mm

Gatdiameter [mm] 0,1 tot 0,6 0,05 tot 1

Gatdiepte/gatdiameter 2 tot 40 1 tot 40

tabel 5.2 Boorparameters Nd:YAG-laserboren

Parameter Enkele puls Percussie Snijden

Pulsenergie [J] 0,1 2 tot 30 2 tot 10

Pulslengte [ms] 0,1 tot 0,4 0,2 tot 1 0,2 tot 5

Aantal pulsen per gat 1 2 tot 15 10 tot 200

Gatdiameter [mm] 0,02 tot 0,5 0,1 tot 1 >0,4 

Gatdiepte/gatdiameter 2 tot 6 2 tot 15 -

Het aantal benodigde pulsen per gat hangt sterk af van
de materiaaleigenschappen, materiaaldikte, de diameter
van het gat en de hoek waaronder wordt geboord.

5.2 Snijden

Tijdens lasersnijden wordt de laserbundel op het te
snijden materiaal gefocusseerd, waardoor het materiaal
lokaal smelt en/of verdampt. Het proces wordt vrijwel
altijd ondersteund door een snijgas, dat coaxiaal met
de laserbundel in de snede wordt geblazen en zo het
gesmolten materiaal uitdrijft. Door een beweging van
het product ten opzichte van de laser- en gasstraal
wordt een snede gegenereerd (zie figuur 5.4).

Bij braamvrij snijden is de snede, afhankelijk van de
diameter van de laserspot, ongeveer 0,2 mm breed. De
dikte van de warmte beïnvloede zone is minder dan
0,5 mm. De snijkant vertoont het voor lasersnijden
typerende rillenpatroon (striations), zie figuren 5.4 en
5.5. Deze ruwheid neemt toe naar de onderzijde van de
snede en vertoont bij hoge snelheden en/of dikke mate-
rialen enige naloop. Bij een goede uitvoering van het
snijproces blijft de ruwheid beperkt tot enige tientallen
micrometers (Rz).

figuur 5.4 Het principe van lasersnijden
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figuur 5.5 Lasersnijden is flexibel in termen van mate-
riaalkeuze en productgeometrie, maar altijd
nauwkeurig

Lasersnijden vertoont veel overeenkomst met laser-
boren. Zo kan, net als bij laserboren, het materiaal uit
de snede worden verwijderd door sublimeren van het
materiaal, of het smelten van het materiaal en het uit-
drijven van de smelt met een (niet) reactieve gasstroom.

Van alle laserbewerkingen wordt momenteel het laser-
snijden het meest in de industrie toegepast (zie figuur
5.6). Daarbij wordt, vanwege de hoge snijsnelheid, het
meest gebruikgemaakt van de methode van het smel-
ten en uitdrijven van het materiaal.

Sublimatiesnijden
Tijdens het sublimeren gaat het materiaal in de snede
van de vaste fase direct over in de dampfase, waarna
het door de gasstraal uit de snede wordt gedreven.
Meestal wordt argon (Ar) of stikstof (N2, zuiverheid 3.0
tot 5.0) gebruikt om oxidatie van de snede te voorko-
men. Voor het sublimatiesnijden van metalen wordt
meestal een gepulste Nd:YAG-laser toegepast (piekver-
mogens meer dan 2 kW, pulstijden minder dan 1 ms).

De voordelen van sublimatiesnijden zijn een zeer goede
snedekwaliteit (nauwelijks striations en dus een lage
ruwheid) en een zeer kleine warmte beïnvloede zone.
Nadelen zijn de benodigde hoge energiedichtheid voor
het snijden van metalen en een lage snijsnelheid in ver-
gelijking met het smeltsnijden. Daarom wordt sublima-
tiesnijden toegepast voor het snijden van niet metalen,
zoals hout, papier, keramiek en kunststoffen. Daartoe
worden voornamelijk CO2-lasers ingezet.

Smelten en uitdrijven met een niet-reactief gas
Het smelten en uitdrijven met een niet-reactief gas wordt
ook wel lasersmeltsnijden genoemd. Meestal wordt stik-
stof (N2, zuiverheid 3.0 tot 5.0) gebruikt om de smelt
uit de snede te blazen. Argon wordt gebruikt om een
eventueel plasma te onderdrukken (zie § 4.1). Door het
gebruik van niet-reactief gas blijft de snede oxidevrij en,
bij hoge gassnelheden, braamvrij. Hierbij worden gas-
drukken van 0,8 tot 1 MPa toegepast voor het snijden
van metalen tot circa 6 mm. Voor dikkere materialen
zijn gasdrukken van circa 1,5 tot 2 MPa nodig. De be-
nodigde energiedichtheid ligt voor dit proces voor bij-
voorbeeld staal tussen 108 W/m2 en 109 W/m2. De snij-
snelheid is afhankelijk van het materiaal, de materiaal-
dikte en het beschikbare laservermogen (zie figuur 5.7).
In vergelijking met sublimatiesnijden is smeltsnijden
sneller, maar zijn de ruwheid van de snedekant en de
warmte beïnvloede zone groter.

Smelten en uitdrijven met een reactief gas
Het smelten en uitdrijven met een reactief gas (meestal
zuurstof, zuiverheid 2.5), wordt ook wel laserbrandsnij-
den genoemd. Het materiaal wordt tot boven de ver-
brandingstemperatuur verhit, waarna er een exotherme
reactie met zuurstof optreedt. De hierbij vrijkomende
energie kan een veelvoud zijn van de door de laserbun-
del ingebrachte energie, wat resulteert in snijsnelhe-
den, die een factor 2 à 3 hoger liggen dan bij het snij-
den met een niet-reactief gas (zie figuur 5.8). De be-
nodigde gasdrukken variëren van 0,2 tot 0,4 MPa.

figuur 5.6 Combinatie van een lasersnij-installatie met buigbanken en een stans- & lasersnij-installatie, compleet met
logistieke voorzieningen voor opslag, aan- en afvoer van plaatmateriaal
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figuur 5.7 Representatieve snijsnelheden, in het geval van
lasersnijden van staal met stikstof (niet-reactief)

figuur 5.8 Representatieve snijsnelheden, in het geval van
lasersnijden van RVS met zuurstof (reactief)

tabel 5.3 Snijgassen

Materiaal lage druk O2 hoge druk N2

Staal: ongelegeerd
laaggelegeerd
hooggelegeerd
RVS
verzinkt
geverfd

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Ni- en Co-basislegeringen •
Aluminium en Al-legeringen •
Titaan en titaanlegeringen •  (argon)
Koper en koperlegeringen •

Tabel 5.3 geeft een overzicht van toegepaste gassen
bij verschillende metalen. In tegenstelling tot het snij-
den van staal, hebben de reactieproducten (oxides) bij
het snijden van RVS en aluminium de neiging zich aan
de onderkant van de snede te hechten (braam). Deze
laten zich moeilijk verwijderen. Echter, bij een goede
uitvoering van het snijproces is braamvrij snijden moge-
lijk. Oxidatie van de snijkant treedt in alle gevallen op
(bij staal gemakkelijk door borstelen te verwijderen). In
vergelijking met smeltsnijden zijn de warmte beïnvloede
zone en de ruwheid (striations) groter.

In het algemeen kan voor het lasersnijden de volgende
relatie, tussen snijsnelheid v, laservermogen P en mate-
riaaldikte h worden gehanteerd:

,                                                     (5.1)v C P
h

= ⋅

waarbij C een materiaalafhankelijke constante is.

Lasers
Met gepulste Nd:YAG-lasers kunnen de meeste meta-
len tot circa 3 mm dikte gesneden worden, door middel
van overlappende pulsen. De CO2-laser wordt het meest
toegepast, vanwege de beschikbare hoge vermogens.
Voor het snijden van metalen van enkele millimeters is
2 kW voldoende, terwijl meer dan 3 kW nodig is voor
staal van 10 mm en dikker, RVS van 4 mm en dikker
en aluminium van 3 mm en dikker. Een laser met een
Gaussische energieverdeling (figuur 2.12) geeft de
hoogste snijsnelheden en resulteert in de kleinste sne-
debreedte. Deze energieverdeling is echter momenteel
alleen beschikbaar voor lasers met een relatief laag
vermogen (voor CO2-lasers minder dan 3 kW).

Effect van polarisatierichting
Zoals vermeld in § 4.1, hangt de absorptie van laser-
straling door het materiaal af van de polarisatie van het
laserlicht en de hoek van inval op het smeltfront.
Figuur 5.9 toont dat, bij willekeurige snijcontouren, cir-
culair gepolariseerd licht de beste (constante) snijkwa-
liteit geeft.

(a) Snedekwaliteit bij lood- (b) Snedekwaliteit bij circu-
recht (links) en parallel lair gepolariseerd laser-
(rechts) gepolariseerd licht
laserlicht

figuur 5.9 Het effect van de polarisatierichting van de
laserstraling op de snedekwaliteit

Focuspositie
Bij het snijden met zuurstof wordt het focus van de
laserbundel op, of iets onder het oppervlak van het
materiaal gepositioneerd. Bij het snijden met een niet-
reactief gas, ligt het focus gewoonlijk dieper in het
materiaal. Voor lasersnijden worden gewoonlijk lenzen
met een korte brandpuntsafstand gebruikt (f<100 mm).
Lenzen met een korte brandpuntsafstand hebben een
kleine scherptediepte (zie figuur 2.22), waardoor kleine
variaties in de afstand tot het product tot kwaliteits-
verlies kunnen leiden. Voor een goede snedekwaliteit is
het noodzakelijk dat de positie van het focus ten op-
zichte van het productoppervlak constant wordt gehou-
den. Daarom zijn de meeste snijkoppen uitgerust met
een meet- en regelsysteem, dat de nozzle-plaatafstand
constant houdt (zie hoofdstuk 6).

Nozzle
De geometrie van de nozzle-uitstroomopening, de afstand
tussen het uiteinde van de nozzle en het oppervlak van
het product (de zogenaamde nozzle-plaatafstand, zie fi-
guur 5.4), alsmede de gasdruk hebben grote invloed op
de snijsnelheid en de snedekwaliteit. De voornaamste
oorzaak hiervan is, dat de snedebreedte veel kleiner is
dan de diameter van de nozzle-opening, waardoor slechts
een deel van de gasstroom in de snede stroomt.
Nozzle-plaatafstanden liggen over het algemeen tussen
circa 0,5 en 2,5 mm. Omdat de nozzle-plaatafstand een
kritische parameter is, dient deze constant te worden
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gehouden tijdens het lasersnijden. De ratio van de nozzle-
plaatafstand en de diameter van de nozzle-opening ligt
in de grootte orde van 0,2 tot 0,8. Nozzle-afstanden
groter dan de nozzlediameter resulteren in een slechte
snedekwaliteit. Rechte en conische nozzleboringen wor-
den, vanwege de maakbaarheid, het meest toegepast.
Indien de gasdruk hoger is dan 0,2 MPa, is de gasstro-
ming supersoon. Bij gasdrukken hoger dan 0,6 MPa
worden speciale nozzles gebruikt, zoals deLaval nozzles
en nozzles met ster- of lobvormige openingen.

Het gasverbruik kan aanzienlijk zijn. Afhankelijk van de
toegepaste druk, de diameter van de uitstroomopening
en de nozzle-plaatafstand, kan het gasverbruik oplopen
van 10 liter/min (bij een diameter van 0,5 mm en een
druk van 0,1 MPa) tot meer dan 700 liter/min (bij
∅ =2 mm en 2 MPa).

Naast het uitdrijven van materiaal beschermt de nozzle
(en de gasstroom) het optiek tegen spatten (zie figuur
2.24).

Contoursnijden
De snijnauwkeurigheid wordt mede bepaald door de
nauwkeurigheid waarmee het manipulatiesysteem de
geprogrammeerde contour kan volgen (zie § 2.5).
Bepalend hierin zijn scherpe hoeken in de snijcontour,
die ten gevolge van de massatraagheid van de manipu-
lator en de beperkte versnelling, tot contourafwijkingen
en tot overmatige warmte-inbreng kunnen leiden (zie
figuur 5.10a). Dit probleem kan worden opgelost door
de snijsnelheid ter plaatse van scherpe hoeken te redu-
ceren en tegelijkertijd het vermogen evenredig te ver-
minderen (zie figuur 5.10b). Een andere oplossing is
het gepulseerd snijden ter plaatse van scherpe hoeken.
Lasersnijden is erg flexibel qua geometrie van de te
snijden contour. Het proces is goed te automatiseren
en de meeste lasersnij-installaties kunnen worden ge-
programmeerd middels CAD bestanden.

