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DE SYMBOLEN. 

a [m 2 /5] warmtedif fu 5 sie 
A [-] absorptiecoefficient 
A [m 2 

] oppervlak brandvlek 
A [m 2] oppervlakte 
B em] absorptielengte 
C [m 2 

] botsingsoppervlakte per deeltje 
C [J/kgK] warmtecapaciteit bij konstante druk 
dP em] diameter brandvlek mbv. een perfekte lens 
d [m] smeltlaagdikte 
d em] afbeeldingsfout 
da em] diameter glasfiber 
dfiber em] diameter brandvlek 
Dtot [1/m 3 ] deeltjesconcentratie 
D em] diameter laserbundel in de lens 
D em] voorwerpsgrootte 
D' [m] beeldgrootte 
df [m] brandvlekdiameter 
d em] kritieke smeltlaagdikte 
Ekr [J] energie 
E [J] ge&bsorbeerde energie 
Ea [J] geleidingsenergie na offsettijdstip 
Eg,o [J] thermische energie van een spat 
ES [J] kinetische spatenergie 
Es,k [J] verdampingsenergie 
fV em] brandpuntsafstand van de lens 
9 [m/s2] versnelling zwaartekracht 
h em] kraterdiepte 
h em] pluimhoogte 
HP [J/kg] enthalpie 
H [J/kg] verdampingsenthalpie 
IV [W/m2 ] intensiteit 
I [W/m2 ] geabsorbeerde laserintensiteit 
Ia [W/m2 ] intensiteit door geleiding afgevoerd 
I
g [W/m2 ] kritieke intensiteit 

Ikr [W/m2 ] intensiteit voor de verdamping 
kV [-] extinktiecoefficient 
K(n) [-J afhankelijke konstante 
1 em] karakteristieke uitsteeklengte 
m [kg] massa 
m [kg] verdampte massa 

v [-] aantal n 
n [-] brekingsindex 
N [-] komplexe brekingsindex 
p [nunHg] overdruk 
p [N/m 2 ] overdruk 
Pdyn 

[N/m2 ] dynamische druk 
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Qabs 
Q . . 
Qern~ss~e 

ver 
r 
r 
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R 
s 
S I 
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Zb 
z. 
~ z 
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a
b 

a
k 

are1 
a 

V 
Y 

Yb 
Tl 

e 
). 

). 

p 

p 
pg 
1 

Ps 
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[-] 
[-] 
[-] 
em] 
[nm] 
em] 
[-] 
em] 
em] 
em] 
[5] 
[5J 
[5] 
[s] 
[s] 

[K] 
[K] 
[K] 
[K] 
[m/s] 
[m/s] 
[m/s] 
[m/s] 
[m/s] 
[m 3] 
[m 3] 
[-] 
em] 
em] 
em] 
em] 
em] 
em] 
[-] 
[-] 
[-] 
[-] 
[N/m] 
[N/m] 
[Ns/m2 ] 
[rad] 
em] 
[W/mK] 
[kg/m 3 

] 

[kg/m 3] 
[kg/m J] 
[kg/m 3 

] 

[s] 

zichtfaktor voor de absorptie 
zichtfaktor voor de emissie 
zichtfaktor voor de verstrooiing 
kraterstraal 
specifieke elektrische weer stand 
straal 
reflektiecoefficient 
straal brandvlek 
voorwerpsafstand 
beeldafstand 
tijdsk06rdinaat 
kooktijdstip 
initiele tijd 
offsettijdstip 
tijd, benodigd om z. 

~ 

ternperatuur 
begintemperatuur 
kooktemperatuur 
kamerternperatuur 
gemiddelde snelheid 
snelheid gasbel 
snelheid gas 

te bereiken 

kritieke smeltstroomsnelheid 
snelheid verdampingsfront 
volume 
pluimvolume 
getal van Weber 
k06rdinaat 
koordinaat 
koordinaat 
smeltlaagdikte op kooktijdstip 
initiele 5meltlaagdikte 
evenwichtslaagdikte 
absorptie metaal op kookternperatuur 
kraterab50rptie 
relatieve absorptie 
verdampingscoefficient 
oppervlakteenergie 
oppervlakteenergie op kooktemperatuur 
dynamische viskositeit 
hoek van divergentie 
golflengte 
warmtegeleiding 
soortelijke massa 
soortelijke massa gas 
soortelijke maS5a vloei5tof 
soortelijke massa va5te materie 
afkoelkonstante, pulsduur 

9 
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De fysische konstanten in dit onderzoeksverslag. 

R 
cr 

[J/molK] 
[W/m2K~] 

molaire gaskonstante 
Stefan-Boltzmann konstante 

10 

8,31 
5,67 * 10- 8 
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DE IHLEIDIHG. 

De technologie staat of valt bij vooruitgang. Zonder dit wordt ze inge
haald door de techniek. De vooruitgang wordt tegenwoordig echter nauwe
lijks meer bereikt met grote uitvindingen. Het bestaat vaak uit een 
gericht onderzoek waar stapje voor stapje verder gegaan wordt op een 
eerdere ontwikkeling. Zo ook het verhaal van de laser. Sinds de uitvin
ding van deze "superlarnp" is men zoekende naar verbeteringen aan en 
toepassingen voor deze optische techniek. Hensen die hun ogen en oren 
open hebben staan weten dat de laser zijn plaats in de maatschappij 
inrniddels veroverd heeft en zijn gebied aan het uitbreiden is. De laser 
vindt zijn weg in de grafische industrie, de medische wereld, de kommu
nikatie, de meettechniek, het militaire apparaat en uiteraard in de 
materiaalbewerking. Al deze toepassingen zijn voortgekomen uit jarenlang 
gericht onderzoek. We zullen ons verder beperken tot de laser in de 
materiaalbewerking. 

Het bewerken van materiaal wordt in 95% van de gevallen gedaan met 
konventionele hulpmiddelen als persen, draaibanken en freesmachines. De 
overblijvende 5% is gereserveerd voor de meer exotische technieken als 
elektrovonken, etsen en de laser [1]. 
De laser dekt dus slechts een zeer gering gedeelte van de totale bewer
kingstechnieken. Toch is de laser een belangrijk instrument orndat de 
laser over mogelijkheden beschikt, die andere technieken moeten missen. 
Genoernd kan worden: 

Het ontbreken van mechanisch kontakt, waardoor praktisch geen 
vervorming van het werkstuk op kan treden, 
het zeer kleine door de warmte belnvloedde gebied (HAZ) , wat 
thermische vervormingen en beschadigingen voorkomt en, 
de mogelijkheid om moeilijk bereikbare plaatsen te bewerken. 

Bovendien zijn de operationele kosten van de laser, in tegenstelling tot 
de investering, vaak zeer gering. 

Momenteel is voor aIle gevallen dat een laser toegepast gaat worden 
vooraf een zgn. applikatieonderzoek vereist. Men moet voor iedere veran
dering van geometrie en/of materiaal uitzoeken wat de meest ideale 
instelpararneters zijn. Dit feit komt voort uit het ontbreken van een 
redelijk voorspellende theorie. De nu bestaande theorie geeft al een 
aantal voorspellingen, die redelijk dicht bij de praktijk liggen, maar 
fenomenen als drukopbouw Of spatgedrag worden te zeer afwijkend van de 
realiteit voorgesteld. Dit onderzoek had tot doel een stapje verder te 
komen in het opstellen van een lasmodel. Er is gekeken naar het las
gedrag van aluminium en dit is getoetst aan het door de theorie voor
spelde. Om niet aIleen bestaande theorieen te verifieren, maar ook tot 
een uitbreiding van de reeds opgedane kennis te komen, is het spatgedrag 
van aluminium bekeken. Dit is gedaan orndat spatten vaak voorkomen bij 
het laserlasproces met aluminium. De spat ten zijn echter hoogst onge-
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wenst, daar zij door materiaalverlies zorgen voor een slechte lasverbin
ding. Spatten vervuilen en beschadigen bovendien de gebruikte optiek, 
wat tot hogere operationele kosten leidt. 
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ERN SAMEHVATTING. 

In dit onderzoek is geprobeerd antwoordente vinden op een aantal vra
gen, die samenhangen met de laserbewerkingstechniek. Hierbij is uitge
gaan van het lasproces met de laser en daarbij is vooral gekeken naar 
het gedrag van aluminium, een metaal dat bekend staat als moeilijk 
lasbaar met een laser. 
Aluminium heeft nl. een aantal vervelende eigenschappen, die de proces
kontrole zeker niet vereenvoudigen: 

Bij hogere laserintensiteiten spat het materiaal uit de las, 
slechte kwaliteit van de las ten gevolge heeft, 
aluminium heeft een vrij hoge reflektiecoefficient, zodat er 
afgegeven laserenergie slechts een gering gedeelte nuttig 
kan worden, 

wat een 

van de 
gebruikt 

Omdat aluminium wordt toegepast in zeer veel produkten en het dus niet 
meer weg te denken is uit de samenleving, is het van groot belang om ook 
deze problemen met het materiaal onder de knie te krijgen om zodoende 
een nog groter toepassingsgebied voor dit lichtmetaal te kreeren. 
De experimenten, die in het kader van dit onderzoek gedaan zijn, zijn 
ook gebruikt om de bestaande theorieen omtrend het laserlasproces te 
verifieren en om verschillen en overeenkomsten te vinden tussen het 
lassen van staal en het lassen van aluminium. 
In dit verslag kan men een vrij uitgebreide theoretische omschrijving 
van het laserlasproces terugvinden, dat kwa resultaten aardig overeen
komt met de praktijk. De verdere uitbreiding van deze theorie kan be
langrijk zijn voor het beter voorspelbaar maken van het proces, zodat 
men in de toekomst sneller tot de gewenste resultaten kan komen. 

In dit verslag staat verder nog een korte beschrijving van de laser zelf 
zodat het onderwerp niet geheel abstrakt overkomt. Dit kan bijdragen tot 
het begrip van het proces in zijn geheel en de moeilijkheden bij het 
gebruik van een laser in het bijzonder. 
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DE LASER EN' BET LASPROCES. 

De laser. 

De eenvoudigste laser bestaat uit een medium, dat licht versterkt, 
tussen twee spiegels. In de onderstaande figuur wordt dit geillustreerd. 
De divergentie van de laserbundel, e, is hier sterk overdreven getekend. 
In werkelijkheid bedraagt deze minder dan 10 mrad. Dwz. dat de doorsnede 
van een laserbundel over een lengte van een meter slechts 20 mm ver
groot. 

mirror mirror 

100% reflectivity - 60% 

Medium: Nd3+ ions in VAG or glass 
Colour: 1064 nm 

(visible: - 400 - - 700 nm) 
Divergence angle 8: 2-10 mrad 
Beam radius w: 3-5 mm 

f 

Bij een Nd:YAG laser bestaat het medium uit Nd J + ionen in een YAG 
kristal. De Nd J + ionen worden geexciteerd door een krypton boog lamp. 
Het rendement, waarmee het lamplicht omgezet wordt in laserlicht is 
hoogstens een paar procent. De rest wordt door het koelwater afgevoerd. 
De YAG staaf wordt vanaf de buitenkant gekoeld en daardoor bestaat er 
een temperatuursgradient over de doorsnede van de staaf. Deze gradient 
introduceert een thermisch geinduceerde lens. De warmere binnenkant van 
de staaf zet meer uit dan de gekoelde omtrek. Er is echter nog een 
belanqrijk verschijnsel: Door de verandering van temperatuur ontstaat er 
een verandering van de dichtheid waardoor ook de brekingsindex veran
dert. 
Een Nd:YAG laser is dus een lichtversterkend medium tussen twee spiegels 
met een varierende lens ertussen. Dit maakt het geheel er niet gemakke
lijker op. In principe zouden we de positie en de kromming van de spie
gels voor iedere lampstroom aan moeten passen. Vanwege de omslachtigheid 
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hiervan wordt dit aIleen gedaan bij zeer geavanceerde toepassingen van 
de laser, waar men tot het uiterste van het kunnen van de laser gaat. 
Een goed alternatief is het toepassen van optische hulpmiddelen om de 
laserstraal af te zwakken. Men hoeft dan niet telkens de spiegels in te 
stellen als men een ander vermogen in wil stellen. 

tocal plane 

o 0' 

.... f f .... 
.... 1-. --- S --~.H.I---- S' ---.~ 

In deze figuur is getekend hoe de uitkoppelspiegel wordt afgebeeld. We 
kunnen de afstand 5' tussen het beeld en de lens uitrekenen mbv. de 
formule [4]: 

1 1 1 
- + - =-
5 5 I f 

De grootte van het beeld D' kunnen we berekenen met: 

s' D' = D -s 

Merk op dat de kleinste diameter van de Iichtbundel zich niet bevindt op 
de plaats van het beeId, maar in het achterste brandvlak. In het geval 
van Nd en C02 lasers kan men zeggen, dat de kleinste doorsnede zich 
bevindt in het brandvIak. Deze benadering van de bundelfokussering staat 
bekend als beeldvorming van het verre veld. Algemener gezien betekent 
dit dat wanneer de voorwerpsafstand naar oneindig gaat, de beeldafstand 
naar de fokusseringslengte gaat. 

Beeldvorming in het verre veld met een perfekte lens. 

In het brandvlak is de diameter van de laserbundel gegeven door: 

waar f de brandpuntsafstand van de lens is. Het probleem is hier het 
vaststellen van de divergentiehoek e. In de voorgaande figuur kan men 
zien, dat de intensiteitsverdeling in het brandvIak afhangt van de 
hoekverdeling van de lichtbundel, die door de laser uitgezonden wordt. 
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Deze hoekverdeling is niet willekeurig maar kan aIleen maar bepaalde 
modi aannemen. 
In de volgende figuur staan een aantal mogelijke intensiteitsverdelingen 
opgetekend. Dit zijn de zgn. transversale elektrische modi, afgekort 
TEM • De letters n en m staan hier voor het aantal intensiteitsknoop
pun~n, dat men tegenkomt wanneer men de brandvlek in resp. radiale en 
tangentiale richting bekijkt . 

• oeo. 
00 01· 10 II" 20 

- .- .. t" ~.-~ - -- .... "1-," 
01 02 03 04 

Lasers kunnen in een enkele mode opereren, zoals bv. de TEMoo-mode, die 
een Gaussische intensiteitsverdeling heeft. Vaker komt het voor dat een 
laser in meerdere modi tegelijk werkt. Men noemt dit "multimode" wer
king. Dit betekent dat de resulterende mode een optelling is van de 
afzonderlijke modi, vermenigvuldigd met hun dee 1 in de totale intensi
teit. Dit is ook het geval bij de gepulste Neodymium laser, die voor de 
experimenten is gebruikt. 

Zoals blijkt uit de bovenstaande formules is het echter niet noodzake
lijk de exakte mode verdeling te kennen. Wanneer de waarden voor e en D 
bekend zijn is dit voldoende voor een berekening van de brandvlekdiame
ter. 

Bet lasproces. 

Bij het lasproces met de laser wordt het materiaal gedurende zeer korte 
tijd lokaal blootgesteld aan een hoge energiedichtheid. De hoge intensi
teit is het gevolg van de fokussering van de laserbundel op het mate
riaal. Dit wordt bereikt met behulp van een lens. 
Een dee I van deze intensiteit wordt door het oppervlak geabsorbeerd en 
dringt door middel van warmtegeleiding door in het bulkmateriaal. De 
rest van de straling wordt diffuus gereflekteerd. 
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Zolang de geabsorbeerde energiehoeveelheid per tijdseenheid groter is 
dan de energie, die door de geleiding afgevoerd wordt, stijgt de tempe
ratuur van het metaaloppervlak. Bij een voldoende hoge intensiteit 
bereikt het werkstukoppervlak achtereenvolgens de smelt- en de kooktem
peratuur. De kooktemperatuur is de maximaal te bereiken temperatuur. 
Is de intensiteit nu nog steeds hoger dan de afgevoerde energie, dan 
wordt dit overschot gebruikt om het metaal te verdampen. Door de expan
derende metaaldamp zal een overdruk boven het materiaal ontstaan, zodat 
het kookpunt van het materiaal hoger zal worden! Dit kan weer van belang 
zijn voor het spatgedrag van een smelt. 
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DE METINGEN'. 

Er zijn een aantal zaken, die belangrijk z~Jn voor de lasbewerking met 
de laser. De metingen zijn er uiteraard op gericht geweest deze aan het 
licht te krijgen. Hiervoor zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
metingen verricht. De kwantitatieve metingen zijn voornamelijk gebruikt 
om de theorie te verifieren en om de reaktie van aluminium op de laser
bestraling te kunnen vergelijken met die van staal. 
De kwalitatieve metingen zijn ingezet om meer inzicht te verkrijgen in 
de processen, die zich boven, op en in het materiaal afspelen. 
Nu voIgt een korte samenvatting van de zaken, die gerneten zijn en waarom 
deze belangrijk zijn voor dit onderzoek. 

De pulstijd. 

De lengte van een laserpuls is een belangrijk gegeven voor verdere 
berekeningen, zoals die voor de intensiteit. Ook bij de beschouwing van 
de tijdsafhankelijkheid van de optredende fenomenen moet men over dit 
gegeven kunnen beschikken, omdat men de gegevens bepaalt uit de resulta
ten van afzonderlijke pulsen met verschillende lengten. 

De spotdiameter. 

Deze grootheid wordt bepaald door de mogelijkheden van de optiek en die 
van de laser zelf. De diameter van de brandvlek is een bepalende faktor 
in de intensiteit van de straling. Ook is gekeken naar de verschillen, 
die optreden wanneer men verschillende diameters gebruikt. 

De pulsenergie. 

De pulsenergie kan men op verschillende plaatsen meten, bv. na de fiber 
of juist veer de fiber. In het onderzoek is gerekend met de energie, die 
na de fiber gemeten is, daar dit de energie is, die op het metaal te
recht komt. Van deze energie wordt een gedeelte geabsorbeerd en een 
gedeelte gereflekteerd, wat in latere metingen gekwantificeerd wordt. 
oak de pulsenergie wordt gebruikt in diverse verdere berekeningen, zoals 
bv. weer die van de intensiteit. 

De smeltdiameter en -diepte. 

De smeltdiameter is, evenals de smeltdiepte, een maat voor het resultaat 
van een laserpuls op een bepaald materiaal, in dit geval aluminium. 
Door de vorm en de grootte van een smelt te bekijken kan men enkele 
zaken opmerken, die van groot belang zijn voor de opbouw en het begrip 
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van de theorie omtrend het lasproces. Ook de struktuurverschillen tussen 
smelt en bulkmateriaal zeggen iets over de aard van dit proces. 

De absorptie en reflektie. 

Deze fenomenen zijn belangrijk om te meten omdat dit belangrijke gege
yens oplevert mbt. het gedeelte van de door de laser afgegeven energie, 
dat nuttig gebruikt wordt voor de vorming van een smelt en daarmee een 
lasverbinding. 

Het kooktijdstip. 

Het kooktijdstip is het moment waarop het metaaloppervlak begint te 
koken. Wanneer dit gebeurt, verdampt er metaal en begint de vorming van 
een pluim. Deze pluim is van invloed op de vermogensdichtheid, die het 
metaaloppervlak bereikt, zodat dit een gevolg heeft voor de vorming van 
een smelt. 

De spatvorminq. 

De metingen op dit gebied waren erop gericht het tijdstip te vinden 
waarop het spatten begint, terwijl ook is gekeken naar hun afmetingen. 
Dit is gebeurd om dit ongewenste fenomeen beter te leren begrijpen en 
het daardoor beter te kunnen bestrijden. 
Met de ervaringen, die met deze metingen opgedaan zijn, is geprobeerd 
een idee te geven over een on-line kwaliteitskontrole voor het laspro
ces. 

Hieronder vindt men tot slot een tabel waarin de metingen nogmaals 
samengevat zijn: 

meting 

spotdiameter 
reflektie 
absorptie 
smeltdiepte, -diameter 
smeltvorm 
spatgedrag 
pulstijd 
pulsenergie 
pulsvorm 
kooktijd 

kwantitatief 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 

kwali tatief 

x 

x 
x 

x 
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DE EISEN AAH DE LASER. 

Apparatuur, die gebruikt wordt om tot meetresultaten te komen, moet aan 
bepaalde eisen voldoen. Deze eisen zijn duidelijk onderzoeksgericht en 
kunnen derhalve per toepassing verschillen. 
In het geval van dit onderzoek, waarvan de resultaten gebruikt worden 
ter verifiering van een fundamentele theorie en ter vergroting van het 
inzicht in het betreffende proces, het lasproces met de gepulste Nd:YAG 
laser, is het belangrijk betrouwbare meetresultaten te verkrijgen. 
Met dit feit voor ogen is het mogelijk en noodzakelijk eisen op te 
stellen waaraan zowel de meetapparatuur als de laser moeten voldoen. 

De eisen, die aan een laser gesteld moeten worden, kunnen kort worden 
geformuleerd: 

1. Bij eenzelfde instelling van de parameters (lampstroom, puls
duur, pulsfrekwentie en pulsvorm) moet de laser een gelijke 
puIs afgeven, maw. de reproduceerbaarheid van de laserpulsen 
moet voldoende zijn, 

2. Met het oog op de bestudering van de invloed van verschillende 
pulsvormen is het belangrijk tijdens de puIs de intensiteit te 
kunnen regelen. Deze optie staat bekend als de "pulseshape" 
techniek, 

3. Ook is het belangrijk de intensiteit tussen verschillende 
laserpulsen te kunnen varieren, zodat het effekt van deze 
verschillende vermogensdichtheden is te bepalen, 

4. Daar het onderzoek vooral gericht is op de bestudering van de 
fenomenen rond de spatgrens en het spatgedrag zelf, is het 
noodzakelijk om de minimaal benodigde intensiteit voor het 
optreden van spatten te kunnen bereiken. Dit stelt eisen aan 
de energiehoeveelheid in een laserpuls en de tijdsduur waarin 
deze afgegeven kan worden, maar ook aan de uitkoppeloptiek 
omdat het spotoppervlak oak een bepalende faktor in deze 
grootheid is. 

5. Als laatste moet de eis gesteld worden, dat de instelbare 
parameters op elkaar geen invloed uit kunnen oefenen. Dit 
houdt in dat deze onafhankelijk van elkaar ingesteld moeten 
kunnen worden, omdat anders de metingen door meer dan een 
variabele beinvloed worden. 

De laser, die gebruikt werd voor dit onderzoek, komt voldoende aan deze 
eisen tegemoet. Het is het type MS300 van de fabrikant JK Lumonics.. Dit 
is moment eel de enige fabrikant, die de "pulseshape" techniek op een 
Nd:YAG laser aan kan bieden. Wat dit betreft was de keus dus eenvoudig. 

In het volgende zal bekeken worden in hoeverre deze laser aan de gestel
de eisen voldoet. 
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Aan de eerste eis wordt voldaan door voor iedere meting een puisreeks te 
gebruiken en daaruit een puIs te nemen. Dit gebeurt door het openen van 
de "shutter", een soort elektromagnetisch werkend klepje, gedurende een 
laserpuls. 
Dit wordt gedaan omdat de eerste puisen van een reeks niet reproduceer
baar zijn doordat de Iaserstaaf en de voeding van de flitslampen een zo 
konstant mogelijke temperatuur moeten bereiken. De laser heeft enige 
pulsen nodig om te stabiliseren. Werkt men volgens dit principe, dan 
heeft men de best bereikbare reproduceerbaarheid van de puIs. 

