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Laserlassen vs. conventionele lastechnieken
Een vergelijking van lastechnieken voor kleine series producten
(voorbereidingstraject)

De veelheid van eisen enerzijds en verbindingstechnieken anderzijds maken een
juiste keuze van het verbindingsproces moeilijk. De FME heeft het initiatief genomen
om samen met andere partijen als de FDP, TNO, Syntens, NIMR, NIL, TU-Delft en
Universiteit Twente, te komen tot kennisoverdracht op dit gebied. Dit initiatief is
ondersteund door een financiële bijdrage van het Ministerie van Economische zaken
(SenterNovem) en heeft geleid tot vele publicaties en de ontwikkeling van de website www.dunneplaat-online.nl. Via deze website kan de gebruiker komen tot de selectie van een verbindingsproces voor zijn specifieke situatie. Ten aanzien van het
verbinden geldt de proceskeuze voor een materiaaldikte van 0,3 mm tot 3 mm, terwijl voor het lassen de proceskeuze geldig is voor materiaaldikten van 0,3 tot 20 mm.
De verbindingsproceskeuze matrix wordt voortdurend aangevuld met de laatste
ontwikkelingen en beschikbare informatie (nieuwe materialen, nieuwe verbindingsprocessen), zodat de gebruiker altijd verzekerd is van de meest recente informatie.
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Inleiding

Deze publicatie is tot stand gekomen door de inspanning
van boven genoemde partijen en heeft tot doel de gebruiker een vergelijkend overzicht te bieden ten aanzien van
het laserlassen met een aantal conventionele en recente
lasprocessen. De publicatie is met name gericht op Nederlandse MKB bedrijven die over het algemeen te maken
hebben met het vervaardigen van kleine series producten.
Hoewel het moeilijk is aan te geven waar de grens ligt
ten aanzien van kleine series producten, wordt in deze
publicatie een grens van maximaal 500 producten aangehouden voor kleine series. Uiteraard kunnen ook dit soort
series als ze herhalend over het jaar terugkomen uitgroeien tot middelgrootte (500<n<5000) dan wel grote
series (>5000) producten. Deze publicatie richt de aan-

dacht op het voorbereidingstraject ten aanzien van het
lassen. De fabricage aspecten worden uitgebreid behandeld in de publicatie “Laserlassen/conventionele lastechnieken - een vergelijking van lastechnieken voor kleine
series producten (fabricagetraject)”.
Beide publicaties tezamen behandelen het totale traject
van de voorbereiding en daadwerkelijke fabricage van
producten.
In de beperkte omvang van deze publicatie is het goed te
beseffen dat een dergelijke vergelijking nooit volledig
kan zijn, omdat er vele varianten zijn die een rol spelen.
Varianten waarvan de gebruiker bepaalt of ze belangrijk
zijn of niet. Door de betrokkenen is bij het samenstellen
van deze publicatie daarom een keuze gemaakt ten aanzien van de onderwerpen die in deze brochure aan bod
komen. Meer informatie kan worden gevonden op de
eerder genoemde website.
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Ontwikkeling lasprocessen

Zo'n zestig jaar geleden werd het lassen bijna altijd met
de hand en meestal met behulp van het booglassen met
beklede elektroden (Bmbe) uitgevoerd; er was sprake van
een zeer beperkte mogelijkheid waar het de keuze van
het lasproces betrof. Tot de jaren 60 was het lassen met
beklede elektroden de standaard in de industrie.
Weliswaar waren er voor de zestiger jaren reeds diverse
lasmethoden ontwikkeld, zoals het autogeen lassen, TIGlassen, MIG/MAG-lassen, alsmede een aantal andere processen; deze technieken hadden echter nog geen algemene ingang gevonden in het productieproces. De industrie was in deze periode vooral geïnteresseerd in de
mogelijkheden van MIG/MAG-lassen. Na een moeizame
introductieperiode, menige techniek zou het niet hebben
gehaald, bleek MIG/MAG-lassen zoveel voordelen te bieden dat het alsnog doorbrak voor productietoepassingen.
Hierbij gaven vooral de economische voordelen en flexibiliteit van het proces de uiteindelijke doorslag.
In de jaren 70 vond een geleidelijke overgang plaats naar
het toepassen van dunnere materialen en het accent ten
aanzien van de ontwikkelingen van lasprocessen verschoof in deze periode daardoor eveneens naar geringe
materiaaldikten. In deze jaren gaven ook de ontwikkelingen in de elektronica nieuwe mogelijkheden voor geavanceerdere procesbesturingen van stroombronnen. Er
kwamen tal van nieuwe typen stroombronnen op de
markt, waarvan de inverter stroombron de meest succesvolle bleek te zijn. Het puls-MIG-lassen kwam tot een
snelle ontwikkeling, eveneens mogelijk gemaakt door de
mogelijkheden van de moderne elektronica. Hoewel de
eerste ontwikkelingen gericht waren op het puls-MIGlassen van aluminium, volgden later staal, roestvaststaal
en talrijke andere metalen. In dezelfde tijd werden de
eerste lasers toegepast voor metaalbewerking, al beperkte dit zich nog tot boren en snijden.
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Lasrobots deden hierna hun intrede, waarbij met name het
MIG/MAG-proces gekoppeld werd aan een robot. De industrie had vele vragen ten aanzien van het gebruik van
lasrobots: wat zijn de mogelijkheden, welke parameters
zijn van belang, is de investering wel terug te verdienen,
moeten mijn producten aan speciale eisen voldoen, is de
apparatuur bedrijfszeker, enz, enz? Onderzoekprogramma's werden opgestart om de industrie te voorzien van
antwoorden op al deze vragen. Maar ook vragen als: moeten de producten aangepast worden om ze geschikt te maken voor het robotlassen, welke mogelijkheden biedt het
off-line programmeren, en het gebruik van sensoren vroegen om een antwoord. Tevens was er in de jaren 80 een
verschuiving zichtbaar van de toepassing van staal naar
aluminium. Dit bracht de vraag mee welke lasprocessen
het meest geschikt waren voor het lassen van aluminium.
De jaren 90 kenmerkten zich door de doorbraak van de
laser als productiemiddel. Eerst voor het snijden en boren
en later voor het lassen. Aanvankelijk waren dit de CO2en Nd:YAG-laser, later aangevuld met varianten van deze
typen of volledig nieuwe typen lasers. Ook het traditionele MAG-kortsluitbooglassen, dat als nadeel kent dat
het veel spat, kreeg in deze periode door de ontwikkeling van de elektronica nieuwe kansen. Door een juiste
sturing van de procesparameters bleek het mogelijk te
zijn het MAG-kortsluitbooglassen uit te voeren zonder
spatten met als bijkomend voordeel een minimum aan
warmte-inbreng en dus vervormingen.
Eind negentiger jaren en begin 2000 vonden zowel belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het laserlassen, als ten aanzien van het traditionele lassen plaats.
Poeder plasmalassen, tandem-arc en twin-arc MIG/MAGlassen en hoogvermogen MIG/MAG-lassen zijn in deze
jaren tot ontwikkeling gekomen. Deze lasprocessen zijn
vooral ontwikkeld met als doel om de lassnelheid en/of
neersmeltsnelheid te verhogen.
Anno 2006 gaan deze ontwikkelingen nog steeds door,
waarbij een tendens waarneembaar lijkt, dat lasprocessen gecombineerd worden in de vorm van zogenaamde
hybride technieken. Hierbij wordt vooral veel aandacht
geschonken aan de combinatie van het laserlassen met
MIG/MAG-lassen.
In de komende jaren zullen deze ontwikkelingen verder
worden geoptimaliseerd, doordat bedrijven steeds sneller en tegen lagere kosten hun producten willen lassen.
De motor voor verdere automatisering van het lassen is
met name het feit dat mensuren gewoon te duur zijn.
Verder is er de roep vanuit het bedrijfsleven om een steeds
verdere procesbeheersing met een voorspelbare kwaliteit van de lassen. Kwaliteitsbeheersing vraagt onder
andere om de voorspelbaarheid van vervormingen. Om
hier iets over te kunnen zeggen, zijn heel veel gegevens
noodzakelijk. Gegevens die gebruikt kunnen worden om
modellen op te zetten, die een voorspellend karakter hebben ten aanzien van het vervormingsgedrag van materialen en producten. Het effect van de warmte-inbreng
op de vervorming is bijvoorbeeld voor het puntlassen
uitgebreid onderzocht, maar voor andere lasprocessen
is hier veel minder van bekend.
Ook het off-line programmeren, ontwerpen voor (laser)lassen en sensortechniek zijn onderwerpen die nog veel
aandacht verdienen de komende jaren. Maar ook de omgevingscondities en arbeidsomstandigheden voor lassers
zijn onderwerpen waar, door toename van de regelgeving, de nodige aandacht aan zal moeten worden besteed.
De ontwikkeling van nieuwe materialen zoals hoge sterkte
staalsoorten, hybride materialen, multimaterialen, magnesium, enz, zijn nieuwe uitdagingen ten aanzien van
het verbinden. Hierbij blijft het lassen, door de voortdurende concurrentie met andere verbindingstechnieken
zoals mechanisch verbinden, solderen en lijmen, een
techniek die constant in ontwikkeling zal blijven.
2

3 Procesomschrijvingen
3.1 Laserlassen
3.1.1 Inleiding
Laserlassen is een verbindingstechniek waarbij met behulp van een laserbundel de te verbinden onderdelen tot
smelten worden gebracht (zie figuur 3.1). Een sterke
verbinding, die in het algemeen geen nabewerking vereist, is het gevolg. In Duitstalige gebieden wordt van 'Laserstrahlschweissen' gesproken, terwijl in de Engelstalige
gebieden wordt gesproken van 'Laser (Beam) Welding'.

figuur 3.1

Laserlassen, geleidingslassen (links) en
keyhole of dieplassen (rechts)

In vergelijking met conventionele lastechnieken (TIG/MIG
voor plaat en pijp en puntlassen voor plaat) is het lassen
met een hoogvermogen laser snel (tot wel 15 m/min) en
nauwkeurig. Bovendien vertoont laserlassen een geringe
warmte beïnvloede zone in het materiaal (minder dan
0,5 mm). Dit laatste heeft als voordeel dat er minder
vervorming van het product optreedt. In het algemeen
behoeft een laserlas geen nabewerking (slijpen, polijsten). Bovendien is laserlassen flexibel in termen van
materiaalkeuze, productgeometrie en automatisering.
Nadelen van het lassen met een laser zijn de hoge eisen
aan de toleranties van de te verbinden onderdelen (circa
0,5 mm en minder) en dus ook hoge eisen aan de productopspanning (lasmallen). Een ander nadeel is de relatief hoge investering in een laserlasinstallatie, die echter
in veel gevallen snel kan worden terugverdiend in verband met de hoge lassnelheden.
De laserlastechniek wordt met name gemechaniseerd
toegepast. Er zijn echter recentelijk ontwikkelingen in
handmatige systemen gestart voor specifieke toepassingen. Bij het laserlassen kan een koude-draad toevoer
worden gebruikt, enerzijds om de lage (product)toleranties te verruimen (vullen van de lasvoeg), anderzijds om
materiaalkundige eigenschappen postitief te beïnvloeden
(vermindering scheurgevoeligheid).
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 laserstraling wordt opgewekt
(zie figuur 3.2) bestaat uit:
 een trilholte (of resonator) die is opgebouwd uit
spiegels, met daartussen
 een actief medium (bijvoorbeeld CO2 gas bij een CO2laser, een kristal bij een Nd:YAG-, een glaskern bij
een fiberlaser en half-geleidermateriaal bij een diodelaser) en
 een energiebron, die energie in het medium "pompt".
De keuze voor een bepaald type laserbron voor het laserlassen hangt af van vele factoren. Enkele belangrijke factoren zijn: materiaaltype en -dikte, lasnaadtype, productvorm en de noodzaak om meerdere bewerkingsstations
van laserlicht te voorzien vanuit één laserbron (timesharing).
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figuur 3.2

figuur 3.3

Opbouw van een CO2-laser

figuur 3.4

Laserbewerkingssysteem op basis van een
CO2-laser (bron: Rofin Sinar GmbH)

Principe opbouw van een laserbron

In tabel 3.1 staat een overzicht van kenmerken van een
aantal lasertypen die het meest geschikt zijn voor het
laserlassen. In de hierna volgende paragrafen zullen deze
lasertypes meer in detail worden behandeld.

