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Samenvatting 

Tijdens dit project is onderzoek gedaan aan de verschillende 

groeftypes, die kunnen ontstaan bij de bewerking van een metaaloppervlak 

met een gepulste Nd:YAG laser (pulsen tot 0.4 mJ). De groeven worden 

geclassificeerd naar hun dwarsprofiel. 

Bij het laagste vermogen komt het bestraalde materiaal niet tot 

verdampen en is de bewerkingslijn in dwarsdoorsnede niet zichtbaar. Bij hogere 

vermogens komen we eerst het gebied tegen van de normale groeven (N), die 

min of meer gevormd zijn naar het Gaussische bundelprofieL Vervolgens treden 

instabiliteiten op door het verwijderen van druppels vloeibaar materiaal, 

waardoor de groeven dichtgroeien (groeven van het I-type, instabiel). Bij nog 

hogere vermogens kunnen groeven onstaan, waarvan de dwarsdoorsnede lijkt op 

een gewone lasnaad. 

De N-1 overgang wordt geschaald naar single-puls eigenschappen en 

met behulp van een numeriek bepaald rendement voor beginnende verdamping 

(H.G. Landau, 1950) gekarakteriseerd als vorm-instabiliteit. Dat wil zeggen, 

dat deze overgang gezien kan worden als een instabiliteit die alleen veroorzaakt 

wordt door de diepte-breedte verhouding van de groef en niet door 

puls-bepaalde thermische processen. Die processen zijn overigens wel bepalend 

voor de hoeveelheid toegevoerde energie, die benodigd is om de vereiste 

verhouding te bereiken. 

In de vergelijking tussen de verschillende beproefde metalen 

onderling lijkt er een eenduidig verband te bestaan tussen de maximaal 

bereikbare diepte-breedte verhouding van een normale groef en de 

warmte--diffusiviteit K. (=>../pc) van het materiaal, waarin de groef gesneden 

wordt. 
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Lijst van gebruikte symbolen 

symbool omschrijving eenheid 

a verzwakkingscoëffi ciën t m-1 

ao halve divergentie laserbundel -(rad) 

f absorptiecoëfficiënt 

.", 'flh 'f/2 rendement 

Oa afbuighoek Bragg diffractie -(rad) 

K, diffusiviteit m2s-1 

À warmtegeleidingscoëfficiënt Wm-1K-1 

ç transformatie plaatscoördinaat m 

p soortelijke massa kgm-3 

E oppervlaktebelasting Jm-2 

Ed gediffundeerde oppervlaktebelasting Jm-2 

Ev effectieve oppervlaktebelasting Jm-2 

Tp pulsduur s 

~ intensiteit ( energieflux) Wm-2 

~0 maximale spotintensiteit wm-2 

<Pp karakteristieke pulsintensiteit wm-2 

A, Ave oppervlak m2 

b, b(z) karakteristieke groefbreed te m 

c warmtecapaciteit Jkg-tK-t 

Ct vermogens-stroom gradiënt WA-1 

d afmetingen Bragg-rooster m 

d diepte gesneden groef m 

dnorm genormeerde groefdiepte 

dn-i groefdiepte voor N-I overgang m 

f pulsfrequentie s-t 

f brandpuntsafstand m 

f fractie 

ft karakteristieke pulsfrequentie s-t 

~H enthalpieverschil Jkg-1 

~Hs (LlH~tot>) (totale) smeltenthalpie Jkg-1 

~Hv (LlHttot>) (totale) verdam pingsenthal pie Jkg-1 
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I (las) (asymptotische) lampstroom A 

11 karakteristieke lampstroom A 

L, 1 11 1 2 waistlengte m 

lh 12 waist positie m 

1, Ie, lb dikte smeltlaag m 

m vrije parameter in model Landau 

n deeltjesdichtheid m-3 

ni imaginair gedeelte brekingsindex 

P,P 0 laservermogen w 

F gemiddeld vermogen w 

Pmax piekvermogen tijdens een puls w 

pp karakteristiek pulsvermogen w 

Qp energie per puls J 

Qa, qàil warmteflux wm-2 

Qw warmteinhoud Jm-3 

qw warmteflux wm-2 

Qd deeltjesdichtheid m-3 

qd deeltjesflux s-1m-2 

Rh R2 spiegel radius m 

r straal, afstand m 

rve karakteristieke diffusiestraal m 

T temperatuur K 

To starttemperatuur K 

Ts smelttemperatuur K 

Tv verdampingstemperatuur K 

T pulsperiode s 

t tijd s 

t' transformatie tijdcoördinaat s 

te tijdsduur van temperatuur~pbouw s 

ts begintijdstip smelten s 

tv begintijdstip verdampen s 

u bundeltranslatiesnelheid ms-1 

maximale bewerkingssnelheid ' ms-1 Umax 

Vs (vs,max) (maximale) snelheid smeltfront ms-1 

Vv snelheid verdampingsfront ms-1 

w,wo waistbreedte m 

x plaatscoördinaat m 
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profiel-afval-breed te 

plaatscoördinaat 

plaatscoördinaat 

spiegelpositie 

onzichtbaar in dwarsdoorsnede 

m 

m 

m 

m 

onzichtbaar in dwarsdoorsnede, niet gesmolten geweest 

onzichtbaar in dwarsdoorsnede, wel gesmolten geweest 

normale groefvorm 

dichtgeslibde, instabiele groef 

richel-profiel 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Doelstelling 

Voor het maken van micro-structuren {10-lOOJ.Lm) in het oppervlak 

van vaste stoffen, zoals metalen, ceramische materialen of silicium, wordt vaak 

gebruik gemaakt van natte, isotrope of anisotrope etstechnieken. De structuren, 

waaraan gedacht moet worden, zijn bijvoorbeeld groeven, putjes of 

gedefinieerde oppervlakteverruwing. De reden, waarom dit soort bewerking 

vaak met etstechnieken verricht wordt, is dat het etsen van materialen heel 

gedefinieerd en met een goed bekend verloop gaat. Ook de dwarsdoorsnede van 

een geëtste structuur is met behulp van parameters, zoals etsvloeistof, 

concentratie, dope, etstijd en werktemperatuur goed van tevoren in te stellen. 

Het voordeel van deze techniek, dat alles zo netjes voorspelbaar in zijn werk 

gaat, brengt echter ook een nadeel met zich mee. Het gaat erg langzaam, het 

hele proces is erg bewerkelijk en bovendien is het anisotroop etsen gebonden 

aan de kristalrichtingen van het te bewerken materiaal. 

Het hier beschreven onderzoek heeft tot doel een alternatieve, snelle, 

min of meer kristalrichting-onafhankelijke bewerkingstechniek op haalbaarheid 

te toetsen: het bewerken met behulp van een laser. Dat dit "laser-machining" 

niet vanzelfsprekend geschikt is voor deze micro-bewerkingen, ligt i;n het feit, 

dat het proces niet alleen bestaat uit het regelrecht verdampen van het 

oppervlak, maar ook uit het verwijderen van vloeibaar materiaal. Dit effect 

treedt op door vorming van kookbellen en stuwing van vloeistof ten gevolge van 

de hoge dampdruk in het gemaakte gat [KLE76]. Dit vloeibaar wegspetterend 

materiaal ([CHU70], [BON68], [MIY77] en (MIY88]) zorgt op deze kleine schaal 

voor een instabiliteit, waardoor de groef- of gatvorm bij bepaalde 

parameterinstelling naar een ongedefinieerde vorm omslaat. Dit betekent, dat 

de dwarsdoorsnede van zo'n groef een onvoorspelbare vorm krijgt en dat er in 

de groef en langs de randen bui ten de groef ophopingen van neergeslagen of 

opgestuwd materiaal ontstaan. 

In dit onderzoek is bekeken of, en zo ja hoe en waarom, dit 

omslagpunt in de stabiliteit schaalt met de laserinstellingen. Hierbij is gebruik 

gemaakt van een gepulste Nd:YAG laser in TEMOO mode, met een gemiddeld 

uitgangsvermogen tot 2 Watt. De onderzochte materialen zijn Al, Ni, Ti, Cu en 

Ag. De breedte en de diepte van de gesneden groeven is van de orde van 10J.Lm. 



-2-

1.2 Industriële lasers 

Een van de sterkst groeiende markten is momenteel die van de laser

systemen. Niet alleen in de wetenschap, maar ook in de industrie en in de 

medische wereld worden ze steeds meer gebruikt. [PTW86] geeft een overzicht 

van de wereldmarkt-verdeling van de lasersystemen naar toepassingsgebied. Er 

zijn zeer veel mogelijke lasertoepassingen. Voor een overzicht van toepassingen 

en bijbehorende lasersystemen zie [PTW86]. Door hun hoog vermogen zijn voor 

materiaalbewerking de C0 2 laser en de vaste stof laser het meest in gebruik. In 

tabell.I [HAR74] staan de belangrijkste algemene eigenschappen van de C0 2 

laser en de Nd:YAG laser, die voor dit onderzoek gebruikt is. 

Tabel l.I. Algemene eigenschappen van de C0 2 laser en de Nd:YAG laser [HAR74) 

co, Nd:YAG 

golflengte (Jtm) 9.2- 10.8 1.06 

continu vermogen TEMOOmode 3- 103 0.25-25 

(W) multimode 3- 104 1- 10 3 

gepulst pulsenergie TEMOOmode 4·10·3 - 102 2·10·3 - 3 

(J) multimode 1-2'·102 10•3 - 6.5·10 2 

: 

* piekvermogen (W) 103 109 

pulsduur (s) 10·7 - 101 to·8 - 7 .lQ-3 

bundelbreedte (mm) 

divergentie (mrad) 

* Deze waarde wordt niet vermeld in [HAR 7 4]. 

** Dit is a 0, eigenlijk de halve divergentie. 

0.8-25 

0.25-4 

1-25 
** 0.15- 7.5 

Een aantal mogelijke materiaalbewerkingen met de laser zijn boren, 

snijden, lassen, solderen, graveren, plaatselijk harden en legeren en 

gecontroleerd breken met behulp van thermische spanningen. De globale 

werkgebieden van de gepulste lasers voor enkele van deze gebruiks-

tt 
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mogelijkheden staan in figuur 1.1 [RA T86). We zien hierin, dat naarmate de 

interactietijd groter wordt, we te maken krijgen met bewerkingen, die een 

steeds grotere warmte-indringdiepte vereisen. Dit gaat samen met een steeds 

grotere hoeveelheid materiaal, die gesmolten of verwarmd moet worden. Dat uit 

zich daarin, dat de hoeveelheid energie, die per oppervlakte eenheid materiaal 

toegevoerd moet worden, steeds groter wordt. De werkgebieden liggen ongeveer 

rondom de lijn E(J/m2) "'Jt(s), waarinEde toegevoerde hoeveelheid energie 

per oppervlakte eenheid is en t de interactietijd. Een bibliografie over 

laserbewerking wordt gegeven in (GOM86). 

SCIIOKIIAnOEN 

I 
1QIO 

ROnEN 

I 

lQ-6 lQ-4 

I 

lQ-2 

r CLAOOIUG 
ALLOVING 

1 
INH.:nACliETIJO t(s) 

Fig. 1.1. Werkgebieden voor materiaalbewerkingen, de relatie tussen het 

vereiste vermogen en de interactietijd wordt bepaald door de hoeveelheid 

materiaal, die bij de behandeling betrokken is (RA T86) 

De lasertechniek is een snelle, relatief goedkope, makkelijk voor te 

bereiden bewerkingstechniek, die zeer plaatselijk werkt. Met de laser is het ook 

mogelijk om erg harde, erg zachte of zelfs bewegende werkstukken te bewerken 

en meestal is er geen thermische nabehandeling nodig. Deze contactloze 

bewerkingstechniek kan op moeilijk bereikbare plaatsen gebruikt worden, 

zonodig via een venster (bijvoorbeeld in een vacuumvat). Ook ontstaat geen 
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beschadiging van gereedschap of meer dan plaatselijke verontreiniging van de 

werkstukken. Dit gebeurt wel bij de meeste conventionele bewerkings

technieken. 

Enkele nadelen van het boren met een laser, waar wij ons min of 

meer mee bezighouden, zijn, dat de boorwanden niet cylindrisch zijn en nogal 

ruw door stolling van gesmolten materiaal en dat er vlak buiten het gat of de 

groef een neerslag is van verwijderd materiaal (recondensatie). Bij materialen 

met een hoge reflectiecoëfficiënt (zoals Cu of Al) kan beter een Nd:YAG laser 

dan een C0 2 laser gebruikt worden, omdat de lJ.Lm straling van de eerste beter 

geabsorbeerd wordt dan de lOJ.Lm straling van de C0 2 laser. Voor de 

laser-lasbaarbeid van verschillende metalen op elkaar geeft [BAS83] een 

uitgebreid overzicht. Ook worden in [BAS83] verschillende manieren besproken 

om materialen met een laser te snijden. In dit werk zal verder uitsluitend 

aandacht worden besteed aan het verdampend bewerken. 

Tenslotte volgt hier nog een eenvoudig getalvoorbeeld om de praktijk 

van het metaalbewerken aan te geven. Stel we willen in Al met een 

verdampingswarmte p.6H~tot>=4 ·109 J /m 3 en een absorptiecoëfficiënt E=0.03 

een groef snijden van lOJ.Lm breed en lOJ.Lm diep ( dwarsoppervlak A=100J.Lm2). 

Dan moet per lengte eenheid gesneden groef een hoeveelheid energie 

p.6H~tot> · A=0.4J /m ingekoppeld worden. Bij een maximaal beschikbaar 

vermogen P max=3W volgt hieruit een maximale bewerkingssnelheid Umax, 

waarvoor geldt 

f•Pmax 
Umax = P .6H ~ t o t l . A ~ 0.2 m/s (1.1) 

Voor gepulste lasers moeten we de eis stellen, dat opeen volgende pulsen elkaar 

overlappen. Met een herhalingsfrequentie fen een breedte 2w0 van de laserspot 

is de maximale snelheid 

Umax = f 2w0 ~ 0.04 mfs , (1.2) 

waarbij de getalwaarden f=4kHz en w0=5J.Lm zijn gebruikt, die karakteristiek 

zijn voor de door ons gebruikte opstelling. Deze laatste eis is dus veel strenger. 
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1.3 Opbouw van het verslag 

In hoofdstuk 2 komt de opstelling aan de orde. De gebruikte 

apparatuur en samenstelling van het lasersysteem worden besproken, waar 

nodig aan de hand van de bijbehorende theorie. Hoofdstuk 3 geeft ijkgrafieken 

van het vermogen, de pulseigenschappen en de bundel als functie van de 

instelparameters van het systeem. In hoofdstuk 4 wordt de theorie van 

interactie tussen laserstraling en vaste materie besproken. Hierin wordt een 

aantal modellen voor warmtegeleiding in een metaal besproken. Eén daarvan 

behelst de limiet-situatie van stationaire verdamping. Het belangrijkste model 

(voor beginnende verdamping) is echter gebaseerd op een numerieke oplossing 

van de warmtediffusievergelijking volgens Landau [LAN50). Tevens wordt er 

een hypothese geformuleerd over de oorzaak van de vorminstabiliteit. In 

hoofdstuk 5 komt de meetsystematiek aan de orde. En in hoofdstuk 6 wordt 

verteld, hoe de in de metingen uit hoofdstuk 5 verkregen resultaten verwerkt 

worden tot iets, wat we aan de theorie uit hoofdstuk 4 kunnen toetsen. Deze 

confrontatie tussen theorie en experiment zal tenslotte in hoofdstuk 7 worden 

uitgevoerd. Ook vergelijking tussen de resultaten bij de verschillende metalen 

onderling komt in dit hoofdstuk aan de orde. 
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Hoofdstuk 2 Meetopstelling 

2.1 Samenstelling 

De opstelling, waarmee tijdens dit onderzoek gewerkt is, is een 

Nd:YAG (Yttrium Aluminium Granaat) laserbewerkingssysteem.* Een 

schets van het hele systeem staat in figuur 2.1. 

y 

beam 
expander 

CNC 

laser 
stU"ino 

voeding 

koeling 

laser 

Fig. 2.1. Laserbewerkingsopstelling, de CNC (computer numeric control) zorgt 

voor de besturing van de bundel-translatie motoren voor x- en y-richting 

De laser werkt bij een golflengte À=1064nm (in het nabije infrarood), 

maar kan omgebouwd worden tot een dubbele frequentie (532nm). Hij heeft een 

maximaal gemiddeld uitgangsvermogen van 60W. Bij onze toepassing, met een 

diafragma in de trilholte om alleen de geometrisch goed gedefinieerde TEMOO 

mode aan te slaan, kwamen we tot ongeveer 3W. Met een voeding, die tot 

3800W levert, duidt dit op een rendement van minder dan 0.1% (in 

multi-mode ongeveer 1%). De rest van de energie wordt afgevoerd met behulp 

van een gesloten koelsysteem met gedeïoniseerd water. 

De bundel, die continu kan zijn of Q-switch gepulst' met een 

frequentie tussen de 10Hz en 80kHz, is random gepolariseerd en heeft bij de 

uitgang van de laser een waist-breedte w0 = lmm (halve breedte 1/e2 

intensiteit) en een halve divergentie a 0 = lmrad. De laser kan op drie 

* Type 767 van Laser-Optronie GmbH 



-7-

standaard manieren worden aangestuurd {figuur 2.2). In de "gate" mode pulst 

de laser met een interne frequentie tussen de 0.1 en 10kHz, zolang de ingang 

"aan" (=laag) staat. Bij "mod." volgt de laser het aan- of uit-zijn van de 

ingang. En bij "trigger" wordt bij iedere neergaande flank van het 

ingangssignaal een laserpuls gegeven. 

ingang: 

laservermogen: .rnod.. 

•trigger· 

Fig. 2.2. Verschillende manieren waarop de laser op de ingangsspanning kan 

reageren, bij ons onderzoek werd de trigger-mode gebruikt: iedere afgaande 

flank van de ingangsspanning veroorzaakt een laserpuls 

De bundel wordt via een bundelverbreder {beam-expander 1:6), drie 

spiegels en een lens (brandpuntsafstand f=58mm) op het werkstuk afgebeeld. 

Door een half-doorlatende spiegel {zichtbaar licht wel, 1064nm niet) kan met 

een video-systeem direct visueel worden gefocusseerd. Ook kan hiermee het 

snijproces worden gevolgd. Aangezien de focus van het video-systeem niet 

helemaal overeen komt met de waist van de gefocusseerde bundel, is de in hoogte 

verstelbare, vlakke meettafel op drie plaatsen gekoppeld aan micrometers. 