De tweede eis wordt vervuld door de al eerder genoemde optie, die JK 
Lumonics kan leveren, de pulseshaping. Deze optie zorgt ervoor dat men 
met behuip van een personal computer een laserpuis in 40 intervallen kan 
verdelen en deze intervallen ieder een eigen waarde kan toekennen. Op 
deze manier kan men een willekeurige vorm van de laserpuis realiseren. 

timer pulse-
shaping 

/rig-
#'nng 

sfuur 

sp~n"'n9s-

puis 
pU/$ 

laser voeding 

liell/-
pili, 

blokschema 
pulseshaping 

Het geeft tevens de mogelijkheid de laserpuls in te korten, door een of 
meerdere intervallen een waarde nul toe te kennen. Dit is een belangrijk 
gegeven omdat zo de tijdsafhankelijkheid van het proces te bepalen is. 
Door nl. pulsen van verschillende tijdsduur te kreeren is het mogelijk 
de gebeurtenissen tijdens het Iasproces in de tijd te beschouwen. Dit 
verschaft enig inzicht in zaken als smeltgroei en spatvorming. 

Aan de derde eis kan men voldoen door middel van variatie van de span
ning, die over de flitslampen staat. Schroeft men deze spanning op, dan 
zal ook de intensiteit toenemen. Dit geldt natuurIijk aIleen, wanneer 
men de pulsduur en de diameter van de spot konstant houdt. 
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Het laatste lijkt triviaal, maar men kan in de praktijk de spotdiameter 
aIleen voldoende in de hand houden, wanneer men met een glasfiber werkt. 
In de onderstaande grafiek [27] kan men nl. zien, dat naarmate men het 
vermogen hoger instelt, er een grotere divergentie van de laserbundel te 
verwachten is. Deze divergentie is een van de faktoren die de diameter 
van de spot beinvloedt, zodat men hier weI degelijk rekening mee moet 
houden. 
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De vierde eis is een klein probleem bij deze laser omdat de benodigde 
intensiteit voor het spatten maar net te bereiken is. Dit stelt een 
beperking aan de metingen, nl. dat men niet ver hoven de spatgrens kan 
kijken. Extrapolatie naar dit gebied is gevaarlijk omdat men hier te 
maken krijgt met verschillende neveneffekten zoals bijvoorbeeld een 
eventuele plasmavorming. Daarom wordt in dit onderzoek wat dat betreft 
niet verder gekeken dan de meetwaarden. Dit is dus iets anders dan niet 
verder kijken dan je neus lang is! 

Aan de laatste eis, de onafhankelijke instelbaarheid van de diverse 
parameters, wordt binnen bepaalde marges voldaan, maar voor sommige 
metingen blijkt dit te onnauwkeurig te zijn. Een voorbeeld van deze 
beperkte onafhankelijkheid is de verlaging van de pulsenergie bij een 
hoger wordende frekwentie. Dit heeft tot gevolg, dat men per instelling 
aIle parameters meet meten teneinde tot betrouwbare resultaten te kunnen 
komen. 
Het meetproces wordt hierdoor omslachtiger, echter voor de meetresulta
ten levert dit een beter gedetailleerd beeld. Als gevolg van deze be
perkte onafhankelijkheid z~Jn er in het kader van een overzichtelijke 
presentatie soms waarden gemiddeld over een bepaalde meetserie. Dit is 
met name het geval bij de diverse intensiteiten. 

Het voorgaande beschouwend kan 
gezien de doelstellingen en 
schikte keus was. 

men stellen dat de gebruikte laser, 
mogelijkheden van het onderzoek, een ge-
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DE MEETOPSTELLINGEH. 

In aansluiting op een vorig hoofdstuk, waarin nader ingegaan is op de 
aard van de metingen, die van be lang zijn voor een beter begrip van het 
lasproces met de laser, is het zinvol om nu over te gaan op een beschou
wing van de zaken waaraan meetopstellingen moeten voldoen en hoe dit 
tijdens het onderzoek gerealiseerd is. Het is belangrijk dit te doen 
omdat men natuurlijk graag weet wat men meet en wat de invloed van 
eventueel voorkomende verstoringen is. 

De pulstijd. 

Door middel van een fotodiode, die achter de achterspiegel van de laser 
gemonteerd wordt, is met behulp van een oscilloscoop de laserpuls in 
beeld te brengen. Vanaf dit oscilloscoopbeeld kan men vervolgens de 
lengte van de laserpuls opmeten. De fotodiode, die voor dit doel ge
bruikt is, is de NRC 882. Voor deze diode is een lichtfilter gezet, dat 
aIleen het laserlicht doorlaat, zodat bijvoorbeeld het licht van de 
flitslampen buiten beschouwing gelaten wordt. De fotodiode is afgesloten 
met een weerstand van 50 Q zodat de RC tijd van de opstelling duidelijk 
ingekort werd. Deze RC tijd is belangrijk daar deze bepaald hoe groot de 
stijg- en daaltijden van de spanning, die op de oscilloscoop ingang 
staat, zijn. Zijn deze tijden te lang, dan wordt de reele laserpuls 
uitgerekt weergegeven op de oscilloscoop zodat een vertekening van de 
pulsduur plaatsvindt. 
De oscilloscoop, die voor deze metingen gebruikt is, is een digitale, 
nl. de Philips PM3305. Deze heeft het grote voordeel dat men verschil
lende extra mogelijkheden heeft ten opzichte van een konventionele 
oscilloscoop. Met name de mogelijkheid tot het vasthouden van een beeld 
en het vervolgens plotten ervan is zeer vaak benut. Ook de zogenaamde 
"pre-triggering" is een handig hulpmiddel. Deze zorgt ervoor dat men de 
oscilloscoop terug kan laten kijken in de tijd, zodat men een betere 
verdeling van het beeld krijgt. 
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Voor de bepaling van de pulstijd uit het oscilloscoopbeeld is de duur 
van de spanning op de helft van de maximale spanning genomen . 
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De pulsenergie. 

Het meten van de energie, die de laser in een puIs stopt, is niet met 
voldoende nauwkeurigheid on-line te meten. Dit gebeurt dus op een andere 
manier, die uitgaat van een aantal veronderstellingen: 

V~~r dezelfde ins telling genereert de laser een puIs met een 
konstante energieinhoud en 
de vorm van de laserpuls is voor dit geval ook identiek. 

De meting vindt dus plaats voor iedere instelling van de laser, die men 
in beschouwing wil nemen. Men vervangt voor deze meting het werkstukma
teriaal voor de energiemeter en defokusseert de laserbundel zodat nog 
weI aIle straling op de energiemeter valt maar de intensiteit van de 
straling behoorlijk afgenomen is. Dit wordt uiteraard gedaan om bescha
diging van de energiemeter te voorkomen. 
Een energiemeter bestaat uit een opnemer en een indikator. De opnemer is 
een zogenaamde "thermopile" en wordt opgesteld achter het fokus van de 
fokusseringslens in de uitkoppeloptiek. Tevens wordt er op gelet dat de 
laserbundel steeds loodrecht op de opnemer valt. De thermopile werkt 
door middel van het meten van een temperatuursstijging in het materiaal 
waar de laserbundel opvalt. Dit wordt dan vertaald naar een bepaalde 
energiehoeveelheid. De indikator maakt gebruik van een digitale uitle
zing waaruit direkt het aantal Joules afgelezen kan worden. 
Zowel de opnemer als de indikator zijn van het merk Ophir. Deze geeft 
een nauwkeurigheid van 0,005 op voor het systeem. Men kan dit verifieren 
met behulp van een warmtebron, die een bekend aantal Joules afgeeft. 
Deze was voor dit onderzoek echter niet beschikbaar. 
De relatieve fout, die bij deze metingen gemaakt wordt, varieert per 
meting. Deze fout kan twee oorzaken hebben, nl. ofwel de laser zelf is 
niet voldoende konstant ofwel de energiemeter wijkt per meting af van de 
vorige. De grootte van deze fout is bepaald [2] door het meten van de 
pulsenergie van een reeks laserpulsen, die gegenereerd zijn met een 
vaste instelling van de laser. Hieruit blijkt dat de maximale relatieve 
fout 0,023 bedraagt. 
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Pulsenergie ofv. pulsnummer 
experiment=i, voste ir,steilin9 laser 
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De spotdiameter. 

V~~r het krijgen van een indikatie van de grootte van de brandvlek wordt 
gebruik gemaakt van een speciaal soort folie, dat warmte zeer slecht 
geleidt. Dit is het zogenaamde Kaptonfolie. De slechte warmtegeleiding 
heeft tot gevolg, dat de energie, die door de laser toegevoerd wordt, 
praktisch niet over het folie verdeeld wordt. Daarom kan men de diameter 
van een gat in het folie beschouwen als een goede maat voor de diameter 
van de bundel, die dat gat gemaakt heeft. 
Door nu verschillende gaten in het folie te schieten op verschillende 
afstanden van de fokusseringslens kan men uit deze reeks een kleinste 
diameter aanwijzen. De afstand tot de fokusseringslens, die ingesteld is 
bij het maken van dit gat, is de werkafstand. De laser staat op deze 
plaats in fokus. 
Men kan deze methode echter aIleen dan goed gebruiken wanneer de inten
siteitsverdeling over de dwarsdoorsnede van de bundel rechthoekig is. De 
intensiteit is aan de randen dan zo scherp afgekapt, dat men niet te 
maken heeft met drempelwaarden voor de inbranding aan de randen. Deze 
rechthoekige verdeling is te kreeren met behulp van een glasfiber. Het 
resultaat hiervan op de dwarsdoorsnede van de bundel is in de onder
staande figuur [2] te zien. Bij andere intensiteitsverdelingen zou men 
problemen kunnen krijgen met een niet scherp afgetekend gat in het 
folie. 
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De absorptie. 

De absorptie is te berekenen aan de hand van de temperatuursstijging van 
een stuk materiaal, dat bestraald wordt door de laser. Dit stuk mate
riaal moet dan een bekende warmtecapaciteit en massa hebben. Ook moet 
het aantal laserpulsen, dat gebruikt is, bekend zijn. 
Dit is in het kort beschreven wat in de praktijk een veelomvattende 
meting is. 
Met behulp van een numeriek bestuurde XY-tafel is een stukje proefmate
riaal van ongeveer 10 bij 10 rom ongeveer 150 keer beschoten met de 
laser. Dit proefmateriaal is zo goed mogelijk geisoleerd door middel van 
een polystyreen bakje, terwijl aan de onderkant van het plaatje een 
thermokoppel gehangen is. Hiermede wordt vervolgens het temperatuursver
loop van het plaatje opgenomen. Een voorbeeld van een dergelijk verloop 
vindt men in de onderstaande figuur. 
De isolatie is nodig,.amdat de laser natuurlijk enige tijd nodig heeft 
om 150 pulsen te vormen. In deze tijd vindt warmteverlies plaats en om 
dit zoveel mogelijk te beperken is de isolatie aangebracht. 
In deze meetmethode zitten een aantal onzekerheden: 
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De afkoeling van het proefmateriaal tijdens de laserwerking. 
Deze fout is na de meting rekenkundig gekorrigeerd door met 
behulp van de tijdkonstante van de afkoeling en de aanname dat 
de afkoeling volgens een natuurlijk logaritme loopt. Men kan 
de meetfout dan als voIgt berekenen: 

dT = 1 - e- t / T = ° 57 . dT ,1 ,waar1n: 

dT 
dT 
t 
T 

afkoeling 
temperatuursverschil 
benodigde tijd voor de laserbestraling 
afkoelkonstante 

[K] 
[K] 
[s] 
[s] 

De nauwkeurigheid van de temperatuurmeter is over het gehele 
bereik ±O,25° C. De fout, die hierdoor geintroduceerd wordt, 
is relatief te verkleinen door te werken met grot ere tempera
tuursverschillen. In dat geval gaat de afkoeling echter weI 
een grotere rol spelen, maar deze wordt, zoals eerder beschre
ven is, rekenkundig gekorrigeerd. 
Ook het warmtekontakt tussen thermokoppel en proefmateriaal 
kan aanleiding geven tot meetfouten. Het beste resultaat is te 
bereiken met een metallisch kontakt, maar omdat dit onprak
tisch is mbt. het verwisselen van de proefplaatjes, is gekozen 
voor het gebruik van een warmtegeleidende pasta. 
In een eerder onderzoek [2] is een vergelijking gemaakt tussen 
een laskontakt en een kontakt met de warmtegeleidende pasta. 
Hieruit bleek, dat er geen signifikante verschillen optraden. 
Men kan dus stellen, dat deze methode voldoet. 
De nauwkeurigheid van de massameting en de opgave van de 
warmtecapaciteit speelt een rol in de Iatere rekenkundige 
omwerking van temperatuursstijging naar geabsorbeerde energie. 
De massameter, die gebruikt is, heeft een nauwkeurigheid van 
±O,OOOS gram. De warmtecapaciteit varieert bij deze temperatu
ren slechts 0,46 J/kgK 2

• 

Als laatste punt is op te merken, dat optredende spatten een 
energetisch verlies introduceren. De thermische energie, die 
in een spat aanwezig is, is te berekenen uit: 

4 
Es = 3 w rl dH, waarin: 

thermische energie van een spat 
spatstraal 
enthalpietoename van kamer- tot kooktemp. 

[J] 
Em] 
[JIm'] 
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Na berekening blijkt, dat een spat met een straal van 0,1 mm 
een thermische energie van 0,004 Joule bezit. Voor een rede
lijk lasproces wordt een energie gebruikt, die in de orde van 
10 Joule ligt, zodat een dergelijke spat een meetfout oplevert 
van 0,0004. 
Dit is te verwaarlozen, zodat hiervoor geen korrektie op 
de meetwaarden gemaakt is. 

Wanneer men vervolgens met bovenstaande zaken rekening houdt, kan men de 
geabsorbeerde energie bepalen volgens: 

E 
a 

E 
a m 

C 
TP 

To 
p 

n 

m C (T - To) = ___ PL-______ _ 
waarin: 

p n 

geabsorbeerde energie 
massa van het proefplaatje 
warmtecapaciteit proefmateriaal 
eindtemperatuur 
begintemperatuur 
soortelijke massa proefmateriaal 
aantal laserpulsen 

[J] 
[kg] 
[J/kgK] 
[K] 
[K] 
[kg/m l

] 

[-] 

De oplettende lezer ziet dat er met deze rekenwijze een nieuwe fout 
gelntroduceerd wordt: De energie, die gebruikt wordt om een gedeelte van 
het materiaal te verdampen, komt niet ten goede aan een temperatuurs
stijging. Dit gedeelte wordt op deze manier dus niet meegenomen, terwijl 
het weI degelijk tot de geabsorbeerde energie behoort. 
Dit klopt, echter deze verdampingsenergie is slechts zeer onnauwkeurig 
te bepalen aan de hand van massametingen van proefplaatjes voor en na de 
bestraling met de laser. Bij deze metingen mogen dan echter geen spatten 
optreden omdat een spat een relatief te grote massa bezit ten opzichte 
van de metaaldamp. In het eerder genoemde onderzoek [2] is voor deze 
grootheid weI een afschatting gedaan in het geval van staal. Ook in dit 
onderzoek is hiertoe een poging gedaan mbt. aluminium, maar de resulta
ten lagen als gevolg van overmatige spatvorming en onnauwkeurigheid van 
de massameter (±O,OOOS gram!) zover uiteen, dat hieruit geen konklusies 
getrokken kunnen worden. In een later hoofdstuk wordt een schatting van 
de bovengrens van de verdampingsenergie gegeven. Nu wordt echter de 
verdampingsenergie buiten beschouwing gelaten waardoor men strikt geno
men het gemeten resultaat niet als geabsorbeerde energie meet beschou
wen, maar als het gedeelte daarvan, dat vrij is voor geleiding door het 
materiaal. 
Vandaar de term geleidingsenergie. 
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De reflektie. 

Voor het meten van de reflektie van het proefmateriaal is gebruik ge
maakt van een elliptische spiegel. Een elliptische spiegel heeft de 
eigenschap, dat het licht, dat in een der beide brandpunten uitgestraald 
wordt, in het andere brandpunt gefokusseerd wordt. 
Om gebruik te maken van deze eigenschap plaatst men het metaaloppervlak 
in het ene brandpunt en een opnemer, die het door het metaal uitge
straalde licht, de reflektie, opvangt en meet, in het andere brandpunt. 
Een voarwaarde voor een goede meting is, dat het brandpunt van de fokus
seringslens van de laseroptiek en het brandpunt van de elliptische 
spiegel samenvallen. 

Het proefplaatje wordt onder een kleine hoek met de opvallende laserbun
del ingespannen zodat er geen terugkoppeling van het laserlicht in de 
fiber optreedt. Deze manier van inspannen is oak noodzakelijk om het 
goed fokusseren van de laserbundel mogelijk te maken, daar men bij een 
loodrechte inspanning niet op het metaaloppervlak kan kijken en dus niet 
kan optimaliseren naar een kleinste spotdiameter. 

Vocr een kwantitatieve meting is het van belang het rendement van de 
elliptische spiegel te kennen. In een eerder onderzoek [2] zijn hiervoor 
drie metingen verricht: 

Het rendement van de spiegel als funktie van de invalshoek van 
de laserbundel. Dit is gedaan om de invloed van de inspanning 
van het proefplaatje te achterhalen. 
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De transmissie van het schutglas. Dit schutglas wordt gebruikt 
ter bescherming van de (dure) spiegel. Het schutglas vermin
dert de kans dat de spiegel beschadigd wordt door spatten en 
metaaldamp. 
De terugkoppeling van het gereflekteerde laserlicht in de 
fiber. Dit is een oorzaak van het rendementsverlies, dat te 
maken heeft met de inspanning van het proefplaatje. 

Uit genoemd onderzoek bleek, dat het totale gemiddelde rendement van de 
elliptische spiegel op 0,76 gesteld kon worden. Dit geldt voor het geval 
van een aluminium proefplaatje. 
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De verdampinqsenerqie. 

In dit onderzoek is een poging gedaan om de verdampinqsenergie te meten. 
De verdampingsenerqie is dat gedeeite van de energie, dat gebruikt wordt 
om een gedeeite van het proefmateriaal te verdampen. Deze verdamping 
vindt plaats wanneer de toegevoerde energie per tijdseenheid groter is 
dan de energiehoeveelheid, die door de geleiding afgevoerd wordt. 
De verdampingsenergie is door middel van een massameting te achterhaIen, 
omdat deze energie gerelateerd is aan de verdampte massa volgens: 

E 
v 

E v m 
HV 

v 
n 

= 
m H v v 

n 
waarin: 

verdampingsenergie per puIs 
totale verdampte massa 
verdampingsenthalpie 
aantal lassen 

[J] 
[kg] 
[J/kg] 
[-] 

Dit massaverschil wordt groter naarmate men meer Iaserpulsen gebruikt 
voor hetzeIfde proefplaatje. Men kan echter niet onbeperkt het aantal 
puisen vergroten omdat men ervoor meet zorgen, dat iedere puIs op een 
onbeschadigd, representatief opperviak van het proefplaatje terecht 
komt. Dit is een van de redenen, waarom het niet gelukt is voldoende 
massaverschil ten opzichte van de meetnauwkeurigheid van de massameter 
te kreeren. Een andere reden is de kleine marge tussen de intensiteit 
benodigd voor het bereiken van het kookpunt van het aluminium en de 
kritieke spatintensiteit. 
Dit laatste is belangrijk doordat het optreden van spatten een relatief 
zeer grote invloed heeft op het massaverschil. Dit wordt duidelijk, 
wanneer men ziet dat de gemeten massaverschillen ten gevolge van de 
verdamping in de orde grootte van 3,0 mikrogram liggen, terwijl de massa 
van een spat met een (veel voorkomende) diameter van 0,1 mm 1,5 mikro
gram bedraagt! 

Het voorgaande maakt duideIijk dat met behulp van de genoemde, beschik
bare meetmiddelen een gegronde uitspraak over de verdampingsenergie 
onmogelijk is. Echter ook het feit dat een globale afschatting van de 
verdampingsenergie op ongeveer 0,2\ van de afgegeven energie uitkomt, 
maakt duidelijk dat de hoeveelheid energie, die hiermee verloren gaat 
onbelangrijk is voor het verloop van het proces. Variaties in oppervlak
tegesteldheid als een vuil of een schoon oppervlak en de lokale ruwheid 
van een oppervlak spelen zeer veel grot ere rollen in de verdeling van de 
door de laser afgegeven energie dan deze faktor. 
Dit laatste wil niet zeggen, dat de vorming van de metaaldamp niet 
belangrijk is in de procesbeschrijving. 
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De smel tvorm. 

Voor het verkrijgen van inzicht in het eindresultaat van een laserpuls 
is het gewenst om de srneltvorm te bestuderen. Dit wordt gerealiseerd 
door een dwarsdoorsnede van een smelt te maken door rniddel van een 
polijstproces. Om vervolgens een groter kontrast te verkrijgen tussen 
smelt en bulkmateriaal wordt het preparaat anodisch geetst. Het smeltma
teriaal is gevoeliger voor het etsproces dan de bulk, zodat een goed 
kontrast ontstaat. Omdat een preparaat belnvloed wordt door z1Jn omge
ving, zoals het ontstaan van een oxydehuid bij kontakt met zuurstof, 
wordt er zo snel mogelijk na het etsen een foto gemaakt van de smelt en 
het omliggend materiaal. 

Deze fotoos worden ook weer op een speciale w1Jze gemaakt opdat het 
kontrast nog duidelijker naar voren komt. Deze methode maakt gebruik van 
het zogenaamde differentieel interferentie kontrast. Het resultaat is 
een foto, die duidelijk de verschillende gebieden in en rond de smelt 
aangeeft en waarop men zelfs de struktuurverschillen tussen smelt en 
bulk kan onderscheiden. 
Kwantitatieve metingen aan deze dwarsdoorsneden, slieven genoemd, zijn 
ook mogelijk wanneer men twee aannamen doet: 
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De slieven zijn rotatie symmetrisch. Dit is een redelijke 
aanname, daar zowel de laserspot als het smeltoppervlak rota
tie symmetrisch zijn. Deze aanname maakt het mogelijk om uit 
de dwarsdoorsnede van de smelt het smeltvolume te berekenen. 
De slief is een dwarsdoorsnede op precies de helft van de 
smelt. Is dit niet het geval, dan zullen aIle afmetingen 
kleiner uitvallen zodat een vertekend beeld van het smeltvolu
me ontstaat. 

Wanneer deze aannamen voldoende met de praktijk overeenkomen is het 
mogelijk de smelt voor kwantitatieve metingen te gebruiken. Dit was in 
dit onderzoek het geval. 
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Het pluimlicht. 

Wanneer een metaal kookt, verdampt er materiaal. Hierdoor ontstaat er 
hoven het materiaal een wolk metaaldamp, die de pluim genoemd wordt. 
Deze pluim heeft dus minimaal de kooktemperatuur van het betreffende 
materiaal en zendt derhalve warmtestraling uit. De warmtestraling is te 
meten mbv. een fotodiode en een filter, dat de laserstraling niet door
laat en de warmtestraling juist weI. 
Als men dit signaal op de oscilloscoop zet, kan men het kooktijdstip 
bepalen door het tijdsverschil te meten tussen het begin van het pluim
licht en het begin van de laserpuls. 

Een andere mogelijkheid om de pluim te bestuderen is een spektrale 
analyse ervan. Dit is in dit onderzoek echter niet gebeurd. WeI zijn 
hierover publikaties [26] bekend. Hieruit blijkt dat een analyse van de 
pluim goede resultaten geeft. Enkele belangrijke zaken kunnen onder
scheiden worden: 

De pluim is slechts voor een zeer klein gedeelte geioniseerd. 
Dit zal in het hoofdstuk over de modelvorming ook theoretisch 
bevestigd worden. 
De pluim bevat voornamelijk aluminiumoxyden, waarvan de spek
traallijnen duidelijk te onderscheiden zijn. 
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De spatten. 