3.1.2

CO2-laser

Het medium van de CO2-laser is koolzuurgas (CO2),
waaraan stikstof en helium is toegevoegd. Stikstof is
nodig om de CO2 moleculen in de geëxciteerde toestand
te brengen. Het helium is nodig om warmte af te voeren.
De golflengte van λ=10,6 µm is ervoor verantwoordelijk,
dat de laserbundel slechts via spiegels naar het bewerkingsstation kan worden geleid.
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' (zie figuur 3.3). Dit kan door middel
van elektroden, waardoor een gelijkstroom (DC) stroomt
of door middel van 'condensator'platen waarover een
wisselspanning (AC) wordt gezet. 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 warmtewisselaar. In figuur 3.4 staat een
praktische uitvoering van de CO2-laser weergegeven.
De bundelkwaliteit1 van de CO2 laser is in vergelijking met
de Nd:YAG- en de diodelaser hoog. Dit maakt de toepassing van z.g. 'remote-welding'2 technieken mogelijk.
tabel 3.1
Lasertype

Gezien de hoge beschikbare vermogens (meer dan 20 kW)
worden CO2-lasers toegepast voor het lassen van zowel
dunne als dikke metalen (meer dan 3 mm).

Kenmerken laserbronnen
Pmax
[kW]

Rendement
[%]

Bundelkwaliteit

Fiberkoppeling?

Footprint

Investering
[ke/kW]*1)

Operationele
kosten

20

10-15

!

"

!

80

!

 direct

10

35
35

!!

!!
!!

80

6

"
"

–

 fiber

!!
!!

!/!
!!
!!

!/!
!!
!!

"/"
!
!!

100/120

CO2
Diode

90

cw Nd:YAG
 staaf*2)
 disc
Fiber

4/4,5

3/10

8

20-25

20

30

120
120

"/!
!
!!

*1) incl. koeler/bundelgeleiding
*2) lamp gepompt/diode gepompt
" niet geschikt/slecht
! geschikt/goed
!! uitstekend

1) De bundelkwaliteit beschrijft de focusseerbaarheid van een laserbundel. De bundelkwaliteit staat rechtsreeks in verband met de volgende
parameters : spotgrootte (kleiner indien bundelkwaliteit beter is) , werkafstand optiek/werkstuk (groter) , scherpte-diepte (groter) en grootte van
de ongefocusseerde laserbundel (kleiner). Meer informatie over bundelkwaliteit is te vinden in voorlichtingspublicatie VM121 'Hoogvermogen
lasers voor het bewerken van metalen'.
2) Bij 'remote-welding' wordt de laserbundel gefocusseerd door middel van een scanspiegel. Deze staat op grote afstand van het product wat
resulteert in een groot scanveld. De scanspiegel is zeer licht en kan hierdoor met grote snelheid en hoge nauwkeurigheid bewogen worden. Dit
systeem maakt het mogelijk om tussen de laserlassen door met zeer hoge snelheid van las naar las te bewegen. Dit kan veel tijdbesparing
opleveren. Remote-welding komt het best tot zijn recht bij producten die uit zeer veel lasjes (kettinglassen) bestaan. Remote-welding is echter
alleen mogelijk bij een laserbundel die een hoge straalkwaliteit bezit.
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3.1.3

Nd:YAG-laser (staaf)

3.1.4

Het medium van de Nd:YAG-laser bestaat uit Neodynium
(Nd) ionen die zijn ingebed in een Yttrium-Aluminium-Granaat
(YAG) kristal, dat een goede warmtegeleiding vertoont.
Het principe van een Nd:YAG-laser is weergegeven in
figuur 3.5. Het Nd-ion is verantwoordelijk voor het uitzenden van licht met een golflengte van λ=1,06 µm.
Per staaf kan circa 500 W laserenergie worden opgewekt.
Voor het verkrijgen van hoge vermogens worden daarom
meerdere staven in serie geplaatst (zie figuur 3.6).

figuur 3.5

figuur 3.6

De golflengte van de Nd:YAG disc-laser is 1,03 µm, hetgeen voor een specifiek toepassingsgebied zorgt ten aanzien van te bewerken metalen en nauwkeurigheden. Disclasers met vermogens tot ca. 8 kW zijn tegenwoordig
industrieel verkrijgbaar.
De disc-laser is een diodegepompte Nd:YAG-laser en
valt onder de familie van vaste-stof lasers. Qua opbouw
is de disc-laser een verdere ontwikkeling op basis van
een Nd:YAG staaf laser. Het actieve lasermedium is een
platte schijf bestaande uit een Ytterbium (Yb) gedoopte
Yttrium Aluminium Granaat (YAG) kristal (zie figuur 3.7).
Het kristal wordt door diode-laserpacks opgepompt. De
praktische uitvoering van de disc laser is weergegeven
in figuur 3.8.

Opbouw van een Nd:YAG-laser met staafvormig kristal en (flits)lampen

figuur 3.7

Schematische weergave van de disc-laser

figuur 3.8

Praktische uitvoering van de dis-laser (bron:
Trumpf Laser GmbH)

Een 2 kW Nd:YAG-laser, waarin meerdere
resonatoren in serie zijn geplaatst

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 produceren, waarin alle golflengtes voorkomen, en de Nd-ionen
slechts in een beperkte golflengteband licht absorberen,
is het energetisch rendement van een lampgepompte
Nd:YAG-laser slechts 3%.
Door het vervangen van de lampen door diodes wordt
een energetisch rendement van ongeveer 10% verkregen. De thermische belasting van de Nd:YAG staven is
hierdoor lager, wat resulteert in een betere bundelkwaliteit. Bovendien hebben diodes een langere standtijd dan
lampen. Daarentegen zijn de vervangingskosten van
diodes hoger.
De voordelen van Nd:YAG-lasers t.o.v. CO2-lasers zijn
o.a. dat het Nd:YAG-laserlicht door een glasfiber kan
worden getransporteerd en dat het beter wordt geabsorbeerd door metalen. Inmiddels zijn Nd:YAG-lasers
met staaf beschikbaar in vermogens tot 4,5kW voor
het bewerken van dikke metalen producten.
Nd:YAG-lasers zijn duurder in aanschaf dan CO2-lasers.
4

Nd:YAG-laser (disc)

Aan de achterzijde wordt de schijf gekoeld. Het koellichaam is eveneens voorzien van een reflecterende laag
die als spiegel dient in de resonator.
De opbouw en wijze van pompen van de disc-laser levert
een aantal specifieke voordelen op in vergelijking met de
Nd:YAG staaf laser. Het gebruik van een platte schijf in
plaats van een staaf resulteert bij het oppompen in een
temperatuursverdeling 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 compact qua afmetingen worden gehouden, is er kleinere koelcapaciteit
noodzakelijk en kan er uiteindelijk bewerkt worden met
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lagere operationele kosten. De conceptuele opbouw
van de Nd:YAG disc-laser maakt verdere verhoging van
het maximale laservermogen in de toekomst mogelijk.
De disc-laser heeft in vergelijking met een Nd:YAG staaf
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 disc-lasers voor lasersnijden. Een
kleiner focus zorgt verder voor hogere intensiteiten bij
het lassen, waardoor met lagere vermogens de lasbewerking kan plaatsvinden. Voor dikkere metalen kan de
verbeterde bundelkwaliteit worden omgezet in een grotere werkafstand tussen laskop en werkstuk (verbetering bereikbaarheid!) en een vergroting van de scherptediepte. Dit maakt de weg vrij voor de toepassing van
'remote-welding' technieken, waarbij de laserbundel
door middel van een scankop zeer snel over het werkstuk kan worden gemanipuleerd (zie figuur 3.9).

figuur 3.11

Praktische uitvoering diodelaser met
fiberkoppeling (bron: Laserline GmbH)

De diodelaser is wat karakteristieken betreft enigszins
afwijkend in vergelijking tot de ander lasers, zoals de
CO2-, Nd:YAG- en fiberlaser. Gezien de geringere bundelkwaliteit zijn de te bereiken energiedichtheden niet
zo hoog als bij de ander lasertypes. Er wordt bij de diodelaser vaak een optiek met kortere focuslengte gebruikt
om voldoende energiedichtheid te verkrijgen. Hiermee
wordt een kleinere werkafstand tussen laskop en werkstuk gehanteerd, wat de bereikbaarheid van de laskop
ten opzichte van het product nadelig kan beïnvloeden.
Daar staat tegenover dat met de diodelaser wel een zeer
hoge energiedichtheid te behalen is in vergelijking met
de conventionele lasprocessen.

3.1.6
figuur 3.9

3.1.5

Gerobotiseerd remote-welding met grote werkafstand tussen laskop en werkstuk (bron:
Trumpf Laser GmbH)

Diodelaser

De diodelaser is een vaste stof laser, die werkt met een
golflengte tussen λ=0,78 en 1,1 µm. Het principe van
de diodelaser is weergegeven in figuur 3.10, terwijl figuur 3.11 de (compacte) praktische uitvoering van een
dergelijke laser weergeeft. Dit type laser is uitermate geschikt voor de metaalbewerking, vanwege de simpele,
compacte opbouw en de relatief lage kosten. De huidige
generatie diodelasers is inmiddels verkrijgbaar tot 10 kW
in de direct-diode versie en tot 6 kW in combinatie met
een 1,0 mm fiberkoppeling. Verdere ontwikkelingen
gaan in de richting van het vergroten van het vermogen
en het verbeteren van de bundelkwaliteit.

figuur 3.10

Fiberlaser

De golflengte van de fiberlaser ligt tussen 1,07-1,08 µm,
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 is een diodegepompte laser, die onder de
familie van vaste-stof lasers valt. Qua opbouw is de
fiberlaser een verdere ontwikkeling op basis van een
Nd:YAG-laser (zie ook figuur 3.12). De praktische uitvoering van de fiberlaser is weergegeven in figuur 3.13.
Het principe achter de fiberlaser is een fiber bestaande
uit kern en een buitenmantel ('dual core fiber'). De kern
is gedoopt met Ytterbium (Yb) ionen en kan als actief
lasermedium 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 worden aangeslagen. De opbouw en
wijze van pompen van de fiberlaser levert een aantal
specifieke voordelen op in vergelijking met de Nd:YAG-

Schematische weergave van een laserdiode (links) en hoe daaruit via een ‘bar’ (midden) en een ’stack’
(rechts) een bundel wordt samengesteld van de diodelaser
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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 compact qua afmetingen worden gehouden, is er kleinere koelcapaciteit
noodzakelijk en kan er uiteindelijk bewerkt worden met
lagere operationele kosten. De conceptuele opbouw van
de fiberlaser maakt verdere uitbreiding van maximale
laservermogens in de toekomst mogelijk.

figuur 3.12

Schematische weergave van de fiberlaser

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 de lasbewerking met lagere vermogens kan
plaatsvinden. Voor dikkere metalen kan de verbeterde
bundelkwaliteit worden omgezet in een grotere werkafstand tussen laskop en werkstuk (verbetering bereikbaarheid!) en een vergroting van de scherpte-diepte. Dit maakt
de weg vrij voor de toepassing van 'remote-welding'
technieken, waarbij de laserbundel door middel van een
scankop zeer snel over het werkstuk gemanipuleerd kan
worden.

3.2 Enkele moderne lasprocessen
3.2.1 Inleiding
Er zijn de achterliggende jaren vele nieuwe lasprocessen
en/of procesvarianten van bestaande lasprocessen op de
markt gekomen waardoor het moeilijk is een keuze te
maken. In deze publicatie is gekozen voor twee varianten van bestaande processen, te weten: het poeder plasmalassen en het MIG/MAG lassen met lage warmte-inbreng. Deze procesvarianten zijn bij uitstek geschikt
voor het lassen van betrekkelijk geringe materiaaldikten.
In tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de belangrijkste kenmerken van deze lasprocessen.