(a) CW, zonder afremmen        (b) Gepulst, met afremmen

figuur 5.10 Effect van snelheidsvariaties (ten gevolge van
de manipulator) op de snedekwaliteit (links).
Het gelijktijdig reduceren van de snijsnelheid
en het laservermogen (of pulseren) levert be-
tere snijresultaten (rechts)

Literatuur en normen
In de praktijkaanbeveling PA.02.11 “Snijden van meta-
len met hoogvermogen lasers" [1] wordt nader op de
mogelijkheden en beperkingen van lasersnijden inge-
gaan, inclusief tabellen en figuren met procesinstellin-
gen. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de snede
let men op de haaksheid van de snede, de ruwheid van
de snijkant en de braam. De procedure is vastgelegd in
de Duitse norm DIN 2310 [5] en in de Duitse VDI Richt-
linie 2906 Blatt 8 [6]. De NEN-EN normen 12584 [7] en
9013 [8] definiëren onder andere de kwaliteitstoleran-
ties van thermisch snijden (waaronder lasersnijden).
Afnametests voor tweedimensionale CO2-lasersnij- en
-lasinstallaties zijn vastgelegd in de NEN-EN-ISO 15616
(ontw.) norm [9].

Vergelijking met andere scheidingstechnieken
Van alle scheidingstechnieken levert het lasersnijden de
hoogste snijsnelheid en de beste snedekwaliteit, en is er
in de meeste gevallen geen nabewerking nodig (in ver-
band met de geringe braam). In vergelijking met andere
thermische scheidingstechnieken, zoals elektronenstraal-,
autogeen- en plasmasnijden, is het lasersnijden nauw-
keuriger (50 µm), heeft een kleinere snedebreedte, zijn
scherpere hoeken (15º) in de snijcontouren mogelijk en
vertoont het de kleinste warmte beïnvloede zone. In
vergelijking met de minder nauwkeurige mechanische
scheidingstechnieken, zoals knippen, ponsen en nibbe-
len, geeft het lasersnijden de meeste vrijheid en flexibi-
liteit bij het snijden van niet rechte contouren in 2D en
3D producten. Voor wat betreft de flexibiliteit is alleen
het waterstraalsnijden een concurrent in de groep van
mechanische scheidingstechnieken. Nadelen van laser-
snijden zijn de beperkte productdiktes (minder dan 20
mm) en de relatief hoge investering (zie hoofdstuk 8).
In de publicatie VM 114 "Scheidingstechnieken voor
metalen" [10] wordt nader ingegaan op de eigenschap-
pen en de voor- en nadelen van de verschillende schei-
dingstechnieken.

5.3 Lassen en solderen

5.3.1 Lassen

Bij het laserlassen wordt de laserbundel gefocusseerd
tot een laserspot met een diameter van circa 0,1 tot
0,8 mm. Hierdoor worden de te verbinden onderdelen
tot smelten gebracht. Een sterke verbinding, die geen
nabewerking vereist, is het gevolg. Men maakt onder-
scheid tussen twee lasprincipes: het geleidingslassen
en het keyhole lassen (ook wel dieplassen genoemd),
zie figuur 5.11.

figuur 5.11 Laserlassen; geleidingslassen (links) en
keyhole- of dieplassen (rechts)

Geleidingslassen
Geleidingslassen vindt plaats bij lage vermogensdicht-
heden (<108 W/m2), waardoor er een relatief ondiep
(<1 mm) smeltbad ontstaat in het product (zie figuur
5.12a). Het smeltfront breidt zich middels warmte-
geleiding uit, vandaar de benaming ‘geleidingslassen’.
De dampdruk die boven het smeltbad ontstaat, is zo
laag, dat het oppervlak van het smeltbad niet wordt
vervormd. Hierdoor ontstaat er een gladde las.
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(a)                    (b)                   (c)
figuur 5.12 Voorbeelden van geleidings- en keyhole laser-

lassen: (a) Geleidingslas in een tailored blank;
(b) Keyhole las; (c) Keyhole las in een tailored
blank

Keyhole lassen
Keyhole lassen (ook wel dieplassen genoemd) vindt
plaats bij hogere intensiteiten (>108 W/m2), waardoor
het materiaal lokaal verdampt. Ten gevolge van de damp-
druk ontstaat er een gat (dampcapillair, keyhole) in het
smeltbad, die diep het materiaal indringt (zie figuur 5.11).
De diameter van de keyhole is 1,5 tot 2 keer zo groot
als de diameter van de laserspot. De dampdruk in de
keyhole is voldoende om de hydrostatische krachten
van de smelt en de oppervlaktespanning te weerstaan,
zodat de keyhole open blijft. De absorptie van laser-
straling is groot (circa 80%) dankzij herhaalde reflecties
(en dus herhaalde absorptie) van het laserlicht in de
keyhole (zie figuur 4.5). Hierdoor dringt de laserstraling
diep het materiaal in (tot meer dan 25 mm in staal), zie
figuren 5.13 en 5.14. De lasdiepte is veel groter dan
de lasbreedte (zie figuren 5.12 en 5.13).

1,8 m/min   2 m/min      3 m/min      4 m/min      5 m/min     6 m/min

figuur 5.13 Invloed van lassnelheid op lasdiepte bij het
keyhole lassen van staal (dikte 20 mm) met
een 20 kW CO2-laser (M2 ≈ 3, f=715 mm,
F-getal=12)

figuur 5.14 Lasdiepte in staal als functie van de lassnelheid

Een goede benadering van de lassnelheid wordt
gegeven door de vergelijking:

 ,                                                     (5.2)v P
a H

≈
⋅

waarin P het laservermogen is, a [m2] de oppervlakte
van de lasdoorsnede en H [J/m3] de smeltwarmte.

Deze vergelijking is een goede benadering als v> κ/d,
dat wil zeggen bij hoge lassnelheden, of bij materialen
die slecht warmte geleiden (kleine warmtediffusie-
coëfficiënt κ). Bij doorlassen is de diepte van de las
gelijk aan de plaatdikte. Dan volgt uit bovenstaande
vergelijking dat de breedte van de las afhankelijk is van
de lassnelheid.

De metaaldamp, die aan de bovenzijde van de keyhole
ontsnapt (de pluim) absorbeert laserlicht (zie figuur 4.4).
De pluim staat een deel van de absorbeerde energie af
aan de keyhole en beïnvloed zo de vorm en (in)stabili-
teit van de keyhole. Er worden beschermgassen ge-
bruikt om de pluim te onderdrukken en de stabiliteit van
het lasproces te verbeteren (zie verder). Bij het lassen
met een Nd:YAG-laser (λ=1,06 µm) treedt er (veel)
minder ionisatie van de pluim op dan bij een CO2-laser
(λ=10,6 µm), wat wordt veroorzaakt door een verschil
in absorptie.

Puntlassen en naadlassen
Indien men met een enkele laserpuls een las maakt,
spreekt men over puntlassen (zie figuur 5.15).

figuur 5.15 Lasdiepte in RVS bij puntlassen met een
Nd:YAG-laser als functie van de pulsenergie.
De lasdiepte wordt voornamelijk bepaald door
de pulsenergie

Men spreekt over naadlassen als met een gepulste
laser overlappende puntlassen worden gemaakt. Een
overlap van 70 tot 80% is gebruikelijk. Voor het maken
van naadlassen is het gebruik van een CW-laser echter
voor de hand liggend, omdat in dat geval de keyhole
niet steeds opnieuw behoeft te worden gevormd. In
vergelijking met naadlassen is de hoeveelheid inge-
brachte warmte tijdens puntlassen klein, wat van be-
lang kan zijn bij het verbinden van thermisch gevoelige
onderdelen.

Tabel 5.4 toont enige toepassingen van punt- en naad-
lassen.

Lasers
De vermogens voor laserlassen van metalen zijn verge-
lijkbaar met (of iets hoger dan bij) het lasersnijden. De
CO2- en fiberlaser worden toegepast wanneer veel vermo-
gen nodig is (zie tabel 5.4). Voor puntlassen wordt voorna-
melijk de Nd:YAG-laser toegepast, terwijl CW Nd:YAG-
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tabel 5.4 Toepassingsgebieden van de verschillende
laserbronnen voor lassen van metalen

Producten Voorbeelden Methode Laserbron

Precisiedelen,
elektronische
componenten
(massa-
fabricage)

Elektronen-
kanon van
TV-buis,

scheermesjes,
autolampen

Puntlas gepulste Nd:YAG 

Dunne folie < 0,1 mm Naadlas gepulste Nd:YAG
Plaatdelen > 0,5 mm Puntlas gepulste Nd:YAG,

gepulste CO2

Plaatdelen 0,1 à 3 mm Naadlas gepulste Nd:YAG,
CW CO2, CW diode

Plaatdelen 0,1 à 10 mm Naadlas CW Nd:YAG,
CW CO2

Plaatdelen 10 à 25 mm Naadlas CW CO2

lasers (staaf en schijf) in toenemende mate worden in-
gezet bij het naadlassen van aluminium vanwege de
hogere absorptie. Voor het puntlassen van metalen zijn
piekvermogens van meer dan 2 kW en pulstijden van
enkele milliseconden gebruikelijk. Voor beide lasers
geeft een Gaussische energieverdeling (figuur 2.12) de
grootste lasdiepte. Ook een Nd:YAG-laser uitgerust
met een fiber (<0,6 mm) geeft goede lasresultaten.
Diodelasers hebben een lage helderheid (figuur 2.4),
grote focusafmetingen (0,6 bij 0,8 mm tot 1,5 bij 1,5
mm). Dit maakt de diodelaser ongeschikt voor keyhole
lassen, maar wel voor geleidingslassen (figuur 5.14).

Effect van polarisatierichting
Het keyhole naadlassen met CW lasers met lineair
(loodrecht of parallel) gepolariseerd laserlicht resulteert
in een richtingsafhankelijke laskwaliteit (zie figuur 5.16).
Dit is het gevolg van de grote invalshoek van het laser-
licht op de wanden van de keyhole. Daarom is voor het
lassen van willekeurige lascontouren circulair gepolari-
seerd licht gewenst.

(a)                                    (b)

figuur 5.16 Het effect van de polarisatierichting van de
laserstraling op de lasgeometrie:
(a) bij loodrecht gepolariseerd laserlicht;
(b) bij parallel gepolariseerd laserlicht

Focuspositie
Voor het maken van goede lassen is beheersing van de
laserbundel van belang. Dit betreft de diameter en de
ligging van het focus ten opzichte van het product-
oppervlak. De optimale focuspositie voor het lassen
van dunne materialen is op het werkstukoppervlak.
Voor relatief dikke materialen (>10 mm) wordt het
focus onder het productoppervlak gepositioneerd, op
een diepte die de penetratie van de las maximaliseert.

Voor keyhole lassen is een bundel nodig met een rela-
tief goede bundelkwaliteit (M2 ≈ 1), resulterend in een
kleine spot, een grote scherptediepte en voldoende
werkafstand ter bescherming tegen spatten.

Bij het laserlassen moeten het laservermogen en de
lassnelheid zo worden gekozen, dat de las aan de kwa-
liteitseisen met betrekking tot sterkte, poreusheid, ui-
terlijk en afwezigheid van spatten enz. voldoet. In de
praktijk blijkt dat bij een gegeven materiaaldikte het la-
servermogen en de lassnelheid slechts binnen bepaalde
grenzen kunnen worden gevarieerd. Een te lage snelheid
resulteert in het ‘uitzakken’ van de las (undercut). Een
te hoge snelheid kan aanleiding geven tot poreuze
lassen. On line procesbeheersing kan daarom bij met
name hoge lassnelheden noodzakelijk zijn (zie § 6.2).

Beschermgassen
Tijdens laserlassen wordt vrijwel altijd gebruikgemaakt
van beschermgassen om:
 de optiek te beschermen tegen spatten vanaf het

proces. Dit is in het bijzonder nodig bij het lassen
van met deklagen voorziene producten;

 pluimvorming te onderdrukken (of weg te blazen) en
te stabiliseren, zodat een robuuster lasproces wordt
verkregen. Het meest effectieve (maar duurste) gas
voor dit doel is helium. Helium resulteert in een gro-
tere lasdiepte in vergelijking met argon of stikstof.
Pluimonderdrukking is vooral noodzakelijk bij CO2-
laserlassen.

 het smeltbad en de afkoelende las tegen oxidatie te
beschermen. Daarvoor wordt meestal een ‘slepende’
gastoevoer toegepast (figuur 5.17), in plaats van
een coaxiale gastoevoer (figuur 2.24). In het geval
van een volledige doorlas wordt soms ook aan de
onderzijde een beschermgas toegevoerd.

figuur 5.17 Slepende gastoevoer, dat niet alleen het smelt-
bad tegen oxidatie beschermt, maar ook de
afkoelende las

De keuze van het beschermgas hangt ook samen met het
te lassen materiaal. Zo kan argon aanleiding geven tot
brosse lassen in sommige staalsoorten en zal stikstof
reageren met titaan. Tabel 5.5 geeft een overzicht van
eigenschappen van de verschillende beschermgassen.

tabel 5.5 Overzicht beschermgassen voor laserlassen

Eigenschap Helium
(He)

Argon
(Ar)

Stikstof
(N2)

CO2
20% He

+ 80% Ar 
Zuiverheid 46 46 50 45 46
Ionisatie-
energie

hoog
25,4 eV

gem.
15,7 eV

gem.
15,5 eV

gem.
15,5 eV

gem.
15,5 eV

Plasma
onderdrukking

zeer
goed

redelijk redelijk redelijk goed

Bescherming
tegen oxidatie

goed zeer
goed

goed slecht zeer
goed

Typisch
verbruik

20 à 30
l/min

30 à 45
l/min

30 à 45
l/min

30 à 45
l/min

23 à 35
l/min

Effect op
lasgeometrie

verdie-
pend

verbre-
dend

iets ver-
diepend

normaal normaal

Kosten hoogst gem. laag laagst gem.
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Een nieuwe ontwikkeling is het gebruik van een
argon/helium/CO2 mengsel voor het lassen van tailored
blanks (zie verder).