Hiermee kan de hoogte tot op enkele microns nauwkeurig worden ingesteld, 

zodanig dat de waist precies {±20JLm) op het werkstuk terecht komt. Over de 

bepaling van deze afwijking in de video-focus volgt meer in het volgende 

hoofdstuk. 

In het door ons gebruikte lasersysteem wordt voor de bewerking niet 

het werkstuk verplaatst, maar de bundel. Voor de verplaatsing in x-richting 

{zie figuur 2.1) worden spiegel 2, spiegel 3 en de lens samen bewogen. Voor 

verplaatsing in y-richting gebeurt dit alleen met spiegel 3 en de lens. Zo wordt 



-8-

de baan,die de bundel aflegt, x- respectievelijk y-richting uitgerekt. Het 

verschuiven van de desbetreffende sleden gebeurt met gelijkstroommotoren, die 

door een computer besturing (CNC, computer numeric control) worden 

bestuurd. De x- en y-sleden kunnen apart of tegelijk met een snelheid van 

maximaal7·10-2m/s (ongeveer 4000mm/min) worden voortbewogen. De 

regeling van snelheid en verplaatsing maakt gebruik van optische 

verplaatsingsmeters, die gekoppeld zijn aan de sleden. Rechtlijnige beweging 

van deze sleden vertoont soms slingeringen tot zo'n lOJ.Lm. Bij verplaatsing over 

grote afstanden (500mm) en terug kan een afwijking tot lOOJ.Lm onstaan. De 

snelheid van de sleden is binnen enkele procenten nauwkeurig, tenzij de sleden 

op hol slaan of bijna vastlopen (beide duidelijk merkbaar). Voor onze metingen 

snijden we alleen korte (lOmm), rechte groeven en is dus alleen de 

nauwkeurigheid van de snijsnelheid van belang. De CNC is gekoppeld aan een 

BBC computer. Hiervoor is ten behoeve van dit onderzoek een programma 

geschreven om op eenvoudige wijze CNC programma's te kunnen schrijven, 

wijzigen of opslaan. 

De laser op zich ( 60W, gepulst, infrarood) behoort tot de zwaarste 

veiligheidsklasse, klasse IV. Enkele van de uitwendige beveiligingen zijn: 

waarschuwingsborden en -lichten op de toegangsdeur, verplicht gebruik van 

veiligheidsbrillen, een zo goed mogelijke afscherming van de bundelloop en 

mogelijke reflecties, alleen bediening door ervaren personeel en verschillende 

mogelijkheden om met één handeling het hele systeem uit te schakelen ( "panic 

buttons"). Ook zijn een aantal inwendige beveiligingen aangebracht, zoals het 

uitvallen van het systeem bij onvoldoende koeling, het openen van de 

bewerkingsruimte of de pompholte zelf of het uitvallen van deelsystemen. 
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2.2 Nd:YAG laser 

Dit basis-onderdeel van de opstelling zal van "binnen naar buiten" 

beschreven worden. We beginnen met de fysische grondslag van de laserwerking 

van het Nd:YAG kristal. Vervolgens komt de pompholte aan bod, waarbinnen 

zich het lasermedium bevindt. Tenslotte zal de verdere opbouw van de trilholte 

bekenen worden. 

Het medium, waarbinnen gestimuleerde emissie plaats vindt, is een 

yttrium aluminium granaat kristal, gedoteerd met neodymium, dat voor de 

laserwerking zorgt. Ongeveer 1% van het yttrium is vervangen door 

neodymium Nd3• met een concentratie van 1.4·1026m-3 [FIR83]. Het kristal 

heeft een goede warmtegeleiding en een hoge transmissie bij de golflengte van 

de laser. Een vereenvoudigd energieschema van Nd3 • staat weergegeven in 

figuur 2.3. 

excita~iel 
energ1e 

(eV) 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0 

I' ------ -------
·---T- ------ 2 
-----'·- ------· G ~stral;ingsloos 
·---+- ------ verval 

-8 
10 s 

80C 
nm 

1064nm 
laser overgang 

-4 
10 s 

4 
I 
11/2 

/

stralingsloos 
-7 

verval 10 s 

...........,,_......, grondtoestand 

porrp-overgangen 

Fig. 2.3. Energieschema van N d 3 + 

Voor uitgebreidere energieschema's wordt verwezen naar [BR081] en [KNE88]. 

Zoals we zien, vindt in dit vier-niveau systeem de absorptie van het licht van 
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de krypton pomplamp plaats bij golflengtes tussen de 590 en 800nm. Een klein 

gedeelte van de aldus geëxciteerde elektronen vervalt vandaar weer regelrecht 

naar de grondtoestand (vervaltijd 1Q-6s). Het grootste gedeelte vervalt echter in 

lQ-Bs stralingsloos naar het metastabiele inversie-niveau (levensduur 10-4s ). 

Vandaar vindt de spontane en gestimuleerde emissie van fotonen met een 

golflengte van 1064nm plaats naar een tussen-niveau, dat dan weer in 10-7s 

naar de grondtoestand vervalt. Verval vanuit de metastabiele toestand onder 

uitzending van 1.34J.Lm of 0.91J.Lm fotonen is ook mogelijk, maar de versterking 

van de 1064nm straling is zoveel sterker dan bij de andere golflengtes, dat de 

laserwerking plaats vindt bij 1064nm. 

De pompholte, waarin het Nd:YAG kristal zich bevindt, staat 

afgebeeld in figuur 2.4. Het is een cylinder-elliptische reflector met het 

laserkristal en een continue krypton gasontladingslamp, elk op een andere 

brandlijn van de reflectorholte (afmetingen in tabel 2.I). 

Oi~charge 
tube axis 

Fig. 2.4. Elliptische reflector voor het pompen van het Nd3•:YAG kristal met 

een continue krypton gasontladingslamp 

Om de pompholte heen is de trilholte gebouwd (figuur 2.5). Deze 

wordt bepaald door de eindspiegels Sl en S2. Spiegel Sl is gedeeltelijk 

doorlatend en vlak en dient als uitkoppelspiegeL Spiegel S2 is volledig 

reflecterend (99.9%) en hol. Aan de bundel-afmetingen, die door de 

kromtestralen en de onderlinge afstand van beide spiegels bepaald worden, 

wordt in paragraaf 2.3 gerekend. Ook de afmetingen van de trilholte staan in 

tabel 2.1. 

Een ander element in de trilholte is de Q-switch ( quality-switch). 

Deze "akoest~ptische modulator" wordt gebruikt om korte laserpulsen op te 

wekken [SVE82]. De werking van de akoesto-optische modulator staat 
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afgebeeld in figuur 2.6. 

S1 

I ~ 
I I 

01 SI 

PH 
r-----------------, 
I I 
I I 
I LM I 

I 

§:».-:::m::-.->:-1 : 
I 
I 

L ~ 
I 

11 < I : 
I -----------------1 

Fig. 2.5. Samenstelling van de trilholte, met lasermedium LM, pomplamp L, 

pompholte PH, mechanische sluiter Sl, Q-switch Q, diafragma's Dl en D2 en 

eindspiegels Sl en S2 

S1 

Fig. 2.6. Akoesto-optische modulatie: een gedeelte van lichtstraal a wordt door 

de modulator K over een hoek Oa afgebogen (lichtstraal b ). Deze kleine 

verzwakking van a is voldoende om ervoor te zorgen, dat er geen optische 

resonantie meer tussen eindspiegels Sl en S2 kan optreden 

Aan de ene kant van het kristal K wordt met behulp van een piezo-keramisch 

element een hoogfrequent (24MHz) akoestisch signaal binnengebracht. Aan de 

andere kant wordt dit signaal geabsorbeerd om reflecties te voorkomen. Het 

ontstaan van staande golven zou te veel problemen met zich mee brengen. De 

compressie- en expansie-golffronten van dit signaal vormen een rooster, 

waaraan een gedeelte van de laserbundel volgens Bragg-diffractie verstrooid 

wordt (afgebogen). De afbuighoek Oa tussen het nulde orde maximum 
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(lichtstraal a) en het eerste orde maximum (straal b) wordt gegeven door 

À 
Oa ~ sin( Oa) = 2 d = 2·10-3rad , (2.1) 

met À=1064nm de golflengte van de laserstraling en d=250JLm de afstand 

tussen de golffronten. Door deze Bragg-diffractie wordt het nulde orde 

maximum met ongeveer 30% verzwakt [DUL83] en [KOE88]. Gewoonlijk wordt 

in de trilholte per cm zo'n 0.2% van de straling geabsorbeerd [DUL83]. De 

relatief grote verstoring door de modulator zorgt voor een zo sterke 

vermindering van de kwaliteit van de trilholte ("kwaliteitsfactor" Q), dat er 

geen optische resonantie meer kan optreden (vandaar de term 

quality-switching). Zolang het akoestisch rooster in stand gehouden wordt, kan 

de inversie van het Nd3• opgebouwd worden, met alleen spontane emissie als 

verliesfactor. Na het uitschakelen van het akoestisch signaal kan een intern veld 

opgebouwd worden en treedt laserwerking op. Hierdoor ontstaat een korte 

laserpuls met een hoog vermogen. Ook de golflengte-onafhankelijke uitlijning 

van de Q-switch kan met een He-Ne laser worden verricht. Resonantie treedt 

immers op bij een rechtdoorgaande bundel, dus zonder Bragg-diffractie. 

Tenslotte bepalen de diafragma's Dl en D2 de transversale 

bundelstructuur (hierover meer in het volgende hoofstuk) en dient de 

mechanische sluiter als beveiliging tegen ongewenste resonantie. 

Tabel 2.1. Afmetingen in de pompholte en de trilholte 

afmetingen (m) 

lengte lasermedium 3 ·l0-1 

diameter medium 1· 10-2 

diameter diafragma D2 8 ·l0-4 

diafragma Dl niet gebruikt 

splegeh1.fstand 1 

kromtestraal holle spiegel 2 

straal uitkoppelspiegel m 
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2.3 Optiek 

Alvorens in te kunnen gaan op de optiek van het gehele systeem, 

zullen we eerst enkele geometrische eigenschappen van continue laserbundels in 

het algemeen moeten bekijken. De meest elementaire oplossing voor de 

Maxwell-vergelijkingen voor de intensiteit (of energieflux, equivalent met een 

warmtestroomdichtheid) in een laserbundel is de Gaussische oplossing [BEI87]. 

Als z de afstand in bundelrichting is tot het smalste punt van de bundel (de 

waist) en r de transversale afstand tot de bundelas, dan ziet het fluxprofiel als 

volgt uit: 

<I>(r;z) = <1> 0 • w ~ ·exp(-2r2fw2(z)) 
w 2 ( z) 

(2.2) 

Hierbij is <I> 0(Wm -2) de maximale intensiteit van de bundel, in het midden van 

de waist (r=O, z=O). De waist-breedte w0=w(z=O) is de minimale exp(-2) 

straal van de bundelintensiteit en w(z) de exp(-2) straal ter plaatsez.Voor 

w(z) geldt 

1 
w(z) = w0 [l+(z/L)2]2 , (2.3) 

waarbij de karakteristieke lengte L ( waist-lengte) direct samenhangt met de 

waist-breedte w 0 en de golflengte À van de straling volgens 

L = w~·7r/À . (2.4) 

Over een waist-lengte L neemt de bundeldiameter slechts weinig toe: ter plaatse 

z=L is de breedte 

1 
w(L) = 22 w0 (2.5) 

Het bundelprofiel (de exp(-2) breedte van de intensiteit als functie van z) staat 

afgebeeld in figuur 2. 7 (halve divergentie a.0=w0/L). De flux <I>tr;z) is ook te 

schrijven als het product van de totale energiestroom of vermogen P 0(Js-1) en 



-14-

een genormeerde Gaussische plaatsverdeling G( r;z) ( m -2) volgens 

«P(r;z) = P 0• G(r;z) , (2.6) 

met (2.7) 

G(r;z) = [ 2 
]·exp(-2r2fw2(z)) 

7rW ( Z ) 2 
(2.8) 

00 

en ! G(r;z) · 2mdr = 1 (2.9) 

contol.l" 

waist 

w(z) 

z 

L 

Fig. 2. 7. Karakteristiek beeld van de waist van een Gaussische bundel, de straal 

w(z) is de afstand tot de bundelas, waarop de intensiteit met een factor exp(-2) 

is verzwakt ten opzichte van die op de as 

Bij het bepalen van de bundel-oplossing in de trilholte van een laser 

hebben we de kromtestraal R(z) van de golffronten nodig als functie van de 

plaats in de trilholte (z). Hiervoor geldt 

R(z) = z + 1 2/z . (2.10) 
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Voor grote z worden de golffronten bolvormig met de oorsprong als middelpunt: 

R ..... z. 

De optiek van het lasersysteem begint bij de trilholte. Die bestaat uit 

het lasermedium en twee spiegels. Een voorwaarde om in de trilholte een 

bundeloplossing te krijgen is, dat de golffronten van het elektrisch veld in de 

trilholte ter plaatse van de spiegels moeten passen in de kromming van de 

spiegels. We definiëren de afmetingen in de trilholte als in figuur 2.8. 

2 

·- R2= co 

R1/2 

Fig. 2.8. Confocale trilholte van onze laser met een vlakke {kromtestraal 

R2=oo) en een holle spiegel {R1) op een onderlinge afstand Rt/2 

Hierbij zijn R 1 en R2 de kromtestralen van beide spiegels en z1 en z2 hun 

plaatsen gemeten vanaf de waist van de bundel in de trilholte. Om te kunnen 

voldoen, moet voor de golffront-kromtestralen gelden: 

R(zt) = Zt + L2/z 1 = -R1 

en R{z 2) = z2 + L2/z2 = R2 , {2.11) 

met z2 - z1 = d = afstand tussen de spiegels. Hierbij zijn R1 en R2 positief als 

de spiegels convegerend zijn. Voor een trilholte met één vlakke spiegel, zoals in 

onze opstelling, is er een oplossing met d = Rt/2, z1 = -d, z2 -· 0 en L = d. Met 

R1 = 2m end = lm geldt dan voor de waist, die op de vlakke spiegelligt 

(uit tree--spiegel) 

L = lm 
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en 
L ,x ! 

w0 = [-7r-] = 0.58mm , 

met een halve divergentie van 

a 0 = 5.8 ·10-4rad . 

Direct bij de uitkoppel-spiegel gaat de bundel door een 1:6 bundel-verbreder 

(beam~xpander), die bij een intredende waist een zes maal verbrede waist aan 

de uitgang geeft. De werking hiervan staat schematisch weergegeven in figuur 

2.9. 

+ 

waist uit 

---~·----------

w0=3.5mm 

Fig. 2.9. Werking van de beam~xpander, deze geeft de grootste verbreding als 

de ingangs-en uitgangs-waists bij de ingangs- respectievelijk uitgangs-lens 

liggen (waist in- waist uit) 

Na de beam~xpander heeft de bundel een waist-breedte w0=3.5mm en een 

waist-lengte L=36m. Via een drietal vlakke afbuigspiegels komt de bundel dan 

bij de focusseringslens terecht. Om te berekenen, wat deze lens met de bundel 

doet, definiëren we de volgende afstanden. De afstand van de brede waist voor 

de lens tot het linker brandpunt is 111 die van de waist achter de lens tot het 

rechter brandpunt is 12• Beide afstanden zijn van de lens af positief (figuur 

2.10). Bij een dergelijk waist-op-waist afbeelding geldt geen gewone optica, 
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maar moeten formules uit de Gaussische optica worden toegepast (Appendix 

A). Als we hierin invullen, dat 1 1=36m, f=0.058 en 11::::1m, dan vinden we, dat 

1 2=93J.Lm en 12::::3J.Lm. De halve spotgrootte wordt dan w0=5.6J.Lm: spotgrootte 

llJ.Lm. In tabel 2.11 staat nog eens samengevat waar zich alle waists in het 

systeem bevinden en wat hun afmetingen zijn. 

+ 
waist (L 1) waist (L2l 

11 12 

Fig. 2.10. Defininitie van de afstanden bij waist op waist afbeelding, 1 1 en 1 2 

zijn de waist lengtes en 11 en 12 zijn de afstanden van de waists tot het 

bijbehorende brandpunt van de lens (brandpuntsafstand f), waarbij afstanden 

"buiten" de brandpunten positief worden genoemd 

Aan de hand van de formule voor 12 (Appendix A) kunnen we 

bepalen of een translatie van de lens ten opzichte van de brede waist 

(veranderende 11) veel invloed heeft op de focussering (veranderende 12). De 

vraag is dus of het werkstuk, waarvan verschillende delen bij de bewerking 

andere 11's vereisen, scheef gezet moet worden om tijdens de bewerking overal 

in focus te staan. Uit vergelijking A.9 blijkt, dat zelfs bij een extreme translatie 

van ~1 1=1m, de verschuiving van de waist ten opzichte van de lens slechts 

gelijk is aan ~1 2=2.6J.Lm. Deze verschuiving van de focus zorgt bij een 

waist-lengte van 93J.Lm voor een variatie in de intensiteit (vergelijking 2.2) van 

slechts 0.1%. Dit is verwaarloosbaar ten opzichte van de onnauwkeurigheid in 

het vermogen van de laser ( <10%). Dus kunnen we stellen, dat deze geringe 

defocussering, die bovendien bijna een orde kleiner is, dan de ' · 

instelnauwkeurigheid (N20J.Lrn), geen merkbare invloed heeft op de bewerking. 
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Tenslotte is te berekenen (PED87), dat voor een enkelvoudige lens de 

sferische abberaties in dit geval zo'n 150J.Lm zouden moeten zijn. Bij een 

waist-lengte L=93J.Lffi zou dit een verbreding van de waist met ongeveer een 

factor twee veroorzaken. Aangezien de gesneden groeven ongeveer 2w 0=1lJ.Lm 

breed zijn, kunnen we aannemen, dat de eindlens hiervoor is gecorrigeerd. 

Doordat het invallend licht praktisch parallel is aan de hoofdas van de lens, 

hebben we geen last van andere abberaties. 