3.2.2

figuur 3.13

Praktische uitvoering van de fiberlaser (bron:
IPG Photronics GmbH)

laser. Een eigenschap van de fiberlaser is het grote oppervlak van de buitenmantel in relatie tot een zeer dunne
kern. Dit vertaalt zich in een grote efficiëntie van inkoppeling van de pompenergie en een zeer efficiënte manier
van koeling. Dit resulteert bij het oppompen in een temperatuurverdeling over de kern die zeer homogeen is.

PPAW lassen

Bij het conventionele plasmalassen wordt een elektrische
boog getrokken tussen een niet afsmeltende wolfram
elektrode en het werkstuk. De lasboog wordt ingesnoerd
door een stroomvoerend en watergekoeld koperen mondstuk met nauwe opening. Hierdoor ontstaat een zeer
energiedichte en smalle plasmaboog. Naar keuze kan
gebruik worden gemaakt van lastoevoegmateriaal.
Kenmerkend voor het conventionele plasmalassen is dat
er gelast wordt met een ingesnoerde lasboog, waarbij al
dan niet een koude (niet stroomvoerende) toevoegdraad
in de lasboog kan worden toegevoerd. Poeder plasmalassen is een variant van het conventionele plasmalassen, waarbij de koude draadtoevoer is vervangen door
een poeder.
In figuur 3.14 is schematisch het principe van het poeder plasmalassen weergegeven.

tabel 3.2 Overzicht van de belangrijkste kenmerken van een aantal moderne lasprocessen
lassen
Lasprocessen Te
materialen
PPAW

Staal en RVS 6

CMT, ColdArc alle
STT

6

Materiaaldikten Lasposities
[mm]

Sterke punten

PA, PB, PC, PF Sneller dan TIG-lassen
Stabiele lasboog
Weinig lasrook

4

alle

Staal en RVS 4

alle

Minder sterke punten
Iets ruw uiterlijk
Grotere investering dan traditioneel plasmalassen

Lage warmte-inbreng
Alleen geschikt voor dunne plaat
Zeer geschikt voor dunne plaat Grotere investering dan standaard
Weinig lasrook
MIG/MAG apparatuur
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toepassingen voor deze processen zijn onder andere:
 spatvrij kortsluitbooglassen;
 dunne plaat lassen (staal, aluminium, roestvaststaal);
 lassen van staal en aluminium met zeer lage warmteinbreng;
 maken van doorlassingen in pijpen.

figuur 3.14

Schematische weergave van het poeder
plasmalasproces

Met behulp van het CMT en ColdArc proces is het ook
mogelijk MIG te solderen, waardoor bijvoorbeeld het verbinden van verzinkte plaat met hoge lassnelheden en goede kwaliteit tot de mogelijkheden behoort. In figuur 3.15
is te zien dat het werkgebied voor de 'koude varianten
of geregelde kortsluitbogen' van het MIG/MAG zich qua
lasparameters onder het werkgebied van het MAG kortsluitbooglassen bevindt. Hiermee wordt aangetoond dat
de hoeveelheid ingebrachte warmte in alle gevallen minder is dan bij het MAG kortsluitbooglassen. Figuur 3.15
geeft de positionering ten aanzien van het ontwikkelde
boogvermogen aan van deze MIG/MAG varianten van
het gestuurd kortsluitbooglassen.

Evenals bij het plasmalassen wordt bij het poeder plasmalassen de boog, die tussen de elektrode en het werkstuk ontstaat, door een watergekoeld koperen mondstuk
ingesnoerd. Vanuit een poederdoseringseenheid wordt
in de plasmaboog met behulp van een transportgas een
metallisch poeder toegevoegd. Dit poeder wordt in de
plasmaboog verhit en tot smelten gebracht. Om de plasmaboog en het mondstuk tegen atmosferische invloeden
te beschermen, wordt gebruik gemaakt van een extra
beschermgasstroom van argon, helium of argon/waterstof mengsels. Vanwege de hoge temperatuur van de
plasmaboog kunnen metalen zeer efficiënt gelast worden.
Het gebruik van poeder ten opzichte van een koude lasdraad heeft de volgende voordelen:
 de hoeveelheid toevoegmateriaal kan nauwkeurig
worden afgestemd op het lasnaadvolume;
 poeder is makkelijk te mengen zodat eigen poedermengsels gemaakt kunnen worden (speciaal van belang bij het lassen van bijzondere metalen);
 door het gebruik van een poeder is geen extra (7e)
as nodig bij het lassen met een robot.
Als beperking kan worden genoemd dat poeders duurder zijn dan lasdraad en dat er een enigszins ruwe las
ontstaat, die veroorzaakt wordt doordat de poederdeeltjes niet volledig gesmolten zijn.
Het toepassingsgebied van het poeder plasmalassen omvat het gebied van het TIG lassen en het conventionele
plasmalassen. Het proces kan zowel met de hand als
gemechaniseerd worden uitgevoerd.

3.2.3

"Koude" varianten van het MIG/MAG
lassen

Koude varianten van het MIG/MAG lassen zijn gebaseerd
op een betere beheersing van het traditionele kortsluitbooglassen. De ontwikkeling van deze nieuwe varianten
van het MIG/MAG lassen zijn mogelijk gemaakt door de
voortschrijdende ontwikkelingen in de moderne elektronica gecombineerd met verder gaand begrip van het
MIG/MAG lassen. In de industrie zijn dit soort processen
over het algemeen bekend onder hun handelsnamen,
waarvan de meest bekende zijn het STT (Surface Tension Transfer) lassen (Lincoln-Smitweld), het CMT (Cold
Metal Transfer) lassen (Fronius) en het ColdArc lassen
(EWM). Het STT, CMT en het ColdArc lassen zijn ontwikkeld om bij het kortsluitbooglassen een betere kwaliteit (minder spatten, beter aangevloeide lassen, minder
warmte-inbreng/vervormingen) te realiseren.
Het STT lassen wordt voornamelijk ingezet voor het lassen van ongelegeerd staal, terwijl de andere processen
(CMT, ColdArc) ook voor het lassen van aluminium en
roestvaststaal ingezet kunnen worden. De belangrijkste

figuur 3.15

Schematische ligging van het werkgebied
van de ‘koude’ varianten van het MIG/MAG
lassen (=geregelde kortsluitboog)

Als belangrijkste voordelen van het lassen met een geregelde kortsluitboog kunnen genoemd worden:
 spatloos lassen in alle posities;
 lage lasrookemissie;
 stabiele procesvoering en dus hoge kwaliteit van de
lassen;
 lage warmte-inbreng en dus geringe vervormingen.
Beperkingen zijn gelegen in het risico van bindingfouten
ten gevolge van de beperkte warmte-inbreng waardoor
een hoge concentratie van de lasser vereist is.

3.3 Conventionele lasprocessen
3.3.1 Inleiding
Als referentie ten aanzien van de nieuwe lasprocessen
en procesvarianten worden hierna kort vier conventionele lasprocessen besproken. Het MIG/MAG lassen, TIG
lassen, en booglassen met beklede elektroden (Bmbe)
vertegenwoordigen minimaal 85 % van de lasprocessen
die tegenwoordig in de industrie worden ingezet. In tabel 3.3 is een overzicht gegeven van de belangrijkste
kenmerken van deze lasprocessen.

3.3.2

Booglassen met beklede elektroden
(Bmbe)

Het Bmbe is een booglasproces, hetgeen wil zeggen dat
er gebruik wordt gemaakt van een elektrische vlamboog
om de te verbinden materialen tot smelten te brengen
(zie figuur 3.16). De elektrode bestaat uit een metalen
kerndraad, waar omheen een bekleding is aangebracht.
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tabel 3.3 Overzicht van de belangrijkste kenmerken van een aantal conventionele lasprocessen
lassen
Lasprocessen Te
materialen

Materiaal- Lasdikten [mm] posities Sterke punten

Minder sterke punten

Bmbe

Staal en RVS onbeperkt

alle

Zeer flexibel lasproces
Buiten te gebruiken
Keuze uit vele elektroden
Zowel dunne als dikke metalen te lassen

Alleen handmatig toe te passen
Relatief langzaam proces
Relatief veel lasrook

MIG/MAG

alle

onbeperkt

alle

Zeer flexibel lasproces
Economisch aantrekkelijk
Handmatig en gemechaniseerd lassen

Niet zonder speciale
voorzieningen te gebruiken
Soms veel lasrook
PG kritische positie

TIG

alle

10

alle

Hoge laskwaliteit
Hoge warmte-inbreng bij dikke
Geschikt voor dunne materialen
materialen
Handmatig en gemechaniseerd toe te passen Lage lassnelheid bij grotere
Weinig lasrook
materiaaldikten
Lassen zonder toevoegmateriaal mogelijk Niet zonder speciale hulpmiddelen buiten te gebruiken

Puntlassen

alle

2×4

alle

Handmatig en gemechaniseerd toe te passen Alleen overlapverbindingen
Ruime procestoleranties
Geen dicht lassen mogelijk (wel
Ruime materiaaltoleranties
bij rolnaadlassen)
Er kunnen relatief eenvoudige hulpmiddelen Plaat met metallische deklagen
worden gebruikt
korte standtijd elektroden
Geen lasrook

kwaliteit veelal de belangrijkste overweging om het
Bmbe lassen in te zetten.

Economische aspecten
Het Bmbe behoort tot de lasprocessen die werken met
een relatief lage lassnelheid en inschakelduur en zijn om
deze reden meestal minder economisch. Het gebruik van
zogenaamde hoogrendement elektroden kan hier verbetering in brengen.

Toepassing
figuur 3.16

Schematische weergave van het Bmbe

De bekleding heeft als belangrijkste doel het smeltbad
en de overgaande metaaldruppels te beschermen tegen
de omringende lucht. De lasstaaf heeft naast de functie
van elektrode (warmteoverdracht) ook die van lastoevoegmateriaal. Het Bmbe is een zeer flexibel lasproces
en kan praktisch voor alle metalen, overal en in alle lasstanden worden toegepast. De aard van de bekleding
bepaalt het stollingsgedrag van het smeltbad en hierdoor mede het toepassingsgebied. Naast het lassen met
wisselstroom wordt ook gelijkstroom gebruikt, waarbij
beiden hun specifieke toepassingsgebied kennen.

Bescherming van het smeltbad
De bescherming van het smeltbad bij het Bmbe wordt
verkregen door de aanwezigheid van gasvormende
stoffen en een beschermende slaklaag waarvoor in beide
gevallen de elektrodebekleding verantwoordelijk is.

Het Bmbe wordt nog veel ingezet vanwege een aantal
factoren waarvan de belangrijkste zijn:
 grote flexibiliteit;
 makkelijk buiten te gebruiken;
 zeer veel elektrode typen beschikbaar;
 eenvoudige en weinig storingsgevoelige apparatuur.

3.3.3

MIG/MAG lassen

Het MIG lassen wordt uitgevoerd onder een inert beschermgas (argon of helium), terwijl het MAG lassen
wordt uitgevoerd onder een actief beschermgas (bijvoorbeeld Ar+O2, Ar+CO2, enz.). Het principe van het
MIG/MAG lassen is weergegeven in figuur 3.17.
Het MAG lassen behoort tot de groep gasbooglasprocessen. Bij het MAG lassen wordt een elektrische boog
getrokken tussen een afsmeltende elektrode en het
werkstuk. De elektrode is een lasdraad die op een haspel
gespoeld is. Het MAG lassen wordt half gemechaniseerd
of volledig gemechaniseerd toegepast. Het starten van
de lasboog vindt plaats door middel van kortsluiting
tussen lasdraad en werkstuk.

Elektrode typen
De meest toegepaste elektrodediameters lopen van 1,6
tot 6,3 mm. Het neergesmolten metaal moet mechanische
en/of chemische eigenschappen bezitten die zoveel mogelijk overeenkomen met die van het basismetaal. De samenstelling van de bekleding speelt een belangrijke rol
met betrekking tot de kwaliteit van de las en de toepassingsmogelijkheden van de elektrode. De bekendste elektrodetypen zijn de rutiel en basische elektroden. Van de
onderscheiden types elektrodebekledingen komt alleen
het rutiel-type in aanmerking voor het lassen van geringe
materiaaldikten.