Lasbaarheid van metalen
Alle metalen die te lassen zijn met conventionele las-
technieken zijn ook te verbinden middels laserlassen.
Tabel 5.6 toont niet alleen de lasbaarheid van gelijke
metalen, maar ook van metaalcombinaties. De lasbaar-
heid van metaalcombinaties wordt met name bepaald
door de metallurgische aspecten. Zo geeft een aantal
combinaties brosse lassen en/of krimpscheuren. Brosse
intermetallische verbindingen kunnen soms worden
voorkomen door het aanbrengen van een tussenlaag.
Galvanisch aangebrachte deklagen op staal- en nikkel-
legeringen, verzinkte materialen en verflagen geven
meestal geen problemen [11].

tabel 5.6 Lasbaarheid van metaal(combinaties)

Al Ag Au Cu Pd Ni Pt Fe Be Ti Cr Mo Te W
Al •
Ag ± ±
Au ± • •
Cu ± ± • •
Pd • • •
Ni ± • • • •
Pt ± • • • • •
Fe ± ± + + + •
Be ± ± ± ± ±
Ti ± ± ± ± ± ± ± ± •
Cr ± + + • • +
Mo ± • + • •
Te + + ± ± • •
W ± ± + ± ± • • • •

  •  = zeer goed lasbaar,
 + = goed lasbaar,
  ± = redelijk lasbaar (kans op complexe structuren)

Samengesteld plaatmateriaal van gelijke of verschillen-
de metaalsoorten en/of diktes worden tailored blanks
genoemd. In tailored blanks kunnen de verschillende
materialen en diktes beter worden afgestemd op de
functie van het plaatdeel in het uiteindelijke product.
Bijvoorbeeld dik in het scharnier van een autodeur en
dun voor de plaatdelen van de wielkast.

Lasconstructies
Veelvoorkomende lasconstructies zijn weergegeven in
figuur 5.18. Welke lasconstructie het beste resultaat
geeft, hangt af van de belasting, vermoeiing, optische
eisen, enz. Tabel 5.7 geeft een overzicht van typische
toleranties (figuur 5.19) voor verschillende lasconstruc-
ties, zonder toevoegmateriaal.

figuur 5.18 Lasconstructies

Deze waarden zijn indicatief en hangen af van de spot-
diameter, de scherptediepte van de bundel (figuur 2.22)
en van de materiaaleigenschappen.

figuur 5.19 Definitie van toleranties in lasconstructies

tabel 5.7 Toleranties van lasconstructies voor laser-
lassen (zonder draadtoevoer)

Constructie
van de las

Max.
spleet
[mm]

∆s

Max.
hoogte-
verschil
[mm]

∆h

Maximumpositiefout laserspot

haaks
op naad [mm]

∆laser||

loodrecht
op naad [mm]

∆laser⊥

Stompe las 0,1 0,2 ± 0,05 ± 0,25

Overlaplas 0,1 n.v.t. niet kritisch ± 0,25

Hoeklas zonder
toevoegmateriaal 0,25 n.v.t. ± 0,05 ± 0,25

Flenslas 0,125 ± 0,5 ± 0,15 ± 0,25

Randlas 0,125 ± 0,25 ± 0,1 ± 0,25

Hoeklas
40º<α<60º 0,25 n.v.t. ± 0,125 n.v.t.

Hoeklas
60º<α<80º 0,25 n.v.t. ± 0,15 n.v.t.

Buitenhoeklas 0,2 0,5 ± 0,05 ± 0,25

Er geldt voor de stompe las en de overlaplas een aantal
vuistregels. Zo is de stompe las lasbaar als de spleet-
breedte niet groter is dan 0,05 à 0,1 keer de dikte van
de dunste plaat, het hoogteverschil tussen de platen
niet meer is dan 0,1 keer de dikte van die dunste plaat
en de maximum positiefout van de laserspot haaks op
de naad ook niet meer is dan 0,1 keer de dikte van die
dunste plaat. De overlaplas is lasbaar als de spleet
tussen de platen niet meer is dan 0,1 keer de dikte van
de bovenste plaat. Voor aluminium bedragen de tole-
ranties ongeveer het dubbele van die van staal.

In vergelijking met conventionele lastechnieken zijn de
lassnelheden bij laserlassen groter en de toleranties
kleiner. Dit is onder andere het gevolg van de kleine
diameter van de laserspot (typisch, ∅ =0,1 tot 0,8 mm).
Deze toleranties stellen hoge eisen aan de nauwkeu-
righeid van de manipulator. In de praktijk wordt vaak
gekozen voor een hoeklas zonder toevoegmateriaal van-
wege de relatief grote spleettolerantie, of voor de over-
laplas, omdat de positie van de laserspot daarbij niet
kritisch is. Om spleten te overbruggen kan gebruik wor-
den gemaakt van een toevoerdraad. Bovendien kan de
draad worden gebruikt om de (materiaal)eigenschappen
van de las te verbeteren. Een andere methode om pro-
ducttoleranties te realiseren, is het gebruik van aandruk-
rollen, die te lassen onderdelen ten opzichte van elkaar
fixeren (zie figuur 5.20). De aandrukkrachten kunnen
aanzienlijk zijn. Dit stelt aanvullende eisen aan de mani-
pulator, in het bijzonder wanneer flying optics worden
gebruikt. De opspanning van de onderdelen verdient
dus veel aandacht bij het laserlassen.

Een andere mogelijkheid om de spleettolerantie te ver-
groten, is het gebruik van speciale optieken, die een dual
focus (ook wel twin spot genoemd) tot stand brengen.
De energieverdeling van een dergelijke spot is vergelijk-
baar met die van een TEM10 mode (zie figuur 2.10b).
Door aan elke zijde van de lasnaad een intensiteitspiek
te positioneren, wordt een ruimere spleettolerantie ver-
kregen.
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figuur 5.20 Middels aandrukrollen worden een strip gevormd tot een buis en dichtgelast met behulp van een CO2-laser

Naadvolgen
Een naadvolgsensor wordt gebruikt vanwege:
 producttoleranties;
 fouten in de opspanning van de onderdelen;
 thermische vervorming van de onderdelen ten gevol-

ge van de ingebrachte warmte;
 positiefouten van de laserspot ten gevolge van posi-

tioneringsfouten van de manipulator.

De meeste naadvolgsensoren voor laserlassen zijn op-
tische sensoren, die werken op basis van het triangula-
tieprincipe. Daarbij wordt een lichtpatroon over de naad
geprojecteerd. Uit een camerabeeld van het lichtpa-
troon kan vervolgens de locatie en de oriëntatie van de
naad worden bepaald. Meetnauwkeurigheden liggen in
de orde van 50 µm. De sensor wordt gefixeerd ten op-
zichte van de laskop en meet met een hoge frequentie
(>200 Hz) vooruitlopend aan het lasproces de locatie
van de lasnaad. Vervolgens wordt on line de baan van
de manipulator gecorrigeerd, opdat de laserspot op de
naad blijft. Afhankelijk van prestaties van de sensor en
de manipulator kunnen positiefouten tot circa 1,5 mm
worden gecorrigeerd.

Naast on line corrigeren van de baan kan de sensor ook
off line worden gebruikt voor het programmeren van de
baan. Dat wil zeggen, de sensor meet voorafgaand aan
het lassen (op lage snelheid) de lasnaad op en genereert
automatisch CNC data voor de manipulator. Daarnaast
kan dezelfde sensor gebruikt worden voor inspectie,
nadat de las gelegd is.

Literatuur en normen
In de praktijkaanbeveling PA.02.12 "Lassen van metalen
met hoogvermogen lasers" [2] wordt nader op de mo-
gelijkheden en beperkingen van laserlassen ingegaan,
inclusief tabellen en figuren met procesinstellingen.
Deel 6 van de Europese standaard NEN-EN 1011-6
(ontw.) [12] geeft een overzicht en richtlijnen voor de
productie van goede laserlassen, alsook een overzicht
van mogelijke (las)problemen en hoe die te voorkomen.
De nadruk ligt op het lassen van metalen, maar ook niet-
metalen worden behandeld. Daarnaast wordt kort inge-
gaan op andere laser-materiaalbewerkingen (snijden en
oppervlaktebewerkingen). In de NEN-EN-ISO 15609
norm [13] zijn vergelijkbare procedures vastgelegd. De
definitie van de kwaliteit van laserlassen (in aluminium

en staal) is vastgelegd in de NEN-EN-ISO 13919 norm
[14]. Hierbij worden kwaliteitsniveaus gedefinieerd op
basis van het aantal scheuren, porositeiten en een aan-
tal geometrische defecten, waaronder ondersnijding.
Afnametests voor tweedimensionale CO2-lasersnij- en
-lasinstallaties zijn vastgelegd in de NEN-EN-ISO 15616
(ontw.) norm [9].

Vergelijking met andere verbindingstechnieken
Ten opzichte van alle conventionele lasmethoden heeft
laserlassen het voordeel, dat lasnaden kunnen worden
bereikt, die moeilijk te bereiken zijn met bijvoorbeeld een
lastoorts of een klemtang van een weerstandlasinstalla-
tie. Ten opzichte van weerstandpuntlassen heeft laser-
lassen onder andere het voordeel dat het product niet
aan twee zijden bereikbaar moet zijn. In vergelijking met
MIG- en TIG-lassen zijn de lassnelheden bij laserlassen
tot tien keer zo hoog. Daarnaast is de warmte beïnvloede
zone veel kleiner (en daarmee ook minder vervorming
van het product) en is de breedte van de las tenminste
twee keer zo klein. Laserlassen levert een visueel fraaie
las en behoeft in het algemeen geen nabewerking. De las
is bovendien sterk, met een hoge vermoeiingsweerstand.

De combinatie van laserlassen met booglassen (hybride
lassen) wordt onder andere toegepast om de lastole-
ranties en de stabiliteit van de lasboog te vergroten.
Laserlassen in combinatie met inductieve verhitting
wordt toegepast voor het scheurvrij en porievrij lassen
van staal met meer dan 0,3% koolstof.

Nadelen van laserlassen zijn de kleine toleranties en de
relatief hoge investeringen.

5.3.2 Solderen

Solderen is een verbindingstechniek waarbij de twee
onderdelen worden verbonden door het smelten van
een toevoegmateriaal en niet de onderdelen zelf.
Toepassingen vindt men in de fijnmechanische indus-
trie en de (micro)elektronica (figuur 5.21), waar de
voordelen van de laser kunnen wordt uitgebuit:
 de warmte kan gecontroleerd, zowel in plaats als

tijd, worden toegevoerd. Dit in tegenstelling tot bij-
voorbeeld een soldeerbad. Gecontroleerde warmte-
toevoer is bijvoorbeeld erg belangrijk bij het solderen
van kleine elektrische componenten zoals SMD's
(Surface Mounted Device);
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 de soldeerverbinding kan worden gemaakt tussen
kleine (<200 µm) onderdelen en ook op moeilijk
toegankelijke plaatsen. Zo kan de laserbundel, door
bepaalde materialen (glas, kapton, enz.) heen ener-
gie aan de te verbinden onderdelen toevoeren;

 er is geen soldeergereedschap dat kan vervuilen.

figuur 5.21 Pootje van een IC dat met behulp van een
diodelaser is gesoldeerd: 10 W, soldeertijd
100 ms, soldeer AgPb

Omdat de laserbundel geen kracht uitoefent, is soms
het aandrukken van de onderdelen nodig om het
‘drijven’ van de componenten in het soldeermateriaal te
voorkomen. In de elektronica-industrie worden de te
solderen onderdelen vaak vooraf van soldeermiddel
voorzien (vertinnen). Het soldeermiddel kan echter ook
in de vorm van pasta of draad worden toegediend.