Tabel 2.ll. Plaatsen en afmetingen van de waists in het systeem 

w0(m) L(m) a 0(rad) plaats waist 

originele bundel 5.8 ·10·4 1 5.8 ·10·4 uitkoppelspiegel 

verbrede bundel 3.5 ·10"3 36 9. 7 ·10"5 uitgang beam-expander 

gefocusseerde bundel 5.6·10·6 9 ·10·5 6.0·10·2 bij focus eindlens 
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Hoofdstuk 3 IJking van de laser 

Om kwantitatieve uitspraken te kunnen doen over het bewerkings

proces, is een absolute ijking van het lasersysteem noodzakelijk. Deze ijking 

valt uiteen in een aantal stukken. Ten eerste, hoe ziet de bundel uit en waar zit 

de focus, ten tweede, welk vermogen levert de laser (gemiddeld en op 

pulsschaal) en als laatste, wat is de bieruit volgende belasting van het 

oppervlak van het werkstuk? 

3.1 Bundelprofiel en waist bepaling 

Met het diafragma in de trilholte blijkt het bundelprofiel, direct 

achter de beam expander gemeten met een eendimensionaal CCD-array, 

inderdaad bij benadering Gaussisch te zijn (figuur 3.1), met een volle breedte 

2w0=6.3mm, die binnen 10% klopt met de theoretische waist 2w0=7mm. 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 

x(mm) 

Fig. 3.1. Intensiteitsverdeling in de bundel als functie van x voor verschillende 

y-waarden en als functie van y voor verschillende x-waarden 

Om te weten, waar we bij de experimenten precies in de bundel 

zitten, moeten we zien uit te vinden, waar de waist zit ten opzichte van de 

focus van het video-systeem, tot nu toe onze enige focusserings maatstaf. We 

gaan de plaats van de waist bepalen met behulp van een meting van de 

iso-intensiteitsstraal als functie van de (de-) focussering z van de laser. Deze 

iso-intensiteitsstraal is de radiële afstand tot de as van de bundel, waarop de 

y(mm) 
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intensiteit in de bundel een bepaalde fractie f van de maximale bundel

intensiteit ( ~ 0 midden in de waist) bereikt, ofwel 

~(r;z)/~ 0 = f , (3.1) 

met 0<{~1. Invullen van vergelijking 2.2 voor ~(r;z) en vergelijking 2.3 levert 

dan de volgende relatie 

1 [ -2(r/w 0 )
2

] 

1 + ( z I L ) 2 • exp 1 + ( z I L ) 2 = f ' (3.2) 

waaruit direct de oplossing voor de iso-intensiteitsstraal rfw 0 bij een fractie f 

als functie van de defocussering z volgt 

(3.3) 

Deze r( z) is een symmetrische functie om z=O, die naarmate een kleinere fractie 

f benodigd is (O<f~ 1 ), een grotere "deuk" krijgt op zijn symmetrie-as. Dit is 

duidelijk te zien in figuur 3.2 (vergelijk [KOC72]). 
2.00 r---.---,----,.-----r----r----,--,--.-----, 

1.50 

1.00 

0.50 

100% 0.00 ._ _ _._ _ __._ _ __..___..L-_ __.__---I __ ........... _ ........ 

0 1 2 3 4 

z/L 

Fig. 3.2. Straal r waarop de bundelintensiteit op een fractie f van de maximale 

waistintensiteit zit, als functie van de defocussering z 
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Experimenteel krijgen we iets soortgelijks te zien, als we een rij 

putjes schieten in een dunne laag met een slechte warmtegeleiding, zowel 

inwendig als naar de ondergrond. Dan is er om een gelijk effect in het materiaal 

te bereiken {deformeren/smelten/verdampen/ ... ), een gelijke intensiteit 

benodigd ofwel bij dezelfde bundel dezelfde fractie f van de maximale 

waist-intensiteit. Dit experiment wordt als volgt uitgevoerd. We leggen het 

dunne laagje op een hellend vlak en stellen visueel scherp op het midden 

hiervan. Dan laten we de laser op verschillende hoogten (van links van onze 

video-focus tot rechts ervan) rijen ("single shot") putjes zetten, met identieke 

pulsen. Als we nu per rijtje de gemiddelde putgrootte (deformatie-diameter) 

bepalen en die uitzetten tegen het rijnummer ("' defocussering), dan kunnen we 

aan de hand van de symmetrie-as de plaats van de laser-focus bepalen. Dit 

verband zag bij ons uit als in figuur 3.3. De echte focus bleek zo'n 150J.Lm onder 

de video-focus te zitten. Door de punten is volgens formule 3.3 een fit~urve 

getrokken. Bij de punten, die buiten de curve vallen, is mogelijk de straal 

bepaald behorende bij een ander verschijnsel. Deze tijdrovende (maar 

noodzakelijke) ijking behoeft natuurlijk niet bij ieder experiment opnieuw te 

worden uitgevoerd, maar is eenmalig, mits er tussentijds niets aan de optiek 

van het systeem verandert. 

1.00 

T 
î f f f 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10' 

rijnummer 

Fig. 3.3. Gemeten relatieve spotgrootte als functie van de defocussering, op de 

symmetrie-as ligt de w'aist van de bundel, de getrokken curve is een 

theoretische curve als in figuur 3.2 gefit aan de meetwaarden 
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3.2 Vermogen van de laser 

In deze paragraaf wordt de ijking van het uitgangsvermogen van de 

laser besproken. Dit is weer in twee gedeeltes op te splitsen: op macro-tijd

schaal het gemiddeld vermogen en op micro-tijdschaal de karakteristieken, 

bekeken per puls. Als eerste nu het gemiddeld vermogen* F als functie 

van de instelparameters: stroom I door de pomplamp en pulsfrequentie f. Deze 

relaties zijn weergegeven in de figuren 3.4 en 3.5. Als we deze figuren bekijken, 

dan blijkt dat het gemiddeld vermogenFboven de 11.5A in goede benadering 

een lineair verband met de lampstroom I heeft. Als functie van de frequentie 

komt F tot een limiet, volgens een e-macht achtige functie. Een ruwe 

benadering voor de afhankelijkheid tussen P", fen I wordt gegeven door 

(3.4) 

waarbij c1=0.32W /A, f1=3.1kHz en 11=11.5A. Deze hele ijking kan bij een 

andere uitlijning van de laser natuurlijk geheel anders uitpakken. Dat blijkt ook 

uit eerdere ijkingen van hetzelfde systeem. De laser, die toen nog zonder 

diafragma in de trilholte (figuur 2.5) in multi mode werkte, leverde bij I=20A 

en f=lOkHz een gemiddeld vermogen van 20W. Later, na een betere uitlijning, 

ging dit vermogen nog een factor 3 omhoog. 

We gaan nu de prestaties van de laser op pulsschaal bekijken. De 

energie per puls Qp(J) is gelijk aan 

Qp(f,I) = P"(f,I)/f , (3.5) 

met F volgens vergelijking 3.4. De resultaten zijn uitgezet in figuur 3.6. Hierin 

is te zien, dat bij steeds lagere frequenties f de pulsenergie Qp steeds minder 

frequentie-afhankelijk wordt. Dit komt doordat dan de laser tussen de pulsen 

voldoende tijd heeft om tot een (bijna) maximale inversie te komen, die alleen 

nog afhankelijk is van de lampstroom I. Voor hoge frequenties (f>>f1) wordt 

Qp omgekeerd evenredig met f. Figuur 3. 7 geeft aan hoe de lijnen met gelijke 

energie per puls er uitzien in een f-I grafiek. Eigenlijk geeft deze grafiek een 

inverse van formule 3.5. Voor verschillende pulsenergieën Qp wordt als functie 

van de frequentie f de bijbehorende (vereiste) lampstroom I gegeven. 

* gemeten met een Coherent powermeter model 201 
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Fig. 3.4. Gemiddeld vermogen F als functie van de lampstroom I voor 

verschillende pulsfrequenties f 

0 5 10 15 
~--~ 

f{kllz) 

Fig. 3.5. Gemiddeld vermogen F als functie van de pulsfrequentie f voor 

verschillende lampstromen I 
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Deze I(Qp,f) lijnen hebben een linker limiet 

(3.6) 

en naderen voor grote f tot de asymptoot Ia5(Qp,f), waarvoor 

(3.7) 

De frequenties, waarboven de lijnen P"(f) (figuur 3.5) en I(f) (figuur 3.7) tot hun 

hoge frequentie asymptoot naderen, zijn vergelijkbaar. Beide zijn dan evenredig 

met exp( -f/f1). 

Nu gaan we de puls zelf bekijken met een "optical wavefarm 

analyser" .* De pulsvorm is kwalitatief goed te simuleren met een model, 

waarin het pompen, uitkoppelen, spontane emissie en gestimuleerde emissie 

verwerkt zitten. De puls heeft een vermogen, dat als functie van de tijd een 

verloop heeft als in figuur 3.8. De opgaande flank is steiler dan de neergaande 

en bij een lage pulsenergie heeft de puls een staart, die tot aan de volgende puls 

kan doorlopen. In de opstelling, zoals wij haar gebruikt hebben, was het 

maximaal bereikbare pulsvermogen P p=3kW met een daarbij 

behorende kortste halfwaardebreedte r p=180ns. Deze halfwaardetijd uitgezet 

tegen de energie per puls Qp blijkt een eenduidig, monotoon dalend 

functieverband te vertonen (figuur 3.9). De pulsduur Tp blijkt als functie van 

QP goed benaderd te kunnen worden door de empirische formule 

(3.8) 

Bij pulsen met een energie in de orde van 1Q-5J of minder ligt de staart van de 

puls zo hoog en is de fluctuatie van de pulsvorm zo sterk, dat de pulsduur r P 

niet meer te meten is. Dit effect van de omhoog komende staart bleek ook 

duidelijk uit onze kwalitatieve simulatie, waaraan overigens in dit verslag 

verder geen aandacht besteed wordt. 

* · model1500XP van Photodyne 
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Fig. 3.6. Energie per puls QP als functie van de pulsfrequentie f voor 

verschillende lampstromen I 

20 I 

Qp(mJ)= 0.48 /o.34 

15 

10 

0 5 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

10 

, 
y 

y 

/ 
0.13 yy 

/ 

r 
/ 

0.04 
~·~ 

15 

f(kHz) 

Fig. 3.7. Lijnen van gelijke energie per puls QP in een f-1 figuur. De duidelijkste 

asymptoten voor f-tm zijn aangegeven 
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Fig. 3.8. Vermogensverloop tijdens de puls, voor de pulsbreedte r P wordt de 

halfwaarde breedte van dit verloop genomen 
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Fig. 3.9. Pulsduur r P als functie van de energie per puls QP. Alle punten vallen 

samen op één kromme, onafhankelijk van de gebruikte lampstroom of 

pulsfrequentie 
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Het pulsvermogen P P is gedefiniëerd aan de hand van de pulsenergie 
Qp( J) en de ( halfwaarde) pulsduur r p( s) volgens 

(3.9) 

Als functie van Qp wordt P P dan door de volgende empirische formule benaderd 

(3.10) 

Zie hiervoor figuur 3.10. 

Met behulp van formule 2. 7 kan nu de karakteristieke pulsintensiteit 

cf>P bepaald worden als functie van pulsenergie Qp: 

(3.11) 

Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de relaties tussen de 

pulsenergie Qp, pulsduur r P' pulsvermogen P P en pulsintensiteit cf>p eenduidig 

en vaststaand zijn, zolang r p< <1/f, hetgeen karakteristiek is voor een laser 

met Q-switch. Dat blijkt om de volgende reden verwarrend te zijn. De theorie 

voor warmtegeleiding, die we straks gaan bespreken, krijgt namelijk als 

hoofdparameter P P gedeeld door het waistoppervlak mee. Toch blijken veel 

verschijnselen eenduidig van Qp afhankelijk te zijn. Als we hierover nadenken, 

dan is het inderdaad zo, dat functies in P P door het functieverband tussen P P 

en Qp ook tegen Qp kunnen worden uitgezet. Het liefst zouden we een knop aan 

de laser hebben, waarmee we beide parameters onafhankelijk zouden kunnen 

instellen, maar dat blijkt met eenvoudige middelen niet mogelijk. Als voorbeeld 

staan in tabel 3.1 enkele karakteristieke getalwaarden gegeven voor de 

grootheden QP, r P' P Pen cf>P, zoals die in onze experimenten gebruikt zijn. 
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Tabel 3.1. Getalwaarden voor de pulsenergie QP, pulsduur r P' pulsvermogen P P en 

pulsintensiteit <I>P bij een aantal karakteristieke laserinstellingen 

I(A) f(kllz) Qp(mJ) rp(ns) Pp(kW) <I>p(JOI2Wm-2) 

14 4 0.12 429 0.280 5.94 

14 8 0.07 616 0.114 2.42 

18 4 0.37 202 1.83 38.8 

18 8 0.23 278 0.827 17.5 

0 0.2 0.4 

Fig. 3.10. Pulsvermogen P P versus energie per puls Qp, beide zijn niet 

onafhankelijk variabel 
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3.3 Oppervlaktebelasting 

In deze paragraaf wordt een methode besproken om een 

karakteristieke maat te bepalen voor de toegevoerde energie per oppervlakte 

eenheid van de gesneden groef: de oppervlaktebelasting. Met dit doel wordt de 

ruimtelijke verdeling van de totaal aan de groef toegevoerde energie bekeken, te 

beginnen bij één puls. 

Hiertoe wordt de functie G(r;z) (formule 2.8) geschreven als het 

product van twee deelfuncties van x, respectievelijk y, te weten Gx(x;z) en 

Gy(y;z) met 

(3.12) 

We nemen voor de x-richting de richting, waarin de laserbundel met snelheid 

u(ms-1) bewogen wordt. De continue verplaatsing van de snijspot zorgt voor een 

integratie over het profiel van toegevoerde energie in de x-richting. Dit is te 

zien in figuur 3.11, waarin de variatie in de som van een aantal Gauss-profielen 

op onderlinge afstand w0 minder dan ±2% blijkt te zijn. We zien hierin wel, dat 

de spots niet te ver uit elkaar mogen staan. Deze eis wordt in §5.2, "Opzet 

meetseries", geconcretiseerd. Voor dey-richting vervangen we de functie 

Gy(y;z) door een blokfunctie met dezelfde hoogte en een karakteristieke breedte 

b(z), die ervoor zorgt dat het blokprofiel, net als het Gaussisch profiel op 

oppervlak 1 is genormeerd. De hoogte van de blokfunctie is 

(3.13) 

Voor b(z) geldt dan 

1 
b(z) = w(z)·(?r/2)2 (3.14) 

De gedissipeerde warmte P0/u (Jm-1) per lengte eenheid van de groef resulteerd 

dan in een oppervlaktebelasting ~ ( J m ·2) volgens 

~ = P 0/(u· b(z)) . (3.15) 
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Deze karakteristieke belasting per oppervlakte eenheid is dezelfde als op de as 

van de bundel optreedt. Wij rekenen verder alleen met materiaalbewerking in 
1 

focus, ofwel met z=O en b=w(O) · ( 1rj2)2. 

"0 
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Fig. 3.11. De sommatie van Gauss-functies, die niet te ver van elkaar staan, 

geeft bij benadering een constante. Bij curves, die zoals hier op een onderlinge 

afstand staan, die gelijk is aan de halve breedte van iedere curve, is de variatie 

in de som ±2% 

Voor een gepulste laser loopt het verhaal op analoge wijze. Wij 

veronderstellen de pulsvorm van het laservermogen rechthoekig met een 

breedte r p· Het karakteristieke pulsvermogen P p( J s -1) is dan gelijk aan de P 0 

uit het vorige verhaal. Met een herhalingsfrequentie f of een periode T=l/f 

wordt de gemiddelde gedissipeerde warmte per oppervlakte eenheidE gelijk aan 

E=FJ(u·b) , (3.16) 

met het gemiddelde vermogen F gegeven door 

(3.17) 
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Hierbij is rp/T de duty cycle van de laser. In figuur 3.12 staat een tweetal 

pulsen afgebeeld met vermelding van de relevante parameters. 

I I 
I I 
I Tp : 
k )I 
I I 

---------+----1 

T= 1/f t 

Fig. 3.12. Tijdafhankelijk vermogen voor een aantal pulsen na elkaar. Hierin 

staan het maximale pulsvermogen P max' het norm-pulsvermogen P P' het 

gemiddeld vermogen J>, de norm-pulsduur r P en de energie per puls Qp 

aangegeven 
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Hoofdstuk 4 Modellering 

4.1 Inleiding 

Het snijden of anders bewerken van materialen met een laser blijkt 

een erg complex proces te zijn. In figuur 4.1 staat in blokvorm geschetst hoe dit 

proces is opgebouwd. Voordat we deze figuur kunnen bespreken, dienen eerst 

een paar opmerkingen te worden gemaakt over hoe we tegen het proces van 

energie instraling moeten aankijken. 

De dikte van de laag, waarin de straling met een golflengte >.=1J.Lm 

wordt geabsorbeerd is in de orde van een fractie van de golflengte. Deze 

indringdiepte is verwaarloosbaar ten opzichte van de karakteristieke 

indringdiepte van het temperatuurprofiel met een grootte orde van 1J.Lm. 

Daarom kan de toevoer van energie van de laser gezien worden als 

oppervlakteflux in plaats van als bulk-warmteproductie. In [DAB72] wordt wel 

rekening gehouden met de eindige indringdiepte van de laserstraling. De 

laagdikte waarin warmteproductie plaats vindt, de skin-diepte, is te bepalen 

aan de hand van de wet van Lambert-Beer. Die geeft de intensiteit ~(x) van de 

straling als functie van de diepte x in het materiaal volgens 

~(x) = ~ 0 exp( -ax:) , 

met ~ 0 de intensiteit aan het oppervlak (na inkoppeling) en a(m-1) de 

verzwakkingscoëfficiënt. Voor a geldt [HEC79] 

waarbij >.(m) de golflengte is en ni het imaginaire gedeelte van de 

(4.1) 

( 4.2) 

brekingsindex van het materiaal. Zoeken we ni op [WEA88], dan blijkt dat voor 

metalen de indringdiepte variëert van a·1=8nm voor Al tot a·1=65nm voor Zr. 
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Fig. 4.1. Blok-schema van de interactie tussen laserstraling en materie bij het 

snijproces. De relatie tussen de processen onderling staat met pijlen 

aangegeven, waarbij-- -1 beïnvloeding aanduidt,-· ·-·-1 een energiestroom en 

----t een directe oorzaak - gevolg relatie 
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Voorts blijkt uit de literatuur, dat het voor erg korte laserpulsen niet 

vanzelfsprekend is, dat de gewone differentiaalvergelijking voor 

warmtegeleiding gebruikt mag worden. Volgens [DUL76], [HAR67] en [REA65] 

mag dat alleen, als de afgeleide van de temperatuur binnen zo'n tien maal de 

vrije weglengte van de geleidingselektronen (À = 0(10)nm) constant 

verondersteld kan worden.Voor erg korte pulsen (10-10 -10-11s) verandert (de 

afgeleide van) het temperatuurprofiel zo sterk, dat er beperkingen optreden aan 

de geldigheid van de gewone warmtevergelijking. Bij de pulsen, waarmee wij 

werken {>10-7s) hebben we daar geen last van. 