Kwaliteitsaspecten
Met het Bmbe is een hoge kwaliteit van het laswerk
haalbaar, waardoor in veel branches juist dit proces nog
dwingend wordt voorgeschreven door keuringsinstanties.
Naast de grote flexibiliteit van het proces is de hoge
8

figuur 3.17

Schematische weergave van het MIG/MAG
lassen
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TIG lassen

Boogtypen

3.3.4

Het MAG lassen dankt zijn grote toepasbaarheid mede
aan het feit dat er met verschillende boogtypen gelast
kan worden, die elk hun specifieke toepassingsgebied
kennen. Bij het kortsluitbooglassen wordt gewerkt met
een relatief lage stroomsterkte en spanning, terwijl bij
het sproeibooglassen gewerkt wordt met hoge stromen
en spanningen en dus neersmeltsnelheden.

Het TIG lassen behoort tot de groep gasbooglasprocessen.
Bij het TIG lassen wordt een elektrische boog getrokken
tussen een niet-afsmeltende elektrode en het werkstuk.
De elektrode is gemaakt van wolfraam. Soms zijn hieraan geringe percentages (0,5 tot 4 %) aan 'dopes' toegevoegd, voornamelijk om de emissie-eigenschappen te
verbeteren. De lasboog en het smeltbad worden beschermd door een inert gas (argon, helium of mengsels
hiervan). Bij het TIG lassen kan worden gekozen voor
het lassen zonder of met lastoevoegmateriaal. Het lastoevoegmateriaal heeft veelal een gelijke chemische
samenstelling als het te lassen basismateriaal. Het proces kan zowel met de hand als gemechaniseerd worden
uitgevoerd. Het principe van het TIG lassen is schematisch weergegeven in figuur 3.18.

Lastoevoegmaterialen
Het MAG lassen kan niet zonder lastoevoegmateriaal
worden uitgevoerd. Afhankelijk van het te lassen materiaal en de toepassing kan gekozen worden uit veel verschillende lastoevoegmaterialen, met elk hun specifieke
kenmerken en eigenschappen. Naast de keuze van het
soort lastoevoegmateriaal moet ook worden gekozen
voor de diameter van het lastoevoegmateriaal (0,8 tot
1,6 mm). De diameter van het lastoevoegmateriaal wordt
over het algemeen afgestemd op de te lassen materiaaldikte, materiaalsoort en de laspositie waarin gelast moet
worden. Er kan worden gekozen voor massieve lastoevoegmaterialen, die over het algemeen een zelfde chemische samenstelling hebben als het te lassen materiaal.
Gevulde draden worden gebruikt als er hogere eisen
worden gesteld aan de mechanische eigenschappen van
de verbinding (basische gevulde lasdraden), of om de
geometrie van de lassen te verbeteren (rutiel gevulde
lasdraden). Tevens is het mogelijk met gevulde lasdraden
de neersmelt aanzienlijk te verhogen ten opzichte van
massieve lasdraden. Voor het lassen met robots in meerdere lagen wordt in verband met de afwezigheid van slak
op het smeltbad meestal gekozen voor metaalgevulde
lasdraden.

Toepasbaarheid
Het belangrijkste toepassingsgebied van het MAG lassen
ligt vooral bij het lassen van ongelegeerd staal vanaf een
materiaaldikte van 2 mm. Er is geen bovengrens aan de
te lassen materiaaldikte. In sommige gevallen kunnen bij
grotere materiaaldikten met succes andere lasprocessen
worden ingezet (bijvoorbeeld het onderpoeder lassen).
Met het MAG lassen kunnen zowel platen als pijpen of
andere vormen worden gelast, waarbij zowel doorlassingen kunnen worden gemaakt, als lasnaden worden
afgevuld. Het MAG lassen wordt voornamelijk binnen
gebruikt, hoewel er ook een variant is ontwikkeld voor
het lassen in de buitenlucht zonder extra gasbescherming (gasloze draad lassen). De belangrijkste branches
waar we het MAG lassen tegenkomen zijn onder andere
de ketel- en apparatenbouw, scheepsbouw, spoorwegen,
offshore, auto-industrie, staalconstructie industrie en
meubelindustrie.

Kwaliteitsaspecten
Het MAG lassen wordt veelal ingezet vanuit economische
overwegingen en de universele inzetbaarheid van het
proces. Relatief hoge neersmeltsnelheden, lassnelheden
en een groot materiaaldikte bereik gecombineerd met
de vele te lassen materiaalsoorten maken dat het MAG
lassen een proces is dat op ruime schaal kan worden
ingezet.

Economische aspecten
De laskosten zijn voor een belangrijk deel opgebouwd
uit loonkosten, materiaalkosten (elektrode, beschermgas)
en afschrijving van de apparatuur. De loonkosten zijn
hierbij verreweg de grootste kostenpost. Lasprocessen
die een relatief lage lassnelheid hebben zijn om deze reden meestal niet erg aantrekkelijk uit economisch oogpunt. Het MAG lassen wordt gezien als een economisch
aantrekkelijk proces vanwege de relatief hoge inschakelduur alsmede hoge las- en grote neersmeltsnelheden.

figuur 3.18

Schematische weergave van het TIG lassen

Uitvoering
Het TIG lassen kan zowel met wisselstroom als gelijkstroom worden uitgevoerd. Aluminium en magnesium
en hun legeringen worden met wisselstroom gelast om
de oxidehuid te verwijderen; alle andere gangbare metaallegeringen worden met gelijkstroom gelast. Bij het lassen
met gelijkstroom kan gekozen worden uit een continue
gelijkstroom dan wel een pulserende gelijkstroom.
De bescherming van het smeltbad bij het TIG lassen is
gebaseerd op het verdringen van de omgevingslucht
door een inert gas.

Kwaliteitsaspecten
De hoge kwaliteit die met het TIG lassen haalbaar is,
vormt vaak de belangrijkste overweging het proces in
te zetten, zelfs als uit economische overwegingen mogelijk beter voor een ander lasproces gekozen zou kunnen
worden. Het TIG lassen wordt ingezet vanwege het verkrijgen van een zeer mooi visueel uiterlijk of de afwezigheid van slak aan de binnenzijde bij bijvoorbeeld het
lassen van roestvaststalen pijpen.

Economische aspecten
Laskosten zijn voor een belangrijk deel opgebouwd uit
loonkosten, materiaalkosten (elektrode, beschermgas) en
afschrijving van de apparatuur. De loonkosten zijn hierbij
verreweg de grootste kostenpost. Het TIG lassen van grotere materiaaldikten (>4 mm) wordt uitgevoerd met relatief
lage lassnelheden en is om deze reden niet erg economisch.

Toepassing
Het TIG lassen wordt veel ingezet vanwege een aantal
factoren waarvan de belangrijkste zijn:
 hoge kwaliteit van de verbinding haalbaar;
 geschikt voor het lassen van relatief dunne materiaaldikten;
 vrijwel alle smeltlasbare legeringen te lassen;
 grote flexibiliteit van het proces.
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3.3.5

Weerstandlassen (puntlassen)

Alle weerstandlasprocessen kenmerken zich doordat tijdens de stroomdoorgang de verbinding tot stand komt
op de plaats waar zich de hoogste overgangsweerstand
bevindt.
De belangrijkste representanten van het weerstandlassen zijn het puntlassen en rolnaadlassen. Bij het puntlassen bevinden de werkstukdelen zich veelal tussen
twee stroomvoerende elektroden. Na het samendrukken
van de te lassen delen tussen de elektroden ondervindt
de stroom verschillende weerstanden, waarbij de hoogste weestand zich tussen de plaatdelen moet bevinden.
De elektroden zelf moeten een zo gering mogelijke elektrische weerstand hebben en bestand zijn tegen een hoge
mechanische druk in combinatie met een verhoogde
temperatuur. Om aan deze eisen te kunnen voldoen,
worden de elektroden onder andere van koper/chroom
legeringen gemaakt. Om de temperatuur op de contactplaats van elektrode en werkstuk laag te houden, worden de elektroden met water gekoeld. De lastijd is bij
puntlassen zeer kort, omdat de warmte zich anders teveel over het werkstuk verspreidt. Bovendien heeft een
te sterke verhitting een ongunstige invloed op de kwaliteit van de las(lens). De las(lens) wordt volledig ingesloten door de te verbinden delen en hoeft niet te worden
beschermd tegen atmosferisch invloeden. Omdat vrijwel
alle puntlasapparatuur op wisselspanning aangesloten
wordt, gebruikt men de netfrequentie (in Europa 50 Hz)
als tijdsbasis (sturing) voor het puntlassen. Het principe
van het puntlassen is schematisch weergegeven in figuur 3.19.

Een belangrijk voordeel van het puntlassen is, dat de
voorbewerkte productdelen niet nauwkeurig gepositioneerd hoeven te worden terwijl niet al te grote spleten
tussen de te verbinden plaatdelen door het aandrukken
van de elektroden, worden dichtgedrukt. Ten aanzien
van laserlassen kent het puntlassen als voordeel, dat de
noodzakelijke hulpgereedschappen veel minder kritisch
en dus goedkoper zijn.
Het puntlassen kent natuurlijk ook zijn beperkingen, zoals de lastige procesbeheersing en de controle van de
gemaakte verbindingen. Voor het lassen van aluminium
geldt dat de (speciale) puntlasapparatuur een grotere
investering vergt. Een andere beperking die genoemd
wordt voor het puntlassen is de standtijd van de elektrode. Er zijn echter oplossingen voorhanden om de
standtijd van de elektrode aanzienlijk te verlengen. De
bekendste zijn:
 puntlassen met vlakke elektrodes en waarbij er, vanwege de grote contactvlakken, nagenoeg geen slijtage optreedt;
 indien een vlakke elektrode niet gebruikt kan of mag
worden, dan is het aan te bevelen een elektrode met
een zo groot mogelijke radius te gebruiken;
 een optimale instelling van de procesparameters (aandrukkracht, lastijd en lasstroom) kan de elektrodeslijtage aanzienlijk beperken.
Van oudsher is het grootste toepassingsgebied van het
puntlassen de auto-industrie. Door het gebruik van nieuwe,
moeilijk te puntlassen materialen in de auto-industrie
wordt het puntlassen hier tegenwoordig steeds meer vervangen door het laserlassen en het mechanisch verbinden.

4 Lasdetails
4.1 Inleiding

figuur 3.19

Schematische weergave van het puntlassen

Kwaliteitsaspecten
Bij het puntlassen is in principe een goede kwaliteit van
de lasverbinding realiseerbaar. Hierbij speelt de oppervlakteconditie van de te verbinden metalen een belangrijke rol.
Een probleem vormt echter de controle van de puntlasverbinding, omdat deze op geen enkele wijze direct visueel controleerbaar is, terwijl ook de bekende niet-destructieve onderzoekmethoden zoals ultrasoon- en röntgenonderzoek beperkt toepasbaar zijn.

Economische aspecten
Altijd worden bij het puntlassen overlapverbindingen gemaakt, zodat geen lasnaadvoorbewerking hoeft te worden uitgevoerd en er geen nauwkeurige toleranties van
de productdelen vereist zijn. Afhankelijk van de wensen
lopen de kosten van de apparatuur uiteen van relatief
laag (simpele handlasapparatuur) tot zeer hoog (toepassingen met robots).

Toepassing
Het puntlassen wordt ingezet voor het lassen van overlapverbindingen in dunne plaat. De hoge productiesnelheden die met het puntlassen realiseerbaar zijn, vormen
vaak de belangrijkste overweging het proces in te zetten.
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bij laserlassen

In § 3.1.1 zijn enkele kenmerken van het laserlassen
reeds aan bod gekomen. Voordelen van het laserlassen
zijn: de hoge lassnelheid, een geringe warmte-inbreng en
een hoge resulterende laskwaliteit, waardoor in de meeste
gevallen nabewerking weggelaten kan worden. De lage
(product)toleranties kunnen tot de nadelen van het laserlassen worden gerekend. Een sleutel tot succes in toepassing van de laserlastechnologie ligt in het vermogen
om handig om te gaan met deze strikte toleranties in
het productontwerp. Meer nog dan bij het traditionele
lassen is het van belang uit te gaan van het feit dat het
product of de te verbinden productdelen door middel van
laserlassen verbonden moeten worden. Een optimaal
ontwerp voor het laserlassen kan het verschil uitmaken
tussen het wel of niet rendabel kunnen inzetten van
een laser. Het laserlassen begint dus al bij het ontwerp.
In de volgende paragraaf wordt een aantal aandachtspunten genoemd, waarmee rekening gehouden moet
worden als men een laser in wil zetten voor het lassen.