Naast de Nd:YAG-laser wordt de diodelaser steeds
meer ingezet voor lasersolderen. De benodigde vermo-
gens zijn relatief laag (<500 W), zodat men niet echt
over hoogvermogen toepassingen kan spreken.

Om de betrouwbaarheid van het soldeerproces te ver-
hogen, kan procesbeheersing worden toegepast, waarin
de temperatuur ter plaatse van de laserspot wordt ge-
meten en het laservermogen of de interactietijd wordt
aangepast.

5.4 Markeren en graveren

Het lasermarkeren en -graveren wordt toegepast om
snel en flexibel informatie op productoppervlakken aan
te brengen. Hierbij gaat het niet alleen om statische
informatie, zoals een firmanaam of een logo, maar ook
wisselende informatie, zoals een serienummer, een pro-
ductiedatum, of om informatie per afzonderlijk product,
zoals gewicht, elektrische weerstand, capaciteit, enz.

Vrijwel alle materialen (metalen, plastics, glas, enz.)
kunnen met de laser worden gemarkeerd of gegra-
veerd. Afhankelijk van het materiaal en het gebruikte
vermogen zal:
 het materiaaloppervlak verkleuren ten gevolge van

oxidatie. Ingeval van metalen is de kleur meestal
zwart. In kunststoffen kunnen, afhankelijk van
gebruikte pigmenten, ook andere kleuren worden

gecreëerd. De penetratiediepte van de kleur varieert
van 5 µm bij metalen tot 250 µm bij kunststoffen.

 materiaal worden verwijderd tot een diepte van 10 à
50 µm, door het te verdampen. Het verwijderde ma-
teriaal kan neerslaan op het product, maar het opper-
vlak behoeft in vrijwel alle gevallen geen nabewerking.

Afhankelijk van de methode voor het aanbrengen van
de informatie spreekt men van markeren of graveren.

Lasermarkeren
Bij het lasermarkeren wordt een tekst en/of een afbeel-
ding via een masker, dat in de laserbundel is geplaatst,
op het productoppervlak geprojecteerd (zie figuur 3.5).
De gehele markering kan worden aangebracht met een
enkele laserpuls. Hierdoor is het mogelijk om zelfs snel
bewegende producten te markeren. Deze methode is
niet flexibel, omdat voor elk nieuw patroon een ander
masker nodig is.

Lasergraveren
Bij het lasergraveren wordt de laserbundel door middel
van twee spiegels bewogen, zodat met de laserspot
een contour op het productoppervlak kan worden
‘geschreven’ (zie figuur 5.22).

figuur 5.22 Lasergraveren maakt gebruik van een galvano-
kop

De assen van de computergestuurde spiegels staan
haaks op elkaar, zodat een xy-beweging van de laser-
spot kan worden gerealiseerd. De spiegels wordt aan-
gedreven door galvano-motoren, vandaar de benaming
galvano-kop. De focusseerlens beweegt niet. De
grootte van het veld dat kan worden bewerkt, hangt af
van de brandpuntsafstand van de lens en varieert van
120 mm×120 mm bij een brandpuntsafstand van
160 mm tot 240 mm×240 mm bij een 300 mm lens.

Het graveren kan op de volgende manieren plaatsvinden:
 Dot-matrix graveren: het te graveren karakter of

afbeelding bestaat uit een aantal spots (dots) die op
een bepaalde afstand van elkaar liggen. Uitgaande
van 15 dots per karakter en 300 dots/s, betekent dit
20 karakters per seconde;

 Schrijven: de karakters of afbeeldingen worden door
een CW laser of een gepulste laser (met overlapping
van 70 tot 90% van de pulsen) op het oppervlak
geschreven. Lijnbreedtes variëren, afhankelijk van de
brandpuntsafstand van de lens en het gebruikte
vermogen, van 80 tot 150 µm. Om bredere lijnen te
verkrijgen, maakt men gebruik van wobble graveren;

 Wobble graveren: met de laserspot worden cirkel-
vormige bewegingen gemaakt om lijnen van de ge-
wenste breedte te verkrijgen.



35

De maximale schrijfsnelheid wordt voornamelijk bepaald
door de bandbreedte van de galvano-motoren en be-
draagt circa 500 m/s, wat neerkomt op 50 karakters per
seconde (uitgaande van een karakterhoogte van 3 mm).

Figuur 5.23 toont een toepassing van lasergraveren.

figuur 5.23 Gegraveerde parkeermeter van RVS met af-
beeldingen van munten, afsleepafbeeldingen,
een gemeentewapen, enz.

Textureren
Een variant op graveren van informatie op een opper-
vlak is het textureren van een oppervlak. Door het op-
pervlak van repeterende putjes (door het geven van
laserpulsen) of lijnen patronen (met een CW laser) te
voorzien, kan het oppervlak op flexibele wijze van een
textuur worden voorzien. Toepassingen zijn onder meer
het textureren van kunststofmatrijzen en walsrollen
voor het uitwalsen van automobielplaat.

Lasers
Voor graveren en markeren van metalen en kunststof-
fen worden voornamelijk gepulste Nd:YAG-lasers inge-
zet, voorzien van een Q-switch (zie § 3.2) met een
relatief laag gemiddeld vermogen (<150 W). Voor het
bewerken van materialen, zoals hout, glas, enz. worden
naast Nd:YAG- ook laagvermogen CO2- (10 tot 50 W)
en excimeerlasers ingezet.

Vergelijking met andere coderingsmethoden
In vergelijk met andere coderingsmethoden, zoals
labeling, zeefdruk en de inktstraal, is het gebruik van
de laser sneller en flexibeler. Bovendien kan een groot
scala van materialen worden bewerkt en is het mogelijk
om een product door de verpakking heen van informa-
tie te voorzien. Daarnaast is de met de laser aange-
brachte informatie onuitwisbaar, wat een voordeel is

ten opzichte van het gebruik van inkten en labels. Ten
aanzien van de productopspanning worden geen speci-
ale eisen gesteld. Nadeel van het gebruik van de laser
voor deze toepassingen is, dat het niet altijd mogelijk is
om kleuren te produceren.

5.5 Oppervlaktebewerkingen

Doel van laser-oppervlaktebewerkingen is het verbete-
ren van de oppervlakte-eigenschappen van producten,
waarbij te denken valt aan hardheid, slijtvastheid, ver-
moeiingsweerstand, corrosievastheid, oppervlakte-
ruwheid, enz. Deze oppervlakte-eigenschappen worden
bereikt door het aanbrengen van een oppervlaktelaag,
of door het veranderen van de microstructuur van een
oppervlaktelaag. Voordeel van deze aanpak is dat de
keuze van de oppervlakte-eigenschappen van een pro-
duct kan worden gemaakt op basis van functionele
eisen (bijvoorbeeld slijtvastheid), terwijl het basismate-
riaal kan worden geselecteerd op grond van bijvoor-
beeld sterkte of economische aspecten.

In vergelijking met andere laserbewerkingen vinden de
laser-oppervlaktebewerkingen plaats bij relatief lange
interactietijden en lage intensiteiten (zie figuur 5.1). Dit
wordt bereikt door het defocusseren van de laserbundel
tot een diameter in de grootte orde van 1 tot 10 mm,
of door het gebruik van speciale optieken die de laser-
bundel omvormen tot een rechthoekige uniforme ener-
gieverdeling (zie figuren 2.26 en 2.27). Een dergelijk
energieverdeling is gewenst voor een uniforme bewer-
king van het oppervlak. In verband met de hoge be-
schikbare vermogens wordt de CW CO2-laser het meest
toegepast. Inmiddels is ook de Nd:YAG-laser beschik-
baar in vermogens die nodig zijn voor oppervlaktebe-
werkingen. De straling van deze laser wordt beter ge-
absorbeerd door metalen dan CO2-straling (figuur 4.2).
De diodelaser is zeer geschikt voor laser-oppervlakte-
bewerkingen, vanwege zijn rechthoekige energieverde-
ling in de laserspot.

Tijdens de bewerking beweegt de laserbundel over het
te behandelende oppervlak, waardoor het oppervlak
opwarmt, er al dan niet smelt optreedt, en na het pas-
seren van de laserbundel weer afkoelt. Om oxidatie van
het bewerkte oppervlak te voorkomen, wordt vaak ge-
bruikgemaakt van beschermgas, zoals stikstof of argon
(figuur 5.17). De toegepaste gasdrukken en -debieten
zijn laag in vergelijking met lasersnijden en -lassen.

De verschillende oppervlaktebewerkingen worden on-
derverdeeld in processen waarbij wel of geen smelt
optreedt, en waarbij aan het smeltbad materiaal wordt
toegevoerd:
 Verhitten (niet smelten):

• Herstelgloeien
• Transformatieharden

 Smelten:
• Geen toevoegmateriaal

− Omsmelten
− Verglazen

• Inclusief toevoegmateriaal
− Legeren
− Dispergeren
− Cladden (oplassen)

In de nu volgende paragrafen worden deze oppervlakte-
bewerkingen kort besproken. In de praktijkaanbeveling
PA.02.13 "Oppervlaktebewerkingen met hoogvermo-
gen lasers" [3] wordt nader op de mogelijkheden en be-
perkingen van laser-oppervlaktebewerkingen ingegaan,
inclusief tabellen en figuren met procesinstellingen.
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5.5.1 Herstelgloeien en transformatieharden

Oppervlaktebewerkingen waarbij geen smelt optreedt,
zijn herstelgloeien en transformatieharden.

Herstelgloeien
Het herstellen van materiaalstructuren, ook wel
annealing genoemd, omvat één of meer van de volgen-
de processen:
 Herstel van dislocaties bij een temperatuur waarbij

geen rekristallisatie optreedt;
 Rekristallisatie. Het vervangen van een gedefor-

meerd (metaal)rooster door een nieuw rooster door
middel van kiemvorming en korrelgroei;

 Korrelgroei. Het verminderen van de korrelgrens-
energie door selectieve korrelgroei.

Kenmerkend hierbij zijn langzame opwarm- en afkoel-
snelheden, zodat er thermisch evenwicht wordt bereikt
in elke fase van de bewerking.

Een toepassing van laser-herstelgloeien is het plaatselijk
zacht maken van koud verstevigd materiaal, om het
mechanisch te kunnen vervormen (bijvoorbeeld buigen).
De mechanische vervorming vindt dan plaats zonder
dat er scheurvorming optreedt. Bovendien concentreert
de vervorming zich beter in het behandelde gebied.

Transformatieharden
Het laser-transformatieharden wordt voornamelijk toe-
gepast op staal en gietijzer met een koolstofpercentage
van 0,2 tot 1,5% en resulteert in de vorming van mar-
tensiet in het oppervlak van het product. Martensiet
heeft een hogere corrosieweerstand, vermoeiingsweer-
stand en een lagere frictieweerstand dan het oorspron-
kelijke materiaal.

Het hardingsproces verloopt in twee fasen: een opwarm-
fase en een afkoelfase. Tijdens het opwarmen, waarbij
opwarmsnelheden van 103 à 104 °C/s worden bereikt,
wordt de oppervlaktelaag verhit tot boven de transfor-
matietemperatuur TAC, waarbij zich austeniet vormt. In
vergelijking met conventioneel harden (bijvoorbeeld in-
ductieharden) is de transformatietemperatuur bij laser-
harden hoger. Figuur 5.24 toont een temperatuur-tijd
diagram voor de vorming van austeniet voor een twee-
tal materialen.

figuur 5.24 Temperatuur-tijd diagram voor de vorming van
austeniet in twee staaltypen (links: C45 en
rechts: 100Cr6) en de resulterende hardheden.
De transformatietemperaturen bij laserharden
liggen hoger dan bij conventioneel harden

Bij laserharden vindt het afkoelen plaats door warmte-
geleiding naar het koude basismateriaal (self-quenching).
Hiervoor is dus geen water of olie nodig. Het onderlig-
gende materiaal dient echter voldoende dik te zijn, dat
wil zeggen minimaal drie maal de thermische indring-
diepte δh (zie § 4.2). De afkoelsnelheden die hierbij be-
reikt kunnen worden, liggen in de grootte orde van 104

à 106 °C/s. Dit is veel hoger dan de kritische afkoelsnel-
heid die nodig is om martensiet uit austeniet te vormen.
In figuur 5.25 is een voorbeeld gegeven van transfor-
matieharden.

figuur 5.25 Kantpersgereedschap dat op de randen door
middel van de laser is gehard. Door de ver-
hoogde slijtageweerstand is de standtijd van
het gereedschap verlengd

De maximaal bereikbare hardheid hangt af van de ma-
teriaaleigenschappen (koolstofgehalte, legeringselemen-
ten), de uitgangsstructuur en de afkoelsnelheid. De
hardingsdiepte (in de grootte orde van 1 mm) hangt af
van de oppervlaktetemperatuur en de interactietijd (zie
figuur 5.26).

figuur 5.26 Hardingsdiepte in 42CrMo4 als functie van de
interactietijd voor verschillende gemiddelde
intensiteiten Im. Diameter lasspot 2,8 mm,
dikte werkstuk 9,5 mm

Met behulp van figuur 4.8 kan een bruikbare afschat-
ting van de hardingsdiepte worden gemaakt. In de prak-
tijk kiest men de oppervlaktetemperatuur net onder de
smelttemperatuur en een laserspot met een rechthoe-
kige uniforme energieverdeling (figuren 2.26 en 2.27),
om een uniforme hardingsdiepte te bereiken. Om verze-
kerd te zijn van een constante oppervlaktetemperatuur
kan worden gebruikgemaakt van een pyrometer (tem-
peratuursensor) en een regelaar die het laservermogen
stuurt (zie hoofdstuk 6).

