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Samenvatting 

In dit rapport wordt aandacht besteed aan de problematiek 
rond het laserlassen van Molybdeenband (dikte 30 micron). 

De volgende aspecten zullen worden be1icht: 
- Verzwakking van de band t .• 9 • v. het aanbrengen van een 

smeltrups 
Inv10ed van de variatie van de pu1senergie en de 
pulsduur op de lassterkte 
Radiale en tangentia1e scheurgroei 
Invloed van conditionering van de lasruimte 
Discussie m.b.t. de I-katode 

verzwakkinq van de Mo-band t.q.v. het aanbrenqen van een 
smeltrups 
De onverzwakte band heeft een treksterkte van 120 N. Na 
het 1eggen van een smeltrups kan bij bepaalde instellin
gen een maximale treksterkte van 35 N gehaald worden. De 
reproduceerbaarheid is echter erg matig. 

Het aanbrengen van sme1trupsen is een zeer kritisch pro
ces dat als een zware aanslag op het uiterst dunne mate
riaal kan worden beschouwd. Het uiterst vreemde verloop 
van de treksterkte, als functie van de pulsenergie en het 
totale energieniveau, berust vermoedelijk op een aanta1 
factoren (zowe1 interne a1s externe), waarvan de inv10ed 
in eerste instantie a1s gering geschat werd, zoa1s: 
- Relatie tussen pu1senergie en pulsover1ap. 
- De aan1igging en klemming van het bandje; deze 

verschilt per gleuf. 
- Het bandje uit de mal nemen. 
- Het inspannen in de trekbank. 

Invloed van de variatie van de pulsenerqie en de pulsduur 
op de lassen. 
De maxima1e treksterkte, die verkregen wordt bij het 1eg
gen van doorsme1 tlassen I bedraagt ongeveer 33 N. Deze 
lassen worden ge1egd bij re1atief hoge vermogens (320-460 
W). In de smelt worden radiale scheuren waargenomen; de 
1aszones in de bovenste en onderste bandjes zijn nagenoeg 
even groot. 

Bij de 1agere vermogens (220-320 W) is de treksterkte 
kleiner. In de smelt worden tangentiale scheuren waarge
nomen en de laszone in de bovenste band is groter dan in 
de onderste band. 

Radiale en tanqentiale scheurqroei 
T.g.v. het afkoe1en van de 1aszone, na het toedienen van 
de 1aserpu1s, ontstaan krimpspanningen. De spanningen 
zijn groter dan de treksterkte van het materiaa1, waar
door het ontstaan van de scheuren in de smelt begrijpe-
1ijk wordt. 
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We onderscheiden vervolgens 2 visies, die het ontstaan 
van de radiale scheuren verklaren. 
1. Het materiaal scheurt bij voorkeur over de kristal

grenzen. Hierdoor kunnen, ondanks het feit dat de 
m.b.v. een model berekende radiale spanningen groter 
zijn dan de tangentiale spanningen, radiale scheuren 
ontstaan. 

2. Bij laserlassen wordt het materiaal niet een paar 
graden verwarmd, maar tot boven de smeltt~mperatuur 
verhit. Het gehanteerde model is hiervoor te eenvou
dig. 

De tangentiale scheuren Z1)n een gevolg van een complex 
afkoelpatroon, waardoor rondom de lasverbinding in de bo
venste band spanningsconcentraties ontstaan. 

Invloed van eonditionering van de lasruimte 
Zowel in ongeconditioneerde toestand (lucht-omgeving) als 
in geconditioneerde toestand (onbrandbaar menggas of Ar
gon) kan een maximale treksterkte van ongeveer 33 N ge
haald worden. De lasinstellingen, waarbij dit bereikt 
wordt, verschillen afhankelijk van het soort schutgas en 
de mate van conditionering. 

Bovendien wordt geconstateerd dat afnemende mate van 
conditionering dezelfde gevolgen heeft voor de treksterk
te als een toename van het vermogen. Vermoedelijk houdt 
dit verband met 3 factoren, die een rol spelen bij het 
lassen in minder geconditioneerde en ongeconditioneerde 
toestand: 
- vorming van Mo-oxiden, waarbij energie vrijkomt. 
- betere inkoppeling van de laserpuls. 
- ontbreken van de koeling door de gasstroom. 

Diseussie m.b.t. de I-katode 
Adviezen voor het laserlassen bij de fabricage van de 1-
katode: 
- Las met relatief lage pulsenergie ter voorkoming van 

het "gaten schieten". 
- Las op de plaatsen waar de beste aanligging is, d.w.z. 

op de plaats van de overlapping. De kans op "gaten 
schieten" wordt hierdoor verkleind. 

- Geef de gerolde schacht enige krimpvrijheid en breng 
daarom geen neuslas aan de bovenzijde van schacht aan. 

- Zorg ervoor dat het lasoppervlak schoon is. 
- Qua treksterkte is het niet nodig om schutgas te 

gebruiken; men kan in lucht lassen. 
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voorwoord 

Tijdens mijn afstudeerstage voor de afdeling Werktuig
bouwkunde, van de Technische Universl.teit Eindhoven, heb 
ik me beziggehouden met de problematiek rond het laser
lassen van Molybdeen-band. 

De stage heeft plaatsgevonden in de peiode van 1 april 
tot 1 november 1987 bij Elcoma (Electric Components and 
Materials Division) van de N. V. Philips te Eindhoven. 
Naast de werkzaamheden bij het Technology Centre Display 
Systems (TCDS) heb ik gedurende 2,5 maand bij Philips 
licht op de afdeling Metaallaboratorium aan voorno,~md 
onderzoek gewerkt. 

Bij deze wil ik aIle medewerkers van de afdeling "Fysi
sche processing & katode" van Elcoma bedanken voor hun 
ondersteuning aan het onderzoek. Daarnaast wil ik, behal
ve mijn begeleider ir. E.C.J. Swaving en mijn afstudeer
hoogleraar prof. ir. F. Doorschot, dr. J.C. Langevoort, 
M.M.J. van Rooy en P.J. van Rijswijck bedanken. Met hun 
nuttige adviezen inzake het laserlassen en de verwerking 
van de resultaten hebben zij een waardevolle bijdrage ge
leverd aan het onderzoek. 
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Hoofdstuk 1 

1.1 Inleiding 

In een beeldbuis van een kleurentelevisie bevinden zich 
drie kathodes. Deze kathodes zijn verantwoordelijk voor 
de elektronen-emissie. Door diverse spoelen worden de ge
emitteerde elektronen afgebogen om uiteindelijk op het 
beeldscherm (anode) te belanden. In de huidige beeldbui
zen treft men oxide-katodes aan (fig 1). 

1. emitterend oppervlak 
2. verbindingsstuk van Nikkel, dikte 100 micron 
3. ophangbandjes van Ni-Fe 
4. gekristalliseerd glas 
5. band van Ni-Fe 
6. gloeidraad 
7. getrokken schacht van Cr-Ni, binnenkant gezwart 

met Cr-oxide 
8. getrokken pijp van Fernico 
9. steunpool van Ni-Fe 

fig 1 

Bovenstaande kathode levert een elektronenbundel bij een 
katode-temperatuur van ongeveer 800 ·C. 

Momenteel is er een duidelijke trend waarneembaar, die 
gekarakteriseerd wordt door: 
- grotere beeldbuizen 
- donkerder glas (minder dan 50% transmissie) 
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Onderzoek m.b.t. deze ontwikkeling heeft uitgewezen dat 
met voornoemde oxide-katode niet kan worden voldaan aan 
de gestelde eisen qua: 
- helderheid 
- scherpte 
- levensduur 
De noodzaak om op korte termijn over een katode te be
schikken, die voldoet aan deze eisen, is zeer nadrukke
lijk aanwezig. 

De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan, waarbij de 
zogenaamde geimpregneerde katode (I-katode) als mogelijke 
kandidaat naar voren is gekomen. Deze katode wordt reeds 
in camerabuizen toegepast, maar is nog ongeschikt voor 
gebruik in televisiebuizen i.v.m. het te hoge vermogen en 
de te hoge kostprijs. 

In figuur 2 is een schets van de I-katode te zien. In 
figuur 3 wordt de elektronen-emissie van de oxide- en I
katode tegen de tijd uitgezet. Opvallend hierbij is de 
nagenoeg constante emissie van de I-katode gedurende de 
levensduur. 

fig 2 

1. gesputterd laagje Os/Ru 
2. pet: poreus Wolfraam geimpregneerd met BaO, CaO en 

Al203 
3. ophangdraadje van Wolfraam met 26% Re 
4. omhulkapje van Molybdeen 
5. verbindingsstuk van Molybdeen, dikte 75 micron 
6. gekristalliseerd glas 
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7. band van Ni-Fe 
8. gloeidraad 
9. gerolde schacht van Molybdeen, dikte 30 micron, 

binnenkant gezwart met Mo-Al verbinding 
10. pijp van Fernico 
11. steunpool van Ni-Fe 

I -katode 

Oxide- katode 

---7 20DOO 
tijd in uren 

fig 3 

Een wezenlijk verschil met de oxide-katode is dat de 1-
katode functioneert bij een temperatuur van ongeveer 1030 
·C. Het is daarom onmogelijk om in de I-katode dezelfde 
metalen te verwerken als in de oxide-katode. Door een te 
grote afdamping van de metalen zou immers een onaccepta
bele verkorting van de levensduur optreden. Men zal dien
tengevolge thermisch hoogwaardigere materialen moeten 
gebruiken. 
Eisen m. b. t. de vervormbaarheid en lasbaarheid leidden 
tot de keuze uit: 
- Niobium 
- Tantaal 
- Molybdeen 
Indien gereedschappen, vervuild met Niobium of Tantaal, 
tijdens de verwerking het emitterende oppervlak raken 
neemt de elektronen-emissie af. Dit mag niet gebeuren. Er 
blijft daarom slechts een mogelijkheid over: 
- Molybdeen. 
In hoofdstuk 2 zal dieper worden ingegaan op de eigen
schappen van Molybdeen. 

Bij de fabricage van de I-katode worden verschillende 
lassen gelegd. Naast de weerstandslas, waarmee de pet/
ophangbandjes/verbindingsstuk-verbinding tot stand wordt 
gebracht, worden diverse laserlassen gelegd, zoals: 
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- Lassen van de gerolde schacht met neuslas of kopse las. 
(fig 4). 

neustas 

fig 4 

- Lassen van het verbindingsstuk aa~ de schacht met een 
doorsmeltlas (fig 5). 

doorsmeltlas . 

r--~ ~~~-1 Doorsnede A-A' 

A -~-
Bovenaanzicht 

las 

fig 5 

Gedurende het afstudeeronderzoek heb ik me beziggehouden 
met de problematiek rond het laserlassen van Molybdeen
band. Om de voortgang te bespreken en resultaten uit te 
wissel en heeft regelmatig overleg plaats gehad met diver
se personen, die zich ook verdiepen in de problematiek 
rond het laserlassen van Molybdeen. Hier worden personen 
bedoeld van het Centre for Technology (eFT), het Central 
Laboratorium Elcoma (CLE), en het Metallurgisch Labora
torium (MLE) van de N.V. Philips. 

1.2 Opdrachtformulering 

Reeds in de vorige paragraaf is aangegeven dat dit 
verslag zal handelen over het laserlassen van Molybdeen
band (dikte 30 micron). 
Doel van het onderzoek is het vergroten van het inzicht 
in het laserlassen van Molybdeen-band. 

De volgende aspecten zullen worden belicht: 
- Verzwakking van het Mo-band t.g.v. het aanbrengen van 

een smeltrups 
- Invloed van conditionering van de lasruimte op de 

smeltrups 
- Invloed van de variatie van de pulsenergie en pulsduur 

op de lassen. 
- Invloed van conditionering op de lassen. 
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1.3 Werkwijze 

Na bestudering van de eigenschappen van Molybdeen en de 
laserlastechnologie zijn verschillende experimenten uit
gevoerd. 

V~~r de experimenten m.b.t. het onderzoek is gebruik 
gemaakt van ongelegeerd, zeer zuiver, Molybdeen. Dit 
bevat minimaal 99,95% Molybdeen. Hierin treft men slechts 
sporen van onzuiverheden aan. In bijlage 1 is aangegeven 
welke elementen naast Molybdeen aangetroffen kunnen 
worden. 

Er wordt Mo-band gebruikt met de volgende afmetingen: 
- dikte 30 micron 
- breedte 3,9 rom 
- lengte ongeveer 30 rom 

Het uitgangsmateriaal wordt geleverd in sterk gedefor
meerde uitgewalste toestand. 

Er is een koperen mal ontworpen (fig 6), waarin de Mo
bandjes (30 micron) geplaatst kunnen worden. Door een 
staafje over lijn A-A' aan te brengen worden de bandjes 
enkelzijdig ingeklemd. De bandjes worden dubbelzijdig in
geklemd door tevens een staafje over B-B' aan te brengen. 

Smeltrupsen 

Bevenaanzic ht 

Z ijaanzicht 

lasgleuf 
gleuf veer bandj e 

fig 6 

V~~r het aanbrengen van de smel trupsen (spotgrootte = 
300 micron) worden de bandjes enkelzijdig ingeklemd (1 
per gleuf). Met een constante snelheid (1,13 rom/s) worden 
ze vervolgens onder het laserlasapparaat doorgevoerd. Op 
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deze manier worden smeltspots met een bepaalde overlap
ping op het Mo-bandje gelegd. 

Als voorwaarde voor de experimenten wordt gesteld dat een 
combinatie van de pulsenergie en de pulsfrequentie zowel 
aan de onderkant als aan de bovenkant van de band een 
smelt te zien geeft. De zogenaamde "brugwerking" is hier
door uitgesloten. In figuur 7 wordt de brugwerking, aan 
de hand van een schets, verduidelijkt. 
De ongesmolten gedeelten tussen de smeltspots hebben een 
grotere treksterkte dan het materiaal dat gesmol ten is 
geweest. Indien band A op trek wordt belast (hier is dus 
sprake van brugwerking), wordt een vertekend beeld van de 
treksterkte verkregen. De resultaten kunnen dan ook niet 
vergeleken worden met die van band B, waar in het te ver
wachten breukvlak aIle materiaal gesmolten is geweest. 

r 
0 L I 
0 
0 

~l 
0 

\ 
<E:---: 

0 

0 

0 

band A band B 

fig 7 

Lassen 
Wanneer er gelast wordt, worden er telkens 2 bandjes 
(2x30 micron) in een gleuf geplaatst, waarna 6 laser
lassen worden gemaakt, zoals weergegeven in figuur 8. Bij 
het lassen worden de bandjes enkelzijdig ingeklemd. 

E 
E 
0')1 

- I 
t"")1 

las 

fig 8 

Van het lassen van Molybdeen-bandjes is een dimensie
analyse uitgevoerd. Hierin wordt de relatie tussen las-



14 

sterkte en de lasparameters, t.w. pulsenergie en pulsduur 
vastgelegd. 
De lassterkte wordt gedefinieerd als de maximaal op te 
nemen kracht alvorens breuk optreedt. 

Lasruimte 
De experimenten hebben veelal plaatsgevonden in een ge
conditioneerde lasruimte. Men moet zich daarbij de vol
gende voorstelling maken: 
De mal met bandjes wordt in een zogenaamde doorstroombox 
geplaatst (fig 9). Afhankelijk van de gewenste conditio
nering kan een bepaald gas worden ingeblazen. De volume
stroom van het gas is regelbaar. 
De mate van conditionering hangt af van de combinatie van 
de volumestroom en de tijd dat gewacht wordt voordat er 
smeltrupsen danwel lassen worden gelegd. 

