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Oppervlaktebewerkingen met hoogvermogen lasers
Het bewerken van metalen oppervlakken met behulp van een hoogvermogen laser
biedt vele voordelen ten opzichte van conventionele technieken voor oppervlaktebewerken. Zo kan de bewerking zeer lokaal worden uitgevoerd, waardoor het product niet vervormt en worden oppervlakken van een hoge kwaliteit verkregen. In
de voorlichtingspublicatie VM 121 “Hoogvermogen lasers voor het bewerken van
metalen” [1] worden verschillende (theoretische) onderwerpen die een rol spelen
bij het bewerken (snijden, lassen, oppervlakte bewerken, enz.) van metalen gedetailleerd(er) behandeld. Deze praktijkaanbeveling wil met name inzicht geven in de
praktische aspecten die bij het gebruik van een hoogvermogen laser voor het oppervlaktebewerken aan de orde komen.
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Inleiding

Doel van laser-oppervlaktebewerkingen is het verbeteren
van de oppervlakte-eigenschappen van metalen producten.
Hierbij valt te denken aan hardheid, slijtvastheid, vermoeiingsweerstand, corrosievastheid, oppervlakteruwheid, enz.
Deze oppervlakte-eigenschappen worden bereikt door het
veranderen van de microstructuur van het oppervlak van
het product of door het aanbrengen van een laag bovenop
het product. Voordeel van deze aanpak is, dat de keuze
van de oppervlakte-eigenschappen van een product kan
worden gemaakt op basis van functionele eisen (bijvoorbeeld slijtvastheid), terwijl het basismateriaal kan worden
gekozen op grond van bijvoorbeeld sterkte en/of prijs.
Tijdens de bewerking beweegt de laserbundel over het te
behandelen oppervlak, waardoor het oppervlak opwarmt,
er al dan niet, smelten optreedt, en na het passeren van
de laserbundel weer afkoelt. De verschillende oppervlaktebewerkingen worden onderverdeeld in processen waarbij
wel of geen smelten optreedt, en waarbij aan het smeltbad wel of geen materiaal wordt toegevoegd:
 Verhitten (niet smelten):
• Herstelgloeien
• Transformatieharden
 Smelten:
• Geen toevoegmateriaal:
- Omsmelten
- Verglazen
• Inclusief toevoegmateriaal:
- Legeren
- Dispergeren
- Cladden (oplassen)

Een andere techniek is het oplassen van toevoegmateriaal,
meestal in de vorm van gevulde of massieve draad, band
of poeder, op het oppervlak met een booglasproces, waarbij aanzienlijke opmenging met het onderliggende werkstukmateriaal kan plaatsvinden [2].
De laserbehandeling onderscheidt zich van alle bovengenoemde technieken door de veel geringere (factor 10 minder) warmte-inbreng. Daarnaast vindt de behandeling altijd
lokaal plaats met veelal een bewegende spot van maximaal
enige mm2 en interactietijden tot maximaal één seconde.
Vervorming van het werkstuk als gevolg van de thermische beïnvloeding treedt daardoor niet op of is aanzienlijk
kleiner dan bij de meeste conventionele technieken. Bovendien kunnen plaatsen worden behandeld die met veel andere
technieken niet bereikt kunnen worden. Daarnaast is de
kwaliteit van het laserbehandelde oppervlak beter: hogere
hardheid, geen porositeiten, betere hechting, enz. Nadelen
van laser-oppervlaktebewerkingen zijn de relatief hoge
investeringen, en de relatief lage bewerkingssnelheden,
waardoor het bewerken van grote oppervlakken erg tijdrovend is. De hoge investering kan echter in veel gevallen
snel worden terugverdiend i.v.m. de hoge productkwaliteit.
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Laserbronnen voor het bewerken van
oppervlakken

2.1 Opbouw van een laserbron
Het woord LASER is een acroniem voor Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ofwel licht-

versterking door gestimuleerde emissie van straling. Een
laserbron waarin de laserstraling wordt opgewekt (zie
figuur 2.1) bestaat uit:
 een trilholte (of resonator) die is opgebouwd uit spiegels, met daartussen
 een actief medium (CO2-gas bij een CO2-laser en een
kristal bij een Nd:YAG- en fiberlaser) en
 een energiebron, die energie in het medium ‘pompt’.

Vanaf hoofdstuk 4 wordt er op deze processen afzonderlijk ingegaan.

Vergelijking met conventionele oppervlaktebewerkingen
Conventionele thermische oppervlaktebewerkingen zijn
nitreren, carboneren, carbonitreren, inchromeren, aluminiseren, chemical en physical vapour deposition (CVD en
PVD). Bij deze bewerkingen wordt het gehele product
blootgesteld aan een gasatmosfeer gedurende langere tijd
(uren) bij een verhoogde temperatuur (150°C tot meer dan
1000°C). Bewerkingen die vergelijkbaar zijn met lasertransformatieharden (§ 4.2) zijn vlamharden en inductieharden. Met diverse thermische spuittechnieken (bijv. autogeen-, plasma- en High Velocity Oxygen Fuel (HVOF)spuiten) wordt een laag gevormd van stollende (metaal)deeltjes, die met hoge tot zeer hoge snelheid op het opPA.09.13 - “Oppervlaktebewerkingen met hoogvermogen lasers”

figuur 2.1 Principeopbouw van een laserbron

Bij de CO2-laser en de diodelaser wordt de energie elektrisch in het actieve medium ‘gepompt’. Bij de Nd:YAGlaser gebeurt dit ‘pompen’ d.m.v. licht van flitslampen
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(lampen-gepompte Nd:YAG-laser) of d.m.v. licht van diodes (diode-gepompte Nd:YAG-laser). De toegevoerde energie wordt in de trilholte omgezet in ‘laserlicht’, waarvan
een klein deel door één van de spiegels (uitkoppelspiegel)
wordt doorgelaten (zie figuur 2.1). Het doorgelaten laserlicht is de laserbundel waarmee materialen kunnen worden
bewerkt. Het licht van de laserbundel heeft slechts één
golflengte (één kleur, zie ook tabel 2.1). De mate waarin
laserlicht wordt geabsorbeerd door materialen hangt af
van deze golflengte en de optische eigenschappen van
het materiaal (zie § 2.2). De keuze voor een bepaald type
laserbron hangt onder andere met deze absorptie samen.
Van de totale hoeveelheid toegevoerde (pomp)energie
wordt wel 65 tot 97% omgezet in (verlies)warmte (zie
tabel 2.1). Deze tabel geeft ook een overzicht van de belangrijkste eigenschappen van de drie lasertypen die het
meest geschikt zijn voor het laser-oppervlaktebewerken.
tabel 2.1 Overzicht eigenschappen laserbronnen die geschikt
zijn voor laser-oppervlaktebewerken

10,6 [µm]

energetisch
rendement [%]
10 tot 15

vermogen
[kW]
> 20

780-1100 nm
780-1100 nm

30 tot 50
30 tot 50

< 10
<8

1,06 [µm]
1,06 [µm]
1,07-1,08 [µm]

3 tot 10
20 tot 25
30

4-4,5
8
< 20

lasertype

golflengte

CO2
Diode
 direct
 fiber
Nd:YAG
 staaf
 disc
Fiber

Gezien de hoge beschikbare vermogens (meer dan 20 kW)
worden CO2-lasers veel toegepast voor het bewerken van
grote oppervlakken. De voordelen van Nd:YAG-lasers t.o.v.
CO2-lasers zijn onder andere dat het Nd:YAG-laserlicht
door een glasfiber kan worden getransporteerd (zie § 3.1),
en dat het beter wordt geabsorbeerd door metalen (zie
§ 2.2). Inmiddels zijn Nd:YAG-lasers beschikbaar in vermogens van meer dan 4 kW voor het economisch bewerken van metalen productoppervlakken. Het energetisch
rendement van een diode-gepompte Nd:YAG-laser (circa
10%) is hoger dan die van een lampen-gepompte Nd:YAGlaser (circa 3%). Bovendien hebben diodes een langere
standtijd (circa 10.000 uur) dan lampen (circa 1.000 uur).
Diodes zijn echter duurder dan lampen.

dan is de vermogensdichtheid gelijk aan:
P 4P
[W / m2 ]
I=
=
O πd 2

(2.1)

Met een laserbundel kunnen vermogensdichtheden tot circa
1020 W/m2 worden bereikt. Ter vergelijking, met een elektrische lasboog wordt circa 108 W/m2 bereikt. Het voordeel
van de hoge vermogensdichtheid van de laser is, dat bij een
relatief snelle bewerkingssnelheid, een dunne oppervlaktelaag zeer snel kan worden verhit, zonder dat het onderliggende
bulkmateriaal te veel wordt opgewarmd. Hierdoor zal er geen
of nauwelijks thermische vervorming van het product
optreden.
De vermogensdichtheid I vormt samen met de interactietijd t i [s] de belangrijkste procesparameter die het resultaat
van een oppervlaktebewerking bepalen. De interactietijd is de
tijd gedurende welke de laserbundel een punt op het productoppervlak bestraald. Als de laserbundel met een snelheid v [m/s] beweegt en d [m] de diameter van de bundel
op het productoppervlak is, dan is de interactietijd te
berekenen als:

ti =

d
v

(2.2)

Indien de laserspot niet rond is (zoals bij de diodelaser, zie
figuur 2.4c), neemt men in plaats van de diameter d meestal
de lengte van de laserspot in de bewegingsrichting.
Figuur 2.2 geeft een overzicht van de laser-oppervlaktebewerkingen in een zogenaamd vermogensdichtheid-tijd
diagram, of kortweg I - t diagram (I in W/cm2).

figuur 2.2 Overzicht van de laser-oppervlaktebewerkingen
volgens het I - t diagram

Behalve als energiebron voor de Nd:YAG-laser, kunnen
laserdiodes ook direct worden gebruikt voor het bewerken
van materialen. Door de opbouw van de diodelaser is de
laserbundel niet rond, maar rechthoekig (zie figuur 2.4c),
en vertoont een grote divergentie (zie figuur 2.3). De
voordelen van de diodelaser t.o.v. de CO2- en Nd:YAGlaser zijn het hoge energetische rendement van ca. 35%,
het lage gewicht (circa 10 kg) en de kleine afmetingen
(ter grootte van een schoenendoos). De rechthoekige vorm
van het focus maakt dat de diodelaser erg geschikt is voor
het bewerken van oppervlakken.

Uit deze figuur is op te maken dat verglazen plaatsvindt
bij een hoge vermogensdichtheid (circa 107 W/cm2) en
kleine interactietijden (circa 0,1 µs), terwijl transformatieharden en herstelgloeien plaatsvinden bij lage vermogensdichtheden (circa 1000 W/cm2) en lange interactietijden
(circa 1 seconde).

