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Laserlassen van beklede plaat
Deklagen worden veelal toegepast om metalen constructies tegen corrosie
te beschermen. Oorspronkelijk werden deze deklagen pas op constructies
aangebracht als deze gereed waren. Sinds kort voorziet men halffabrikaten,
zoals dunne staalplaat, vooraf van metallische deklagen, zodat deze direct
in een constructie kunnen worden toegepast en nabehandeling veel
eenvoudiger of zelfs niet meer nodig is. Ook de ter verfraaiing of voor nog
betere bescherming gebruikte verflagen kunnen vooraf op het halffabrikaat
worden aangebracht.
Toepassing van een dergelijk voorgelakt plaatstaal versnelt het productie-
proces, verbetert de kwaliteit van het product en verlaagt de kosten van
corrosiebestrijding. Voorgelakt plaatstaal wordt gebruikt in de witgoed-,
meubel-, bouw- en automobielindustrie. Hierbij is het noodzakelijk dat er
zorgvuldig wordt omgegaan met het plaatmateriaal, dit om (slecht herstel-
bare) beschadigingen aan de deklaag te voorkomen.
De toepassing van conventionele verbindingstechnieken, zoals weerstand-
punt-, MIG- en TIG-lassen, levert bij de verwerking van deze materialen
doorgaans veel problemen op. Laserlassen kan hiervoor een oplossing
bieden, omdat de benodigde smeltwarmte niet via een elektrische boog of
weerstandverhitting naar het materiaal wordt overgebracht.
In deze brochure worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar
het laserlassen van verzinkte en geverfde (verzinkte) staalplaat.

1 Overzicht van de plaatmaterialen

1.1 Verzinkte staalplaat

Van de metallische bekledingen worden zinklagen het
meest toegepast. Deze kunnen thermisch of galvanisch
worden aangebracht. Bij het thermisch verzinken wordt
het plaatmateriaal gedurende enige tijd in een bad met
vloeibaar zink ondergedompeld. Voor dunne plaat is dit
een continu proces, waardoor de kwaliteit en laagdikte
constant is. Laagdikten van 10-20 µm worden veel toe-
gepast. Door toevoeging van 55% Al ontstaat de “gal-
valume” kwaliteit met een verbeterde corrosieweerstand.
Bij het galvanisch verzinken wordt de zinklaag langs
elektrochemische weg aangebracht in laagdikten van
2-10 µm. De oppervlaktegesteldheid van galvanische
lagen is beter dan die bij thermisch verzinkte platen. Door
de thermisch verzinkte platen te gloeien, ontstaat door
diffusie een Fe-Zn-legering, de “galvannealled” kwaliteit
met een verbeterde oppervlaktegesteldheid.

1.2 Geverfde (verzinkte) staalplaat

Door verzinkte plaat te voorzien van een passiverings-,
primer- en verflaag, verkrijgt men de voorgelakte staal-
plaatkwaliteit. Het verfsysteem kan één- of tweezijdig
worden aangebracht.
Aangezien dit materiaal doorgaans wordt bewerkt d.m.v.
dieptrekken en buigen, wordt er uitgegaan van dieptrek-
kwaliteiten. De totale dikte van het verfsysteem be-
draagt doorgaans ca. 25 µm.
In figuur 1 is de opbouw van staalplaat voorzien van
deklagen weergegeven.

2 Vergelijking laserlassen met andere
lastechnieken

Bij het smeltlassen van beklede plaat kunnen er proble-
men ontstaan door de opmenging van de metallische
deklaag of verbrandingsproducten van de organische
laag in het smeltbad. Ook kunnen verbrandingsproduc-
ten het lasproces ongunstig beïnvloeden.
De metallische deklaag verdwijnt over een breedte die
iets groter is dan de las; de organische deklaag, afhan-
kelijk van de lasmethode, over een veel groter gebied.

figuur 1 Opbouw van beschermende lagen op staalplaat

De elektrisch isolerende organische bekleding kan
bepaalde lasprocessen onmogelijk maken.

2.1 Weerstandpuntlassen

Het weerstandpuntlassen, dat veelvuldig wordt toege-
past in de plaatverwerkende industrie, zoals de meubel-,
witgoed-, automobielindustrie, heeft ten opzichte van
het laserlassen een aantal nadelen, nl.:
- de puntlassen moeten tweezijdig bereikbaar zijn;
- de puntlassen hebben een geringe dynamische sterkte;
- puntlassen van geverfde plaat is alleen mogelijk als de

verflaag elektrisch geleidend is of als projectielassen
wordt toegepast.

Het weerstandpuntlassen heeft ten opzichte van het
laserlassen de volgende voordelen, nl.:
- doorgaans lage toleranties op gereedschap en

werkstuk;
- puntlaselektroden zorgen voor fixatie van de te verbin-

den delen;
- goede ventilatiemogelijkheden voor het laten ontsnap-

pen van zinkdamp.

2.2 MIG- en TIG-lassen

MIG- en TIG-lassen hebben ten opzichte van het laser-
lassen nadelen, zoals:
- het ontstaan van een instabiele boog;
- de lassen zijn minstens twee keer zo breed;
- de verstoring van de bekleding is ca. drie keer zo groot;
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- een grotere vervorming van de plaat;
- en vooral bij het MIG-lassen, een grotere overdikte van

de las.

Voordelen ten opzichte van het laserlassen zijn:
- de toegestane maattolerantie van de werkstukken is

relatief groot;
- er is meestal geen kleminrichting nodig voor het exact

positioneren van het werkstuk;
- de investeringen zijn relatief laag;
- er bestaan gekwalificeerde vakopleidingen.