4.2 Ontwerpen voor laserlassen: algemene

aandachtspunten

De toepassing van de laserlastechnologie voor kleine
series producten stelt hoge eisen aan het productontwerp. De volgende aandachtspunten in relatie tot productontwerp dienen in ogenschouw te worden genomen:
 De toepassing van laserlastechnologie stelt hogere
eisen aan de nauwkeurigheid van de productdelen
(producttoleranties) en positionering (positioneringtoleranties). Deze nauwkeurigheid is vaak een orde
hoger vergeleken met de conventionele lasmethodiek.
 Door handig gebruik te maken van de mogelijkheden
van laserlassen (bijvoorbeeld het slim positioneren
van een lasnaad op een minder tolerantiegevoelig
productdeel of door een ander lasnaadtype te kiezen)
kan in sommige gevallen de tolerantiegevoeligheid
worden omzeild.
 Er dient ernaar te worden gestreefd om het aantal
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productonderdelen te beperken, immers de beste las
is geen las!
Iedere voorbewerkingstap (buigen/zetten) van productdelen brengt de introductie van onnauwkeurigheden met zich mee (optelsom van procestoleranties).
Het lasersnijden levert productdelen op met hoge
nauwkeurigheid, welke zich dan ook uitstekend lenen
voor het laserlassen als vervolgstap.
Toepassing van lasersnijden levert tegelijkertijd een
aantal interessante ontwerpmogelijkheden op voor
kleine serie producten bestaande uit plaatdelen. Een
voorbeeld hiervan is het toepassen van pen/gatverbindingen in productsamenstellingen die enerzijds
door middel van laserlassen eenvoudig te verbinden
zijn en anderzijds zorgen voor een vormvaste, samengestelde constructie, waarbij de productopspanning
eenvoudig kan worden gehouden. Een ander voorbeeld is het aanbrengen van perforaties in plaatdelen
zodat via z.g. handbuigen de plaat eenvoudig en met
voldoende nauwkeurigheid kan worden gezet. Op deze
manier kan een meer complexe buig- of zetbewerking
achterwege worden gelaten.
De hoge nauwkeurigheidseisen van het laserlassen
komen eveneens tot uiting in de opspanmal. Wel heeft
het laserlassen als voordeel, dat de methodiek contactloos is en zich kenmerkt door lage heat-input wat
zich vertaalt in minimale thermische vervormingen.
Dit vertaalt zich in een andere benadering in constructie en opbouw van een laserlasmal in vergelijking
met conventionele lastechnieken.
Een voordeel van een uitgekiende positionering van
een lasnaad, dan wel een juiste keuze van lasnaadtype, is dat vaak volstaan kan worden met een eenvoudige lasmal. Met name bij kleine series producten
kan dit ook de nodige besparingen opleveren.
Bij het ontwerpen voor laserlassen speelt de bereikbaarheid van de laserbundel/laskop een grote rol.
Ook bij het ontwerpen van de productopspanning
dient een optimale bereikbaarheid één van de uitgangspunten te zijn. Indien de laserlasbewerking
vanuit 1 positie plaats kan vinden, kan tijdens de
lascyclus omstellen achterwege worden gelaten.

4.3 Gestileerd product: lasnaadtypes
Op basis van een gestileerd producten (zie figuur 4.1)
zullen de lasnaadtypes voor de volgende verbindingen
besproken worden:
 lasnaadtypes voor plaat/plaat verbinding;
 lasnaadtypes voor plaat/buis (kokerprofiel) verbinding;
 lasnaadtypes voor buis/buis verbinding.
4.3.1

De volgende lasnaadtypes voor een plaat/plaat verbinding zijn te onderscheiden:
 I-naad;
 overlapnaad;
 afsmeltnaad;
 binnen-/ buitenhoeknaad;
 voegnaad.
 randlas.
 I-naad (zie figuur 4.2)

Lasposities:

PA, PC, PF; PG

figuur 4.2

In de hierna volgende paragrafen worden voorbeelden
gegeven, waarbij de mogelijkheden van laserlassen in
relatie tot het productontwerp worden geïllustreerd.

figuur 4.1

Lasnaadtypes plaat/plaat

De I-naad

Kenmerken:

 Het toepassen van een I-naad (stompe naad) in een
productontwerp heeft het voordeel, dat een goede
krachtdoorleiding plaats kan vinden. Tevens is dit
type naad de juiste keuze uit oogpunt van het beperken van corrosie.
 De I-naad is over het algemeen goed bereikbaar
voor de laserlaskop, ongeacht de gebruikte
focuslengte van de optiek.

Gestileerd product

TI.07.34 - “Laserlassen vs. conventionele lastechnieken (voorbereidingstraject)”

11

 Bij toepassing van de laserlastechnologie kunnen
materialen van ongelijke diktes worden verbonden
(de z.g. Tailored Welded Blanks) welke bijv. ruime
toepassing vindt in de automobielindustrie.

Toleranties:

 Er dient rekening mee te worden gehouden, dat bij
het laserlassen een goede kantvoorbereiding noodzakelijk is om aan de tolerantie-eisen van de spleet
te voldoen. Richtwaarden voor toelaatbare spleten
liggen in de orde van 0,1-0,15 mm.
 De positioneringtoleranties liggen in de orde van
0,1-0,2 mm.
 Om de spleettoleranties te verruimen kan een koudedraadtoevoer oplossing bieden. Ook met behulp van
twin-spot technieken, waarbij de lasspots naast
elkaar worden gelegd kunnen spleettoleranties verruimd worden. Dit kan eventueel worden uitgebreid
met een koude-draad toevoer om de spleten goed
te vullen.
 Overlapnaad (zie figuur 4.3)

Kenmerken:

 Bij toepassing van de binnenhoeknaad dient de
laserbundel enigszins op het verticale plaatdeel te
worden gepositioneerd om een goed vloeigedrag
op gang te brengen.
 De toegankelijkheid van de binnenhoeknaad voor
de laserlaskop kan in sommige gevallen kritisch zijn.
 Om het materiaal goed te laten vloeien wordt veelal
een lagere lassnelheid toegepast (in vergelijking met
de stompe lasnaad configuratie). Hiermee wordt
extra warmte in het materiaal ingebracht welke de
nodige vervormingen kan veroorzaken. Indien geen
continue lasnaad vereist is, biedt de toepassing
van kettinglassen (stitch-welds) uitkomst.
 Om verbindingen met goede mechanische eigenschappen (opbouwen van a-hoogte) te verkrijgen,
kan het toepassen van een koudedraad vereist zijn.
 Een slimme variant van de binnenhoeknaad is de
toepassing van z.g. pen-gat constructies. Hierbij
wordt de tolerantie kritische naadvorm vervangen
door een zeer tolerante overlapnaad (zie § 4.4).

Toleranties:

Lasposities:

 De positionering- en maattolerantie eisen van een
binnenhoeknaad zijn vergelijkbaar met de stompe
naad en ligt in de orde van 0,1-0,2 mm. Dit stelt
hoge eisen aan de kantenvoorbereiding en nauwkeurigheid van de productdelen en
productopspanning.

PA, PC, PF, PG

 Buitenhoeknaad (zie figuur 4.5)

Lasposities:

PA, PB, PF/PG

figuur 4.3

De overlapnaad

Kenmerken

 De overlapnaad is een niet-stompe lasnaad die in
relatie tot het laserlassen ongevoelig is voor producten positioneringtoleranties en valt voor veel toepassingen te preferen.
 De overlapnaad is minder geschikt, indien een adequate krachtdoorleiding vereist is en uit oogpunt
van corrosie.
 De toegankelijkheid van de lasnaad is voor de laserlaskop in de meeste gevallen goed.
 De sterkte van de lasverbinding wordt bepaald door
de lasbreedte op de interface van de plaatdelen en
niet door de lasdiepte.

Toleranties:

 De positionering- en maattolerantie eisen zijn voor
een overlapnaad minder van belang (in samenhang
met de procestoleranties).
 Binnenhoeknaad (zie figuur 4.4)

Lasposities:

PA, PB, PF/PG

figuur 4.5

De buitenhoeknaad

Kenmerken:

 De buitenhoeknaad is bijzonder kritisch voor het
ontstaan van lasdefecten. De plaatdelen dienen bij
de buitenhoeknaad reproduceerbaar aan te sluiten,
wat hoge eisen stelt aan de nauwkeurigheid van
de productdelen.
 Door toepassing van koude-draadtoevoer wordt de
lasconfiguratie minder gevoelig voor het ontstaan
van lasdefecten en wordt een betere vulling van
de lasnaad bereikt.
 De koude-draadtoevoer verbetert eveneens de
mechanische eigenschappen van de lasverbinding.
 De toegankelijkheid van de buitenhoeknaad voor de
laserlaskop is in de meeste gevallen niet kritisch.
 Indien geen continue lasnaad vereist is, biedt de
toepassing van kettinglassen (stitch-welds) uitkomst.

Toleranties:

figuur 4.4
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De binnenhoeknaad

 De positionering- en maattolerantie eisen van een
buitenhoeknaad zijn vergelijkbaar met de stompe
naad en ligt in de orde van 0,1-0,2 mm. Dit stelt
zeer hoge eisen aan de kantenvoorbereiding en
nauwkeurigheid van de productdelen en productopspanning.
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Toleranties:

 Voegnaad (zie figuur 4.6)

 De maattolerantie eisen zijn voor een randlasnaad
minder van belang (in samenhang met de procestoleranties); positioneringtoleranties liggen in de
orde van 0,2 mm.

Lasposities:

PA, PB, PF/PG

4.3.2

Lasnaadtypes buis/plaat

De volgende lasnaadtypes voor plaat/buis verbinding
zijn te onderscheiden:
 buis/plaat binnenhoeknaad;
 buis/plaat stompe naad;
 buis/plaat doorlas.
 Buis/plaat binnenhoeknaad (zie figuur 4.8)

Lasposities:

PA, PB, PF/PG

figuur 4.6

De voegnaad

Kenmerken:

 De voegnaad is uitstekend met laser te lassen. De
kantenvoorbereiding is daarbij niet kritisch; wel
dient ervoor gezorgd te worden,dat de spleet goed
wordt dichtgedrukt, wat op zich eisen in de productopspanning met zich meebrengt.
 De voegnaad is minder geschikt, indien een adequate krachtdoorleiding vereist is.
 De toegankelijkheid van de lasnaad is voor de laserlaskop in de meeste gevallen goed.
 Om de naadvulling te verbeteren kan koude-draadtoevoer worden toegepast; dit is echter geen vereiste.
 Het lasersolderen is een verbindingstechniek die
eveneens zeer geschikt is om een voegnaad te
verbinden.

figuur 4.8

Kenmerken:

 De buis/plaat binnenhoeknaad is een lasdetail welke als variant van de binnenhoeknaad voor plaatverbindingen kan worden gekenmerkt.
 Voor verdere details wordt verwezen naar de binnenhoeknaad voor plaatverbindingen.

Toleranties:

 De maattolerantie-eisen zijn voor een voegnaad
minder van belang (in samenhang met de procestoleranties); positioneringtoleranties liggen in de
orde van 0,2 mm.