2.2 Eigenschappen van laserstraling en laser-

De kleinste insnoering van de bundel d0[m], wordt waist
(taille) genoemd. Vanaf de waist neemt de bundeldiameter toe. De divergentiehoek θ(z) [rad] bereikt op grote afstand van de waist de asymptotische waarde θ0 [rad]. De
divergentiehoek hangt af van de golflengte λ [m] van het
laserlicht en de waist-diameter d0 (zie figuur 2.3).
In vergelijking met ‘normale’ lichtbronnen is de divergentie van een laserbron klein. Dit maakt het mogelijk om de
laserenergie over grote afstanden te transporteren, zonder
dat de vermogensdichtheid I [W/m2] afneemt.

bundels

Een laserbron is niets anders dan een lichtbron, maar wel
één met een aantal bijzondere eigenschappen, waarmee
het zich onderscheidt van ‘normale’ lichtbronnen.
Eigenschappen, waarvan voor het oppervlaktebewerken
in het bijzonder gebruik wordt gemaakt, zijn de geringe
bundeldivergentie en de hoge vermogensdichtheid.

Vermogensdichtheid
De vermogensdichtheid I [W/m2] is het laservermogen P [W]
per oppervlak O [m2] van de bundeldoorsnede. De vermogensdichtheid wordt soms ook ‘intensiteit’ genoemd, vandaar het gebruik van het symbool I voor de vermogensdichtheid. Als d [m] de diameter is van de laserbundel,
2

Geringe bundeldivergentie
Vaak wordt gedacht dat een nog niet gefocusseerde
laserbundel perfect evenwijdig is. Dit is echter niet het
geval. Dat wil zeggen, de diameter d [m] van de laserbundel varieert langs de optische as (zie figuur 2.3).

Tevens maakt dit het mogelijk om de bundel tot een
kleine spot te focusseren.

Energieverdeling
De energieverdeling (intensiteitsverdeling) van de laserPA.09.13 - “Oppervlaktebewerkingen met hoogvermogen lasers”

Bundelkwaliteit
Een laserbundel (en dus ook de laserbron) kan worden
gekarakteriseerd met het kwaliteitsgetal M 2:

M2 =

figuur 2.3 Verloop van de bundeldiameter d langs de z-as
(optische as), voor een laserbundel met een
gaussische energieverdeling (zie ook figuur 2.4a)

straling over de doorsnede van de bundel, wordt bepaald
door de constructie van de resonator (trilholte) en de gebruikte optische componenten om de laserbundel te transporteren en te focusseren (zie hoofdstuk 3). Figuur 2.4
toont een aantal veel voorkomende energieverdelingen.

(a) gaussisch

(b) top hat

Io=8P/(π⋅d2)

I=4P/(π⋅d2)

(c) rechthoekig

I=P/(l⋅b)

figuur 2.4 Veel voorkomende energieverdelingen (intensiteitsverdelingen) van laserbundels

De gaussische intensiteitsverdeling (zie figuur 2.4a) komt
veel voor bij CO2-lasers. De maximale intensiteit (piekintensiteit) van deze energieverdeling treedt op in het centrum
van de laserbundel. Diens diameter d [m] is gedefinieerd
als die diameter waarbinnen 86% van het totale vermogen
valt. De top hat (hoge hoed) intensiteitsverdeling (zie figuur 2.4b) ontstaat als het licht van een Nd:YAG-laser of
diodelaser door een glasfiber wordt getransporteerd (zie
ook § 3.1). De diodelaser heeft een rechthoekige intensiteitsverdeling (zie figuur 2.4c).
De intensiteitsverdeling van een CO2-laserbundel kan zichtbaar worden gemaakt door gedurende korte tijd (circa
0,1 s) de laserbundel te laten ‘inbranden’ op perspex (zie
figuur 2.5). Dit wordt een mode burn genoemd.

π
d ⋅θ
4λ 0 0

(2.3)

Hierin is d0 de kleinste insnoering van de bundel en θ0 de
asymptotische waarde van de divergentiehoek (zie figuur 2.3).
Voor de gaussische intensiteitsverdeling (zie figuur 2.4a)
is M 2=1, voor alle andere energieverdelingen is M 2>1.
Let op: Sommige leveranciers van laserbronnen specificeren i.p.v. het kwaliteitsgetal M 2, diens reciproque 1/M 2,
of enkel het bundelproduct: d0⋅θ0.

Zoals hiervoor reeds vermeld, is een homogene en rechthoekige energieverdeling gunstig voor oppervlaktebewerkingen. Dit betekent dat een laserbron met een hoog kwaliteitsgetal (dus M 2>1) gunstig is voor laser-oppervlaktebewerkingen. Echter een klein kwaliteitsgetal, d.w.z.
M 2=1 heeft de volgende voordelen:
 de laserbundel kan tot een (zeer) kleine spot worden
gefocusseerd (zie ook figuur 3.3). Dit heeft als voordeel dat er een klein oppervlak kan worden bewerkt,
of met een laag laservermogen;
 (focusseer)optiek (lenzen, spiegels) met kleine diameter
kan worden ingezet;
 de werkafstand tussen focusseerlens/spiegel en het
product is groot, wat gunstig is voor de bereikbaarheid
van het product en veilig voor de optiek i.v.m. spatten.
Tabel 2.1 geeft voor de verschillende laserbronnen de
waarden van M 2 aan.

Absorptie van laserstraling
Bij het gebruik van lasers voor het oppervlaktebewerken
gaat het erom zo veel mogelijk laserenergie in het materiaal te krijgen (en dus niet te verliezen door reflectie aan
het oppervlak). Bij metalen wordt de laserenergie in een
zeer dunne oppervlaktelaag (circa 300 nm dik) omgezet
in warmte. Helaas wordt slechts een klein percentage
van de op het oppervlak vallende laserstraling door het
materiaal geabsorbeerd, de rest wordt gereflecteerd en
gaat verloren. Het percentage dat wordt geabsorbeerd
wordt absorptiecoëfficiënt A genoemd. De absorptiecoëfficiënt van een materiaal hangt o.a. af van de optische eigenschappen van het materiaal (zie figuur 2.6).

figuur 2.5 Een ‘inbranding’ (licht gekleurd) van een CO2laser in perspex (donker gekleurd) maakt diens
energieverdeling zichtbaar

Met deze methode kan op een goedkope en snelle wijze
de diameter en de vorm van de intensiteitsverdeling worden gemeten. Deze diameter en vorm hebben een grote
invloed op de bewerkingskwaliteit. De methode is echter
niet geschikt voor detailanalyse. Daarvoor is het beter om
een zogenaamd bundelanalyse apparaat te gebruiken [1].
Voor het laser-oppervlaktebewerken is een rechthoekige
energieverdeling zonder pieken (homogene verdeling)
gunstig, omdat dit resulteert in een gelijkmatige laagdikte
van de oppervlaktebewerking. De energieverdeling van de
diodelaser (figuur 2.4c) is in vergelijking met de top hat
(figuur 2.4b) en de gaussische verdeling (figuur 2.4a) in dit
opzicht dus de beste keus.
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figuur 2.6 Absorptiecoëfficiënt A [%] als functie van de
golflengte van laserstraling voor aluminium (Al),
goud (Ag), koper (Cu), glas en ijzer (Fe)

Hoe hoger de absorptiecoëfficiënt voor een metaal/golflengte combinatie, des te beter het materiaal kan worden
bewerkt. Voor metalen neemt de absorptiecoëfficiënt af
met toenemende golflengte van het laserlicht. Zo is voor
ijzer de absorptiecoëfficiënt van CO2-laserstraling minder
dan 20% en van Nd:YAG-laserstraling bijna 40%. Deze
relatief hoge absorptiecoëfficiënt is één van de reden waarom Nd:YAG-lasers in toenemende mate worden ingezet
voor het bewerken van oppervlakken. Omdat de absorptie3

coëfficiënt van staal voor CO2-laserlicht zo laag is, wordt
bij het transformatieharden met een CO2-laser vaak een
absorptieverhogende coating op het productoppervlak aangebracht (zie § 4.2). Nadat de laserenergie is getransformeerd in warmte in de oppervlaktelaag, vloeit de warmte
door geleiding naar het onderliggende materiaal.

3

3.2 Focussering en focuspositie
Om de vereiste hoge vermogensdichtheid te verkrijgen, die
nodig is om metaal te verhitten en/of te smelten, wordt
de laserbundel met behulp van lenzen of spiegels gefocusseerd (zie figuren 3.1 en 3.3).

Machine-aspecten

Behalve de eigenschappen van de laserbron en de laserstraling, bepalen ook de andere componenten van de laserinstallatie het resultaat van de oppervlaktebewerking.
Het gaat hierbij onder andere om het bundeltransport, de
focussering van de laserbundel, werkstukmanipulatie, alsmede de toevoer van gas en eventueel toevoegmateriaal.

3.1 Bundeltransport
Nadat de laserbundel is uitgetreden uit de laserbron, moet
deze worden getransporteerd naar de focusseringsoptiek
die zich op de bewerkingsplaats bevindt.
Bij de CO2-laser wordt het laserlicht via (afbuig)spiegels
van de laserbron naar de bewerkingsplaats getransporteerd (zie figuur 3.1).

figuur 3.3 Focussering van de laserbundel m.b.v. een lens.
Voor de eenvoud is de ongefocusseerde laserbundel weergegeven als een parallelle bundel zonder
divergentie

Lenzen voor CO2-lasers zijn bijna altijd van zink-selenide
(ZnSe) gemaakt. Deze lenzen kennen een vermogensverlies van circa 1% per lens, dat toeneemt met de standtijd
(circa 3.000 uur) van de lens. ZnSe is niet bestand tegen
laservermogens van meer dan 3 kW. Daarom worden bij
hoge vermogens spiegels ingezet (zie figuur 3.1). Per spiegel moet men rekenen op 0,5 tot 4% vermogensverlies.
Voor Nd:YAG- en diodelasers maakt men gebruik van een
samenstelling van meerdere kwartslenzen, waarvoor men
moet rekenen op 1% vermogensverlies per lens.

figuur 3.1 Bundeltransport (en focussering) van laserstraling
door middel van spiegels

Met een schuifspiegel of een gedeeltelijk doorlatende spiegel kan de laserbundel naar afzonderlijke bewerkingsplaatsen worden geleid, zodat één laserbundel op verschillende
werkstations kan worden ingezet. Spiegels voor CO2-lasers
zijn meestal van koper gemaakt en voorzien van waterkoeling. Per spiegel moet rekening worden gehouden met een
vermogensverlies van 0,5 tot 4%. Als de bundel over grote
afstanden (meerdere meters) wordt getransporteerd (voor
het bewerken van grote producten, bijvoorbeeld een krukas
van een vrachtwagen), zal ten gevolge van de bundeldivergentie de bundeldiameter sterk toenemen. Dit probleem
wordt opgelost door de toepassing van een bundelverbreder (of telescoop), zie figuur 3.1). Na de bundelverbreding
gaat de laserbundel namelijk met een (veel) kleinere divergentie verder.
De straling van Nd:YAG- en diodelasers kan niet alleen
met spiegels, maar ook met glasfibers (kerndiameter van
0,3 tot 1 mm) zonder verlies worden getransporteerd (zie
figuur 3.2). Het laserlicht blijft door interne reflecties
‘gevangen’ in de fiber. De energieverdeling van de uit de
fiber uittredende laserbundel heeft een top hat intensiteitsverdeling (zie figuur 2.4b).