Het spatverschijnsel is bekeken aan de hand van een glasplaat, die 8 
millimeter boven het metaaloppervlak geplaatst is. Deze glasplaat vangt 
zo nagenoeg aIle spatten, die uit de smelt komen, op. 
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De spatten worden door de koude glasplaat zeer snel afgekoeld en blijven 
vervolgens aan de plaat vastzitten. De spat heeft nu de vorm van een 
halve bolo Door vervolgens de diameter van aIle spatten op een glasplaat 
te meten kan men iets zeggen over spatvolume en -massa. Bij deze met in
gen zijn ook weer laserpulsen gebruikt met verschillende lengten, zodat 
men iets kan zeggen over voor spatten kritieke pulstijden. 
Oak kan men door verder te rekenen een beeld krijgen van de hoeveelheid 
energie, die in de spatten gaat zitten. 
De telling van het aantal spatten en hun diameter is op twee manieren 
gedaan: 

In eerste instantie z~]n vier glasplaten onder een mikroskoop 
met een digitale verplaatsingsmeter gemeten, waaruit de abso
lute afmetingen van de spatten bekend werden. Deze glasplaten 
hebben de spatten opgevangen, die ontstaan bij een bestra-. 
lingsintensiteit van 68 GW/m 2 met pulstijden van ongeveer 2, 
4, 6 en 8 ms. 
Vervolgens is een tweede meetsessie gedaan met behulp van de 
Joyce-Loebl mikrodensitometer. Dit is een scanner, die trans
missieverschillen in de glasplaat opmerkt. Door middel van 
computerbewerkingen kan dan een verdeling van de grootte van 
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de spatten en het aantal ervan verkregen worden. Dit geeft 
geen absolute waarden voor de grootte van de spat ten, maar 
drov. een kombinatie van de eerste, handmatige, meetserie met 
deze kan men toch iets zeggen over deze afmetingen. Deze 
geautomatiseerde meetmethode is toegepast omdat de eerste 
methode zeer bewerkelijk is en bovendien geen garantie geeft 
of men ook daadwerkelijk aIle spatten gemeten heeft. 

Een laatste opmerking moet gemaakt worden over de afstand tussen glas
plaat en materiaaloppervlak. Men kan zich voorstellen, dat hoe kleiner 
deze afstand is, des te meer spatten men opvangt. Er z~Jn echter twee 
redenen aan te geven waarom de glasplaat niet dichter bij het werkstuk 
geplaatst is: 

Doordat de temperatuur als gevolg van afkoeling afneemt naar
mate hun afstand tot het metaaloppervlak toeneemt hebben de 
metaaldruppels op zeer korte afstand van het metaal een zo 
hoge temperatuur, dat zij de glasplaat beschadigen. Dit heeft 
tot qevolg dat het laserlicht door scheurtjes in het glas een 
grotere verstrooiing krijgt zodat de intensiteit afneemt. Dit 
heeft dan weer tot gevolg dat er minder spatten gevormd wor
den, zodat een vertekend beeld ontstaat van de spatvorming bij 
de beschouwde laserintensiteit. Oak de automatische meetmetho
de met behulp van de densitometer wordt door de glasscheurtjes 
zeer nadelig beinvloed. 
De intensiteit van het laserlicht is, als gevolg van de fokus
sering, dicht bij het werkstukoppervlak voldoende hoog om 
verontreinigingen in of op het glas, zoals bv. zeer kleine 
spatjes, een zeer grote temperatuursstijging te geven zodat 
door uitzetting thermische spanningen ontstaan, die ook weer 
aanleiding geven tot kleine scheurtjes in het glas. Zelfs het 
verdampen van spatten op de glasplaat is een mogelijkheid, die 
gepaard gaat met verdere beschadigingen en ook met vertekening 
van de meetresultaten. 

Om bovenstaande narigheden te vermijden is na enkele proefjes besloten 
de afstand tussen glasplaat en metaaloppervlak 8 mm te kiezen. 
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DE MEETRESULTATEH. 

In dit hoofdstuk zal een samenvatting gegeven worden van de belangrijk
ste meetgegevens. Ook de interpretatie van deze gegevens zal in veel 
gevallen getoond worden, waarmee gepoogd zal worden het een en ander met 
elkaar in verband te brengen om zo tot een totaaloverzicht te komen. De 
uiteindelijke vertaling van meetresultaten in theorievorming zal in het 
volgende hoofdstuk besproken worden. 

De laserpuls. 

De pulseshape techniek, die beschikbaar is op de gebruikte laser, geeft 
de mogeIijkheid om zeer vee 1 verschillende vormen aan de laserpuis te 
geven. In het kader van dit onderzoek is hiervan ruim gebruik gemaakt. 
Er is gekeken naar de invioed van de vorm van een puIs op de smeItvorm 
van een door de laser gelegde las. Dit is gedaan omdat het vermoeden 
bestond, dat het gebruik van een bepaalde puIsvorm een verbetering van 
de kwaliteit van een las te zien zou geven. Deze pulsvorm staat bekend 
als de "kerktorenpuls". 
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Het idee hierachter is het volgende: Met de hoge piekintensiteit aan het 
begin van de puIs wordt een snelle drukopbouw boven het aluminium ver
kregen zodat er een krater in het materiaal gevormd kan worden. Het 
ontstaan van deze krater is een instabiel proces, dat op deze manier 
zeker geinitieerd wordt. Deze hoge intensiteit zou echter aanleiding tot 
spatverschijnselen geven, wanneer de tijdsduur ervan niet zeer kort 
gehouden wordt. Na de kratervorming en voordat de smelt spatneigingen 
gaat vertonen moet de intensiteit dus verlaagd worden. Door de nu ont
stane krater wordt de laserstraling beter geabsorbeerd, zodat met een 
lagere intensiteit tach een grate haeveelheid gesmolten materiaal ont
staat en dus een grate las. De stralingsintensiteit na de piek meet 
uiteraard beneden de spatgrens Iiggen. 
Bij de uitvoering van het onderzoek is op dit punt echter een onver
wachte tekortkaming van de Iaservoeding en de flitslampen naar voren 
gekomen. Wat is het geval? 
Bij de zeer hoge piekintensiteit (±100 Gw/m2) heeft het aluminium 
slechts een zeer korte tijd nodig om aan de kook te raken. Door de 
expanderende metaaldamp ontstaat dan veel te snel een te hoge druk boven 
het oppervlak, zodat niet aIleen de krater gevormd wordt maar ook enkele 
mikrosekonden later spatverschijnselen optreden. De piek in de laserin
tensiteit is met behulp van de bestaande voeding en flitslampen niet 
voldoende kort te maken om dit verschijnsel tegen te gaan. Het gevolg 
hiervan is dat de kerktorenpuls zelfs een grotere spatvorming van het 
aluminium veroorzaakt dan de gewone rechthoekpuls. Dit zal later ook 
blijken uit de resultaten van de metingen aan de spatten. 
Overigens moet gezegd worden dat de pulseshape techniek zoveel verschil
lende vormen van de laserpuls mogelijk maakt, dat het onderzoek naar een 
meer optimale pulsvorm niet opgegeven meet worden. In het tijdsbestek 
van dit onderzoek is het echter niet mogelijk geweest naar meer dan een 
alternatief voor de rechthoekpuls te kijken. 
In het volgende zullen de gebruikte laserpulsen nader toegelicht worden. 

De rechthoekpuls. 

Voor het kreeren van een rechthoekpuls is het ook noodzakelijk de pul
seshape techniek te gebruiken. Een standaard laserpuls heeft nameIijk de 
vorm van een grove kerktorenpuls. 
Er z1Jn verschillende stuurpulsen gemaakt om bij diverse intensiteiten 
de rechthoek zo goed mogelijk te benaderen. Door in deze stuurpulsen een 
of meerdere intervallen gelijk aan nul te kiezen kan naar believen de 
laserpuls, met behoud van de intensiteit, ingekort worden. Hierdoor kan 
mbv. het superpositiebeginsel een tijdsbeschouwing van het lasproces 
gemaakt worden. 
Hieronder vindt men een figuur waarin zowel de vorm van de stuurpuls als 
de vorm van de resulterende laserpuls te zien zijn. In deze figuur kan 
men ook de vertraging zien, die antstaat door de laservoeding en de 
flitslampen waardoor de pieken bij de kerktorenpulsen niet voldoende 
kort gehouden kunnen worden. Men ziet dat de laserpuls de stuurpuls pas 
na 1 millisekonde voldoende voIgt. 
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Vocr dit onderzoek zijn stuurpulsen gevormd, die, bij gelijkblijvende 
spotdiameter, zeven intensiteitsnivocs vertegenwocrdigen. Door deze 
pulsen telkens in te korten zijn er acht verschillende pulstijden ge
vormd. In totaal is er dus van 7 * 8 = 56 stuurpulsen gebruik gemaakt 
vocr de bestudering van de rechthoekpuls en zijn effekt op het metaal. 
Van een aantal van deze pulsen is de energie gemeten en weergegeven in 
de volgende figuur. 

F)ulsener-9ie o1"V. pulsduur 
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De pulsenergie in een rechthoekpuls is recht evenredig met de pulstijd 
volgens: 

E = I A 1, met: 

E 
I 
A 
1 

pulsenergie 
laserintensiteit 
spotoppervlak 
pulsduur 

[J] 
[W/m2] 
[m 2

] 

[sJ 

Dit betekent dat bovenstaande figuur moet bestaan uit een aantal rechte 
lijnen. De helling van die lijnen is een maat voor het produkt van de 
intensiteit en het spotoppervlak, zodat.het iets zegt over het gebruikte 
vermogen van de laser. De afwijking van deze rechten van de bovenste 
lijnen geeft dan ook aan, dat men hier op de grens van het maximaal door 
de laser te leveren vermogen werkt en de laser dus niet in staat is d~ 

gewenste hoeveelheid energie in de puIs te steken. 

De kerktorenpuls. 

Zoals gezegd is de kerktorenpuls een puIs, die in het begin een zeer 
hoge piekintensiteit heeft en ver boven de spatgrens Iigt. Daarna neemt 
de intensiteit zo snel mogelijk af tot een waarde, die onder deze grens 
ligt. 
Ook voor deze pulsvorm zijn diverse stuursignalen gemaakt, die variaties 
geven in zowel het intensiteitsnivo na de piek ais de gemiddelde inten
siteit over de puIs. Deze stuurpuisen zijn gemaakt voor twee intensi
teitsverschillen tussen de piek en de afloop en voor het hoogste ver
schil nog eens drie variaties op het gemiddelde intensiteitsnivo van de 
laserpuls. Voor de piek is telkens de maximaal met de laser te bereiken 
intensiteit gebruikt. 
Ook zijn deze pulsen weer op acht verschillende pulstijden gebruikt 
zodat 4 * 8 = 32 verdere stuurpulsen gemaakt zijn. 
In de volgende figuur is zowel de vorm van de stuurpuls als die van de 
laserpuls opgetekend. 
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De energie van deze pulsen is gemeten en het resultaat vindt men in 
onderstaande grafiek. 
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Wanneer men bovenstaande figuur vergelijkt met hetzelfde voor de recht
hoekpuls, valt op, dat de kerktorenpuls geen lineaire vergelijking 
tussen de pulsenergie en -tijd geeft. Dit is het gevolg van de tijdsaf
hankelijkheid van de intensiteit. Deze is namelijk niet meer konstant 
over de pulsduur. De juiste formule voor de pulsenergie wordt dan ook: 

E = I(t) A T, met: 

E 
I(t) 
t 
A 
T 

pulsenergie 
intensiteit 
tijd 
spotoppervlak 
pulsduur 

[J] 
[W/m2] 
[5] 
[m 2

] 

[5] 

Daar de intensiteit aan het begin van de laserpuls erg hoog is, klimt de 
pulsenergie in de eerste millisekonde snel naar een bepaalde waarde om 
daarna weer een rechte lijn te volgen. Dit is het gevolg van het kon
stant houden van de intensiteit na de piek. 
In de figuur komt dit niet zo duidelijk tot uitdrukking omdat het ge
bruikte stuursignaal er niet voor kon zorgen, dat de laser bij zeer 
korte pulstijden de volledige piekintensiteit leverde. Dit is gebleken 
uit metingen met een fotodiode. 
De afbuiging van de bovenste lijn is weer de beperking, die de voeding 
oplegt aan het uitgangsvermogen van de laser. 
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De spotdiameter. 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee lenskombinaties: de 200/50 
en de 100/50. De lenskombinatie is bepalend voor de uiteindelijke spot
diameter van de laser. De berekeningswijze hiervoor wordt in het hoofd
stuk "Modelvorming" uiteengezet. 
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De reflektie. 

De. reflektie is een belangrijke oorzaak van de grote energieverliezen, 
die optreden bij het lasproces met de laser. AIle gereflekteerde energie 
kan namelijk niet meer gebruikt worden vocr het maken van een smelt. 
Zeker het onderzochte materiaal, aluminium, heeft een hoge reflektie
coefficient. 
De metingen, die gedaan zijn om kwantitatief iets te kunnen zeggen over 
deze reflektie hebben vocrnamelijk betrekking op de aard van dit feno
meen in de buurt van de spatgrens van aluminium. 
Deze kwantitatieve metingen zijn mbv. de eerder beschreven elliptische 
spiegel verricht. 
Het blijkt, dat de reflektie niet aIleen afhangt van het rnateriaal maar 
ook van: 

De intensiteit van de laserstraling en, 
de pulstijd. 

Dit zijn twee gegevens, die belangrijk zijn geweest vocr de keuze van 
juist een kerktorenvorm van de laserpuls als alternatief. Na behandeling 
van deze twee afhankelijkheden zal dit nader uitgelegd worden. 
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De intensiteit. 

Onderstaande figuur toont een grafiek waarin aIle reflektiemetingen z~Jn 
uitgezet tegen de intensiteit. Met behulp van een regressieprogramrna is 
hier een best passende lijn doorheen getrokken, die rond een intensiteit 
van 60 GW/m2 een knik vertoont. Deze intensiteit is ongeveer de spat
grens van aluminium. 

100 

0 0 
90 

0 
0 

80 0 0 
0 

70 

60 

Reflektie afv. intensiteit 

0 

00 

experimenteel, 180 um spot 

0 

o 0 

o 

o 

00 

o 0 
o 

o 

'-' 

~ 50 
..:t:. 

~ -III 40 "-

30 

20 

10 

0 

0 20 40 
(Times 10E9) 

Intensiteit [W/m2] 

o 

60 80 

Men ziet dus duidelijk, dat de reflektie een dalende tendens vertoont. 
De verklaring hiervoor ligt in het feit, dat na het kooktijdstip de 
metaaldamp het vloeibare oppervlak indeukt zodat er een krater ontstaat. 
Dit is het zgn. keyhole effekt. Een krater vangt het laserlicht beter in 
dan een plat oppervlak, omdat er in de krater reflekties op de wand en 
zijn, die het licht langer in de krater houden. 

100 
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laserstraal 

laserstraal 

krater 

Zodoende krijgt de lichtbundel een aantal malen de kans door het op
pervlak geabsorbeerd te worden, zodat er minder reflektie naar de omge
ving is. 
Na de knik in de grafiek is de intensiteit zo hoog, dat een dergelijke 
krater zeer snel na het begin van de laserpuls ontstaat, mede onder 
invloed van het wegspatten van materiaal. Zodoende wordt er al zeer snel 
een veel groter gedeelte van de energie geabsorbeerd. Ook de energie, 
die in de spatten zelf geabsorbeerd wordt, zal niet meer gereflekteerd 
worden. Dit is echter, zoals later zal blijken, slechts een klein ge
deelte van de energie, zodat dit geen bepalende faktor is. 

Onderstaande figuren tonen de afhankelijkheid van de laserintensiteit 
nogmaals. Bij deze metingen z~Jn aIle parameters konstant gehouden, 
behalve de intensiteit. Dit ter verifiering van de bovenstaande figuur, 
die slechts een algemene tendens laat zien. 
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Uit de metingen aan de reflektie blijkt, dat de reflektiecoefficient van 
aluminium 0,82 is. Dit geldt voor lage intensiteiten, mn. wanneer er 
geen laser in het spel is. Doordat men met een laser vee 1 hogere inten
siteiten bereikt is het noodzakelijk deze afhankelijkheid in rekening te 
brengen. 

De pulstijd. 

Wanneer men de reflektie tegen de intensiteit uitzet, ziet men dat ook 
hier van een dalende tendens sprake is. Dit is alweer te verklaren aan 
de hand van de vorming van een krater. Men kan zich voorstellen dat het 
vormen van een krater enige tijd in besiag neemt, zodat de absorptie 
later in de puIs groter is dan vroeg in de pulswanneer de krater nog 
niet gevormd is. De onderstaande figuur geeft een beeid van aIle met in
gen, waarin echter de intensiteit niet konstant gehouden is. 

"., 
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Reflektie otv. de pu Istijd 
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In feite geeft deze grafiek slechts een algemene lijn aan, die niet 
zoveel zegt. In de volgende figuur is de reflektie tegen de pulsduur 
ultgezet voor twee konstant gehouden intensiteiten. Dit geeft een beter 
beeld van de gebeurtenissen, daar hier ook duidelijk het verschil tussen 
een hoge en een lage intensiteit te zien is. Bij de lagere intensiteit 
wordt blijkbaar geen krater gevormd. De lijn van de hogere intensiteit 
geeft echter duidelijk aan dat de kratervorming hier een grote invloed 
op de reflektie heeft. Deze daalt sterk wanneer de kratervorming begint. 
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De absorptie. 

De absorptie is het gedeelte van de laserenergie, dat gebruikt wordt 
voor temperatuursstijging van het materiaal, het smelten en verdampen 
van het metaal en voor de energie, die in het weggespat aluminium zit. 
Numeriek gezien blijkt aIleen de energie, die gebruikt wordt voor een 
temperatuursstijging van het metaal, van belang te zijn. De andere delen 
vormen hier slechts een zeer klein onderdeel van. Dit wordt in volgende 
paragrafen besproken. 
Hieronder vindt men een figuur, die de absorptie als funktie van de 
pulsduur aangeeft. 

A.bsorptie afv. pulsduur 
expe,·imenteel. 20 Hz. div.intensiteiten 
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Men ziet hier een duidelijk toenemende absorptie. Dit kan verklaard 
worden aan de hand van het eerder besproken keyhole effekt: Hoe later in 
de puIs des te groter is de gevormde krater en des te hoger ook de 
absorptie is. 
Een andere oorzaak voor deze verhoging van de absorptie kan de verhoging 
van de oppervlaktetemperatuur zijn. Tot het kooktijdstip van het alumi
nium neemt de absorptie toe met de temperatuur, daarna ontstaat door de 
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expanderende metaaldamp een druk boven het oppervlak waardoor de tempe
ratuur boven het atmosferische kookpunt uitkomt en dientengevolge de 
absorptie verder toeneemt. De mate van verhoging van dit kookpunt wordt 
in een later hoofdstuk berekend. 

Een ander verhaal is de absorptie als funktie van de laserintensiteit. 
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De spreiding van deze meetresultaten is zo groot dat er geen eensluiden
de kOnklusie uit getrokken kan worden. Numerieke regressie laat een zeer 
licht dalende tendens zien die voornamelijk het resultaat is van enige 
lage meetwaarden bij hogere intensiteiten. De verwachting is echter 
tegengesteld: Bij hogere intensiteiten van de laser daalt de reflektie 
sterk, zodat een stijging van de absorptie verwacht zou worden. De 
metingen sluiten dit niet uit omdat de absorptie bij lagere intensitei
ten gemeten is dan de reflektie, zodat hier sprake is van een tekort aan 
meetgegevens. Dit gebrek komt voort uit de meetopstellingen zoals be
schreven in een eerder hoofdstuk. 
De verwachting dat de absorptie als funktie van de intensiteit toeneemt 
wordt ook onderstreept door de verdere gegevens van zowel de reflektie
als de absorptiemetingen. De reflektie is bij zeer lage intensiteiten en 

40 
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korte pulstijden ongeveer 80% van de energie, die door de laser afgege
ven wordt. Dit sluit dan prima aan bij de absorptiemetingen, die gedaan 
zijn om de invloed van de pulsduur te achterhalen (zie hiervoor pagina 
52). Hieruit blijkt nl. dat de absorptie onder deze voorwaarden ongeveer 
20% uitmaakt van de totale energie. Daaruit voIgt de verwachting, dat de 
absorptie voor zeer lage intensiteiten eerder in de buurt van de 20% 
moet liggen, dan in de buurt van de 40% zoals de regressie op de 
meetwaarden van de voorgaande grafiek doet vermoeden! 
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De verdampinqsenergie. 

De energie die gebruikt wordt om een gedeelte van het materiaal te 
verdampen kan slechts in een klein intensiteitsdomein gerneten worden. 
Men moet er namelijk voor zorgen dat de intensiteit hoog genoeg is om 
materiaal te verdampen maar men moet ook rekening houden met het feit 
dat bij een te hoge intensiteit spat ten optreden, zodat er meer mate
riaal uit het proefstuk verdwijnt dan aIleen de verdampte massa. 
De gerneten massaverschillen zijn echter zo klein, dat er geen resultaten 
gepresenteerd zullen worden, daar deze vanwege de (on)nauwkeurigheden 
van de meting onbetrouwbaar zijn. 

Een bovengrens voor dit verschijnsel is echter weI te geven: 
Er zijn geen massaverschillen gerneten, die hoger zijn dan 0,0001 gram 
zodat de bijbehorende verdampingsenergie berekend kan worden volgens: 
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J. 

Wanneer de totale pulsenergie 10 Joule is en rekening gehouden wordt met 
meetfouten, die het resultaat negatief kunnen beinvloeden, zoals bij
voorbeeld de massa van eventueel stof op het proefplaatje, dan moet tot 
de konklusie gekomen worden dat de verdamping hoogstens 0,2% van de 
totale laserenergie konsumeert. Deze bovengr en 5 zal in het vervolg 
gehanteerd worden wanneer er sprake is van verdamping. 

In een eerder onderzoek [2] zijn er schattingen voor de verdampingsener
gie bij staal gemaakt. Bij dit materiaal bleek de verdampingsenergie 
altijd lager dan 0,05 van de totale laserenergie. 

De verdampingscoefficient van aluminium is dus veel lager dan die van 
staal. 
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De smeltvorm. 

De bepaling van de smeltvorm is een belangrijk gedeelte van het theore
tische model, zoals later zal blijken. Het is daarom van groot belang om 
aan deze metingen voldoende aandacht te schenken, zodat men later de 
theorie kan verifieren. 
In het volgende zullen een aantal aspekten van dit onderwerp bekeken 
worden. Hieronder vallen onder meer de smeltgroei en de snelheid daar
van. 

De smeltdiameter. 

De smeltdiameter is een belangrijke grootheid in het lasproces omdat 
deze bepalend is voor de uiteindelijke sterkte van de las. 
De smeltdiameter wordt bepaald door de spotstraal en de radiale warmte
geleiding van het metaal. De metingen laten zien dat de spatdiameter 
niet veel meer toeneemt nadat een bepaalde evenwichtsdiameter bereikt 
is. Deze diameter wordt zeer snel bereikt, namelijk binnen 2 millisekon
den en is afhankelijk van de gebruikte laserintensiteit zoals de daarop
volgende grafiek laat zien. In onderstaande figuren is ook te zien dat 
de kerktorenpuls grotere smeltdiameters oplevert dan de rechthoekpuls. 
Dit is te verklaren als men ervan uit qaat dat de hoge aanvangsintensi
teit van de kerktorenpuls, die in de buurt van de 100 GW/m2 ligt, eerder 
een krater in het materiaal kan vormen zodat de door het materiaal 
opgenomen energie vanaf het begin groter is bij deze pulsvorm dan bij de 
rechthoekpuls. Men spreekt in dit geval van een betere inkoppeling van 
het laserlicht. 
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De smeltdiepte en de groeisnelheid ervan. 