Figuur 4.1 is op de volgende manier opgebouwd. De belangrijkste 

proces-lijn bij het materiaalbewerken met een laser begint bij de toevoer van 

stralingsenergie en eindigt bij de verdamping van het bestraalde materiaal. Dit 

is bij het gewone snijden de belangrijkste oorzaak van de putvorming in het 

materiaal. 

Rechts van de hoofdlijn staan enkele effecten, die het verlies van 

energie beperken. Tijdens een laserpuls met een hoog vermogen kan een metaal 

plasma boven het oppervlak ontstaan. Behalve dat dit plasma voor energie 

verlies door verstrooiing zorgt, geeft het ook energie door aan het oppervlak, 

vaak met een kortere golflengte, waardoor de inkoppeling van de energie in het 

oppervlak verbetert. De schuine wanden van de put geleiden gereflecteerde 

straling dieper de put in. Door meervoudige reflecties treedt dan een verlaging 

van de effectieve reflectie op. 

Links van de hoofdlijn staat afgebeeld, wat buiten de normale 

verdamping voor extra putvorming zorgt, dus voor een verlaging van de 

effectieve verdampingswarmte (verwijderings~nergie). Door het snel 

verdampen en smelten ontstaan in de put een hoge dampdruk en kookbellen. 

Die zorgen samen voor explosief verwijderen van vloeibaar en zelfs vast 

materiaal. Deze wegvliegende druppels kunnen een vorm-instabiliteit in de 

groef veroorzaken. De manier waarop dit gebeurt, wordt uitgelegd in §4.4. 

In de buitenste vakken van figuur 4.1 staan de energie-verliesposten. 

Nog voordat de straling op het oppervlak terecht komt, wordt zij verstrooid 

aan luchtmolekulen, metaaldamp of -spetters of het metaalplasma. Een 

gedeelte van het ingestraalde vermogen wordt gereflecteerd aan het oppervlak. 

Deze reflectie wordt sterk verminderd door verhitting van het oppervlak, maar 

wordt vergroot, doordat de put wordt afgesloten door de vorm-instabiliteiten, 

die uiteindelijk kunnen optreden. De warmte die na de laserpuls in de put 
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achterblijft en het materiaal in diffundeert, is ook een vorm van energieverlies 

voor het verdampingsproces. Bij pulsen die niet energetisch genoeg zijn om voor 

verdamping te zorgen, wordt zelfs alle energie op die manier afgevoerd. Het 

gesmolten of verhitte oppervlak zorgt als zwarte straler zelf ook voor een klein 

energieverlies. Tenslotte kunnen de vloeibare of vaste druppels, die uit de put 

verwijderd worden, een klein energieverlies veroorzaken in de vorm van 

kinetische energie. Bovendien nemen ze hun inwendige energie mee, die dan 

verloren gaat voor de verdere bewerking. 

Van de verschillende effecten [CHU70] blijkt het verlies van energie 

door reflectie het grootst te zijn, van de orde van 90%. Het enige, waar we dan 

ook verder mee zullen rekenen, is een gemiddelde, effectieve reflectie. 
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4.2 W armtediffusievergeliJ1ring 

In de rest van dit hoofdstuk zal worden gezocht naar oplossingen 

voor de warmtegeleiding in een metaal, waarvan het oppervlak bestraald wordt 

met laserlicht. In eerste instantie zal een analytische oplossing worden bepaald 

voor de limietsituatie van continue verdamping. Daarna zal het diffusieproces 

bij beginnend verwarmen, smelten en verdampen worden bekeken. Alle 

beschouwingen zullen zijn gebaseerd op het oplossen van de warmtediffusie

vergelijking, 

BT 8 2 T 
ar= K.·lfXT , (4.3) 

met K = )..j pc , (4.4) 

waarbij T(K) de temperatuur is, t(s) de tijd, x(m) de plaats loodrecht op het 

vlak van instraling, K(m 2s-1) de diffusiviteit, )..(Jm-1K-1) de warmtegeleiding, 

p(kgm-3) de dichtheid en c(Jkg-1K-1) de soortelijke warmte. 

De betekenis van de diffusiviteit K wordt duidelijk, als we de 

stroming (qw in Jm-2s-1) van warmteinhoud (Qw in Jm-3) vergelijken met de 

stroming (qd in deeltjes m-2s-1) van deeltjesinhoud (n in deeltjes m-3). 

warmteinhoud 
BQw 

Qw = Ktrz 
BQw Bqw 82Qw 
~=trz=Kaz2 

deeltjesinhoud 
Bn 

qd = D Bz 

Bn Bqd 8 2Qd 
at=trz=Daz2 

De diffusiviteit is dus net als de diffusieconstante bij stroming van deeltjes een 

vereffeningsconstante, die zorgt voor afvlakking van verschillen in dichtheid 

van warmte respectievelijk deeltjes. 

De dimensie van K. is te begrijpen uit de bolsymmetrische oplossing 

voor de temperatuurverdeling bij de diffusie van een deltapiek •warmte, die zich 

op tijdstip t=O in de oorsprong (r=O) bevindt [CAR59]: 

(4.5) 
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Het temperatuurprofiel neemt in de tijd in hoogte af en wordt breder. Het 

oppervlak A11e behorende bij de exp(-1) straal r 11e van het profiel wordt steeds 

groter. Voor de vergroting van dit boloppervlak geldt 

ofwel BA 
~N/t • 

(4.6) 

(4.7) 

Dus is de diffusiviteit K(m2s-1) een maat voor de verandering 8A 11e/ 8t (m2s-1) 

van het oppervlak van het zich uitbreidende temperatuurprofiel bij het 

wegvloeien van een deltapiek. 

Om het probleem in dit stadium niet onnodig gecompliceerd te 

maken, is een aantal aannames gemaakt. Deze aannames zullen hier kort 

besproken worden. Ten eerste veronderstellen we bij iedere oplossing van de 

warmtediffusievergelijking de materiaalconstanten À, p, c en Konafhankelijk 

van de temperatuur. In feite is dit niet geheel correct, omdat zowel de 

reflectiecoëfficiënt [UJI72] als de thermische constanten enigszins 

temperatuurafhankelijk zijn, zeker over een gebied van 0{1000)K. Toch wordt 

dit ook in de meeste literatuur gedaan behalve in [ELA88], waar met behulp 

van ijkcurves voor p(t), c(t) en À(t) vergelijking 4.3 puur numeriek wordt 

opgelost. Omdat zal blijken dat de theorie toch goed te koppelen is aan onze 

experimenten, zullen ook wij deze veronderstelling overnemen. 

Tevens gaan we uit van blok-laserpulsen, dat wil zeggen, pulsen met 

een constant (ingekoppeld) vermogen (zie §3.3). Ook dit is in ons geval niet 

geheel correct, zie figuur 3.8, maar hier zal pas in de discussie (§8 .1) op terug 

worden gekomen. 

Tenslotte wordt in [ALL76] vermeld, dat het verwijderen van 

materiaal met continue laserbestraling binnen een bepaald intensiteitsinterval 

van karakter verandert (voor koper rond de 10 11Wm-2). Binnen dat gebied 

treedt een verhoging van de snijsnelheid op, waaruit blijkt, dat daar de toevoer 

van de smeltenergie voldoende is om het materiaal te verwijde~en. Het wordt in 

vloeibare vorm uit de put geslingerd. Ook met dit verschijnsel zullen wij geen 

rekening houden. 
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4.3 Analytische limiet-oplossing 

In deze paragraaf wordt een eenvoudig model besproken voor de 

warmtegeleiding in materiaal met een bewegend verdampingsoppervlak 

(vergelijk [DAB72]). Bij verdamping van materiaal door middel van instraling 

van energie wordt aan het oppervlak een temperatuurprofiel gevormd. Als we 

het materiaal in gaan, komen we eerst het verdampingsoppervlak tegen, dan 

een afvallend temperatuurprofiel, een smeltfront en tenslotte weer een 

temperatuurprofiel afvallend tot starttemperatuur. Het verdampingsoppervlak 

en het smeltoppervlak, bewegend met een snelheid Vv respectievelijk v8, hebben 

een onderlinge afstand 1( t ), variabel in de tijd. Materiaal dat aan het 

verdampingsoppervlak komt, wordt afgevoerd in de vorm van damp of druppels 

vloeibaar materiaal (zie figuur 4.2). Als de bestraling beëindigd wordt (aan het 

einde van een laserpuls), diffundeert de energie, die in het temperatuurprofiel 

zit, het materiaal in. 

...... 
laser § 
~.!: 
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~g 

/~ ,,.,""' ro 
,,,' "0 

«.'" (i; 
> 

. ------;;;;;-... -~.., 

xO!t) 

I ( t) 

vloeistof vaste stof 

xO(t)+l(t) 

Fig. 4.2. Situatie-schets materiaalbewerking met smeltlaag en onderliggende 

vaste stof. In de stationaire situatie zijn de snelheden Vv en v8 van het 

verdampings-en het smeltfront aan elkaar gelijk. De dikte l(t) van de 

smeltlaag is dan constant 

Deze profielenergie is dus voor de verdamping van het materiaal een 

verliespost. We noemen dit de "diffusie-energie" en zullen in deze paragraaf 

berekenen hoe hij verloopt als functie van het ingekoppelde vermogen. 
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Om de profielenergie te bepalen moeten we het temperatuurverloop 

T(x,t) kennen. We moeten daarvoor de oplossing zien te vinden voor de 

warmtetransportvergelijking (formule 4.3). Door de bewegende smelt- en 

verdampingsfronten is het echter moeilijk om randvoorwaarden voor deze 

vergelijking op te stellen. Daarom wordt een coördinatentransformatie 

toegepast. Om dit te kunnen gaan we er vanuit, dat er tijdens de bestraling 

(tijdens een lange puls) een stationaire verdampingssituatie ontstaat, waarbij 

de snelheden van het verdampingsfront en het smeltfront aan elkaar gelijk 

worden (v). Ook de afstand tussen beide fronten wordt dan constant (l).In een 

meebewegend assenstelsel is dan een stationair temperatuurprofiel te zien. Dit 

staat afgebeeld in figuur 4.3, waarin ook de warmtestromen q!1>(Wm-2) aan de 

fronten staan aangegeven. Let op het feit, dat door de coördinatentransformatie 

niet meer geldt, dat q! 1> = q! 2>. In het tussengebied wordt nog energie 

verbruikt voor het opwarmen. 

vaste stof (T <T s ) 

laser 

To~--------------4-----------------------
o 

Fig. 4.3. Typisch verloop van het temperatuurprofiel in continu verdampend 

metaal. In Ç-richting schaalt de figuur omgekeerd evenredig met het 

ingekoppeld vermogen q! 0>. Voor de verhoudingen van de verschillende 

warmte-stromen q! iJ geldt bij aluminium ongeveer 

q! Ol:q!Vl:q! 1l:q!2l:q!Sl:q! 3) = 100:88:12:5:3:2 

De fluxen q!8> en q!v> zijn benodigd om voor smelten en verdampen te zorgen. 

De coördinaten in deze stationaire toestand zijn Ç=x-vt (gerekend vanaf het 
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verdampingsfront) en t'=t. De transformatie van de diffusievergelijking gaat 

volgens 

met 

a a 
ax.=~ en (4.8) 

(4.9) 

Deze a; at' is op de volgende manier verder te vertalen. Het in vorm constante 

temperatuurprofiel schuift met constante snelheid v door het materiaal. De 

temperatuurT is alleen nog een functie van x-vt, ofwel T(x,t)=T(x-vt). Dan 

moet gelden, dat 

ofwel op een tijdstip Llt later ligt het temperatuurprofiel vót verder. Dit is te 

zien in figuur 4.4, waarin voor twee verschillende tijden, t 1 en t 1+Llt de 

temperatuur T als functie van x staat afgebeeld. Uit ontwikkeling van T in x en 

t rond ( x 11 t 1) volgt 

Vergelijking van de formules 4.10 en 4.11levert dan 

OT 8T ar+ vox= 0 ( 4.12) 

waaruit volgens vergelijking 4.9 volgt, dat OT/ at'::O. De componenten van de 

warmtediffusievergelijking worden daarmee 

en 

OT OT at. dT 
Of = ~ at = -V (I1" 

a2T d 2T -=-ax 2 dÇ 2 

( 4.13) 

(4.14) 
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T(x 1.t H 
= 

T(x 1 +v .t 1 +dt) 

x1 x 1+vdt x 

Fig. 4.4. Stationair temperatuurprofiel op tijdstip t1 en op een tijdstip dt later. 

We vinden op tl+dt dezelfde temperatuur, als we in de x-richting dx=vdt 

verder kijken: T(x1,t1) = T(x1+vdt,t1+dt) 

Met de definitie qa := ->. %f (=-À ~ , warmteflux in Wm -2) kan de 

warmtevergelijking worden omgezet naar 

(4.15) 

met als algemene oplossing (binnen één toestandsgebied, vast of vloeibaar) 

(4.16) 

en (4.17) 

Hierbij is Çi het begin van de desbetreffende zöne (0 of 1). Teveps hebben we 

een karakteristieke afstand xf~r geïntroduceerd 

( 4.18) 

Voor "t wordt de waarde voor dat gebied (i) ingevuld. 
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Deze in Ç afnemende warmtestroom zorgt voor een temperatuurstijging in de 

x-t ruimte, omdat öT I Ot = K82T I öx2 = K82T I 8Ç2 # 0. Hij impliceert echter 

geen toename vanTin de Ç-t' ruimte. We hadden immers gezien, dat 

öTIOt'=.O. 
Wat we willen weten, zijn alle warmtestromen qàil in figuur 4.3, de 

verdampingssnelheid v, smeltlaagdikte 1 en de afstand Xref, waarover het 

temperatuurprofiel tot een factor 1le afvalt. Om deze negen onbekenden te 

leren kennen als functie van de constant veronderstelde bundelintensiteit ei>, 

stellen we negen onafhankelijke vergelijkingen op. Formule 4.17 ingevuld voor 

de smeltlaag en de vaste stof levert 

(4.19) 

en (4.20) 

We gaan er voor het gemak vanuit, dat alle materiaalconstanten onafhankelijk 

van de temperatuur en de agregatietoestand zijn. Verdere vergelijkingen volgen 

uit het feit dat qà 0l gelijk is aan de ingekoppelde intensiteit Ecl> en het hele 

opwarm-, smelt-, opwarm- en verdampingsproces met snelheid v moet 

verzorgen. Hieruit kan v bepaald worden. De fluxen qàsl en qF' leveren alleen 

de smelt- respectievelijk verdampingswarmte. Uit dit alles volgt 

(4.21) 

( 4.22) 

( 4.23) 

en ( 4.24) 

met .ó.H8 en .ó.Hv de smelt- respectievelijk verdampingsenthalpie. Op de 

vlakken waar de faseovergangen optreden, kunnen knooppuntsvergelijkingen 

worden opgesteld voor de in- en uitstromende warmtefluxen. 

( 4.25) 
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en ( 4.26) 

Uit de vergelijkingen 4.18 tot en met 4.26 volgen de gewenste fluxen, 

afstanden en verdampingssnelheid. Om de vergelijkingen en de oplossingen 

overzichtelijk te maken definiëren we de totale enthalpieën ~H~tot> en ~H~tot>, 

die benodigd zijn om vanaf starttemperatuur tot smelten respectievelijk 

verdamping te komen, inclusief alle tussenliggende processen. 

( 4.27) 

( 4.28) 

Hierbij is c(J kg-1K-1) de soortelijke warmte (constant verondersteld), p(kg 

m-3) de dichtheid, ~H8(J kg-1) de smeltenthalpie, ilHv(J kg-1) de 

verdampingsenthalpie, T 0(K) de start- of omgevingstemperatuur, T8(K) de 

smelttemperatuur en Tv(K) de verdampingstemperatuur. De betekenis van 

deze totale enthalpieën staat nog eens extra verduidelijkt in figuur 4.5, waarin 

de enthalpie van een materiaal schematisch staat afgebeeld als functie van de 

temperatuur. 

0 

Fig. 4.5. Temperatuur -enthalpie diagram met de definities van de totale 

enthalpie L\H~tot> benodigd om verdamping te bereiken en L\H~tot> benodigd om 

smelten te bereiken, beide vanaf starttemperatuur T 0 
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De oplossingen voor de qà iJis, waarvan inzichtelijk meteen duidelijk is dat ze 

kunnen kloppen, staan uitgeschreven in appendix B samen met de oplossingen 

voor v, 1 en Xref· Als voorbeeld geeft formule 4.29 de waarde van qà 1l. Zoals 

voor qà 0l (=feil) geldt dat hij alle energie voor de totale verdamping (het 

einddoel van het proces) moet leveren, geldt voor qà 1l dat hij alle energie 

doorvoert, behalve dat gedeelte dat voor pure verdamping is benodigd (.ó.Hv), 

qàtl = feil [1- .ó.Hv ] 
.ó.H ( tot) 

V 

( 4.29) 

Ook voor de andere qà il 's blijkt een dergelijke redenering met de oplossing 

overeen te stemmen. Alle qà il 's zijn net als v met feil evenredig, 1 en Xref zijn 

ermee omgekeerd evenredig. De reden dat we de oplossingen hier niet 

uitschrijven is, dat wij in onze experimenten dit regime van continue 

verdamping niet bereiken. Dit kunnen we laten zien door te bepalen wat de 

totale energie per oppervlakte eenheid is die benodigd is voor het in figuur 4.3 

getoonde temperatuurprofieL Dat is de energie die na een laserpuls, als qà il =0, 

als diffusie-energie verloren gaat. Deze oppervlakte energie dichtheid Ed(Jm-2) 

is gelijk aan 

1 00 

Ed = pcl(T(x)-T0)dx + Ipt.H, +pc I (T(x)-T0)dx (4.30) 

Deze Ed blijkt omgekeerd evenredig met qà 0l te zijn. Wanneer de formule zou 

worden uitgecijferd, zou blijken dat deze oppervlakte energie dichtheid wel 

geleverd kan worden door pulsen met Qp>0.2mJ. De volgende afschatting laat 

echter zien dat de limiet-benadering pas geldig is voor de hoogst energetische 

pulsen en het bij onze experimentele resultaten in dat gebied geen doel heeft om 

daar verder aan te rekenen. 