figuur 3.2 De straling van Nd:YAG- en diodelasers kan door
een glasfiber worden getransporteerd van de
laserbron naar de focusseerkop
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De diameter df [m] van het focus wordt bepaald door de
brandpuntsafstand f [m] van de focusseerlens (of spiegel),
de golflengte λ [m] van het laserlicht, het kwaliteitsgetal
M 2 en de diameter D [m] van de laserbundel vóór focussering en bedraagt:
4M2 λ ⋅ f
(3.1)
df =
[m]
D
π
De diameter van de laserspot van de CO2- en de Nd:YAGlaser, die wordt toegepast voor laser-oppervlaktebewerkingen, ligt in de orde van grootte van 1 tot enkele millimeters (figuur 2.4a en 2.4b). Bij een diodelaser wordt na
focussering een rechthoekig focus verkregen, variërend
van 0,6 bij 0,8 mm tot 1,5 bij 1,5 mm (figuur 2.4c).
In vergelijking met lasersnijden [3], waar diameters in de
orde grootte van 0,1 à 0,2 mm worden toegepast en met
laserlassen [4], waar men diameters in de orde grootte van
0,1 à 0,8 mm toepast, zijn de afmetingen van de laserspot
bij oppervlaktebewerkingen groot. De corresponderende
vermogensdichtheden I (formule 2.1) zijn dus in verhouding
laag. De afmetingen van de laserspot worden zo gekozen
dat de gewenste spoorbreedte van de bewerking op het
product wordt verkregen. De maximale spoorbreedte wordt
mede bepaald door het beschikbare vermogen en de bewerkingssnelheid. De gewenste spotdiameter kan groter
zijn dan de diameter d f van het focus (zie formule 3.1).
De spotdiameter kan worden vergroot door de laserbundel te defocuseren. D.w.z. het productoppervlak boven
of onder het focus positioneren (zie figuur 3.4).

figuur 3.4 Defocusseren van de laserbundel resulteert in een
laserspot met grotere afmetingen dan het focus. De
positie z f [mm] van het focus tot aan het productoppervlak wordt focuspositie genoemd.
(a) De focuspostie is positief (z f>0) als het focus
onder het productoppervlak ligt.
(b) De focuspostie is negatief (z f<0) als het focus
boven het productoppervlak ligt
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Indien men een laserspot met diameter d op het oppervlak wenst, moet men bij een gegeven laserbron (λ, D, M 2)
en bij een gegeven lens (f), het productoppervlak op een
afstand van

zf =

f d 2 π 2 D2 − 16 M 2 λ 2 f 2
π D2

[m]

ling. Behalve buizen (figuur 3.6) en spiegels (figuur 3.7)
zijn er ook lenzen op de markt die hetzelfde effect bewerkstelligen.

(3.2)

boven of onder het focus plaatsen. Om een grotere laserspot te krijgen kan het beter zijn om een lens te gebruiken
met een grotere brandpuntsafstand f. Een dergelijke lens
resulteert in een grotere diameter van het focus (zie formule 3.1), én heeft een grotere scherptediepte en werkafstand
(zie figuur 3.5). De werkafstand is de afstand tussen de
onderzijde van de lens en het productoppervlak. Om de
optiek te beschermen tegen spatten vanaf het product
tijdens het bewerken, moet met een werkafstand van
circa 5 tot 20 cm worden gerekend. Daarnaast moet de
optiek worden beschermd met gas (zie § 3.7) en/of een
beschermglaasje.

3.3 Scherptediepte

figuur 3.6 Bundelintegrator: door interne reflecties in de buis
wordt een rechthoekige homogene energieverdeling verkregen

De scherptediepte s is gedefinieerd als twee maal die afstand tot het focus, waarover de bundeldiameter met een
factor √2 groter is dan de diameter d f van het focus (zie
figuur 3.5). Dus op de afstand s/2 van het focus is de
energiedichtheid nog maar de helft van die in het focus.

figuur 3.7 Met spiegels die voor zeer snelle scannende bewegingen zorgen (links), kan een gewenste energieverdeling worden ‘geschreven’. Met een segmentspiegel (rechts) wordt de intredende laserbundel
een aantal malen naast elkaar afgebeeld, waardoor er een lijnvormige energieverdeling ontstaat

3.5 Optiek en/of werkstukmanipulatie

figuur 3.5 Invloed van de brandpuntsafstand op de
scherptediepte

Een grote scherptediepte kan worden bereikt met een
lens (of spiegel) met een lange brandpuntsafstand (zie figuur 3.5). Een grote scherptediepte is gewenst, omdat
dan, rondom het focus, de bundeldiameter relatief weinig
toeneemt en dus de intensiteit weinig afneemt. Dit betekent dat de positionering van het te bewerken product
t.o.v. het focus minder kritisch is (zie § 3.2). Een beperking kan zijn, dat met toenemende brandpuntsafstand
ook de diameter van het focus toeneemt (zie figuur 3.5).

3.4 Bundelvorming
De energieverdeling (figuur 2.4) in de laserspot heeft een
grote invloed op de temperatuur en temperatuursverdeling die in het materiaal wordt opgewekt. Een Gaussische
energieverdeling (figuur 2.4a) is circulair en heeft de hoogste intensiteit in het centrum van het intensiteitsprofiel.
Deze intensiteitsverdeling resulteert in een ‘puntige’ temperatuursverdeling, die goed is voor het laserboren en
-snijden, maar minder geschikt voor laser-oppervlaktebewerkingen. Bij oppervlaktebewerkingen is een meer uniforme temperatuursverdeling gewenst, die enigszins kan
worden bereikt door uit focus te werken (zie figuur 3.4).
Beter is het om de optiek zo uit te voeren dat een gelijkmatige energieverdeling het resultaat is.
In figuren 3.6 en 3.7 zijn enkele methoden weergegeven
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Om de laserspot ten opzichte van het product te bewegen, kan men gebruikmaken van:
 een stationair (niet-bewegend) product met een bewegende laserkop, ook wel flying optics genoemd (zie
figuur 3.8a);
 een productmanipulator met stationaire (stilstaande)
optiek (zie figuur 3.8b);
 een hybride variant (zie figuur 3.8c).

(a)

(b)

(c)
figuur 3.8

Optiek versus werkstukmanipulatie.
(a) Flying optics, waarin de optiek (laserbundel)
wordt bewogen en het product stil staat.
Deze opstelling wordt meestal toegepast bij
grote of zware producten.
(b) Stilstaande optiek en bewegend product.
Deze opstelling wordt meestal toegepast bij
lichte en/of kleine producten.
(c) Hybride manipulator, waarin zowel de optiek,
als het product wordt bewogen
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Afhankelijk van de dimensies van het product kiest men
voor een 1D systeem, bijvoorbeeld voor het bewerken
van buizen, voor een 2D of een 2½D systeem voor het
bewerken van vlakke producten of een 3D systeem voor
het bewerken van drie-dimensionale producten. Bij cilindrische producten laat men in het algemeen het product
draaien, waarbij de bundel een axiale beweging maakt.
Hierdoor beschrijft de laserspot een schroefbaan (helix)
op het productoppervlak, waarvan de spoed wordt bepaald door de rotatie- en axiale snelheid (zie figuur 3.10).
Voor het bewerken van 3D producten kan men behalve
CNC- en gantrymanipulatoren ook een robot inzetten.
Samen met een laserbron, voorzien van een glasfiber,
vormt een robot een zeer flexibel productiemiddel.

Bewerkingspatroon
Grote oppervlakken (groter dan het oppervlak van de laserspot) worden bewerkt door de laserspot volgens een
patroon over het productoppervlak te bewegen.
Figuur 3.9 geeft twee mogelijke patronen weer.

(a) meander patroon

figuur 3.9

(b) tralie patroon

Grote oppervlakken kunnen worden bewerkt
door de laserspot volgens een patroon over het
productoppervlak te bewegen. Doorgetrokken
lijn: laser aan, stippellijn: laser uit

Het meander patroon (figuur 3.9a) heeft als voordeel dat
het proces slechts éénmaal dient te worden opgestart en
het gehele oppervlak dus zonder onderbreking wordt bewerkt. Een nadeel van dit patroon is dat (de bulk van) het
product ongelijkmatig wordt opgewarmd, wat nadelig kan
zijn voor kleine producten (bijv. spanningen of ontlaten).
Het tralie patroon (figuur 3.9b) heeft dit nadeel niet. Bij dit
patroon moet het proces echter steeds opnieuw worden
opgestart.

Om de negatieve invloed van de verstoringen te verminderen, kan men gebruikmaken van procesbeheersing bestaande uit een sensor en een regelaar (zie figuur 3.11).

figuur 3.11 Procesbeheersing (regellus)

Voor de bewerkingen waarbij geen smelten optreedt, kan
men als sensor volstaan met een pyrometer (contactloze
temperatuursensor), waarmee men de temperatuur ter
plaatse van de laserspot of op een gedefinieerde plaats
ervoor of erachter meet. Deze temperatuur wordt door
het systeem vergeleken met een referentie (gewenste
temperatuur). Op basis van dit verschilsignaal berekent
de regelaar (meestal een PID-regelaar in een computer)
een stuursignaal voor de laserbron, waardoor het laservermogen toeneemt (bij een te lage gemeten temperatuur) en afneemt (bij een te hoge gemeten temperatuur).
Een commercieel systeem (figuur 3.12) voor het regelen
van het laser-transformatieharden is in staat de temperatuur van het productoppervlak, ondanks verstoringen, op
±10°C constant te houden.
Een andere regelmogelijkheid is, door behalve het laservermogen, ook de bundelsnelheid of spotgrootte voortdurend aan te passen tijdens de bewerking. Bij oppervlaktebewerkingen waarbij smelten optreedt, kan men in het algemeen niet volstaan met het meten van de temperatuur
ter plaatse van de laserspot. Bij deze bewerkingen worden
onder andere thermische camera’s (ter verkrijging van
warmtebeelden) ingezet als sensor.