De smeltdiameter is medebepalend voor het uiteindelijke smeltvolume. De 
groeisnelheid van de smeltdiameter kan iets zeggen over smeltlaagdikten 
en overdruk hoven het oppervlak, zoals later zal blijken. 
Het blijkt uit de metingen dat ook de smeltdiepte naar een min of meer 
konstante eindwaarde gaat, die vaak vrij snel bereikt wordt. Dit is in 
onderstaande figuur geillustreerd. Deze grafiek geeft de situatie voor 
zowel de rechthoek- als de kerktorenpuls aan. 
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OOk hier kan men weer konkluderen dat de kerktorenpuls een grotere 
smeltdiepte oplevert dan de rechthoekpuls bij gelijkblijvende gemiddelde 
intensi tei t. 

Wanneer men nu de groeisnelheid van de diepte bekijkt, dan blijkt dat 
deze in het begin zeer hoog is, nl. tot 1 meter per sekonde bij een 
intensiteit van 50 GW/m 2

, maar na 4 ms vrijwel gelijk aan nul is. Dit 
verschijnsel zal later aan de hand van het theoretisch model voor dit 
lasproces uitgelegd worden. 
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Het smeltvolume en zijn groeisnelheid. 

Het smeltvolume bestaat uit de hoeveelheid materiaal die de uiteindelij
ke verbinding tussen de te lassen onderdelen verzorgt. Het is dus wense
lijk een groot smeltvolume te kreeren. 
In de onderstaande figuur kan men zien, dat de toepassing van een kerk
torenpuls een veel groter smeltvolume ten gevolge heeft dan het gebruik 
van de normale rechthoekpuls. Dit spreekt dus in het voordeel van de 
toepassing van de geavanceerde pulseshape opties, die door de fabrikan
ten van lasers geleverd worden. 
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De snelheid van de toename van het smeltvolume heeft hetzelfde verloop 
als dat van de smeltdiepte, getuige de volgende figuur. Men kan hier 
zien, dat de verschillen in verkregen smeltvolume tussen de kerktoren
en de rechthoekpuls voornamelijk voortkomen uit de eerste 4 millisekon
den van een laserpuls, doordat hier de groeisnelheid van de kerktoren
puIs veel hoger is dan die van de rechthoekpuls. Na dit tijdstip zijn de 
verschillen veel kleiner. 
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In een later stadium zal het model aan deze resultaten getoetst worden. 
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Wanneer men de resultaten van de kerktoren- en de rechthoekpulsen met 
elkaar vergelijkt, valt meteen op dat de kerktorenpuls een veel groter 
smeltvolume realiseert dan de rechthoekpuls. Dit is te verklaren aan de 
hand van de betere inkoppeling van het laserlicht: De hoge piekintensi
teit aan het begin van de kerktorenpuls veroorzaakt reeds na enkele 
mikrosekonden een krater in het vloeibare metaal, waardoor de absorptie 
sterk toeneemt. 
Het gevolg hiervan is dat de specifieke energie van dit proces sterk 
verlaagd kan worden door gebruik te maken van een kerktorenpuls. Dit 
wordt geillustreerd in onderstaande figuur. 
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Ter verduidelijking: De specifieke energie van een proces is de energie, 
die men aan meet wenden om een bepaald volume van een materiaal te 
bewerken. Met deze grootheid kan men vrij eenvoudig verschillende pro
cessen met elkaar vergelijken, zodat men een indruk kan krijgen.van de 
efficiency van de bewuste bewerkingen. 
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Het pluimlicht. 

Het pluimlicht is in dit onderzoek voornamelijk gebruikt ter bepaling 
van het kooktijdstip van het aluminium: Wanneer het metaal namelijk aan 
de kook raakt ant staat de pluim zodat het tijdstip van verschijnen van 
de pluim nagenoeg samenvalt met het kooktijdstip. 
Een opsomming van de gemeten kooktijdstippen vindt men in de onderstaan
de grafiek. 
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Het kooktijdstip is sterk afhankelijk van de intensiteit. 

12 14 

Dit is natuurlijk triviaal, omdat bij een hogere intensiteit meer ener
gie per tijdseenheid aan het materiaal toegevoerd wordt. Het later te 
bespreken dieplasmodel levert schattingen op voor de kooktijd van een 
materiaal. Deze schattingen zullen vergeleken worden met de hier be
schreven meetresultaten. 
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De spatten. 

Het spatverschijnsel is zeer storend voor de reproduceerbaarheid van een 
las. Dit en het feit, dat er slechts weinig bekend is over de aard ervan 
gaven aanleiding tot een wat uitgebreider bespreking van dit fenomeen. 
Zoals reeds eerder gezegd is, is dit gedeelte van het onderzoek opge
bouwd uit een handmatige meting en een meting, die gebruik maakte van 
een hoogwaardige scanner met daaraan gekoppeld een stukje geavanceerde 
software. 

De resultaten van de handmatige meting. 

Deze meting heeft tot doel gehad een beeld te krijgen van het spatgedrag 
als funktie van de tijd. De proeven zijn gedaan met een laserintensiteit 
van 56 Gw/m2, een 200 ~m spot en oplopende pulstijden van 2 tot 9 ms. 
Hieruit vloeiden de volgende resultaten voort. 
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Uit deze grafieken kan men een aantal konklusies trekken: 

Er is duideIijk te zien, dat er een minimum bestaat voor zowel 
de gemiddelde spatgrootte als de totale spatmassa per laser
puIs. Dit minimum ligt bij ongeveer 5 ms. 
Dit is een onverwacht resultaat: Men verwacht nameIijk dat 
spatten, die bij een korte pulsduur ontstaan tevens terug te 
vinden z~Jn bij de spatten, die gemaakt zijn met een Iangere 
pulsduur! Dit l~idt tot de konklusie dat mbt. tot het spat
gedrag van aluminium geen gebruik gemaakt mag worden van het 
superpositiebeginsel. Men zal de gemeten pulsen ook daadwerke
Iijk als afzonderlijke puIs moeten be schouwen en men kan met 
deze metingen geen uitspraken doen over het verloop van het 
spatgedrag in de tijd. 
Het verloop van de grafieken duidt erop dat er meer dan een 
spatmechanisme optreedt, die afhankelijk van de pulsIengte na 
elkaar optreden. Ook hier zit een angel in de redenering, daar 
dit niet uitsluit dat de spat ten uit korte pulsen voorkomen 
tussen die van langere laserpulsen. Dit alles neigt naar een 
konklusie, die verondersteld dat het spatgedrag ook na de 
laserpuls op kan treden. Het optreden van dit soort spatten is 
in dit onderzoek niet aangetoond. Integendeel: Het spatgedrag 
leek vaak eerder afgelopen te zijn dan de laserpuls zelf. Er 
is echter literatuur [3] bekend, die dit verschijnsel weI 
signaleert. 

64 

Deze konklusies gaven aanleiding tot een nauwkeuriger onderzoek van het 
spatverschijnsel en met name het verloop ervan in de tijd. Daarom is er 
besloten een tweede gedetailleerder meetserie te verrichten, die in de 
volgende paragraaf behandeld wordt. 
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De resultaten van de spatmetingen met behulp van de mikrodensitometer. 

am een indruk te krijgen waarover gesproken wordt bij het spatverschijn
sel vindt men hieronder een gedigitaliseerd figuur zoals de scanner dit 
oplevert. Op de numerieke waarden die deze schematische weer gave ople
verden is de verdere analyse losgelaten. 
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De uiteindelijke output van de software bestaat uit de specifikatie van 
de spatten naar grootte en aantal. Dit z~]n relatieve getallen, die 
niets zeggen over de absolute grootte van een spat. Om toch een bruikba
re set gegevens te verkrijgen is met behulp van de eerste meting een 
absolute waarde aan deze getallen toegekend. 
De scangegevens hebben de volgende grafieken opgeleverd. 
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Deze figuren bevestigen de konklusies die uit de eerste meetserie ge
trokken konden worden. Ook hier ziet men duidelijk bij zeer korte puls
tijden een stijgende spatmassa per puIs, terwijl dit in de buurt van de 
2 ms afbuigt in een dalende tendens om bij 5 ms weer te gaan stijgen. 

Wanneer men vervolgens naar de gemeten massa per spat kijkt, ziet men 
ook hier weer dat zeer korte pulstijden grote spatten opleveren, terwijl 
dit rond de 5 ms naar het lokale minimum loopt. 

10 
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Spotmosso ofv. pulsduur 
10 
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Met enige voorzichtigheid is het nu dus mogelijk te stellen, dat alumi
nium bij deze intensiteiten niet spatloos te lassen is. Er is echter weI 
een optimaal punt in de spatkromme waar men kan profiteren van een 
redelijk groot gevormde smelt maar waarbij men toch minder last van het 
spatgedrag heeft. Uiteraard is aluminium bij lagere intensiteiten weI 
spatloos te lassen, maar dit heeft als nadeel dat de smelt veel kleiner 
uitvalt, wat voor bepaalde toepassingen een struikelblok kan vormen. Het 
is uit ervaring oak gebleken dat het spatgedrag nadelig beinvloed wordt 
wanneer men het fokus van de uitkoppeloptiek in het materiaal legt in 
plaats van erop. Hiervoar zijn geen ondersteunende cijfers te geven, 
daar dit niet verder onderzocht is. Men beschouwe dit dan ook als een 
praktische raad wanneer men deze technologie toe gaat passen. 

De verdeling van de spatgrootte is voor de rechthoek- .en de 
kerktorenpuls nagenoeg gelijk. De kerktorenpuls blijkt gemiddeld iets 
kleinere spat ten te geven, echter de totale spatmassa is hoger dan die 
van de rechthoekpuls. 
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Proc entuele verdeling van de spotten 
~er~t • .,r~puls. 2'00 t.I'n spot. 56 I~W /rr-.2 
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De energie, die in spatten gaat zitten, is met deze gegevens ook te 
berekenen. Deze energie blijkt slechts een zeer klein gedeelte van de 
totale laserenergie te zijn. Hieronder een weergave van deze resultaten. 
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DE MQDELVORMIHG. 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken 
omtrend de modelvorming rond het lasproces met de laser. 
Er is getracht een zo volledig mogelijk beeld te scheppen van de theore
tische achtergronden en rekenwijzen, terwijl daarnaast gezocht is naar 
een stuk technologieontwikkeling op dit gebied. Duidelijk moge zijn dat 
het welslagen van een lasproces met behulp van een laser afhangt van een 
schier oneindige reeks variabelen, waardoor de beschrijving van dit 
proces niet eenvoudig gehouden kan worden. Wellicht is dit laatste ook 
het gevolg van het nog steeds beperkte inzicht in deze bewerking. 
De opbouw van dit hoofdstuk komt zo goed mogelijk overeen met de vorige
n, opdat de rode draad in het verhaal duidelijk zichtbaar blijft. 

De spotdiameter. 

Naast het meten van een spotdiameter blijken er ook rekenwijzen te 
bestaan, die een voorspelling geven voor de kleinst mogelijke diameter 
van de brandvlek, rekening houdend met onvolkomenheden in de lens. 
De spotdiameter is afhankelijk van de lenskombinatie, die men in de 
uitkoppeloptiek gebruikt. Ook de diameter van de glasfiber en de bre
kings index van het lensmateriaal spelen een rol. 
De totale diameter van de spot is de som van de spotdiameter, die met 
een perfekte lens verkregen zou worden, en de afbeeldingsfout, die 
inherent is aan het feit dat men niet met perfekte lenzen werkt. In 
formule [4] geeft dit: 

d 
d tot 

d 
a 

d + d , waarin: 
a 

spotdiameter 
spotdiameter mbv. een perfekte lens 
afbeeldingsfout 

De berekening van deze grootheden gaat als voIgt: 

f2 
d = dfiber fl en, 

Em] 
Em] 
Em] 

De berekening van de sferische aberratie heeft wat meer haken en ogen, 
zodat in het volgende uitgebreider behandeld wordt. 
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Als gezegd zijn eenvoudige lenzen niet voldoende om het laserlicht dat 
uit de fiber komt op het werkstuk te fokusseren. De eenvoudigste lenzen 
zijn lenzen met sferische oppervlakken. Lenzen met een vastgestelde 
brandpuntsafstand kunnen echter op meerdere manieren gemaakt worden. Men 
kan bv. zowel plano konvexe als bikonvexe lenzen met een brandpuntsaf
stand van 100 mm kopen. Het verschil tussen deze lenzen is dat zij ieder 
een verschillende grootte van de afbeeldingsfout veroorzaken. Plano 
konvexe lenzen worden vaak gebruikt bij het fokusseren van "parallel Ie" 
stralen zoals die in laserbundels, terwijl bikonvexe lenzen vaak ge
bruikt worden voor het maken van een 1 op 1 afbeelding. 
Wanneer een enkele lens een afbeeldingsfout veroorzaakt, die niet te 
aanvaarden is, moet men een lenssysteem, bestaande uit meerdere lenzen, 
gebruiken. Ipv. een plano konvexe lens gebruikt men dan een speciaal 
ontworpen systeem, dat echter ook uitsluitend uit sferische oppervlakken 
is opgebouwd. Bijvoorbeeld een achromaat. 
In het volgende worden nu eerst de afbeeldingsfouten besproken, die 
ontstaan bij het gebruik van eenvoudige lenzen. Vervolgens worden enkele 
lenssystemen besproken, die overwogen z~]n bij het zoeken naar een 
systeem dat aan de gestelde eisen voor het gebruik bij materiaalbewer
king voldoet. 

In dit geval bestaan er slechts twee soorten afbeeldingsfouten, waarmee 
rekening gehouden meet worden. Dit komt omdat er in de optische as van 
het lenssysteem gewerkt wordt. De belangrijke afbeeldingsfouten zijn 
zodoende: 

De longitudinale sferische aberratie, de LSA en, 
de transversale sferische aberratie, de TSA. 

De LSA zorgt ervoor dat de kleinste diameter van de gefokusseerde bundel 
op een andere plaats terecht komt dan verwacht zou worden op grond van 
de theorie. Deze doorsnede komt nl. dichter bij de lens te liggen. 
De TSA is er de oorzaak van dat de afmetingen van de afbeelding groter 
zijn dan verwacht. Zie hiervoor de onderstaande figuur. 

-~I~S'·D' 
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Bij de berekeningen wordt slechts 1/4 deel van de TSA in rekening ge
bracht omdat gewerkt wordt ter plaatse van de kleinste doorsnede van de 
gefokusseerde bundel en die bevindt zich niet in het brandvlak. 
Afbeeldingsfouten van lenzen kunnen beschreven worden mbv. een fout in 
de hoek waarin stralen door de lens afgebogen worden. De eigenlijke fout 
in de diameter d

f 
of D kan dan gevonden worden door de dubbele fouthoek 

te vermenigvuld1gen met de afstand waarop deze betrekking heeft. Deze 
fout wordt in het algemeen geschreven als 1/2 * K(n)(D/f)3. Hierin hangt 
K(n) weer af van de brekingsindex n van het lensmateriaal en de vorm van 
de lens. D/f is de verhouding tussen de diameter D van de bundel in de 
lens en de brandpuntsafstand f van de lens. 
We bespreken nu de afbeeldingsfout van een plano konvexe lens, zoals 
deze is wanneer de lens gebruikt wordt voor het fokusseren van een 
"parallelle" lichtbundel. 
De aberratie voegt een extra lengte aan de berekende diameter df van de 
brandvlek toe ter grootte van: 

d = K(n)(D/f)3f, 
a 

1 
met K(n) = 32(n _ 1)2 (n 2 - 2n + 2/n). 

Voor BK-7 glas heeft de brekingsindex de waarde n = 1,5 zodat K(n) = 
0,07. Dit geldt voor een golflengte van A = 1064 nm. 

De afbeeldingsfout van de bikonvexe lens wanneer deze gebruikt wordt 
voor een een op een afbeelding is: 

D' = K(n)(D/f)32f, a 
. () 1 ( n )2 waar1n K n = 128 n - 1 • 

D is ook hier de diameter van de bundel in de lens. 

Uiteindelijk be schouwen we de afbeeldingsfout van een bikonvexe lens 
wanneer deze gebruikt wordt voor het fokusseren van een laserstraal: 

d = K(n)(D/f)3f, 
a 

1 
met K(n) = 32(n 

1 1 
1)2 (n 2 

- n - 4 + 2n)· 

Voor BK-7 glas geldt dan K(n) = 0,10. 
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De reflektie. 

De reflektie van een materiaal is afhankelijk van een groot aantal 
parameters: 

De golflengte, 
polarisatie, 
invalshoek en, 
de intensiteit van het opvallende licht en, 
de ternperatuur en, 
de oppervlaktegesteldheid van het werkstukrnateriaal. 

Een aantal van deze zaken zijn belangrijk voor het lasproces met de 
laser. Andere variabelen zijn minder belangrijk zoals de afhankelijkheid 
van de golflengte, de polarisatie en de hoek van inval van het licht. De 
laser zendt namelijk licht uit met een vaste golflengte van 1,064 ~m, de 
bundel valt loodrecht op het proefmateriaal.en is random gepolariseerd. 
De opperviaktegesteldheid van het materiaal is voor dit onderzoek echter 
wel van groot belang gebleken. Enerzijds hebben variaties in deze para
meter gezorgd voor een grote spreiding in de metingen, veroorzaakt door 
variaties in de mate van schoonheid van het oppervlak en de dikte van de 
van aluminium alom bekende oxydehuid. 
Anderzijds heeft de oppervlaktegesteldheid voor een verklaring van de 
toenemende absorptie en afnemende reflektie verschaft. Door het ontstaan 
van een krater in het opperviak na het kooktijdstip, een verandering van 
de opperviaktegesteldheid dus, neemt de reflektie af doordat een derge
lijke krater minder energie reflekteert dan een plat vlak. 
Voor het kooktijdstip is er nog een parameter van belang voor de refIek
tie: De ternperatuur. Naarmate de ternperatuur van het proefmateriaal 
toeneemt, neemt de reflektie af. 
Dit is na het kooktijdstip aIleen dan van be lang wanneer men de door het 
verdampte metaal ontstane druk hoven het proefstuk in beschouwing neemt. 
Deze verhoogde druk zorgt er namelijk voor dat de kooktemperatuur van 
het aluminium hoger komt te liggen dan het kookpunt onder atmosferische 
kondities. 

Nu zal een tweetal theoretische benaderingen voor de reflektiecoeffi
cient gegeven worden. 
Een benadering gaat uit van de brekingsindex van een materiaal terwijl 
de andere uitgaat van de specifieke weerstand van dat materiaal. Seide 
benaderingen 1 ever en een getalwaarde voor de reflektiecoefficient op die 
vervolgens vergeleken kan worden met waarden, die uit de literatuur 
bekend zijn, en natuurlijk met de meetresultaten van dit onderzoek. 
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De benaderinq van de reflektie vanuit de brekinqsindex. 

De theoretische formule [5] voor deze benadering luidt: 

R = 

R 
n 
k 

reflektiecoefficient 
brekingsindex 
extinktiecoefficient 

[-] 
[-J 
[-] 

Deze formule 
lichtinval. 

is geldig voor het geval van loodrechte 
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De brekingsindex en de extinktiecoefficient van een materiaal zijn beide 
afhankelijk van de temperatuur van het metaal en de golflengte van het 
licht. Voor aluminium geldt bij 293 K en 0,95 ~m golflengte een waarde 
voor n van 1,75 en voor k een van 8,50 [6]. 
Hiermee wordt de reflektiecoefficient R = 0,91. De waarde van k is veel 
groter dan nul wat wil zeggen dat aluminium ondoorzichtig is, maw. de 
transmissiecoefficient is gelijk aan nul. Hieruit voIgt dan weer de 
konklusie dat de som van de absorptie- en de reflektiecoefficient gelijk 
aan 1 is. 

De benaderinq van de reflektie vanuit de specifieke weerstand. 

Wanneer men aanneemt dat de absorptiecoefficient gelijk is aan die van 
de emissie voor dezelfde golflengte van licht, dan zijn er binnen deze 
katagorie benaderingen ook weer verschillende varianten bekend, getuige 
de onderstaande tabel [7J. 
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Een van deze vergelijkingen is: 

= of r r A 0,365 veil - 0,0464 (i l + ••• waarin: 

A 
r 
). 

absorptiecoefficient 
specifieke elektrische weerstand 
golflengte van het licht 

[-] 
[ run] 
em] 

Deze vergelijking is uit de bovenstaanden gekozen omdat deze geldig is 
voor relatief grote golflengten, hoge temperaturen en er bovendien van 
uit gaat dat overgangen van fasen verwaarloosbaar zijn. Dit komt goed 
overeen met de situatie zoals die bij het laserlassen van aluminium 
voorkolilt. 

De specifieke weerstand van aluminium neemt toe met de temperatuur [8], 
zodat een temperatuursstijging de absorptie toe en de reflektie af doet 
nemen. Enkele waarden hiervoor vindt men in de onderstaande tabel. 

T 
[d~9 C] 

0 
250 
500 
750 

1000 
1250 
1500 
1750 
2000 
2250 
2500 

2.~:33E-08 

3. 55E.E-08 
~.G28E-08 

5.?01E-08 
b.773E-oa 
?B"lbE-Oa 
B.918E-08 
'3. '3'31E -08 
1. 10GE-0? 
1. 21~E-O? 
1.3;21E-07 

A 
[-] 

0.05 
0.0? 
0.07 
0.08 
0.0'3 
0.10 
0.10 
0.11 
0.11 
0.12 
0.12 

R 
[-] 

0.'35 
0.'33 
0.'33 
0.'32 
0.'31 
0.'30 
0.'30 
0.8'3 
0.8'3 
0.8S 
0.88 

Enkele andere afhankelijkheden zullen in het volgende nader besproken 
worden. 
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De reflektie als funktie van de golflengte van het opvallende licht. 

In de literatuur [9] worden grafieken gegeven, die deze afhankelijkheid 
aangeven. 

R 

3D~~~-+----~----4-------~--~ 

20~~---+----~----~----~----~ 

A 

10r-~1---+-----r----4-------~--~ 

O~----~----~---L----~~--~ 
0,2 0,5 1.0 2,0 10,0 

).-

Hieruit blijkt dat de reflektie van aluminium een waarde van ongeveer 
0,90 heeft voor de golflengte van het Nd:YAG licht, 1,064 ~m. 
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De stijqing van de absorptie als gevolg van de kratervorming. 

De absorptiecoefficient van een metaal op de kocktemperatuur blijft 
konstant, mits deze kooktemperatuur konstant is. Tijdens de experimenten 
bleek men echter tach een verhoogde absorptie waar te kunnen nemen. Dit 
werd verklaard met behulp van de kratervorming tijdens het lasproces, 
het zogenaamde key-hole effekt. De krater blijkt zowel in diepte als in 
diameter te groeien zodat de absorptie eveneens toeneemt als gevolg van 
het toenemende aantal reflekties aan het smeltoppervlak. In welke mate 
de absorptie toeneemt als funktie van de kraterafmetingen is langs 
theoretische weg te voorspellen. 
De volgende figuur geeft de geometrie van het probleem aan. 