Voordat er verdamping optreedt, wordt een temperatuurprofiel 

opgebouwd onder invloed van de totale influx qà0l. Na het begin van de 

verdamping wordt een groot gedeelte van deze flux opgebruikt ;aan 

verdampingsenthalpie. Wat dan gemiddeld nog over blijft voor de opbouw van 

het stationaire temperatuurprofiel is van de orde van qà 1l. Daarbij komt ook 

nog, dat de diepte van een temperatuurprofiel (en dus ook de smeltlaag) 
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ongeveer omgekeerd evenredig is met de bijbehorende influx. Hierdoor geldt 

voor de eindwaarde Ie van de dikte van de smeltlaag bij stationaire verdamping 

ten opzichte van de waarde lb bij het begin van verdamping 

(4.31) 

Omdat het q1°>fq11> maal zo brede eindprofiel ook nog eens opgebouwd wordt 

met een qà1> fq1 °> maal zo lage influx, zal de tijd te, die benodigd is om het 

stationaire eindprofiel op te bouwen in de orde van (q1°>fqà1>)2 maallanger zijn 

dan de tijd benodigd om het begin-profiel op te bouwen, aangeduid met de 

verdampingstijd tv. Ofwel 

( 4.32) 

Voor aluminium geldt te~70tv. Dit volgt uit de verhoudingen voor de 

verschillende qàiPs, zoals die zijn aangegeven in de onderschrift van figuur 4.3. 

Uit §7.2, figuur 7.2 zal blijken dat deze orde van pulsduur (70 tv) alleen bereikt 

wordt bij de hoogst energetische pulsen. Bij die pulsen is echter de variatie in 

de te verklaren meetresultaten erg klein ten opzichte van de foutschatting. 

Hierdoor is het niet zinvol om deze limiet-resultaten te gaan toetsen aan de 

analytische oplossing. 

Het verloop van de numerieke oplossing zal in de volgende paragraaf 

worden besproken. Van de hier beschreven analytische oplossing zal verder geen 

gebruik worden gemaakt. 
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4.4 Tijdafhankelijk model 

In deze paragraaf zal een tijdafhankelijke model worden besproken 

voor de warmtegeleiding in een metaal, waarvan het oppervlak wordt bestraald. 

De verschijnselen die we behandelen, die achtereenvolgens bij steeds intensere 

of steeds langere laserpulsen kunnen optreden, zijn 

-verwarming tot smelttemperatuur 

-verwarming tot verdampingstemperatuur 

-inefficiëntie van de verdamping door de ontwikkeling van 

het temperatuurprofieL 

Alle drie de beschouwingen zijn gebaseerd op het oplossen van de 

warmtediffusievergelijking, formule 4.3. De eerste twee beschouwingen gaan uit 

van een benaderende analytische oplossing. Aangezien er voor het probleem van 

een zich ontwikkelend warmteprofiel met bewegend smelt- of verdampingsfront 

volgens [CAR59] geen analytische oplossing is, gaat de derde beschouwing uit 

van een numerieke oplossing. Aan de hand van numerieke resultaten van 

[LAN50] zullen verderop in deze paragraaf de verschijnselen voor beginnende 

verdamping bekeken worden. 

A. Analytisch 

Voor verwarming van het materiaal in het centrum van de focus tot 

smelttemperatuur en verwarming tot verdampingstemperatuur nemen we de 

oplossing van de warmtevergelijking (formule 4.3) voor een Gaussisch 

bundelprofiel [DUL83]: 

T(r=O,z=O,t)- T 0 = f cpawa !12.arctan ~ 2 

[
4Kt] 1 

). 7r1/2 2Wo 
( 4.33) 

Hierin is r(m) de radiële afstand tot de bundelas, z(m) de diepte in het 

materiaal, t(s) de tijd sinds het aanzetten van de continue bundel, T 0(K) de 

(uniforme) begin temperatuur, ecp 0(Wm-2) deingekoppelde intensiteit in het 

centrum van de waist, w0(m) de waist-breedte van het intensiteitsprofiel, 

>.(Wm-lK-1) de warmtegeleidingscoëfficiënt van het materiaal en ~m2s-l) de 

"diffusivity". De maximale eindtemperatuur aan het oppervlak, in het centrum 

van de focus, die met een Gaussisch profiel bereikt kan worden is dan 
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(4.34) 

In het geval we tot verdampingstemperatuur opwarmen, zien we dat er bij deze 

benadering ([DUL83] en [REA71]) een aantal aannames gemaakt wordt. Ten 

eerste wordt verondersteld, dat het smelten van het materiaal nog geen grote 

invloed heeft op de ontwikkeling van het temperatuurprofiel in het materiaal. 

Ten tweede wordt ook de hoeveelheid warmte, die gaat zitten in het smelten 

van de smeltlaag niet meegerekend. Waarom deze vereenvoudigingen 

acceptabel zijn volgt uit §4.3. Daarin wordt aannemelijk gemaakt, dat het 

temperatuurprofiel met smeltlaag een tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen, 

die veel groter is dan de tijd benodigd om tot verdamping te komen. Omdat de 

ontwikkeling van het profiel bij beginnend smelten of verdampen tot maximaal 

één maal de verdampingstijd berekend wordt, zullen we uitgaan van de 

correctheid van bovenstaande aannames en dus van de bruikbaarheid van 

formule 4.33. Die levert dan de tijd op, die een continue Gaussische bundel met 

maximale as-intensiteit 4> 0 nodig heeft om in het centrum van de spot het 

metaaloppervlak tot smelten (t8 ) danwel tot verdamping (tv) te brengen: 

( 4.35) 

Hierin is Ts/v de smelt- respectievelijk verdampingstemperatuur. Voor pulsen, 

waarbij het metaaloppervlak tot verdamping komt en er nog meer energie 

wordt toegevoerd, is de temperatuur van het oppervlak bij benadering constant 

en gaan deze formules natuurlijk niet meer op. 

Dat voor hoge ingekoppelde vermogens de verdampingstemperatuur 

overigens niet altijd gelijk is, blijkt uit [REA71]. Voor de influxen E<l> 0 waarmee 

hier gerekend wordt, hoeft hiermee echter geen rekening te worden gehouden. 

B. Numeriek 

Het proces dat we willen begrijpen behelst een verdampend 

metaaloppervlak (bewegend verdampingsfront) met in het materiaal een zich 

ontwikkelend temperatuurprofieL Ook bij dit probleem zal er (net als in 

[REA71]) vanuit worden gegaan, dat het ontstaan van de smeltlaag in het 

materiaal (nog) geen significante betekenis heeft voor de totale 

warmtehuishouding. Voor een analoog probleem geeft [LAN50] een numerieke 
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oplossing. Landau gaat daatbij uit van een homogene bestraling <I>( r )=<I> 0 en 

bepaalt de gesneden diepte bij een laserbewerking, waarbij het materiaal dat 

tot smelten is gebracht meteen wordt verwijderd. Dit wegblazen van gesmolten 

materiaal is een in de industrie veel toegepaste methode, omdat hierbij niet de 

gehele verdampingsenthalpie geleverd hoeft te worden. Dat scheelt beduidend 

in het vereiste laservermogen. 

In figuur 4.6 zijn de resultaten van Landau voor de groefdiepte d 

uitgezet. Hierbij is een genormeerde groefdiepte dnorm geïntroduceerd volgens 

( 4.36) 

met t 8 de smelttijd en 

f <I> 0 
V s ma x = _.;;_~~...-

, p 6H ~tot) 
(4.37) 

de maximale snelheid van het smeltfront, waarmee het zich verplaatst als een 

stationaire situatie is bereikt voor t-oo. Als genormeerde tijdschaal is (t/t8)-1 
gebruikt. Deze numerieke oplossing bevat nog een parameter m, die bepaald 

wordt door de genormeerde verhouding tussen de energie benodigd om tot 

smelttemperatuur te komen en de energie benodigd om de laatste stap, het 

smelten zelf, te verzorgen. 

(4.38) 

We zien in figuur 4.6 dat de genormeerde diepte een limiet heeft voor lang

durige bestraling (grote t) of voor intense bestraling (kleine t 8): 

li m dnorm = t -1 
tft s -oo s 

(4.39) 

Voor de niet genormeerde diepte diepte d geldt dan 

1. d t (t 1) f<l> o{t-t5 ) 
liD = Vs,max s" t - = 

tft 
8 
-oo s p6H~tot) 

( 4.40) 
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Deze limiet voor de gesneden diepte is evenredig met de hoeveelheid energie 

f~ 0(t-t8 ) toegevoerd na het begin van het smelten. Die energie is op zich op een 

factor t/(t-tv) na gelijk aan de totaal tijdens de bestraling toegevoerde energie 

f~ 0t. 

1110 -=~~ ~ ~ --= =- ~ - =-~ ~~ ~~~ ~: ---- --- -.... 
........, - -- - -- - -- - -- -· - --- --·· -""tj -- -- - -- -- - --- - ---- .. -- -

1.0 --- --- ----

0.1-· ---- ·-. 

0.01 ru 1.0 10 

t/t8 - 1 

Fig. 4.6. Geschaalde diepte als functie van het relatieve tijdverloop na het begin 

van het smelt proces, 111 is het verwijderingsrendement van de energie, die sinds 

dat tijdstip is toegevoerd 

Wanneer de smelttemperatuur en de smeltenthalpie in deze oplossing 

worden vervangen door die voor verdamping en ook de parameter m hieraan 

wordt aangepast, dan is deze oplossing zonder meer van toepassing op ons geval 

(zonder smeltlaag). Voor het verdampen van een metaal blijkt m vrij klein te 

zijn: voor Al geldt m=O.l5. Met behulp van figuur 4.6 gaan wij nu het 

verdampingsrendement 1J van de totale, tot tijdstip t toegevoerde energie 

bepalen. Hieronder verstaan we de verhouding tussen de energie d · p· ~H~tot), 

die per oppervlakte eenheid is gebruikt voor verdamping van een laagdikteden 

de toegevoerde energie f~ot per oppervlakte eenheid, volgens 
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( 4.41) 

Het totale verdampingsrendement kan worden opgesplitst in twee delen: 

( 4.42) 

Hierbij is 17 1 de factor waarmee de diepte dnorm afwijkt van de limietwaarde 

volgens vergelijking 4.39 (figuur 4.6). De factor 172 is de verhouding tussen deze 

t-tv ent. Het verdampingsrendement 11 is als functie van t/tv in figuur 4.7 

weergegeven. De koppeling tussen dit numeriek bepaalde rendement en onze 

metingen zal in hoofdstuk 7 aan de orde komen, waar gepoogd wordt de 

meetresultaten te verklaren. 

0.80 

c::- --6- deel 
..... 

0.60 c 
(!) 

E ~ deel 2 
Q.l 
'U c 
Q.l 0.40 ---- totaal .... 

0.20 

0.00 ._....._.....~-__.___"_,__..J......_._-L.__.___J 

0 20 40 60 80 100 

geschaalde pulsdwr t/tv 

Fig. 4.7. Verdampingsrendement van een laserpuls met pulsduur t, als het 

materiaal op tijdstip tv tot verdamping komt. Het rendement is opgesplitst in 

zijn verschillende delen 

In de vergelijking tussen de analytische limiet~plossing uit §4.3 en 

de n"Qmerieke oplossing naar [LAN50] is inderdaad te zien, dat beide modellen 

voor pulsen met Qp<0.4mJ onderling erg verschillende resultaten opleveren. 
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Dit staat afgebeeld in figuur 4.8. Hierin staat het verdampingsrendement voor Al 

volgens beide modellen als functie van de pulsenergie QP. Uit figuur 4.8 blijkt 

ook meteen dat het analytisch limiet-model voor pulsenergieën Qp<0.18mJ 

zeker niet kan kloppen, omdat daar het berekende verdampingsrendement zelfs 

negatief wordt. Dit zou betekenen, dat er meer energie in het profiel zit, dan er 

in totaal is ingekoppeld. 

c::-
... 
c 
(1) 

E 
(1) 

~ 
~ 

I en 
g' 
-~ 
co 
'0 
~ 
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> 
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-0.20 
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numeriek 
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Fig. 4.8. Vergelijking tussen het verdampingsrendement volgens het model voor 

stationaire verdamping en het numeriek bepaalde rendement volgens Landau 

[LAN50]. Bij zwakke pulsen komen we niet tot een stationaire situatie en is het 

analytische model duidelijk niet correct 
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4.5 Verwijderen van vloeibaar materiaal 

Zoals het limiet-modellaat zien, hebben we tijdens de bewerking een 

bewegend smeltfront en een bewegend verdampingsfront in de groef met daar 

tussen een laag gesmolten materiaal. Deze laag is echter niet statisch en kan 

daardoor een instabiliteit in de vorm van de groef veroorzaken. In het schema 

in figuur 4.1 staat de instabiliteit links onderaan. Het ontstaan ervan is 

weergegeven in figuur 4.9 en 4.10. Door de hoge dampdruk, die in de groef 

heerst [KLE76], kan een opstuwing van vloeibaar materiaal ontstaan [WEB72], 

waardoor de groef wordt afgesloten (figuur 4.9). Ook kan de groef dichtgroeien 

met druppels vloeibaar of vast materiaal ([MIY77] en [MIYSS]), met een 

diameter in de orde van enkele microns. Die druppels worden door het 

exploderen van kookbellen weggeslingerd en blijven tegen de wand van de groef 

plakken (figuur 4.10). 

Dit dichtslibben of dichtgroeien, waardoor de groef voor verdere 

bewerking geblokkeerd kan worden, is waarschijnlijk de oorzaak van de 

instabiliteit in de de groefvorm. Waar we in dit onderzoek naar op zoek zijn, is 

het karakter van deze omslag van een goed gedefiniëerde groef, die het 

intensiteitsprofiel van de laserbundel min of meer volgt, naar een slecht 

gedefiniëerde, dichtgegroeide groef. In hoofdstuk 7 zal worden onderzocht of 

deze instabiliteit alleen door de diepte van de put wordt bepaald of ook door de 

snelheid, waarmee ophoping van thermische energie in het materiaal wordt 

vereffend. Dit zal worden gedaan aan de hand van de theorie van paragraaf 4.4. 

smeltlaag · · 

Fig. 4.9. Dichtvloeien van de groef, via dit "closure/fall-back"'mechanisme kan 

de groef voor verdere bestraling afgesloten worden en eventueel weer open gaan 
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druppels 

kookbellen 

Fig. 4.10. Dichtspetteren van de groef kan onstaan, doordat kookbellen in de 

vloeistoflaag druppels vloeibaar materiaal wegslingeren met een diameter in de 

orde van enkele microns 
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Hoofdstuk 5 Experimenten 

5.1 Inleidende experimenten en keuze materialen 

Bij inleidende experimenten met een nog niet goed geijkt laser

systeem bleek er als functie van de toegevoerde energie (per lengte eenheid 

gesneden groef) een omslagpunt te zijn in de vorm van de groef (zie figuur 5.1). 

Onder dit omslagpunt heeft de groef nog een goed voorspelbaar profiel, dat het 

bundelprofiel min of meer volgt. Boven dit punt krijgt de groef een 

onvoorspelbare (instabiele) vorm, die geen relatie heeft met het gebruikte 

bundelprofieL 

-40 

0 20 40 60 80 

breedtemaat (1-Lm) 

Fig. 5.1. Groefvorm instabiliteit bij aluminium, optredend boven een bepaalde 

energie per oppervlakte eenheid. De voorbeelden zijn genomen uit de definitieve 

metingen, bundelbreedte 2w0=lltLm: stabiele groef waargenomen bij 1=15.2A, 

f=4kHz en snijsnelheid u=2000mm/min, instabiele groef waargenomen bij 16A, 

4kHz en 1026mm/min 

Omdat de afmetingen van de laserbundel niet veranderen, staat deze energie 

per lengte eenheid gesneden groef in direct verband met de toegevoerde warmte 

per oppervlakte eenheid. De afmetingen van de laserbundel hebben we constant 

gehouden, omdat de invloed van de smeltlaag en de druppels bij een bredere 
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groef waarschijnlijk beduidend anders zou zijn. Het bekijken van deze invloed 

was niet het doel van dit onderzoek. Uit de inleidende experimenten werd 

geconcludeerd, dat deze energie per oppervlakte eenheid een goede parameter is 

om de omslag van de gedefiniëerde naar de ongedefiniëerde groef in te gaan 

zoeken, als functie van de instelparameters van de laser (f, I en u). Er is 

besloten om met metalen te gaan werken, omdat deze onderling goed 

vergelijkbare thermische eigenschappen hebben. Tevens hebben ze een goede 

warmtegeleiding, waardoor ook de invloed hiervan onderzocht kan worden. 

De keuze van de materialen is als volgt tot stand gekomen. We 

willen bekijken of de overgang van N naar I type groeven een thermische 

oorsprong heeft, zoals het ontstaan van kookbellen bij een bepaalde 

energiestroom, of afuangt van de diepte-breedte verhouding van de gesneden 

groef. Om dit proces bij verschillende materialen te kunnen bekijken en ze 

onderling te kunnen vergelijken, willen we materialen kiezen uit een ruimte, die 

op één as een typische warmteparameter heeft en op de andere as een 

diepteparameter. 

De warmteparameter, die we gebruiken, is de diffusiviteit K, die 

direct uit de warmtevergelijking (formule 4.3) komt. 

Bij een constante waarde van de warmte per oppervlakte eenheid is 

de parameter, die de diepte van de zo ontstane groef bepaalt, de hoeveelheid 

energie per volume eenheid p~H~totJ (Jm-3) benodigd voor het opwarmen en 

verdampen van een bepaald volume materiaal vanaf kamertemperatuur. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om uit dit p~H~totJ- K diagram 

{figuur 5.2) één reeks metalen te kiezen met gelijke p~H~tot> en één reeks met 

gelijke K.. Als de N-I overgang puur vorm-bepaald zou zijn en ook nog 

onafuankelijk van het gebruikte materiaal, dan zou deze overgang voor metalen 

met dezelfde p~Httot> bij dezelfde hoeveelheid geabsorbeerde energie per 

oppervlakte eenheid moeten liggen. Om de geabsorbeerde energie uit de 

ingestraalde energie te kunnen bepalen, hebben we dan wel de correcte, 

gemiddelde absorptiecoëfficiënt nodig. Zou daarentegen de N-I overgang 

bepaald worden door de vereffenings-snetheid van ophopingen van 

warmteinhoud of temperatuur, dan zou dit tot uiting moeten komen in de 

vergelijkbaarheid van de verschijnselen bij metalen met dezelfde diffusiviteit. 