3.6 Procesbeheersing/regeling
Bij de uitvoering van een laser-oppervlaktebehandeling
zullen in het algemeen het laservermogen, de bewerkingssnelheid en de spotgrootte worden ingesteld. Door
een aantal verstoringen zullen de constante procesparameters echter niet altijd een gelijkmatig bewerkingsresultaat opleveren. Een voorbeeld van een verstoring is het
niet constant zijn van de absorptiecoëfficiënt A (zie § 2.2).
Dit komt vooral voor bij verschillende charges van schijnbaar hetzelfde materiaal of een variatie in de oppervlaktegesteldheid (vervuiling, oxides, enz.). Een andere verstoring is een variërende geometrie (bijv. dikte) van het
werkstuk, waardoor het product(oppervlak) onregelmatig
opwarmt (zie figuur 3.10).

figuur 3.12 Commercieel regelsysteem voor het constant
houden van de oppervlaktetemperatuur tijdens
het laser-transformatieharden

3.7 Bescherm- en procesgassen

figuur 3.10 Lasercladden van een as. De as rotereert om zijn
as, de laserbundel beweegt naar rechts. Wanneer
het laservermogen niet wordt gereduceerd naarmate men het uiteinde van de as nadert, zal er
oververhitting plaatsvinden van het uiteinde,
doordat de toegevoerde warmte slecht naar één
zijde (naar links) kan worden afgevoerd
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Tijdens laser-oppervlaktebewerken wordt er vrijwel altijd
gebruikgemaakt van gassen. Deze gastoevoer heeft tot
doel de laseroptiek en het productoppervlak te beschermen (beschermgas) en/of deel te nemen aan de bewerking (procesgas).

Beschermgas
Met name bij de processen waarbij smelten optreedt en
toevoegmateriaal in poedervorm wordt gebruikt, kan de
optiek vervuild raken met spatten gesmolten materiaal.
Vervuiling van de optiek resulteert in een sterke reductie
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van de standtijd van de optiek tot enkele minuten. Een
gasstroom die langs de optiek wordt geblazen, blaast
deze spatten weg (zie figuur 3.13).
Behalve de laseroptiek kan een beschermgas ook het
reeds bewerkte productoppervlak beschermen tegen de
negatieve inwerking (oxidatie) van de omgevingslucht
(zuurstof). Met name de veel nikkelhoudende legeringen
zijn gevoelig voor de vorming van het op een zwarte roet
lijkende nikkeloxide. Ter bescherming van het oppervlak
wordt bij voorkeur een ‘slepende’ gastoevoer toegepast
(zie figuur 3.13), omdat deze wijze van toevoer niet alleen het oppervlak direct onder de laserspot beschermt,
maar ook het afkoelende oppervlak er direct achter.

figuur 3.13 Slepende gastoevoer, die niet alleen de interactiezone van de laserspot en het productoppervlak
tegen negatieve inwerking van de omgevingslucht (oxidatie) beschermt, maar ook de afkoelende baan erachter

van titaan (zie hoofdstuk 6). Ook het procesgas wordt
meestal ‘slepend’ toegevoerd (zie figuur 3.13). Voor de
bescherming van de optiek wordt vaak voor de eenvoud
hetzelfde gas gebruikt (zie figuur 3.13).

Gasnozzle
Zoals hiervoor reeds vermeld moet zuurstof (bij voorkeur
met een slepende gastoevoer) van de interactiezone (tussen laserspot en productoppervlak) en de nog hete baan
erachter, verdreven worden ter voorkoming van oxidatie.
Behalve een voldoende hoog debiet van het beschermgas, is ook een laminaire stroming (geen wervelingen)
aan het productoppervlak gewenst. De gasstroming uit
een gasbuis is laminair als het Reynoldsgetal (Re) kleiner
is dan 2000, d.w.z. als:
2VR
(3.3)
Re = ρ
< 2000
η
3
waarin ρ [kg/m ] de dichtheid van het gas is, η [Pa⋅s] de
viscositeit van het gas, V [m/s] de stroomsnelheid van het
gas in de buis en R [m] de binnenradius van de gasbuis.
Als voorbeeld toont figuur 3.14 het Reynoldsgetal voor
argon door een buis met twee verschillende buisradii. Voor
een gasdebiet van 14 l/min (en meer) is de gasstroming
uit de buis met R=6 mm niet laminair. Daarom zal, als voor
een optimale gasafscherming meer gas nodig is, een gasbuis met een grotere binnenradius moeten worden gebruikt.

Een coaxiale gastoevoer (d.w.z. concentrisch met de laserbundel), is minder effectief dan de slepende gastoevoer,
omdat het afkoelende oppervlak minder goed wordt beschermd. Echter bij het bewerken van het oppervlak in
niet-rechte banen dient de laserkop in de bewerkingsrichting mee te draaien om een slepende toevoer van gas te
behouden. Bij coaxiale gastoevoer is dit niet nodig. Voor
de bescherming van de optiek en de afkoelende baan
wordt vaak voor de eenvoud hetzelfde gas gebruikt. Als
beschermgas kan worden toegepast stikstof (N2, zuiverheid tenminste 4.5), argon en helium.
Notatie zuiverheden gassen
Het is gebruikelijk de zuiverheid van een gas met een cijfer
aan te geven. Een dergelijk cijfer is opgebouwd uit een getal vóór en een getal ná de punt, bijvoorbeeld 4.6. Deze notatie is een verkorte schrijfwijze voor de percentuele zuiverheid. Het cijfer voor de punt (in dit voorbeeld 4) geeft het
aantal negens aan van de percentuele zuiverheid (dus 4 negens). Het getal achter de punt (6 in dit voorbeeld) geeft
het laatste cijfer aan in de percentuele zuiverheid. Dus 4.6
betekent een zuiverheid van 99,996%.

Bij verschillende materialen, kunnen zich afhankelijk van de
samenstelling, bij het gebruik van stikstof als beschermgas,
nitriden vormen (bijvoorbeeld met ijzer, chroom, vanadium,
aluminium), die veelal hardheidsverhogend zijn. Indien dit
ongewenst is, wordt aan het gebruik van argon (of het
duurdere helium) de voorkeur gegeven. Soms is de negatieve invloed van zuurstof uit de omgeving (oxidatie) niet
volledig uit te sluiten. In dat geval kan aan het gas (argon
en/of helium) 5 tot 7% waterstof worden toegevoegd om
de aanwezige zuurstof te binden en daarmee oxidevorming te voorkomen. Dit wordt met name toegepast bij
RVS, nikkel en nikkelbasislegeringen. Echter, voor materialen die koudscheurgevoelig zijn, moet de aanwezigheid
van waterstof en waterdamp zoveel mogelijk worden
vermeden. Verschillende van deze gassen worden door
de gasleveranciers als standaardgassen aangeboden.

Procesgas
Behalve als beschermgas kan de gastoevoer ook tot doel
hebben te reageren met het (gesmolten) productoppervlak. Een voorbeeld hiervan is stikstof dat reageert met
gesmolten titaan tot titaannitride, tijdens het laserlegeren
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figuur 3.14 Reynoldsgetal (Re) als functie van het gasdebiet ϕ
voor gasstromingen (argon, ρ=1,78 kg/m3,
η=2,2⋅10–5 Pa⋅s) door een gasbuis met een binnenradius van 6 en 10,5 mm (V=ϕ/(60000⋅π⋅R 2))

3.8 Poedertoevoerapparatuur
Bij het laserlegeren, -dispergeren en -cladden kan het toevoegmateriaal worden toegevoerd in de vorm van poeder
(korrelgrootte in de orde grootte van 10 tot 200 µm).
Hiervoor worden dikwijls (aangepaste) machines toegepast, die ook voor het vlamspuiten worden ingezet.
Figuur 3.15a toont een machine waarin het poeder vanuit
een container onder invloed van de zwaartekracht op een
roterende schijf, met daarin een groef, valt. Zodra het poeder bij de poederuitlaat is aangekomen wordt het via een
slang en een dragergas (meestal argon) naar de poedernozzle getransporteerd (zie hoofdstukken 6 en 7). Dit principe van poedertoevoer staat het toe om geringe poederdebieten (in de orde grootte van 0,2 tot 100 gram per
minuut) nauwkeurig in te stellen en zonder fluctuaties te
transporteren. Figuur 3.15b toont een ander principe van
poedertoevoer. Het poederdebiet bij deze machine wordt
bepaald door de dimensies en omwentelingssnelheid van
de schroef.
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(a)

(b)

figuur 3.15 Twee principes van poedertoevoermachines:
(a) De afmetingen van de groef in de schijf en
de rotatiesnelheid van de schijf bepalen het
poederdebiet;
(b) Het poeder wordt middels een schoef in een
kamer gebracht, waar het door een dragergas, via een slang naar de poedernozzle
wordt getranporteerd

3.9 Poedernozzle
Bij het gebruik van een poedernozzle (mondstuk, tuit) om
(metaal)poeder in het door de laser opgewekte smeltbad te
injecteren, maakt men onderscheidt naar twee principes:
 Coaxiaal injecteren (zie figuur 3.16a) en
 Lateraal injecteren (zie figuur 3.16b).

(a)

(b)

figuur 3.16 Twee methodes om poeder in het smeltbad te
injecteren:
(a) Laterale poedertoevoer. Het poeder wordt
van opzij in het smeltbad geïnjecteerd;
(b) Coaxiale poedertoevoer. Het poeder wordt
concentrisch met de laserbundel in het smeltbad geïnjecteerd

Bij de laterale poedertoevoer (figuur 3.16a) wordt het poeder van opzij in het smeltbad geïnjecteerd, waarbij in het
algemeen de hartlijnen van laserbundel en poedertoevoer
op het productoppervlak tezamen komen.
Voor een hoge neersmeltefficiency (de mate waarin het
poeder door het smeltbad wordt opgenomen) is een zorgvuldige uitvoering van de nozzle en afregeling van het
dragergas, dat het poeder door de slang naar de nozzle
transporteert, erg belangrijk. Meestal wordt als nozzle
een koperen buisje ingezet met een binnendiameter in de
orde grootte van 1 mm. Wanneer het poeder onder enige
overdruk het buisje verlaat, zal het divergeren. Dit resulteert niet alleen in een grote ‘poederspot’ op het productoppervlak (en dus een lage neersmeltefficiency), maar
meestal ook in een ruw bewerkt oppervlak.
De divergentie kan aanzienlijk worden verminderd door het
buisje concentrisch te plaatsen in een tweede buis, waardoorheen gas (bijvoorbeeld van hetzelfde type als het dra-
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gergas) wordt gevoerd. Door de stroomsnelheid van het
gas in de extra buis groter te maken dan de snelheid waarmee het poeder de binnenbuis verlaat, wordt de poederstroom uit de binnenbuis in divergentie beperkt. Dit geeft
een neersmeltefficiency van bijna 100%, waarbij de poedernozzle zich op circa 15 mm afstand van het smeltbad
bevindt. De hoek en de richting van poedertoevoer t.o.v.
de laserbundel en de bewegingsrichting is afhankelijk van
de toegankelijkheid van de te bewerken plaats. In principe kan nog een derde buis om het geheel worden aangebracht t.b.v. de gasbescherming. Het kan echter ook de
voorkeur verdienen het beschermgas vanuit een andere
richting toe te voeren. Voor de verschillende buizen is
gebleken dat goed werkende systemen kunnen worden
verkregen met de volgende afmetingen:
 centrale buis: inwendige diameter: 0,8–1,5 mm;
 tweede (coaxiale) buis: inwendige diameter: 3 mm;
 evt. derde (coaxiale) buis: inwendige diameter: 10 mm.
Bij de coaxiale poedertoevoer wordt vanuit een ringvormige spleet in de concentrische nozzle rondom de laserbundel, het poeder aan het smeltbad toegevoerd (zie figuur 3.16b). Dit systeem kan vervolgens van nog meer
coaxiale spleten worden voorzien, om de poederstroom
nog beter te kunnen ‘focusseren’, en ten behoeve van de
toevoer van beschermgas. Het voordeel van de coaxiale
poedertoevoer t.o.v. de laterale toevoer is, dat bij coaxiale toevoer, bij het bewerken van niet-rechte banen op
het productoppervlak, de oriëntatie van de poederstraal
en de laserbundel altijd gelijk blijft.