3 Laserlassystemen

Het woord LASER is een acroniem voor Light Amplifica-
tion by Stimulated Emission of Radiation ofwel lichtver-
sterking door gestimuleerde emissie van straling. De
materialen die laserwerking vertonen, kunnen zowel een
vaste stof, vloeistof of gas zijn.
Voor het onderzoek zijn zowel CO2-lasers als Nd:YAG-
lasers gebruikt. Deze worden in Nederland het meest
toegepast.
Bij alle experimenten is gebruikgemaakt van axiale
beschermgastoevoer naar het smeltbad. Hierbij zijn twee
soorten nozzles gebruikt, nl.:
- convergerend (kleinste diameter aan uitstroomzijde);
- divergerend (grootste diameter aan uitstroomzijde),

voornamelijk bij Nd:YAG-lasers.

De functie van de gastoevoer is het beschermen van het
lasbad tegen oxidatie en tevens het beschermen van de
focusseringslens tegen spatten en lasrookaanslag. Door
een juiste keuze van het beschermgas kan worden voor-
komen dat er boven het smeltbad een te grote afscher-
mende plasmapluim ontstaat.
Evenals bij andere smeltlasprocessen is voor de gezond-
heid een goede afzuiging van lasrook van groot belang.
De maximaal toelaatbare emissies zijn vastgelegd door
de ARBO-wet. Nadere informatie is te verkrijgen bij het
Nederlands Instituut voor Lastechniek.
Voor het positioneren en fixeren van het plaatmateriaal
is een kleminrichting gebruikt, die gasbescherming aan
de onderkant van de las mogelijk maakt.

3.1 CO2-laser

Het medium van de CO2-laser is koolzuurgas (CO2) met
toevoegingen van stikstof (N2) en helium (He). Deze toe-
voegingen spelen bij de opwekking van de laserstraling
een belangrijke rol in de energieoverdracht om het CO2-
molecuul in de geactiveerde, hogere energietoestand te
brengen. Doordat het lasermedium gasvormig is, kan de
benodigde energie voor het opwekken van de laserstra-
ling via een gasontlading rechtstreeks elektrisch aan het
medium worden toegevoerd. Een verdere onderverdeling
kan worden gemaakt naar de wijze waarop het medium
door de resonator wordt gepompt. We onderscheiden
hierbij een langsstroom- en een dwarsstroomlaser (zie
figuur 2).

De bij het onderzoek toegepaste CO2-lasers zijn langs-
stroomlasers. De golflengte van de door deze lasers
uitgezonden straling bedraagt 10,6 µm. Verreweg de
meeste materialen vertonen bij deze golflengte duidelijk
andere optische eigenschappen dan bij zichtbaar licht
(golflengte 0,4-0,8 µm). De CO2-laserstraling wordt door
metalen veel sterker gereflecteerd dan zichtbare straling.
Organische materialen, maar ook water en glas, absor-
beren deze straling juist sterk. Laserstraling is zeer scha-
delijk voor het menselijk oog, goede bescherming is
daarom noodzakelijk.

figuur 2 Schematische weergaven van een langs- en een
dwarsstroomlaser

Het door de laser afgegeven vermogen is meestal conti-
nu, maar kan ook pulserend zijn. Hierbij kunnen twee
soorten pulsen worden onderscheiden:
- normaalpulsen, door superpositie van blokvormige

spanning op een minimum spanning. Pulsduur van ca.
0,1 ms tot oneindig;

- superpulsen, in principe gelijk aan normaal pulsen maar
met hogere spanningsniveau’s en andere gasmengsel-
verhoudingen. Belangrijk is dat met superpulsen hoge-
re piekvermogens kunnen worden bereikt dan het maxi-
maal gemiddelde vermogen van de laser in continu
bedrijf (met normaalpulsen kan dit niet). Pulsduur
10-500 µs.

CO2-lasers kunnen, in tegenstelling tot Nd:YAG-lasers,
tot zeer grote vermogens worden gebouwd. Het laser-
vermogen is echter niet alleen van belang voor de
effectiviteit van een lasersysteem, ook bundelkwaliteit
en laseroptiek spelen hierbij een belangrijke rol.

3.2 Nd:YAG-laser

Het lasermedium bij de Nd:YAG-laser is een cilindrische
staaf van een Yttrium-Aluminium-Granaat kristal, waar-
aan Neodymium3+-ionen zijn toegevoegd. Het Nd3+-ion
is verantwoordelijk voor het uitzenden van de laser-
straling. Het YAG-kristal wordt gebruikt omdat het zeer
goede warmtegeleidende eigenschappen heeft. Het
energetisch rendement van een Nd:YAG-laser is < 3%.
(Dat van een CO2-laser max. 20%).
Omdat het YAG-kristal niet elektrisch geleidend is, kan
de energie niet direct elektrisch worden toegevoerd,
maar moet dit optisch gebeuren met behulp van flits-
lampen of continu brandende lampen. Ook hier kan de
stralingsoutput van de laser continu of pulserend zijn,
afhankelijk van de wijze waarop de energie wordt toe-
gevoerd. In figuur 3 is de schematische opbouw van een
Nd:YAG-laser weergegeven.
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figuur 3 Schematische weergave van een Nd:YAG-laser

De Nd:YAG-laser zendt laserstraling uit met een golf-
lengte van 1,06 µm. Deze straling ligt in het nabije
infraroodgebied. De materiaaleigenschappen zijn in dit
golflengtegebied weinig verschillend van die voor
zichtbaar licht.

3.3 Bundeleigenschappen

Factoren die de eigenschappen van een laserbundel be-
palen, zijn: de energieverdeling in de bundel, de bundel-
divergentie, de bundelkwaliteit, de vermogensdichtheid
en het laservermogen.