De smelt heeft een andere absorptiecoefficient dan de krater. Zodoende 
bestaat de totale absorptie uit twee gedeelten. In een formule [2J wordt 
dit: 

a = reI 

(Ok - a ) + a , met: m m 

r kraterstraal [m] 
R spotstraal [m] 
arel relatieve absorptie [-] 

ak absorptiecoefficient krater [-] 

a absorptiecoefficient m metaal op kooktemp. [-] 

Een onbekende in deze formule is de absorptiecoefficient van de krater. 
Deze is afhankelijk van de kraterafmetingen en wordt bij een ideale 
krater vocr absorptie maximaal gelijk aan 1. Wanneer men vocr deze 
coefficient de waarde 0,7 [2] aanneemt, dan kan men met een gemeten 
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absorptie van 0,3 de waarde van de kraterstraal uitrekenen. Deze komt 
dan uit op 90 ~m. Met de meetresultaten in het achterhoofd blijkt dit 
een goede benadering van de werkelijkheid te Z1Jn, zodat gesteld mag 
worden dat de absorptiestijging verklaard kan worden met behulp van dit 
key-hole effekt. 
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De verdampinq en de druk. 

Wanneer er metaal uit het proefstuk verdampt ontstaat er door de volume
toename van de damp tOY. de vaste stof een druk boven het materiaalop
pervlak. Deze druk deukt het inmiddels vloeibare oppervlak in en er 
ontstaat een krater. Na het ontstaan van de krater kan de druk gesplitst 
worden in twee komponenten: 

Een gedeelte, dat een smeltstroom veroorzaakt en, 
het resterende gedeelte, dat een gasstroom ten gevolge heeft. 

In het volgende zullen beide gedeelten besproken worden alsmede de 
oorspronkelijke druk, die de krater vormt. 

De statische druk. 

De statische druk is de druk, die door de verdamping van metaal wordt 
gevorIIXi. 
De formule, die de statische druk beschrijft, gaat uit van een evenwicht 
tussen de energiewinst, die ontstaat door de verplaatsing van de smelt 
onder invloed van een druk, en het energieverlies, dat voortkomt uit de 
vergroting van het oppervlak van de smelt. Dit geeft de volgende formu
Ie. 

p V = 1 A, met: 

p overdruk [N/m2 ] 
V volume krater [m 3] 

1 oppervlakte energie [N/m] 
A smeltoppervlak [m 2 

] 

In dit onderzoek z1Jn aannamen gedaan voor wat betreft de vorm van de 
krater. Deze is parabolisch gekozen met een halfronde smeltring om de 
krater heen. De aannamen zijn in de volgendefiguur [2] geillustreerd. 
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Vervolgens is met behulp van de formule en de bijbehorende aannamen een 
berekening gemaakt voor het geval dat de kraterstraal gelijk is aan de 
spotstraal van de laser. Hierbij is de kraterdiepte als variabele geno
men en zijn het smeltoppervlak en het kratervolume in de kraterdiepte 
uitgedrukt. Het resultaat van deze berekeningen is hieronder grafisch 
weergegeven. 

De druk ofv. de kroterdiepte 
theoretisch 
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Volgens de berekeningen is de druk, die nodig is om een krater te vor
men, hoog. Dit is eenvoudig in te zien wanneer men de druk in de op
pervlaktespanning, het smeltoppervlak en het kratervolume uitdrukt. 
Wanneer nu het kratervolume naar nul nadert zal de druk naar oneindig 
gaan. 
Dit is te zien in de bovenstaande grafiek voor kleine waarden van de 
kraterhoogte. Dit duidt erop, dat de vorming van een krater in het 
materiaal een onstabiel proces is: Het begin van de kratervorming hangt 
af van stochastische verstoringen van het oppervlak. 
Hiermee geeft de theorie een antwoord op de vraag waarom het lassen van 
aluminium vaak niet reproduceerbaar is: De inkoppeling van het laser
licht en daarmee ook de aanwending van de laserenergie hangt af van een 
toevalsfaktor! 
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De dynami sche druk.. 

De statische druk zorgt voor een drukgradient over de kraterdiepte. 
Onder in de krater heerst namelijk een hogere druk dan buiten de krater, 
waar de atmosferische druk heerst. De druk zorgt er tevens voor dat de 
smelt een stroming ondergaat. Het gedeelte van de potentiele energie van 
de statische druk, dat hiervoor gebruikt wordt, wordt geschat aan de 
hand van de volgende berekening. 

De druk, die benodigd is om de smelt uit de krater te laten stromen, is 
de dynamische druk. Dit is een omzetting van de statische druk, die 
hierboven beschreven is. 
Het stromingsmodel van Poiseulle beschrijft een laminaire stroming in 
een geheel gevulde buis. In dit geval wordt de krater als een buis 
beschouwd, die geheel gevuld is met zowel smelt als metaaldamp. Op de 
berekening van de snelheid van de smelt heeft deze tweefase vulling van 
de "buis" geen invloed, omdat de randvoorwaarde op de smelt-damp over
gang noch afhankelijk is van de viskositeit van de smelt noch van die 
van de damp. Dit is de reden waarom dit model bruikbaar lijkt voor de 
beschrijving van het systeem. De formule [10] voor dit stromingsmodel 
luidt als voIgt. 

v{r) 

v(r) 
11 

h 
R 
r 
Pdyn 

snelheidsprofiel van de smeltstroom 
dynamische viskositeit smelt 
kraterdiepte 
spotstraal 
radiale plaatskoordinaat 
dynamische druk 

[m/5] 
[Ns/m2] 
[m] 
[m] 
[m] 
[N/m2 ] 

Wanneer de dikte van de smeltlaag zeer veel kleiner is dan de krater
straal, dan is de gemiddelde snelheid van de smeltstroom bij benadering 
gelijk aan de snelheid op de helft van die laag. 
Hiermee wordt bovenstaande formule vereenvoudigd tot: 

~ v = 4 11 h R d, met: 

v 
d 

gemiddelde smeltstroomsnelheid 
smelt1aagdikte 

[m/s] 
[m] 

De gemiddelde snelheid van de smeltstroom voIgt dan uit het gelijkstel
len van de smeltafvoer en de smeltgroei volgens de wet van behoud van 
massa: 
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dh n R2 = 2 n R d v, waarin: 
dt 

dh 
dt 

snelheid kraterdieptegroei [m/s] 

Wanneer men vervolgens de groei van het kratervolume gelijkstelt aan de 
smeltgroei kan men de druk bepalen uit de volgende vergelijking. 

~ I 2 T) h = -- -- met: C
p 

Tb d 2 , 

absorptiecoefficient 
laserintensiteit 
warmtecapaciteit 

kooktemperatuur 

[-] 
[W/m2 ] 
[J/m 3 K] 

[K] 

De onbekende parameter 
Wanneer men aanneemt dat 
laserpuls en als deze 
neemt de dynami sche druk 

in deze vergelijking is de smeltlaagdikte d. 
deze konstant is gedurende de duur van de 
dikte onafhankelijk is van de intensiteit, dan 

evenredig toe met het produkt van intensiteit 
en kraterdiepte. 
Nu een getallenvoorbeeld. Wanneer: 

(l = 0,20 
I = 50 GW/m2 , 
T) = 3,88 mNs/m2, 
d = 10 Ilm , 
Cp = 3,3 MJ/m 3K, 

Tb = 2793 K 

En wederom de kraterdiepte h als variabele wordt genomen, dan ontstaat 
de volgende grafiek: 
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Uit dit voorbeeld blijkt, dat bij de gebruikte laserintensiteiten de 
dynamische druk in het begin van de laserpuls veel kleiner is dan de 
statische. Dit geeft aan dat de druk, die nodig is om een krater te 
vormen veel groter is dan de druk, die nodig is om de krater in stand te 
houden, maar ook dat de statische druk in het begin van de puIs slechts 
voor een klein gedeelte omgezet wordt in een stroming van de smelt. Het 
grootste deel wordt dan omgezet in een stroming van de gasstroom. 
Deze wordt in het volgende besproken. 

Door de drukgradient ontstaat dus een gasstroom die vanuit de krater 
naar buiten stroomt. 
Deze gasstroom is, samen met de druk, een van de belangrijkste redenen 
waarom de smelt buiten de krater gewerkt wordt. De grootte van de snel
heid van deze gasstroom is te berekenen mbv. de volgende formule: 

P + 1 2 
2 p v = 

p 

v 

konstant, waarin: 

soortelijke massa gas 
snelheid gas 

[kg/ml] 
[m/s] 
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p statische- minus dynamische druk 

De statische druk, die door de verdamping van metaal gevormd wordt, 
wordt door de bestaande drukgradient omgezet in kinetische energie voor 
de gasstroom. De gasstroomsnelheid wordt weergegeven in de onderstaande 
figuur. 
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Men ziet dat de gasstroomsnelheden met name voor kleine waarden van de 
kraterdiepte hoog zijn, terwijl deze na een bepaalde drempelwaarde 
gelijk aan nul worden. 
Deze drempelwaarde wordt bereikt wanneer de door de verdamping opgewekte 
druk gelijk is aan de druk, die nodig is om de smeltstroom in stand te 
houden. 

Een verdere konklusie die uit het voorgaande getrokken kan worden is dat 
het dieplasproces, volgens het model, na een bepaalde diepte van de 
krater op zal houden. Dan wordt er namelijk niet voldoende druk door de 
verdamping geleverd om de smeltstroom in stand te houden, zodat van 
verdere kratervorming door dit mechanisme geen sprake is. 
OOk de gasstroom levert dan geen bijdrage meer tot de kratervorming daar 
de snelheid ervan gelijk aan nul is geworden. Toch zijn er smelten in 
aluminium gemeten, die dieper zijn dan deze drempelwaarde (to,S rom). 
Dit duidt op nog een ander effekt, dat. de smeltstroming kan veroorzaken. 
Verantwoordelijk hiervoor is het zgn. Marangoni effekt. 
Het Mar angoni effekt komt voor wanneer in een materiaal grote tempera
tuursgradienten voorkomen. De oppervlaktespanning van het koude mate
riaal is veel hoger dan dat van het hete metaa1, zodat de opperv1aktes
panning van het koude materiaa1 trekt aan het warmere materiaal. De 
krachten zijn bij temperatuursverschi11en zoals die voorkomen bij dit 
lasproces groot genoeg om de smelt uit de krater te trekken. Een i1-
lustratie van dit effekt vindt men in de volgende figuur. 

Het Marangoni effekt 
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Het getal van Marangoni wordt gegeven door de volgende formule [24]: 

1 
n 
a 

dy 
dl 

£r 12 = dl waarin: na' 

dikte smeltlaag 
dynamische viskositeit 
warmtediffusie 

oppervlaktespanningsverandering 

[m] 
[Ns/m 2 

] 

[m 2/s] 

[N/m] 
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Wanneer het getal van Marangoni groter is dan 1, is het rnogelijk dat de 
oppervlaktespanning gesmolten rnateriaal uit de smelt trekt. Voor alumi
nium gelden de volgende waarden: 

1 = 10 \.1m , 
n = 3,88 rnNs/m2, 
a = 40 mm 2/s , 
Ym = 0,903 N/m en, 

Yb = 0,605 N/m , zodat: 

NMa ~ 20. 

Deze berekening geeft aan dat het Marangoni effekt wel degelijk in staat 
is om de smelt uit de krater te trekken. Men zal hiermee dus rekening 
moeten houden wanneer men dit fenomeen beschouwd en in een model wil 
vangen. In dit verslag wordt verder geen kwantificering gegeven van de 
hoeveelheid rnateriaal, die door de oppervlaktespanning uit de krater 
getrokken wordt. 
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De absorptie van laserHcht in de pluim. 

De metaaidamp, die na het kooktijdstip baven het materiaal verschijnt, 
wordt de pIuim genoemd. Deze pIuim heeft een zeer hoge temperatuur en 
staat bloot aan een hoge Iaserintensiteit. Hieruit konkludeert men in 
verscheidene publikaties [11,12,13J, dat deze pluim geheel of gedeelte
lijk geioniseerd is, een plasma dus. Aan de hand van deze konklusie 
wordt vervolgens de absorptie van het laserlicht in de pluim verklaard. 
In hoeverre deze veronderstelling met de realiteit overeenkomt is reeds 
eerder onderzocht [2] en weerlegd. In dit onderzoek zal daarom geen 
verdere aandacht geschonken worden aan de verklaring van de absorptie in 
de pluim mbv. plasmatheorieen. 

Toch is de absorptie in de pIuim weI degeIijk gemeten en moet er dus 
gezocht worden naar een andere verklaring en beschrijving van dit ver
schijnsel. Deze wordt gevonden in de verstrooiing van het laserlicht 
door de metaaideeltjes in de pluim. Deze metaaldeeltjes ontstaan door 
kondensatie van de metaaldamp aan de lucht. De absorptie wordt zoals 
gezegd berekend met behulp van de absorptielengte. In formule geeft dit: 

1 
B 

B 
C 
D 

= C D, waarin: 

absorptielengte 
botsingsdoorsnede per deeltje 
deeItjesconcentratie 

De botsingsdoorsnede is dus afhankelijk van de diameter van de metaal
deeltjes in de pIuim. Deze zijn voor een eerder onderzoek gemeten door 
de Japanner Matsunawa [14J. De verdeling van de grootte van deze deel
tjes is weergegeven in de volgende grafiek. 

Oeeltjesverdeling in een pluim 
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Hieruit blijkt dat de deeltjesdiameter kleiner is dan de golflengte van 
het laserlicht. De laserstraal wordt dan slechts weinig gehinderd door 
de deeltjes. Dit wordt gekwantificeerd met behulp van een zichtfaktor 
[15]. Deze zichtfaktor is zowel voor de abserptie als voor de verstrooi
ing bekend: 

Qver 

Qabs 

Q
abs 

en, 

x 

r 
A 

= 

= 

8 x" IN
2 

- 112 
N2 en: 

3 + 1 ' 

4 x 1m N2 

(N 2 
- 1 

1 ), waarin: 
+ 

komplexe brekingsindex 
zichtfaktor veor de verstrooiing 

zichtfaktor voor de absorptie 

= 2~ riA, waarin dan: 

straal metaaldeeltje 
golflengte licht 

Voor aluminium geldt nu: 

N = 1,75 + j 8,50 
r = 15 nm 

zodat: 

N 2 
- 1 

N2 + 1 = 1,02 + j 0,01. 

[-] 
[-] 

[-] 

em] 
em] 

Het invullen van deze faktoren geeft dan de volgende zichtfaktoren: 

o = 0,171 * 10-l en, 
~er 

Q = 3,544 * 10-l. 
abs 

Uit deze berekeningen blijkt dat de pluim ongeveer 20 maal meer absor
beert dan verstrooit. De verstrooiing is dus relatief klein zodat dit 
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geen sluitende verklaring geeft voor de absorptie van de laserenergie in 
de pluim. 
Nu moeten enkele aannamen voor een verdere berekening gedaan worden: 

De verdampte massa kondenseert bolvormig, 
aIle bolletjes bevinden zich in de pluim en, 
de pluim is cilindervormig. 

Uit deze aannamen volgen dan voor de deeltjesdichtheid en de botsings
doorsnede de volgende formules: 

D 
4 

m v 

'II r3 p V 
3 P 

en, 

c = 'II r2 Q b ' waarin: 
a 5 

p 

m v 

soortelijke massa aluminium 
verdampte massa 

volume pluim 

De absorptielengte wordt nu: 

1 N2 - 1 mv 
= 6 'If Im ( ) 

B N 2 + 1 P A V 
P 

Ter illustratie voIgt nu een getallenvoorbeeld. Voor: 

p = 2700 kg/m 3 

Im( •• ) = 0,01 
A = 1,064 urn 
m = 5,0 119 v 

V = 120 nun 3 en, p 

h p = 20 nun , dan is: 

B = 0,365 meter. 

[kg!m 3] 
[kg] 

[m 3] 

Dan voIgt voor de relatieve absorptie van Iaserstraling door de pIuim: 
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Cl = 

h 
P 

h /B 
1 - e P = 0,05, met: 

hoogte pluim [m] 

De absorptie in de pluim is het gedeelte van de energie, dat niet in de 
energiebalans terug te vinden. Dit is maw. het gedeelte dat overblijft 
nadat de materiaalabsorptie en -reflektie van de totale energie af
getrokken z~Jn. Daaruit blijkt dat de gemeten absorptie in de pluim 
ongeveer 0,10 bedraagt. De bovenstaande berekening geeft inderdaad een 
indikatie dat dit gedeelte door de pluim geabsorbeerd wordt zodat bo
venstaande theorie een redelijk inzicht in dit fenomeen geeft. De geab
sorbeerde energie in de pluim wordt weer afgegeven dmv. geleiding aan de 
lucht en door warmtestraling. 

Voor een redelijke afschatting van de waarde van bovenstaande theorie is 
het belangrijk een idee te hebben van de pluimtemperatuur. 
Hiervoor wordt uitgegaan van thermisch evenwicht van een metaaldeeltje 
in de pluim. Een deeltje ontvangt energie van de laserstraling terwijl 
het energie verliest door warmtestraling en geleiding. De geleiding aan 
de lucht wordt hier verder verwaarloosd. De volgende vergelijking geldt 
dan vOOr de energiebalans van een metaaldeeltje: 

'Jr r 2 Q
abs 

I = 4 'Jr r 2 Q . . 0 T~, zodat: 
em~ss~e 

I Qabs T\ = -4----~~--- waarin: 
o Qemissie' 

T 

I 
o 
Qabs 

QemisSie 

temperatuur pluim 
intensiteit 
Stefan-Boltzmann konstante 
zichtfaktor absorptie 

zichtfaktor emissie 

[K] 
[w/m2 ] 
[W/m2K~ ] 
[-] 

[-] 

Met behulp van deze formule is een schatting van de pluimtemperatuur te 
maken wanneer de zichtfaktoren bekend zijn. De zichtfaktor voor de 
absorptie is 0,0024 voor deze golflengte van het laserlicht en een 
metaaldeeltjesstraal van 10 nm. De zichtfaktor is niet op deze manier te 
bepalen omdat de emissie een geheel spektrum omvat! De zichtfaktor voor 
de emissie ligt tussen die van de absorptie en de absorptiecoefficient 
van het aluminium. Wanneer nu een emissiezichtfaktor van 0,10 wordt 
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aangenomen en een laserintensiteit van 10 GW/m 2
, dan is de pluimtempera

tuur ongeveer 5500 Kelvin! 
De werkelijke temperatuur van de pluim ligt waarsehijnlijk lager omdat 
de laserintensiteit hoven het metaaloppervlak afneemt vanwege de fokus
sering en ook omdat het verlies aan energie dmv. geleiding verwaarloosd 
is maar weI degelijk aanwezig. De lueht om de pluim kan namelijk energie 
absorberen: Om 1 em 3 lueht 1000 Kelvin op te warmen is ongeveer 0,5 
Joule nodig. Deze hoeveelheid energie is voldoende om aIle metaaldamp te 
kondenseren, waarna het in de pluim geabsorbeerde laserlieht de metaal
deeltjes opnieuw zou kunnen verdampen! 
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De spatqrens. 

Spatten is het verschijnsel dat een gedeelte van het vloeibare materiaal 
uit de smelt geslingerd wordt. Zowel deze spatten als de eerder beschre
yen pluim zijn op onderstaande fotoos goed te onderscheiden. 

Bij de toepassing van het laserlassen wil men zoveel mogelijk het spat
ten voorkomen omdat dit de oorzaak is van het vervuilen van de uit
koppeloptiek, waardoor de laserenergie op den duur niet meer voldoende 
door deze lens naar buiten kan treden. Een even belangrijke reden is 
echter ook de betrouwbaarheid van de las. Wanneer er smelt verdwenen is, 
is de las minder sterk door het ontbreken van een gedeelte van deze las, 
de spatmassa. 
In het volgende worden een aantal mogelijke spatmechanismen besproken, 
die zowel apart als gelijktijdig voor kunnen komen. Het is, gezien de 
meetresultaten, ook niet uitgesloten dat sommige spatmechanismen na 
elkaar optreden. 
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De beperkte oppervlaktespanning van een materiaal als ooczaa&k.vaanhbet 
spatverschijnsel. 

96 

Allereerst vindt men hieronder een figuur [2], die de begrippen en de 
geometrie van een las tijdens de bewerking moet verduidelijken. 

De las zal in dit geval gaan spatten wanneer de kinetische energie van 
de smeltstroom groter wordt dan de oppervlaktespanning van een spat. Dit 
geeft de volgende evenwichtsvergelijking: 

1 m v 2 = A met· '2 kr Yb , • 

A spatoppervlak (= 4 'II r 2) [m 2 
] 

r spatstraal (= 0,5 d) [m] 

massa spat (= 
4 

11" r 3) [kg] m "3 p 

vkr kritieke smeltstroomsnelheid [m/sJ 

Yb oppervlaktespanning op kooktemperatuur [Him] 

De toename van het smeltvolume komt uit de kraterwand zodat men de 
volgende evenwichtsvergelijking op kan stellen, die uitgaat van volume
behoud: 
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dV 
dt 

R 
d 

dV 
dt 

v 

= 2 w R d V, waarin: 

straal brandvlek 
dikte smeltlaag 

snelheid smeltvolumetoename 

gemiddelde snelheid smeltstroom 

em] 
em] 

[m/s] 

Het kombineren van deze twee formules Ievert dan de volgende: 

d
kr 

= (dV) 2 _-,P=-:--_ met: 
dt 48 'If 2 y , 

b 

kritieke smeltlaagdikte em] 

Wanneer de smeltlaagdikte gelijk is aan de evenwichtslaagdikte volgens: 

A I1Tb 
z = m I a 

A 

Z m 

ATb 

I 
a 

AT 
m 

I1Tb 
In (AT ), met: 

m 

warmtegeleiding 
evenwichtslaagdikte 

kook- minus kamertemperatuur 

geabsorbeerde laserintensiteit 

smelt- minus kamertemperatuur 

[W/mK] 
[m] 

[K] 

[w/m2 ] 

[K] 

OVerigens zal de oorsprong van deze formule in een later 
hoofdstuk verklaard worden. 

In dit geval kunnen we een intensiteit berekenen waarbij het spatten op 
zal treden: 
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a 
I 3 = 48 C 3 (T - T ) 3 
kr p b r waarin: 

warmtediffusie 
kritieke intensiteit voor spatten 

warrntecapaciteit 

kooktemperatuur 

kamertemperatuur 

[K] 

[K] 

Wanneer men de gevraagde waarden voor het geval van aluminium invult, 
voorspelt deze formule voor een 200 urn spot een kritieke intensiteit van 
22,5 GW/m2. V~~r een 400 um spot is dit dan 14,2 GW/rn2. De waarde van de 
absorptie in deze formule is 0,25 gekozen, een redelijke waarde zoals 
uit de meetresultaten blijkt. Deze formule geeft een redelijk goede 
verwachting voor de kritieke intensiteit. Deze ligt in de praktijk een 
faktor twee hoger dan voIgt uit deze vergelijking. 
Dit is echter goed te verklaren wanneer men de aannamen nogmaais goed 
bekijkt. Hierin wordt nl. gesteld dat de smeltlaagdikte gelijk zou z~Jn 

aan de evenwichtslaagdikte. Dit is echter niet het geval. Wanneer dit 
namelijk weI het geval zou zijn, dan zou de smelt in de breedte net zo 
snel toenemen als in de diepte. Dit is, blijkens de metingen, zeker niet 
het geval: De toename van de diameter is veel kleiner dan die van de 
diepte van de smelt. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat de 
smeltlaagdikte op de bodem van de krater veel dunner is dan die op de 
wanden van de krater. Hierdoor vindt onderin een veel betere warmtege
leiding naar het ongesmolten materiaal plaats, zcxiat de kratergroei in 
de diepte groter is dan die in de breedte. 
De dikte van de smeltlaag is dus te klein gekozen. Wordt deze nu reeler 
en dus groter gekozen, dan neemt de kritieke intensiteit toe waardoor 
een betere voorspelling van de spatgrens verkregen wordt. 