Ook hier moeten we natuurlijk weer rekening houden met de juiste, gemiddelde 

absorptie. 
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Fig. 5.2. Verschillende metalen uitgezet naar hun verdampingswarmte ~H~tot> 

(gerekend vanaf 300K) en hun diffusiviteit K. De omcirkelde metalen werden 

tijdens dit onderzoek gebruikt 

In de praktijk is gekozen voor die metalen, die in de geschikte vorm 

binnen redelijke termijn verkrijgbaar waren. De eisen voor het materiaal zijn: 

vlak (over de afstand, N20mm, van een serie groeven binnen 0{20)J.Lm 

(focusseringsnauwkeurigheid) en over de breedte, <20J.Lm, van een groef binnen 

enkele microns), zuiver (>99%) en met een dikte>lOOJ.Lm. Plaatmateriaal blijkt 

het gemakkelijkst aan alle eisen te kunnen voldoen, vooral aan de eis van 

vlakheid over grote afstanden (plan-parallelliteit). De vrij willekeurige 

materiaalkeuze bleek geen ongelukkige keuze te zijn, omdat bij de experimenten 

bleek, dat het inkoppel-rendement erg laag was (0(5)%) en slecht 

voorspelbaar. Alleen al hierdoor wordt de koppeling tussen theorie en 

experiment bemoeilijkt, zeker bij de vergelijking tussen verschillende metalen 

onderling. De gebruikte metalen staan met de bijbehorende waarden van .>t, p, 

c, Ken pllH~totJ in tabel 5.1 ([WEA84), [GIE72) en [LAN61]) en zijn in figuur 

5.2 omcirkeld aangegeven. 
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Tabel 5.1. Materiaalgegevens van de gebruikte materialeri.*Hierbij is À de 

warmtegeleiding, p de dichtheid, c de warmtecapaciteit, K de difusiviteit 

(warmte-vereffeningsconstante) en ilH~tot> de karakteristieke bewerkingsenergie 

(verwarmen vanaf kamertemperatuur, smelten, verwarmen, verdampen) 

À p c K, ,.o6n~tot> 

metaal (10 2Wm·1K-1) (103kgm·3) ( 103Jkg-lK -I) (lo-4m2s-l) (10 9Jm·3) 

Al 3.00 2.70 0.481 2.31 36.2 

Ni 1.58 8.9 0.230 0.77 7l 

Ti 0.312 4.5 0.301 0.23 62 

:Cu 4.83 8.89 0.255 2.13 76.5 

Ag 4.50 10.5 0.188 2.28 31.8 

* Verdampingswarmten ilHv verschillen van boek tot boek tientallen procenten. 

** [WEA84), [GIE72] en [LAN61] 

:t 
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5.2 Opzet meetseries 

De bedoeling van de metingen is in de hele ruimte van pulsfrequentie 

f, gemiddeld vermogen P', energie per puls QP en energie ~ per oppervlakte 

eenheid gesneden groef te bepalen of de zo verkregen groefvorm normaal of 

instabiel is. Zo zouden de invloeden van de gemiddelde vermogenstoevoer en de 

aparte pulsen gescheiden bekeken kunnen worden. Hierbij dient nogmaals (zie 

§3.2) te worden opgemerkt, dat f, P' en Qp niet onafhankelijk gevariëerd kunnen 

worden. Ten gevolge van apparaateigenschappen staat ook QP in eenduidig 

verband met de pulsduur r P en het pulsvermogen P p=Qp/ r P (zie ijkgrafieken 

3.8 tot en met 3.10). Daar het mono-directioneel scannen in een dergelijke 

parameterruimte de metingen door ijktransformaties erg zou vertragen, is 

ervoor gekozen te scannen in de ruimte van directe instelparameters van het 

lasersysteem, te weten frequentie f, lampstroom I en snijsnelheid u. Deze 

parameters kunnen dan later met behulp van de ijktabellen worden omgezet 

naar de gewenste grootheden. In concreto worden de groeven gesneden in een 

I-u ruimte (14~I(A)S20 en 150~u(mm/min)~2000) voor een aantal verschillende 

pulsfrequenties (f= 4, 6, 8 kHz). Bij het combineren van snijsnelheid en 

frequentie moet er goed op worden gelet, dat de spots op het 

materiaaloppervlak blijven overlappen ofwel 

u(ms-1)/f(s-1) ~ w0(m) = 5.5JLm . (5.1) 

Zo ligt bij f=4kHz de snelheid u=2000mm/min net op de grens van wat nog 

mag. De spotafstand is dan 8JLm. 

De groeven behorend tot één meetserie worden op een onderlinge 

afstand van 200JLm gesneden. Deze afstand is groot genoeg om te voorkomen, 

dat het metaal ter plaatse van de invallende bundel sterk thermisch beïnvloed 

is geweest door de bewerking van de vorige groef. De afstand is tevens klein 

genoeg om moeilijk zichtbare groeven onder de microscoop terug te kunnen 

vinden. Daarbij maken we gebruik van de regelmatige, onderlinge afstand van 

de groeven. Sommige groeven zijn slecht zichtbaar, omdat hun diepte in de orde 

is van de oppervlakteruwheid van het materiaal (enkele microns). Ook is het 

mogelijk, dat vuil of stof op het oppervlak van het metaal het zicht op een groef 

in dwarsdoorsnede belemmert. De lengte van de groeven is gesteld op lOmm ten 

behoeve van de hanteerbaarheid van de preparaten. Bovendien gaat 
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tijdens de verdere bewerking van de plakjes metaal nog een paar millimeter 

verloren. 

Na de laserbewerking van het metaal, zoals schematisch is 

weergegeven in figuur 5.3, wordt het loodrecht op de groeven doorgeknipt en 

wordt één van beide helften rechtopstaand in kunsthars* ingegoten. Na 

het uitharden van de hars wordt het door het knippen beschadigde randje van 

het ingegoten metaal er met een diamantzaag vanaf gehaald, waarna de zo 

ontstane dwarsdoorsnede van de ingegoten groeven gepolijst wordt met 

polijstkorrels van 5JLm. De groeven kunnen nu in dwarsdoorsnede onder de 

microscoop worden bekeken in volgorde van oplopende energie per oppervlakte 

eenheid. We zien dan dat er overgangen in de groefvorm optreden, zoals we die 

ook al hadden gezien bij de inleidende metingen van §5.1. 

U=150 300 1000 2000 mm/min 

f=6kHz 

I= 14_20A 

Fig. 5.3. Een voorbeeld van een meetserie: bij een vaste frequentie f=6kHz zijn 

voor verschillende snijsnelheden series groeven gesneden met oplopende 

lampstroom (onderlinge afstand 200JLm, lengte lOmm) 

Bij nog lagere en nog hogere energie per oppervlakte eenheid zien we 

nu twee extra soorten groefvorm. De vier groeftypes, die we hebben 

waargenomen, classificeren we als volgt: 

- 0, onzichtbaar in dwarsdoorsnede 

- N, normaal 

-I, instabiel 

- R, richel. 

Typische voorbeelden van de vier groeftypes zijn te zien in figuur 5.4. 

•- merk Buehler, Epo-K wiek Resin en Hardener 
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breedtemaat (I-tm) 

Fig. 5.4. De verschillende groefsoorten (bewerkingsregimes) bij Al. Bij 

toenemende energie per oppervlakte eenheid zien we eerst niets (hoogstens een 

gesmolten en weer gestold oppervlak), dan een normale groef, een dichtgeslibde 

groef en tenslotte een richel midden over de bewerkingslijn. De hier afgebeelde 

groeven zijn gesneden bij respectievelijk 1=14.2A, f=4kHz, u=96mm/min-

15.2A, 4kHz, 2000mm/min- 16A, 4kHz, 1026mm/min- 15.2A, 4kHz, 

9mm/min 

Type 0 groeven zijn eigenlijk zelf ook weer in twee groefsoorten 

onder te verdelen. Bij de 0-groeven met de laagste energie per oppervlakte 

eenheid (type 01) is zelfs in bovenaanzicht niets te zien. Het materiaal is 

tijdens de puls niet tot smelten gekomen. Door de voor dit type vereiste, 

200 
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geringe, geabsorbeerde pulsenergie hebben we deze groefsoort niet vaak 

waargenomen. Hij treedt wel bijvoorbeeld op bij metingen aan zilver, met 

f=4kHz en I515.6A. Bij de 0-groeven met de hoogste energie per oppervlakte 

eenheid (type 02) is in bovenaanzicht zichtbaar, dat het oppervlak gesmolten is 

geweest. Beide types 0-groef zijn niet zichtbaar in dwarsdoorsnede, omdat de 

eventueel ontstane vervorming van het oppervlak kleiner is dan de intrinsieke 

oppervlakteruwheid van het gepolijste plaatmateriaaL 

Type N groeven zijn de normale, redelijk volgens het bundelprofiel 

gevormde groeven. 

Type I groeven zijn de dichtgeslibde of -gespetterde groeven, waarin 

wel nog een groef te zien is. De groef volgt echter in geen enkel opzicht meer 

het bundelprofieL Voor het overgangsgebied tussen de normaleN- en de 

instabiele I-groeven, waar het groef-type niet meer zo duidelijk is scherpen we 

de definities voor normale N-groeven en instabiele I-groeven wat aan. Een 

groef wordt nog tot het typeN gerekend, als deze zo open is, dat bij een 

volgende laserbewerking de straling tot in de bodem van de groef zou kunnen 

doordringen. Zo niet, dan noemen we hem van het type I. 

Type R laat niets meer van een groef zien: aan de zijkanten van de 

bewerkingslijn zijn verdiepingen, terwijl in het midden, waar een groef zou 

moeten zitten, een richel zit. Deze richel steekt boven het oppervlak van het 

omringende, onbewerkte materiaal uit. De vorm van de dwarsdoorsnede van de 

typeRgroeven lijkt op die van een gewone lasnaad (figuur 5.5). 

AA 

~ 
RESOL/OtFIEO 
MArERIAL 

8 c 

A 8 C 

88 MELT CC 

---.--~ 
Fig. 5.5. Ophoping van gesmolten materiaal bij een gewone lasnaad. Onze 

R-groeven lijken in dwarsdoorsnede erg veel op doorsnede CC van deze figuur 
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Dit is vreemd, omdat hij ten opzichte van de normale groef aan de kant van de 

hoge energie per oppervlakte eenheid zit. Een lasnaad zouden we eerder aan de 

kant van de lage energie verwachten (type 0 groeven zijn ook een soort 

lasnaad). 

Als voorbeeld staan in tabel 5.11 de instelparameters van het 

systeem, waarbij voor aluminium meetseries zijn uitgevoerd. De meetseries in 

de f-1-v ruimte {frequentie, lampstroom en snijsnelheid) hebben telkens twee 

parameters vast (waaronder altijd f) en één lopend. De meetseries met 

lampstroom I als variabele hebben om de 0.2A een meetpunt. De series in 

u-richting bijvoorbeeld bij een telkens 20% grotere snelheid (100, 120, 

144, ... mm/min). 

Tabe15.ll. De parameters, waarbij met Al metingen zijn verricht 

f{kllz} u(mm/min) I{ A) P{W) Q.,(mJ) 1:( lQiiJ m·2) 

-----

4 93-2000 14.2 0.50 0.13 2-47 

4 7-155 11.2 o.so 0.13 28-020 

4 9-2000 ] 5.2 0. 7() 0.19 3-730 

4 1000 11-20 0.45-2.13 0.11-0.53 4-19 

4 2000 14-20 0.45-2.13 0.11-0.53 2-9 

6 150 14-20 0.51-2.43 0.09-0.41 30-140 

6 9-2000 14-20 0.82 0.14 4-790 
() 300 14-20 0.51-2.43 0.09-0.41 15-70 

6 1000 14-20 0.51-2.43 0.09-0.-11 4-21 

6 2000 14-20 0.51-2.43 0.09-0.41 2-11 

8 19-4000 14.8 0.77 0.10 2-31i0 

8 150 14-20 0.52-2.56 0.07-0.32 30-150 

8 300 14-20 0.52-2.56 0.07-0.32 15-74 

8 1000 14-20 0.52-2.56 0.07-0.32 S-22 

8 2000 14-20 0.52-2.56 0.07-0.32 2-11 
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Elk meetpunt uit deze tabel (bij een bepaalde set parameters, bijvoorbeeld 

f=4kHz, u=93mm/min, 1=14.2A) staat voor een gesneden groef, die we in 

dwarsdoorsnede onder de microscoop bekijken om te zien tot welk groef-type 

hij behoort. Het totaal aantal meetpunten is zo'n vierhonderd. De totale tijd 

die met de bewerking en verwerking van één meetserie (ongeveer 30 

meetpunten) is gemoeid, is 3 tot 4 dagen. Als precies bekend is wat en hoe er 

gemeten moet worden, dan zijn verschillende meetseries te combineren binnen 

bij benadering dezelfde verwerkingstijd. 
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Hoofdstuk 6 Meetresultaten voor Al 

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe de bepaling van de 

groefsoorten wordt weergegeven en hoe de gegevens worden verwerkt om tot 

iets te komen, dat aan de theorie kan worden getoetst. 

6.1 Stabiliteitsdiagram 

De ruwe meetdata bestaat alleen uit een reeks groefsoortbepalingen. 

In figuur 6.1 is een voorbeeld van zo'n meetserie weergegeven. Door 

onregelmatigheden in het metaaloppervlak of in de werking van de laser kan 

het wel eens voorkomen, dat er bijvoorbeeld midden in een reeks N-groeven een 

I-groef zit. Zo'n onregelmatigheid zal niet van invloed zijn op de gehele groef, 

maar, omdat een dwarsdoorsnede slechts een momentopname van het snijproces 

is, kunnen we net zo'n afwijkend punt treffen. 

I= 
14 15 16 17 18 19 20A 

type 0 XXXXXXXX 

N XXX 

xxxxx 
R XXXXXXXXX><XXXXX 

Fig. 6.1. Voorbeeld van een rneetserie: metaal Al, f=SkHz, u=lOOOrnrn/rnin en 

I=14-20A. De kruisjes geven aan met welke groefvorm we bij elke lampstroom 

I we te rnaken hebben 

In het algemeen kan gesteld worden, dat in de buurt van een 

overgang in groefsoort het juiste groef-type moeilijk te bepalen is. Bij de 0-N 

overgang zijn deN-groeven door hun geringe afmetingen vergelijkbaar met de 

oppervlakteruwheid van het metaal. Het is dan moeilijk vast te stellen of een 

verdieping wel een groef is of alleen een groefvorm-achtig stuk oppervlakte

ruwheid. Bij de N-I overgangen zijn deN-groeven vaak niet zo netjes gevormd 

volgens het intensiteitsprofiel van de laserbundeL Ook hebben I-groeven aan 

het oppervlak soms een stuk, dat veellijkt op een N-groef (figuur 6.2). 

Hierdoor ontstaat rond de overgangen een onzekerheidsgebied van één of twee 



-65-

meetpunten, overeenkomend met een afwijking in de stroom LH±0.5A. 

Afhankelijk van de stroom I levert dit een relatieve onzekerheid in het 

laservermogen .6.PJP'~0.05 - 0.1 . 

...-.. 10 [ __. - 0 \/ ~ 
~ -10 ~ I p.. 
C1) I :a 

-20 I 
I 
I 

-30 b 
0 20 40 60 80 

breedtemaat (JLm) • 

Fig. 6.2. Groeven waarvan het type, waartoe ze behoren, niet meteen duidelijk 

is. DeN-groef (links) is waargenomen bij Al rond de N-I overgang, de I-groef 

bij Ni. Dit soort groeven heeft niet zijn eigen plaats in het stabiliteitsdiagram, 

maar treedt op als mutatie van de bestaande variëteiten, meestal rond de N-I 

overgang 

Deze onregelmatigheid in de groefvorm (figuur 6.2) en de redepositie 

van verwijderd materiaal rond de opening van de groef (zieN- en I-groeven in 

de figuren 5.1, 5.4 en 6.2) hebben nog een ander vervelend gevolg. Rond de N-I 

overgang zijn namelijk de diepte-breedte verhouding van de groef en de 

hoeveelheid verdampt materiaal erg slecht bepaald. Als we er al een uitspraak 

over durven te doen, dan kunnen we de hoeveelheid verdampt materiaal maar 

tot zo'n ±50% nauwkeurig bepalen. 

Het doel van dit onderzoek is te kijken of de N-I overgang 

vorm-bepaald is. Dit zou natuurlijk het makkelijkst zijn als we rechtstreeks 

naar de vorm vandeN-groeven vlak voor de overgang zouden kunnen kijken. 

Doordat het in de praktijk niet mogelijk is om de vorm van het dwarsprofiel 

van een groef over de hele groef te middelen en hij in één enkele 

dwarsdoorsnede zo slecht gedefiniëerd is, levert dit helaas geen betrouwbare 

resultaten op. Wel kan een experimenteel vastgestelde (geschatte) hoeveelheid 
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verdampt materiaal een schatting opleveren voor de orde van grootte van de 

gemiddelde absorptiecoëfficiënt van het metaaloppervlak. Hiermee kunnen we 

de absorptie vergelijken, die we in hoofstuk 7 als fit-parameter in het model 

stoppen. De mogelijkheid dat de N-I overgang vorm-bepaald is, moeten we 

echter toetsen aan de hoeveelheid ingestraalde energie per oppervlakte eenheid, 

waarboven de I-groeven voorkomen. In hoofdstuk 7 moet hierover uitsluitsel 

kunnen worden gegeven, na schaling van deze N-I overgangsenergie met behulp 

van de theorie van hoofdstuk 4. 