3.10 Opspangereedschap
Vanwege de kleine laserspot en de geringe scherptediepte (figuur 3.5) moet het te bewerken product nauwkeurig
worden opgespannen. Bij het laser-oppervlaktebewerken
wordt in het algemeen met een grotere laserspot gewerkt
dan bij het laserlassen en lasersnijden. In vergelijking met
deze twee laserbewerkingen zijn de eisen aan de productopspanning bij oppervlaktebewerkingen minder streng. Waar
bij de opspanning wel rekening mee gehouden dient te worden, is de thermische vervorming van het product (ondanks
de geringe warmte-inbreng) tijdens de laserbewerking. Bij
het ontwerp van een mal, met name voor serieproductie,
dient men de volgende aspecten in acht te nemen:
 de mal dient te worden gemaakt van een slijtvast staal
om slijtage aan de mal (en dus verlies van opspanningsnauwkeurigheid), ten gevolge van veelvuldig opspannen
van producten, te voorkomen;
 zorg voor een goede bereikbaarheid van de productopspanning in verband met het verwijderen van spatten
en andere verontreinigingen. Voorzie eventueel de mal
van een spattenwerende deklaag;
 voorkom puntinklemming en/of hoge klemkrachten, waardoor het product ter plaatse van de klem vervormt;
 voorzie de mal van voldoende ‘bulkmateriaal’ voor de
afvoer van warmte, zodat thermische vervormingen
worden geminimaliseerd. Een watergekoelde mal kan
een oplossing zijn voor kritische producten;
 zorg dat de laseroptiek, de laserbundel en de buis voor
gasafscherming (figuur 3.13) vrij baan hebben langs de
mal en klemmen (botsingsgevaar).
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Herstelgloeien en transformatieharden

Oppervlaktebewerkingen waarbij geen smelten optreedt
zijn herstelgloeien en transformatieharden (zie figuur 4.1).
De benodigde energiedichtheid is laag in vergelijking met
processen waarbij smelten optreedt (zie figuur 2.2). Er
kan daarom veelal worden gewerkt met grotere diameters
van de laserspot. Dit kan men bereiken door de laserbundel te defocusseren (zie § 3.2). De werkafstand kan hierdoor dermate groot zijn, dat beschermgas, ter bescherming van de optiek, niet nodig is.
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figuur 4.1 Tijdens het laserharden en -herstelgloeien wordt
het oppervlak van het product opgewarmd door de
geabsorbeerde laserenergie. Hierbij treedt er geen
smelten op. Kenmerkend voor het herstelgloeien zijn
de lange opwarm- en afkoeltijden (dus lage bewerkingssnelheid), zodat er thermisch evenwicht wordt
bereikt in elke fase van de bewerking. Transformatieharden vindt plaats bij hogere bewerkingssnelheden (dus korte opwarm- en afkoeltijden)

4.1 Herstelgloeien
Het herstelgloeien (ook wel annealing genoemd) heeft
meestal tot doel het herstellen van de structuur in het materiaal, en omvat één of meer van de volgende processen:
 herstel van dislocaties bij een temperatuur, waarbij
geen rekristallisatie optreedt;
 rekristallisatie. Het vervangen van een gedeformeerd
(metaal)rooster door een nieuw rooster door middel
van kiemvorming en korrelgroei;
 korrelgroei. Het verminderen van de korrelgrensenergie
door selectieve korrelgroei.
Kenmerkend hierbij zijn lange opwarm- en afkoeltijden,
zodat er thermisch evenwicht wordt bereikt in elke fase
van de bewerking (zie figuur 2.2).
Een toepassing van laserherstelgloeien is het plaatselijk
zacht maken van koud verstevigd materiaal, om het
mechanisch te kunnen vervormen (bijvoorbeeld buigen).
De mechanische vervorming vindt dan plaats zonder dat
er scheurvorming optreedt. Bovendien concentreert de
vervorming zich beter in het, makkelijk vervormbare,
behandelde gebied.

4.2 Transformatieharden
Het laser-transformatieharden wordt voornamelijk toegepast op staal en gietijzer met een koolstofpercentage
van 0,2 tot 1,5%. De voordelen van laser-transformatieharden ten opzichte van conventioneel harden (bijvoorbeeld inductieharden) zijn, dat de warmte-inbreng
goed controleerbaar is, de thermische vervorming van het
product gering is, er hogere hardheden kunnen worden
bereikt en geen nabewerking nodig is.
Het hardingsproces verloopt in twee fasen: een opwarmfase en een afkoelfase. Tijdens het opwarmen, waarbij
opwarmsnelheden van 103 à 104 °C/s worden bereikt,
wordt de oppervlaktelaag door middel van de laser verhit
tot boven de transformatietemperatuur T AC, waarbij zich
austeniet vormt. In vergelijking met conventioneel harden
(bijvoorbeeld inductieharden) is de transformatietemperatuur bij laserharden hoger. Figuur 4.2 toont een temperatuur-tijd diagram voor de vorming van austeniet voor
een tweetal materialen (C45 en 100Cr6).
Bij laserharden vindt het afkoelen plaats door warmtegeleiding naar het koude basismateriaal (self-quenching).
In tegenstelling tot conventionele technieken is hiervoor
dus geen water of olie nodig. Door de snelle afkoeling
wordt het austeniet omgezet in martensiet. Martensiet is
harder en heeft een hogere slijtvastheid, een hogere vermoeiingsweerstand en een lagere frictieweerstand dan
het oorspronkelijke materiaal.
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(a)

(b)

figuur 4.2 Temperatuur-tijd diagram voor de vorming van
austeniet in twee staaltypen (a: C45; b:100Cr6)
en de resulterende hardheden. De transformatietemperaturen bij laserharden liggen hoger dan bij
conventioneel harden

Om een voldoende hoge afkoelsnelheid door middel van
self-quenching te garanderen, dient het onderliggende
materiaal voldoende dik te zijn, dat wil zeggen minimaal
drie maal de thermische indringdiepte δ h. De thermische
indringdiepte δ h [m] is gedefinieerd als:
Κ
(4.1)
δ h = 2 ti
[m]
ρ ⋅ cp
Hierin is Κ [W/(m⋅K)] de warmtegeleidingscoëfficiënt van
het materiaal, ρ [kg/m3] diens dichtheid en c p [J/(kg⋅°C)]
diens soortelijke warmte. De interactietijd t i [s] is reeds
behandeld in § 2.2 (formule 2.2). De afkoelsnelheden die
kunnen worden bereikt, liggen in de grootte orde van 104
à 106 °C/s. Dit is veel hoger dan de kritische afkoelsnelheid die nodig is om martensiet uit austeniet te vormen.
De maximaal bereikbare hardheid hangt af van de materiaaleigenschappen (koolstofgehalte, zie figuur 4.3 en
legeringselementen, zie tabel 4.1), de uitgangsstructuur
en de afkoelsnelheid.
De hardingsdiepte (in de grootte orde van 1 mm) hangt
af van de oppervlaktetemperatuur en de interactietijd (zie
figuur 4.4).
Voor de hoogste hardheid dient de oppervlaktetemperatuur net onder de smelttemperatuur van het materiaal te
worden gebracht. In dat geval kan de hardingsdiepte z h [m]
worden afgeschat met:
zh = C t i

[m]

(4.2)

waarbij t i [s] de interactietijd is (formule 2.2) en C een
constante, die afhankelijk is van het materiaal en de geometrie. Voor staal ligt C ongeveer tussen 0,5 en 1,5.
Smelten dient te allen tijde te worden voorkomen, in verband met de daardoor ontstane lagere hardheid en ongewenste stolstructuren. Hiervoor kan een regelsysteem
worden ingezet (zie § 3.6).

figuur 4.3

Indicatieve haalbare hardheden als functie van
het koolstofgehalte
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tabel 4.1 Invloed van legeringselementen in staal op de
hardbaarheid
legeringselement
koolstof
mangaan
silicium
aluminium
nikkel
chroom
molybdeen
vanadium
wolfraam
kobalt
koper
fosfor
titanium
tantalium
niobium

TAC -temperatuur
–
+
+
–
+
+
+
+
–
–
+
+
+
+

kritische
afkoelsnelheid
–
–
––
–
–
–
–
+

hardbaarheid
++
++
++
++
++
++
+
+

hardheid
+

(fig.4.3)

carbidevorming
++

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

++
++
++
+

++
++
++

+ = versterkende werking van legeringselement op de eigenschap
++ = zeer versterkende werking van legeringselement op eigenschap
– = verzwakkende werking van het legeringselement op de eigenschap
–– = zeer verzwakkende werking van legeringselement op eigenschap

figuur 4.4

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

Indien het materiaal reeds gehard of veredeld is, kan er
onder het lasergeharde spoor een ontlaten zone ontstaan
(zie figuur 4.5). Dit kan ook ontstaan bij overlappende
banen, hetgeen voorkomt als grote oppervlakken worden
gehard (zie figuur 3.9).

figuur 4.5 Zachte zones tussen sporen kunnen op drie manieren tot stand komen: (1) ontlaatverschijnselen
door overlappende sporen; (2) geen hardingsdiepte
bij aangrenzende sporen; (3) geen hardingsdiepte
en geen warmte-inbreng bij een ruimte tussen de
sporen. De grootte van de ontlaten zone kan worden beperkt door gebruik te maken van een laserspot met rechthoekige afmetingen (figuur 2.4c)
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Het benodigde laservermogen hangt af van de gewenste
hardingsdiepte en breedte, en varieert van enkele kilowatts
tot meer dan 10 kW. Boven de 4 kW worden uitsluitend
CO2-lasers gebruikt. Blank staal zal 70 tot 80% van CO2laserlicht reflecteren (figuur 2.6). Daarom wordt het oppervlak meestal voorzien van een dunne grafiet coating (ca.
10 tot 100 µm), die de absorptie van de laserenergie verhoogt tot meer dan 70%. Deze coating wordt vooraf op
het productoppervlak aangebracht en kan na laserharden
eenvoudig worden verwijderd. De absorptie van Nd:YAGen diodelaserlicht is relatief hoog (figuur 4.4), en behoeft
geen absorptieverhogende maatregelen. De diodelaser is
vanwege zijn rechthoekige energieverdeling in de laserspot
uitermate geschikt voor lasertransformatieharden.
In de meeste gevallen is een beschermgas nodig (niet aangegeven in figuur 4.1, wel in figuur 3.13) om het oppervlak te beschermen tegen oxidatie. Vaak wordt hiervoor
stikstof gebruikt (zuiverheid 5.0), maar argon is beter.
Nabewerking van het oppervlak is meestal niet nodig.