Wanneer men de aard van dit model beschouwt, kan men tot de konklusie 
komen dat optredende spatten een ruimtelijke verdeling in de vorm van 
een ring hebben. Dit komt voort uit het feit dat in deze beschouwing de 
spatten langs de kraterwand gevormd worden, doordat zich hier de smelt
stroom bevindt. Dit blijkt voor staal ook het geval te zijn. Wanneer men 
met een proefglaasje de spat ten opvangt blijkt dit een ringvormige 
afbeelding op het glas te geven. Voor aluminium is dit niet aangetoond, 
de spatten hebben hier veel eerder een random verdeling over het glasop
pervlak. Dit geeft aan dat de verschijnselen rondom het lasproces met de 
laser niet eenvoudig aan de hand van een enkel model te verklaren z~Jn. 

Tevens is dit een indikatie voor het niet voldoen van dit model voor het 
geval van aluminium. 
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De gasstroom in de krater als oorzaak van het spatverschijnsel. 

Wanneer het metaal verdampt ontstaat er een gasstroom, die met name in 
de krater zelf hoge snelheden kan bereiken. Een gasstroom kan druppels, 
of in dit geval spatten, uit een vloeistof trekken. Dit is ais voIgt 
aanschouwelijk te maken. 
Men neme aan dat de smeltlaagdikte bovenin de krater relatief groot is 
en deze dikte bovendien varieert door onregelmatigheden in de vloeistof
en de gasstroom. Dit is verklaarbaar, wanneer men ervan uit gaat dat de 
smelt naar boven toe een lagere temperatuur krijgt door een zekere mate 
van afkoeling. Met de lagere temperatuur van de smeltlaag neemt de 
viskositeit toe, zodat de snelheid van de smelt af zal nemen en de dikte 
bovenin dus toe zal nemen. 
Nu kan men zich ook voorstellen dat de snelle gasstroom een druppel uit 
de vloeibare kraterwand kan trekken zodat een spat ontstaat. 
De stromingsleer kent een kengetal, dat een aanwijzing geeft voor de 
mate waarin een gasstroom druppels uit een vloeistof kan trekken, het 
getal van Weber: 

We = 

v 
9 

P over 

p V 2 1 
9 9 = 

P over 1 
met: 2 n y n y 

getal van Weber 
karakteristieke uitsteeklengte 
oppervlaktespanning 
soortelijke massa gas 

sne1heid gas 

overdruk 

[-] 
em] 
[N/m] 
[kg/m 3 l 

[m/5] 

Wanneer het getal van Weber groter of gelijk aan 1 is, dan ziet een 
gas5troom kans druppels uit de vloeistof te trekken. Daarmee wordt de 
kritische druk: 

n y 
Pkr = --1--' 

Wanneer men nu de volgende waarden, die kenmerkend zijn voor 
aluminium, invult: 

y 

1 
= 
= 

0,605 N/m en, 
100 ~m 

dan voIgt voor de kritieke druk: 
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Pkr = 19000 N/m 2 

Wanneer men nu iets over de druk als funktie van de laserintensiteit kan 
zeggen dan kan men uit de kritieke druk de kritieke intensiteit voor het 
spatgedrag bepalen. Hiervoor wordt een tweede benadering gedaan vanuit 
de intensiteit, die gebruikt wordt voor de verdamping van een gedeelte 
van het metaal. 

Uit het principe van massabehoud voIgt: 

v tlg = V tl S ' 
met: g 5 

V snelheid gas [m/s] g 

tlg soortelijke massa gas [kg/m 3 
] 

v snelheid verdampingsfront [m/s] 
s 

tls soortelijke massa vaste stof [kg/m l] 

De snelheid van het verdampingsfront wordt berekend uit het gedeelte van 
de intensiteit, dat gebruikt wordt voor de verdamping, en uit de verdam
pingsenthalpie: 

I 
v 

vs = S-' waarin: 

I 
v 

H 
v 

v 

intensiteitsgedeelte voor de verdamping 

verdampingsenthalpie 

De overdruk kan nu bepaald worden: 

I 2 tl 2 
V s 

2 H 2' 
Pg V 

[W/m2 ] 
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Invullen van de volgende gegevens levert dan een overdruk op: 

I = a I v V 

a = 0,01 v 

Ps = 2700 kg/m 3 

Pg = 0,127 kg/m 3 

H = 29,09 GJ/m3 v 

Zodat in kombinatie met de eerder berekende kritieke overdruk 
wederom een kritieke intensiteit voor het spat ten uitgerekend 
kan worden: 

I = kr 75 

In tegenstelling tot de eerder uitgerekende kritieke intensiteit voor 
het spatgedrag, blijkt deze aan de hoge kant uit te vallen. Dit is te 
verklaren aan de hand van de gekozen karakteristieke uitsteeklengte. 
Wanneer deze groter gekozen wordt, wordt de kritieke overdruk Kleiner en 
de bijbehorende intensiteit ook. Zodoende kan men dus met experimentele 
meetgegevens de uitsteeklengte bepalen. 
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De vorming van gasbellen in de smelt en hun invloed op het spatgedrag. 

Uit de bestudering van de doorsnede van de laserlassen is gebleken dat 
er gasbellen in de smelt ontstaan, die deels "ingevroren" worden in de 
gestolde smelt. Een ander gedeelte van de bellen ontsnapt aan de smelt 
voordat deze gestold is. 

De herkomst van de gasbellen is niet onderzocht. Een mogelijkheid is 
bijvoorbeeld lucht, die door de terugstroming van de smelt in de krater 
ingevangen wordt. Dit lijkt echter niet erg waarschijnlijk. Een andere 
mogelijkheid is dat toevoegingen aan dit aluminium, die een lager kook
punt hebben, in een latere fase willen kondenseren dan het aluminium 
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stolt, doordat het kookpunt van een dergelijk materiaal lager ligt dan 
dat van aluminium. Te denken valt dan aan zink of koper. Dit lijkt 
waarschijnlijker, mede gezien de vorm van de gasbellen, die geen scherpe 
hoek en hebben maar bolvormig zijn. Hierdoor worden tevens zaken als ware 
deze bellen krimpholten uitgesloten. 

Deze gasbellen willen onder invloed van het verschil in soortelijke 
massa tussen gas en metaal ontsnappen aan de smelt, maar worden gehin
derd door de wrijvingsweerstand, die veroorzaakt wordt door de viskosi
teit van de smelt. De wet van Stokes [6] geeft een indikatie van de 
snelheid van een gasbel: 

9 
r 
PI 

P2 

11 

vb 

waarin: 

versnelling zwaartekracht 
straal gasbel 
soortelijke massa smelt 
soortelijke massa gas 
dynamische viskositeit smelt 
snelheid gasbel 

[m/s 2] 
em] 
[kg/m 3 

] 

[kg/m 3 
] 

[Ns/m 2 
] 

[m/s] 

Voor waarden van de parameters, die voor dit onderzoek gebruikelijk 
z~]n, is het mogelijk de snelheid van de gasbellen in de smelt te bere
kenen. Hieronder vindt men een grafiek die een indruk geeft van de 
gasbelsnelheid als funktie van de straal van de gasbel. 
De volgende grafiek laat voor verschillende gasbelstralen de afgelegde 
afstand van een gasbel als funktie van de tijd zien. Hieruit blijkt dat 
gevormde gasbellen, vooral bij klein ere diameters van de gasbel en korte 
pulstijden, niet altijd uit de smelt kunnen ontsnappen. 
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De gasbellen die weI uit de smelt kunnen ontsnappen verocrzaken altijd 
spatten. Dit is te verklaren door middel van de volgende reclenering. 

De druk in een gasbel is aan de hand van de oppervlakte energie van de 
smelt te berekenen volgens [6]: 

= 4 y P -r-, waarin: 

P 
y 

r 

druk gasbel 
oppervlakte energie smelt 
straal gasbel 

[N/ml] 
[N/m] 
[m] 

Wanneer de gasbel aan het oppervlak van de smelt komt, zal er aanvanke
lijk een gasbel bestaan, die zich vocr een gedeelte onder het smeltop
pervlak bevindt en een gedeelte van de gasbel zal boven het oppervlak 

~, 

I 

1 
I 

10 
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uitsteken, beschermd door een dun laagje smelt. Wanneer de gasbel ver
volgens springt ontstaat er een gat in het beschermende laagje smelt, 
zodat er gesproken kan worden over een uitsteeklengte van de smelt. Deze 
is aanvankelijk minimaal de helft van de diameter van de gasbel. Dit is 
nl. het geval wanneer de gasbel precies in het hoogste punt begint te 
scheuren. In andere gevallen is de uitsteeklengte aan een der beide 
zijden groter dan de straal van de gasbel. 
Kijken we vervolgens naar het kriterium voor spatten volgens het getal 
van Weber: 

=~ 
1 ' 

dan bIijkt dat, wanneer men de minimale uitsteeklengte r heeft, de druk 
in de gasbel altijd groter is dan de kritieke druk voor spatten: 

~ >!.....r zodat: 
r r ' 

P > Pkr voor aIle gevallen. 

Wanneer vervolgens wordt verondersteld dat de heersende overdruk in de 
gasbel volledig wordt omgezet in kinetische energie, kan de ontsnap

pingssnelheid van het gas bepaald worden met de volgende formule: 

P = 1 2 2' p v , zodat: 

v = y'CU ) r p , met: 

v snelheid gas [m/s] 
p soortelijke massa gas [kg/m J

] 

De volgende aanname is dat de snelheid van de spatten gelijk is aan de 
snelheid van de gasstroom, zodat met behulp van de meetresultaten met 
betrekking tot de spatmassa de kinetische spatenergie te bepalen is. 
Wanneer we de volgende waarden invullen voor de parameters: 

y = 0,606 N/m 
m = 6,0 ).lg 
r = 80 ).lm en, 
p = 2385 kg/m 3 . 
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Dan voIgt voor de kinetische spatenergie: 

E s,k 

E = 38 nJ. s,k 

8 3 n r2 y, zodat: 

106 

Een schatting van de bovengrens van de kinetische spatenergie van de 
gemeten spatten geeft een waarde van 30 nJ, zodat hier gesproken kan 
worden van een goede benadering. De bovengrens van de kinetische 
spatenergie is bepaald uit de maximum smeltstroomsnelheid. De 
kinetische energie van een spat in de smeltstroom levert bovenstaande 
waarde Ope 

De verhoogde kooktemperatuur van de smelt door de drukopbouw erboven als 
oorzaak van het spatgedrag. 

Door het verdampen van metaal ontstaat boven de smelt een druk. Deze 
druk heeft een verhoging van de kooktemperatuur van het aluminium tot 
gevolg ter grootte [6]: 

l1T = T (2.8808 - log p) waarin: 
~ + 0.15 (2.8808 - log p)' 

l1H 
= vap met: 

2.303 R T ' 

l1T 
T 

P 
R 
l1H vap 

Tb 

b 

kooktemperatuurverhoging 
geobserveerde kooktemperatuur 
overdruk 
molaire gaskonstante 
verdampingsenthalpie 

kooktemperatuur bij standaard druk 

[K] 
[K] 
[lIIDHg] 
[J/molK] 
[J/mol] 

[K] 

Voor aluminium, dat bloot staat aan een laserintensiteit van 50 GW/m 2 

gelden dan de volgende waarden: 

p = 40 kPa = 300 mmHg 
R = 8,31 J/moIK 
T = 2793 K = Tb 
l1H = 290,9 kJ/mol vap 

zodat: 



De modelvorming 

= 5,44 

en de volgende kookpuntverhoging ontstaat: 

= 200 K 

Het kookpunt van aluminium komt hiermee op ongeveer 3000 
Kelvin te liggen. 

Wanneer de druk hoven het oppervlak wegvalt is de smelt dus oververhit. 
De overtollige energie, die in de smelt verzameld is als gevolg van deze 
oververhitting, moet vervolgens zo snel mogelijk afgevoerd worden. Een 
groot gedeelte kan afgevoerd worden door geleiding en verdamping, maar 
het resterende gedeelte wordt omgezet in spatenergie. Een schatting van 
de hoeveelheid energie, die in de spatten gestoken wordt, is gemaakt aan 
de hand van de verdeling tussen geleidings-, verdampings- en spatenergie 
bij een niet oververhitte smelt. Deze verhoudingen liggen als voIgt: 

Laserpulsenergie: 1,000 

waarvan: 

geleidingsenergie 0,200 
verdampingsenergie: 0,002 en, 
spatenergie 0,001 

De rest van de laserpulsenergie wordt gebruikt voor reflektie 
en voor absorptie in de pluim. Dit is hier echter niet rele
vant. 

De extra energie, die door de oververhitting van de smelt hierin op
geslagen is, voIgt uit: 

E = Cp V ~T, waarin: 

E 
V 
~T 

C 
P 

oververhittingsenergie 
volume smelt 
oververhitting 
wartmtecapaciteit 

[J] 
[m 3 

] 

[K] 
[J/m 3 K] 
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Vult men nu de volgende waarden hiervoor in: 

V = 0,1 ~3 
6T = 200 K 
C = 3,3 MJ/mlK p 

Dan voIgt voor deze extra energie: 

E = 66 mJ. 

Het gedeelte van de spatenergie daarin is: 

E = 0,001 * 66 mJ = 66 ~J. spat 

Aangezien de gemiddelde energie per spat in de grootte orde van 1 mJ 
Iigt, maar er ook veel kleinere spat ten worden aangetroffen met een 
energieinhoud van ongeveer 5 ~J, betekent dit dat de ovrverhitting 
slechts zeer kleine spatten kan veroorzaken. 

Andere mogelijke spatoorzaken. 

Van aluminium is bekend, dat het zeer snel een oxydehuid vormt. Door de 
Iaserenergie wordt deze oxydehuid weggehaald, waarna deze zeer snel 
daarna weer gevormd wordt. Het is in te denken, dat de oxydehuid zich zo 
snel en agressief op het gestoide materiaal vormt dat het onderliggende 
materiaal, wat nog steeds in gesmolten toestand verkeert, hierdoor weer 
door het zeer dunne gestolde laagje dringt en dan spatten vormt. Wanneer 
dit fenomeen op zou treden, zou dit betekenen dat deze spatten na de 
laserpuls vrijkomen. Dit is in dit onderzoek niet aangetoond. De kwali
tatieve metingen met behuip van de fotodiode geven in geen van de geval
len spatten te zien, die pas na de laserpuls voorkomen. Er zijn echter 
publikaties bekend, die dit verschijnsel weI beschrijven [3] zodat het 
geen volledig uit de lucht gegrepen redenering is. 
Een alternatieve mogelijkheid tot spatvorming is de terugstroming van de 
smelt in de krater. Men zou zich kunnen voorstellen dat de hete smelt 
terugstroomt in een reeds verder afgekoeide krater, wat lokale spannin
gen en vervormingen met zich mee kan brengen. De waarschijnlijkheid dat 
de krater reeds verder afgekoeld is dan de smelt is groot daar de krater 
een groot metallisch kontakt maakt met het bulkmateriaal, terwijl de 
smelt hiermee een veel kleiner kontaktoppervlak heeft. 

Voorgaand hoofdstuk geeft weI aan dat er een groot aantal faktoren zijn, 
die spatten kunnen veroorzaken. Deze faktoren komen meestal in kombina
tie met elkaar voor. Ook zal duidelijk zijn dat het spatverschijnsel nog 



De modelvorming 109 

steeds niet voor honderd procent begrepen is. Verder onderzoek zou de 
resterende onduidelijkheden misschien op kunnen helderen. 
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Verifikatie van de bestaande theorieen en ontwikkeling van een dieplas
model. 

Zowel de meetresultaten als de theorieopbouw van de vorige hoofdstukken 
hebben een groter inzicht in het lasproces met de laser verschaft. 
Hierdoor kan men de verkregen inzichten vergelijken met bestaande theo
rieen om zo tot een afgerond geheel te komen. 
Verder is er in de literatuur [16] een model gevonden, dat het boorpro
ces met de laser beschrijft. Dit model is gebruikt om een dieplasmodel 
te ontwikkelen, dat een eerste afschatting van belangrijke parameters 
oplevert. In dit hoofdstuk zullen twee modellen, het geleidingslasmodel 
en het geleidingslas- gekombineerd met het konvektiemodel summier be
sproken worden. De reden hiervoor is dat deze modellen niet van toepas
sing zijn geweest op dit onderzoek omdat er gekeken is naar de reali
seerbaarheid van dieplassen op aluminium. Deze modellen zijn dan ook 
slechts besproken om een volledig beeld te geven van de stand van zaken 
in de wereld van de laserlas. 
Een uitgebreider bespreking komt toe aan het dieplasmodel, het model 
waar dit onderzoek om draaide. 

Ret geleidingslasmodel. 

Voor de beschrijving van een temperatuurprofiel, dat veroorzaakt wordt 
door geleiding, is de algemene warmtedifferentiaal vergelijking beschik
baar. Deze luidt als volgt: 

aT a 2T a 2T alT 
waarin: = a (ax 2 

+ -- + az 2 ), at ay2 

T temperatuur [K] 
t tijd [5] 
a warmtediffusie [m 2 /s] 
x, y, z ruimtelijke koordinaten [m] 

Deze vergelijking wordt in de literatuur [11, 18]opgelost voor meerdere 
dimensies, materiaalparameters afhankelijk van de temperatuur en onder 
bepaalde begin- en randvoorwaarden. In het volgende wordt slechts een 
beschouwing van de resultaten van deze berekeningen gegeven. 

Eerst z~Jn hier de resultaten 
publikatie "Problemes thermiques 
Deze berekening gaat uit van 
homogeen verdeelde bundel. Links 
tijdstip weergegeven, terwijl 
tijdstippen weergegeven is. 

van Guenot cs. zoals beschreven in z~Jn 
et d'utilation du laser en soudage". 

een konstante laserintensiteit en een 
worden verschillende isothermen op een 
rechts een isotherm op verschillende 
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Vervolgens worden de rekenresultaten uit [18J gepresenteerd, die even
eens uitgaan van een homogeen verdeelde bundel en konstante laserinten
siteit. Deze figuur geeft een aantal isothermen op een bepaald tijdstip. 

Als laatste worden hier ter vergelijking enkele gemeten lasvormen ge
toond. Deze zijn afkomstig uit [2]. 
Dit zijn geleidingslassen die gemaakt zijn met pulstijden van 1, 2, 4, 6 
en 8 millisekonde en een homogeen verdeelde laserbundel. De intensiteit 
van de laser die gebruikt is om de linker tekening te verkrijgen is 
0,7 GW/m 2 terwijl de rechtse gemaakt is met een intensiteit van 1,1 
GW/mz. Deze figuren zijn verkregen aan staal N129. 
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_____ SPOT ___ 

I . 

In deze fiquur is te zien dat de smeltgroei in de tijd afneemt. Dit 
wordt minder duidelijk uit de berekeningen, die tot de eerste fiquur 
qeleid hebben. WeI is uit beide modellen duideIijk dat de smeltbreedte 
onqeveer geIijk aan de spotdiameter bIijft. Al met al geven de huidige 
rekentechnieken een aardige afschatting voor de realiteit van het ge1ei
dingslasproces. 
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Bet geleidingslasmodel gekombineerd met konvektie. 

Konvektie staat voor een smeltstroming in een las, die veroorzaakt kan 
worden door oppervlaktespannings- en of dichtheidsverschillen in de 
smelt. Dit hangt dus nauw samen met de temperatuursgradienten in een 
las: Zowel de oppervlaktespanning als de dichtheid van een materiaal is 
temperatuursafhankelijk. 

In de literatuur [19, 20] z~Jn berekeningen gemaakt, die uitgaan van dit 
model. De resultaten hiervan voor wat betreft de smeltvorm zijn hieron
der weergegeven. 
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Direkt valt Op dat de op deze w~Jze berekende smeltvorm niet overeenkomt 
met enige gemeten smeltvorm. OOk komt deze vorm niet overeen met de 
resultaten van de modelberekeningen uit het vorige hoofdstuk, terwijl 
deze vrij goed overeen kwamen met de realiteit. 
OOk de berekende smeltdiameter is in dit model vee 1 groter dan de geme
ten smeltdiameter. Deze afwijkingen komen waarschijnlijk voort uit een 
randvoorwaarde die gesteld is en niet in overeenstemming is met de 
praktijk: Voor deze berekening is gesteld dat het metaaloppervlak glad 
blijft. Dit is dus een verwaarlozing van het keyhole effekt. Men kan nu 
twee konklusies trekken: 
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De randvoorwaarde is verkeerd gesteld of, 
bij de geleidingslas speelt de konvektie tov. de warmtegelei
ding een sterk ondergeschikte rol, zodat de onderlinge proper
ties niet goed gekozen zijn in dit model. 

Een verdere bespreking van dit model zal dan ook uit blijven. 
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Het dieplasmodel. 

Dit onderzoek is gedaan ter verifikatie en uitbreiding van dit model. 
Het moge dan ook duidelijk zijn dat hier wat dieper op in gegaan zal 
worden. De lassen, die voor dit onderzoek gemaakt zijn, hadden allen het 
karakter van een dieplas zodat er ruimschoots ervaring opgedaan is met 
deze theorie. 

Het model is opgesplitst in drie gedeeiten, two in de gebeurtenissen, 
die plaatsvinden: 

voor het kooktijdstip, 
na het kooktijdstip, doch voor de offsettijd en, 
na de offsettijd, tot het einde van de Iaserpuis. 

Deze gebeurtenissen zullen in het volgende gedeelte besproken worden. 

De fenomenen voor het kooktijdstip. 

Voordat ingegaan wordt op dit 
rekenmethode gegeven worden, die 
oplevert. 

gedeelte van het model zal eerst een 
een schatting van het kooktijdstip 

In de literatuur [21] is een semi 2-dimensionale oplossing voor de 
eerder genoemde algemene warmtedifferentiaalvergelijking gegeven. Deze 
geldt voor een halfoneindige plaat, die bestraald wordt met een konstan
te laserintensiteit. De aanname van een halfoneindige plaat is gerecht
vaardigd, daar de indringdiepte klein is vergeleken met de totale dikte 
van het gebruikte proefmateriaal. Deze oplossing luidt als voIgt: 

T (z,t) 

T (t,z) 
t 
z 
I 
a 
A 

R 

ierfc 

2 I ./( t) "(Z2 + R2) v' a (. f ( z ) . f (VI )} = ~'::""';A-->"':::'-"::;~ ~er c 2 V(a t) - ~er c 2 V'(a t) , 

temperatuursprofiel 
tijd 
dieptekoordinaat 
intensiteit 
warmtediffusie 
warmtegeleiding 
spotstraal 

geintegreerde complementaire errorfunktie 

[K] 
[5] 
[m] 
[w/m2 ] 
[m 2 /s] 
[w/mK] 
[m] 

Met deze oplossing wordt de temperatuur aan het oppervlak, z = 0, dan: 

T (t,O) = 2 I ~(a t) (~ - ierfc (2 V'(: t) )}. 
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Deze vergelijking is bij het laserlassen hoogstens tot het kooktijdstip 
toe te passen, omdat dan de maximale temperatuur van het oppervlak 
bereikt is. Uit enkele berekeningen met deze formule blijkt al heel snel 
dat de tweede term van het rechterlid verwaarloosbaar klein is in verge
lijking met de eerste term, zodat deze in het vervolg weggelaten kan 
worden. 
Wanneer dit gedaan wordt kan men het kooktijdstip expliciet uitdrukken 
in een vergelijking. Dit wordt: 

llTb 2 

tb = i A Cp (---r---) , waarin: 
a 

kooktijdstip 

warmtecapaciteit 

kook- minus kamertemperatuur 

geabsorbeerde laserintensiteit 

[s] 

[K] 

Ter verifikatie zijn er enkele berekeningen gemaakt, die vergeleken 
worden met de meetresultaten. Voor de berekeningen zijn de volgende 
waarden van de parameters aangenomen: 

A = 110 W/mK 
(1 = 0,25 

Tb = 2793 K 

C = 3,3 MJ/kgK 
P 

Het resultaat staat in de volgende figuur weergegeven. 
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Hieruit blijkt dat de theorie de praktijk goed voIgt. 