Omdat we bij de metingen de minste variatie in de frequentie 

hebben, zetten we alle metingen met dezelfde frequentie uit in een u-I grafiek 

( snijsnelheid -lampstroom). Hierdoor krijgen we het beste overzicht in de 

verkregen meetresultaten. Voor elk meetpunt wordt aangegeven met welke 

groefsoort we te maken hebben. 
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Fig. 6.3. Stabiliteitsdiagram: het gebied van de normale groeven (N) wordt aan 

de onderkant begrensd door het 0-gebied, waarin nog geen verdamping 

optreedt en aan de bovenkant door het I-gebied van de instabiele groeven . 

Deze meting is verricht met Al bij 6kHz 
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In figuur 6.3 zijn de vijf meetseries voor Al bij 4kHz weergegeven. Hierin zijn 

ook, met de hand interpolerend, de grenzen tussen de gebieden met 0-, N-, I

en R-groeven aangegeven. 

Het eerste, wat aan de groefsoort overgangen in figuur 6.3 opvalt, is 

de 0-N overgang bij constante stroom I. Ook bij de andere frequenties is dit zo 

in goede benadering. Bovendien blijkt dat de grensstroom zo variëert als functie 

van de pulsfrequentie, dat deze overgang altijd bij dezelfde waarde van energie 

per puls QP ligt. Door het eenduidige verband tussen de pulseigenschappen 

kunnen we hieruit alleen concluderen, dat deze overgang altijd bij "gelijke 

pulsen" optreedt. Het is niet mogelijk om de relatie tussen de waargenomen 

overgangen en de pulsduur, de pulsenergie of het pulsvermogen afzonderlijk te 

onderzoeken. De gesneden groeven zijn van het N type, zodra de pulsen lang en 

energetisch genoeg zijn om het oppervlak van het metaal tot verdamping te 

kunnen brengen. 

Voorts zien we dat de N en I gebieden bij groter wordende 

snijsnelheid u steeds breder worden. Als we uitgaan van de veronderstelling, 

dat de overgang vorm-bepaald is, dan is dit wel begrijpelijk. Immers om een 

bepaalde vorm te krijgen moet een vaste hoeveelheid materiaal verwijderd 

worden. Omdat de energie per oppervlakte eenheid :E bij vast vermogen F 
omgekeerd evenredig is met de snijsnelheid u (vergelijking 3.16), levert een 

gelijk interval in energie per oppervlakte eenheid ("' hoeveelheid verwijderd 

materiaal) bij grotere snijsnelheid een groter vermogensinterval en dus een 

breder lampstroom gebied. In §6.2 zullen we laten zien, dat de N-I overgangen 

in figuur 6.3 voor grote u naderen tot een lijn van gelijke energie per 

oppervlakte eenheid. Deze is gegeven door (I-11.5A)/u =constant en is in 

figuur 6.3 getekend als (gestippelde) asymptoot van de N-I overgang. Ook de 

I-R overgang lijkt een soortgelijke asymptoot te hebben, maar onze verdere 

beschouwingen zullen zich hoofdzakelijk richten op de bovengrens van het 

gebied van de normale groeven, de N-I overgang. 

Een belangrijke conclusie die ook meteen uit figuur 6.3 te is trekken, 

is dat bij willekeurig gekozen parameters de kans erg klein is om in het regime 

van de normale groeven terecht te komen. Om dat te bereiken moeten we onze 

parameters kiezen uit een goed in kaart gebracht stabiliteitsdiagram zoals 

figuur 6.3. 
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6.2 Instabiliteitsovergang 

Zoals al aangekondigd zullen we ons verder bezig houden met de 

bovengrens van het gebied van de normale groeven (typeN), waaronder de 

instelparameters moeten liggen voor een nette materiaalbewerking. Als we de 

volgens formule 3.16 berekende oppervlakte energiedichtheid ~van de N-I 

overgangen bij 4, 6 en 8kHz in een grafiek als functie van de snijsnelheid u 

uitzetten, ontstaat figuur 6.4. In deze figuur zien we dat voor grotere 

snijsnelheid, waar voor de N-I overgang (volgens figuur 6.3) een relatief hoog 

vermogen moet worden toegevoerd, de benodigde oppervlakte energiedichtheid 

~ niet meer afhankelijk is van de pulsfrequentie en een constante waarde 

aanneemt. Blijkbaar is voor korte en energetische pulsen de vorm en de precieze 

energie inhoud van de aparte pulsen niet meer van belang. Alleen de totaal per 

oppervlakte eenheid toegevoerde energie bepaalt of we nog met N- danwel 

I-groeven te maken hebben. Hieruit concluderen we dat in ieder geval voor 

grote snijsnelheden de overgang niet bepaald wordt door thermische 

instabiliteiten, maar alleen door de vorm (diepte-breedte verhouding) van de 

groef. 
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Fig. 6.4. N-I overgang (normale naar instabiele groef) voor Al als functie van 

de snijsnelheid u voor verschillende pulsfrequenties f 
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De limiet in oppervlakte energiedichtheid ~voor hoge snijsnelheid u 

komt overeen met de asymptoot in figuur 6.3. Een constante waarde van 

~=P"/ub komt immers overeen met lineaire toename van P' met toenemende u. 

Omdat aF I 8I~constant levert dit een lineaire relatie tussen I en u op. In figuur 

6.4 is verder nog te zien (het duidelijkst bij lage u), dat hoe hoger de frequentie 

wordt ofwel hoe kleiner de porties zijn, waarin de energie wordt toegevoerd, hoe 

meer energie benodigd is om een N-I overgang te bewerkstelligen. 

Zowel een lagere snelheid (lager benodigd vermogen, zie figuur 6.3) 

als een hogere pulsfrequentie impliceren zwakkere pulsen (lagere energie -

langere pulsduur -lager pulsvermogen) en beide omstandigheden resulteren 

volgens figuur 6.4 in een hogere benodigde oppervlakte energiedichtheid ~. 

Bovendien is de herhalingsperiade van de pulsen T=l/f veel groter dan de 

karakteristieke thermische afkoeltijd, behalve in het gebied van de R-groeven. 

Deze feiten samen brengen ons tot de veronderstelling, dat het hele proces op 

pulsschaal bekeken kan worden. Alleen de afzonderlijke pulsen met 

bijbehorende pulsduur en piekintensiteit zijn bepalend voor de waarde van ~ 

waarbij de N-I overgang optreedt. Alle onafuankelijke instelparameters, zoals 

lampstroom, frequentie en snijsnelheid zijn onbelangrijk. 

Dit zou betekenen dat~ een eenduidig verband heeft met de energie 

per puls Qp. In een grafiek van Qp versus ~ zouden alle N-I overgangspunten, 

waaruit figuur 6.4 is opgebouwd, op één kromme moeten samenvallen. Uit 

figuur 6.5 volgt dat dit inderdaad het geval is. De limiet in figuur 6.4 voor hoge 

snijsnelheid, hoog vermogen en dus hoge energie per puls is natuurlijk ook in 

figuur 6.5 aanwezig. Een opvallend verschijnsel is de vertikale asymptoot voor 

lage QP. Deze asymptoot is te verklaren, omdat bij pulsen, die zwakker zijn dan 

de in figuur 6.3 geconstateerde 0-N overgangspuls, geen verdamping optreedt 

en dus ook geen N-I overgang kan ontstaan. Pulsen die net voorbij deze puls 

van beginnende verdamping zitten, hebben bijna al hun energie nodig om het 

materiaal te verwarmen om tot verdamping te komen. Hierdoor zijn per 

oppervlakte eenheid onevenredig veel van deze pulsen nodig om tot een N-I 

overgang te leiden: er is dus een hoge ~ benodigd. 



,...... 
~ 

I e 
'""' .., 
0 ...... ....... 
(;.;1 

OI c: 
10 
OI .... 
<V 
> 
0 

I z 

20 

15 

10 

5 

0 
0.00 

-70-

Ul 

0 

OI c 
11! 
OI .... 
Cl> 
> 
0 
I 0 z 

0 

ffi 0 
+J 
Q) 

0 0 0 E 
Cl> 
OI 

0.10 0.20 0.30 0.40 

pulsenergie Qp{mJ) 

Fig. 6.5. N-1 overgang voor Al als functie van de energie per puls Qp: alle 

punten uit figuur 6.4 vallen nu op één kromme. De plaats van de overgang is 

nog slechts bepaald door de eigenschappen van de afzonderlijke pulsen 

Nu gaan we een veronderstelling formuleren over het verloop in de 

Qp-~ kromme. We hadden al geconcludeerd, dat voor grote Qp de N-1 

overgang vorm-bepaald is. Onderzocht moet worden of dit ook voor lager 

energetische pulsen geldt. Dat zou betekenen dat behalve de 

materiaaleigenschappen niets van invloed is op de hoeveelheid materiaal, die 

moet worden verwijderd, om tot een N-1 overgang te komen. Voor de 

verdamping van materiaal wordt een vaste hoeveelheid energie gebruikt. De 

rest van de pulsenergie diffundeert na de puls het materiaal in. Deze rest wordt 

kleiner naarmate Qp groter wordt. We zien dit in figuur 6.6, waarin de gebieden 

voor de verschillende groef-types in een ~QP diagram zijn weergegeven. Het 

gebied vandeN-groeven is (uitgaande van vorm-instabiliteit) in twee 

gedeeltes opgesplitst om aan te geven welk gedeelte van de oppervlakte energie 

~bij meetpunten op de grens van N naar I wordt gebruikt voor de verdamping 

van het materiaal (grove arcering) en welk gedeelte na de puls verloren gaat 

(fijne arcering). 
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De koppeling tussen de metingen uit dit hoofdstuk en de theorie uit 

hoofdstuk 4 zal in het volgende hoofdstuk worden uitgevoerd. Daar zal ook 

gekeken worden of de opsplitsing van de energie van N-groeven inderdaad 

uitziet als in figuur 6.6, dus of de aanname van een vorm bepaalde instabiliteit 

aanvaardbaar is. 

15 

-... I a ...., 10 ... 
0 ...... -c;.:J 

5 

0~~~22~~~~~~~~~~~~~~ 

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 

Qp(mJ) 

Fig. 6.6. Stabiliteitsdiagram in de t-QP ruimte. Indien de N-1 overgang een 

vorm-instabiliteit is, is ~voor N-groeven op te splitsen in verdampings-en 

diffusie-warmte. De verdampings-warmte, hier voor overgangsgroeven grof 

gearceerd aangegeven , is dan onafhankelijk van Qp 
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6.3 Discussie 

A. 0-N overgang 

Bij het bepalen van de gemiddelde pulsenergie bij een 0-N overgang 

is het vermoeden ontstaan, dat de waargenomen 0-N overgang misschien niet 

altijd de echte overgang is, maar de pulsenergie behorende bij de kleinst 

waarneembare N-groef. In figuur 6. 7 staan de 0-N overgangsgroeven bij de 

metingen aan aluminium uitgezet in een ~QP grafiek ( oppervlaktebelasting 

versus pulsenergie), net als de N-1 overgangspunten in figuur 6.5. Let op de 

sterk uitgerekte horizontale schaal in figuur 6. 7. 
20 ~----~------~-----r------T-----~ 

15 

+ 0 f=4kHz - I 

" I e ......, 10 ... 
0 

+ f=6kHz 
~ 

I ..... ......... 
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' 
5 é ,, 

l!J 
tm 

0 ~----~------._----~------~-----~ 
0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 

Qo(mJ) 

Fig.6. 7. 0-N overgang voor een aantal meetseries bij Al uitgezet in een grafiek 

met oppervlaktebelasting :E versus pulsenergie Qp. De ingetekende curves 

suggereren dat de meetpunten behoren bij een bepaalde gesneden groefdiepte: 

de kleinst waarneembare normale groef 

Het vertikale verloop van de curves bij 4 en 6kHz impliceert een alleen van Qp 

afhankelijke 0-N overgang. Dit is wat we verwachten. De meetpunten bij SkHz 

wekken echter de indruk, dat we daar weer een soort overgangsdiepte 

waarnemen (vergelijk figuur 6.5), ditmaal bij de overgang van niet zichtbare 

naar wel zichtbare groeven. De grote spreiding in de vertikale 
asymptoten van de 0-N overgangen bij verschillende pulsfrequenties fis 

waarschijnlijk te verklaren door variatie in de reflectiviteit van het materiaal. 
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Die kan beïnvloed zijn door de oppervlakteruwheid. De ruwheid is immers 

direct bepalend voor de kleinst waarneembareN-groef {figuur 6.8) en is 

bovendien van invloed op de reflectiviteit. Extra variatie in de diepte van de 

kleinst waarneembareN-groef kan worden verklaard door een variatie in het 

oplossend vermogen van de combinatie van meet-optiek en experimentator. In 

concreto kunnen het gebruik van een andere microscoop of zelfs het meten met 

vermoeide ogen (na urenlang turen door een microscoop) de ondergrens van de 

waarneembaarheid van N-groeven beïnvloeden, zeker wanneer de ruwheid van 

het oppervlak ook nog wat groter dan normaal is. 

A = 0.7 d 

d = goefdiepte 

breedtemaat 

Fig.6.8. Invloed van de oppervlakteruwheid (R:={~/2) · ~(peak-to-peak)) op de 

waarneembaarheid van deN-groef. Afgebeeld staat drie maal dezelfde groef in 

een telkens ruwer oppervlak. Het R=0.3d profiel zouden we nog tot het N-type 

rekenen. Bij R=O. 7d zou deze conclusie dubieus zijn, zelfs al weten we waar een 

eventuele groef moet zitten. 

B. 1-R overgang 

Over de mogelijk oorsprong van de 1-R overgang bestaat het 

volgende idee. Bij het snijden van een groef wordt een bepaald' gedeelte van de 

toegevoerde energie effectief gebruikt voor de verdamping van het materiaal. In 

hoofdstuk 4 hebben we gezien, dat dit verdampingsrendement bepaald wordt 

door de laserintensiteit tijdens de puls en de pulsduur. Wat na de puls nog als 



-74-

warmte in het materiaal achterblijft, diffundeert gewoonlijk snel. De 

achtergebleven energie van de opeenvolgende pulsen accumuleert niet. Als er 

echter binnen een bepaald stuk materiaal veel energie binnen een kort 

tijdsbestek als restenergie gedeponeerd wordt, kan dit leiden tot opeenhoping 

van die energie, waardoor een collectief warmte effect optreedt. Er onstaat een 

brede smeltzóne, doordat de indringdiepte van de warmte niet meer wordt 

berekend op de tijdschaal van een puls, maar van een collectief van pulsen. Dit 

verklaard waarom de in figuur 5.4 afgebeelde R-groef bijna een orde breder is 

dan de andere groefsoorten. 
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Hoofdstuk 7 Koppeling van theorie en experimenten 

7.1 Bepaling absorptiecoëfficiënt 

Allereerst gaan we kijken naar de 01-02 overgang, van alleen 

verhitting naar verhitting plus smelten van het oppervlak. Alleen bij zilver is 

deze overgang duidelijk waargenomen. Vanwege de hoge reflectie van zilver 

komt deingekoppelde pulsintensiteit alleen bij deze metingen laag genoeg om 

deze overgang te laten zien. Bovendien is alleen met een lampstroom 1~14.0A 

gemeten, omdat anders de relatieve onnauwkeurigheid in het gemiddelde 

vermogen F te groot wordt. Dit is het gevolg van de slechte reproduceer

baarheid van de laser bij lage vermogens. De 01-02 overgang treedt op als de 

bij ~P behorende pulsduur Tp gelijk is aan de smelttijd t8 (figuur 7.1). Als de 

pulsintensieteit ~P verder toeneemt en de pulsduur langer wordt dan de 

benodigde smelttijd, dan smelt het oppervlak tijdens de puls. 

ll 
~ 
~ 

~ 
IJ) 

~ 
12. .... 

0 smelt geen smelt 

pulsd..J.Jr rP 

Fig. 7.1. De tijd t8 benodigd om tot smelten te komen via empirische formules 

gekoppeld aan de pulsduur r p· Als de bij de toegevoerde intensiteit behorende, 

benodigde smelttijd korter is dan de beschikbare pulstijd, komt het materiaal 

tot smelten 
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In termen van pulsenergie komt dit op het volgende neer. Als we hoger 

energetische pulsen gebruiken, dan neemt de benodigde smelttijd 

t8N~P -21'\1Qjj3•34 (vergelijking 3.11) relatief sneller af dan de pulsduur TpNQjj0.67 

(vergelijking 3.8) en smelt het oppervlak eerder in de puls. Met de gemeten 

pulsenergie Qp=0.25mJ van de 01-02 overgang en de formules 3.8 en 3.11 

ingevuld in formule 4.33, krijgen we een absorptiecoëfficiënt e=0.01 voor Ag, 

hetgeen goed vergelijkbaar is met de waarde e=0.03 uit de literatuur [LAN62]. 

Zoals blijkt uit figuur 6.3 en de vertikale limiet in figuur 6.5, is de 

0-N overgang wel gemeten bij aluminium, gemiddeld bij Qp=0.135mJ. Net als 

bij de 01-02 overgang bij zilver kan hier een gemiddelde absorptiecoëfficiënt 

e~0.04 uit bepaald worden, wat moet worden vergeleken met de 

literatuurwaarde e=0.09 [LAN62]. 
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7.2 Instabiliteitsovergang bij aluminium 

Nu wordt de methode besproken, waarmee het verloop van de N-I 

overgang in een ~P diagram kan worden verklaard. In hoofdstuk 4 is het 

verdampingsrendement Tl van de totaal toegevoerde energie (bij ons E) als 

functie van de geschaalde bestralingsduur t/tv aan de orde gekomen. Voor de 

bestralingstijd t wordt de pulsduur r P genomen en tv is de tijd die bij de 

desbetreffende pulsintensiteit benodigd is om het metaaloppervlak tot 

verdamping te brengen. Wat we voor de verklaring van onze meetresultaten 

nodig hebben, is het verdampingsrendement als functie van de pulsenergie QP. 