Praktijkvoorbeeld: harden van kantbankgereedschap
De buigzones van kantpersgereedschap is onderhevig aan
slijtage (zie figuur 4.6). Door middel van het lasertransformatieharden konden deze randen wordt gehard tot een
hardheid van circa 58 HRc. In vergelijking met conventionele hardingstechnieken is de behandeling met de laser
zeer kort, waardoor er een fijne microstructuur (geringe
korrelgroei) in het metaaloppervlak wordt verkregen. Hierdoor is de geharde laag veel minder bros dan die laag die
wordt verkregen met conventionele methoden. Bovendien
treedt er door de geringe warmte-inbreng geen meetbare
thermische vervorming op, waardoor richten van de gereedschappen na de bewerking niet nodig was.

figuur 4.6

Kantpersgereedschap dat op de randen d.m.v.
de laser is gehard. De harding is herkenbaar aan
de lichte verkleuring van het materiaal

In het verleden werd het gehele gereedschap vervaardigd
uit zeer hard, veredeld werkstukmateriaal, dat nog mechanisch te verspanen was, of uit minder hard materiaal dat
werd genitreerd, hetgeen een langdurige warmtebehandeling tussen 500 en 600°C inhield, waarbij vervormingen
nauwelijks te vermijden zijn en richten en andere nabewerkingen noodzakelijk maakt. Het laser-transformatieharden
laat de bulk van het taaie product ongemoeid, terwijl er
harding wordt verkregen op de meest belaste plaatsen.
Voor het laserharden werd gebruikgemaakt van een CO2laserbron van het fabrikaat PRC en een intensiteitsverdeling die sterk lijkt op die van figuur 2.5. De focusseerlens
bestond uit een lens met brandpuntsafstand van
f=190,5 mm (7.5 inch). De focusafstand bedroeg
z f=–200 mm (dus met het focus boven het oppervlak (zie
figuur 3.4b), resulterend in een spotdiameter van d=7 mm
op het productoppervlak. Deze spotdiameter was voldoende groot om met één spoor de rand van het gereedschap
te harden (zie figuur 4.6). Elke rand werd afzonderlijk bewerkt. Indien er meer vermogen beschikbaar was geweest, had men de bundel kunnen splitsen in twee bundels (zie figuur 3.1, gedeeltelijk doorlatende spiegel) en
beide randen gelijktijdig kunnen bewerken.
Het materiaal 42CrMo4 (ofwel 1.2311) werd vooraf voorzien van een circa 10 µm dikke grafiet coating, aangePA.09.13 - “Oppervlaktebewerkingen met hoogvermogen lasers”

bracht d.m.v. een spuitbus. Het oppervlak werd gehard
met een laservermogen van 1800 W en een snelheid van
5,5 mm/s. De bewerkingstafel was van het hybride type
(figuur 3.8c), maar omdat de gereedschappen in een rechte
lijn konden worden bewerkt, werd de optiek stilgezet en
het gereedschap er onderdoor bewogen.
Tijdens het harden van de eerste set gereedschappen werd
gebruikgemaakt van procesregeling (zie § 3.6), waarbij
m.b.v. een pyrometer de oppervlaktetemperatuur constant
werd gehouden door het variëren van het laservermogen.
Het proces bleek echter zeer reproduceerbaar, wat betekende dat men na wat inleidende proefjes op afvalmateriaal elke volgende batch zonder regeling kon bewerken.
De hardingsdiepte die hiermee werd bereikt, was maximaal 2 mm. De grafietlaag beschermt tijdens de bewerking het oppervlak tegen de negatieve invloed van zuurstof (oxidatie). Daardoor was er alleen gas (stikstof) nodig voor de bescherming van de optiek (figuur 3.13). Na
de bewerking werd de coating met alcohol van het oppervlak verwijderd. Met geringe kleurverandering aan het
oppervlak dient men rekening te houden (zie figuur 4.6).
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Omsmelten en verglazen

Indien het laservermogen voldoende hoog is (of de bundelsnelheid voldoende laag), zal de oppervlaktelaag van
het product smelten (zie figuur 5.1).

figuur 5.1

Wanneer de stollingssnelheid zo groot is dat de tijd voor
diffusie en kiemvorming ontbreekt, bezit de laag na stolling
een amorfe, glasachtige structuur. Door het ontbreken van
korrelgrenzen en defecten is de treksterkte groot, evenals
de plastische vervormbaarheid. Voor verglazen worden
lasers ingezet met korte pulstijden en hoge piekintensiteiten, of CW-lasers met een hoge bundelsnelheid. Slechts
een beperkt aantal materialen zijn te verglazen, zoals
Fe-C-Si-B en Pd-Cu-Si legeringen met een eutectische samenstelling. Echter niet alle eutectische legeringen zullen
glasachtige structuren geven. Bovengenoemde materialen
worden in het algemeen voorafgaand aan het laserverglazen homogeen gegloeid. Een wijze waarop de benodigde
hoge afkoelsnelheden (>106 °C/s) kunnen worden verkregen, is door het product op een koperen schijf te monteren (zodat opgenomen warmte in het koper wordt afgevoerd) en de schijf met grote snelheid te laten draaien
(om een zeer korte interactietijd tussen laserspot en product te realiseren). De diepte van het gesmolten en gestolde gebied is echter klein en kan alleen toenemen ten koste
van een lagere afkoelsnelheid.
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Legeren en dispergeren

Tijdens het laserlegeren en -dispergeren wordt er toevoegmateriaal toegevoerd aan het smeltbad. Kenmerkend voor
laserlegeren is dat het toegevoerde materiaal smelt en zich
vermengt met het basismateriaal, terwijl bij dispergeren
het toevoegmateriaal niet smelt (zie figuur 6.1)

Bij het laser-omsmelten en verglazen wordt het
productoppervlak gesmolten. Kenmerkend voor
het verglazen zijn de zeer hoge bewerkingssnelheden (interactietijden t i=10–7 tot 10–3 s, en
dus zeer snelle afkoeltijden). Omsmelten vindt
plaats bij lagere snelheden (interactietijden
t i=10–3 tot 0,1 s)

Indien de afkoelsnelheid zo groot is dat er geen tijd is voor
kristallisatie en de amorfe vloeistof structuur wordt ‘ingevroren’ spreekt men van verglazen, anders van omsmelten.

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

figuur 5.2

Verglazen

Laseromsmelten van de nokken van een gietijzeren nokkenas ter verbetering van de slijtageweerstand
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.
figuur 6.1

Laagopbouw (links) en concentratieverloop met
de diepte (rechts) van de oppervlaktebewerkingen
met toevoegmateriaal

Eén- en twee-staps poedertoevoer
Voor het toevoeren van het toevoegmateriaal zijn twee
mogelijkheden: de twee-, en één-staps methode. Het toevoegmateriaal wordt hierbij respectievelijk voorafgaand of
tijdens de laserbewerking aangebracht (zie figuur 6.2).
Het vóóraf aanbrengen van het toevoegmateriaal bij de
twee-staps methode kan in de vorm van een poeder (dat
samen met een bindmiddel als pasta wordt aangebracht),
een folie, plaatmateriaal, een galvanisch aangebrachte
laag, of een vlam- of plasmagespoten laag. Deze ‘coatings’
worden vervolgens omgesmolten door de laserbundel.
Bij de één-staps methode wordt, tijdens de laserbewerking, het materiaal in de vorm van gas, poeder of draad
aan het smeltbad toegevoerd. Het poeder kan met behulp
van een coaxiale of laterale nozzle in het smeltbad worden
geïnjecteerd (zie §3.9). In vergelijking met de twee-staps
methode wordt één bewerkingsstap uitgespaard.
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Met laserlegeren kan een oppervlaktelaag worden verkregen die qua chemische samenstellingen lijkt op het basismateriaal, maar die andere eigenschappen heeft dan dat
basismateriaal. Naast het toevoegmateriaal zorgt ook de
fijne microstructuur voor verbeterde oppervlakte-eigenschappen.

figuur 6.2

Het toevoeren van materiaal aan het smeltbad
kan tijdens de laserbewerking (één-staps methode, links) of voorafgaand aan de laserbewerking (twee-staps methode, rechts)

Laserlegeren
Bij het laserlegeren smelt het toevoegmateriaal en mengt
volledig met het basismateriaal t.g.v. sterke stromingen
in het smeltbad. Deze stromingen ontstaan door temperatuur opgewekte dichtheidsverschillen in de smelt en
door gradiënten in de oppervlaktespanning van de smelt
(ook ten gevolge van temperatuurverschillen). De dikte
van de legeringslaag is afhankelijk van het laservermogen, de spotgrootte en de bundelsnelheid, en ligt in de
grootte orde van 1 mm (zie figuur 6.3).

figuur 6.3

Toevoegmaterialen die voor het legeren van staal worden
toegepast zijn de carbides TiC, Cr3C2, WC en VC, of pure
elementen als Ni, Cr, W, B, Mo, Mn. Veel van deze pure
elementen gaan verbindingen aan met de in het staal aanwezige koolstof. Carbides zorgen voor een hoge hardheid
(circa 1350 tot 3000 Hv0.05) en een verbetering van de
slijtvastheid. Andere elementen, zoals chroom, zorgen voor
een hoge corrosieweerstand (zie bijvoorbeeld figuur 6.4a).
Materialen voor het legeren van aluminium(legeringen) zijn
B, Ni, Fe, Mn, Cr, Ti, Co, V, Mo, Ta, Cu, Zr, SiC, B4C en
Si3N4. Als gesmolten aluminium wordt blootgesteld aan
zuurstof ontstaat het zeer harde Al2O3. Wanneer titaan
wordt blootgesteld aan stikstof, vormt zich het zeer harde
TiN (zie figuur 6.4b).

Laserdispergeren
Men spreekt van laserdispergeren wanneer het toevoegmateriaal niet of nauwelijks smelt of oplost. Meestal wordt
het materiaal toegevoerd in de vorm van fijne deeltjes
met een hoog smeltpunt (>3000°C) en hoge hardheid
(1000 tot 3000 Hv). Net als bij laserlegeren zorgen stromingen in het smeltbad voor een gelijkmatige verdeling
van de deeltjes (zie figuren 6.1 en 6.5). De snelle stolling
van het smeltbad resulteert in de inbedding van de deeltjes in de metaal-matrix. De inbedding in een basismateriaal met een relatief zachte en taaie matrix voorkomt dat
de deeltjes uitbreken bij slijtage.

Dikte gelegeerde laag als functie van vermogen
en bundelsnelheid

Door een geschikte keuze van het toevoegmateriaal kan
ook een reactie met het basismateriaal tot stand worden
gebracht (zie figuur 6.4b).