Tenzij anders vermeld wordt onbrandbaar menggas als 
schutgas gebruikt. Dit bestaat voor 93% uit stikstof en 
7% uit waterstof. De keuze om menggas als schutgas te 
gebruiken is een gevolg van het feit dat menggas tot nu 
toe bij aIle onderzoeken m.b.t. lassen in de I-katode 
gebruikt is. Voordat gelast wordt, wordt 4 minuten ge
wacht. Met een gasstroom van 2500 ml/min mogen we er dan 
vanuit gaan dat de lasruimte redelijk geconditioneerd is. 

sehliffen 

• 
I 

1(.- - - - - - - - - - - - - - -
I II 

I ,';1":. -::. ":. = = :::::- = _-_-_ -::. :.. ":: :- :.. 
I II 

II 
I I, 

." 1[-

fig 9 

venst er 
t 

Om de kristalstruktuur in de las zone zichtbaar te maken 
worden schliffen (doorsneden) gemaakt. Daar niet bekend 
is van welke plaats in de smelt of las een doorsnede 
wordt gemaakt kunnen de laszones van de di verse door
sneden niet met elkaar vergeleken worden. 
De handelingen, die men moet verrichten om een dergelijke 
schliff te maken, worden vermeld in bijlage 2. 
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Hoofdstuk 2 

Het metaal Molybdeen 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de eigenschappen van Molybdeen, 
die nodig zijn om het gedrag van Molybdeen bij laser
lassen te kunnen begrijpen, belicht worden. 
Raadpleeg voor meer informatie de literatuur (lit 1,2,3, 
4,5,7,8). 

2.2 Molybdeen en zijn eigenschappen 

Molybdeen is een hoogsmeltend metaal met een b.c.c.-roos
ter (het smeltpunt bedraagt ongeveer 2600·C). Molybdeen 
wordt meestal toegepast vanwege zijn grote mechanische 
stabiliteit bij hoge temperatuur. 

Molybdeen rekristalliseert, afhankelijk van de mate van 
vervorming, tussen 800-1200 ·C (fig 10). Hierdoor wordt 
het erg bros. Tussen 1200-1800 ·C treedt verdere korrel
groei op, waardoor de sterkte en hardheid afneemt. 

~ 

E 
E 
Z 1000 

QJ ..... 
III 

"ij 200 ..... ..... 

300 600 

1. Mo spanningsvrij 
gegloeid 

2. gerekristatliseerd 

900 1200 

temp. in °c 
fig 10 

In volgende tabel wordt een aantal gegevens van Molybdeen 
verstrekt. Er dient weI bij opgemerkt te worden dat ze 
afhankelijk z1Jn van de voorgeschiedenis van het proef
stuk (tabel 11). 



Molybdeen 

atoomgewicht 
dichtheid 

thermische eigenschappen 

smeltpunt 
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kookpunt 
uitzettingscoefficient 
warmte-gel.coef. bij 1200°C 
specifieke warmte bij 20"C 

bij 2000°C 

mechanische eigenschappen 

treksterkte 
rek: gerekristalliseerd 

sterk gedeformeerd 
E-modulus bij 20"C 

bij 1200·C 
Vickers hardheid 

elektrische eigenschappen 

ther.geleid.coef. bij 1500°C 
spec.elek.weerst. bij 20·C 

bij 2000·C 

95,95 u 
10240 kg/m3 

2600 ·C 
4600 ·C 
6,5 10-6 °C-l 
140 J/msoC 
270,8 J/kg"C 
440 J/kgoC 

800-1000 N/mm2 
11% 
4% 
3,6 105N/mm2 
2,7 105N/mm2 
200-280 

88 W/m·C 
0,052 Ohm.mm2/m 
0,6 Ohm.mm2/m 

tabel 11 

In tabel 12 wordt de reactiviteit van Molybdeen met 
enkele gassen weergegeven. 

reactie met Molybdeen 

edelgassen geen reactie 
CO2 boven 1200"C: oxidatie 
CO boven 1400·C: oxidatie 
lucht en 02 boven 400·C: oxidatie 

boven 600"C: sUblimatie 
N2 geen reactie 
H2 geen reactie 

tabel 12 
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2.3 Oxidatie Molybdeen 

Een groot nadeel van Molybdeen is zijn slechte oxidatie
weerstand. Er wordt geen dichte, adhesieve, huid gevormd, 
waardoor het metaal tegen verdergaande oxidatie wordt 
beschermd. De Mo-oxiden worden dan ook gekenmerkt door 
het niet-beschermende karakter. Dit is een gevolg van de 
volgende drie aspecten: 
- Bij verhoogde temperatuur wordt het oppervlak poreus; 

de diffusie van zuurstof is relatief groot. 
- Mo-oxiden zijn zeer vluchtig. Ze zullen bij hogere 

temperatuur snel verdampen, waardoor telkens nog niet 
geoxideerd metaal met zuurstof kan reageren. 

- T.g.v. grote verschil qua volume tussen het metaal en 
de oxiden scheurt de oxide-huid. 

Tussen 350 en 700°C wordt Mo02 gevormd aan het oppervlak. 
Bij lagere temperaturen (2S0-3S0°C) wordt overheersend 
M003 gevormd, dat echter niet aan het oppervlak gedetec
teerd wordt. Dit hangt hoogstwaarschijnlijk samen met het 
vluchtige gedrag, dat Mo03 vertoont. 
Over oxidatie van Molybdeen bij temperaturen rond en bo
ven het smeltpunt wordt in de literatuur niet gesproken. 

2.4 Het bewerken van Molybdeen 

AIle metalen met een b.c.c.-rooster, zo ook Molybdeen, 
hebben een bros-ductiel overgangstemperatuur, waaronder 
het t.g.v. een te hoge brosheid niet bewerkt kan worden. 
De overgangstemperatuur is sterk afhankelijk van de che
mische samenstelling en de deformatie-geschiedenis van 
het materiaal. V~~r gerekristallfseerd Molybdeen ligt de 
bros-ductiel overgangstemperatuur bij kamertemperatuur. 
Boven deze temperatuur is Molybdeen tamelijk ductiel. 

Daarnaast kent Molybdeen een rekristallisatie-tempera
tuur, waarboven· door korrelgroei de struktuur van het 
metaal verandert. Zowel de sterkte als de hardheid ver
minderen hierdoor. Tevens veroorzaakt de gerekristalli
seerde toestand brosheid. Slechts door een addi tionele 
bewerking, als walsen of buigen, kan de gerekristalli
seerde toestand geEHimineerd worden. Evenals de over
gangstemperatuur hangt de rekristallisatie-temperatuur in 
sterke mate af van de deformatie-geschiedenis en de che
mische samenstelling van het metaal. 

Figuur 13 toont de bewerkbare zone van Molybdeen als 
functie van de plaatdikte. 
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fig 13 

2.5 Laserlassen van Molybdeen 

Een doorsmeltlas tussen twee gewalste zuivere Mo-bandjes 
vertonen bijna altijd scheuren (lit 15). 
Ze ontstaan tijdens het afkoelen van het materiaal ~ Er 
zal nu kort worden ingegaan op het ontstaan van de scheu
ren en het voorkomen ervan. 

Molybdeen wordt, t.g.v. brosheid bij kamertemperatuur, 
altijd geleverd in sterk gedeformeerde toe stand (lit 15). 
Tijdens de laserpuls wordt een kleine spot van het Molyb
deen op zeer hoge temperatuur gebracht. Een gedeelte van 
het materiaal in het midden van de spot smelt, terwijl de 
ring daaromheen rekristalliseert. Na het toedienen van de 
puls koelt het materiaal zeer snel af (afkoeltijd is on
geveer 1, 5 ms). Het gesmol ten materiaal stolt en geeft 
een kristalstructuur bestaande uit grote korrels, omringd 
door iets fijnere korrels, die op hun beurt worden inge
sloten door de vezelstructuur van het basismateriaal. Het 
geheel wordt aangeduid als de laszone. De krimp, die op
treedt bij verder afkoelen, heeft deformatie in en rond 
de laszone tot gevolg. Daar het gerekristalliseerde mate
riaal in de laszone t.g.v. de lagere treksterkte gemakke
lijker deformeert dan het gewalste basismateriaal, zal 
het materiaal in de laszone deformeren. Bovendien ver
dampt er materiaal, waardoor de laszone dunner en dus 
minder sterk wordt dan het omringende basismateriaal; de 
voorkeur om te deformeren in de laszone wordt hierdoor 
versterkt. 

Omdat de laszone de opgedrongen deformatie niet kan op
vangen, scheurt het materiaal in de las. 
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Om een las seheurvrij te maken zal ervoor gezorgd moeten 
worden dat het materiaal in de laszone qua sterkte niet 
veel versehilt van het omringende basismateriaal. Om dit 
te bereiken kan het volgende worden gedaan: 
- Geef het basismateriaal een warmtebehandeling, waar

door het in z'n totaliteit rekristalliseert. 
- Voeg gesehikte elementen toe, waardoor de laszone 

wordt versterkt. 

2.6 Samenvatting 

Als afsluiting van dit hoofdstuk wordt een opsomming van 
de voor- en nadelen van Molybdeen gegeven. 

Voordelen: 

- Molybdeen heeft een hoog smeltpunt en een lage damp
spanning, waardoor het verwerkt kan worden in objecten 
die bij hoge temperaturen moeten funetioneren. 

- Hoge E-modulus. Bij 1600°C is de E-modulus van 
Molybdeen nog even groot als die van staal bij 
kamertemperatuur (2,1.105 N/mm2 ). 

- Goede eombinatie van hoge thermisehe geleiding en lage 
uitzettingseoefficient, waardoor het materiaal relatief 
tamelijk ongevoelig is voor een thermisehe sehok. 
De speeifieke warmte is laag. 

- Hoge sterkte en kruipsterkte 

Nadelen: 

- Sleehte weerstand tegen oxidatie bij verhoogde 
temperatuur. 

- Relatief hoge overgangstemperatuur van bros naar 
duetiel gedrag. 

- Laserlassen in zuiver Molybdeen vertonen seheuren. 
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Hoofdstuk 3 

Laserlastechnologie 

3.1 Laserlassen 

Rond 1960 is de laser ontwikkeld. Hiermee was het moqe
lijk om via een contactloze methode material en te bewer
ken. Het laserlassen is een van de vele bewerkinqsmetho
den. 
Vooral de Neodymium-YAG- en de C02-laser komen,voor deze 
toepassinq in aanmerkinq. V~~r het lassen van Mo-band 
wordt qebruik qemaakt van een qepulste Nd-YAG laser. 

3.2 De gepulste Nd-YAG laser 

V~~r het lassen is dit momenteel de belanqrijkste vaste 
stof laser, met als actief lasermedium het Neodymium 
(Nd). Het Neodymium is in het kristalrooster van het 
"qastmateriaal" Yttrium-Alumiumqranaat (YAG) opgenomen. 
De laserstaaf wordt qeactiveerd door flitslampen of door 
een continue lichtbron (fiq 14). De qolflenqte van de Nd
YAG-Iaser liqt in het nabije infrarood gebied en bedraaqt 
1,06 micron. 
De qrootste qepulste Nd-YAG-Iasers hebben een piekinten
siteit, die onqeveer 300 W bedraaqt. V~~r het onderzoek 
wordt een 75W-Iaser qebruikt. De pulsduur varieert tussen 
0,5 en 10 ms en de maximale pulsenergie bedraaqt 25 J. 
De enerqie per puIs is afhankelijk van de instelparame
ters, t.w. pulsspanninq en pulsduur. 