• Energieverdeling in de laserbundel
De intensiteitsverdeling van de straling over de door-
snede van een “ideale” laserbundel voldoet aan de
Gauss-verdeling (zie figuur 4).

figuur 4 Energieverdeling in een doorsnede van een
Gaussische bundel

Een dergelijke bundel staat bekend als een TEM00-mode
laserbundel. De maximale intensiteit treedt op in het
centrum. Bij diverse materiaalbewerkingen, bijvoor-
beeld snijden en boren, wordt de voorkeur gegeven
aan een TEM00-mode. In figuur 5 is een tweetal moge-
lijke energiepatronen weergegeven. In het onderzoek
zijn drie verschillende lasers gebruikt. Twee daarvan
hebben een TEM00-mode (figuur 5a), de derde heeft
een TEM10-mode (figuur 5b) met een ringvormige
energieverdeling met in het midden een energiepiek.
Deze laatste blijkt minder gevoelig te zijn voor toleran-
ties van de lasnaadvoorbewerking (zie hoofdstuk 6),
aangezien de werkzame bundeldiameter hiervan groter
zal kunnen zijn dan van een puur Gaussische bundel.

• Bundelkwaliteit
Vaak wordt gedacht dat een nog niet gefocusseerde
laserbundel perfect evenwijdig is. Dit is echter niet
het geval. De diameter van een laserbundel is niet
constant. De kleinste bundeldiameter heeft een radius
W0 en bevindt zich gewoonlijk ergens binnen de laser-
resonator. Vanaf dit punt neemt de diameter geleidelijk

figuur 5 Energieverdeling van twee typen gefocusseerde
bundels

toe. De divergentiehoek van een bundel wordt aange-
duid met 1.
Het product W0.1, uitgedrukt in mm.mrad, wordt ge-
bruikt om de bundelkwaliteit te definiëren. De bundel-
kwaliteit kan door een kwaliteitsgetal Q worden weer-
gegeven. Deze wordt berekend met de formule:

                                8
Q = 0,32  )))))

                              W0.1

Hierin is 8 de golflengte van het gebruikte laserlicht.
Voor een TEM00-mode bedraagt de bundelkwaliteit
Q = 1. Voor bundels met een hogere orde is Q < 1.
In tabel 1 zijn enige voorbeelden gegeven met betrek-
king tot de bundelkwaliteit.

De bundelkwaliteit is van invloed op de spotgrootte;
des te hoger het kwaliteitsgetal Q des te kleiner de
spotgrootte.

tabel 1 Voorbeelden van bundelkwaliteiten voor diverse
lasertypen

lasertype
golflengte
8 [µm]

vermogen
[W]

W01
[mm.mrad]

bundelkwaliteit
               8
Q=0,32 )))))
             W0.1

Nd:YAG
1,06 100 12,5 0,027

400 24,1 0,014

CO2

10,6 500 4,2 0,8

2000 8,4 0,4

He-Ne 0,63 0,002 0,2 0,98

• De vermogensdichtheid
De bundeleigenschappen bepalen samen met de hel-
derheid van de laserbron en de laseroptiek de maxi-
maal te behalen vermogensdichtheid. Het patroon, de
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bundeldivergentie en de bundelkwaliteit van de laser-
bundel bepalen de mate waarin een laserbundel tot
een punt kan worden gefocusseerd. Een TEM00-mode
met een geringe bundeldivergentie en een bundelkwa-
liteit Q=1 geeft de kleinste spot, wat resulteert in de
hoogste vermogensdichtheid. De vermogensdichtheid
is afhankelijk van het materiaal en het proces (zie
figuur 6).

figuur 6 Overzicht van vermogensdichtheid en
interactietijd voor een aantal laserbewerkingen

• Laservermogen
Voor zowel het continu lassen als het gepulst lassen
zijn de fysisch belangrijke parameters, de vermogens-
dichtheid en de diameter van de laserbundel in het
brandpuntsafstand van de optiek. Het laservermogen
wordt echter vaak als procesparameter gebruikt, omdat
het een eenvoudig meetbare grootheid is.

4 Laserlassen van beklede staalplaat

Gebaseerd op de resultaten van de literatuurstudie zijn
de volgende aandachtspunten voor het onderzoekpro-
gramma geformuleerd:
- invloed van de schermgassamenstelling op de hardheid

van het lasmetaal, de vorm en afmetingen van de las
en de beschadiging van de bekleding;

- invloed van de lassnelheid op de beschadiging van de
bekleding en de vorm en afmetingen van de lasverbin-
ding;

- invloed van continu of gepulst lassen op de kwaliteit
van verbindingen in beklede plaat;

- invloed van procesparameters, zoals schermgastoe-
voer, vorm van het gasmondstuk, laseroptiek en plaats
van de focus, op de eigenschappen van de verbinding;

- invloed van bekleding op bereikbare laskwaliteit voor
verschillende lasvormen;

- procestoleranties bij het laserlassen van geverfde
staalplaat.

De gemaakte verbindingen zijn met de volgende test-
methoden onderzocht:
- visuele inspectie;
- profielmetingen (ondersnijding van de las);
- radiografisch onderzoek op poreusheid;
- microscopisch onderzoek;
- hardheidsmetingen;
- trekproeven;
- corrosietesten.

4.1 Materialen

Een geverfde staalplaat is doorgaans opgebouwd uit een
staalplaat met een laag koolstofpercentage en een bekle-
ding van achtereenvolgens een zink- en een verflaag.
Teneinde de invloed van deze drie componenten op het
lasproces goed te kunnen scheiden, zijn de volgende
materialen toegepast:
- blanke staalplaat met een laag koolstofpercentage;
- verzinkte staalplaat met dezelfde chemische samen-

stelling;
- geverfde staalplaat met dezelfde chemische samen-

stelling.

Er worden twee staalsoorten gebruikt: TiSulc en St.14
(ter vergelijking van de invloed van het basismateriaal).
Verdere specificaties zijn opgenomen in tabel 2. De
platen zijn 0,8 mm dik.
Drie verschillende typen zinklagen zijn toegepast:
- thermisch aangebrachte zinklagen;
- elektrolytisch aangebrachte zinklagen;
- ‘galvannealled’ zinklagen.

Meerdere zinklaagdikten zijn in het onderzoek opgeno-
men. Zink is dubbelzijdig aanwezig.