Indien het materiaal reeds gehard of veredeld is, kan er
onder het lasergeharde spoor een ontlaten zone ont-
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staan. Dit kan ook ontstaan bij overlappende banen,
hetgeen voorkomt als grote oppervlakken worden gehard.

Blank staal zal 70 tot 80% van CO2-laserlicht reflecte-
ren (figuur 4.2). Daarom wordt het oppervlak meestal
voorzien van een grafiet coating, die de absorptie van
de laserenergie verhoogt tot meer dan 70%. Soms
wordt de laserbundel onder een hoek met het product-
oppervlak geplaatst, zodat gebruikgemaakt wordt van
de Brewster-hoek, waarbij bijna 100% van (parallel ge-
polariseerd) laserlicht wordt geabsorbeerd (figuur 4.3).
Omdat de Brewster-hoek bijna 90º is, kan dit echter
problemen geven bij het uitlijnen van de bundel en/of
de bereikbaarheid van het te bewerken oppervlak.

De absorptie van Nd:YAG- en diodelaserlicht is relatief
hoog en behoeft geen absorptieverhogende maatrege-
len. De diodelaser is vanwege zijn rechthoekige ener-
gieverdeling in de laserspot uitermate geschikt voor
laser-transformatieharden. Het benodigde laservermogen
hangt af van de gewenste hardingsdiepte en breedte,
en varieert van enkele kilowatts tot meer dan 10 kW.
Boven de 4 kW worden uitsluitend CO2-lasers gebruikt.

Om het oppervlak te beschermen tegen oxidatie is een
beschermgas nodig (meestal stikstof). Nabewerking
van het oppervlak is meestal niet nodig.

De voordelen van laser-transformatieharden ten opzich-
te van conventioneel harden (bijvoorbeeld inductiehar-
den) zijn, dat de warmte-inbreng goed controleerbaar
is, de thermische vervorming van het product gering is,
er hogere hardheden bereikt kunnen worden en er geen
nabewerking nodig is.

5.5.2 Omsmelten en verglazen

Indien het laservermogen voldoende hoog is (of de bun-
delsnelheid voldoende laag), zal de oppervlaktelaag van
het product smelten. Indien de afkoelsnelheid zo groot
is dat er geen tijd is voor kristallisatie en de amorfe
vloeistofstructuur wordt ‘ingevroren’, spreekt men van
verglazen, anders van omsmelten.

Omsmelten
Het doel van omsmelten is het verkrijgen van een fijne
en homogene microstructuur van de oppervlaktelaag of
het opheffen van porositeiten. Als gevolg van de snelle
afkoeling van de smelt kunnen zich meta-stabiele fasen
vormen, kan de vaste oplosbaarheid van elementen in
het materiaal worden vergroot en vormen zich fijne
kristalstructuren. Hierdoor wordt een hogere hardheid
en/of corrosievastheid van het oppervlak verkregen (zie
figuur 5.27). De metalen die veel met behulp van de la-
ser worden omgesmolten zijn gietijzer, hypo-eutectisch
gereedschapsstaal (met name die stalen met een hoog
koolstofgehalte) en non-ferro metalen (met name alumi-
nium).

figuur 5.27 Laseromsmelten van de nokken van een giet-
ijzeren nokkenas ter verbetering van de slijta-
geweerstand

Verglazen
Wanneer de stollingssnelheid zo groot is dat de tijd voor
diffusie en kiemvorming ontbreekt, bezit de laag na stol-
ling een amorfe, glasachtige structuur. Door het ontbre-
ken van korrelgrenzen en defecten is de treksterkte
groot, evenals de plastische vervormbaarheid. Voor ver-

glazen worden lasers ingezet met korte pulstijden en ho-
ge piekintensiteiten, of CW lasers met een hoge bundel-
snelheid. Niet alle materialen zijn te verglazen. Veelal
zijn hier toevoegingen, zoals borium, voor nodig.

5.5.3 Legeren en dispergeren

Tijdens het laserlegeren en -dispergeren wordt er mate-
riaal toegevoerd aan het smeltbad. Kenmerkend voor
laserlegeren is, dat het toegevoerde materiaal smelt en
zich vermengt met het basismateriaal, terwijl bij disper-
geren het toevoegmateriaal niet smelt (zie figuur 5.28).

Voor het toevoeren van het toevoegmateriaal zijn twee
mogelijkheden: de twee- en de één-stapsmethode. Het
toevoegmateriaal wordt hierbij respectievelijk vooraf-
gaand of tijdens de laserbewerking aangebracht (zie
figuur 5.29). Het vooraf aanbrengen van het toevoeg-
materiaal bij de twee-stapsmethode kan in de vorm van
een poeder (dat samen met een bindmiddel als pasta
wordt aangebracht), een folie, plaatmateriaal, een gal-
vanisch aangebrachte laag, of een vlam- of plasma-
gespoten laag. Deze ‘coatings’ worden vervolgens
omgesmolten door de laserbundel.

Bij de één-stapsmethode wordt, tijdens de laserbewer-
king, het materiaal in de vorm van gas, poeder of draad
aan het smeltbad toegevoerd. In vergelijking met de twee-
stapsmethode wordt één bewerkingsstap uitgespaard.

figuur 5.28 Laagopbouw (links) en concentratieverloop
met de diepte (rechts) van de oppervlakte-
bewerkingen met toevoegmateriaal

figuur 5.29 Het toevoeren van materiaal aan het smeltbad
kan tijdens de laserbewerking (één-stapsme-
thode, links) of voorafgaand aan de laserbe-
werking (twee-stapsmethode, rechts). Om
grote oppervlakken te bewerken worden over-
lappende sporen aangebracht
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Laserlegeren
Bij het laserlegeren smelt het toevoegmateriaal en mengt
volledig met het basismateriaal ten gevolge van de in
het smeltbad aanwezige convectiestromingen. Deze
stromingen ontstaan door temperatuur geïnduceerde
dichtheidsverschillen in de smelt en door variaties in de
oppervlaktespanning van de smelt ten gevolge van
temperatuurgradiënten. De dikte van de legeringslaag is
afhankelijk van het laservermogen, de spotgrootte en
de bundelsnelheid, en ligt in de grootte orde van 1 mm
(zie figuur 5.30).

figuur 5.30 Dikte gelegeerde laag als functie van vermo-
gen en bundelsnelheid

Door een geschikte keuze van het toevoegmateriaal
kan ook een reactie met het basismateriaal tot stand
worden gebracht (zie figuur 5.31b).

 (a)

 (b)

figuur 5.31 Twee toepassingen van laserlegeren:
(a) Dwarsdoorsnede van het legeren van RVS

met voorgeplaatst chroom (galvanisch aan-
gebracht, twee-stapsmethode) ter verbe-
tering van de corrosieweerstand bij hoge
temperaturen

(b) Dwarsdoorsnede van een met stikstof gele-
geerde laag in titaan (één-stapsmethode).
Het reactieproduct TiN is zeer hard en slijt-
vast in vergelijking met onbehandeld titaan

Met laserlegeren kan een oppervlaktelaag worden ver-
kregen die qua chemische samenstelling lijkt op het ba-
sismateriaal, maar die verschillende eigenschappen heeft.
Naast het toevoegmateriaal zorgt ook de fijne micro-
structuur voor verbeterde oppervlakte-eigenschappen.

Toevoegmaterialen die voor het legeren van staal wor-
den toegepast zijn de carbiden TiC, Cr3C2, WC en VC,
of pure elementen als Ni, Cr, W, B, Mo, Mn. Veel van
deze pure elementen gaan verbindingen aan met de in
het staal aanwezige koolstof. Carbiden zorgen voor een

hoge hardheid (circa 1350 tot 3000 Hv) en een verbe-
tering van de slijtvastheid. Andere elementen, zoals
chroom, zorgen voor een hoge corrosieweerstand (zie
bijvoorbeeld figuur 5.31a).

Materialen voor het legeren van aluminium(legeringen)
zijn B, Ni, Fe, Mn, Cr, Ti, Co, V, Mo, Ta, Cu, Zr, SiC,
B4C en Si3N4. Als gesmolten aluminium wordt bloot-
gesteld aan zuurstof, ontstaat het zeer harde Al2O3.
Wanneer titaan wordt blootgesteld aan stikstof, vormt
zich het zeer harde TiN (zie figuur 5.31b).

Laserdispergeren
Men spreekt van laserdispergeren wanneer het toe-
voegmateriaal niet smelt. Meestal wordt het materiaal
toegevoerd in de vorm van fijne deeltjes met een hoog
smeltpunt (>3000 ºC) en hoge hardheid (1000 tot
3000 Hv). Net als bij laserlegeren zorgen stromingen in
het smeltbad voor een gelijkmatige verdeling van de
deeltjes (zie figuren 5.28 en 5.32). De snelle stolling
van het smeltbad resulteert in de inbedding van de
deeltjes in de metaalmatrix. De inbedding in een basis-
materiaal met een relatief zachte en taaie matrix voor-
komt dat de deeltjes uitbreken bij slijtage.

figuur 5.32 Dwarsdoorsnede van een met SiC deeltjes
gedispergeerde laag in Ti6Al4V

Toevoegmaterialen voor het dispergeren van staal zijn
wolfraamcarbide (WC), titaancarbide (TiC) en chroom-
carbide (Cr3C2). Aluminium(legeringen) worden gedis-
pergeerd met SiC, WC, VC, TiB2, TiO2, TiSi2, BN en
B4C. Titaan kan worden gedispergeerd met zijn carbi-
des, hoewel legeren met koolstof voor de vorming van
carbides dan eenvoudiger is.

De twee-stapsmethode voor het toevoeren van de
deeltjes bij dispergeren heeft als nadeel dat door de
directe bestraling met laserlicht de deeltjes toch
(gedeeltelijk) kunnen smelten.

5.5.4 Cladden

Doel van het lasercladden (ook wel oplassen genoemd)
is het aanbrengen van een deklaag óp het basismate-
riaal, waarbij de deklaag en het basismateriaal niet ver-
mengd worden (zie figuur 5.28). De eigenschappen van
het gecladde oppervlak hangen dan enkel af van het
toevoermateriaal. Een geringe opmenging (van enkele
procenten) van de cladlaag met het basismateriaal, in
een overgangslaag van circa 100 µm dik, wordt vaak
toegelaten om een goede metallische verbinding tussen
het basismateriaal en de deklaag te realiseren. De twee-
stapsmethode voor het toevoeren van cladmateriaal
(figuur 5.29) is voor lasercladden ongeschikt, omdat
dan een grote mate van vermenging het gevolg is. De
één-stapsmethode heeft dit nadeel niet, omdat eerst
het basismateriaal tot smelten wordt gebracht, waarna
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de cladlaag met het toevoermateriaal vanaf het product-
oppervlak wordt opgebouwd. Bij de één-stapsmethode
wordt het cladmateriaal meestal in de vorm van poeder
via een nozzle in het smeltbad geïnjecteerd (zie figuur
5.29). Het poederdebiet ligt tussen de 0,2 en 20 g/min.

Voor het verbeteren van de slijtageweerstand van staal
in een agressieve omgeving tot circa 200 ºC, wordt
gebruikgemaakt van poeders met een hoog kobalt- (Co)
gehalte. Poeders met een hoog nikkelgehalte worden
als cladmateriaal gebruikt voor lagen die naast een
agressieve omgeving ook te maken krijgen met een ho-
ge temperatuur (bijvoorbeeld de bladen in gasturbines).
Poeders op basis van ijzer, chroom en koolstof worden
gebruikt voor het verbeteren van de oxidatie- en
corrosieweerstand van staal.
Producten van nikkellegeringen worden voorzien van
een cladlaag van kobaltlegeringen, chroom-oxides, of
zirkonium-oxides om de slijtageweerstand te verbete-
ren. De slijtageweerstand van aluminium- en titaan-
legeringen wordt verbeterd door het aanbrengen van
cladlagen op basis van nikkel. Een zorgvuldige mate-
riaalkeuze is in alle gevallen noodzakelijk om scheurvrije
cladlagen te realiseren. Dit in verband met de grote
temperatuursgradiënten, verschillen in uitzettingscoëffi-
ciënten en hardheden van het clad- en basismateriaal.