,---- ellipsvormige reflector 

~r---;,::r...\-- f lit s la mp 
uittredende 
~ laserbundel 

~~~====~r---~#-------

'--- eindspiegel 
100% reflectie 

uitkoppelspiegel 
50% transmissie 

Net-VAG-staat 

fiq 14 

De qepulste Nd-YAG-Iasers vervanqen voornamelijk weer
standslas-apparaten. 
De voordelen van de laser zijn: 
- Contactloos lassen. Een nauwkeuriqe positionerinq van 

de lasplaats is hierdoor moqelijk. 
- De operationele kosten zijn laag (weinig onderhoud, 
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geen electrode-slijtage). 
- De warmte beinvloede zone (HAZ) is erg klein. 
- Het lassen op moeilijk bereikbare plaatsen is mogelijk. 
- Goede mogelijkheid tot automatisering. 

De nadelen: 
- Hoge investering. Laserkosten tussen fl. 50.000,- en 

fl. 300.000,-
- Positionering van het produkt t.o.v. de laserbundel is 

kritisch. Dit vereist geavanceerde positioneringsappa
ratuur. 

- Maximaal te overbruggen lasspleet bedraagt ongeveer 
0,1 mm. Dit stelt hoge eisen aan de onderdelen. 

3 • 3 De optiek 

Bij de eenvoudigste laser wordt door de laserstaaf licht 
opgewekt tussen twee spiegels. De ene spiegel is reflec
terend en de andere is 50% doorlaatbaar (zie ook fig 14). 

V~~r het onderzoek is gebruik gemaakt van een aantal 
hulpmiddelen om de laserbundel op de gewenste plaats te 
doen belanden. Allereerst is een fiber aangebracht, waar
binnen de laserbundel zich voortplant. De fiber mondt uit 
in het zogenaamde "laspotlood tl

• In het laspotlood bevin
den zich twee lenzen. De eerste lens (f=100mm) maakt de 
laserstraal tot een evenwijdige bundel. Door de tweede 
lens wordt de bundel geconvergeerd. Met de keuze van de 
brandpuntsafstand van de 2-de lens wordt de werkafstand 
vastgelegd (fig 15). 

~_ lasapparaat 

fiber 
J==:::::::======z:::::.::~ 

100mm 
laspot lood 
bundel 

~~r-lens , 
-..---A-q- len s 2 

fig 15 
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Het gebruik van een fiber heeft tot gevolg dat de energie 
als functie van de plaats in de bundel nagenoeg constant 
is (fig 16). 

lasspot 

OJ 

0 X 'rr 
c 
OJ 

De spotdiameter wordt bepaald door: 

d-spot = d-fiber x f2/fl 

d-spot = spotdiameter 
d-fiber = diameter fiber 
fl = brandpuntsafstand lens 1 
f2 = brandpuntsafstand lens 2 

Voor het onderzoek geldt: 

d-spot = 600 x 50/100 = 300 micron 

3.4 De pulsenergie 

x 
fig 16 

Zoals reeds vermeld is de pulsenergie afhankelijk van de 
parameters pulsspanning en pulsduur. Dit wil echter niet 
zeggen dat bij een bepaalde instelling telkens dezelfde 
pulsenergie verkregen wordt. Er zijn diverse aspecten, 
die een rol spelen bij de pulsenergie op de lasplaats. De 
belangrijkste hiervan zijn: 
- de uitkoppeling van de laserbundel 
- de inkoppeling in de fiber 
- de inkoppeling in het laspotlood 
- de verliezen in de fiber en de lenzen 
- de warmte van de Nd-staaf 

Ais bijvoorbeeld de fiber wordt losgeschroefd, ui t het 
gedeel te waar de bundel wordt opgewekt, en even later 
wordt teruggeplaatst, verschilt de pulsenergie met die 
van voorheen. Dit is een gevolg van de veranderde inkop
peling van de laserbundel in de fiber. 
We hebben geconstateerd dat hierdoor afwijkingen van 10% 
in de pulsenergie kunnen optreden. Bij gebruik van een 
andere fiber kan deze afwijking zelfs oplopen tot 20%. 
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Daar men niet bekend was met dit fenomeen heeft het de 
nodige vertraging opgeleverd. 
De pulsenergie blijkt tevens afhankelijk van de warmte 
van de Nd-staaf. Er wordt een verschil van 10% waargeno
men tussen de pulsenergie bij koude en warme staaf. Om 
dit probleem te ondervangen worden, voordat de experimen
ten worden uitgevoerd, een aantal pulsen gelost. Hierdoor 
wordt de staaf opgewarmd. 

Een tweede fenomeen waarmee we tijdens het onderzoek ge
confronteerd werden was de ongunstige scherpte/diepte 
verhouding van de laser. De pulsenergie, benodigd om een 
Mo-bandje met een dikte van 30 micron te smelten bedraagt 
ongeveer 0,25 J. Door het gebruik van een diafragma, dat 
na het laspotlood wordt aangebracht (fig 17), wordt de 
scherpte/diepte verhouding gunstig beinvloed, waardoor er 
minder kritisch gewerkt kan worden. 

laserbundel 

lens 2 straal r 
diafragma 

gat met straa l R 

fig 17 

De energie wordt, door gebruik van een fiber, nagenoeg 
homogeen over het oppervlak verdeeld. Het percentage van 
de energie, dat het diafragma doorlaat, kan nu berekend 
worden (fig 18). 

Als door de plaatsing van een diafragma ter plaatse van x 
de helft van de energie (factor y) mag worden doorgelaten 
kan de straal van het gat in de diafragmatiserende schijf 
berekend worden. 

Opp. lens 2= rr·r2 
Opp. A(x) = IT- (r- (xr/50) ) 2 

x in mm 

Energie is rechtevenredig met het oppervlak: 
y-TT- (r- (xr/50) ) 2 (1) 
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r 
lens 2 

A(x) 

50mm 

fig 18 

X=5 mID invullen in vergelijking 1 levert: 

opp. gat diafragma = TT· R2 = 0,5 ·IT(r-O, 1r) 2 = IT· 0,405 r2 
Oplossen levert R = 0,64·r 
Als r=11 mID geldt R = 7,04 mm 

In de praktijk blijkt de energie gehalveerd te worden 
door een diafragma met R= 4,5 rom. Het verschil tussen de 
berekende waarde (7,04 rom) en de in de praktijk'gevonden 
waarde kan als voIgt worden verklaard: 
In de berekening wordt ervan uit gegaan dat de evenwijdi
ge bundel, na de 1-ste lens, het totale oppervlak van de 
2-de lens beslaat. Dit is niet correct; de bundel beslaat 
slechts een gedeelte van de 2-de" lens. 

3.5 De pulsduur 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de 
pulsduur, zoals deze op de machine wordt ingesteld, en de 
werkelijke pulsduur." 
In bijlage 3 wordt het verband tussen de ingestelde puls
duur en de werkelijke pulsduur gegeven. In het verslag 
zal hoofdzakelijk de ingestelde pulsduur vermeld worden. 
Wanneer er echter met de pulsduur gerekend wordt, zal de 
werkelijke pulsduur gehanteerd worden. 

3.6 Het meten van de pulsenergie. 

De gemeten energie van de laserpuls hangt sterk af van 
het gebruikte meetinstrument. De verschillen in de 
gemeten energieen tussen de diverse meetinstrumenten 
bedragen ongeveer 30 % (lit 16). 
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Naast de reeds bekende aspecten (lit 16), t.w. 
- hoek van inval van de laserstraal 
- divergerende of convergerende bundel 
- bundeldiameter 
die van invloed zijn op de energiemeting, blijkt ook de 
plaats van de bundel op de meetkop een rol te spelen. 
Afwijkingen van 25 % worden hierbij gemeten. 

Om de pulsenergieen met elkaar te kunnen vergelijken zal 
daarom het volgende in acht moeten worden genomen: 
- Gebruik telkens hetzelfde meet instrument 
- Meet telkens op dezelfde wijze 

Daar de Ophir-meter als zeer gebruikersvriendelijk wordt 
betiteld is voor de metingen hiervan gebruik gemaakt. 
In bijlage 4 treft U de pulsenergie aan als functie van 
de ingestelde pulsduur en de waarde van de potmeter van 
de spanning. 

In bijlage 5 wordt weergegeven welke spanning gekoppeld 
is aan de instelling van de potmeter. 
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Hoofstuk 4 

Invloed smeltrupsen op de treksterkte van het Mo-band 

4.1 Inleiding 

Om een indruk te krijgen van de verzwakking van het Mo
band (30 micron) t.g.v. het plaatselijk smelten van het 
materiaal worden smeltrupsen aangebracht. 
Tevens zal worden getracht de instellingen te achterha
len, waarbij de verzwakking minimaal is. 
Met een visualisering van de smeltrupsen en de kristal
struktuur van de smeltrupsen wordt geprobeerd informatie 
te vergaren, die tot een bredere kijk op het proces moet 
leiden. Hiervan wordt tijdens de interpretatie van de re
sultaten van de experimenten gebruik gemaakt. 

4.2 Proefopzet 

In de lasruimte, zoals beschreven in hoofdstuk 1, worden 
op een bandje smeltrupsen gelegd. Per serie experimenten 
zal de totaal toegevoerde energie constant gehouden wor
den. Dit betekent dat bij een constante pulsduur (instel
ling 1,5 ms) en een constante doorvoersnelheid (snelheid
tafel= 1,13 rom/s) de pulsenergie gevarieerd wordt. In 
combinatie met een variatie van de pulsfrequenti~ kan de 
totaal toegevoerde energie constant gehouden worden. 

De pulsenergie-instelling wordt begrensd door: 
- een te lage energie waardoor aan de onderkant van 

de band geen smelt zichtbaar is 
- een te hoge energie waardoor gaten in het materiaal 

worden geschoten 

4.3 Resultaten 

In figuur 19 vindt U de treksterkte van de door de 
smeltrups verzwakte Mo-band. 

Ingestelde pulsduur = 1,5 ms 
Snelheid tafel = 1,13 rom/s 
Breedte Mo-band = 3,9 rom 
De Mo-band bevindt zich 3,9/1,13 = 3,45 sec onder 
het laspotlood. 

De totale toegevoerde energie is gelijk aan: 

3,45 x pulsenergie x pulsfrequentie 
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Totale energie . . 
A = 3,45 X 0,235 X 15 = 12,16 J 
B = 3,45 X 0,235 X 20 = 16,22 J 
C = 3,45 X 0,235 X 25 = 20,27 J 
D == 3,45 X 0,235 X 30 = 24,32 J 

De onverzwakte Mo-band heeft een treksterkte van 120 N. 

ENERGIE TOEVOER 

C=2(),27 J f 0::24,32 J f 

O,22J 26,7 br~g-
wer In 32,' 

Q,23S J 25 33/1 N 30 
ell 
'en 0,257J 35,5 N 13,7 2,5 N la3 22,9 19,5 N 27,4 t c 0,280J 7,8 N 16,8 30,2 N 2',0 13,6 N 25,2 ell 12,6 1,0 N \11 

:::J 
0.302J Q.. 12,3 N 11,7 10,0 N 15,6 12,1 N 19,5 2,0 N 23,3 

oor- door- 14,5 door- 18,1 door-
ebrand ebrand brand ebrand 

fig 19 

De gegevens zijn tevens in een staafdiagram verwerkt (fig 
20) : 
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Van de met gemerkte instellingen z~)n foto's gemaakt 
(bijlage 6). Daarnaast zijn er foto's van de schliffen 
van de smeltrupsen gemaakt (met * gemerkt) (bijlage 7). 

4.4 Analyse van de resultaten 

Door het aanbrengen van de smeltrupsen worden de bandjes 
sterk verzwakt. Het is gebleken dat een lichte buiging of 
torsie van het bandje, met smeltrups, de treksterkte tot 
nul reduceert. Alvorens het bandje met smeltrups op trek 
wordt belast moet het uit de mal worden genomen en in de 
trekbank worden ingespannen. Of schoon hierbij de grootste 
voorzichtigheid wordt betracht bestaat de kans dat de 
smeltrups een "opdonder" krijgt. Ongetwijfeld worden 
hierdoor de meetresultaten beinvloed. 
Daarnaast verschilt de aanligging alsmede de klemming van 
het bandje per gleuf. De warmteafvoer en de krimpvrijheid 
is zodoende niet constant. 

Bestudering van de resultaten geeft ons de volgende 
informatie: 

M.b.t. de treksterkte: 
Toename van de pulsenergie leidt bij de energie-niveaux 
A,B en C tot een schommeling van de treksterkte. Bij het 
energieniveau D heeft dit echter een afname van de trek
sterkte tot gevolg. Opvallend is dat bij een groot aantal 
instellingen de treksterkte van de band nagenoeg tot nul 
gereduceerd wordt. 

M.b.t. de foto's van de smeltrupsen (bijlage 6): 
Toename van de pulsenergie leidt tot bredere smeltrupsen 
met een gladder oppervlak. 

M.b.t. de foto's van de schliffen (bijlage 7): 
De kristallen lijken bij toenemende pulsenergie in het 
midden van de smelt groter te worden. In sommige gevallen 
is over de dikte van de band slechts een kristal aanwe
zig. 
Daarnaast is op elke foto duidelijk zichtbaar: 
1. de vezelstruktuur van het basismateriaal 
2. de laszone, waarin de struktuur verschilt met die 

van het basismateriaal. Van de smelt naar buiten toe 
worden de kristallen steeds kleiner. Er is sprake van 
een overgangszone tussen volledige rekristallisatie, 
op de plaats van de smelt, en de onaangetaste vezel
struktuur van het basismateriaal (fig 21). 
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fig 21 

4.5 Interpretatie van de resultaten 

De treksterkte vertoont een uiterst vreemd gedrag, waar
voor geen goede verklaring voorhanden is. 
Het vermoeden bestaat dat de relatie tussen pulsenergie 
en de overlap van de pulsen (gebonden aan de pulsfrequen
tie) leidt tot het complexe verloop van de treksterkte. 
De afzonderlijke bijdrage van beide parameters aan de 
verzwakking van het materiaal kan niet worden achter
haald. Bovendien be staat de mogelijkheid dat deze bijdra
gen niet constant zijn, maar verschillen per instelling. 

4.6 Conclusies 

De onverzwakte Mo-band (met gegeven afmetingen) heeft een 
treksterkte van 120 N. Na het aanbrengen van smeltrupsen 
is bij bep'aalde instellingen een treksterkte van 35 N 
haalbaar. De reproduceerbaarheid is echter erg matig. 

Het aanbrengen van smeltrupsen is een zeer kritisch pro
ces dat als een zware aanslag op het uiterst dunne mate
riaal kan worden beschouwd. Een aantal factoren (zowel 
interne als externe), waarvan de invloed als gering ge
schat werd, zou weleens een grote rol kunnen spelen. 
Gedoeld wordt op: 
- Relatie tussen pulsenergie en pulsoverlap 
- De aanligging en klemming van het bandjei deze 

verschilt per gleuf 
- Het bandje uit de mal nemen 
- Het inspannen in de trekbank 
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Hoofdstuk 5 

Invloed van conditionering op de smeltrups 

5.1 Inleiding 

Dat voor verschillende lasmethoden schutgas wordt ge
bruikt ter bescherming van de smelt is reeds j aren be
kend. Men kan zich afvragen of het gebruik van schutgas 
ofwel het conditioneren van de lasruimte van nut is bij 
het laserlassen van Mo-band. Molybdeen vormt bij hogere 