De gebeurtenissen voor het kooktijdstip zijn nu gemodelleerd: Het tijd
stip zelf is te bepalen en het temperatuursprofiel berekend men met 
behulp van de semi tweedimensionale oplossing van de warmtedifferen
tiaalvergelijking. Hiervan mag men de tweede term voor dit geval ver
waarlozen. Voor andere toepassingen moet men eerst kontroleren of de 
indringdiepte van de warmte, benaderd door 2 V(a t), klein is in verge
lijking met de materiaaidikte. 

De gebeurtenissen na het kooktijdstip maar voor de offsettijd. 

Na het kooktijdstip verdampt er aluminium. De smelt groeit en de inten
siteit die gebruikt wordt voor de verdamping neemt toe. Hierdoor zal de 
druk boven het oppervlak eveneens toenemen. Deze druk wordt op een 
bepaaid moment zo groot, dat deze het vloeibare oppervlak van het metaal 
indeukt. Dit moment is het offsettijdstip. Dit tijdstip valt samen met 
het bereiken van een bepaalde diepte van de smelt, de initiele smelt
diepte. 
De gebeurtenissen die zich in dit interval afspelen worden niet meer 
beschreven door de oplossing van de warmtedifferentiaalvergelijking, die 
uitgaat van een konstante laserintensiteit; de intensiteit, die gebruikt 
wordt voor de verdamping, wordt immers steeds groter. Na het kooktijd
stip bIijft de oppervlaktetemperatuur echter weI konstant, deze heeft 
namelijk de kooktemperatuur! 
Voor dit geval is een andere oplossing van de differentiaalvergeIijking 
gevonden: 

T (t,z) = Tb 
z 

erfc (2 V(a t»)' waarin: 

T (t,z) 
t 
z 
a 
Tb 

temperatuursprofiel 
tijd 
diepteko6rdinaat 
warmtediffusie 
kooktemperatuur 

erfc complementaire errorfunktie 

[K] 
[s] 
[m] 
[m 2 /s] 
[K] 

Dit temperatuursprofiel wordt dus toegepast vanaf het kooktijdstip tot 
aan de offsettijd, waarop de initiele smeltlaagdikte bereikt is. Deze 
dikte is te berekenen met behulp van dit model. 
De berekening houdt rekening met het feit dat voor het tweede gedeelte 
ervan het materiaal reeds voorverwarmd is; het opperviak heeft dan 
inmiddels de kooktemperatuur bereikt. Dit geeft een tijdsverschuiving 
voor het tweede gedeeite van de berekening ter grootte van de initiele 
tijd. Daarmee wordt de offsettijd de som van het kooktijdstip en de tijd 
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die het kost om de initiele smeltlaagdikte te bereiken. Door de tijd
winst moet daar dan echter de initiele tijd weer afgetrokken worden. 
Ter verduidelijking: De initiele tijd is de tijd die het tweede gedeelte 
van het model nodig zou hebben om dezelfde smeltlaagdikte te bereiken 
als de dikte op het kooktijdstip volgens het eerste gedeelte van het 
model. Vanwege de overzichtelijkheid van deze tekst zal het voorgaande 
nogmaais in symbolen uiteen gezet worden: 

T (O,t
k

) = T
b

, hieruit voIgt: tk (eerste gedeelte model) 

T (zk,tk ) = T , hieruit voIgt: zk (eerste gedeelte model) 
m 

T (zi,tzi ) = T , hieruit voIgt: t (tweede gedeelte model) m zi 

T (Zk,t i ) = T , hieruit voIgt: t. (tweede gedeelte model) m ~ 

t = tk + t . - t .. offset Zl. 1. 

T ( •• ) temperatuursprofiel [K] 
tk kooktijdstip [s] 

Tb kooktemperatuur [K] 

zk smeltlaagdikte op kooktijdstip [m] 

T smeltternperatuur [K] 
m 

z. initiele smeltlaagdikte [m] 
1. 

t zi 
tijd benodigd voor bereiken z. 

1. 
vlgs. d1.2 [5] 

t. initiele tijd [s] 
1. 

Wanneer men op deze wijze de offsettijd berekent, komt men op de volgen
de formule: 

2 Z. 2 

t = t (1 - (~) ) + 1. met: 
offset k Cl 4 a CI

21 

a warmtediffusie 
tk kooktijdstip 

C2 inverse ierfc {2 Tm/(Tb VlI)} 

Cl inverse erfc { Tm/ Tb } 

[-] 

[-] 
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Z. 
1 

initiele smeltlaagdikte 

Hierbij geldt altijd dat CI > C2. 

Het model voor de verschijnselen na de offsettijd. 

[m] 

Voor dit gedeelte van het model wordt aangenomen dat de smeltlaag een 
evenwichtsdikte bereikt, de elementaire laagdikte. In het vervolg zal 
deze aangeduid worden door ELD. De overdruk boven de smelt houdt deze 
ELD namelijk konstant tot het einde van de laserpuls. Dit is een zelfre
gulerend proces: Wanneer de smeltlaag dikker dan de ELD wordt, dan kan 
er minder laserintensiteit voor de geleiding aangewend worden. Hierdoor 
blijft er een groter gedeelte van de intensiteit over, dat gebruikt 
wordt voor de verdamping van meer wetaal. Dit geeft een drukstijging 
boven het oppervlak te zien waardoor de smeltstroom zich zal versnellen. 
Het logisch gevolg hiervan is dat de smeltlaag in dikte af zal nemen! 
Ook het omgekeerde kan het geval zijn: De smeltlaagdikte wordt kleiner 
dan de ELD. De geabsorbeerde intensiteit kan nu veel beter door de 
geleiding afgevoerd worden, zodat er een kleiner gedeelte overblijft 
voor de verdamping van materiaal. Daardoor zal de druk boven het op
pervlak afnemen en de smeltstroom zal vertraagd worden zodat de smelt
laag weer dikker wordt. 

Er zijn nu een aantal zaken, die men met het derde deel van dit model 
wil kunnen voorspellen: 

Het temperatuursprofiel, 
de kratergroeisnelheid en, 
de evenwichtslaagdikte. 

In het volgende zal eerst het temperatuursprofiel en de kratergroeisnel
heid behandeld worden waarna een beschouwing van de ELD gegeven zal 
worden. 

In deze figuur zijn de koordinaten en parameters van het dieplasmodel 
aangegeven. 

z 
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Er wordt uitgegaan van de eendimensionale warmtedifferentiaalvergeIij
king, die er als voIgt uitziet: 

waarvoor de volgende randvoorwaarden gesteid worden: 

z = h(t) 

z = h(t) + z , 
m 

x = 0 

T = liT , 
m 

de energietoevoer vindt plaats op x = 0 en deze is de intensi
teit, die beschikbaar is voor de geleiding en, 

t > toffset 

Terwijl de startvoorwaarden als voIgt gekozen zijn: 

T( •• ) = kamertemperatuur voor t = 0, 

h(t) = 0, t = toffset 

T(x = 0) = lITb' t = t offset 

T(x = z ) = liT , t = t m m offset 

Uit deze voorwaarden voIgt: 

T(z,t) = h(t) + x(T), 

dz dh = dt dt' 

dzl dxl = dT x > 0 ' dT z > h 
dT dT dz dT dh = = dt dz dt dx dt 

Het temperatuursprofiel wordt hiermee: 

T (x) met: 
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T (x) 

x 
tlTb 

tlT 
m 

z 
m 

temperatuursprofiel in smeltlaag 
k06rdinaat smeltlaag 
kook- minus kamertemperatuur 

smelt- minus kamertemperatuur 

elementaire laagdikte 

[K] 
Em] 
[K] 

[K] 

Em] 

Met behulp van de eendimensionale warmtedifferentiaalvergelijking ont
staat het volgende v~~r de kratergroeisnelheid: 

aT ah 
= - - zodat: ax at' 

db a = dt z m 

db 
dt 

6Tb 
In (6T ), waarin: 

m 

kratergroeisnelheid [m/s] 

Waarmee deze oplossing aan de algemene warmtedifferentiaalvergelijking 
voidoet. 

De evenwichtssmeltlaagdikte (ELD). 

De energie, die na het offsettijdstip afgevoerd wordt door de warmtege
leiding, is gelijk aan de energie, die nodig is om het materiaal op te 
warmen van de kamer- naar de kooktemperatuur. Met andere woorden: 

E = h A tlTb cp ' met: g,o 

h 
A 
E g,o 

diepte krater 
spotoppervlak 
geleidingsenergie na offsettijdstip 

kook- minus kamertemperatuur 

warmtecapaciteit [J/m 3K] 

Wanneer men deze vergelijking vervolgens naar de tijd differentieert en 
deelt door het spotoppervlak, komt men tot het volgende: 
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I 
9 

intensiteit door geleiding afgevoerd [W/m2 ] 

dh 
dt kratergroeisnelheid 

Wanneer deze vergelijking gekombineerd wordt met 
kratergroeisnelheid, zoals hierboven omschreven, 
evenwichtslaagdikte op. 

liT 
m 

t.Tb 
In (-) waarin: 

t.T ' m 

evenwichtslaagdikte 

smelt- minus kamertemperatuur 

De smeltbreedte. 

[m/s] 

de formule voor de 
dan levert dit de 

em] 

[K] 

Het dieplasmodel wordt nu verder uitgebreid door de radiale geleiding 
vanuit de krater te beschouwen. Hierdoor ontstaat een semi driedimensio
naal model, dat een voorspelling voor de smeltbreedte op kan leveren. 
Op het offsettijdstip heeft de kraterwand de kooktemperatuur bereikt. 
Dit leidt tot de volgende eendimensionale oplossing van de warmtediffe
rentiaalvergelijking: 

T (r,t) 

r 
a 

r = t.Tb erfc (2 V(a t»)' waarin: 

smeltstraal 
warmtediffusie 

Dit geldt voor t > toffset' 

Zodat hieruit de smeltdiameter bepaald kan worden: 

liT 
m 

r = liTb erfc (2 V(a t»)' waaruit voIgt: 
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6T 
r = 2 V(a t) inverse erfc ( Tm). 

6 b 

De smeltbreedte is twee maal de sam van de spotstraal en de 
smeltstraal, zodat: 

b = 2 (r + R), met: 

b 
r 
R 

smeltdiameter 
smeltstraal 
spotstraal 

[m} 
[m} 
[m} 

Deze vergelijkingen maken het beeld van het temperatuursprafiel van 
begin tat einde van de laserpuls kampleet. 

Het verband tussen verdamping, overdruk en de evenwichtslaagdikte. 

Zoals reeds eerder getoond is, is het verband tussen de verdamping en de 
overdruk aan te geven met de volgende vergelijking: 

p 
over 

I 
p 
over 

v 
9 

H v 

laserintensiteit 
overdruk 

waarin: 

soortelijke massa metaaldamp 

snelheid metaaldamp 

verdampingscoefficient 

soortelijke massa metaal 

verdampingsenthalpie 

[w/m2 ] 
[N/m 2 

] 

[kg/m) ] 

[m/s] 

[-] 

[kg/m 3 
] 

Hieruit kan men de verdampingscoefficient bepalen volgens: 
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2 P H 2 
over Pg v 

De intensiteit, die afgevoerd wordt door de geleiding, is de geabsor
beerde energie minus de verdampingsenergie: 

I = I (a - a ), met: 
9 v 

a 
I 

9 

absorptiecoefficient 
intensiteit afgevoerd door geleiding 

[-] 
[W/m2 ] 

Wanneer deze formule gekombineerd wordt met die voor de evenwichtslaag
dikte: 

). t.Tb 
z = m I 

9 

Dan volgt hieruit een vergelijking waaruit, als funktie van de overdruk, 
direkt de evenwichtslaagdikte berekend kan worden. De verdere variabelen 
zijn in dit geval de intensiteit, de spotdiameter en de kraterdiepte: 

t.T 
A t.Tb In(t.T

b
) 

m z = m H 
a I -

v V(2 p P ) 
Ps 9 over 

Bij berekeningen met deze formule blijkt dat de smeltlaagdikte bij de 
aanvang van de laserpuls, dus voor kleine waarden van de kraterdiepte h, 
zeer groot is terwijl deze afneemt tot een redelijk konstante waarde, de 
zogenaamde evenwichtslaagdikte. Voor het bereiken van de 
startvoorwaarden van het derde deel van het dieplasmodel is dus meer 
tijd nodig dan de kooktijd van een metaal. Het gaat hier dan ook om de 
offsettijd. Bij het aanschouwen van deze resultaten moet men weI in de 
gaten blijven houden dat er veel aannamen gedaan zijn om tot deze 
redenering te komen. De getalwaarden zijn daarom ook minder belangrijk 
dan het inzicht dat men via dit soort modellen in een proces kan 
krijgen. 

De initiele smeltlaagdikte moet een bepaalde waarde hebben, die de 
ontwijkende metaaldamp in staat moet stellen een krater in de smelt te 
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vormen. Dit is de reden van een intensiteitsdrempel bij dit proces. Een 
te lage intensiteit geeft onvoldoende drukopbouw om een krater te vor
men. 
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spatten op zullen treden. Wil men ter verkrijging van een groot lasvolu
me toch bij deze hoge intensiteiten lassen dan is het raadzaam dit te 
doen met of weI zeer korte pulstijden « 1 ms) ofwel met pulsen van 
ongeveer 5 ms lengte. De eerste mogelijkheid is echter onpraktisch, daar 
men dan door de te korte pulsduur een klein smeltvolume krijgt, zodat 
men dan beter langere pulsen met een lagere intensiteit kan gebruiken. 
De tweede mogelijkheid voIgt direkt uit de meetresultaten, die voor een 
pulsduur van 5 ms een minimum in het spatgedrag aangeven. Dit is dan de 
meest praktische oplossing omdat men hier een groot smeltvolume krijgt 
met een minimaal spatgedrag. 
In de praktijk wordt ter beperking van het spatgedrag vaak gezocht naar 
het effekt van de toepassing van extreem lange pulstijden van 10 ms of 
meer. Men verwacht hierdoor een rustiger smelt te verkrijgen. De meetre
sultaten geven aan dat dit niet het geval is: Het spatgedrag neemt met 
een na 5 ms langer wordende pulsduur aIleen maar toe. 

De pulseshape optie. 

Deze optie heeft, zoals eerder beschreven, een duidelijke invloed op het 
lasvolume. Wanneer een groot lasvolume vereist is, is het wenselijk dit 
met een kerktorenpuls te verwezenlijken. Een andere mogelijkbeid van 
pulseshaping wordt gedemonstreerd aan de hand van onderstaande foto. Dit 
is een foto van een las, die een diepgetrokken potje moet verbinden aan 
een plaatje van hetzelfde materiaal, het hier beschouwde Al T136. De 
twee rechter lassen z~Jn geIegd op een plaats waar het pIaatje niet 
voldoende warmtekontakt met het busje maakte. Hier ziet men duidelijk 
een smelt, die op het punt gestaan heeft een spat te veroorzaken. 
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Om het daadwerkelijk spatten van een dergelijke smelt te voorkomen is 
het noodzakelijk dat de laserintensiteit reeds zeer snel na het begin 
van de puIs teruggenomen wordt. Hierdoor zal de smeltvorming duidelijk 
rustiger verlopen, zodat de mate van warmtekontakt minder belangrijk 
wordt en de smelt minder neiging tot spatten zal vertonen. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door de pulseshape optie. 

Kort samengevat geeft de pulseshape optie een mogelijkheid om het te 
bewerken oppervlak tijdens de laserpuls te konditioneren zodat de repro
duceerbaarheid van de bewerking wordt vergroot. 
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DE KOHKLUSIES. 

In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste konklusies uit dit onderzoek op 
een rij gezet worden en van verder kommentaar worden voorzien. Als 
afsluiting zal verder nog een aantal aanbevelingen gedaan worden voor 
een eventueel vervolgend onderzoek. 

De laser en de lasopstellinq. 

Met behulp V~l de laser en de optiek, die beschikbaar waren, 
is marginaal de spatgrens van het aluminium te bereiken. Het 
is daarom niet mogelijk geweest een beter onderzoek te do en 
naar de verschijnselen, die zich verder boven de spatgrens 
voordoen. 

De pulse shape techniek, die voorhanden is op de gebruikte 
laser maakt het mogelijk verschillende pulsvormen te onderzoe
ken. De effektiviteit van een andere pulsvorm kan daardoor 
goed nagegaan worden. 

De laservoeding is niet snel genoeg om de piek van de kerkto
renpuls voldoende kort te houden. Hierdoor staat het materiaal 
te lang bloot aan een te hoge intensiteit, waardoor het spat
gedrag kans krijgt op te treden. 

De definieer- en reproduceerbaarheid van een willekeurige 
laserpuls is in deze opstelling zeer goed te noemen. Dit is 
mede mogelijk dankzij de fiberuitkoppeling van het laserlicht, 
die ervoor zorgt dat er een konstante intensiteitsverdeling 
over de dwarsdoorsnede van de bundel bereikt wordt. 

De onafhankelijkheid van de diverse parameterinstellingen is 
niet optimaal. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
beveiliging van de voeding, die een overbelasting van de 
laserstaaf en zichzelf voorkomt. Met name laserpulsen met een 
hoge intensiteit, die ook met een hoge frekwentie nodig z~Jn, 

worden niet voldoende opgewekt. Dit is dan terug te vinden in 
een verkorting van de pulsduur, onafhankelijk van het stuur
signaal. 
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De meetopstellingen. 

De laserparameters als pulsenergie, pulsvorm, pulstijd en 
spotdiameter, zijn met de beschreven meetapparatuur voldoende 
nauwkeurig te bepalen. 

De reflektierneting brengt relatief grote verliezen met zich 
mee als gevolg van het spiegelrendernent. Dit wordt naderhand 
numeriek gekorrigeerd, maar dit verhoogt de betrouwbaarheid 
van de meting zeker niet. 

De absorptierneting wordt evenals de reflektierneting rekenkun
dig gekorrigeerd. Daarom is ook hier sprake van een vergrootte 
mate van onbetrouwbaarheid van de meting. 

De verdampingsmeting is niet op de beschreven manier uit te 
voeren voor het !Jeschreven aluminium. Dit heeft verschillende 
oorzaken, waarvan de geringe speelruimte tussen de kritieke 
intensiteit voor het spatten en de intensiteit voor het berei
ken van het kookpunt, een van de belangrijkste is. Ook de lage 
soortelijke massa van aluminium speelt een roI. 

De fotoos van de dwarsdoorsneden van de lassen geven een 
duidelijk beeld van de smeltvorm. De nauwkeurigheid van de te 
bepalen maten hangt echter sterk af van de nauwkeurigheid 
waarmee het midden van de las op de dwarsdoorsnede bereikt is. 
Iedere afwijking van dit midden geeft namelijk in aIle rich
tingen kleinere maten voor de las. 

De spatmetingen, die met behulp van een mikroskoop uitgevoerd 
zijn, geven een redelijk inzicht in de absolute grootte van de 
spatverschijnselen~ De nauwkeurigheid van deze meting hangt 
sterk af van de concentratie van de meetman achter de mikros
koop. Vooral de kleinere spatten kunnen vrij snel vergeten 
worden. 

De scannermetingen van de spatten leveren een zeer goed gede
tailleerd beeld van het spatfenomeen op, dat slechts verstoord 
wordt door een eventuele vervuiling van de te onderzoeken 
glazen. Deze vervuilingen kunnen evenals de spatten voor 
transmissieverschillen van het glas zorgen. Dit is rekenkundig 
gekorrigeerd. Met behulp van de mikroskoop metingen z~Jn aan 
deze metingen met enige voorzichtigheid absolute waarden op te 
hangen. 
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De meetresultaten. 

De brandpuntsdiameter van de laserbundel is konstant voor een 
bepaalde Ienskombinatie in de uitkoppeloptiek. Dit is onafhan
keIijk van de optiek voor de glasfiber. De diameter van de 
glasfiber is echter weI een bepalende faktor. 

De Iaserintensiteit, die op het metaaloppervlak valt, is zowel 
te varieren met de pulsenergie ais met de spotdiameter. Helaas 
heeft de pulsduur ook vaak een, weliswaar geringe, invioed op 
de intensiteit. Dit is gekorrigeerd door de gemiddeide Iaser
intensiteit over een bepaalde reeks te berekenen, waarin aIIes 
behaive de pulsduur konstant gehouden is. 

De refiektie en de absorptie z~Jn zowel afhankeIijk van de 
intensiteit als van de puistijd. De reflektie neemt met de 
intensiteit en de pulstijd af terwiji de absorptie hiermee 
toeneemt. Dit wordt verklaard door de kratervorming. 

De verdampingsenergie wordt op 1% van de totale pulsenergie 
geschat. Dit geldt aIleen voor het beschouwde aluminium. 

De absorptie van aluminium kan oplopen tot 40% van de totale 
energie. Dit geldt bij hoge laserintensiteiten (boven de 
spatgrens) en goede inkoppeling door vervroegde kratervorming, 
zoals met de kerktorenpuls gerealiseerd kan worden. 

De absorptie en de reflektie vragen tezamen ruim 90% van de 
laserenergie. De resterende energie wordt geabsorbeerd door de 
pluim. In de absorptie is ook meegerekend de verdampingsener~ 

gie en de eventuele spatenergie. 

De opeenvolgende smeItvormen uit een meetserie sluiten goed op 
elkaar aan. 

De smeltgroei bij aluminium neemt sterk af vanaf het begin van 
de laserpuls. Dit vindt zijn oorzaak in de hoge warmtegeIei
ding van aluminium en het uit fokus raken van de kraterbodem. 

Het pluimlicht geeft een goede indikatie van het kooktijdstip. 

PIuimlicht en reflektie vertonen grote overeenkomsten. Een 
eventueel verband tussen deze faktoren is niet uitgesloten. 

Het pluimlicht en het licht dat veroorzaakt wordt door oplich
tende spatten hebben eveneens grote overeenkomsten in vorm. 
Het pluimlicht heeft echter een veel lagere intensiteit dan 
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het licht van de spatten, zodat dit wellicht gebruikt kan 
worden in een automatische spatdetektie voor de spatten. 
Hiermee zou een on-line kwaliteitskontrole van de laser las 
mogelijk worden. 

Het spatgedrag vertoont boven de spatgrens een minimum voor 
een vaste instelling van de laserintensiteit. Dit minimum ligt 
bij een bepaalde pulsduur en is voor meerder intensiteiten en 
pulsvormen konstant. Dit is te verklaren met het optreden van 
spatten na de laserpuls, bijvoorbeeld door de vorming van 
gasbellen in de smelt, die daarna ontsnappen aan de smelt. Ook 
is het mogelijk dat in langere puisen bepaaide spatmechanismen 
onderdrukt worden, die weI tot uiting komen in kortere puisen. 