Voor het aanbrengen van een cladlaag van 3 mm breed
en 1 mm dik is een laservermogen tot ongeveer 3 kW
nodig. De bewerkingssnelheden zijn afhankelijk van het
laservermogen en de gewenste afmetingen van de
cladlaag, en liggen in de grootte orde van 10 mm/s.
De belangrijkste parameters die de geometrie van de
cladlaag bepalen, zijn het laservermogen, de spotdia-
meter, de bundelsnelheid, het debiet van het cladpoe-
der, alsmede de hoek en plaats van injectie van het
poeder in het smeltbad (zie figuur 5.33). Grotere opper-
vlakken kunnen van een cladlaag worden voorzien door
overlappende sporen te maken (zie figuur 5.29).
Dikkere lagen worden verkregen door cladlagen op
elkaar aan te brengen.

figuur 5.33 Representatieve cladhoogte als functie van de
massa per millimeter aangebrachte cladlaag
voor een aantal energiedichtheden en bewer-
kingssnelheden. Bij teveel poedertoevoer
hecht de cladlaag slecht, bij te weinig poeder-
toevoer treedt er (te) veel vermenging op met
het basismateriaal

Figuur 5.34 toont een toepassing van het lasercladden
met een CO2-laser van een uitlaatklep uit een dieselmo-
tor. De kleprand is bij hoge temperaturen aan stootslij-

tage onderhevig. De met de laser aangebrachte cladlaag
op basis van kobalt verlengt de standtijd van de klep
met een factor 3.

(a) Lasercladden van een uitlaatklep

(b) Hardheidsverloop

figuur 5.34 Lasercladden van een uitlaatklep uit een die-
selmotor met cladpoeder op basis van kobalt

5.5.5 Vergelijking met conventionele opper-
vlaktebewerkingen

Conventionele thermische oppervlaktebewerkingen zijn
vlamharden, inductieharden, plasmaspuiten, High
Velocity Oxygen Fuel (HVOF)-spuiten, nitreren en car-
boneren in een oven, alsmede oplassen met een TIG-
toorts. In vergelijking met deze technieken is de
warmte-inbreng ten gevolge van een laserbehandeling
minstens een factor 10 kleiner, waardoor het product
minder thermisch vervormt. Bovendien is het mogelijk
om zeer lokaal en op moeilijk bereikbare plaatsen (zoals
in een buis) een bewerking uit te voeren. Daarnaast is
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de kwaliteit van het laserbehandelde oppervlak beter:
hogere hardheid, geen porositeiten, betere hechting,
enz. Nadelen van laser-oppervlaktebewerkingen zijn de
relatief grote investeringen en de relatief lage bewer-
kingssnelheden, waardoor het bewerken van grote
oppervlakken erg tijdrovend is.

5.6 Micromachining

Onder micromachining worden bewerkingsprocessen
verstaan, waarbij met hoge nauwkeurigheid (op micro-
meter- en sub-micrometerschaal) materiaal wordt ver-
wijderd. De bewerkingssnelheden zijn echter zeer laag
(in de grootte orde van 1 mm3/s en minder), waardoor
deze processen alleen toepasbaar zijn als er weinig ma-
teriaal wordt verwijderd. Toepassingen zijn het boren
van kleine gaatjes (bijvoorbeeld met een diameter van
enkele micrometers), snijden van foliemateriaal (met
bijvoorbeeld een snedebreedte van 25 µm), en het aan-
brengen van ondiepe patronen (tot bijvoorbeeld een
diepte van 50 µm). In sommige gevallen wordt met een
sterk gefocusseerde laserbundel gewerkt, maar meestal
wordt de te verwijderen geometrie middels een masker
op het productoppervlak geprojecteerd (zie figuur 3.5).

Er worden twee processen onderscheiden: laserablatie,
waarbij de laserenergie voldoende is om het materiaal te
verwijderen, en laseretsen, waarbij een extra medium,
het etsmiddel, in combinatie met de laserenergie wordt
gebruikt.

Laserableren
Bij laserableren (zie figuur 5.35) wordt materiaal verwij-
derd door middel van zeer korte pulsen (10 ns tot 1 µs)
en hoge piekvermogens (tot circa 10 MW).
Er wordt onderscheid gemaakt in:
 thermische processen (verdampen en sublimeren);
 fotochemische dissociatie (verbreken van molecu-

laire verbindingen).

figuur 5.35 Het ableren (boren) van staal met een excimeer-
laser (XeCl, λ=308 nm). Met behulp van een
speciale lens, bestaande uit vele kleine lenzen,
wordt de laserbundel opgesplitst in 200 deel-
bundels en worden in een fractie van een
seconde ruim 200 gaten gelijktijdig geboord

Naarmate de pulsduur langer is en de pulsenergie lager,
zullen de thermische processen domineren. Dit is onge-
wenst, omdat dit niet alleen een thermische belasting
van het product betekent, maar ook dat residuen
(smeltdruppels en damp) zullen neerslaan op het pro-
duct. Fotochemische processen zijn met name van be-
lang bij het bewerken van kunststoffen.

Reactief etsen
Bij laseretsen wordt een etsmiddel (een reactieve vloei-
stof of een reactief gas) gebruikt, dat zich chemisch
verbindt met (materiaal uit) het productoppervlak. De
verwijdering van materiaal kan op twee manieren
plaatsvinden:
 de laser verhit lokaal het oppervlak, waarna het ets-

middel ter plekke reactief wordt;
 het productoppervlak reageert met het etsmiddel,

waarna de nieuw ontstane verbinding door de laser
wordt verwijderd.

Lasers
De nauwkeurigheid van micromachining is omgekeerd
evenredig met de golflengte van het laserlicht. Dat wil
zeggen, hoe kleiner de golflengte, des te nauwkeuriger
de bewerking. Daarom wordt de excimeerlaser met
golflengtes in het UV-bereik (λ=193 tot 351 nm) het
meest toegepast voor micromachining (zie voorbeeld in
figuur 5.36). Bij hoge piekvermogens (tot circa 10 MW)
en pulslengte van enkele tientallen nanoseconden, kan
circa 10–3 mm3 metaal per puls worden verwijderd. Bij
een pulsfrequentie van 300 Hz, resulteert dit in een
metaalverwijdering van 0,3 mm3/s.

figuur 5.36 Tandwiel met een diameter van 100 µm, ver-
vaardigd in keramiek met een excimeerlaser

In vergelijking met conventionele microbewerkings-
methoden, zoals microvonkerosie, ultrasoon bewerken,
chemisch en elektro-chemisch etsen, zijn laser-micro-
bewerkingen nauwkeuriger en kunnen complexere
structuren worden gerealiseerd. Bovendien kunnen ma-
terialen worden bewerkt, die met conventionele tech-
nieken niet of moeilijk te bewerken zijn.

5.7 Overige bewerkingen

Deze paragraaf beschrijft een aantal laser-materiaal-
bewerkingen, die (nog) weinig in de industrie worden
toegepast, of voornamelijk worden gebruikt voor het
bewerken van niet-metalen, of waarvoor bijzondere
lasers vereist zijn.
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Laser-schokharden
Laser-schokharden is een bewerking waarbij ten gevol-
ge van een korte laserpuls (enkele nano-seconden) met
een hoge energiedichtheid (circa 109 W/cm2) een
akoestische schokgolf ontstaat, die zich voortplant in
het materiaal. De akoestische schok ontstaat ten ge-
volge van de drukgolf die ontstaat bij plasmavorming
(figuur 4.4). Soms wordt een voor de laserstraling
transparant materiaal (bijvoorbeeld water) op het
oppervlak geplaatst, die de drukopbouw versterkt, om-
dat het plasma niet kan wegstromen. De schokgolf de-
formeert het materiaal en zal, bij metalen die werkver-
steviging vertonen (Al, Ti, Mn), resulteren in een hoge-
re hardheid.

Chemische en fysische depositie
Met behulp van de laser kunnen dunne films op sub-
straten worden gedeponeerd. Bij dunne films valt te
denken aan metalen (als contactmateriaal in elektro-
nische schakelingen), halfgeleiders (als lichtgevoelige
laag in zonnecellen) en keramische materialen (als
corrosie- of slijtvaste laag). Men maakt daarbij onder-
scheid naar chemische en fysische laserdepositie.

Bij chemische laserdepositie, ook wel laser chemical
vapour deposition (LCVD) genoemd, komt de depositie
tot stand door het ontleden van moleculen (meestal in
gasfase) die het te deponeren element bevatten (bij-
voorbeeld Si uit Si2H6) en het neerslaan op het sub-
straat. Hiervoor wordt meestal de excimeerlaser ge-
bruikt. De optredende temperaturen zijn lager dan bij
conventionele CVD technieken.

Tijdens fysische laserdepositie wordt met behulp van
de laser een materiaal tot verdampen gebracht, waarna
de damp op het substraat als een dunne film neerslaat.

Rapid prototyping
Stereolithografie en selective sintering zijn technieken
om op basis van CAD gegevens een 3D product op te
bouwen uit vloeistof (polymeren) of (metaal)poeder.
Omdat dit relatief snelle technieken zijn om een proto-
type van een product te realiseren, worden deze tech-
nieken ook wel rapid prototyping (RP) genoemd. Niet
alle RP-technieken maken gebruik van lasers. Als er een
laser ingezet wordt, is dit meestal een laagvermogen
(<500 W) CO2-laser.

Bij stereolithografie wordt het product met behulp van
de laserenergie in een vat met een vloeibaar, fotoge-
voelige polymeer, laagsgewijs opgebouwd. Middels een
galvano-kop (figuur 5.22) scant de laserspot langs de
contouren aan het oppervlak van de vloeistof, waar-
door deze stolt. Vervolgens wordt het product dieper in
de vloeistof gebracht, waarna er een nieuwe laag wordt
aangebracht. Deze procedure wordt herhaald, totdat het
gehele product is gevormd.

Selective laser sintering is vergelijkbaar met stereo-
lithografie. In plaats van een vloeibaar polymeer wordt
er gebruikgemaakt van (metaal)poeders. Nadat de laser
een laag poeder op het product heeft gesmolten, wordt
er een nieuwe laag poeder op de vorige gestreken.
Deze wordt vervolgens (weer) door de laser aan de vo-
rige laag gesmolten. Met deze methode zijn complexe
producten uit metaal te vervaardigen, die functioneel te
testen zijn (zie figuur 5.37).

figuur 5.37 Een schoepenrad opgebouwd uit poeder
middels selective laser sintering
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Hoofdstuk 6
Kwaliteitscontrole en procesbeheersing

De kwaliteit van een laserbewerking hangt af van een
groot aantal parameters, waaronder die van de laser-
bundel, de materiaaleigenschappen en omgevingspara-
meters. Om een reproduceerbaarheid van de bewerking
te garanderen, is het nodig om periodiek (off line) of
continue (on line) deze parameters (of afgeleiden ervan)
te bewaken.

6.1 Bundelanalyse apparatuur

De parameters van de laserbundel (diameter, energie-
verdeling, divergentie, bundelkwaliteit en focusdiameter
en -positie) kunnen worden gemeten met bundelana-
lyse apparatuur. Deze apparatuur werkt op basis van
een camera, die de doorsnede van de bundel als geheel
bekijkt, of op basis van een roterende holle naald die
de doorsnede afscant.

Bij het gebruik van camera's wordt de laserbundel tot
een laag vermogen verzwakt, tot enkele milliwatts, en
op een beeldchip, die gevoelig is voor de laserstraling,
geprojecteerd. De intensiteitsverdeling zoals gemeten
door de chip is proportioneel met de energieverdeling
van de laserbundel. Voor procesbewaking kan continu
een deel van de bundel worden afgesplitst.

Bij het gebruik van een holle naald, reflecteert een deel
van de laserbundel, via een gaatje in de naald, op een
detector (zie figuur 6.1). Door de naald te roteren en te
transleren, kan de gehele energieverdeling van de bun-
del worden gemeten. Uit de energieverdeling kan, met
de tweede moment methode (§ 2.3) de bundeldiameter
worden berekend. De energieverdelingen in de figuren
2.14 en 2.26 zijn op deze wijze gemeten. De gemiddel-
de meting duurt circa 10 seconden. In de ongefocus-
seerde laserbundel kan de meting ook on line, dat wil
zeggen tijdens een laserbewerking, worden uitgevoerd.

figuur 6.1 Principe van het gebruik van een holle naald
voor het meten van het intensiteitsprofiel van
een laserbundel

Door de naald in verticale richting te transleren, kan de
energieverdeling, en dus ook de bundeldiameter d, op
verschillende locaties langs de optische as van de bun-
del worden gemeten. Hieruit kan de divergentie θ0, de
bundelkwaliteit M2, de focusdiameter df en de focus-
positie worden berekend.