temperaturen oxiden, echter men kan slechts gissen naar 
de gevolgen hiervan op de smeltrups en de eventueel daar
mee samenhangende verzwakking of versteviging van de 
band. 
Reden genoeg om hier eens beter naar te kijken. In dit 
hoofdstuk zal dan ook het effect van het soort schutgas 
en de mate van conditionering onderzocht worden. 

5.2 Proefopzet 

Op dezelfde wij ze als beschreven in hoofdstuk 4 worden 
smeltrupsen op Mo-band aangebracht. Er worden twee series 
van 7 experimenten gedaan. Voor de experimenten van een 
serie geldt een constant energieniveau. 

5.3 Resultaten 

In onderstaande staafdiagrammen (fig 22 en 23) z~Jn de 
gemiddelden van de treksterkte van de band verwerkt. 

l-ste serie metingen (fig 22): pulsenergie - 0,235 J 
pulsduur = 1,5 ms 
pulsfrequentie = 20 Hz 
volumestroom schutgas = 

2500 ml/min 

Er worden smeltrupsen gelegd: 
Xl' zonder gebruik van schutgas (lucht-omgeving) 
X2' na 30 sec geconditioneerd in onbrandbaar menggas 
X3' na 1 min geconditioneerd in onbrandbaar menggas 
X4.na 3 min geconditioneerd in onbrandbaar menggas 
X5' na 30 sec geconditioneerd in Argon 
X6' na 1 min geconditioneerd in Argon 
X7' na 3 min geconditioneerd in Argon 
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Van de eerste serie metingen zijn foto's van de smeltrups 
gemaakt (bijlage 8). 

2-de serie metingen (fig 23): 
Instelling komt overeen met de instelling van de 
l-ste serie metingen, met slechts een verschil: 
De pulsenergie bedraagt 0,28 J. 

Er zijn schliffen van de smeltrupsen gemaakt (met * 
gemerkte instellingen) om de kristalstruktuur zichtbaar 
te maken (bijlage 9). 
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5.4 Analyse van de resultaten 

Bij bestudering van de treksterkte en foto's van de 
smeltrups en de kristalstruktuur van de smeltrups (bij
lage 8 en 9) valt het volgende op: 

M.b.t. de treksterkte: 
De eerste serie metingen (0,235 J per laserpuls) geeft 
een afname van de sterkte van de band te zien, terwijl de 
mate van conditionering toeneemt. Dit geldt voor zowel 
menggas als Argon. 
De tweede serie metingen geeft een schommel ing van de 
treksterkte te zien. Bij lucht omgeving brandt de band 
door; lichte mate van conditionering geeft een treksterk
te van 10 N: na 3 min conditionering heeft de band geen 
treksterkte meer. 

M.b.t. de foto's van de smeltrups: 
De foto's hebben betrekking op de smeltrupsen van de eer
ste serie. 
Bij toenemende mate van conditionering worden de volgende 
aspecten waargenomen: 
- de breedte van de smeltrups neemt af 
- de oxidatiegraad neemt af 
- het aantal scheuren in de las neemt toe 

M.b.t. de foto's van de doorsnede van de smeltrups: 
Evenals op de foto's van hoofdstuk 4 is de overgang van 
de vezelstruktuur van het basismateriaal naar de laszone 
zichtbaar. 
Toenemende mate van condi tionering leidt tot een afname 
van de hoeveelheid zwarte "spikkels"; op de foto zicht
baar in de smelt. Op de foto's met veel spikkels treedt 
een verdunning van de band aan de rand van de smelt op, 
en een verdikking in het midden. 

5.5 Interpretatie van de resultaten 

Bij toenemende mate van conditionering ontstaan smallere 
smeltrupsen. Het vermoeden bestaat dat dit verband houdt 
met drie factoren: 
1. vorming van Mo-oxiden waarbij energie vrijkomt 
2. inkoppeling van de laserpuls 
3. koeling t.g.v. de gasstroom 

De bredere smeltrups in ongeconditioneerde toe stand ont
staat dan door: 
- een hoge reactiewarmte t.g.v. oxide-vorming 
- betere inkoppeling door hogere absorptiecoefficient 
- geen koeling door het ontbreken van een gasstroom 

Een experiment heeft aangetoond dat in geconditioneerde 
toestand (3 min Argon) bij een pulsenergie van 0,23 J 
(pulsduur 1,5 ms, pulsfrequentie 20 Hz) een smeltrups 
zichtbaar wordt. In ongeconditioneerde toe stand (in 
lucht) is bij gelijke pulsduur en pulsfrequentie een 



33 

pulsenergie van 0,10 J al voldoende om een smeltrups te 
doen ontstaan. 
Dit impliceert dat in ongeconditioneerde toe stand de toe
gevoerde energie "beter benut" wordt danwel extra energie 
vrijkomt. 

vorminq Mo-oxiden 
Met de elektronenmicroscoop is een opname van zowel de 
smelt als het basismateriaal gemaakt. De smelt is in on
geconditioneerde toestand aangebracht (bijlage 10). Er is 
een verschil tussen de struktuur in de smelt en in het 
basismateriaal. Er bestaat een sterk vermoeden dat in on
geconditioneerde toestand veel oxiden worden gevormd. uit 
een zuurstof mapping (foto's bijlage 10) blijkt dat in de 
smel t, die in ongecondi tioneerde toestand wordt aange
bracht, een 2 maal zo hoge concentratie O-atomen wordt 
aangetroffen als in de smelt, die is aangebracht na 3 
minuten conditionering in Argon. 
Oe vraag is nu of deze O-atomen gebonden zijn aan Molyb
deen in de vorm van Mo-oxiden of dat ze in de vorm van 02 
in de smelt gediffundeerd zijn. Momenteel wordt op het 
Natuurkundig Laboratorium m.b.v. rontgendiffractie onder
zocht of de O-atomen aan Molybdeen gebonden zijn in de 
vorm van Mo-oxiden. 
Er is ook een N-mapping van het preparaat gemaakt. In de 
smel t wordt geen verhoogde concentratie N-atomen aange
troffen. 

Van Mo-oxiden is bekend dat ze zeer vluchtig zijn. De Mo
oxiden, die aan het oppervlak gevormd worden, verdampen 
direct en worden niet gedetecteerd. Dit gegeven tesamen 
met de mogelijke aanwezigheid van Mo-oxiden in de smelt 
vormt de reden een afschatting te maken van de energie, 
die vrijkomt bij de reactie van zuurstof met Molybdeen. 
uit berekeningen (bijlage 11), waarbij de aanname gedaan 
wordt dat 10% van het Molybdeen reageert met 02' blijkt 
hiermee een energie van 0,054 J gemoeid te zijn. oit is 
ongeveer 20% van de ingestelde pulsenergie; een niet ge
ring percentage. 

Inkoppelinq, koelinq door de qasstroom 
Helaas is er tijdens de stageperiode geen tijd geweest om 
de reflectie van de laserpuls te meten, zodat over de 
bijdrage van een eventueel betere inkoppeling van de 
laserpuls, bij het aanbrengen van smeltrupsen in lucht
omgeving, geen uitspraken kunnen worden gedaan. Dit geldt 
tevens voor de invloed van de gasstroom. 

De vraag is nu of deze wetenschap een bijdrage levert aan 
de verklaring van de resultaten van de experimenten. Oat 
doet hij zeker, immers gecombineerd met de resultaten van 
hoofstuk 4 (fig 24, identiek aan fig 19) wordt ons het 
een en ander duidelijk. 
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TOTALE ENERGIE TOEVOER 

A=12J6 J Irr:"f 8=16,22J t C=20,27 J f D"'24,32 J f 

0.22J onder 16,0 onder n4 bru~- 26,7 br~g- 32,1 geen smelt geen smelt werkl 19 wer Ina 

(),235J br~~- 15 1,0 N 20 15,5 N 25 33,1 N 30 
cu wer ng 
en 0,257J 35,5 N 13,7 2,5 N 18,3 7.3 N 22,9 19,5 N 27,4 
~ 
~ 

0,280J 7,8 N 12,6 ',0 N 16,8 30,2 N 21,0 , 3,6 N 25,2 
:'J 

0.302J 11,7 10,0 N 15,6 '2,' N 19,5 2,0 N 23,3 0... 12,3 N 

0.325 J dpor- door- 14/5 door-
18,' 

door- -Igebrand - IQebrand laebrand Igebrand 

fig 24 

De toe stand X4 (3 min in menggas) komt overeen met de 
condities van hoofdstuk 4. We zien dat de treksterkte van 
de l-ste serie metingen (X4: 0,235 J; 20 HZ) overeen komt 
met die uit figuur 24 bij dezelfde instelling (beiden 
ongeveer 2 N). Wanneer we de resultaten van afnemende 
mate van conditionering (menggas: X4-X3-X2-Xl; argon: X7-
X6-X5-Xl) vergelijken met de resultaten van het opvoeren 
van de pulsenergie of de totale energie stellen we vast 
dat in beide gevallen de treksterkte toeneemt. 

V~~r de 2-de serie metingen (0,28 J; 20 Hz) is dezelfde 
vergelijking gemaakt. Wederom wordt geconstateerd dat een 
afname van de mate van conditionering dezelfde gevolgen 
teweegbrengt als het verhogen van de pulsenergie of de 
totale energie onder geconditioneerde toestand. 

5.6. Conclusies 

Toenememde mate van conditionering bij een bepaalde in
stelling vertoont grote overeenkomst met de afname van de 
pulsenergie of het totale energieniveau. 
Men kan hieruit concluderen dat op de een of andere ma
nier in ongeconditioneerde toe stand de toegevoerde ener
gie "beter benut" wordt en/of extra energie vrijkomt. 

Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt door een combinatie 
van 3 factoren: 
1. vorming van Mo-oxiden waarbij energie vrijkomt; 

volgens een schatting bedraagt dit ongeveer 20% 
van de pulsenergie. 

2. inkoppeling van de laserpuls 
3. koeling t.g.v. de gasstroom 
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Een schatting van de verschillende bijdragen wordt gege
ven door: 
De oxide-vorming en de betere inkoppeling vormen de be
langrijkste bijdragen; en de koeling t.g.v. de gasstroom 
speelt een ondergeschikte rol. Teneinde een nauwkeurigere 
afschatting van de afzonderlijke bijdragen der factoren 
te maken zal nader onderzoek moeten worden verricht. Men 
denke hierbij o.a. aan: 
- reflectiemetingen ter bepaling van de inkoppeling. 
- experimenten, waarbij de gasstroom wordt gevarieerd. 

Uit de resultaten mag niet de conclusie getrokken worden 
dat toenemende mate van conditionering leidt tot grotere 
verzwakking van de band. In het vorige hoofdstuk hebben 
we immers geconstateerd dat in geconditioneerde toe stand 
(3 min menggas) bij bepaalde instellingen een treksterkte 
van 35 N wordt behaald. 
Bij de uitgevoerde experimenten in ongeconditioneerde 
toestand wordt een maximale treksterkte van 10 N gehaald. 
De verwachting is echter bij andere instellingen in onge
conditioneerde toestand weI een treksterkte van 35 N ge
haald kan worden. 
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Hoofstuk 6 

Invloed van variatie van lasparameters op de lassterkte 

6.1 Inleiding 

Van het laserlassen van 2 Mo-bandjes is een dimensie
analyse gemaakt. M.b. v. deze analyse wordt een formule 
afgeleid, waarin de lassterkte als functie van de puls
energie en de pulsduur wordt uitgedrukt. Vervolgens wor
den experimenten uitgevoerd, waarvan de resultaten worden 
verwerkt in voornoemde analyse. Op deze wijze wordt een 
volledige beschrijving van de invloed van de variatie van 
de pulsenergie en de pulsduur op de lassterkte verkregen. 

6.2 Dimensie-analyse 

Hedentendage worden 4 method en van onderzoek gehanteerd. 
Door een onderscheid te maken tussen kennis en ervaring 
kan worden aangegeven wat met betreffende onderzoeks
methode bereikt wordt. De snelheid, waarmee resultaten 
geleverd kunnen worden, is voor de diverse methoden ver
schillend. In tabel 25 wordt het een en ander schematisch 
weergegeven. 

snelheid 
methode kennis ervaring resultaat 

experimenten - neemt zeer snel 
sterk toe 

dimensie-analyse neemt toe neemt toe snel 

statistische neemt toe neemt toe traag 
proefopzetten 

theoretische neemt - zeer traag 
analyse sterk toe 

tabel 25 

Ondanks het feit dat de dimensie-analyse snel resultaten 
kan opleveren wordt zij weinig gehanteerd. In de praktijk 
zijn echter reeds zeer veel goede resultaten met de di
mensieanalyse behaald. 

De dimensie-analyse biedt uitkomst bij de beschrijving 
van het model van een fysisch verschijnsel. In tegenstel
ling tot een theoretische analyse verkrijgt men een on
volledige beschrijving. Er dienen experimenten te worden 
uitgevoerd om de beschrijving volledig te maken. In on
derstaande zal van het laserlassen van Molybdeen een di
mens ie-analyse worden gemaakt. We stellen ons daarbij de 
volgende vraag: 
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Hoe groot is de trekkracht die op twee aan elkaar gelaste 
Mo-bandjes kan worden uitgeoefend alvorens breuk op
treedt? 

Factoren die van invloed zijn op de treksterkte zijn de 
volgende: 

symbool dimensie 

1. treksterkte F [ MLT-2 ] 

2. pulsenergie P [ ML2T-2 ] 
3. pulsduur t [ T ] 
4. smelttemperatuur S [ g. ] 
5. specifieke warmte c [ L2T-2f-1 ] 
6. smeltwarmte K [ L2T-2] 
7. spotdiameter d [ L ] 
8. E-modulus E [ ML-1T- 21 
9. warmtegeleid.coef. ~ [ MLT-3-&-- ] 
10. soortelijke massa ~ [ML-3 ] 

Het model ziet er als volgt uit: 

F = f(P,t,s,C,K,d,E,A,p> 

Er dient naar combinaties van parameters gezocht te wor
den die dimensieloos en onafhankelijk zijn. Na enig re
kenwerk (bijlage 12) worden de volgende dimensieloze 
grootheden gevonden, onderverdeeld in: 

~ , .. 
- een afhankel1)ke 

- twee grootheden, die je kunt en wilt varieren 

en· 

We stellen nu de volgende hypothese: 

= C • [p lc(· 
E7d3J 

(1) 

uit experimenten zullen de waarden voor C,~ en B moeten 
worden achterhaald. 

6.3 Proefopzet 

In de lasruimte worden bij een conditionering van on
brandbaar menggas 2 Mo-bandjes met 6 laspulsen aan elkaar 
gelast. De volumestroom van het gas bedraagt 2500 ml/min. 
Teneinde de waarden van C, ~ en B te achterhalen worden 
de volgende experimenten uitgevoerd: 
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- Bepaling van treksterkte van de bandjes bij een con
stante pulsduurinstelling van 1,5 ms en variatie van 
de pulsenergie. 

- Bepaling van de treksterkte bij constante pulsenergie 
en variatie van de pulsduur. 

Van diverse lassen zijn foto' s gemaakt. Bovendien zijn 
schliffen gemaakt om de veranderingen in de kristal
struktuur zichtbaar te maken. 

In paragraaf 6.6 zullen de resultaten van de experimenten 
in de dimensie-analyse worden verwerkt. 

6.4 Resultaten 