De binnenhoeknaad voor buis/plaat verbinding

Toleranties:

Zie binnenhoeknaad voor plaatverbindingen.
 Buis/plaat stompe naad (zie figuur 4.9)

Lasposities:

 Randlas (zie figuur 4.7)

PA, PC, PF/PG

Lasposities:

PA, PB, PF/PG

figuur 4.7

De randlas

Kenmerken:

figuur 4.9

 De randlas is uitstekend met laser te lassen. De
kantenvoorbereiding is daarbij minder kritisch.
 De randlasnaad is minder geschikt indien een adequate krachtdoorleiding vereist is.
 De toegankelijkheid van de lasnaad is voor de
laserlaskop in de meeste gevallen goed.
 Bij kleinere materiaaldiktes kan de randlas zodanig
worden uitgevoerd, dat een gladde afronding kan
ontstaan.
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Stompe naad voor buis/plaat verbinding

Kenmerken:

 De buis/plaat doorlas is een variant van de stompe
naad voor plaatverbindingen welke axiaal en
circulair wordt uitgevoerd.
 Voor verder details wordt verwezen naar de
stompe naad voor plaatverbindingen

Toleranties:

 Zie stompe naad voor plaatverbindingen.
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 Buis/plaat doorlas (zie figuur 4.10)

 Buis/buis zadelcontour (zie figuur 4.12)

Lasposities:

Lasposities:

PA, PC, PF/PG

PA, PB

figuur 4.12

Zadelcontour voor buis/buis verbinding

Kenmerken:
figuur 4.10

Doorlas voor buis/plaat verbinding

Kenmerken:

 De buis/plaat doorlas is in feite een overlaplas welke axiaal en circulair wordt aangebracht. De doorlas
is een lasdetail welke een bijzondere variant is van
de overlapnaad voor plaatverbindingen.
 Afwijkend voor de doorlasverbinding voor buis/plaat
is, dat er bij deze variant wel stringente positionering- en nauwkeurheidstoleranties van de laserbundel en opspanmal gelden.
 Voor verdere details wordt verwezen naar de overlapnaad voor plaatverbindingen.

Toleranties:

 De positionering- en maattolerantie eisen van een
buis/plaat doorlas liggen in de orde van 0,1-0,2 mm.
Dit stelt hoge eisen aan de nauwkeurigheid van de
productdelen en productopspanning.

4.3.3

Lasnaadtypes buis/buis

De volgende lasnaadtypes voor een buis/buis verbinding
zijn te onderscheiden:
 buis/buis stompe lasnaad
 buis/buis zadelcontour
 Buis/buis stompe lasnaad (zie figuur 4.11)

Lasposities:

 De buis/buis zadelcontour is een lasdetail welke
als variant van de binnenhoeknaad kan worden
gekenmerkt.
 Voor verdere details wordt verwezen naar de binnenhoeknaad voor plaatverbindingen.

Toleranties:

 Zie binnenhoeknaad voor plaatverbindingen.

4.4 Voorbeelden construeren naar laserlassen
In deze paragraaf worden een aantal voorbeelden gegeven van lasdetails waarin de mogelijkheden van laserlassen goed worden benut, dan wel waarin lasdetails zo
worden uitgekiend, dat de stringente tolerantie-eisen,
die aan het laserlassen kleven, worden omzeild.

Het slim construeren van een buitenhoeknaad
De combinatie van lasersnijden als scheidingstechniek
voorafgaande aan het laserlassen kan bij de constructie
van een buitenhoeknaad leiden tot ontwerpoplossingen
die het lasdetail minder kritisch maken (zie figuur 4.13).
Bij conventioneel stansen in combinatie met buigen
treedt er in veel gevallen een 'open-hoek' probleem op,
wat zich uit in het niet goed aansluiten van de plaatdelen.
Verder is het lassen van dit hoekdetail bijzonder kritisch
te noemen, omdat er eenvoudigweg materiaal ontbreekt.
Bij het toepassen van lasersnijden kan ter plaatse van
het hoekdetail een complexer gevormde uitsparing worden aangebracht, waardoor de plaatdelen beter aansluiten.

PA, PB

figuur 4.11

Stompe lasnaad voor buis/buis verbinding

Lasersnijden van een buitenhoeknaad die het
lasdetail minder kritisch maakt

Kenmerken:

Het toepassen van pen-gat verbindingen

Toleranties:

Door z.g. pen-gat verbindingen toe te passen kunnen
vormvaste samenstellingen ontstaan, welke door laserlassen eenvoudig te verbinden zijn (zie figuur 4.14).
Bijkomend voordeel is, dat de opspanmal eveneens eenvoudig kan blijven. Toepassing van pen-gat verbindingen
is uitermate geschikt in relatie tot klein-serie productie.

 De buis/buis stompe lasnaad is een lasdetail welke
als variant van de stompe lasnaad voor plaatverbindingen kan worden gekenmerkt.
 Voor verdere details wordt verwezen naar de stompe lasnaad voor plaatverbindingen.
 Zie stompe lasnaad voor plaatverbindingen.
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figuur 4.13
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figuur 4.14

Pen-gat verbindingen door middel van lasersnijden

Buigen in plaats van laserlassen
In veel gevallen kan een kostenbesparing worden bereikt,
indien het lassen kan worden vervangen door een extra
buigstap. Het plaatdeel blijft vormvast, assemblage en opspanstappen kunnen worden weggelaten en lasvervormingen treden in mindere mate op. In figuur 4.15 is een
voorbeeld van een uitgekiende productontwerp gegeven.

De overlapnaad en voegnaad zijn minder tolerantiegevoelig, waardoor de productopspanning minder complex
behoeft te zijn. In het voorbeeld van figuur 4.16 is een
doosvormige constructie opgebouwd uit 2 productdelen
die door middel van een voegnaad verbonden kunnen
worden. De verstevigingschotten worden via een pen-gat
constructie bevestigd en zorgen voor extra stijfheid.

Het vervangen van een stompe lasnaad door
overlap of voegnaad

Het vervangen van een binnenhoeknaad door een
doorlassing

Het is aan te bevelen om bij de toepassing van laserlassen naar overlapnaden te construeren als vervanging
van de stompe lasnaad. Een ander alternatief is toepassing van een voeglas (zie figuur 4.16).

Indien een binnenhoeknaad voor de laserlaskop moeilijk
bereikbaar is (bijvoorbeeld indien deze zich in een doosvormige constructie bevindt) dan kan het toepassen van
een doorlassing door de buitenplaat van de constructie

figuur 4.15

Een voorbeeld van een uitgekiend productontwerp

figuur 4.16

Gebruik van een voeglas
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uitkomst bieden (zie figuur 4.17). Bij toepassing van
dunne plaat (tot 1,5 mm) kan deze verbinding in een
enkele las gemaakt worden. Indien de plaatdikte >2 mm
is, verdient het aanbeveling om de verbinding op te bouwen uit twee separate lassen, omdat anders de lassnelheid te veel verlaagd dient te worden om voldoende lasbreedte ter plaatse van de materiaalinterface te verkrijgen.
Dit heeft als nadeel, dat er onevenredig veel warmte in
de constructie gaat ontstaan.

SLECHT

figuur 4.19
figuur 4.17

Voorbeeld van een doorlassing door het volle
plaatmateriaal

Lassen op minder kritische plaatsen
Met moderne voorbewerkingstechnieken als bijvoorbeeld het omzetten, is het mogelijk lassen op minder
kritische plaatsen te leggen. Een goed voorbeeld hiervan toont figuur 4.18. In dit product is door middel van
het zetten de las uit de hoek gehaald. Dit heeft als resultaat, dat het maken van deze lasverbinding minder kritisch is geworden ten opzichte van het op de hoek lassen. Een bijkomend voordeel is, dat de las minder zichtbaar is en hierdoor het visuele aspect van het product
verbeterd wordt.

figuur 4.18

Lasnaad verplaatst vanuit de hoek naar de
zijkant van het product door het op een
slimme manier zetten van het product

Streven naar goede bereikbaarheid laserlassen
Zorg er bij het laserlassen altijd voor, dat de lasnaden
goed bereikbaar zijn. Soms kan met eenvoudige wijzigingen van het constructiedetail, zonder de functionele
eigenschappen aan te tasten, de bereikbaarheid aanzienlijk worden verbeterd. Figuur 4.19 geeft hiervan
een aantal voorbeelden.
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GOED

Op simpele manier verbeteren van de
bereikbaarheid van lasnaden

5 Kiezen van
5.1 Inleiding

het juiste lasproces

Het feit dat er zoveel verschillende lasprocessen zijn
geeft al aan dat er geen enkel lasproces is dat geschikt
is voor alle toepassingen; daarvoor lopen de toepassingen eenvoudigweg veel te ver uiteen. Er moet dus altijd
een keuze worden gemaakt voor een specifiek lasproces,
gebaseerd op tal van factoren, waaronder de te verbinden materialen en de kwaliteitseisen.
De keuze van het lasproces wordt altijd bepaald door
enerzijds technische en anderzijds economische aspecten. Technische aspecten betreffen de chemische samenstelling van de te verbinden metalen, materiaalafmetingen, toelaatbare toleranties, lasposities, kwaliteitseisen
en vele anderen. Bij economische aspecten zijn de kosten van de investeringen en uitvoering bepalend voor de
processelectie. De economische aspecten worden vaak
bepaald aan de hand van de laskosten per product of
per meter laslengte. Zijn zowel de technische als economische aspecten bekend, dan kan een verantwoorde
afweging worden gemaakt ten aanzien van de proceskeuze. Dit zal echter altijd een compromis zijn, omdat
nooit aan alle gewenste voorwaarden zal kunnen worden voldaan.
Als hulpmiddel bij de selectie van het juiste lasproces
kan het selectieprogramma dienen dat in het kader van
een project van de Vereniging FME in samenwerking
met onder meer Federatie Dunne Plaat, NIL, Hechtingsinstituut, NIMR en TNO Industrie en Techniek is ontwikkeld en dat via verschillende websites te vinden is
(www.dunneplaat-online.nl , www.nil.nl, www.fdp.nl).
Dit programma is voor de keuze van het juiste lasproces
bruikbaar voor materiaaldikten van 0,3 tot 20 mm. Op
basis van, door de gebruiker in te vullen gegevens, geeft
het programma suggesties voor toe te passen lasprocessen.

5.2 Voorbeelden
De overwegingen om te kiezen voor een specifiek lasproces kunnen talrijk zijn en worden door zeer veel factoren bepaald. Hieronder wordt kort een aantal voorbeeld beschreven, waarom vanuit de bestaande lasprocessen gekozen is voor het laserlassen.

TI.07.34 - “Laserlassen vs. conventionele lastechnieken (voorbereidingstraject)”

Plaatvormig product van roestvaststaal (van TIG
naar laserlassen)
Bij roestvaststalen producten is veelal een eis dat de
lassen "onzichtbaar" moeten zijn. Dit is natuurlijk onzin,
maar de praktijk is wel dat veel lassen net zolang worden
nabewerkt, totdat ze vrijwel niet meer te zien zijn. Hierbij
geldt dat, hoe minder de las nabewerkt hoeft te worden,
des te lager de kosten hiervan zullen zijn. Bedrijven gaan
dus op zoek naar lasprocessen die na het lassen een zeer
mooi uiterlijk geven. Het laserlassen is één van deze
lasprocessen.
In figuur 4.1 is een product weergegeven dat TIG met
de hand gelast wordt.
Door over te stappen op het laserlassen konden de volgende voordelen worden bereikt:
 de lastijd ging van 15 minuten (TIG) naar 3 minuten
(laser);
 de nabewerkingstijd ging van 13 minuten (TIG) naar
0 minuten (laser);
 de kosten per product gingen van e 12,-- (TIG) naar
e 7,-- (laser).

5.3 Keuzematrix lasprocessen
Zoals eerder aangegeven, is de selectie van het juiste
lasproces een complexe aangelegenheid. Om een indruk
te geven van de vele variabelen die hierbij een rol spelen
en dus van de opzet van de matrix die ten grondslag
ligt aan de selectiemethodiek, is in een drietal tabellen
(5.1 t/m 5.3) weergegeven hoe gekomen wordt tot de
selectie van een lasproces op basis van een aantal criteria. Deze tabellen zijn een zeer klein deel van de matrix
die aan de basis staat van de proceskeuzematrix die te
vinden is via de eerder genoemde websites. De drie tabellen geven tevens een goed inzicht in de complexheid
van de beslissingsboom. In tabel 5.1 worden alle lasprocessen weergegeven die geschikt zijn voor materiaaldikten tot 20 mm, met als belangrijkste criteria enkele
lasnaadvormen, te lassen materialen en de materiaaldikte.
In tabel 5.2 wordt een afweging gemaakt ten aanzien
van met name de mechanisatie van het lassen en de
toleranties, terwijl in tabel 5.3 geselecteerd wordt op
investeringen, Arbo aspecten en een aantal lastechnische variabelen.
Op de website wordt de beslissingsboom gevolgd op
basis van de antwoorden die de gebruiker geeft op de
hem gestelde vragen en wordt op deze manier gekomen
tot de selectie van de meest geschikte lasprocessen. In
de matrix zijn 56 verschillende lasprocessen opgenomen
die aan ruim 100 verschillende criteria worden getoetst.
In deze publicatie wordt een vergelijking gemaakt tussen
de verschillende varianten van het laserlassen en een
aantal nieuwe en conventionele lasprocessen. De belangrijkste kenmerken van al deze processen zijn kort omschreven in hoofdstuk 2, terwijl meer informatie te vinden is over de betreffende lasprocessen op de eerder
genoemde website.