Als verflaag is een tweezijdig aangebrachte polyurethaan
verf gebruikt. De verflaag is geschikt voor toepassingen
waarbij de staalplaat maar geringe vervormingen onder-
gaat, zoals bij buigen. De dikte van de verflaag is ca. 25 µm.
Hiervan is 5 µm voor een conversielaag en 20 µm voor
de polyurethaanverf. De schematische opbouw van deze
lagen is weergegeven in figuur 1.

4.2 Lasersystemen

Bij het onderzoek is gebruikgemaakt van 3 CO2-lasers en
2 Nd:YAG-lasers. Bij de CO2-lasers zijn zowel continu-

tabel 2 Overzicht van onderzochte materialen

nr. type plaat
chemische samenstelling (%) metallische

bekleding
zinklaagdikte

(µm)
verflaag,

polyurethaanC Mn Si

1 TiSulc blank 0,002 0,166 0,008 geen n.v.t. n.v.t.

2 TiSulc 0,001 0,171 0,024 thermisch 10 n.v.t.

3 TiSulc 0,002 0,146 0,030 thermisch 17 n.v.t.

4 St.14 0,047 0,214 0,016 elektrolytisch 8 n.v.t.

5 St. 14 0,002 0,196 0,008 galvannealled 8 n.v.t.

6 TiSulc 0,002 0,146 0,030 thermisch 10 ja

7 TiSulc 0,002 0,146 0,030 elektrolytisch 10 ja
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als gepulste systemen gebruikt. Het programma met de
Nd:YAG-lasers heeft een beperktere omvang gehad dan
die met de CO2-lasers. De specificaties van de drie CO2-
lasers zijn weergegeven in tabel 3.

• Gasmondstukken
Bij het onderzoek is gebruikgemaakt van verschillende
gasmondstukken voor axiale beschermgastoevoer. Bij
één van de mondstukken is een combinatie gemaakt
van gastoevoer en plaatselijke lasrookafzuiging. In
figuur 7 zijn de voor het onderzoek gebruikte mond-
stukken weergegeven voor de CO2- en de Nd:YAG-
lasersystemen. Uit het onderzoek zijn geen duidelijke
verschillen tussen de respectievelijke gasmondstukken
waargenomen.

figuur 7 Typen gasmondstukken voor CO2-lasers (a) en
Nd:YAG-lasers (b)

5 Invloed CO2-laserlassen op de kwaliteit
van de verbinding

De invloed van de diverse procesparameters is bepaald
aan de hand van stompe lasverbindingen in blanke-,
verzinkte- en geverfde plaat. Procesparameters voor
andere lasvormen zijn alleen met de CO2-lasersystemen
onderzocht.

5.1 Invloed van het schermgas

In eerste instantie is gekeken naar het effect van alleen
stikstof, argon of helium als beschermgas. In een later

stadium zijn uit oogpunt van kostprijs ook mengsels van
stikstof met argon en helium gebruikt. Voor een effec-
tieve bescherming blijken echter hoge concentraties
argon en helium nodig te zijn, zodat het economisch
voordeel beperkt blijft. Aan de onderzijde van de lassen
is meestal argon als beschermgas gebruikt.
De belangrijkste eigenschappen van deze gassen zijn:
Stikstof is zeer goedkoop, maar reageert met de smelt
en vormt nitriden; zolang vrij titaan en aluminium aan-
wezig zijn, eerst titaan- en aluminiumnitriden, daarna
ook ijzernitriden.
Argon is relatief goedkoop en inert, maar heeft een lage
ionisatiegraad en zal bij hoge intensiteiten van de laser-
straling snel een plasmawolk geven, die de effectiviteit
van de laserbundel zal verminderen.
Helium is duur en eveneens inert, maar heeft een hogere
ionisatiegraad en daardoor meer geschikt voor het laser-
lassen.

• Hardheid en structuur van de las
Als proefmateriaal is gebruikgemaakt van blanke- en
thermisch verzinkte staalplaat. In de figuren 8 en 9
worden voorbeelden gegeven van hardheidsprofielen
voor CO2-laserlassen.

Er zijn geen belangrijke verschillen waargenomen tus-
sen blanke- en verzinkte plaat. Wel is geconstateerd
dat alle lassen harder zijn dan het basismateriaal.
Microscopisch onderzoek laat een sterke korrelverfij-
ning in de lassen zien.
Duidelijk is dat stikstof een hogere hardheid in de las
geeft door nitrideprecipitaten. TEM-onderzoek beves-
tigde de aanwezigheid van titaannitriden en de daar-
door zeer hoge dislocatiedichtheid in de met stikstof
beschermde lassen. Daardoor ontstaat ook een kleinere
korrelgrootte dan bij toepassing van argon en helium.

figuur 8 Hardheidsverloop over de laszone van blanke plaat

tabel 3 Specificaties van gebruikte CO2-lasers

lasergegevens specificaties CO2-fast axial flow lasers

codering in rapport I II III

maximaal (gemiddeld) vermogen (W) 1700 1200 800

mode-structuur TEM10 TEM00 TEM00

bundelparameters
bundeldiameter in resonator (mm) 15 15 15

bundeldiameter in focuspunt (mm)  ≈ 0,25 ≈ 0,15 ≈ 0,15

laseroptiek

optiektype lens lens lens

materiaal ZnSe ZnSe ZnSe

brandpuntsafstand (mm) 95 125 125
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figuur 9 Hardheidsverloop over de laszone van verzinkte
plaat

De hardheid in de las is ook afhankelijk van de lassnel-
heid. De lassen met argon en heliumbescherming ge-
ven bij lagere lassnelheden ook lagere hardheden. De
lassen met stikstofbescherming geven bij lagere las-
snelheden, door een grotere opname van stikstof,
juist hogere hardheden in de las, zie figuur 10. Pas als
stikstof > 60% argon of helium bevat wordt de hard-
heid in de las lager.

figuur 10 Invloed van de lassnelheid op de hardheid in de
laszone

In figuur 11 zijn doorsneden weergegeven van het ge-
bruik van helium en argon bij verzinkte staalplaat. De
lassen zijn gemaakt met een vermogen van 1250 W
en een snelheid van 3 m/min. Voor beide gassen geldt
dat sprake is van een korrelverfijning ten opzichte van
het niet-beïnvloede plaatmateriaal. Bij het gebruik van
helium heeft de las een geringere breedte.