De pulsenergie wordt, bij constante pulsduur, begrensd 
door: - een te lage energie, waarbij geen las tot 

stand komt. In dit geval smelt aIleen het 
bovenste bandje. 

- een te hoge energie, waardoor een gat in 
beide bandjes wordt geschoten. 

De pulsduur kent een soortgelijke begrenzing bij 
constante pulsenergie: 

- een te korte pulsduur leidt tot gaten schieten 
- een te lange pulsduur, waardoor geen versmel-

ting van de beide bandjes optreedt. 

De resultaten van de experimenten worden in onderstaande 
figuren weergegeven. 

Bij de l-ste serie metingen wordt de pulsduur constant 
gehouden (ingestelde pulsduur = 1,5 ms). De pulsenergie 
wordt gevarieerd (fig 26). 

30 

z 

pulsduur constant 

1,5 ms 

• 
'" 

tang. SChe~~djale scheur 

Qt.3 Q48 ~3 0,59 Q&4 0,70 0,76 0,84 091 0,99 
Q455 

pu I senergie in Joule 

fig 26 
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Bij de 2-de, 3-de en 4-de serie metingen wordt de puls
energie constant gehouden op resp. 0,46 J : 0,56 J ; en 
0,84 J (fig 27). De pulsduur wordt gevarieerd. 

30 

z 

pulsenergie constant 

A: 0,46 J 

B: 0.56 J 
C: 0,84 J 

radiale SChe~~ng. scheur 

O,S 1,0 l,S 2,0 

pulsduur in ms 

fig 27 

2,5 

Van de met * gemerkte instell ingen z i j n foto I s gemaakt 
van zowel de lassen als de schliffen van de lassen. De 
foto's worden getoond in bijlage 13. 

6.5 Analyse van de resultaten 

M.b.t. de treksterkte: 
In het gebied, waar een verbinding tot stand wordt ge
bracht, kan t. a. v . de treksterkte het volgende worden 
opgemerkt: 
- Toenemende pulsenergie (fig 26) (toenemend vermogen) 

leidt tot verhoging van de treksterkte. 
Echter boven een pulsenergie van 0,64 J treedt geen 
verhoging van de treksterkte meer Ope 
Boven de 0,84 J neemt de treksterkte licht af. 

- Toenemende pulsduur (fig 27) (afnemend v~rmogen) heeft 
een afname van de treksterkte tot gevolg. 
Het gebied van de pulsduur, waarin versmelting van de 
bandjes optreedt, is afhankelijk van de hoogte van de 
pulsenergie. Bij toenemende pulsenergie treedt een 
verschuiving naar de lagere pulsduren OPe 

M.b.t. foto's van de lassen (bijlage 13): 
- Zowel toenemende pulsenergie als afnemende pulsduur 

leiden tot grotere smelten en gladdere smeltoppervlak-
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ken 
- Toenemende pulsenergie heeft een wijziqing van het 

scheurpatroon in de las tot gevolg. Bij lage pulsener
gie treedt een tangentiale scheur op (foto 31). Via een 
overgangsfase (onduidelijke scheurgroei, foto 33) gaat 
dit bij toenemende pulsenergie over in radiale scheur
groei (foto 35). 

- Afnemende pulsduur leidt tot dezelfde verandering van 
het scheurpatroon (foto 37 en 40) als toenemende puls
energie. 

In bijlage 14 zijn foto's van de geetste oppervlakken van 
de laserpuls te zien. Het verschil in de kristal.struktuur 
aan het oppervlak tussen een las met tangentiale of radi
ale scheur wordt hierin duidelijk zichtbaar. Bij beide 
lassen valt op dat de gerekristalliseerde zone tot buiten 
de smelt reikt. 

M.b.t. de foto's van schliffen (bijlage 13): 
Hierui t wordt informatie verkregen omtrent de kristal
struktuur in de las. De foto's tonen ons de oorspronke
lijke walsstruktuur die geleidelijk overgaat in een vol
ledig gerekristalliseerde struktuur. 
Vervolgens kan het volgende worden opgemerkt: 
- Bij een lage pulsenergie (foto 32) of een hoge puls

duur (foto 42) (beiden zijn voorbeelden van lage ver
mogens) is een duidelijk verschil tussen de laszone 
van de bovenste band en de onderste band waarneembaar. 
De tangentiale scheuren die in deze lassen aanwezig 
zijn lopen in de bovenste band rondom de plaats waar 
de twee bandjes aan elkaar gesmolten zijn (fig 28). 

~ ,. laszOne 

tangentiale 
r--- scheur 

bovenste 

l-j~======--ti/~f-- ba n d j e 

fig 28 

- Een hoge pulsenergie (foto 36) of een korte pulsduur 
(foto 39) leiden tot een nagenoeg evengrote laszone 
in de bovenste en onderste band (fig 29). 
In de las treden radiale scheuren op. 
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radiale 
scheur 

fig 29 

Het quotient van pulsenergie en pulsduur staat voor ver
mogen. In tabel 30 wordt voor de verschillende experimen
ten weergegeven bij welke vermogens tangentiale en radi
ale scheuren optreden. 

tangentiale radiale 
scheuren scheuren 

pulsduur constant 215 - 320 W 320 - 500 W 
werkelijk 2,0 ms 
pulsenergie con- 230 - 360 W 360 - 530 W 
stant (0,46 J) 
pulsenergie con- 200 - 320 W 320 - 500 W 
stant (0,56 J) 
pulsenergie con- 220 - 310 W 310 - 520 W 
stant (0,84 J) 

tabel 30 

6.6 Interpretatie van de resultaten 

De verhoging van de treksterkte bij toenemende pulsener
gie in het gebied van 0,43 tot 0,59 J (in de las zijn 
tangentiale scheuren aanwezig) is een gevolg van een 
groter wordend aan elkaar gesmolten oppervlak. De ver
zwakking van het materiaal t.g.v. de tangentiale scheur 
heeft tot gevolg dat, bij kapot trekken, het materiaal 
zich losrukt uit het bovenste bandje over de scheur (bij
lage 15 foto 45). 

Verdere verhoging van de pulsenergie geeft radiale scheu
ren in de las. De plaats waar het materiaal precies zal 
breken ligt niet vast. 
Het blijkt dat al bij een pulsenergie van 0,56 J de maxi
male treksterkte wordt bereikt. Het bovenste bandje is in 
sterkere mate verzwakt dan het onderste. Het materiaal 
breekt dan ook in het bovenste bandje naast de smelt af 
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(bijlage 15 foto 46). 

De energie, die er boven de 0,64 J is ingepompt, leidt 
niet tot verhoging van de treksterkte, maar tot grotere 
verzwakking van de onderste band. Deze wordt daardoor 
nagenoeg even zwak als de bovenste band. Hierdoor breekt 
het materiaal ook gedeeltelijk naast de smelt van de on
derste band uit (foto 47 bijlage 15). 

Een verkorting van de pulsduur, die evenals een verhoging 
van de pulsenergie tot een toename van het vermogen 
leidt, heeft dezelfde gevolgen m.b.t. de treksterkte als 
verhoging van de pulsenergie. 

Ter verduidelijking zal de informatie in een schema wor
den weergegeven (tabel 31). 

o - 200 W geen las 

200 - 325 W tangentiale treksterkte is gering, 
scheur echter neemt toe bij 

oplopend vermogen 

325 - 460 W radiale maximale treksterkte 34N 
scheur nagenoeg constant over 

het vermogensgebied. 

460 - 525 W radiale Bij toename van het 
scheur vermogen neemt de trek-

sterkte iets af. 

525 W en hoger gat en 
schieten 

tabel 31 

Op het ontstaan van tangentiale en radiale scheuren zal 
in hoofdstuk 7 dieper worden ingegaan. 

6.7 Verwerkinq van de resultaten in de dimensie-analyse 

De gestelde 

[E:d2] = 

hypothese in paragraaf 

C • [-L 10( • [t'K!l B 
E.d3J d J 

6.2 luidt: 

(1) 

Bij de l-ste serie metingen werd de pulsduur t constant 
gehouden, waardoor vergelijking (1) overgaat in: 

= (2) 
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Deze vergelijking is 

log [E~d~ = log 
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gelijkwaardig aan: 

C1 + ()( log r L J 
LE-d3 

(3) 

Omdat bij aanwezigheid van radiale scheuren in de las de 
treksterkte nagenoeg constant is, wordt de lijn door de 
punten, waar sprake is van een tangentiale scheur, bere
kend. 

M.b.v. de regress ie-analyse kan de lijn door de punten 
berekend worden (bij lage 16). De waarden voor C1 en 0( 

komen hieruit voort, waardoor vergelijking (2) overgaat 
in: 

= 23,44 . (4) 

Bij de 2-de serie metingen werd de pUlsenergie constant 
(0,46 J) gehouden. Vergelijking (1) gaat daardoor over 
in: 

= (5) 

Na berekeningen (bijlage 16) volgt: 

V~~r p= 0,46 J: 

= 4,47 • [t~Kj -1,14 (6) 

3-de serie metingen: 

V~~r p= 0,56 J: 

= (7) 

(4), (6) en (7) verwerkt in vergl. 
bijlage 16): 

(1) leidt tot (zie 

LE~d2] = 
212000 • r-L .1 3 ,57 • [t'K~ -1,12 

LE .d3J d J 
met 

1/(Ed2 ) = 1/(3,65'1011.(3'10-4 f)= 3'10-5 N-1 

1/(Ed3 ) = 1,10-1 N-1m-1 

Kl/d = 1,68-106 sec-1 

(8) 
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6.8 Conclusies 

De grootste treksterkte wordt verkregen als in de smelt 
radiale scheuren aanwezig zijn. 
Deze treden op bij relatief hoge vermogens (320 - 525 W). 
De treksterkte is over het vermogensgebied van 325 - 460 
W nagenoeg constant; rond de 33 N. Bij de hoogste vermo
gen (460 W en hoger) neemt de treksterkte iets af. Men 
loopt hierbij tevens het risico om gaten te schieten. De 
reproduceerbaarheid van de lassen neemt hierdoor af. 

Bij de lagere vermogens (200 - 320 W) is de treksterkte 
kleiner. In de smelt wordt een tangentiale scheur waar
genomen. Wanneer de bandjes worden kapot getrokken breken 
ze over de tangentiale scheur uit. Bij verhoging van het 
vermogen neemt de treksterkte toe. De afgeleide formule 
voor de treksterkte voor dit vermogensgebied luidt (para
graaf 6.7): 

= 212000 " [E:d3] 3.57 "[t/I]-1.12 

vermogen: 200 - 325 W 

met 

1/(Ed2 ) = 1/(3,65'1011'~'10-4f}= 3.10-5 N-1 

1/(Ed3 ) = 1-10-1 N-1m-1 

Kt/d - 1,68.106 sec-1 
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Hoofdstuk 7 

Radiale en tangentiale scheurgroei 

7.1 Inleiding 

In hoofdstuk 6 hebben we geconstateerd dat bij 
vermogens in de las tangentiale scheuren ontstaan. 
hogere vermogens worden dit radiale scheuren. 
In dit hoofdstuk zal getracht worden een verklaring 
dit verschijnsel te geven. Daartoe zal ondermee+ een 
lyse van de optredende spanningen gemaakt worden. 

7.2 Thermische spanningen 

lage 
Bij 

voor 
ana-

Door de laserpuls ontstaat plaatselijk een smelt. Tijdens 
het afkoelen ontstaan thermische spanningen t.g.v. onge
lijke krimp van de verschillende delen van het materiaal. 

7.3 Krimpspanningen bij laserlassen 

Allereerst gaan we even terug naar de problematiek van 
het scheuren. In het vorige hoofdstuk hebben we 
geconstateerd dat: 
- Als de laszone van het bovenste bandje verschilt met 

die van het onderste worden tangentiale scheuren in 
de smelt aangetroffen (fig 32 + bijlage 17). 

~ " laszone 

tangentiale 
r--- scheur 

bovenste 
"---1'1++--

bandje 

fig 32 
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- Als de laszones van het bovenste en onderste bandje 
nagenoeg evengroot zijn treft men radiale scheuren 
aan (fig 33 + bijlage 17). 

rad la te 
scheur 

fig 33 

Experimenten, waarbij lasersmelten op een enkel bandje 
worden gelegd, laten slechts radiale scheuren in de smelt 
zien. Dit geldt voor zowel lage als hoge pulsenergie-in
stellingen. In bijlage 18 zijn opnamen van de smelten bij 
oplopende pulsenergie te zien. 
Het relatief eenvoudige afkoelpatroon, dat hierbij op
treedt, komt in sterke mate overeen met dat van de band
jes, waarbij in het bovenste en onderste bandje een even
grote laszone aanwezig is. Het verloop van het stolfront 
als functie van de tijd kan men zich als voIgt voorstel
len (fig 34): 

bovenste 
(-----+-+-+-+-+--+-------f _~ ban d j e 

fig 34 overeenkomstig stolpatroon 
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Bij een dergelijk afkoelpatroon blijkt in de smelt een 
voorkeur voor radiale scheuren te bestaan. 
Het vermoeden bestaat dat een complex afkoelpatroon, zo
als aanwezig bij ongelijke grootte van laszone in onder
ste en bovenste band, tangentiale scheurgroei tot gevolg 
heeft. In paragraaf 7.5 zal dit nader worden toegelicht. 

In de literatuur (lit 6) treft men formules aan, waarmee 
spanningen t.g.v. ongelijke krimp of uitzetting van de 
verschillende delen van het materiaal berekend kunnen 
worden. Deze formules hebben betrekking op dunne platen, 
waarin een gekozen temperatuursverloop aanwezig is. De 
formules kunnen echter niet gehanteerd worden voor de 
situatie, waarbij sprake is van een complex 
afkoelpatroon, zoals dat het geval is bij tangentiale 
scheurgroei. Met andere woorden: Met behulp van deze 
formules kan men een indruk van de optredende spanningen 
verkrijgen, om daarmee eventueel het ontstaan van de 
radiale scheuren te verklaren. 
In de volgende paragraaf zullen voor twee modellen de 
spanningen berekend worden. 

7.4 Radiale scheuren 

7.4.1 Model A 

Model A wordt gehanteerd om een indruk te krijgen van de 
grootte van de spanningen. 
Wanneer binnen een dunne plaat met temperatuur Teen 
klein cirkelvormig gedeelte (straal a) een temperatuurs
verandering AT ondergaat (fig 35), treden zowel radiale 
als tangentiale spanningen op. 

fig 35 

In het verwarmde gedeelte geldt: 

(f r = crt = 0,5' AT·6(·E (druk) (1) 
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In de punten buiten het verwarmde gedeelte op een afstand 
r van het middelpunt van het verwarmde gedeelte treden de 
volgende spanningen op: 

(J"r = 0,5< 4T.ac·E.a2/r2 

0'" t = 0, 5' 4 T· c(. E . a 2 / r2 

(druk) 

(trek) 

(2) 

(3) 

Aan de rand van de verwarmde zone treedt een schuifspan
ning op ter grootte van : 

"t' = 0,5-.4 ToO(.. E (4) 

T. g. v • de laserpuls zal een cirkel vormig gedeel te met 
a=150 ~m verwarmd worden. Door afkoeling zullen spannin
gen in de las ontstaan. Het model stelt dat in het Molyb
deen geen spanningen aanwezig zijn, zolang de temperatuur 
1220·C of hoger is. Rekristallisatie-effecten verhinderen 
dit. Bij afkoelen van 1220·C tot kamertemperatuur (20 ·C) 
zullen spanningen worden opgebouwd. 

Eigenschappen van Molybdeen: 