Een goedkopere oplossing om de energieverdeling te
visualiseren, is het maken van een ‘inbranding’ in
perspex met de laserbundel (zie figuur 6.2).

figuur 6.2 Een ‘inbranding’ van een CO2-laser in perspex
maakt diens energieverdeling zichtbaar

Een andere methode voor het bepalen van de locatie
van het focus, is het op verschillende locaties langs de
optische as plaatsen van een metalen testplaatje en op
elke van deze locaties een laserpuls af te vuren. De
kleinste diameter van de markering op het plaatje
wordt in het focus verkregen.

Het vermogen van de laserbundel wordt meestal op ca-
lorimetrische wijze gemeten. Een veel toegepaste uit-
voering is die waarbij de laserbundel wordt ‘ingevan-
gen’ in een holte (bol of cilinder) waarvan de binnen-
wand is voorzien van een goed absorberende coating.
De wand wordt met water gekoeld. Uit de tempera-
tuurstijging van het water wordt het laservermogen
berekend.

6.2 On line procesbeheersing

De resultaten van laser-materiaalbewerkingen kunnen
gevoelig zijn voor verstoringen, bijvoorbeeld een veran-
dering van de absorptie ten gevolge van oppervlakte-
verontreinigingen tijdens oppervlaktebewerkingen of
variaties in de bewerkingssnelheid tijdens lasersnijden
en -lassen. Een methode om de effecten van deze ver-
storingen te onderdrukken en de reproduceerbaarheid
van de bewerking te vergroten, is on line procesbe-
heersing (zie figuur 6.3).

figuur 6.3 Blokschema van on line procesbeheersing

In een dergelijke regellus wordt een grootheid van het
bewerkingsproces gemeten door een sensor.
Voorbeelden zijn de oppervlaktetemperatuur tijdens
laser-transformatieharden, het licht dat wordt uitge-
straald door de pluim boven het smeltbad tijdens het
laserlassen en de afstand tussen de nozzle en de plaat
tijdens lasersnijden. Het sensorsignaal wordt vergele-
ken met het referentiesignaal, bijvoorbeeld een tempe-
ratuur net onder de smelttemperatuur bij het laserhar-
den, en de optimale nozzle-plaatafstand bij lasersnijden.
Het verschilsignaal wordt door de regelaar gebruikt om
een stuursignaal voor de actuator te berekenen. Als
actuator dient meestal het laservermogen, in verband
met de hoge bandbreedte van de meeste lasers. Dat
wil zeggen, als bijvoorbeeld de oppervlaktetemperatuur
tijdens laserharden te hoog is, berekent de regelaar een
stuursignaal voor de laser, opdat deze een lager vermo-
gen afgeeft.
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Figuur 6.4 toont een industriële laser welding monitor
die kan worden gebruikt voor het bewaken van de las-
condities tijdens het (CW of gepulst) laserlassen.

figuur 6.4 De Laser welding monitor meet (met een
samplefrequentie tot 50 kHz) optische proces-
emissies en gebruikt deze voor de sturing van
de laserbron
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Hoofdstuk 7
Veiligheid

Zoals bij alle bewerkingsmachines moet ook bij laser-
installaties aandacht aan de veiligheid worden geschon-
ken. Wanneer een complete laserinstallatie wordt aan-
geschaft, zal in de meeste veiligheidsvoorzieningen
reeds zijn voorzien. De gebruiker dient echter aandacht
te besteden aan de volgende risico's:
 blootstelling aan laserstraling;
 blootstelling aan procesemissies (dampen, deeltjes).

Laserstraling
Lasers worden in vier risicoklassen ingedeeld. De inde-
ling van een laser in een klasse is gebaseerd op de mo-
gelijke stralingschade die de laser kan veroorzaken (hoe
hoger de klasse des te groter de schade). De betreffen-
de laserklasse wordt door de fabrikant op het systeem
aangegeven, of moet anders door de verantwoordelijke
leiding worden vastgesteld.

Klasse 1: omvat veilige laserbronnen, die zelfs onder
het meest ongunstige gebruik geen stra-
lingsschade kunnen veroorzaken.

Klasse 2: omvat niet geheel veilige stralingsbronnen.
Hieronder vallen lasers die zichtbaar licht
(zie figuur 2.5) met een vermogen lager dan
1 mW uitzenden, zodat bescherming van
het oog bij blootstelling volgt uit de natuur-
lijke sluitreflex van het oog. Oogletsel kan
alleen dan optreden wanneer men, tegen de
natuurlijke reactie in, in de laserbundel blijft
kijken.

Klasse 3: omvat gevaarlijke stralingsbronnen, die kun-
nen worden onderscheiden in een klasse 3A
en klasse 3B:

Klasse 3A: omvat lasers met een golflengte in het
zichtbare gebied (zie figuur 2.5) én een ver-
mogen minder dan 0,5 W, maar met een
voldoende grote bundeldiameter, zodat de
lage intensiteit van de bundel geen ooglet-
sel zal veroorzaken, als deze toevallig het
oog treft.

Klasse 3B: omvat laserbronnen waarvan de directe la-
serbundel (of diens reflectie op een spiege-
lend oppervlak, bijvoorbeeld het product)
wel gevaar opleveren, maar diffuse reflectie
van de bundel niet.

Klasse 4: omvat alle laserbronnen met een vermogen
van meer dan 0,5 W, die bij kijken in de
directe en (zowel spiegelend als diffuus)
gereflecteerde laserbundel oogletsel kunnen
veroorzaken. Bovendien kunnen deze lasers
verbrandingen van de huid en het ontstaan
van brand tot gevolg hebben.

Hoogvermogen lasers voor het bewerken van metalen
vallen altijd in klasse 4. Het licht van de Nd:YAG-laser
wordt door de ooglens op het netvlies gefocusseerd,
zonder dat er een oogsluitreflex optreedt. Hierdoor kan
onherstelbare schade optreden. Straling van excimeer-
en CO2-lasers wordt geabsorbeerd door de hoorn- en
bindvliezen van het oog en kan lasogen veroorzaken of
zelfs verbranding. Gevaar bestaat niet alleen bij het di-
rect kijken in de laserbundel, maar ook nadat de bundel
gereflecteerd is op het product of op een opspange-
reedschap.

De gehanteerde gevarenklasse betreft het gevaar van
een ongefocusseerde laserbundel. Bij laserbewerkingen
wordt altijd optische componenten gebruikt die de la-
serbundel focusseren. In het focus is de vermogens-
dichtheid beduidend hoger. Daarom is hier ook het stra-
lingsrisico het hoogst. Na het focus divergeert de bun-
del en neemt de vermogensdichtheid en het risico weer
af. Voor de maximaal toelaatbare stralingsbelasting, de
zogenaamde Maximal Permissible Exposure (MPE),
wordt verwezen naar onderstaande normen. Als voor-
beeld geldt een 5 kW CO2-laser, waarbij diffuse reflec-
tie op een metaaloppervlak optreedt, een veilige werk-
afstand van 5 meter. Bij een 100 W Nd:YAG-laser be-
droeg een gemeten veilige werkafstand voor diffuse
reflectie circa 1 meter en voor spiegelende reflectie
meer dan 2 meter. Gezien de grote diversiteit in de
geometrie van producten, dienen deze getallen met de
nodige voorzichtigheid te worden gehanteerd. In de
praktijk gaat men daarom, indien mogelijk, over tot vol-
ledige afscherming van de laserinstallatie, waarbinnen
zich geen gebruiker bevindt tijdens de bewerking. Voor
de afscherming van CO2-laserstraling is een afscher-
ming van glas of acrylaat (perspex of PMMA) afdoen-
de. Voor de afscherming van straling van Nd:YAG- en
diodelasers wordt meestal metaalplaat toegepast, met
daarin een speciaal glas als ‘kijkvenster’. Het een en
ander is vastgelegd in de normen: NEN-EN 10825 [15],
NEN-EN 12626 [16], en NEN-EN 12254 [17]. Als de
laserinstallatie niet volledig is afgeschermd, moet duide-
lijk worden aangegeven dat er in de ruimte met lasers
wordt gewerkt en dient men een beschermende bril te
dragen. Het een en ander is vastgelegd in de normen:
NEN-EN 207 [18] en NEN-EN 208 [19].

Procesemissies (dampen en deeltjes)
Bij de bewerkingen met lasers kunnen schadelijke dam-
pen en stofdeeltjes vrijkomen. Bij het bewerken van
kunststoffen bestaat het risico van vrijkomende toxi-
sche en carcinogene stoffen. Ook schadelijke proces-
en beschermgassen dienen te worden afgezogen, wan-
neer deze in grote hoeveelheden vrijkomen. Bij het la-
serbewerken van onder andere chroomnikkelstaal blijkt
uit metingen dat de MAC-waarden niet worden over-
schreden. De emissie was lager dan bij conventionele
(las)bewerkingen. Een goede afzuiging is echter altijd
vereist.
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Hoofdstuk 8
Economische aspecten

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de economische
aspecten die een rol spelen bij het toepassen van een
laser in de productie. Behalve de algemeen geldende
kostenbeschouwingen, zal ook, als voorbeeld, de inzet
van een laser voor lassen nader worden toegelicht. De
economische haalbaarheid van de laser in de productie
wordt bepaald door het uurtarief versus de bewerkings-
tijd. Dit uurtarief is opgebouwd uit vaste en operatio-
nele kosten. Als de bewerkingstijd bekend is, kan hier-
mee de kostprijs per meter (in het voorbeeld de lasleng-
te) worden bepaald.

8.1 Vaste kosten

De vaste kosten zijn opgebouwd uit investeringen in de
benodigde apparatuur en de neveninvesteringen. De
neveninvesteringen hebben betrekking op de organisa-
tie van een bedrijf en de productie.

8.1.1 Investeringen

De investeringen bij de aanschaf van een laserbewer-
kingsinstallatie bestaan uit:
 laserbron;
 manipulator, bijv. robot of CNC-assen, (zie § 2.5);
 bundelgeleiding (zie § 2.4.1);
 optiek (lenzen, spiegels, § 2.4.2);
 productmanipulatie, bijv. draaitafel;
 productopspanning;
 periferie, zoals gasvoorzieningen;
 veiligheidsvoorzieningen, bijv. celafscheiding en

afzuiging (zie hoofdstuk 7);
 gebouwaanpassingen;
 scholing van personeel;
 off line programmeersysteem;
 sensoren, zoals een naadvolgsensor (§ 5.3.1) of een

lasmonitor (§ 6.2) voor laserlassen, of een nozzle-
plaatafstandregeling voor lasersnijden (§ 5.2).

De laserbron en de manipulator kunnen tot de grootste
kostenposten worden gerekend. De prijs van een laser-
installatie is sterk afhankelijk van het laservermogen.
De bundelmanipulatie wordt in de meeste gevallen uit-
gevoerd met behulp van CNC bestuurde lineaire en soms
rotatie-assen. Deze zijn zeer snel en nauwkeurig, maar
minder flexibel dan een 6-assige robot. De nieuwe ge-
neratie robots beschikt over voldoende nauwkeurigheid
(±25 µm) en snelheid voor het bewerken met lasers.
Vooral gekoppeld aan een Nd:YAG- of diodelaser kan
hiermee een flexibel bewerkingssysteem worden
gemaakt, omdat de bundelgeleiding bij dit type lasers
met behulp van een fiber kan worden uitgevoerd (zie
§ 2.4.1). De diodelaser kan overigens ook rechtstreeks
aan de robot worden gekoppeld vanwege de compacte
bouwvorm.

Ter illustratie wordt in tabel 8.1 een overzicht gegeven
van de kosten van complete installaties voor diverse
lasertypen en -vermogens (richtwaarden 2006).