• Ondersnijding
De mate van ondersnijding (de las ligt niet op gelijke
hoogte met het plaatoppervlak) is voor de diverse laser-
systemen nagenoeg gelijk. Midden in het werkgebied
bedraagt de totale ondersnijding (onder- en bovenkant
samen) niet meer dan 30 µm. Tussen argon en stikstof
worden nauwelijks verschillen in ondersnijding waarge-
nomen. Helium geeft aan de bovenkant de grootste
ondersnijding. Bij toenemende lassnelheid kan bij alle
gassen de ondersnijding aan de onderkant oplopen tot
40-50 µm.

a)  beschermgas helium

b)  beschermgas argon

figuur 11 Voorbeelden van lasverbindingen met helium (a)
en argon (b) als beschermgas

• Breedte las en invloed op de zinklaag
De invloed van het schermgas en het lasersysteem op
de breedte van de las kan als volgt worden samen-
gevat:
- Stikstof geeft de grootste lasbreedte. Argon en

helium geven nauwelijks verschillen te zien. Voor de
onderzochte lassnelheden is de lasbreedte aan de
bovenkant 0,8 à 0,9 mm en aan de onderkant ca.
0,5 à 0,7 mm. Het verschil in breedte wordt beïn-
vloed door de verschillen in mode-structuur van de
gebruikte lasertypen. Gebleken is dat de TEM00-
mode de smalste lassen oplevert;

- Bij gelijke lassnelheden en lijnenergie komen de las-
breedten met de verschillende lasersystemen vrijwel
overeen;

- Bij blanke staalplaat worden de grootste lasbreedten
verkregen. De lassen in de thermisch verzinkte
staalplaat zijn ca. 0,05 mm minder breed.

Naast de breedte van de lassen is ook de grootte van
de beïnvloede zone van de bekleding van belang, met
name bij het lassen van geverfde staalplaat. Het blijkt
dat de grootte van de beïnvloede zone bij lassnelheden
groter dan 4 m/min, 1,5 mm bij gebruik van helium is
en 2,0 mm bij argon. Bij lagere snelheden (3 m/min)
ca. 3,5 mm bij gebruik van stikstof en 3,0 mm bij dat
van argon. Het gebruikte schermgas oefent dus in-
vloed uit op de grootte van de beïnvloede zone. De
volgorde van breed naar smaller is stikstof, argon,
helium.
In figuur 12 zijn de oppervlakken van lassen be-
schermd met de drie gebruikte gassen weergegeven.
Bij gebruik van helium en argon wordt een poreus-
achtige structuur naast de las waargenomen. Bij het
gebruik van stikstof blijkt dat niet geval te zijn. De
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beschermgas helium

beschermgas argon

beschermgas stikstof

figuur 12 Voorbeelden van invloeden van het gebruikte gas
op het uiterlijk naast de lassen

aanwezigheid van enige zuurstof in stikstof kan ver-
antwoordelijk zijn voor dit verschijnsel. Ook bij het

conventioneel lassen blijk het gebruik van 100%
inerte gassen dergelijke verschijnselen te vertonen.

• Corrosie
De toegepaste corrosieproef bestaat uit het benevelen
van de proefstukjes met een zoutoplossing. (ASTM
B117-73 Salt spray testing).
Tijdens de looptijd van de corrosieproef zijn de proef-
stukjes beoordeeld op het ontstaan van eerst gele en
daarna roodbruine corrosieproducten. De gele corro-
sieproducten zijn een mengsel van zink- en ijzer-
verbindingen. De roodbruine corrosieproducten zijn
voornamelijk ijzerverbindingen. De gele corrosiepro-
ducten geven geen verschillen in de diverse lassen
aan. De roodbruine corrosieproducten geven wel
verschillen; de breedste lassen, waar plaatselijk het
meeste zink is verdwenen, scoren het slechtst, met
name de lassen met stikstof als schermgas.

Samenvatting invloed van de beschermgassen

De invloed van de gebruikte beschermgassen is in tabel
4 weergegeven.

5.2 De lassnelheid

Het is gebleken dat de lassnelheid invloed heeft op de
vorming van zeer fijne poreusheid bij het gebruik van
stikstof als beschermgas. Met normale radiografische
technieken is deze niet vast te stellen. Bij microfocus
radiografisch onderzoek van de lassen, wordt deze po-
reusheid wel waargenomen en wel bij lage lassnelheden.
De meest optimale snelheid blijkt 3,5 m/min te zijn.
Bij hogere snelheden zal de temperatuur van het smelt-
bad minder hoog zijn, waardoor de viscositeit van het
smeltbad toeneemt en ook de opname van atomaire stik-
stof minder snel zal verlopen.

Bij het lassen van blanke plaat blijkt de poreusheid groter
te zijn dan bij de verzinkte typen. Een mogelijke reden
hiervan kan zijn dat bij blanke plaat, door een hogere
viscositeit van het smeltbad, meer beschermgas kan
worden opgenomen dan bij verzinkte plaat.

Verlaging van de lassnelheid heeft tot gevolg:
- een verhoging van de warmte-inbreng en daardoor een

verlaging van de afkoelsnelheid met de daarmee sa-
menhangende hardheid;

- een verlenging van de expositietijd bij hoge tempera-
tuur en daardoor een grotere opname van gassen in de
las, specifiek de stikstofopname en daardoor nitride-
precipitaties, hogere dislocatiedichtheid en hogere
hardheid;

- een verbreding van de las en een beschadigde opper-
vlakte.