Treksterkte van gerekristalliseerd Molybdeen bij 
kamertemperatuur = 500 N/mm2 
CC,= 5,8*10-6 ·c-1 
E = 3,6-105 N/mm2 

uit vergelijking (1) volgt voor r< 150~m met T= -1200·C: 

U r = ~t = 0,5-1200-5,8.3,6.10-1 = 1253 N/mm2 (trek) 

uit (2) voor r> 150JAm 

CTr = 1253 - 1502 
rz-

crt = 1253 . ::¥2 
r 

V~~r r=150 /Am geIdt: 

't' = 1253 N/mm2 

voIgt: 

(trek) (5) 

r in p.m (druk) (6) 

In figuur 36 worden de spanningen in een grafiek uitge
zet. 
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150 300 450 
-----lI> 

cruk r in }Am 

-400 

-800 

-1200 

fig 36 

De m.b.v. model A berekende spanningen, liggen ruim boven 
de maximale trekspanning van gerekristalliseerd Molybdeen 
(500 N/mm2, fig 10 blz 14). 

7.4.2 Model B 

In model A wordt een constante temperatuur over de las 
verondersteld. Een realistischere weergave van het tem
peratuursverloop over de las wordt gegeven door (fig 37): 

. smelt 

Op het moment dat 
laserpuls wordt af
geschoten. Spannings
vrije situatie. 

afkoelen 
~ 12200C 

___ ~ifC 
C:9-0~ 
~ 300fCm 

smelt 

Tijdens afkoelen. 
Vanaf dit moment 
worden spanningen 
opgebollwd. 

fig 37, model B 
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In de literatuur (lit 6) worden formules voor de spannin
gen gegeven. 

R r 
<T r (r) = tIC. • E - ( 1/R2 J Trdr - 1/r2./ Trdr ) (7) 

o 0 

R r 
cr t (r) =01:. - E - ( -T*+ 1/R2 J Trdr + 1/r2 J Trdr ) (8) 

o 0 

met R = 300 micron (= straal van de warmte beinvloede 
zone) (9) 

T*= T(r) - Twarmste (10) 

In het geval van afkoelen na het toedienen van een laser
puIs geldt: 

T(r)= -1200 + (1200r/300) r in JA.m ( 11) 

AIle gegevens (9,10,11) invullen in vergelijking (7) en 
(8) levert (bijlage 19): 

<Tr(r) = 848-(1 - (r/300» 

crt (r) = 848· (1 - (2r/300» r in}'m 

(12) 

(13) 

In figuur 38 worden de spanningen in een grafiek weer
gegeven • 

... trek 
E BOO E -z 600 
c 

·11 
400 

200 
{! 
\II 

-200 .~ 

-400 
r in}Am 

-600 

-800 
druk 

fig 38 

Op aIle plaatsen in de smelt is de radiale spanning gro
ter dan de tangentiale spanning. Het ontstaan van de ra
diale scheuren kan aan de hand van het spanningsverloop 
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niet direct verklaard worden. Gelet op het fei t dat de 
radiale scheuren veelal over de kristalgrenzen in de 
smelt lopen wordt de volgende hypothese geponeerd: 

De kristalstruktuur heeft een grote invloed op de 
scheurgroeivoorkeur. Het materiaal scheurt bij voor
keur over de kristalgrenzen. 
Op deze manier is het goed mogelijk dat, ondanks het 
feit dat de tangentiale spanningen kleiner zijn dan de 
radiale spanningen, radiale scheuren ontstaan. 

Een tweede mogelijke verklaring voor de radiale scheuren 
is: 

Model B is te eenvoudig voor de complexe situatie, 
waarmee we te maken hebben bij laserlassen. 
Het materiaal wordt immers niet een paar graden ver
warmd, maar tot boven de smelttemperatuur verhit, 
waardoor de kristalstruktuur verandert. 

7.5 Tangentiale scheuren 

Het is een feit dat na het smelten van het materiaal de 
gevormde kristallen loodrecht op het stolfront uitgroei
en. Op de foto's (bijlage 17) is dit duidelijk te zien. 
In het geval er tangentiale scheuren aanwezig zijn wordt 
de langgerekte struktuur van de kristallen doorbroken. 
Ter plaatse van de tangentiale scheur zijn de spanningen 
in het materiaal dermate hoog opgelopen dat het materiaal 
scheurt. De vraag die rijst is waarom er nu juist tangen
tiale scheuren ontstaan. 

Een eenvoudig antwoord hierop zou zijn: De vorm van het 
afkoelpatroon is dusdanig dat op de plaats van de scheu
ren de radiale spanningen erg groot zijn geweest. Een 10-
gisch gevolg hiervan zijn de tangentiale scheuren. 
Veel interessanter is het om te wet en hoe dat afkoelpa
troon er danwel uitziet en of daarmee het ontstaan van de 
hoge radiale spanningen verklaard kan worden. 

complex afkoelpatroon 
In paragraaf 7.3 wordt gesproken over een complex af
koelpatroon, wanneer de laszone van het bovenste bandje 
verschil t met die van van het onderste bandj e (bij lage 
13). In bijlage 13 worden foto's getoond van de smelt op 
de boven- en onderkant van de bandj es. Bij een tangen
tiale scheur (foto 41) is de smelt is op het onderste 
bandje veel kleiner dan op het bovenste bandje. Wanneer 
de grens van de smelt (t1) in een figuur wordt weerge
geven levert dat het volgende beeld op (fig 39): 
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sme\ tgrens t 1 
onderste band 

fig 39 

De slechte warmte-geleiding tussen de twee bandjes ver
oorzaakt de sprong van de smeltgrens tussen het onderste 
en bovenste bandj e. Als in bovenstaande figuur de ver
schuiving van het stolfront als functie van de tijd t 
wordt verwerkt verandert het plaatje (fig 40). 

A A 

onderste band 

fig 40 

Een dergelijk afkoelpatroon leidt tot spanningsconcentra
ties op de plaatsen A. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat in het bovenste bandj e, op de grens van verbinding 
tussen beide bandjes, een scheur ontstaat. Immers daar is 
het bandje het dunst. De scheur breidt zich rondom de 
lasverbinding uit en vormt daarmee een tangentiale 
scheur. 

7.6 Conclusies 

M.b.t. de radiale scheurgroei: 
Van model A hebben we geleerd dat de krimpspanningen ruim 
boven de maximale trekspanning van Molybdeen liggen (1253 
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N/mm2 tegen 500 N/mm2). 

Model B geeft echter een realistischer beeld van het tem
peratuursverloop in de smelt dan model A. In model B zijn 
de berekende radiale spanningen, op elke plaats in de 
smelt, groter dan de tangentiale spanningen. 

We onderscheiden 2 visies, 
het verschijnsel van de 
wordt: 

Visie 1: 

waarmee een verklaring voor 
radiale scheurgroei gegeven 

Model B geeft:. is een goede benadering van. het span
ningsverloop in de smelt, echter de kristalstruktuur 
heeft een grote invloed op de scheurgroeivoorkeur. 
Het materiaal scheurt bij voorkeur over de kristal
grenzen. 
Op deze manier is het goed mogelijk dat, ondanks het 
feit dat de tangentiale spanningen kleiner zijn dan de 
radiale spanningen, radiale scheuren ontstaan. 

Visie 2: 
Model B is te eenvoudig voor de complexe situatie, 
waarmee we te maken hebben bij laserlassen. 
Het materiaal wordt immers niet een paar graden ver
warmd, maar tot boven de smelttemperatuur verhit, 
waardoor de kristalstruktuur verandert. 

Mijnerzijds be staat een voorkeur voor visie 1.. In dit 
stadium van het onderzoek is het echter verstandig beide 
visies te poneren. Nader onderzoek zal uitsluitsel moeten 
geven over welke visie de juiste is. 

H.b.t. de tangentiale scbeurgroei: 
Het complexe afkoelpatroon veroorzaakt spanningsconcen
traties in de bovenste band t.p.v. de verbinding tussen 
bovenste en onderste band. De scheur die hierdoor 
ontstaat breidt zich rondom de verbinding uit en vormt 
een tangentiale scheur. 
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Hoofdstuk 8 

De invloed van conditionering op de lassterkte 

8.1 Inleiding 

Analoog aan hoofdstuk 5 zal het effect van het soort 
schutgas en de mate van conditionering op de lassterkte 
onderzocht worden. 

8.2 Proefopzet 

In de lasruimte worden 2 Mo-bandjes (2x30 m) met 6 las
pulsen aan elkaar gelast. Er worden de volgende experi
menten uitgevoerd: 
Xl. lassen zonder gebruik van schutgas (lucht omgeving) 
X2. lassen na 30 sec in onbrandbaar menggas 
X3. lassen na 1 min in onbrandbaar menggas 
X4. lassen na 3 min in onbrandbaar menggas 
XS. lassen na 30 sec in Argon 
X6. lassen na 1 min in Argon 
X7. lassen na 3 min in Argon 

De pulsenergie bedraagt 0,56 J bij een pulsduur van 1,5 
ms. 

Dezelfde experimenten worden herhaald met een pulsenergie 
van 0,70 J bij een pulsduur van 1,5 ms. 

8.3 Resultaten 

In figuur 41 en 42 wordt de treksterkte van de bandjes in" 
een staafdiagram weergegeven. 

l-ste serie metingen: 
0/56 J 

I I • 
30 28,1 27,4 • 27,2 - - 25,7 

242 ~ ~ • - --- 20,9 
--'--

z 

c 

fig 41 
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In bijlage 20 treft U foto's van de lassen van de l-ste 
serie aan. Tevens zijn in deze bijlage, van de met * 
gemerkte experimenten, foto's van de schliffen te zien. 

De treksterkte van de bandjes van de 2-de serie metingen 
wordt in figuur 42 weergegeven. 

0,7 J 

32.1 ~ 32,S 
30.4 30,0 ...-- ,..---;-, 

28,4 -- ,--
25,5 

30 

z -
c 20 

Xl 

fig 42 

8.4 Analyse van de resultaten 

M.b.t. de treksterkte: 
Bij de l-ste serie metingen zien we dat bij toenemende 
mate van conditionering (voor zowel menggas alsArgon) de 
treksterkte vermindert. 
De 2-de serie metingen laat een kleine toename van de 
treksterkte bij toenemende mate van condi tionering met 
menggas zien. Het gebruik van Argon heeft daarentegen een 
afname van de treksterkte tot gevolg. 

M.b.t. de foto's van de lassen: 
Toenemende mate van conditionering leidt tot een gladder 
smeltoppervlak. In ongeconditioneerde toestand zijn radi
ale scheuren in de smelt aanwezig. 
Bij toenemende mate van conditionering met menggas ver
dwijnen de radiale scheuren. In de smelt is geen duide
lijke radiale of tangentiale scheur aanwezig. 
Bij gebruik van Argon is dezelfde tendens zichtbaar. Na 3 
min conditioneren met Argon wordt een tangentiale scheur 
waargenomen. 

M.b.t. de foto's van de schliffen: 
In ongeconditioneerde toe stand worden radiale scheuren in 
de smelt waargenomen. Er treedt tevens een verdikking van 
de band in het midden en een verdunning aan de rand van 
de smelt op. In de smelt, hoofdzakelijk in het centrum, 
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zijn "zwarte spikkels" aanwezig. De kristallen Z1]n hier
door slecht te onderscheiden. De laszone van het onderste 
en bovenste bandje is nagenoeg even groote 
Toenemende mate van conditionering leidt tot: 
- Een vermindering van het aantal "zwarte spikkels". 

Bij gebruik van Argon worden deze spikkels helemaal 
niet waargenomen. 

- Een verschil qua grootte van de laszone in de onderste 
en bovenste band. 

8.5 Interpretatie van de resultaten 

Na vergelijking van de resultaten uit paragraaf 8.3 met 
die van hoofdstuk 6 (fig 43 = fig 26) wordt het volgende 
waargenomen: 

30 

z 

c 20 

no 
oX 

Cl) ..... ..... 

pulsduur constant 

',5 ms .. 
i. 

tang. SChe~~diate scheur 

043 Q48 Q53 Q,59 0,64 0,70 0,76 0,84 091 1499 
Q455 

pulsenergie in Joule 

fig 47 

Toenemende mate van conditionering heeft dezelfde gevol
gen voor de treksterkte als een afname van de pulsener
gie. 
Men kan hieruit concluderen dat op de een of andere ma
nier in ongeconditioneerde toestand de toegevoerde ener
gie "beter benut" wordt en/of extra energie vrijkomt. 

Er bestaat het vermoeden dat dit verband houdt met drie 
factoren, die reeds in paragraaf 5.5 aan de orde zijn 
geweest: 
- vorming van Mo-oxiden, waarbij energie vrijkomt. 
- inkoppeling van de laserpuls. 
- koeling t.g.v. de gasstroom. 
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In bijlage 11 is een afschatting van de vrijkomende ener
gie t.g.v. de vorming van oxiden gemaakt. uit berekenin
gen volgt dat hiermee een energie van ongeveer 0,027 ge
moeid is. 

In paragraaf 5.5 is uitgebreid ingegaan op de factoren. 

8.6 Conclusies 

Toenemende mate van conditionering heeft dezelfde gevol
gen voor de treksterkte als een afname van de pulsener
gie. Op de een of andere manier wordt in ongeconditio
neerde toe stand de toegevoerde energie "beter benut tl en/
of komt extra energie vrij. De factoren waarmee dit ver
moedelijk verband houdt zijn reeds in hoofstuk 5 aan de 
orde geweest. 

De maximale treksterkte bedraagt ongeveer 32 N. Deze 
waarde wordt zowel in ongeconditioneerde als in gecondi
tioneerde toestand behaald. Er zijn in dat geval radiale 
scheuren in de smelt aanwezig. 
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Hoofdstuk 9 

9.1 Inleiding 

Zoals reeds in het eerste hoofstuk wordt aangehaald heeft 
het onderzoek ten doel het inzicht in het laserlassen van 
zeer dun Molybdeen-band te vergroten. 
Naast de resul taten van de experimenten, die vermeld 
worden in de verschillende hoofdstukken, zijn een aantal 
ervaringen opgedaan. Deze worden genoemd in paragraaf 
9.2. 

Tijdens het onderzoek heeft de nadruk gelegen op de 
lasinstelling en de conditionering tijdens het lasproces. 
Een andere wijze om de problematiek rond het laserlassen 
van Molybdeen te benaderen is (lit 15): 
- Hoe kunnen de scheuren in de smelt voorkomen worden? 
In paragraaf 9.3 wordt hier aandacht aan besteed. 

In de laatste 2 paragrafen zullen de volgende aspecten 
aan de orde komen: 
- praktijkervaringen met lassen in de I-katode 
- Discussie m.b.t. lassen in de I-katode 

9.2 Bevindingen tijdens het uitvoeren van experimenten 

Ervaringen die tijdens het laserlassen zijn opgedaan: 
- De aanligging is een zeer kritische zaak. Een kleine 

spleet tussen de bandjes is vaak voldoende om een gat 
in het bovenste bandje te schieten. 

- Indien bij het lassen de bandjes dubbelzijdig worden 
ingeklemd kunnen geen lassen worden gelegd. Door 
krimpverschijnselen komt geen verbinding tot stand. 

- Een vervuild lasoppervlak beinvloed de inkoppeling van 
de laserpuls, en daarmee de reproduceerbaarheid van de 
lassen. 