Daar zijn immers de resultaten naar geschaald. Om dit te verband te verkrijgen 

is het nodig om r p/tv te kennen als functie van QP. Met behulp van formule 

3.11 voor 4! 0(Qp) en de waarde van E kan de verdampingstijd tv als functie van 

QP worden bepaald volgens formule 4.35 (§4.4). De invoerparameter van het 

verdampingsrendement Tl in figuur 4. 7 wordt dan 

(7.1) 

Dit verband tussen de geschaalde pulsduur ( r p/tv) en de pulsenergie staat 

weergegeven in figuur 7.2. We zien hierin dat de geschaalde pulsduur snel erg 

groot wordt naarmate Qp groter wordt. Beneden de 0-N overgang, waar de 

pulsduur kleiner is dan de bijbehorende verdampingstijd en dus geen 

verdamping optreedt, is het verdampingsrendement van de puls nul en heeft 

het verloop van de r p/tv versus Qp curve verder geen betekenis. Koppeling van 

tftv versus Qp (figuur 7.2) aan Tl versust/tv (figuur 4. 7) levert Tl versus QP. Dit 

puls-afhankelijk verdampingsrendement is te zien in figuur 7.3. In deze figuur 

staan net als in figuur 4.7 de deel-rendementen aangegeven. Zoals al vermel~is 

voor Qp<0.135mJ het verdampingsrendement nul. 
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Fig. 7.2. De pulsduur r P geschaald naar de benodigde verdampingstijd tv als 

functie van de pulsenergie QP. Bij de 0-N overgang, waarboven het materiaal 

net tot verdampen komt, geldt rp/tv=l 
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Fig. 7.3. VerdampingBrendement 17 van korte pulsen als functie van de 

pulsenergie QP 
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Met dit berekende rendement dient de totaal toegevoerde 

oppervlakte energiedichtheidE als functie van QP geschaald te worden om de 

energie te bepalen, die na inkoppeling alleen nog voor verdamping gebruikt 

wordt. Deze waarde noemen wij 

(7.2) 

met het subscript 'v' van verdamping. De waarde van Ev bij de N-1 overgang 

wordt niet meer beïnvloed door de opbouw van het temperatuurprofiel in het 

materiaal en is dus evenredig met de gesneden diepte d. De grootheden E en Ev 

hebben als functie van Qp een verloop als weergegeven in figuur 7.4. 
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Fig. 7.4. Experimentele resultaten voor de toegevoerde oppervlakte energie 

dichtheidE en de voor verdamping gebruikte waardeEvvoor de N-1 overgang 

bij Al 

De gecorrigeerde oppervlakte energie Ev heeft een vlak verloop.' Dit lijkt de 

veronderstelling te rechtvaardigen, dat de N-1 overgang altijd bij gelijke 

groefdiepte plaats vindt. We concluderen hieruit, dat de overgang wordt 
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bepaald door de vorm {diepte-breedte verhouding) van de groef. Voor 

aluminium is de maximale verhouding van diepte versus breedte gelijk aan 

d/2w 0~1.5. De fout op 'Ev wordt bepaald door het steile verloop van TJt en 112 

{figuur 7.3) en door de fout in 'E. Alle drie de fouten zijn direct gekoppeld en 

werken in dezelfde richting. Voor Qp~O.l35mJ is de fout erg groot. Voor het 

meetpunt bij Qp=0.143mJ is de relatieve fout óQp/Qp~O.l, wat resulteert in 

ó'Ev/'Ev~0.4. 



-81-

7.3 VergeliJ1ring tussen de verschillende metalen 

Het leeuwedeel van dit onderzoek is verricht aan één metaal: 

aluminium. Er zijn echter ook stabiliteitsdiagrammen als figuur 6.3 gemaakt 

voor andere metalen (zie ook figuur 5.2 en tabel 5.1). In figuur 7.5 staan alle 

resultaten samengevat voor Al, Ag, Cu, Ni en Ti in de vorm van een Qp-I: 

grafiek. 
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Fig. 7.5. N-I overgang van alle bemeten metalen, de resultaten van Ni en Ti 

bevatten erg veel spreiding, samen met de geschatte curves voor Al, Ag en Cu 

Over de horizontale asymptoten van de grafieken voor de verschillende 

materialen kunnen we het volgende zeggen. De limietwaarde van I: voor hoge 

QP geeft de maximale diepte dN _1 van een gesneden groef volgens 

1 i m dN _1 = E 1 i m I:/ p.ó.H~totl , 
Qp--+00 Qp--+00 

(7.3) 

waarbij p.ó.H~totl de totale verdampingswarmte van het materiaal is (figuur 

5.2) en Ede absorptiecoëfficiënt. De waarden van dN _1 staan in tabel 7.1, samen 

met de geschatte limietwaarden voor I:, de absorptiecoëfficiënt volgens de 

literatuur [LAN62] en p.ó.H~totl. Voor de absorptiecoëfficiënt is hier bij alle 
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metalen de literatuurwaarde genomen, omdat deze alleen voor Al en Ag 

empirisch is bepaald. Daarom is het beter om ook voor deze twee metalen 

dezelfde bron te gebruiken. Opvallend is dat de maximaal versnijdbare diepte 

dR .1 een sterke correlatie lijkt te vertonen met K, zie figuur 7.6. 

De vergelijking van deze volgens formule 7.3 berekende overgangs

diepte en een experimentele afschatting moet nog uitgevoerd worden voor de 

publicatie van dit werk, evenals het inpassen van de resultaten voor keramisch 

materiaal (§7.4) in figuur 7.6. 

Tabel 7.1. Bemeten metalen met hun N-1 overgangs- oppervlakte belasting, 

absorptiecoëfficiënt, totale verdampingsenthalpie en maximale diepte van de stabiele 

groeven 

metaal Ev f p6Bttot) dn-t 
(1o&Jm-3) {109Jm-3) (ttm) 

Al 5.8 0.1 36 16 

Ag 10.6 0.03 32 10 

Cu 13.1 0.07 77 12 

Ni 5.6 0.28 71 22 

Ti 7.1 0.41 62 47 

10 

s~----~~--~~~~~--~~~~~~~~ 

10-5 10-4 

Fig. 7.6. Maximale diepte van een gesneden groef van het N-type als functie 

van de diffusiviteit K van het betreffende materiaal 
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De maximale putdiepte lijkt monotoon dalend van de diffusiviteit Kaf te 

hangen volgens 

(7.4) 

Op zich is het niet verwonderlijk, dat deze diepte van K afhangt, omdat onder 

andere K bepalend is voor de dikte van de smeltlaag. De smeltlaag op zijn beurt 

kan afhankelijk van de diepte van de put de vorm-instabiliteit veroorzaken. 

Een kwantitatieve verklaring voor dit verband hebben we echter niet. 

Een ander opmerkelijk en vooralsnog onverklaarbaar feit is dat 

de t-QP curves voor de verschillende metalen gelijkvormig lijken. Alle curves 

lijken met een metaal afhankelijke vergrotings-of verkleiningsfactor op die van 

Al terug te voeren. De volgens deze punt-dilatatie geschaalde meetpunten voor 

Al, Ag en Cu zijn te zien in figuur 7. 7. De schalingsfactoren zijn gelijk aan de 

verhoudingen van de verschillende tv's, te berekenen met behulp van formule 

7.3, waarin de overgangsdiepte dN _1 bepaald wordt volgens de empirische 

vergelijking 7 .4. 
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Fig. 7.7. Mogelijke gelijkvormigheid van de Qp-:E curves van een aantal 

metalen 
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We zien inderdaad bij de bemeten metalen geen significant verschil in de 

geschaalde krommen. De verhouding tussen de desbetreffende asymptoten voor 

QP en t lijkt metaal-onafhankelijk: 

lim(Qp)/lim(t) = 2.2·10-11 m2 (7.5) 

Voor de variatie in tv hebben we een empirisch verband (formules 7.3 en 7.4), 

maar hoe het mee-schalen van de asymptoot van QP uit ons model volgt, is nog 

niet duidelijk. 
Het zou interessant zijn om het eventuele verband tussen deze mogelijk 

constante verhouding en het bundeloppervlak ( Nw~) te onderzoeken. Op deze 

manier lijkt de ligging van de Qp-t curve van een nog niet onderzocht 

materiaal voorspelbaar te worden. In figuur 7.8 staan een aantal van dergelijke 

voorspellingen: ieder metaal heeft het kruispunt van zijn horizontale en 

vertikale asymptoten op dezelfde (stippel-) lijn liggen. 
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Fig. 7.8. Voorspellingen omtrend de ligging van de Qp-t curves van een aantal 

metalen 
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7.4 Keramisch materiaal 

Tenslotte zijn er nog een aantal groeven gesneden in een keramisch 

materiaal met een zeer lage diffusiviteit K. ( <I0-5m 2s-l). Hierbij zijn geen 

R-groeven waargenomen. Het stabiliteitsdiagram is grotendeels gevuld met 

N-groeven (brede N--zóne). Bovendien blijken de normale groeven veel beter 

van vorm te zijn dan die van de bemeten metalen: normaal gesproken zijn zelfs 

deN-groeven enigszins onregelmatig van vorm. Bij dit materiaal zijn echter de 

meeste N-groeven zeer regelmatig. De constateringen van de hoog energetische 

N-I overgang en de regelmatigeN-groeven zijn niet met elkaar in tegenspraak. 

Immers bij zo'n lage diffusiviteit is er weinig gesmolten materiaal in de groef 

aanwezig. Hierdoor ontstaat enerzijds een erg regelmatige groef en treedt 

anderzijds pas bij een groefdiepte van de orde van lOOJ.Lm een instabiliteit in de 

groefvorm op. 
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Hoofdstuk 8 Conclusies. discussie en aanbevelingen 

8.1 Conclusies en discussie 

In §7.2 hebben we uit onze resultaten geconcludeerd, dat de 

instabiliteit in de vorm van een gesneden groef (de N-1 overgang) alleen 

veroorzaakt wordt door de diepte-breedte verhouding van de groef. Een gevolg 

hiervan is, dat er bij bepaalde bundelbreedte geen groeven kunnen worden 

gesneden, die dieper zijn dan de N-I overgangsdiepte. Ook het in stappen 

"uitgraven" van een groef helpt hier niet bij. Diepere groeven kunnen alleen 

gemaakt worden door verbreding van de laserbundel of door de bundel in 

meerdere, ten opzichte van elkaar verschoven passages ( ~y:::::~w 0) een bredere, 

diepere groef te laten snijden. 

Het eerste belangrijke discussiepunt handelt over de absorptie

coëfficiënt van het bewerkte materiaal. In dit werk is overal gerekend met een 

effectieve (gemiddelde), constante absorptie van de invallende bestraling. In 

feite zijn natuurlijk alle materiaalconstanten min of meer temperatuur

afhankelijk en wordt de effectieve absortiecoëfficiënt ook nog eens beïnvloed 

door de damp boven de groef, door het onstaan van schuine groefwanden en de 

andere effecten die in figuur 4.1 staan vermeld. Alle belangrijke para·meters 

zullen dus tijdens de laserpuls een tijdafhankelijke verandering ondergaan en 

zijn ook vaak niet helemaal eenduidig bepaald in de literatuur, vooral 

bijvoorbeeld de verdampingswarmte van de metalen. Zoals reeds vermeld,is in 

dit onderzoek aan deze extra effecten geen aandacht besteed, net als in de 

meeste literatuur over materiaalbewerking met lasers. Ondanks deze 

vereenvoudigingen blijken de resultaten toch te voldoen. 

Verder valt over de bepaling van de absorptiecoëfficiënt het volgende 

te zeggen. Voor het karakteristieke pulsvermogen P P hebben we een waarde 

genomen, die ongeveer gelijk is aan het maximale pulsvermogen (figuur 3.12). 

De karakteristieke pulsintensiteit <I>P is weer hieruit berekend voor de top van 

de Gaussische intensiteitsverdeling. Hierdoor is onze <I>p ongeveer gelijk aan de 

in plaats en tijd maximale <I>p(x,y,t). Eigenlijk zouden we dus met een soort 

gemiddelde moeten rekenen, temeer daar het verdampingsrendement van de 

toegevoerde energie sterk afhankelijk is van de toegevoerde intensiteit. 
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Aangezien in alle gebruikte formules alleen de combinatie E<l> staat, levert een 

middelingsfactor in de <I> een omgekeerd evenredige verandering in de gewenste 

of berekende absorptie E op. Als we bijvoorbeeld stellen, dat we met een 

gecorrigeerde <I>p,gem=t<~>p moeten rekenen, dan krijgen we met een vier maal zo 

grote E precies dezelfde resultaten. Deze verder onbelangrijke correctie is 

benodigd om de bepaalde absorptiecoëfficiënt in overeenstemming te brengen 

met de literatuurwaarde. Dat hij niet is uitgevoerd, toont aan dat ons model 

niet afhankelijk is van een dergelijke "foezelfactor". De hoofdconclusie van dit 

werk, over een vorm-bepaalde instabiliteit in de groefvorm houdt ook stand 

zonder deze aanpassing. 
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8.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Het eerste aspect, dat in verder onderzoek over de instabiliteit in de 

groefvorm aan de orde zou moeten komen, lijkt een eventuele afhankelijkheid 

tussen de maximale diepte-breedte verhouding van de groef en de breedte van 

de groef ofwel de waistbreedte van de laserbundel te zijn. Mogelijk neemt de 

maximale diepte meer dan evenredig toe bij verbreding van de groef of is 

er zelfs een breedte, waarboven geen instabiliteit meer optreedt. 

Ook zou het interessant zijn om te bekijken of het gevonden verband 

tussen de diffusiviteit Ken de maximale versnijdbare diepte dmax ook is terug te 

vinden bij het onderzoek aan andere materialen. Metalen met een lage K zouden 

daarbij de voorkeur hebben, omdat ze veel regelmatigere groeven vertonen, 

waarvan de diepte direct meetbaar is onder de microscoop. Een dergelijke 

relatie tussen Ken dmax zou eventueel gerelateerd kunnen worden aan de 

grootte van de uit de groef weggeslingerde druppels of aan de dikte van de laag 

materiaal die gesmolten is geweest. Deze gesmolten en weer gestolde laag is 

door de verandering in zijn kristalstructuur waarschijnlijk zichtbaar te maken 

met behulp van elektronenmicroscopie, eventueel na kristalstructuur-selectief 

etsten van de dwarsdoorsnede van het materiaal. 

Tenslotte kan ook nog bekeken worden of de gelijkvormigheid van 

van de N-1 overgangscurves, zoals die in §7.3 voorzichtig is geconstateerd, 

inderdaad een systematisch karakter heeft. 
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Appendix A Enkele formules uit de Gaussische optica 

De Gaussische oplossing voor het elektrisch veld in een laserbundel, 

E(r,z,t) wordt gegeven door 

wo 
E(r,z,t) = E(O,O,O)·w ( z) ·exp(-r2/w2(z))·exp(i1P(z))· 

[
ikr2] 

exp 2 R ( z ) · exp (-i wt) , (A.1) 

met als bundelbreedte 

w(z) = w0·[1 + (z/1)2]~ (A.2) 

en de kromtestraal van de golffronten 

R( z) = z + L 2 I z . (A.3) 

Hierbij is E(O,O,O) de maximale veldsterkte in de bundel (r=O, z=O en t=O), w0 

de minimale exp(-1) straal voor E (bij defocussering z=O), w(z) de exp(-1) 

straal als functie van z, L een karakteristieke lengtemaat ( waist lengte), 7/J( z) 

een langzame faseverschuiving in z-richting, k het golfgetal van de straling 

(21rj'>..), exp( -iwt) het tijdsafhankelijke deel van het E-veld en R de in z 

veranderende kromtestraal van de golffronten. Als we nu de intensiteit 4> 

bepalen volgens 4>=t: 0c(IEI 2), vinden we dat 

w~ 
4>(r,z) = 4>(0,0)·w 2 ( z) ·exp(-2r2fw2(z)) (A.4) 

Hierbij geldt voor 4>(r=O,z=O) 

4>(0,0) = ; t: 0cE(0,0,0)2 , (A.5) 

met c de lichtsnelheid en fo de permittiviteit van het vacuum. 



-92-

Voor de in figuur 2.10 weergegeven waist op waist afbeelding gelden 

de volgende formules 

ofwel 

f2 = 1112 + L1L2 en 

L112 = L211 

f 2 L 1 

L2 = 1 i + L ~ en 

f 2 1 1 

12 = 1 i + L ~ 

(A.6) 

(A.7) 

(A.8) 

De defocussering (~1 2) als functie van de verschuiving van de lens (6.1 1) kan 

met behulp van vergelijking A 7 worden bepaald uit vergelijking AS: 

[ 
f

2
11] 

~_ 8 I~+L~ 
811- 811 [ 

L ~-1 ~ l 
=f2. (L~+l~)2 . (A.9) 
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Appendix B De analytische limiet-oplossing uitgeschreven 

Hieronder staan de analytische oplossingen voor het limietgeval van 

stationaire verdamping van een metaaloppervlak uitgeschreven. Gegeven zijn 

de formules voor de warmtefluxen qài>(Wm-2), zoals die in figuur 4.3 zijn 

gedefiniëerd. Hierbij is E4>(Wm -2) de ingekoppelde laserintensiteit. De gewone 

en totale smelt- en verdampingsenthalpieën ~H8 , ~H~tot>, ~Hv en D.H~tot> 

zijn gedefiniëerd in figuur 4.5. Verder is p(kgm-3) de soortelijke massa van het 

verdampend materiaal, >.(Wm-1K-1) de warmtegeleidingscoëfficiënt, c(Jkg-1K- 1) 

de soortelijke warmte en K.(m 2s-1) de diffusiviteit (K.=.Xfpc). Ook zijn de 

formules voor de.stationaire verdampingssnelheid v(ms-1), de smeltlaagdikte 

l(m) en de afval-breedte van het exponentiële temperatuursprofiel xref(m) 

weergegeven. Voor de verschillende parameters geldt 

qàO) - E4> (B.l) 

qàV) - E4> • D.Hv (B.2) 
D.H < tot) V 

qàl) - <<I>. [ 1 _ <'>Hv ] (B.3) 
D.H ~tot) 

qp> 
~H~tot) 

(B.4) - E4>• 
D.H<tot) V 

qàs> - E4> • b.Hs (B.5) 
~H <tot) V 

qp> 6H!totJ [ 6H ] (B.6) - E4> • • 1- 5 

D.H~tot) D.H ~tot) 

V 
E4> (B.7) -

p· D.H~tot) 
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" [ t.H& t o tJ - t.H,l (B.8) 1 - -·ln 
V ~H~tot) 

en 
). ~H< t otJ K (B.9) xref V --- c· fql - V 



Tenslotte dient nog te worden vermeld dat. 

hoewel dit niet blijkt uit de hoeveelheld energie, 

die er. in vergelijking tot die van de andere 

groefsoort-overgangen, per eenheld van verslag in 

is gestoken, de gemiddelde student persoonlijk 

toch het meeste belang zal hechten aan de 

overgang, die - globaal gesproken - de meest 

intense bewerking vereist· 

de IR overgang 