Door het gebruik van argon als beschermgas zal minder
microporeusheid optreden. Als het stikstofaandeel in
stappen wordt verhoogd van 0 tot 90%, blijkt dat onder
gelijke omstandigheden de microporeusheid toeneemt
van enkele tienden tot ca. 5,5%.

tabel 4 Overzicht van de invloed van beschermgassen

beoordelingskenmerk helium argon stikstof

hardheid van het lasmetaal gemiddeld gemiddeld groter

ondersnijding van de las groter gemiddeld gemiddeld

breedte van de las kleiner gemiddeld groter

weerstand tegen corrosie gering gering groter
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5.3 De brandpuntsafstand en de focussering

Uit het uitgevoerde onderzoek is niet eenduidig komen
vast te staan wat de invloed is van de brandpunts-
afstand van de gebruikte optieken. Uit praktisch oogpunt
wordt in ‘t algemeen de voorkeur gegeven aan een
brandpuntsafstand van 125 mm. Hierdoor is de kans op
beschadiging van de optiek door metaalspetters duidelijk
geringer dan bij kortere brandpuntsafstanden.

Ook het vaststellen van het optimale focuspunt is van
een aantal variabelen afhankelijk. Niet in de laatste
plaats vanwege het feit dat de stabiliteit van de bundel-
eigenschappen niet constant hoeft te zijn. Spiegels
kunnen vervuilen en het focuspunt van een laserbundel
kan zich door warmer worden van de optiek gaan ver-
plaatsen. Een gesignaleerde vuistregel is dat de beste
resultaten worden verkregen door het focuspunt 1/3 van
de te lassen plaatdikte onder het oppervlak te richten. In
het uitgevoerde onderzoek is dat niet bevestigd. Men
kwam tot de conclusie dat een focuspunt van 2 mm
boven het plaatoppervlak aan de doorlassingszijde de
smalste las te zien gaf. Aan de bovenzijde was geen
invloed van het focuspunt waar te nemen. De gecon-
stateerde verschillen zijn echter marginaal.

5.4 Continu- of gepulst CO2-laserlassen

Bij de vergelijking van continu- en gepulst lassen is vooral
gelet op de mate waarin de bekleding tijdens het lassen
wordt beschadigd. Andere aandachtspunten waren: de
hardheid van het lasmetaal, de aanwezigheid van poriën in
de las en de weerstand tegen corrosie van de lasver-
binding.
Gebleken is dat bij gelijke warmte-inbreng bij het continu-
en gepulst lassen, de breedte van de lassen, de mate van
beschadiging van de bekleding en de hardheid van de
lassen volkomen vergelijkbaar zijn. Alleen het optreden
van poreusheid is significant lager bij het gepulst laser-
lassen. Dit is ook het geval bij het gepulst TIG-lassen
t.o.v. het lassen met een continu stroom.

• Beschadiging van de deklaag
Bij het gepulst lassen is er een duidelijk verschil van
de beïnvloede breedte van de bekledingslagen, zink of
een combinatie zink + verf. In tabel 5 is een samen-
vatting van de resultaten weergegeven van het lassen
van blanke plaat, de vier typen met alleen een zink-
laag en de twee typen voorzien van een zink- en een
verflaag. Het toegepaste vermogen is 1700 W en een
lassnelheid van 3,5 m/min. De toegevoerde energie
bedroeg ca. 20 J/mm.

• Hardheid van de las
Bij onderzoek naar de hardheid van de lasverbindingen
zijn nauwelijks enige verschillen tussen continu- of
gepulst lassen gevonden (zie figuur 13).
Geverfde plaat geeft zowel met continu- als gepulst
lassen een hogere hardheid in de las dan verzinkte
plaat. Dit is een gevolg van koolstofopname in het
smeltbad uit de verbrandingsproducten van de poly-

urethaanlaag. Het hogere koolstofgehalte geeft een
hogere harding. Metingen hiervan zijn weergegeven in
de figuren 14 en 15 voor een respectievelijk niet en
wel gepulste instelling voor alleen verzinkte en ver-
zinkte plaat voorzien van een verflaag.

figuur 13 Hardheidsprofielen van lasverbindingen in
verzinkte plaat

figuur 14 Hardheidsmetingen van verbinding met continu
instelling

figuur 15 Hardheidsmetingen van verbindingen gepulst
gelast

tabel 5 Invloed van continu en gepulst lassen bij gelijke lassnelheden

type plaat

continu instelling gepulste instelling

beschadiging laag (mm) breedte van de las (mm) beschadiging laag (mm) breedte van de las (mm)

boven onder boven onder boven onder boven onder

blank n.v.t. n.v.t. 0,89 0,54 n.v.t. n.v.t. 0,83 0,42

verzinkt 1,7-3,1 1,7-3,1 0,85 0,55 1,3-2,3 1,2-2,3 0,80 0,32

verzinkt + verf 4,0-4,2 3,9-4,2 0,77 0,51 2,6-3,1 2,6-3,1 0,73 0,44
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• Lasprofiel
Bij gelijke warmte-inbreng is het profiel van de lassen
bij continu- en gepulst lassen vrijwel gelijk. Gepulst
lassen geeft wel de mogelijkheid zeer gecontroleerd
met een lagere warmte-inbreng te werken, waardoor
de lasbadbeheersing eenvoudiger wordt.

• Corrosie
De corrosietesten volgens ASTM B117-73 “Salt spray
testing” tonen geen noemenswaardige verschillen
tussen continu- en gepulst gelaste verbindingen. Ook
hier blijken de smalste lassen het gunstigst te zijn.
Het gepulst lassen geeft wel de mogelijkheid zeer
gecontroleerd te werken met een zo laag mogelijke
warmte-inbreng (lijnenergie).