9.3 Scheurvrije lassen 

Op het CLE is onderzoek gedaan naar Molybdeen-legeringen 
en toevoegingen, die scheurvrije lassen opleveren. In 
paragraaf 2.5 is hier reeds kort op ingegaan. In 
onderstaande wordt een samenvatting van de resultaten van 
dit onderzoek gegeven: 

am scheurvrije lassen te verkrijgen dienen de rekken, 
die optreden bij het krimpen, verdeeld te worden over 
het materiaal in de laszone en het materiaal daarom
heen. Een-methode, waarbij dit gerealiseerd wordt, is 
de het leggen van een neuslas (hfdst 1 fig 5). 
am een doorsmeltlas scheurvrij te maken moeten 
bepaalde eisen aan het materiaal gesteld worden. De 
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volgende materialen zijn te gebruiken: 
- Gerekristalliseerd Mo met 41% Re 
- Nagenoeg volledig gerekristalliseerd TZM 

(Molybdeen met 0,5% Ti en 0,008% Zr) 
- Gewalst zuiver Molybdeen bedekt met Aluminium 

(plaatdikte is groter of gelijk aan 30 micron) 

9.4 Praktijkervaringen met lassen in de I-katode 

In bijlage 21 wordt een foto van de I-katode getoond. De 
doorsmel tlas tussen het verbindingsstuk en d.e gerolde 
schacht is hierop zichtbaar. 

De verwerkte materialen: 

- Verbindingsstuk: 
Diepgetrokken bakje van zuiver Molybdeen, dikte 75 
micron. 

- Gerolde schacht: 
Gewalste band van zuiver Molybdeen, dikte 30 micron. 
De schacht is aan de binnenkant met Aluminium bedekt. 

De lassen, die momenteel tussen verbindingsstuk en ge
rolde schacht worden gelegd, zijn bijna allemaal scheur
vrij. 
In principe zou het zelfs geen bezwaar zijn wanneer er in 
de las scheuren aanwezig zijn, zolang zij tenminste geen 
gaten vormen (dit zou de warmte-huishouding van de I-ka
tode in gevaar brengen). 

Wanneer er gelast wordt is een goede aanligginq tussen de 
materialen gewenst. In bijlage 21 wordt een doorsnede van 
de doorsmel tlassen gegeven.· Ter plaatse van de overlap
ping in de gerolde schacht wordt doorgaans de beste aan
ligginq verkregen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
op deze plaats gelast wordt. De slechtste plaats om te 
lassen is direct naast de overlapping; de kans op het 
schieten van gaten in het verbindingsstuk is groot. 

9.5 Discussie m.b.t. de lassen in de I-katode 

In deze paragraaf wordt een discussie gevoerd over de 
lassen in de I-kathode. Gebruikmakend van de opgedane er
varing zal getracht worden enkele verschijnselen te ver
klaren~ Tevens worden een aantal aanbevelingen gedaan. 

Seheuren 
In de doorsmeltlas (bijlage 21) is de laszone in het ver
bindingsstuk groter dan in de schacht. In hoofdstuk 7 
hebben we geconstateerd dat bij ongelijke grootte der 
laszones een tangentiale scheur wordt aangetroffen in het 
bovenste materiaal (bovenste = kant vanwaar wordt gescho
ten). In de doorsmeltlas in de I-katode zien we geen 
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scheur. Er zijn twee aspecten die mogelijk hiervoor ver
klaring geven, t.w.: 
1. Het Aluminium aan de binnenkant van de gerolde 

schacht. 
2. De grotere warmte-afvoer in het verbindingsstuk. 

Ad 1. 
Onderzoek heeft aangetoond dat een Aluminium-bedekking 
scheurvrije lassen tot gevolg heeft (paragraaf 9.3). 
Vermoedelijk diffundeert het Aluminium tijdens het las
proces in de smelt. Immers na een stookproces wordt aan 
de buitenkant van de las een lichte glans waargenomen: 
waarschijnlijk afkomstig van de Mo-Al-verbinding. Dit be
tekent dat het Aluminium vanuit de binnenkant van de 
schacht naar de buitenkant van het verbindingsstuk dif
fundeert. Hierbij wordt een afstand van 105 micron over
brugd. 

Ad 2. 
De warmteafvoer in het verbindingsstuk is groter dan die 
in de schacht. Dit is een logisch gevolg van het dikte
verschil. Het effect van het verschil in grootte van de 
laszones wordt hierdoor teniet gedaan. Het complexe af
koelpatroon, zoals beschreven in paragraaf 7.5, treedt 
niet op; de tangentiale scheur ontstaat niet. 

Wanneer geen las gemaakt wordt diffundeert geen Aluminium 
in de smelt en zullen vermoedelijk, overeenkomstig de re
sultaten van paragraaf 7.3 (bIz 45), radiale scheuren in 
het verbindingsstuk ontstaan. 

De aanliqqinq 
We hebben ervaren dat de aanligging een zeer kritisch ge
beuren is in het lasproces. Des te dunner het materiaal, 
des te kritischer de aanligging. 
Het verbindingsstuk is dikker dan de bandjes, die werden 
gebruikt in onze exper imenten. D. w • z • dat een grotere 
spleet overwonnen kan worden om alsnog een verbinding te 
vormen. Dit neemt niet weg dat bij een slechte aanligging 
de kans op "gaten schieten" groot is. 

De pulsenergie dient daarom zo laag mogelijk gekozen te 
worden. Weliswaar neemt de kans dat geen verbinding tot 
stand wordt gebracht toe, echter dit weegt niet op tegen 
het risico van "gaten schieten". Immers "gaten schieten" 
leidt tot afkeuring van de katode. Dit is erger dan dat 
een van de drie lasverbindingen niet wordt gemaakt. 
Het is waarschijnlijk visueel gemakkelijk waar te nemen 
of een las is gemaakt. Men kijkt of er radiale scheuren 
aan het lasoppervlak ontstaan zijn. Zo ja, dan is waar
schijnlijk geen las gemaakt. 

Klemminq 
Bij dubbelzijdig inklemmen in de mal kan geen las worden 
gemaakt. Een zekere krimpvrijheid blijkt gewenst te zijn. 
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Dit betekent voor de schacht dat hij voldoende vrijheid 
moet hebben om een optimale zetting in het verbindings
stuk te verkrijgen. De kans dat de l-ste las verbroken 
wordt t.g.v. krimpverschijnselen na het aanbrengen van de 
2-de las wordt hierdoor verkleind. 
De gerolde schacht mag niet aan de bovenzijde met een 
neuslas worden vastgezet. (N.B. dit wordt in de praktijk 
tot nu toe ook niet gedaan) 

vervuilinq van het oppervlak 
Teneinde de inkoppeling van de laserpuls zo constant 
mogelijk te houden, dient het lasoppervlak .schoon te 
zijn. 

Schutqas 
De resultaten van hoofdstuk 8 w1Jzen uit dat de lassen, 
die gelegd worden in lucht-omgeving, qua treksterkte niet 
verschillen van de lassen, die gelegd worden in gecondi
tioneerde toestand. 
Wanneer de treksterkte als enig criterium voor de kwali
teit van de las gehanteerd wordt hoeft geen schutgas te 
worden gebruikt. Om een uiterlijk mooiere las te verkrij
gen wordt geadviseerd om tijdens het lassen schutgas te 
gebruiken. 

Samengevat: 

- Las met relatief lage pulsenergie. 
- Las op de plaatsen waar de beste aanligging is, 

d.w.z. op de plaats van de overlapping. 
- Geef de gerolde schacht enige krimpvrijheid en breng 

daarom geen neuslas aan de bovenzijde van schacht aan. 
- Zorg ervoor dat het lasoppervlak schoon is. 
- Qua treksterkte is het niet nodig om schutgas te 

gebruiken; men kan in lucht lassen. 
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bijlaqe 1 

Elementen die naast Molybdeen worden aangetroffen 

Het qebruikte Molybdeen is zeer zuiver onqeleqeerd 
materiaal dat tenminste 99,95% Molybdeen bevat. 
Onzuiverheden worden slechts als sporen in het materiaal 
aanqetroffen. In onderstaande tabel wordt het een en 
ander weerqeqeven. 

Element Maximum in ppm 

Aq 5 
Al 20 
As 10 
Ba 10 
C 30 
Ca 20 
Co 30 
Cr 20 
Cu 20 
Fe 100 
H 10 
K 10 
Mq 10 
Mn 5 
N 10 
Na 10 
Ni 10 
0 50 
P 20 
Pb 10 
S 20 
Si 30 
Ti 10 
w 300 
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bij1age 2 

Sch1iffen maken 

Om een sch1iff (=doorsnede) van een preparaat te maken 
wordt het ingebed in hars, waaraan een harder wordt toe
gevoegd. Na uitharding moeten in chrono1ogische vo1gorde 
een aanta1 hande1ingen worden verricht, alvorens de kris
ta1struktuur van het preparaat onder een microscoop 
zichtbaar wordt. 

De uit te voeren hande1ingen: 
1. preparaat afv1akken met schuurpapier (grofheid 500) 
2. schuren (grofheid 800) 
3. schuren (grofheid 1200) 
4. schuren (grofheid 4000) 
5. u1trasoon reinigen in ethanol 
6. schuren met diamantpoeder (grofheid 4-7 micron) 
7. u1trasoon reinigen 
8. po1ijsten met polijstv1oeistof 

(= B-A1-oxide + enkele zuren: grofheid 0,05 micron) 
9. u1trasoon reinigen 
10. etsen met K3Fe{CN)6 + 0,3% NaOH 
11. reinigen met ethanol + droog b1azen 
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bijlage 3 

Werkelijke pulsduur 

In onderstaande tabel wordt het verband tussen de inge
stelde en werkelijke pulsduur gegeven. 

Ingeste1de pu1sduur werkelijke pulsduur 

0,0 0,5 ms 
1,0 1,5 ms 
2,0 2,5 ms 
5,0 5,3 ms 
10,0 10,0 ms 

bijlage 4 

Spanning als functie van de potmeterstand 

Onderstaande tabel geeft het verband tussen de potmeter
stand en de spanning. 

Potmeterstand spanning in kV 

0,0 0,35 
0,5 0,365 
1,0 0,3825 
1,5 0,3975 
2,0 0,415 
2,5 0,435 
3,0 0,4525 
3,5 0,4675 
4,0 0,4875 
4,5 0,505 
5,0 0,5125 
5,5 0,54 
6,0 0,5575 
6,5 0,5775 
7,0 0,5925 
7,5 0,61 
8,0 0,625 
8,5 0,645 
9,0 0,6625 
9,5 0,6825 
10,0 0,7 
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bijlage 5 

De pu1senergie a1s functie van de pu1sduur en 
pu1sspanning. 

Voor de lasopste11ing is gebruik gemaakt van een 
diafragmatiserende ring met een gat van r=2,5 rom. 

In onderstaand schema wordt de pu1senergie a1s functie 
van de pu1sduur en pu1sspanning weergegeven. 

potmeter ins tel 
spanning pulsduur 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

3,5 0,19 0,29 0,39 0,48 0,57 
4,0 0,22 0,33 0,43 0,53 0,63 
4,5 0,25 0,37 0,48 0,59 0,70 
5,0 0,28 0,41 0,53 0,66 0,78 
5,5 0,31 0,45 0,59 0,73 
6,0 0,34 0,49 0,64 0,79 
6,5 0,37 0,54 0,70 0,87 
7,0 0,40 0,59 0,76 0,96 
7,5 0,43 0,63 0,84 1,06 
8,0 0,46 0,68 0,91 
8,5 0,49 0,73 0,99 

spanning 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 
pu1sduur 

1,5 0,235 0,242 0,25 0,257 0,265 0,273 0,28 0,287 

s2anning 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 
pUlsduur 

1,5 0,295 0,303 0,31 0,318 0,325 
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, Smeltrupsen 

vergrotingen 80 X 

bijlage 6 

foto 1 

0,28 J 

1,5 ms 
16,79 Hz 
1,0 N 

foto 2 

0,30 J 

1,5 ms 
15,56 Hz 
10,0 N 



8 
vervolg bijlage 6 

foto 1. 

0,235 J 

1,5 ms 
25,0 Hz 
15,5 N 

foto A 

0,28 J 

1,5 ms 
20,98 Hz 
30,2 N 

foto 5 

0,302 J 

1,5 ms 
19,45 Hz 
12,1 N 
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Schliffen van smeltrupsen 

vergrotingen 165x 

bijlage 7 

foto 6 

0,235 J 

1,5 ros 
30,0 Hz 
33,1 N 

foto 7 

0,257 J 

1,5 ros 
27,43 Hz 
19,5 N 

foto 8 

0,280 J 

1,5 ms 
25,18 Hz 
13,6 N 

foto 9 

0,302 J 

1,5 ros 
23,34 Hz 
2,0 N 

vergrotingen 80x 



mate~van 

instelling:o, 235~\J~ 1,5 ms 20Hz 

S 

foto 10 

inlucht 
ongeconditioneerd 

10,3N 

foto 11 

30 sec 
menggas 

8,9 N 

foto 12 

.+ min 
menggas 

2,0 N 

foto 13 

3 min 
menggas 

3,0 N 

vergrotingen SOx 



11 vervolg bijlage 8 

Smeltrupsen bi; varierende mate van conditionering 

inste1ling: 0,235 J 1,5 ms 20 Hz 

vergrotingen SOx 

toto 14 

30 sec 
Argon 

12,5 N 

toto 15 

1 min 
Argon 

10,5 N 

foto 16 

3 min 
Argon 

2,0 N 
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Schliffen van smeltrupsen bij varierende mate 
van conditionering 

instelling: 0,28 J 1,5 ms 20 Hz 

vergrotingen 80 x 

bijlage 9 

foto 17 

in lucht 

doorgebrand 

foto 18 

30 sec 
menggas 

9,8 N 

toto 19 

3 min 
menggas 

0,5 N 

toto 20 

30 sec 
Argon 

12,4 N 

foto· 21 

3 min 
Argon 

0,5 N 



13 bijlage 10 

Foto's m.b.v. de elektronenmicroscoop 

foto 22 vergroting 600 x 

Doorsnede van bandje met smeltrups, die aangebracht 
is bij ongeconditioneerde toestand. Gedeeltelijk 
srneltstruktuur, gedeeltelijk vezelstruktuur zichtbaar. 

foto 23 vergroting 2400 x 

Zoomplot van foto 22 van de smeltstruktuur. 

foto 24 vergroting 24 00 x 

Zoomplot van foto 22 van de vezelstruktuur. 



14 vervolg bijlage 10 

Zuurstof detectie in de smelt 

vergrotingen 341 x 

De concentratie witte stippen houdt verband met 
hoeveelheid zuurstof atomen. 

foto 25 

in lucht 

foto 26 

O-detectie 
van smelt 
op foto 25 

foto 27 

3 min 
menggas 

foto 28 

O-detectie 
van smelt 
op foto 27 

foto 29 

3 min 
Argon 

foto 30 

O-detectie 
van smelt 
op foto 29 



15 

bijlage 11 

Grove afschatting van de vrijgekomen energie t.g.v. 
oxidatie van Molybdeen 

Molybdeen vormt met zuurstof (02) voornamelijk 2 oxiden 
(lit 5,10), t.w. Molybdeen-dioxide en Molybdeen-trioxide. 

Mo + 02 ~ Mo02 
2Mo + 302 ~ 2Mo03 

Over de reactiewarmte bij hoge temperaturen (2000-3500 K) 
wordt in de literatuur nauwelijks gesproken. Echter in 
het "Handbook of materials science" wordt een formule 
gegeven om de reactiewarmte te berekenen (zie onderstaan
de) . 

Molybdeen reageert bij 400·C sneller met 02 dan bij 
kamertemperatuur. Of Molybdeen bij 3500·C ook sneller met 
02 reageert dan bij 1000·C is zeer de vraag. M.a.w. het 
is niet bekend of de oxiden, die Molybdeen vormt bij 
1aserlassen, voornamelijk gevormd zijn bij 3000·C of bij 
een andere temperatuur. De reactiewarmte zal daarom bij 
verschillende temperaturen berekend worden. Men dient 
zich weI te realiseren dat de berekende reactiewarmte 
slechts een grove afschatting is van de werkelijke. 

De formule voor de vrije energie luidt: 

H = enthalpie 
S = entropie 
T = temperatuur in K 
F = vrije energie 

- !(d'105 )/T + (B+a)T - A (1) 

In onderstaande tabel worden de waarden voor a, b, c, d, 
A en B gegeven. 

Oxide M002 Mo03 