(a)

figuur 6.5

Toevoegmaterialen voor het dispergeren van staal zijn WC,
TiC en Cr3C2. Aluminium(legeringen) en titaan worden
gedispergeerd met SiC, WC, VC, TiB2, TiO2, TiSi2, BN en
B4C. Titaan kan ook worden gedispergeerd met zijn carbides, hoewel dan legeren met koolstof voor de vorming
van carbides dan eenvoudiger is.
De twee-staps methode voor het toevoeren van de deeltjes bij dispergeren heeft als nadeel dat door de directe
bestraling met laserlicht de deeltjes toch (gedeeltelijk)
kunnen smelten.
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(b)
figuur 6.4 Twee toepassingen van laserlegeren:
(a) Dwarsdoorsnede van het legeren van RVS met
voorgeplaatst chroom (galvanisch aangebracht,
twee-staps methode) ter verbetering van de
corrosieweerstand bij hoge temperaturen.
(b) Dwarsdoorsnede van een met stikstof gelegeerde laag in titaan (één-staps methode). Het
reactieproduct TiN is zeer hard en slijtvast in
vergelijking met onbehandeld titaan
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Dwarsdoorsnede van een met SiC deeltjes
gedispergeerde laag in Ti6Al4V

Cladden (oplassen)

Doel van het lasercladden (ook wel laseroplassen genoemd)
is het aanbrengen van een deklaag óp het basismateriaal,
waarbij de deklaag en het basismateriaal zo min mogelijk
vermengd worden (zie figuur 6.1). De eigenschappen van
het gecladde oppervlak hangen dan enkel af van het toevoegmateriaal. Voor een goede metallische verbinding
tussen de deklaag en het basismateriaal zal een geringe
opmenging (van enkele procenten) meer dan voldoende
zijn. De twee-staps methode voor het toevoeren van cladmateriaal (figuur 6.2) is voor lasercladden daarom minder
geschikt, omdat dit resulteert in een grote mate van verPA.09.13 - “Oppervlaktebewerkingen met hoogvermogen lasers”

menging. De één-staps methode (zie ook hoofdstuk 6)
heeft dit nadeel niet, omdat eerst het basismateriaal tot
smelten wordt gebracht, waarna de cladlaag met het toevoegmateriaal vanaf het productoppervlak wordt opgebouwd. Bij de één-stapsmethode wordt het cladmateriaal
meestal in de vorm van poeder via een nozzle in het smeltbad geïnjecteerd (zie figuur 6.2 en § 3.9). Het poederdebiet ligt tussen de 0,2 en 100 g/min. De twee-staps
methode wordt nog wel toegepast daar waar het injecteren van poeder moeilijk is. Een voorbeeld is het inwendig
cladden van buizen, waarin men nog wel de laserbundel
kan geleiden door middel van een roterende spiegel, maar
geen poederstraal. In dat geval wordt het cladmateriaal
voorgeplaatst in de vorm van folie. Afhankelijk van het
basismateriaal en de gewenste eigenschappen van de
cladlaag komt men tot de keuze voor een cladmateriaal
(zie tabel 7.1). Een zorgvuldige materiaalkeuze is in alle
gevallen noodzakelijk om scheurvrije cladlagen te realiseren, in verband met de grote temperatuursgradiënten en
verschillen in uitzettingscoëfficiënten en hardheid van het
clad- en basismateriaal.

De bewerkingssnelheden zijn afhankelijk van het laservermogen en de gewenste afmetingen van de cladlaag en liggen in de grootte orde van 10 mm/s. De belangrijkste parameters die de geometrie van de cladlaag bepalen, zijn het
laservermogen, de spotdiameter, de bundelsnelheid, het
debiet van het cladpoeder, alsmede de hoek en plaats van
injectie van het poeder in het smeltbad (zie figuur 7.1).
Grotere oppervlakken kunnen van een cladlaag worden
voorzien door overlappende sporen te maken (zie figuur 6.2).
Dikkere lagen worden verkregen door cladlagen bovenop
elkaar aan te brengen.

tabel 7.1 Keuze van een cladmateriaal op basis van basismateriaal en gewenste eigenschappen van de cladlaag
cladmateriaal ter
verbetering van
corrosieweerstand

(On)gelegeerd staal

RVS 304, RVS 316,
Nikkelbasislegeringen:
Inconel 625, Hastelloy

Roestvast
staal

Nikkelbasislegeringen
-

cladmateriaal ter
verbetering van
slijtvastheid
Gereedschapsstaal,
hardmetaal
kobaltbasis-legeringen
(met WC)
Nikkel- en
kobaltbasislegeringen
met harde fasen
Nikkel, SiC, WC

Ti

N2, WC

basismateriaal

Aluminium
Titaanlegeringen

Voor het verbeteren van de slijtageweerstand van staal in
een agressieve omgeving tot circa 200°C, wordt gebruikgemaakt van poeders met een hoog kobalt (Co) en chroom
(Cr) gehalte (bijvoorbeeld Stellite 6, 12 en 21, zie tabel 7.2).
tabel 7.2
materiaal

figuur 7.1

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

Praktijkvoorbeeld: lasercladden van uitlaatklep
Figuur 7.2 toont een toepassing het lasercladden van een
uitlaatklep van een dieselmotor met een CO2-laser. De kleprand is bij hoge temperaturen aan stootslijtage onderhevig.
De met de laser aangebrachte cladlaag op basis van kobalt verlengt de standtijd van de klep met een factor 3.

Samenstelling (in gewicht %) van enkele veel
toegepaste cladmaterialen
Al

V

WC

RVS 304
RVS 316
Inconel 625
Hastelloy
C22
Stellite 6
Stellite 12
Stellite 21

0,04 rest 18 10
0,04 rest 17 12
0,04 4 21 rest

C

Fe

-

2,5
8

-

3,5

0,25

-

-

0,01

-

14

3

-

-

0,15

-

1
2,5 27 2,5 rest 5
1,8 2,5 30 2,5 rest 9
0,25 2 28 2 rest 5,5 -

-

-

-

hardmetaal

-

-

-

-

20100

5

-

Cr

Ni

21 rest

-

-

Co Mo W Nb/Ta

rest

-

-

(a)

Poeders met een hoog nikkel gehalte (bijvoorbeeld Inconel 625 en Hastelloy C22, zie tabel 7.2) worden als cladmateriaal gebruikt voor lagen die naast een agressieve
omgeving ook te maken krijgen met een hoge temperatuur (bijvoorbeeld de bladen in gasturbines). Poeders op
basis van ijzer, nikkel en chroom worden gebruikt voor
het verbeteren van de oxidatie- en corrosieweerstand van
staal (zie tabel 7.1). Producten van nikkellegeringen
worden voorzien van een cladlaag van kobaltlegeringen,
chroom-oxides, of zirkonium-oxides om de slijtageweerstand te verbeteren. De slijtageweerstand van aluminiumen titaanlegeringen wordt verbeterd door het aanbrengen
van cladlagen op basis van nikkel (zie tabel 7.1).
Voor het aanbrengen van een cladlaag van 3 mm breed en
1 mm dik is een laservermogen tot ongeveer 3 kW nodig.
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(b)
figuur 7.2

Lasercladden van een uitlaatklep uit een dieselmotor met cladpoeder op basis van kobalt.
(a) Lasercladden van een uitlaatklep
(b) Hardheidsverloop
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Praktijkvoorbeeld: lasercladden van gasafsluiter
In de petrochemie en bij de winning en transport van aardolie en aardgas wordt een groot aantal onderdelen van
de procesinstallaties en transportsystemen blootgesteld
aan corrosieve, erosieve, abrasieve en soms ook hoge
temperatuur (kraakinstallaties) condities. De materiaalkeuze
is in deze branche sterk bepalend voor de levensduur.
Voor de winning van het aardgas maakt men gebruik van
vele soorten afsluiters. Eén van de typen die voor het onderhoud van de winningsputten worden toegepast zijn
BOP’s (Blow-Out Preventer, zie figuur 7.3).
figuur 7.4 Lasercladden van een gas-afsluiterhuis m.b.v. een
CO2-laser. De optiek (en dus de laserbundel) staat
stil en het product beweegt. De verticaal inkomende laserbundel (rechts) wordt via een spiegel (onder
een hoek van 22,5°) gereflecteerd en komt onder
een hoek van 45° het afsluiterhuis binnen

en via een spiegel onder een hoek van 45° via de opening op het horizontaal geplaatste oppervlak gericht.

figuur 7.3

BOP afsluiterhuizen voor de gaswinning

Dit zijn grote smeedstukken die overeenkomstig de ontwerpregels, die in deze sector worden gehanteerd (API),
zijn gemaakt van 0,3–0,4% C-staal, waarvan de hardheid
niet boven 22 Rc of 248 Hv mag uitkomen. In deze afsluiters treedt, afhankelijk van de kwaliteit van het gas, corrosie op. Onvermijdelijk treedt op de afsluitvlakken als gevolg
van spleetcorrosie pitting op; dit is een putvormige lokale
aantasting die tot lekkage van de afsluiters leidt. De druk
van het aardgas kan in sommige putten meer dan 300 bar
bedragen.
Reparatie d.m.v. thermisch spuiten (HVOF) leidde niet tot
de gewenste resultaten. Thermisch spuiten geeft namelijk
(net als lasercladden) geen of nauwelijks een warmtebeïnvloeding, maar de hechting is beperkt. Bovendien gaat
thermisch spuiten gepaard met enige porositeit, die zich
direct onder het oppervlak bevindt. Onder hoge gasdruk
vullen de poriën zich met gas en bij het wegnemen van de
druk barsten de poriën. Bestaande oplastechnieken, die
met relatief veel warmte-inbreng gepaard gaan, kwamen
niet in aanmerking vanwege de hoge eisen aan de maatvoering en de vorming van een grote warmtebeïnvloede
zone in het basismateriaal met een hardheid die ruim boven de getolereerde grens uitkomt.
Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid van reparatie d.m.v. lasercladden. Gekozen is
hierbij voor Inconel 625 als toevoegmateriaal, hoewel een
deklaag met de samenstelling van AISI 316 in principe ook
voldaan zou hebben. Door het hoge chroom- en nikkelgehalte van Inconel 625 zal ook bij een grotere opmenging
de samenstelling sterk roestvast zijn. Het haalbaarheidsonderzoek is gestart met een CO2-laser (zie figuur 7.4) en
met een enkelvoudige poedernozzle met een uitstroomopening van 3 mm. De laserbundel wordt voor het lasercladden van de inwendige cilindrische oppervlakken met
een lens met een focuslengte van 400 mm gefocusseerd
tabel 7.3