6 Lasnaadvormen en lasnaadtoleranties

6.1 Lasnaadvormen

Naast het onderzoek op T (stompe)-naden is nog een
aantal andere voorkomende lasnaadvormen onderzocht.
Dat zijn buitenhoek-, overlap- en neuslassen. Deze typen
zijn schematisch weergegeven in figuur 16.

figuur 16 Toegepaste lasnaadvormen

6.2 Lasnaadtoleranties

Gezien de geringe diameter van een laserbundel, is te
verwachten dat toe te laten toleranties gering zullen zijn.
Om een idee te hebben, bij een laserbundel met een dia-
meter van ca. 0,2 mm en een spleetbreedte van 0,1 mm
tussen twee platen, gaat ca. 50% van de energie ver-
loren. Dat betekent dat matig geknipte of zelfs laserge-
sneden plaatkanten niet acceptabel kunnen zijn.
Bij het elektronenbundellassen kunnen toleranties wor-
den opgevangen door de bundel een geringe roterende
beweging te laten maken. Dat kan omdat de bundel
magnetisch wordt gefocusseerd. Bij het laserlassen ligt
dat wat ingewikkelder. In principe kan de bundel van
een Nd:YAG-laser door middel van een galvanometer-
systeem met een bepaald patroon worden gestuurd. Bij
het lassen met een CO2-laser is de vorm van de gefo-
cusseerde bundel (de TEM-mode) van belang zoals in
hoofdstuk 3 al is aangegeven. Een bredere bundel kan
dan in het voordeel zijn.

• Stompe naden
Lasnaadtoleranties worden bij vlakken platen gekarak-
teriseerd door de spleetbreedte en het verschil in

hoogte (high-low). Bij het bepalen van de toelaatbare
spleetbreedte zijn er in principe twee uitgangspunten:
- bepalen van de toelaatbare spleetbreedte, waarbij

de verbinding nog aan alle eisen kan blijven voldoen;
- bepalen van de spleetbreedte, waarbij er nog een

verbinding tot stand kan worden gebracht.

Bij een plaatdikte van 0,8 mm met gefreesde kanten
en een laserbundel die in het midden van de spleet
wordt gepositioneerd, kan bij spleten van 0,10 en
0,15 mm nog een acceptabele lasverbinding worden
gemaakt, bij een spleet van 0,20 mm niet meer. Er
blijkt geen verschil in blank-, verzinkt- of geverfd
plaatmateriaal met betrekking tot de toelaatbare
spleetbreedte.
De “high-low” experimenten zijn beperkt tot het ma-
ken van lasverbindingen met een verschil van 0,4 mm
met de focuspositie op de onderste plaat. Dit verschil
is zonder problemen overbrugbaar. Figuur 17 geeft een
overzicht van de resultaten van het lassen met aan-
eengesloten plaatkanten, een high-low van 0,4 mm en
een spleetbreedte van 0,15 mm. De resultaten van de
twee verschillende typen CO2-lasers zijn eveneens in
de figuur weergegeven. De laser met een wat bredere
bundel (type I, met een TEM10-mode) is hier duidelijk
in het voordeel.

• Invloed knippen en lasersnijden
Bij het laserlassen mag het materiaaltekort ten opzich-
te van de ideale dwarsdoorsnede niet te groot worden.
Gebeurt dit toch, dan kan een grote ondersnijding van
de las worden waargenomen. De plaatranden moeten
daarom zo recht mogelijk worden gesneden; afrondin-
gen en bramen zoveel mogelijk worden vermeden. Bij
het knippen met een guillotine schaar moet de spleet-
breedte zo gering mogelijk worden gehouden. Bij het
thermisch snijden moet de werkstukzijde zo recht mo-
gelijk worden gehouden. In figuur 18 is een aantal
voorbeelden gegeven van lasnaden van geknipte
randen.

• Buitenhoeklassen
Bij de buitenhoeklassen is een drietal maatafwijkingen
beoordeeld. Dit zijn twee variaties in spleetbreedten en
een variatie in overlap van de twee haaks op elkaar
staande platen. In figuur 19 zijn de maximaal toelaat-
bare afwijkingen hiervan schematisch weergegeven.
De lassen zijn gemaakt met lasersysteem I met een
laservermogen van 1700 W en een snelheid van
1,5 m/min.

In figuur 20 zijn representatieve dwarsdoorsneden
weergegeven van de in figuur 19 beschreven configu-
raties.

Uit de dwarsdoorsneden blijkt dat de lasverbindingen
onder optimale condities of met 100% overlap een
mooie bolle buitenkant hebben. Bovendien is de door-
lassing zodanig dat de kleinste dikte van de las groter
is dan de plaatdikte. Een iets hogere lassnelheid (bij-
voorbeeld 2 m/min) leidt tot lasverbindingen met een
mindere bolling en een minder regelmatig uiterlijk. Bij
de lasverbindingen waarbij vooraf een spleet is aange-
bracht, ontbreekt de bolle vorm en zijn de lasverbin-
dingen vlakker. De kleinste dikte van de las is nog wel
gelijk aan de plaatdikte.

Zoals mocht worden verwacht is de warmte beïnvloe-
de zone van de buitenhoeklasverbindingen in vergelij-
king met stomplasverbindingen relatief groot. Tussen
de lijnenergie voor beide lasverbindingen zijn dan ook
grote verschillen aanwezig: voor de buitenhoeklas
68 J/mm en voor de stomplasverbinding ‘slechts’
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figuur 17 Invloed van spleetbreedte en ‘high-low’ op de laskwaliteit

figuur 18 De invloed van de laskantenvoorbereiding (boven) op de lasresultaten (onder)
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figuur 19 Toelaatbare maatafwijkingen bij buitenhoeklassen

figuur 20 Resultaten van lasproeven op buitenhoeklassen

29 J/mm. Deze verschillen komen ook tot uiting in de
mate waarin de bekleding van de platen is beschadigd.
Bij de stomplasverbindingen is de breedte van het
totale beschadigde gebied ca. 4 mm, terwijl bij de
buitenhoeklasverbindingen deze zone ca. 8 mm breed
is. In figuur 21 is de meest optimale configuratie voor
een buitenhoeklas met een plaatdikte van 0,8 mm
weergegeven.