Fase vast vloeibaar vast vloeibaar gas 

overgang T 2200 2250 1068 1530 -
a (cal/mol) 16,2 23 13,6 28,4 18,1 
b (cal/mol) 3,0 - 13,5 - -
c (cal/mol) - - - - -
d (cal/mol) -3,0 - - - -
A (kcal/mol) 5,97 -2,96 4,66 0,222 -48,54 
B (e.u.) 80,4 118,4 62,83 139,88 42,8 
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Een groot aantal waarden is verkregen d.m.v. extrapola
tie. 
M.b.v. vergl. (1) wordt de reactiewarmte berekend: 

vorming van Mo02 bij 1300 K 

6H298 = -132910 cal/mol 
Ft = -132910 - 150833 - 2535 - 115 + 125580 - 5970 

= -166553 cal/mol 

vorming M002 bij 2300 K 

Ft = -132910 - 409021 + 325220 + 2460 
= -214251 cal/mol 

vorming M002 bij 3300 K 

Ft = -132910 - 614227 + 466620 + 2460 
= -278057 cal/mol 

vorming M003 bij 1300 K 

AH298 = -182650 cal/mol 
Ft = -182650 - 264769 + 218790 + 222 

= -228407 cal/mol 

Vorming M003 bij 2300 K 

Ft = -182650 - 322302 + 140070 + 4854 
= -360028 cal/mol 

Vorming M003 bij 3300 K 

Ft = -182650 - 484000 + 200970 + 4854 
= -460826 cal/mol 

Veronderstel dat er gelijke hoeveelheden oxiden worden 
gevormd bij de verschillende temperaturen. De gemiddelde 
reactiewarmte is dan gelijk aan: 

- ~F:t -_ -166533-214251-278057-228407-360028-460826 Ft = 
n 6 

= -284687 cal/mol (2) 

stel dat x% van het materiaal dat door de laserpuls wordt 
verwarmd reageert met zuurstof. 

dichtheid Molybdeen: = 10240 kg/m3 
= 10,24,10-3 gr/mm3 
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1 mol Molybdeen: M = 95,95 gr 

Volume spot = rror2
0 t 

met r = 0,15 rom 
en t = 0,03 mm levert dit V = 2,12 0 10-3 rom 3 

Het aantal mol dat reageert: 

xoVop/M == x02,12010-3010,24010-3/95,95 
x 0 2,26 0 10-7 mol 

Met (2) en (3) kan de vrijgekomen energie berekend wor
den: 

E = aantal mol 0 Ft 
= x 2,26 0 10-7 

0 284687 
= x 0,064 cal 
= x 0,27 J 

Als 10% van het Molybdeen in de smelt reageert met zuur
stof komt daar dus een energie van 0,027 J bij vrij. 

Bij een smeltrups overlappen de smelten van twee opeen
volgende pulsen elkaar, waardoor het materiaal plaatse
lijk twee maal wordt opgewarmd. Bij een overlapping van 
50% is dan sprake van een warmteontwikkeling: 

2 0 0,027 = 0,054 J per spot volume-eenheid 
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bijlage 12 

Dimensie-analyse 

F = f(P,t,S,C,K,d,E,A,p> 

Er zal worden gezocht naar dimensieloze grootheden. 
Daartoe wordt het volgende gesteld: 

FK, .pKl .tKl sK~·cKr·KK'.dK'·EK8. lK"f~o = constant 

dimensies invullen levert: 

[MLT-2 ]K,. [ML2T-2]K:z..[T]K>..[9]K" .[L2T-2g-1]Kr .[L2T-2 ]K, 

[L] KJ . [ML -IT-2] K8 • [MLT- 3&--I] K! • [ML -3] K,o = constant 

uitwerken levert 4 vergelijkingen op met 10 onbekenden. 
Men kan hieruit 6 dimensieloze grootheden afleiden. 

Kl + K2 + KS + K9 + KI0 = 0 
Kl + 2K2 + 2KS + 2K6 + K7 - KS + K9 - 3KI0 = 0 
- 2Kl - 2K2 + K3 - 2KS - 2K6 - 2KS - 3K9 = 0 
K4 - KS - K9 = 0 

l-ste dimensieloze qrootheid: 

stel Kl = a en K2 = K3 = K4 = KS = K6 = 0 

a + KS + K9 + K1 0 = 0 
a + K7 - KS + K9 - 3KIO = 0 
-2a - 2KS - 3K9 = 0 
-K9 = 0 

Oplossen levert: Kl = a K7 = -2a KS = -a 
K9 = KI0 = 0 

- dimensieloze grootheid: 
[E:d2] 

2-de dimensieloze qrootheid: 

stel K2 = a en Kl = K3 = K4 = KS = K6 = 0 

a + KS + K9 + KI0 = 0 
2a + K7 - KS + K9 - 3KI0 = 0 
-2a - 2KS - 3K9 = 0 
-K9 = 0 

Oplossen levert: K2 = a K7 = -3a KS = -a 
K9 = KI0 = 0 

- dimensieloze grootheid: 
(E ~d3] 



19 

3-de dimensieloze grootheid: 

stel K3 = a 

K8 + Kg + K10 = 0 
K7 - K8 + Kg - 3K10 = 0 
a - 2K8 - 3Kg = 0 
-Kg = 0 

Oplossen levert: K3 = a 
Kg = 0 

- dimensieloze grootheid: 

K7 = -a 
K10 = -a/2 

[ ~!] d.p! 

Men mag ook als dimensieloze grootheid 
de volgende kiezen: 

[t~Ki] 

K8 = a/2 

De beide grootheden verschillen slechts qua 
constante. 

4-de, 5-de en 6-de dimensieloze grootheid 

Deze grootheden bestaan uit constanten en kunnen dien
tengevolge in de con stante van de formule verwerkt wor
den. 

Resumerend: 

- een afhankelijke dimensieloze grootheid: 

- twee grootheden, die je kunt en wilt varieren 

en 

We stellen nu de volgende hypothese: 

[ 
F 1 = 

E d 2J 
c (1) 
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Lassen en schliffen van lassen 

bovenkant ?-

toto 32 

vergroting 165 x 

bovenkant 

toto 34 

vergroting 165 x 

bijlage 13 

toto 31 

vergroting 80 x 
bovenkant 
0,48 J 
2,0 ms 
16,3 N 

tangentiale 
scheur 

foto 33 

vergroting 80 x 
bovenkant 
0,59 J 
2,0 ms 
30,2 N 
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bovenkant ~ 

foto 36 

vergroting 165 x 

bovenkant > 

foto 39 

vergroting 165 x 

vervolg bijlage 13 

foto 35 

vergroting 80 x 
bovenkant 
0,84 J 
2,0 ros 
31,3 N 

radiale 
scheur 

foto 37 

vergroting 80 x 
bovenkant 
0,56 J 
0,75 ms 
34,0 N 

radiale 
scheur 

foto 38 

vergroting 80 x 
onderkant 
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bovenkant 

toto 42 

vergroting 165 x 

vervo1g bij1age 13 

toto 40 

vergroting 80 x 
bovenkant 
0,56 J 
2,0 ms 
20,2 N 

tangentia1e 
scheur 

toto 41 

vergroting 80 X 
onderkant 
0,56 J 
2,0 ms 
20,2 N 
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Geetste oppervlakken van lassen 

vergrotingen 165 x 

foto 43 

tangentiale scheur 0,48 J 2,0 ms 

foto 44 

radiale scheur 0,84 J 2,0 ms 

bijlage 14 
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Kapot getrokken bandjes 

vergrotingen 80 x 

I 

foto 45 

Materiaal breekt over tangentiale scheur in 
bovenste bandje uit. 0,48 J 2,0 ms 

foto 46 

Materiaal breekt over de smeltgrens van het 
bovenste bandie uit. ' 0,64 J 2,0 ms 

---:--:-------.-----,,...--,,. "" ..., 
"'., 

foto 47 

bijlage 15 

Materiaal breekt gedeeltelijk over de smeltgrens 
van het onderste en gedeeltelijk over de smelt
grens van het bovenste bandje uit. 0,84 J 2,0 ms 



25 ~ervolg bijlage 15 

foto 48 

Identiek'aan foto 46, echter afwijkende instelling: 
0,56 J 0,7.5 ms 
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bijlage 16 

Regressie-analyse 

De gestelde hypothese in paragraaf 6.2 luidt: 

. [E:d2] =. c • [E~dr . [t~KI] B (1) 

Bij de l-ste serie metingen .werd de pulsduur t constant. 
gehouden, waardoor vergelijking (1) overgaat in: 

= (2) 

met C1 = C 

C1 [E:: d 3] 0( 

[t~K!] B (3) werkelijke pulsduur t=2,Oms 

Deze vergelijking is gelijkwaardig aan: 

= 

1/ (Ed2 ) = 1/ (3 ,65 01011.{3 . 10-4 f) = 3 010-5 N-1 

1/(Ed3 ) = 1 010-1 N-1m-1 

Er zijn 5meetpunten: 

(O,43J · 9,5 N) log » (X1,Y1) = (-1,367 , 
(0,455 ; 13(1) log » (X2,Y2) = (-1,342 
(0,48 · 16,3) log » (X3,Y3) = (-1,319 , 
(0,5.3 · 22,4) log » (X4,Y4) = (-1,276 , 
(0,59 ; 30,2) log » (X5, Y5) = (-1,229 

'£Xi = -6~533 '£x2 = 8,548 x = 
~Yi= -16,478 .Ey2 = 54,458 Y = 
S:xiYi = 21,573 

(4) 

0 -3(545) , . -3,406) , 
0 -3(311) , . -3,173) , 

-3,043) 

-1,307 
-3,296 

M.b.v. de regress ie-analyse kan de lijn door de punten 
berekend worden. 

y = a + bx 

b n ~ x·~· - <y. "5:. X· = 1_1 ~ 1 21 
n ~Xl - ( 2. X i) 

= 5(21,573) ~ (-16,478--6,533) 
5(8,548)~(~6/533)~ 

= 0,214 = 3 57 
I 

0,06 0( = 3,57 

(5) 
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a = y - bx = -3,296 ~3,57.-1,307)= 1,370 (6) 

Met (4) levert dit: 

log C1 = 1,37 C1 = 101 ,37 = 23,44 

Vergl. (2) gaat over in: 

= 23,44 . [-.L 13 ,57 
E o d 3J 

Correlatie-coefficient 
r = ~(xi-x) (~i-Y) 

([ ~(xi-x) ] [~(Yi-y)2]) 

~(Xi-X)~Yi-Y) = 0,042516 
£(xi-x) = 0,0120132 
~(Yi-y)2 = 0,153463 

Invullen in (8) levert: 

r = 0,0425/0,0429 = 0,99 

P(r< 0,959 IS> = 0 n=5) = 0,9995 

(7) 

(8) 

eenzijdig 

Als r = 0,99 is het mogelijk dat er een verband tussen 
pulsenergie en treksterkte bestaat. 

Bij de 2-de serie metingen werd de pulsenergie constant 
gehouden (P = 0,46 J) 0 Vergelijking (1) gaat daardoor 
over in: 

= 

met 
P = 0,46 J 

Vergelijking (9) is gelijkwaardig aan: 

= . log C2 + B log [t ~K!] 

1/ (Ed2 ) = 1/ (3,6501011,(3010-4 n = 3 0 10-5 N-1 

K = 253,9.103 J/kg 

K!/d = 1,68.106 sec-1 

Vier meetpunten: 

(9) 

(10) 

( 11) 
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(1,25 ms: 24,5 N) log » (Xl' Yl) = (3,322 . -3,134) I 

(1,5 20,0) log » (X2'Y2) = (3,401 : -3,222) 
(1,75 . 16,7) log » (X3'Y3) = (3,468 -3,300) , 
(2,00 : 14,4) log » (X4,Y4) = (3,526 : -3,365) 

lE: x· = 13,717 ~x2 = 47,062 x = 3,429 1 
~y2 ~Yi = -13,021 = 42,416 Y = -3,255 

:ExiYi = -44,679 

M.b.v. de regress ie-analyse kan de lijn door de punten 
berekend worden. 

Y = a + bx 

b = n~xiYi -'2Yi ~xi 
n~xl - ( 2rXi)2 

= 4(-44,679) - (-13,021-13,717) 
4·47,062 - (13,717)~ 

= -0,107 = -1,14 
0,092 B = -1,14 

a = Y - bx = -3,255 + 1,14-3,429 = 0,65 

log C2 = 0,65 C2 = 4,47 

Voor P= 0,46 J 

= 

Correlatie-coefficient 
r = £ (xi-x) (y. -y) 

([ E. (Xi-5()~t[ ~(Yi-y)2]) 

~(Xi-X)~Yi-Y) = -0,0263 
~(Xi-X) = 0,02316 
~(Yi-y)2 = 0,02986 

Invullen in (8) levert: 

r = -0,026295/0,026296 = -0,9999 

per> -0,999 I r= ° I n=4) = 0,9995 

(8) 

eenzijdig 

(12) 

Bij de 3-de serie metingen werd de pulsenergie constant 
gehouden (P = 0,56 J). Vergelijking (1) gaat daardoor 
over in: 

= (13) 

met (14) 
P = 0,56 J 
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Deze vergelijking is gelijkwaardig aan: 

log [2:.. ] 
E·d2 

= log C2 + B log [t ~Ki] 

1/(Ed2 ) = 1/(3,65.1011'(3 0 10-4 )")= 3'10-5 N-1 

K = 253,9 0 103 J/kg 

K!/d = 1,68 0 106 sec-1 

Vier meetpunten: 

(1,5 ms; 
(2,0 
(2,5 
(3, ° 

32,2 N) 
26,3) 
20,2) 
14,7) 

~xi = 14,246 
~Yi = -12,692 
S=:xiYi = -45,259 

log » 
log » 
log » 
log » 

(X1'Y1) = (3,398 
(X2'Y2) = (3,526 
(X3'Y3) = (3,623 
(X4'Y4) = (3,699 

~x2 = 50,788 
~y2 = 40,337 

-3,015) 
-3,103) 

; -3,218) 
-3,356) 

-x = 3,5615 
Y = -3,173 

(15) 

M.b.v. de regress ie-analyse kan de lijn door de punten 
berekend worden. 

Y = a + bx 

b = n ~XiYi - ~Yi ~xi 
n 1 xi - ( 5.. Xi) 2 

= 4(-45,259) - (14,246 0 -12,692) 
4'50,788 - (14,246)~ 

= -0,226 = -1,11 
0,204 B = -1,11 

a = y - bx = -3,173 + 1,11.3,562 = 0,78 

log C2 = 0,78 C2 = 10°,78 = 6,026 

Voor p= 0,56 J 

= 6,026 • [t~K!) -1,11 

Correlatie-coefficient 
r = ~ (xi -x) (~j -y) 

( [ 2:. (x i -~) ] [ ~ (y i -~) 2 J) 

~(Xi-X)~Yi-Y) = -0,0562 
~(xi-X) = 0,0507 
~(Yi-y)2 = 0,0654 

Invullen in (8) levert: 

(16) 

(8) 
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r = -0,0562/0,0576 = -0,976 

Per> -0,95 I? = 0 I n=4) = 0,975 eenzijdig 

uit de resultaten van 1.,2. en 3. volgt: 

V~~r alle meetpunten kan de con stante C uit vergl. 1 
berekend worden m.b.v.: 

c = 

Er worden de volgende waarden voor C gevonden: 

C = 192000 
216000 
222000 
214000 
197000 

230000 
233000 
228000 
229000 

C gemiddeld = 211000 
C middelste waarde = 214000 

183000 
207000 
204000 
182000 

(1) 

We stellen dat C = 212000, zodat vergelijking 1 overgaat 
in: 

= 

met 

212000 • r..E. ] 3,57 
LE ·d3 lt~K~ -1,12 

1/(Ed2 ) = 1/(3,65'lOl~(3'10-4t)= 3"10-5 N-1 

1/(Ed3 ) = 1-10-1 N-1m-l 

K = 253,9.103 J/kg 

Kl/d = 1,68.106 sec-1 



31 bijlage 17 

Geetste oppervlakken van lassen 

Van de bovenkant z1Jn enkele micron afgeschuurd en 
vervolgens zijn de oppervlakken geetst. 

vergrotingen 165 x 

foto 50 

tangentiale scheur 0,48 J 2,0 ms 

foto 51 

radiale scheur 0,84 J 2,0 ms 



foto 52 

foto '53 0,22 J 
1,5 ms 

OplOpende 

Slecl'its een'bandje 
AIleen radiale scheuren zichtbaar 

vergrotingen 165x 

'foto 55 0,30 J 
1,5 .. ms 
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bijIage 19 

spanningsmodel B 

R r 
O"'r(r) =IX.·E ( 1/R2 JTrdr - 1/r2/Trdr ) (1) 

o 0 

R r 
Cft(r} =C(..' E ( -T*+ 1/R2 /Trdr + 1/r2/ Trdr )- (2) 

o 0 

met R = 300 micron (= straal van de warmte 
beinvloede zone) 

T*= T(r) - Twarmste (3) 

In het geval van afkoelen na het toedienen van een Iaser
puIs geIdt: 

T(r)= -1200 + 1200r/300 r in fom (4) 

AIle gegevens invullen in vergeIijking (1) levert voor de 
radiale spanning: 

300 
Cfr(r) = 0,58-3,65'( 1/(300)2/, (-1200+I200r/300)rdr

o 
r 

1/r2/ (-1200+1200r/300) rdr) 
o 

= 2,12.(1/(300)2[-600r2+400r3/300]~00. 

-1/r2 [-600r2+400r3/300J;) 

= 2,12·(-600+400+600-(400r/300» 

= 848'(1-(r/300» 

AIle gegevens en vergelijking (4) invullen in vergeIij
king (2) Ievert voor de tangentiale spanning: 

CTt(r) = 2,12·(-(-1200+1200r/300) + 

300 
1/(300)2 / (-1200+1200r/300)rdr + 

o 
r 

1/r2 J (-1200+1200r/300)rdr ) 
o 
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= 2,12-(1200-1200r/300 + 

1/(300)2[-600r2+400r3/300]~OO 

-1/r2 [-600r2+400r3/300]r) o 

= 2,12-(1200-(1200r/300) -600+400-600+(400r/300)) 

= 848-(1- (2r/300» 
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bijlage 20 

Lassen en schliffen van lassen bi; varierende mate van 
conditionering 

instelling: 0,56 J 

- ---'-

bovenkant ~ 

foto 58 

bovenkant ~ 

foto 60 

1,5 ms 

foto 57 

in lucht 

28,1 N 

foto 59 

30 sec 
menggas 

27,4 N 



36 vervolg bijlage 20 

Lassen en schliffen van lassen bij varierende mate van 
conditionering 

instelling: 0,56 J 1,5 ms 

foto 63 

foto 61 

1 min 
menggas 

25,7 N 

foto 62 

3 min 
menggas 

24,2 N 
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bovenkant 

foto '65 

foto 68 

- - - -- --------

vervolg bijlage 20 

foto 64 

30 sec 
Argon 

27,2 N 

foto 66 

1 min 
Argon 

23,9 N 

foto 67 

3 min 
Argon 

20,9 N 
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