Naderhand is overgegaan op (een meer flexibele) opstelling met een Nd:YAG-laser en een coaxiale poedernozzle,
waarbij de poederuitstroomopening Ø 0,8–1 mm is. Doordat
de bundel via een glasvezel naar de bewerkingskop wordt
gevoerd, kan deze eenvoudig in de gewenste positie worden geplaatst. Bij ongeveer gelijk vermogen van beide lasers kon door de verbeteringen in de poedertoevoer en de
betere absorptie van de Nd:YAG-laser de cladsnelheid worden vergroot van aanvankelijk 6 mm2/s met een CO2-laser
naar 20 mm2/s met een CW Nd:YAG-laser. Hierbij nam het
neersmeltrendement toe van 30% tot nagenoeg 100%.
Tabel 7.3 toont enkele procescondities. Kritisch in het geheel is de grootte en hardheid van de warmtebeïnvloede
zone, vanwege de eerdergenoemde eis van 22 Rc, die is
gebaseerd op het voorkomen van scheuren als gevolg van
spanningscorrosie, die zou kunnen optreden door de vorming en diffusie van atomair waterstof als gevolg van vocht
en chloor- en zwavelhoudende verbindingen in het aardgas.
Hierbij maakt men bij de gasputten onderscheid tussen
‘zoet’ en ‘zuur’ gas. ‘Zoet’ gas is relatief schoon en geeft
nauwelijks aantasting met uitzondering van aantasting in
spleten, waar gedurende lange tijd lokaal een ongunstig
milieu kan heersen. ‘Zuur’ gas kan aanzienlijke hoeveelheden zwavel- en chloorhoudende verbindingen bevatten.
Door het koolstofpercentage (0,3–0,4 %) van het materiaal is bij een smeltproces, waarbij een temperatuur van
circa 1500°C wordt bereikt, een warmtebeïnvloede zone
onvermijdelijk met hardheden die boven een waarde van
22 Rc uitkomen.
Figuur 7.5 toont de hardheid in de warmtebeïnvloede zone
van een met de CO2-laser aangebrachte laag.
Een lagere cladsnelheid gaat gepaard met een lagere afkoelsnelheid en daarmee met een lagere hardheid in de
warmtebeïnvloede zone. Bij het lasercladden is de warmtebeïnvloede zone minder dan 0,5 mm breed.
Twee afsluiters die door middel van lasercladden waren
gerepareerd zijn ingezet op putten, waaruit ‘zoet’ gas wordt
gewonnen. Inmiddels zijn deze afsluiters meerdere jaren
in gebruik en is de reparatie door middel van lasercladden
een gebruikelijke procedure. Bij gebruik van deze techniek

Procescondities lasercladden gasafsluiters

poederuitstroomconfiguratie

laser

d
[mm]

P
[W]

v
[mm/s]

opschuifafstand
[mm]

cladsnelheid
[mm2/s]

poederdebiet
[g/min]

laagdikte
[mm]

enkele buis φi: 3 mm

CO2

3,0

1500

4–5

1,2 – 1,8

8 – 10

10 – 12

0,4 – 0,6

coaxiale buis φi1: 1 mm; φi2: 4 mm

CO2

3,0

1850 – 2100

15 – 20

1,0 – 1,2

18 – 20

10 – 12

0,5 – 1,0

coaxiale buis φi1:0,8 mm; φi2:3 mm

Nd:YAG

3,0

1500 – 1800

15 – 20

0,8 – 2,0

18 – 30

10 – 12

0,5 – 1,0
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figuur 7.5 Hardheden van een lasercladlaag (Inconel 625)
op 0,4% C-staal aangebracht met een CO2-laser

een klasse is gebaseerd op de stralingschade die de laserbron bij het meest ongunstige gebruik kan veroorzaken
(hoe hoger de klasse des te groter de schade). De betreffende laserklasse wordt door de fabrikant op het systeem
aangegeven, of moet anders door de verantwoordelijke
leiding worden vastgesteld. Hoogvermogen lasers voor het
bewerken van oppervlakken van metalen vallen altijd in de
hoogste gevarenklasse (klasse 4). Gevaar bestaat niet alleen bij het direct kijken in de laserbundel, maar ook nadat
de bundel gereflecteerd is op bijvoorbeeld het smeltbad,
of een verkeerd gepositioneerd product of op een opspangereedschap. Voldoende veiligheid wordt in alle gevallen
geboden door een ‘lichtdichte’ afscherming, waarbinnen
zich geen gebruiker bevindt tijdens de bewerking. Het een
en ander is vastgelegd in de normen: NEN-EN 10825 [5],
NEN-EN 12626 [6], en NEN-EN 12254 [7].

Procesemissies (dampen en deeltjes)
Bij metaalbewerkingen met lasers kunnen materiaaldampen
en stofdeeltjes vrijkomen die schadelijk zijn, en bij onvoldoende afscherming en afzuiging snel tot boven de toelaatbaarheidsgrens (MAC-waarde) uitkomen. Zo bevat
Stellite 6 veel van het schadelijke kobalt. Ook (schadelijke) proces- en beschermgassen dienen te worden afgezogen, wanneer deze in grote hoeveelheden vrijkomen.

9

figuur 7.6 Lasercladlaag (Inconel 625) op 0,4% C-staal aangebracht met een Nd:YAG-laser. Van boven naar
onder Boven: concentraties ijzer (Fe), nikkel (Ni)
en chroom (Cr), midden: doorsnede van de laag;
onder: hardheidsverloop

voor ‘zuur’ gas toepassingen is een kwalificatie programma in een materialenlaboratorium uitgevoerd. Onder statische en dynamische condities zijn autoclaafproeven uitgevoerd op lasergecladde proefstukken, waarbij naar de
aantasting gekeken is bij langdurige blootstelling aan een
zwaar corrosief milieu onder zeer hoge druk en verhoogde temperatuur. Geconcludeerd werd dat het lasercladden met Inconel 625 ook mag worden gebruikt voor afsluiters van ‘zuur’ gas winningsputten.
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Veiligheid

Zoals bij alle bewerkingsmachines moet ook bij laserinstallaties aandacht worden geschonken aan de veiligheid.
Wanneer een complete laserinstallatie wordt aangeschaft,
zal in de meeste veiligheidsvoorzieningen reeds zijn voorzien. De gebruiker dient echter aandacht te besteden aan
de volgende twee risico’s:
 blootstelling aan laserstraling;
 blootstelling aan procesemissies (dampen, deeltjes).

Laserstraling

Economische aspecten

Een nadeel van het bewerken met een laser, t.o.v. conventionele technieken, is de relatief hoge investering voor een
laserlas-installatie. Echter de voordelen van laserbewerkingen (hogere hardheid, geen porositeiten, betere hechting,
het feit dat (lokaal) plaatsen kunnen worden behandeld die
met conventionele technieken niet kunnen worden bereikt,
maakt dat de hoge investering in veel gevallen snel kan
worden terugverdiend. Daarnaast kan bij laserbewerkingen vaak worden bespaard op de nabewerkingen van het
product (richten, slijpen, polijsten). De kosten van een
laserinstallatie is opgebouwd uit vaste en operationele
(of variabele) kosten. De vaste kosten, op hun beurt, bestaan uit investeringen in de benodigde apparatuur (laserbron, manipulator, enz.) en de zogenaamde neveninvesteringen. Deze neveninvesteringen hebben betrekking op de
organisatie en de productie van een bedrijf. De voorlichtingspublicatie VM 121 “Hoogvermogen lasers voor het
bewerken van metalen” [1] gaat dieper in op deze (neven)investeringen. Hier wordt volstaan met tabel 9.1 waarin
de investeringskosten van een complete installatie voor
diverse typen en vermogens worden aangegeven.
tabel 9.1 Prijsindicaties (2006) in Euro’s van de verschillende
typen lasers voor verschillende vermogens
type laser
CO2-laser

diffusiegekoeld/slab

cw Nd:YAG-laser

lampengepompt

cw Nd:YAG-laser

diodegepompt

diodelaser

direct

diodelaser

fiberkoppeling

disc-laser
fiber-laser

vermogen
[W]
1000
2000
4000
8000
2000
4000
2000
4000
1000
2000
4000
1000
2000
4000
4000
6000
2000
3000

investeringskosten (incl.
koeler) [×1.000 €]
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

Laserbronnen en lasersystemen worden in vier risicoklassen (1 t/m 4) ingedeeld. De indeling van een laser in
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De operationele (of variabele) kosten bestaan uit:
 loonkosten operator, incl. overheadkosten;
 stroomverbruik;
 gasverbruik;
 toevoegmateriaal (indien nodig);
 slijtdelen laserbron;
 slijtdelen installatie;
 gereedschapskosten.
De grootste kostenpost bij de operationele kosten zijn de
loonkosten (incl. overhead) van de operator. Daar tegenover
staat dat bij laserbewerkingen vaak bespaard kan worden
op de nabewerkingen van het product. Er treden immers
minder vervormingen op van de producten. Hierdoor kunnen er manuren bespaard worden. De post slijtdelen laserbron is sterk afhankelijk van het type laserbron. De CO2laser kent, behalve de lenzen, het uitkoppelvenster (standtijd circa 3000 uur) en elementen van het koelsysteem,
niet veel slijtdelen. Bij de diode-gepompte Nd:YAG-laser
moeten de diodes om de circa 10.000 uur worden vervangen. Bij de lampengepompte Nd:YAG-laser moeten de
lampen om de circa 1.000 uur worden vervangen. Afhankelijk van het vermogen is het stroomverbruik van Nd:YAGen CO2-lasers fors, vanwege het lage energetische rendement (3 en 10%) t.o.v. van de diodelaser (35%). Het
gasverbruik is een kostenpost van vergelijkbare grootte
als het stroomverbruik.
Voor het lasercladden komt men op circa € 0,30 per cm2
bewerkt oppervlak. De kosten van de overige bewerkingen liggen in dezelfde ordegrootte of iets lager. Tegenover de relatief hoge prijs van de laserbehandeling per m2
staat de hoge kwaliteit, de geringe voor- en nabewerking,
smelthechting, geen of weinig vervorming, waardoor halffabrikaten lichter en dunner kunnen zijn (t.o.v. conventionele technieken) [2].
Gezien de hoge investeringskosten is het zaak het aantal
uren dat de laser daadwerkelijk wordt gebruikt (bezettingsgraad) zo hoog mogelijk te houden. Onderhoud (vervangen slijtdelen) zal daarom moeten worden ingepland.
Daarnaast moet de bewerkingssnelheid zo hoog mogelijk
worden gekozen, voor een snelle terugverdientijd. Om de
bezettingsgraad van de laser zo hoog mogelijk te krijgen,
kan worden gedacht aan het combineren van meerdere
bewerkingen met één laserbron (zie figuur 3.1). Zo kan
één laserbron worden gekoppeld aan twee bewerkingsstations, die om de beurt gebruikmaken van de bron. Men
kan ook één laser inzetten voor meerdere bewerkingen,
bijvoorbeeld én transformatieharden én cladden, of zelfs
met lasersnijden [3] of laserlassen [4].
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Normen en standaarden

In vergelijking met lasersnijden en laserlassen is laser-oppervlaktebewerken een relatief nieuwe technologie. Er zijn dan
ook nog niet veel normen en/of standaarden over dit onderwerp. Deel 6 van de Europese standaard NEN EN 1011 [8]
geeft een overzicht en richtlijnen voor de productie van
goede laserlassen, maar er wordt ook kort ingegaan op
andere laser-materiaalbewerkingen (snijden en oppervlaktebewerkingen).
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