5.4 Kosten laserlassen

figuur 5.1

Product van roestvast staal met een diodelaser gelast

Plaatvormig product van staal (van puntlassen naar
laserlassen)
Een ander voorbeeld is een stalen product, waarbij is
overgegaan van het puntlassen naar het laserlassen.
Bij het puntlassen werd gebruik gemaakt van een traditionele overlapverbinding, terwijl de lasnaadvorm voor
het laserlassen is weergegeven in figuur 5.2 De uiteindelijke laserlas wordt getoond in figuur 5.3.

Een belangrijk selectiecriterium, naast de chemische
samenstelling van de te verbinden metalen, is de materiaaldikte die gelast moet kunnen worden. Dit geldt voor
alle lasprocessen, maar voor lasers in het bijzonder. De
kracht van lasers ligt vooral bij het lassen van geringe
materiaaldikten met hoge snelheden. Dit wil echter niet
zeggen dat lasers alleen maar geschikt zijn voor het lassen van dunne materialen. Afhankelijk van het beschikbare laservermogen kunnen materiaaldikten tot 20 mm
worden gelast met acceptabele lassnelheden. De investeringskosten nemen echter sterkt toe als het vermogen
van de laser toeneemt. Dit is goed te zien in tabel 5.4,
waar voor de verschillende typen laser de prijs voor verschillende maximale laservermogens is weergegeven.
tabel 5.4 Prijsindicaties (2006) in Euro’s van de verschillende
typen lasers voor verschillende vermogens
type laser

figuur 5.2

Lasnaadvorm voor het laserlassen

CO2-laser

diffusiegekoeld/slab

cw Nd:YAG-laser

lampengepompt

cw Nd:YAG-laser

diodegepompt

diodelaser

direct

diodelaser

fiberkoppeling

disc-laser

figuur 5.3

Lasuiterlijk van de laserlas

fiber-laser
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vermogen
[W]
1000
2000
4000
8000
2000
4000
2000
4000
1000
2000
4000
1000
2000
4000
4000
6000
2000
3000

investeringskosten (incl.
koeler) [×1000 e]
90 - 130
130 - 170
225 - 270
350 - 410
220 - 240
400 - 450
300 - 350
500 - 530
75 - 100
100 - 150
200 - 225
125 - 150
175 - 200
250 - 275
380 - 400
510 - 530
210 - 230
290 - 310
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tabel 5.1 Overzicht van de in deze brochure genoemde lasprocessen en een aantal belangrijke selectiecriteria (productvormen, materialen en materiaaldikten). J = ja of mogelijk; N = nee of niet mogelijk
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tabel 5.2 Overzicht van de in deze publicatie genoemde lasprocessen en een aantal belangrijke selectiecriteria (mechanisatie en toleranties). J = ja of mogelijk; N = nee of niet mogelijk
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tabel 5.3 Overzicht van de in deze publicatie genoemde lasprocessen en een aantal belangrijke selectiecriteria (investeringen, Arbo en een aantal lastechnische variabelen). J = ja of mogelijk; N = nee of niet mogelijk
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Programma voor het berekenen van de laskosten bij
het laserlassen
Het berekenen van de laskosten is geen eenvoudige zaak
als het gaat om producten met een geringe materiaaldikte. Voor het berekenen van de lasten voor grotere
materiaaldikten is er het uitstekende kostprijsberekeningsprogramma van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) beschikbaar (COSTCOMP®). Dit programma
is echter opgezet om de laskosten te berekenen voor
producten met grotere materiaaldikte, waarbij de neersmeltsnelheid de belangrijkste factor is. Bij het lassen
van producten met een geringere materiaaldikte is echter
de lassnelheid dominant en niet de neersmeltsnelheid.
Dit maakt dat het COSTCOMP® programma niet geschikt
is voor het berekenen van de laskosten voor bijvoorbeeld
het laserlassen, een techniek die voornamelijk voor materialen met een geringe materiaaldikte wordt toegepast.
Het zal duidelijk zijn dat de laskosten in veel gevallen
slechts een beperkt deel uitmaken van de kostenopbouw van producten. Deze worden mede bepaald door
materiaalkosten en logistieke aspecten, zoals aan- en
afvoer van producten en insteltijden.
In het kader van dit kennisoverdrachtproject is een programma ontwikkeld voor het berekenen van de laskosten bij het laserlassen. Dit programma is voor iedereen
beschikbaar op de website www.dunneplaat-online.nl.
In het kort wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden die dit programma biedt.
Er kan door de gebruiker worden gekozen om gebruik te
maken van een zogenaamde "wizard", waarmee stapsgewijs de noodzakelijke data in het programma kan worden ingevoerd of voor een overzichtscherm, waarin alle
noodzakelijke data kunnen worden ingevuld. Om een indruk te geven van de data die moeten worden ingevuld
door de gebruiker, is het totaalscherm afgedrukt in figuur 5.4.

figuur 5.4

Zoals te zien is op het overzichtsscherm (rechts onder)
worden de totale kosten voor het laserlassen berekend
in euro per product.
Op deze manier is het eenvoudig de kosten voor het
laserlassen te vergelijken met de huidige productkosten.
Het is waarschijnlijk dat de gebruiker niet alle relevante
gegevens in kan vullen, of dat onduidelijk is wat de verschillende gegevens inhouden. In dit geval is er de mogelijkheid extra informatie te vragen door op het onderstaande symbool naast het betreffende onderwerp te
klikken.
Een voorbeeld van de extra informatie die beschikbaar
is, wordt weergegeven in figuur 5.5. Deze gegevens
zijn gedateerd, maar in het programma welke via de
website is te downloaden, zullen recentere waarden
worden weergegeven.

5.5 Minimum en maximum te lassen mate-

riaaldikte voor verschillende lasprocessen

Zoals eerder aangegeven is een belangrijk selectiecriterium, naast de chemische samenstelling van de te verbinden metalen, de materiaaldikte die gelast moet kunnen worden.
Figuur 5.6 geeft grafisch de minimum en maximum te
lassen materiaaldikte weer met de verschillende lasprocessen. Het gebied wordt afgebakend aan de onderkant
door een minimum materiaaldikte van 0,3 mm en aan
de bovenkant door een maximum materiaaldikte van
20 mm. Zoals te zien is in figuur 5.6 is circa de helft
van de lasprocessen geschikt voor het lassen van materiaaldikten boven de 8 mm.
In de figuren 5.7, 5.8 en 5.9 staan voor staal, roestvaststaal en aluminium de maximale lassnelheid weergegeven als functie van de lasdiepte voor verschillende laserbronnen.

Overzichtscherm van het laserlaskostenprogramma
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figuur 5.5

Overzicht van de aanschafkosten van de verschillende lasers afhankelijk van het gewenste vermogen (deze
gegevens zijn gedateerd; de bijgewerkte gegevens zijn op de website te vinden)

figuur 5.6

Minimum en maximum te lassen materiaaldikte met de verschillende lasprocessen. Het gebied wordt
afgebakend aan de onderkant door een minimum materiaaldikte van 0,3 mm en aan de bovenkant door een
maximum materiaaldikte van 20 mm
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figuur 5.7

Laserlassnelheid voor staal als functie van de lasdiepte

figuur 5.8

Laserlassnelheid voor roestvast staal als functie van de lasdiepte
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figuur 5.9

Laserlassnelheid voor aluminium als functie van de lasdiepte

6 Opleidingen
6.1 Opleidingen laserlassen

Laser welding course EWF (European Federation for
Welding, Joining and Cutting)

Ten aanzien van toegepaste lasertechnologie in het algemeen en laserlassen in het bijzondere zijn er in Nederland,
zowel in het onderwijs als bij brancheorganisaties en instellingen, verschillende opleidingsmogelijkheden voorhanden. Hieronder volgt een overzicht.

Opleidingen met lasergerichte vakken/modules

MBO/HBO niveau

 Verschillende Regionale Opleiding Centrum (ROC)
vestigingen bieden lasergerichte modules aan in het
opleidingstraject. Als voorbeeld kan het Deltion college te Zwolle worden genoemd. Het Deltion college
heeft een bijdrage geleverd in de ontwikkeling van
on-line lesmateriaal op het gebied van plaatbewerking,
waarbij de mogelijkheden van laser(lassen) uitvoerig
wordt behandeld (www.plaatbewerker.nl).
 Het Windesheim college (HBO) te Zwolle heeft een
module laserbewerkingen, waaronder laserlassen, in
de opleiding Werktuigbouwkunde ingebouwd. Ook
hiervan verschijnt een on-line versie.

Universitair niveau

 Aan de Universiteit Twente, faculteit Construerende
Technische wetenschappen, kan men een lasergerichte opleiding volgen binnen de leerstoel Toegepaste Lasertechnologie.

European Laser Engineer

 De Euro Laser Academy
(http://info.tuwien.ac.at/iflt/leonardo/ela.html) is
opgericht in het kader van een Europees Leonardo
DaVinci project. De ELA is een samenwerkingsverband tussen verschillende instituten waar de opleiding
tot European Laser Engineer kan worden gevolgd.
Universiteiten en onderzoeksgroepen in onder meer
Wenen, Aken, Berlijn, Valencia en Athene zijn hierin
betrokken.
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 De EWF (www.ewf.be) heeft een speciale opleidingsmodule 'laser welding' voor welding engineers. Het
NIL (www.nil.nl) vertegenwoordigt EWF in Nederland.

Laserlascursussen bij brancheorganisaties en
instellingen
Naast de reguliere opleidingen zijn er in Nederland verschillende brancheorganisaties en instellingen die training
verzorgen op het gebied van materiaalbewerking met
lasers. De volgende initiatieven op het gebied van laserlassen zijn voorhanden:
 Federatie Dunne Plaat (FDP) - www.fdp.nl
De FDP heeft verschillende laserlasmodules in het
kennisoverdrachtspakket, waaronder een beginnerscursus en verschillende vervolgcursussen (waaronder
de cursus 'laserlassen van verzinkt staal'). Verder
biedt de FDP een 3-daagse workshop 'construeren
naar laserlassen' aan voor leden.
 Metaalunie/ Laser Applicatie Centrum (LAC) www.lac-online.nl
Het Laser Applicatie Centrum (LAC) heeft als onderdeel van de Metaalunie eveneens een beginnerscursus laserlassen op het programma staan. Daarnaast
worden 1-daagse workshops 'design for laser' georganiseerd, waarbij de mogelijkheden van lasersnijden
en -lassen in relatie tot een productontwerp worden
geanalyseerd.
 Samenwerking Laser
De brancheorganisaties: Syntens, FME, NIL, FDP en
Metaalunie/LAC hebben tezamen met TNO en NIMR
een gemeenschappelijke agenda gedefinieerd voor
kennisoverdrachtsactiviteiten op het gebied van laserlassen. Dit heeft geleid tot de organisatie van een
pakket laserlascursussen (beginners en gevorderden)
en workshops 'design for laser' eveneens op twee niveaus. Meer informatie is te vinden op www.syntens.nl.
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 Mikrocentrum - www.mikrocentrum.nl
Bij het Mikrocentrum zijn op het gebied van laserlassen de volgende cursussen te volgen:
 Laserlastechnologie Introductiecursus.
 Laserlastechnologie voor engineers en onderhoud.