8.1.2 Neveninvesteringen

De introductie van een laserbewerkingsinstallatie in een
bedrijf heeft meer consequenties dan men gewoon is
bij de introductie van een regulier productieapparaat.
Zowel organisatorisch als productietechnisch zal er

tabel 9.1 Prijsindicaties (2006) in Euro’s van de verschillende
typen lasers voor verschillende vermogens

type laser vermogen
[W]

investeringskosten (incl.
koeler) [×1.000 €]

CO2-laser
diffusiegekoeld/slab

1000 90 - 130
2000 130 - 170
4000 225 - 270
8000 350 - 410

cw Nd:YAG-laser
lampengepompt

2000 220 - 240
4000 400 - 450

cw Nd:YAG-laser
diodegepompt

2000 300 - 350
4000 500 - 530

diodelaser
direct

1000 75 - 100
2000 100 - 150
4000 200 - 225

diodelaser
fiberkoppeling

1000 125 - 150
2000 175 - 200
4000 250 - 275

disc-laser 4000 380 - 400
6000 510 - 530

fiber-laser 2000 210 - 230
3000 290 - 310

rekening moeten worden gehouden met de specifieke
eigenschappen van de laser. Figuur 8.1 toont de ver-
schillende afdelingen binnen een bedrijf, waarop de
introductie van een laser direct van invloed is.

figuur 8.1 Overzicht van de betrokken afdelingen bij de
introductie van de laser als productiemiddel

De afdeling die meestal over het hoofd wordt gezien, is
de ontwerpafdeling. Het ontwerp van een product is
namelijk afgestemd op de in een bedrijf voorkomende
productietechnieken. Om de voordelen van de laser
volledig te kunnen uitbuiten, is het bij de introductie
van een laser meestal noodzakelijk om het product-
ontwerp te herzien en af te stemmen op de nieuwe
mogelijkheden. Men spreekt van laser applied design,
als het gehele productontwerp is afgestemd op de
mogelijkheden van de laser.  

Bij de analyse van de economische haalbaarheid dient
daarom een inschatting te worden gemaakt van de
onderstaande neveninvesteringen.

Aanpassingen in de productie:
 productontwerp;
 producttekeningen;
 productopspanning;
 productvoorbewerking;
 productnabewerking.

Aanpassingen overige afdelingen:
 werkvoorbereiding;
 logistiek;
 kwaliteitsafdeling;
 inkoop.
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Om dit te verduidelijken volgt hieronder een voorbeeld
van laserlassen in de scheepsbouw. Voor het lassen
van de verstevigingsprofielen op de scheepshuid
(panelen) wordt meestal dubbelzijdig MIG/MAG of OP-
lassen toegepast. Dit kan worden vervangen door dub-
belzijdig laserlassen, waarbij een volledige doorlassing
kan worden gerealiseerd met verhoogde sterkte.
Door de hogere snelheid van het laserlasproces kan op
deze wijze een besparing worden gerealiseerd van de
laskosten. Uit onderzoek is gebleken dat op basis van
de functionele eisen van het scheepspaneel het huidige
ontwerp (scheepshuid met holland profielen) bij laser-
lassen beter kan worden vervangen door lasergelaste
sandwichpanelen. Met behulp van deze ontwerpaan-
passing wordt een verbetering van de stijfheid en de
sterkte van het paneel verkregen, bij een lager gewicht.
Een belangrijk voordeel voor de verdere verwerking van
de lasergelaste panelen in het schip, is de minimale
vervorming ten gevolge van de lage warmte-inbreng bij
laserlassen. Bijkomend voordeel van het ontwerp is, dat
de toleranties van de productonderdelen worden opge-
vangen door het toepassen van in elkaar schuivende
lippen. De gerealiseerde besparing ten gevolge van de
ontwerpaanpassing is veel groter dan de besparing op
de laskosten.

Bij de introductie van de laser zijn de fysieke aanpas-
singen het grootst op de productieafdeling. Figuur 8.2
toont de verschillende afdelingen en bewerkingsstap-
pen die betrokken zijn bij laserlassen.

figuur 8.2 Bewerkingsketen van lasserlassen

De te lassen productonderdelen die worden ingekocht,
of in de productie worden voorbewerkt, moeten vol-
doen aan hoge nauwkeurigheidseisen ten aanzien van
de maatvoering en opspanning. Bij de traditionele las-
processen zijn toleranties in de maatvoering van de pro-
ductdelen van 1 mm vaak nog wel op te vangen, ter-
wijl bij laserlassen deze over het algemeen een factor
10 nauwkeuriger dienen te zijn. Daarnaast moet reke-
ning worden gehouden met de bereikbaarheid van het
product door de laserbewerkingskop, omdat deze gro-
tere afmetingen heeft dan traditionele laspistolen (boog-
lassen) of lastangen (puntlassen). De nabewerking
moet wellicht worden aangepast aan de geometrie van
de laserlas, door andere slijp- of polijstgereedschappen,
bijvoorbeeld bij roestvaststalen producten met hoge
eisen aan de oppervlaktegesteldheid. Ook de wijze van
inspectie en beproeving van de las dient te worden aan-
gepast door de kwaliteitsafdeling. Bij puntlassen wordt 
bijvoorbeeld de kwaliteit van de las vaak destructief
beproefd. Hierbij wordt dan steekproefsgewijs getest,
waarbij de plaatdelen van elkaar worden getrokken en
het breukvlak wordt onderzocht. Bij laserlassen kan bij
key-hole lassen de kwaliteit worden beoordeeld aan de
hand van de breedte van de doorlassing, dus niet des-

tructief. Vooral de logistiek dient, nog vóór de plaat-
sing van de laser, onder de loep te worden genomen.
Met een vertienvoudiging van de bewerkingssnelheid
ten opzichte van conventionele processen, zal de logis-
tiek binnen het bedrijf en specifiek bij de laserinstallatie
moeten worden herzien. Een voorbeeld is het lassen
van tailored blanks, die worden toegepast bij carros-
seriedelen, waarbij de te lassen plaatdikte minder dan
1 mm bedraagt. Hierbij zijn lassnelheden mogelijk van
10 m/min. Bij een laslengte van 1 meter moet dus
iedere 6 seconden een product gewisseld worden.
Deze wisseltijd gaat ten koste van de inschakelduur
van de laser en moet daarom met doordachte logistieke
aan- en afvoersystemen worden geminimaliseerd.

8.2 Operationele kosten

De operationele kosten bestaan uit:
 loonkosten operator, incl. overheadkosten, 
 stroomverbruik;
 gasverbruik;
 toevoegmaterialen;
 slijtdelen laserbron;
 slijtdelen installatie;
 gereedschapskosten.

De grootste kostenpost bij de operationele kosten zijn
de loonkosten van de operator. Hierin dient men tevens
de overheadkosten op te nemen. Het is vaak verstandig
om hier een op de laser afgestemd percentage voor te
hanteren. De post slijtdelen laserbron is sterk afhanke-
lijk van het type laserbron.
De CO2-laser kent, behalve de lenzen, het uitkoppel-
venster en elementen van het koelsysteem, niet veel
slijtdelen. Bij de diodelaser moeten de diodestacks om
de ca. 10.000 uur worden vervangen. Dit geldt tevens
voor de diodegepompte Nd:YAG-laser. Bij de lampen-
gepompte Nd:YAG-laser moeten de lampen om de ca.
1000 uur worden vervangen, afhankelijk van het ver-
mogen. Het stroomverbruik is bij de Nd:YAG- en CO2-
lasers fors, vanwege het lage rendement (3 tot 10%)
ten opzichte van de diodelaser (ca. 30%). Het gasver-
bruik is een kostenpost van vergelijkbare grootte als
het stroomverbruik. Als toevoegmateriaal bij het lassen
of cladden van materialen kan poeder of draad dienen.

8.3 Calculatiemethode

Voor het berekenen van de economische haalbaarheid
worden eerst de vaste uurkosten bepaald door achter-
eenvolgens de totale investeringsomvang en de daaruit
volgende vaste jaarkosten te bepalen. Vervolgens wor-
den de hieruit volgende vaste uurkosten bij de operatio-
nele uurkosten opgeteld, waardoor het uurtarief van de
laserbewerkingsinstallatie wordt verkregen.

Calculatieaspecten

Materiaalkosten
Bij de neveninvesteringen is al aandacht besteed aan
de, niet direct voor de hand liggende, overige kosten.
Een aantal van deze kostenposten kan ook invloed
hebben op de kosten van de uitgangsmaterialen. Het
kan zijn, dat voor het laserbewerken volgens strengere
eisen moet worden ingekocht. Ook kan het voorkomen,
dat voorbewerkingen nauwkeuriger moeten worden
uitgevoerd. In sommige gevallen is aanpassing van het
productontwerp noodzakelijk. Deze kosten dienen in de
post materialen te worden opgenomen.
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Nabewerkingen
Daartegenover staat dat bij laserbewerkingen vaak kan
worden bespaard op de nabewerkingen van het pro-
duct. Er treden immers minder vervormingen op van de
producten. Verder is de gerealiseerde oppervlaktekwa-
liteit van de bewerkingen vaak vele malen beter. 

Overhead
In de overhead van de operator zijn meestal de kosten
opgenomen van de logistiek, werkvoorbereiding, teken-
en ontwerpafdeling en de kwaliteitsafdeling. Indien op
deze afdelingen ten gevolge van de introductie van een
laserbewerkingssysteem de kosten sterk toenemen, zal
dat zijn weerslag hebben op de overheadkosten. Het is
verstandig om het percentage overhead voor de laser
kritisch te bekijken en eventueel aan te passen.

Inschakelduur laser
Het aantal uren dat de installatie werkelijk gebruikt
wordt, zal in het begin relatief laag zijn vanwege een in
acht te nemen inleerperiode. Van een geautomatiseerd
laserlassysteem wordt de inleerperiode geschat op 1½
jaar, waarin de inschakelduur stijgt van ongeveer 50%
naar 90%. 
Het verschil in bewerkingssnelheid en ijlgang is bij een
laser niet zo groot als bij conventionele bewerkings-
apparatuur. Om de bezettingsgraad van de laser zo
hoog mogelijk te krijgen, kan gedacht worden aan het
combineren van meerdere bewerkingen met één laser-
bron. Zo kan één laserbron gekoppeld worden aan twee
lasrobots, die om de beurt gebruikmaken van de bron.
Men kan ook één laser inzetten voor meerdere bewer-
kingen, bijvoorbeeld én snijden én lassen. 

Kosten per meter
Voor het bepalen van de bewerkingssnelheid kan voor
een eerste analyse worden volstaan met een inschat-
ting van de cyclustijd. De totale cyclustijd is opgebouwd
uit de zuivere bewerkingstijd én de ijlgangen tussen de
bewerkingen, evenals andere verliestijden ten gevolge
van het in- en uitleggen van de producten. De zuivere
bewerkingssnelheid kan worden geschat op basis van
tabellen en grafieken in hoofdstuk 5. Voor de verlies-
tijden kan met een factor worden gewerkt. Met behulp
van de bewerkingssnelheid kan tevens een inschatting
worden gemaakt van de bezetting van de machine en
het aantal manuren. Voor een meer nauwkeurige bere-
kening van de kosten dient men de bewerkingssnelheid
te verifiëren door middel van praktijkproeven. Hierdoor
ontstaat ook een beeld van de technische haalbaarheid
en de benodigde aanpassingen van het product en de
organisatie, de nevenkosten.

8.4 Rekenvoorbeeld

Tot slot een eenvoudig rekenvoorbeeld, waarin boven-
staande data worden gebruikt. Een dakrail van een
autocarrosserie wordt momenteel door Inalfa hand-
matig gelast met puntlasapparatuur (zie figuur 8.3).

figuur 8.3 Dakrail, met aanduiding van de lasposities

De laslens van elke puntlas heeft een diameter van
4 mm. Om dezelfde lassterkte te bereiken met een
laserlas, is een laslengte van 11 mm per las vereist.

Bij het puntlassen zijn 2 operators nodig die per man
een product in een cyclustijd van 70 seconden kunnen
vervaardigen. 

Aan de hand van proeven met een 3 kW Nd:YAG-laser,
gekoppeld aan een robot, is vastgesteld, dat de laser-
lassnelheid 4 m/min bedraagt.  Door gebruik te maken
van een lasercel met een afgeschermde voordraaitafel,
kan tijdens het lassen met de laser door de operator
het volgende product alvast worden ingelegd. De totale
cyclustijd voor het laserlassen van de dakrail bedraagt
dan 23 seconden, inclusief het voordraaien van de op-
spantafel. Hierdoor is het mogelijk om de producten te
lassen met slechts 1 operator. 

Op basis van een door TNO ontwikkelde rekenmethode
is het uurtarief van de laserinstallatie bepaald. Het uur-
tarief bedraagt inclusief operator € 90 (€ 40 vaste en
€ 50 operationele kosten). In de huidige situatie is het
uurtarief van twee operators inclusief puntlasappara-
tuur € 113. Er kan daarom op jaarbasis voor dit product
door toepassing van laserlassen een besparing worden
gerealiseerd van meer dan € 100.000.

Figuur 8.4 toont een mogelijke uitvoering van de pro-
ductiecel met een laserinstallatie en een voordraaitafel.

figuur 8.4 Voorbeeld van een laserbewerkingsinstallatie
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