• Overlap- en neuslassen
Het aanwezige zink, maar vooral het verfsysteem
heeft een negatieve invloed bij het leggen van overlap-
en neuslassen. Het gevolg is dat er een overmatige
hoeveelheid poreusheid en spatten ontstaan.
Hiernaast is de exacte justering van de bundel en het
focuspunt bij overlaplassen van belang.

Het werkgebied bij overlaplassen is smal, namelijk
maximaal 0,4 mm. Het aanhouden van een spleet tus-
sen de boven- en de onderplaat werkt gunstig uit.

figuur 21 Optimale condities voor de buitenhoeklas

Hierdoor kunnen ontwikkelde gassen gemakkelijker
ontsnappen. In figuur 22 zijn schematisch de effecten
van de plaatsing van de laserbundel weergegeven.
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figuur 22 Invloed van plaatsing van de laserbundel

Voor het verkrijgen van acceptabele resultaten bij
neuslassen zullen in ieder geval de deklagen plaatse-
lijk op de aan elkaar liggende zijden moeten worden
verwijderd. Dat vermindert de economische bedrijfs-
voering. In figuur 23 worden aanwijzingen gegeven
voor aanbevolen instellingen bij het overlap- en het
neuslassen.

figuur 23 Condities voor het overlap- en neuslassen

7 Nd:YAG-lassen

Er heeft een verkennend onderzoek plaatsgevonden naar
de toepassing van Nd:YAG-lasers. Dit soort type lasers
werd in die periode, gezien hun bescheiden vermogens,
nauwelijks ingezet voor het lassen van plaatmaterialen.
Het was en is een type dat bij uitstek zijn toepassing
vond en vindt in de elektronische industrie. Het grote
voordeel van het gebruik van een Nd:YAG-laser is daarbij
de mogelijkheid de bundel via glasvezelkabel naar het
werkstuk te kunnen transporteren (zie tabel 6).
Er heeft sindsdien een stormachtige ontwikkeling bij de
Nd:YAG-lasers plaatsgevonden. Op dit moment zijn ver-
mogens van 4 kW beschikbaar. De in het onderzoek
gebruikte lasers hebben daarmee vergeleken bescheiden

mogelijkheden met een vermogen van gemiddeld 120 W.
Dat komt tot uiting bij de lassnelheid, die ca 10x lager is
dan bij het CO2-laseronderzoek. Er ontstaat een verge-
lijkbare lasbreedte als bij gepulst CO2-lassen. Ook is bij
de meest optimale instelling de ingebrachte lijnenergie
daarmee vergelijkbaar. Wel is gebleken dat de invloed op
de bekleding geringer is.

Het ligt voor de hand dat de recente ontwikkelingen
mogelijkheden bieden om ook Nd:YAG-lasers voor het
lassen van plaatmateriaal in te zetten. De combinatie
van het grotere vermogen en de flexibiliteit voor het
geleiden van de bundel, maken het mogelijk ook meer
ruimtelijke componenten te lassen.

8 Conclusies

• Blanke-, verzinkte- en geverfde staalplaat kunnen bij
een stompe lasnaadvorm goed worden gelast met
CO2-lasers.

• Door de hoge lassnelheid en daaraan gekoppelde hoge
afkoelsnelheid zijn de lassen ca. 100 Hv eenheden
harder dan het basismateriaal.

• Bij geverfde plaat is deze hardheid nog hoger door op-
name van koolstof uit de verbrandingsproducten van
de verflaag.

• Door verbranden van de verf ontstaat een beschadigde
zone van ca. 5x de lasbreedte. Naast deze beschadi-
ging is ook sprake van een roetaanslag naast de las.

• Nd:YAG-laserlassen geeft een smallere beschadigde
zone dan het CO2-laserlassen.

• Het pulserend CO2-lassen geeft t.o.v. continu lassen
bij gelijke snelheid een minder grote beschadigde zone
van het zink- en verfsysteem te zien.

• Bij andere lasnaadvormen, vooral overlap- en neus-
lassen, zijn de problemen vooral bij de geverfde plaat
groter. Met name poreusheid door het niet kunnen ont-
wijken van zink- en verfresiduen speelt hierbij een be-
langrijke rol. Het negatieve effect hiervan is geringer
bij de buitenhoeklassen, maar ook hier geldt dat de
beschadigde zone groter is. De meer dan twee maal
grotere warmte-inbreng is hiervoor verantwoordelijk.

• Bij stompe verbindingen is de maximaal toelaatbare
spleetbreedte 0,15 mm. De maximaal toelaatbare
high-low is 0,4 mm.

• Van de onderzochte beschermgassen geeft helium aan
de bovenzijde van de plaat en argon aan de onderzijde
de beste resultaten.

• De lasresultaten van Nd:YAG-lasers zijn vergelijkbaar
met de gepulste CO2-lasers. Door het werken met
lasers met lagere vermogens is de lassnelheid echter
beduidend (tot 10x toe) lager. De ontwikkeling van
Nd:YAG-lasers met een hoger vermogen zijn daarom
interessant, aangezien bij deze lasers de energie via
glasvezelgeleiders toe te voeren is.

tabel 6 Resultaten van het Nd:YAG-lassen

materiaal

lasersysteem A, lijnenergie 33 J/mm lasersysteem B, lijn energie 22 J/mm

beschadiging bekleding
(mm)

breedte las (mm) beschadiging bekleding
(mm)

breedte las (mm)

boven onder boven onder boven onder boven onder

blank n.v.t. n.v.t. 1,1 -* n.v.t. n.v.t. 0,85 0,46

verzinkt 1,4-1,7 0,9-1,1 0,84-0,90 0,16-0,35 1,9 1,9 0,78-0,81 0,42-0,49

verzinkt + verf 2,0 1,9-2,0 0,72-0,87 0,41-0,46 - - - -

* op grens van doorlassing