6.2 Conventionele lasprocessen
Ten aanzien van het conventionele lassen is er in de
loop der jaren een hele duidelijke structuur opgezet van
handvaardigheid tot de kaderopleidingen. Deze structuur
is Europees afgestemd binnen het kader van het EWF
(European Welding Federation), waarvan alle nationale
lasinstituten deel uitmaken (voor Nederland is dit het
Nederlands Instituut voor Lastechniek - NIL).
De kaderopleidingen zijn Europees geharmoniseerd, zodat de behaalde diploma's binnen heel Europa geldig zijn.
In figuur 6.1 is schematisch de structuur van de opleidingen voor het lassen weergegeven.

NEN-EN 1792:1997;
NPR-CR 14599;
NEN 2064.

Lasprocessen:

Definities
EN ISO 17659.
Nummering lasprocessen
EN 14610; NEN-ISO 857-1;
NEN-EN-ISO 4063 (nl);
NEN-ISO 4063 (nl).
Aanduiding van smeltlasverbindingen op tekening
NEN EN ISO 2553.

Lasposities
Definities
NEN-EN-ISO 6947 (nl).
Vergelijking van Europese. en Amerikaanse lasposities
CEN/TR 14633 DTR.

Laserlasnormen
Deel 6 van de Europese standaard NEN-EN 1011 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. In de NEN-EN ISO 15609-4 wordt de lasmethodebeschrijving voor gebruik bij het laserlassen gegeven.
De kwalificatie van de lasprocedure wordt beschreven
in NEN-EN ISO 15614-7 voor deklaaglassen met de
laser en NEN-EN ISO 15614-11 voor verbindingslassen
met de laser. De definitie van de kwaliteit van laserlassen (in staal en aluminium) is vastgelegd in de
NEN-EN-ISO 13919 norm. Hierbij worden kwaliteitsniveaus gedefinieerd op basis van het aantal scheuren,
poreusheid en een aantal geometrische defecten, waaronder ondersnijding. Afnametests voor twee-dimensionale
CO2-lasersnij- en lasinstallaties zijn vastgelegd in de
NEN-EN-ISO 15616 norm. In de voorlichtingspublicatie
VM121 'Hoogvermogen lasers voor het bewerken van
metalen' wordt nader op de mogelijkheden en beperkingen van lasers ingegaan, inclusief tabellen en figuren
met procesinstellingen.
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figuur 6.1

Structuur van de lasopleidingen in Nederland

Verder zijn er tal van aanverwante opleidingen waarvan
de belangrijkste zijn:
 beoordelaar van lasserskwalificaties;
 Europees lasinspecteur;
 lasrobotbeheerder;
 lasrobotoperator;
 lasinstructeur.
Uitgebreide informatie over al deze cursussen is te vinden op de website van het Nederlands Instituut voor
Lastechniek. Hier zijn ook de adressen te vinden van
opleidingsinstituten die deze cursussen verzorgen.
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Normen

De lijst van Nederlandse normen op het gebied van het
lassen is zodanig van omvang, dat het ondoenlijk is deze
allemaal te noemen. Hierna wordt slechts volstaan met
het noemen van een aantal algemene normen die betrekking hebben op het lassen en die ook relevant zijn voor
de selectietabellen die genoemd zijn in deze publicatie.
Meer gedetailleerde bibliografische informatie is te vinden op www.nen.nl onder: Normshop.

Woordenlijst E/F/D
Termen en definities lassen:
NEN-EN 1792:2003;
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(vakcode 113740), J. Meijer, G.R.B.E. Römer,
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9 Websites
Algemeen

Zonder teveel in details te treden of volledig te kunnen
zijn, wordt als voorbeeld het bepalen van een machineconcept voor "stalen legborden" (zie figuur 10.1) hier
kort beschreven.

www.dunneplaat-online.nl
www.fme.nl
www.fdp.nl
www.tno.nl
www.nimr.nl
www.nil.nl
www.utwente.nl
www.tudelft.nl
www.syntens.nl
www.awl.nl
www.hollandia.s3c.nl
www.lasrook-online.nl
www.demarlaser.nl
www.plaatbewerker.nl
www.ewf.be
www.iiw-iis.org
http://info.tuwien.ac.at/iflt/leonardo/ela.html
www.lac-online.nl
www.syntens.nl
www.mikrocentrum.nl
www.moller-metaal.nl

figuur 10.1

Legbord voorzien van vijf versterkingsprofielen

Aan stalen legborden worden onder andere de volgende
eisen gesteld:
 Laskwaliteit: de lasverbinding moet bij mechanische
overbelasting buiten de lasverbinding breken.
 Zichtkwaliteit: de producten worden na het lassen
gelakt. De lassen aan de zichtzijde mogen na het
lakproces (nagenoeg) niet zichtbaar zijn.

laserfabrikanten

Bovenstaande producteisen in combinatie met gestelde
productie-eisen (productievolumes - cyclustijd en productvarianten (flexibiliteit)) zijn van doorslaggevend belang
om installatieconcepten vast te kunnen leggen. Ten
slotte dient het onderhoud (slijt- en reservedelen) van
de installatie als overweging meegenomen te worden in
de ontwerpfase.

www.trumpf-laser.com
www.rofin.com
www.ipgphotonics.com/
www.laserline.de
www.alphatron.nl
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Voor het ontwikkelen en bouwen van duurzame productiemiddelen, zoals lasinstallaties, moet in de beginfase
een aantal afwegingen worden gemaakt. Het primaire
doel is altijd om een machine te ontwikkelen die economisch te verantwoorden is en die technisch gezien zowel
functionele als innovatieve vernieuwing met zich meebrengt. Om deze doelstellingen te bereiken is het noodzakelijk om alle relevante informatie met betrekking tot
product en productieproces te specificeren in een programma van eisen (PVE). Concreet betekent dit dat zowel het product als het (gewenste) productieproces gespecificeerd moeten worden. Wat voor kwaliteitseisen
worden er aan het product/de verbinding gesteld, hoeveel productvarianten moeten er geproduceerd worden,
wat is de jaarlijkse output, enz..

Case proces en conceptkeuze
voor het produceren van stalen
legborden 3

In deze case wordt een methodiek aangegeven voor
een vergelijking tussen het laserlassen, projectielassen
en het puntlassen. Het gaat hierbij om het maken van
stalen legborden voor gebruik in stalen kasten Uiteraard
ontbreekt de volledige uitwerking van de selectie, desalniettemin geeft deze case een goed beeld van een te
volgen methodiek om te komen tot de selectie voor een
lasproces. In principe is de selectie ten aanzien van het
juiste verbindingsproces al teruggebracht tot 3 technieken. De overwegingen voor de verdere selectie van de
gewenste verbindingstechniek wordt hierna verder uitgewerkt.
Afhankelijk van seriegroottes en eisen die worden gesteld
aan producten en productieprocessen, alsmede de loonkosten van bedieners, kunnen klantspecifieke installatieconcepten voor het lassen worden vervaardigd. Daarbij
moeten de juiste keuzes worden gemaakt met betrekking tot de toe te passen lasprocessen. Deze case gaat
in op het produceren van stalen legborden, waarbij een
aantal afwegingen worden beschreven. Vanwege de
enorme diversiteit aan projectspecifieke eisen en klantspecificaties worden in dit artikel alleen de hoofdlijnen
weergegeven. Het gaat in deze case meer om de te
volgen methodiek dan om de exacte uitkomst.

Wanneer aan de bovenstaande product- en productieeisen moet worden voldaan, kan voor het lassen van
stalen legborden in de ontwerpfase een keuze gemaakt
worden uit de volgende lasprocessen:
 puntlassen;
 projectielassen;
 laserlassen.
Deze lasprocessen zijn zowel in een eenvoudig als ook
in een volledig geautomatiseerd machineconcept onder
te brengen.
Doorslaggevend bij de keus tussen deze concepten is
(voor deze fictieve klant) de gevraagde cyclustijd (output) van de machine bij een bepaalde productvariant.
Dat het aantal lasverbindingen per product bepalend is
zal geen verrassing zijn.
Punt- en projectielassen kunnen zowel in een (relatief
eenvoudig) lasportaal met één of meerdere lascilinders
worden gelast, maar ook met behulp van een robot die
voorzien is van een lastang. In de eerste situatie dient
door een machinebediener het product voor elk te lassen
punt onder de laselektroden te worden gepositioneerd.
In de tweede situatie (m.b.v. een robot) wordt het product eenmaal door de machinebediener in een lasmal
geplaatst, waarna de robot het product volledig aflast.

3) Case beschikbaar gesteld door AWL-Techniek. AWL-Techniek weet door een jarenlange ervaring op het gebied van verbindingstechnologie in
combinatie met speciaalmachinebouw, klantspecifieke wensen te vertalen naar betrouwbare productieprocessen.
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Met betrekking tot de uiteindelijke visuele kwaliteit geniet het lassen met een lasportaal de voorkeur boven
het lassen met een robot.
Wanneer grote productievolumes geproduceerd moeten
worden, waarbij tevens sprake is van productfamilies,
is het ontwikkelen van een project-/klantspecifieke lasmachine een voor de hand liggende keuze. In een dergelijke "speciaalmachine" kunnen eveneens de genoemde
verbindingsprocessen geïntegreerd worden.
Voor bijvoorbeeld het punt- en projectielassen kunnen,
wanneer een groot aantal lascilinders en meerdere lastransformatoren voorzien zijn, een groot aantal laspunten in één keer of in cascade worden gelast. Het paneel
en het vereiste aantal versterkingsprofielen worden hierbij automatisch toegevoerd, na positionering direct gelast en aansluitend automatisch afgevoerd. Ter illustratie: het product als aangegeven in figuur 10.2 voorzien
van drie versterkingsprofielen en in totaal 3×16 lassen
kan, bij voldoende equipement, in circa 16 seconden
worden gelast.
Als dit product met behulp van een lasrobot of een eenvoudig lasportaal wordt gelast, bedraagt de cyclustijd
circa 96 seconden.

figuur 10.2

In figuur 10.3 is schematisch het gevolde traject weergegeven.
Duidelijk blijkt uit deze figuur dat de selectie van het uiteindelijke concept en de hierbinnen gebruikte lasprocessen, alsmede de gekozen vorm van het machineconcept,
in dit geval bepaald wordt door de gewenste cyclustijd.
Dit is echter lang niet altijd het geval, waardoor het
moeilijk is om een generiek model te maken, omdat elke
case op detailniveau weer anders is. De grote lijnen om
te komen tot een selectie en een uiteindelijke beslissing
zijn echter wel toepasbaar voor de meeste cases en dit
is wat getracht is aan te geven.

Legbord voorzien van drie versterkingsprofielen

Tenslotte bestaat de mogelijkheid om legborden met
behulp van een remote laser te produceren, omdat alle
lassen in het horizontale vlak liggen. Hierbij dienen de
panelen en versterkingsprofielen in een lasmal te worden
opgespannen, waarbij moet worden acht gegeven op
een reproduceerbare aandrukkracht ter plaatse van de
laspunten. Nadat de onderdelen zijn geplaatst, kunnen
met behulp van de remote laser in een korte tijd alle
lassen worden geproduceerd.
Voor het lassen van het product als aangegeven in
figuur 10.1 bedraagt de cyclustijd circa 10 seconden.
Aangezien de investeringskosten voor een laser hoger
liggen dan de reeds genoemde machinevarianten, is het
noodzakelijk dat vergelijkbare (vlakke) producten op de
installatie geproduceerd kunnen worden.

tabel 10.1

figuur 10.3

Schematisch overzicht van de beslissingsboom gebaseerd op de case van het inlegbord

Overzicht van de geselecteerde mogelijkheden met een aantal voordelen, beperkingen en een indicatie ten
aanzien van de investeringen

soort installatie

snelheid

voordelen

beperkingen

lasportaal

lage output
laskwaliteit
gemiddeld goede
kosten vanwege positioneren door
relatief lage investering hogere
bediener

robot voorzien
van laspistool

langzaam hogere flexibiliteit

indicatieve verhouding
investeringskosten
100

aangezien punt na punt wordt gelast, een zeer
lage output en goede laskwaliteit echter met
aftekening

150

speciaalmachine hoog

hoge output
goede laskwaliteit
geen bedieners

hogere investeringskosten
geschikt voor productfamilie

300

laser (remote)

hoge flexibiliteit
hoge output

hoge investering- en onderhoudskosten

500

hoog
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