Uit de spatverdeling op het oppervlak bIijkt niet expliciet 
dat de spatvorming zich voornamelijk aan de kraterwand voor
doet. Deze verdeling lijkt random over het glasoppervlak 
verdeeld te zijn. 

De spatverdeling naar grootte geeft een aanwijzing voor het 
optreden van meerdere spatmechanismen, daar regelmatig exces
sief grote spat ten gevormd worden, terwijl de rest van de 
spatten aan een natuurlijke verdeling voldoet. 

Bet lasproces. 

Het lasproces met de laser op aluminium Iaat zich slechts in 
beperkte mate beschrijven door de algemene warmtedifferen
tiaalvergelijking, zoals uitgelegd in het voorgaande model. 
Trends worden goed weergegeven echter de numerieke waarden 
worden door het model veelal te hoog ingeschat. 

De meetresultaten komen goed tot zeer goed overeen met de 
modelbeschrijving van de verschillende deelgebieden. Slechts 
de smeltvormbeschrijving moet beschreven worden met een zeer 
veel ingewikkelder oplossing van de warmtedifferentiaalverge
lijking. 
Wanneer dit gedaan wordt, loopt men echter het risiko dat het 
model vele malen moeilijker wordt dan de praktijk, zodat dit 
geen bevredigende oplossing zou geven. 

De druk ten gevolge van de verdamping van metaal vormt een 
krater in het smeltoppervlak, die kenmerkend is voor de diep
las zoals beschreven in dit verslag. 
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Er zijn een aantal oorzaken aan te geven voor het optreden van 
spatten bij hoge laserintensiteiten. Hieronder bevinden zich 
de beperkte oppervlaktespanning van een materiaal, de als 
gevolg van de overdruk optredende gasstroom, die druppels uit 
de smelt kan trekken, de vorming van gasbellen in de smelt die 
bij het ontsnappen aan de smelt spatten veroorzaken en de 
verhoging van het kookpunt door de overdruk boven de smelt, 
waardoor oververhitting van het materiaal ontstaat. 

De maximale laserintensiteit, die gebruikt kan worden voor een 
dieplas, wordt beperkt door de spatgrens. De onderzochte 
alternatieve pulsvorm brengt daar geen verbetering in aan. Dit 
betekent dat het dieplasgebied voor aluminium zeer klein is 
daar de intensiteit aan de onderkant begrensd wordt, doordat 
het materiaal aan de kook moet raken, wil men een dieplas 
verkrijgen. 
Doordat het materiaal aan de kook raakt verdampt er materiaal 
waardoor er overdruk gekreeerd wordt, die op zijn beurt weer 
zorgt voor de kratervorming. Deze kratervorming is essentieel 
voor een dieplas. 

De 
zeer 
het 
door 

absorptie in de pluim is te verklaren aan de hand van de 
kleine massadeeltjes in de pluim, die een gedeelte van 
laserlicht absorberen. Oak de verstrooiing van het licht 
deze deeltjes speelt een rol, die echter veel kleiner is. 
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Aanbevelingen voor een verder onderzoek. 

Het kenmerk van een onderzoek is dat het altijd onvolledig is. Somrnige 
projekten geven antwoorden op een aantal vragen, terwijI anderen meer 
vragen oproepen. Cit onderzoek blijkt beiden in zich te hebben. Een paar 
vragen zijn beantwoord, maar nieuwe dienen zich aan. Om ook tot een 
antwoord te komen op deze vraagstukken, zijn hieropvolgend een aantal 
zaken aangegeven, die of weI de moeite van het onderzoek waard zijn of weI 
stomweg noodzakeIijk zijn om te onderzoeken wanneer men een beter in
zicht in dit lasproces wil krijgen. 

De invloed van een andere alternatieve pulsvorm, zoals de 
driehoekpuls. Deze puIsvorm wordt tegenwoordig steeds vaker 
ten tonele gevoerd wanneer het gaat om het verkrijgen van een 
betere Iasverbinding tussen bepaalde materialen. 

Het drukverloop boven de smelt is in dit onderzoek niet geme
ten. De resultaten, die hiervan bekend zijn [2] geven een zeer 
grillig verloop van de druk weer. Dit verloop is deels een 
gevolg van de soepelheid van de meetopstelling, omdat in het 
meetsignaal duideIijk de eigenfrekwentie erVan zichtbaar is. 
WeIIicht is het mogeIijk met Fourier analyses betere meetwaar
den te verkrijgen. 

De invIoed van een beschermgas op de Iasbaarheid van een 
materiaal is een vraag, die voor het grootste gedeelte 0-

penstaat. Voor het lassen van molybdeen is een tikje van de 
sluier opgelicht in [22]. Een meer metallurgische beschouwing 
dan dit onderzoek biedt is echter wenselijk, om zo te komen 
tot een stuk modelontwikkeling. 

De kwantificering van het spatgedrag. Met behulp van een model 
zijn verschillende verklaringen voor het spatgedrag te geven, 
waarmee tevens een aantal trends aangegeven kan worden. Dat is 
echter niet voldoende voor een waterdichte beschrijving van 
dit fenomeen. 

Een onderzoek naar de aard van de gasbellen in de smelt is 
gewenst, om zo antwoorden te krijgen op vragen als kwantiteit 
en inhoud van deze gasbellen. Is dit ingevangen lucht of zijn 
dit stoffen in het aluminium met een laag kookpunt? 

Aangezien bij toenemende druk het kookpunt van een materiaal 
verhoogd wordt, is het interessant te onderzoeken wat de 
invloed van de druk op het lasproces met de laser is. Wanneer 
men onder een de lasbewerking onder een hogere druk laat 
plaatsvinden is het denkbaar dat het kookpunt van het metaal 
niet meer bereikt wordt, waardoor de kans op spatten verkleind 
zou worden. 
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De aanpassing van het model in de richting van een driedimen
sionale beschrijving van het proces. Dit is, zoals gebleken, 
een tekortkoming van de theorie omtrend de laserlas. Wanneer 
men het model meer aan de realiteit wil aanpassen moet men er 
echter voor waken dit te abstrakt te doen, daar men anders 
strandt op een oeverloos uitgebreide theorie. 

Voor de toepassing van de laserlasbewerking in de massaproduk
tie is het zeer belangrijk een nader gericht onderzoek te doen 
naar de mogelijkheid van automatische spatdetektie door middel 
van bY. fotodioden. Wanneer hier konkrete gegevens over bekend 
worden, is er weer een deur geopend naar de synchronisatie van 
de laser en zijn industriele omgeving. 

De meeste meetgegevens worden door middel van superpositie 
aangewend voor een beschrijving van het lasproces in de tijd. 
V~~r de modelvorming rond een aantal optredende fenomenen is 
dit toereikend, echter voor zaken als smeltgroei en spatvor
ming is dat zeker niet voldoende. Het onderzoeken van het 
proces met nieuwe, kreatieve meetmethoden zou daarom van groot 
belang kunnen zijn. Te denken is hierbij bijvoorbeeld aan de 
toepassing van high-speed rontgenfotografie voor een beter 
inzicht in de aard van de smeltvorming. Ook het meten van de 
overdruk boven het oppervlak valt hieronder. Dit is in een 
eerder onderzoek [2] reeds geprobeerd, echter zonder resul
taat. Men zal het dan moeten zoeken in de toepassing van 
geavanceerde signaalbehandelingsmethoden. Als laatste wordt 
het opvangen van spatten met elektrische platen genoemd, 
waardoor een beter beeld verkregen kan worden van de tijd
sinvloed op het spatgedrag. 
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Tot slot. 

Hieraan voorafgaand staan een aantal konklusies en aanbevelingen, die 
tot doel hebben de laser uiteindelijk als een black box te kunnen be
schouwen, zodat de toepassing van de laser ook niet meer onbereikbaar 
behoeft te z1Jn voor kleinere bedrijven. Zover is de beschrijving van 
het lasproces echter nog lang niet en het is de vraag of dit ooit zover 
zal komen, zonder te verzanden in eindeloze theoretische beschouwingen. 
De stand van zaken is nu, na 6 jaar intensief fundamenteel onderzoek bij 
Philips, zover gekomen dat dit verslag zonder al te grote problemen 
opgehoest kon worden. 
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DE BIJLAGEN. 

De parameters van het aluminium T136. 

De metaalparameters voor het gebruikte aluminium. 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het aluminium T136 [23]. Dit is 
een vrij zuiver aluminium, dat hiernaast echter nog een aantal elementen 
bevat, te weten: 

Al Aluminium ~ 99,50 \ 

eu Koper ~ 0,05 % 
Fe IJzer ~ 0,40 \ 
Mg Magnesium ~ 0,05 % 
Mn Mangaan ~ 0,05 % 
Si Silicium ~ 0,25 \ 
Ti Titanium ~ 0,05 \ 
Zn Zink ~ 0,07 \ 

Impuriteiten ~ 0,03 \ 

Andere benarningen voor dit aluminium zijn: 

Frankrijk 

West-Duitsiand 

Groot-Britannie 

Italie 

Japan 

Verenigde Staten van Amerika 

1050A H14 
NF A 50-451 
Al 99,5 
DIN 1745 Teil 1 
1050A H04 
BS 1470 
P-AlP 99,5 H30 
UNI 4507 
A1050P-H14 
JIS H 4000 
1060-H14 
ASTM B 209 



De bijlagen 142 

De equilibrium diagrammen van aluminium T136. 
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De equilibrium diagrammen van aluminium T136. 
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De optische parameters van Al T136. 

De reflektie. 

Hiervan is in de literatuur zeer we1n1g te vinden. Oe gegevens geven 
schattingen, die tU5sen de 0,60 en de 0,99 liggen. 
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De absorptie en de emissie. 

De absorptiecoefficient. 

Ook over de absorptiecoefficient is zeer weinig te vinden. 
Gevonden waarden liggen tussen de 0,05 en 0,40. 

De emissiecoefficient [24]. 

145 

De emissiecoefficient van aluminium wordt voor een aantal golflengten 
gegeven: 

golflengte 

[lJm] 

0,5 
0,6 
1, a 
3,0 
5,0 
9,0 

10,0 

emissie
coefficient 
[-] 

0,08 - 0,27 
0,03 - 0,12 
0,03 - 0,08 

0,02 - 0,04 

Deze tabel geldt voor een niet geoxideerd proefstuk. Wanneer het alumi
nium weI ge6xydeerd is, geldt de volgende emissiecoefficient: 

E = 0,30, A = 0,65 IJm. 

Er is ook sprake van een temperatuursafhankelijkheid van de emissie, die 
verloopt zoals aangegeven is in de volgende tabel: 

temperatuur 

[K] 

293 
373 
773 

1273 

emissie
coefficient 
[-] 

0,038 
0,064 

Terwijl dit voor geoxydeerd aluminium weergegeven wordt door: 
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temperatuur 

[K] 

473 
673 
873 

1073 
1273 

emissie
coefficient 
[-] 

0,11 
0,15 
0,19 
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De brekingsindex [ 6] . 

golf- brekings- extinktie-
lengte index coefficient 
[ \lm] [-] [-] 

0,9537 1,468 8,949 
1,0331 1,260 10,010 
1 ,1271 1 ,201 11,181 
1,2398 1,212 12,464 
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De thermische parameters van Al T136. 

De warrntegeleiding [24]. 

Voor 293 K < T < 660 K: 

). = 238 W/rnK. 

V~~r T > T : 
m 

temperatuur 
[K] 

933 
973 

1073 
1173 
1273 

warmtegeleiding 
[W/mK] 

94,03 
95,37 
98,71 

102,05 
105,35 
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De warmtecapaciteit. 

De warmtecapaciteit wordt oa. in [24] gegeven: 

Cp = 4.1868 (a + 10_ 3 b T + 10 5 C T_2), waarin: 

a, b, c 
T 
Cp 

konstanten 
temperatuur 
warmtecapaciteit 

V~~r aluminium geldt nu: 

[-] 
[K] 
[J/molK] 

Voor het temperatuursbereik van 298K - smeltpunt: 

a = 4,94 
b = 2,96 
c onbekend 

En voor het temperatuursbereik vanaf het smeltpunt tot 1273 K: 

a = 7,00 
b onbekend 
c onbekend 
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Zodat de volgende grafiek ontstaat voor de warmtecapaciteit van alumi
nium: 

35 

30 

~ 25 
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E 
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2. 20 
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Warmtecapaciteit afv. temperatuur 
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tr.eoreb",," (24) 

0.6 0.8 
(T"""""ndo) 

""""",,rotour (KJ 

12 1.4 
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De specifieke warmte, betrokken op de massa, levert de volgende tabel 
[24]: 

temperatuur 

[K] 

293 
373 
473 
573 
673 
933 
973 

1073 
1173 

warmte
capaciteit 
[J/kgK] 

900 
938 
984 

1030 
1076 
1080 
1080 
1080 
1080 
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De warmtediffusie. 

De warmtediffusie voldoet aan de volgende formule: 

a 
l

e 
p 

waarin: 

warmtediffusie 
warmtegeleiding 
warmtecapaciteit 

[m 2/s] 
[W/mK] 
[J/m 3 K] 

Zodat de volgende waarden voor de warmtediffusie ontstaan: 

temperatuur 

[K] 

293 
373 
473 
573 
673 
933 
973 

1073 
1173 

warmtedHfusie 
(* 10-') 
[m2/s] 

97,9 
95,3 
92,6 
90,2 
88,0 
36,5 
37,1 
38,7 
40,7 
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De entropie, smelt- en verdampingsenthalpie, smelt- en kooktempe
ratuur [24]. 

52, a = 28,34 J/K. 

6H = 10,47 kJ/mol 
m 

6H = 
V 

290,9 kJ/mol 

T = 933,3 K m 

Tb = 2793 K 
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Overiqe parameters van het aluminium T136. 

De soortelijke massa. 

P = 2700 s 

P = 2385 m 
kg/m J 

[24] 

[24] 
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Verder geldt voor het verloop van de soortelijke massa van aluminium na 
het smeltpunt: 

dp = 
dt 

0,28 [24] 

En de soortelijke massa van het verdampte aluminium: 

Pg = 0,1265 kg/m J bij T = Tb (ideaal gas benadering) 
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De specifieke weerstand [24]. 

V~~r de specifieke weer stand van aluminium zijn de volgende waarden 
gevonden: 

temperatuur 

[K] 

293 
373 
473 
573 
673 
933 
973 

1073 
1113 
1273 

specifieke 
weerstand 
(* 10- 9

) 

[run] 

26,7 
35,S 
47,8 
59,9 
73,0 

242,5 
248,3 
263,0 
277,7 
292,4 
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De oppervlaktespanning [24]. 

yo = 0,903 N/m. 

Verder geldt: 

T = m 

~ =
dt 

933 K en 

0,16 mN/mK 
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De dynamische viskositeit [24]. 

En verder: 

n = no exp (E/RT), met: 

E = 16,5 kJ/mol en, 
R = 8,3144 J/molK. 



De bijlagen 

De apparatuur. 
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De fiber. 

Single Fiber 

Item SM600·SY -.-- -,.£--- ._--

Core Diameter 600 

Fiber Diameter (~m) 250 750 
-. - ..... - .. ----.... --- '---r 

Jacket Diameter (mm) .1~ 
(polyamide) . 1. '" 1.7 

.- ........ ---.--.----~--

Strength Laver 

Outer Jacket Diameter( ) 
(PVC) mm 

Standard Length (m) 50 

Approx. Weight (kg/km) 't.£ 2.8 

Properties 

-=::::::- . 
____ SM200·SY SM400·SY SM600,SYI 

- - - - - --:-=::--.. ' 

OPtical 

Numerical 
Aperture 0.2 

---------------_ .•. _-------
Loss at 0.85~m 

Allowable 
Tensile Load 

10 dB/km 

15kg 

Mechanical -----------~"c:....--------
Allowable 

. Bending Radius 150mm 

Spectral Loss Characteristics of Large Core Fiber 

OL[--~--~~------~~ 
0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1 .1 

Wave length (~ml 
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1/ 
, 

\ 
, , / 

~' 

Silica core --' 

Silica Cladding --

Protective Jacket ---

Strength yarn--__ 

PVC Outer Sheath ___ ..........; 
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De energiemeter. 

Veer de energiernetingen is de Ophir 30 AN gebruikt. Hierender vindt men 
de specifikaties hiervan: 

Model 

Recommended use 

Head Specifications 

Spectral range 

Max power (continuous) 

Max average power density 

Pulse peak power densityb (SOns.) 

Pulse energydensityb at 50ns. 

Head response time 1/ e 

Response with readout 0-95% 

Linearitywith power 

Accuracy without 
internal calibration 

With internal calibration 

Variation of output with 
beam size and position 

Entrance cone aperture 

Absorber diameter 

Active area 

Head sensitivity (approx.) 

Head dimensions in mm. 
(diameter x depth) 

Display Specifications 

Meter ranges (full scale): 
Analog display AN 
Analog hand-held ANHH 

Digital display DG 
Digital hand-held DGHH 

System noise level. pk-pk 

Zerodrif{ 

Readout dimensions (mm) 

Recorder output 

30A-N 

Industrial 
Ndlasers 

1.06J.lm 

30W 

10kW/cm2ct 

20MW/cm2 

1.5sec 

1 sec 

±1% 

±3% 

±2% 

±2% 

24mm 

18mm 

0.4mv/W 

85x45 

30mWt030W 
lOOmWt030W 

3W.30V11;3J.30f 
2W.20V11;2J.20f 

1mW 

0.5mW/oC 

21 OWx 1 OOHx40D 
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De temperatuurmeter. 

SPECIFICATIONS 

Temperature range: 
Accuracy: 
(instrument only) 
Resolution: 
Drift: 
Stability: 

• 
E~ctroruc TherrT'll()tfteler 
GAV __ lIIllANO 

IIIF e 5 4 3 2 1 I 

Pw~O- @1@1~1(~ 

.5· ~ @_ ~ J~I 

(if:'. ~o:, 

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

-100°C to + 300"C in 8 scales of 50 C each and one scale 0·300 C. 
= 1 °0 of reading = l"C. for ambient temperature 10·30"C. for 1 year mi. 
nimum. 
O.SoC. 
= 0.1 vC for 10"C ambient variation. 
=0.3°0 of reading for +20°'0 -10°0 mains voltage variation Or battery 
variztion. 

Cold junction compensation: to ensure the above accuracy. 
Maximum voltage between one thermocouple and another or to ground: 

500 Vpeak. 300VDC or Vrnls. even during switching. With high voltages 
precautions must be taken to ensure personal safety In DIFFERENTI;:'~ 

mode the reference thermocouple is galvanically connected with the S~ 

lected probe. 
Ambient operating temperature: 0-40"C. 
Analogue output: 1 V for full scale. 1 mA max. Zero suppression is also effective on the Oe' 

put. so that output voltage is always proportional to pointer position 
Calibration accurcing to DIN Standard 43710. 
Thermocouple: 1.5 m long, wires 0.30 mm dia. insulated with silicopized fiberglass T:.· 

Power supply: 
probes are supplied. additional probes are available pt extra cost 
220 VAC -20°0 -10°0. 5VA approx. Self·contained battery providlns.1 :: 
30 hrs operation The LED pilot light on front panel indicates the ball:' 
condition. when light is extinguished this indicates that 1 hour operatlor: ., 
main. Rechargeable from line in 15 hrs with instrument switched on 
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De fotodiode en de filters. 

The Model M·882 PhotOHDsor features a large (I ('m:) aper· 
ture planar dillused PIN photodiode light sensor in a conlpact pack· 
age with an integral low·noise cable. Optimized for zero bias broad 
spectral response. this sensor is used in the Model M·820 Power 
Meter. The sensor is mounted to a post/post holder and base whICh 
can be tied down to any :"Iewport metric t'lhle or breadboard. 
Included is a screw-on Model 883 Calibrated 00·3 Neutral 
I).-nsilv Filt .. r. stand. and SBS traceable calibratltJII ill aune 
fixed wavelengths. 

SPECIFICATIONS: 
~aximum continuous input for r"Jihrated response' IOmW. cm: 
Responsivity (850 nm): 450 rna/walt (tYPICal) 
Risellme: :! microsecond· 
Cable: 2.4m low noise. 50Q. termmated with a S:-<C connector 
Filler: :'\eutral density: Calibratt'd OD - 3.0 t 0.015 @ 633nm 

.. ~ _._ .. __ .-.- - ... ----.-- .. 
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De oscilloscoop. 

The PM 3305 Digital Storage oscilloscope is a compact instrument, featuring ergonomic design and extensive 

meas~rement capabilities. 

A large Bxl0 screen, wlti, internal graticull? lines, provides easier viewing and an 10 kV accelerating potential 

gives a high intensity trace with a well-defined spot. 

As a real time oscilloscope the PM 33C5 is characterISed by the following features: 
- 2 mV/div senSitivity at 35 MHz 

- A wide choice of display modes. Including the ADD facility. 

- X:y display 

- TV triggering. 

As a digital storage oscilloscope the versatile Circuit arrangement, combined with the software for the micro· 

processor offers a wide range of facilities, including 

- Brilliant display. 

- Excellent resolution because of 4K x 8 bits memory to be displayed on one full screen. 

- 4k bytes pre-trigger view lone screen). 

- COMPARE mode. 

- MINIMAX mode. 

- 4 Channels. 

- Max. 8 signals on the screen in COMPARE mode. 

- 2 MHz AD conversion rate (maximum). 

- IEEE-48B Interface OPtion. 
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AUTOMATISCBE KWALlTEITSIHDlKATIE VAH BEN LASERLA5. 

De kwaliteit van een las, gelegd door een laser, hangt van een aantal 
faktoren af. Er zijn verschillende methoden om deze faktoren te meten. 
Bij het lassen met een laser komt nl. behalve licht ook geluid, warmte 
en massa vrij. Het licht wordt veroorzaakt door de laser zelf, de pluim 
van verdampt materiaal, die boven het werkstuk verschijnt en door de 
hete, oplichtende spatten die soms voorkomen bij het lasproces. Het 
geluid vindt zijn oorzaak in het met grote snelheid voortschrijden van 
het verdampingsfront, terwijl de massa vrijkomt in de vorm van spatten. 
Men heeft dus verschillende mogelijkheden om de las te evalueren, zonder 
dat men de las zelf beschouwt of beinvloedt. 
De indikatie, die men verkrijgt uit het bekijken van de spatten, is 
beter geschikt voor een eenmalig onderzoek voordat men de laser inzet, 
zodat de meest ideale lasparameters ingesteld kunnen worden. Het neemt 
nl. teveel tijd in beslag om iedere las hierop te beoordelen. De infor
matie die men hieruit krijgt is overigens een goede indikatie van de 
gemiddelde massa, die uit de las verwijdert wordt. Het verdampte metaal 
wordt hier weliswaar niet meegenomen, maar deze massa is verwaarloosbaar 
tov. die van de spatten. 
Zover bekend is, is er slechts zeer weinig onderzoek gedaan naar het 
gebruik van het geproduceerde geluid ter indikatie van de kwaliteit van 
de las. Er zijn op het eerste gezicht echter al enige nadelen hieraan 
verbonden, zodat dit gemis aan feiten weI te verklaren is. Het belang
rijkste bezwaar is de ruisgevoeligheid van geluid. Door de bewerking van 
het opgenomen signaal worden er al heel snel verstoringen op het signaal 
aangebracht, die de betrouwbaarheid van het resultaat niet vergroten. 
Een ander nadeel van geluid is de lage voortplantingssnelheid ervan. 
Doordat men met zeer korte procestijden werkt, zal men de opnemer daar
door zeer dicht bij de bron moeten plaatsen of anders genoegen nemen met 
een signaal dat pas na het proces beschikbaar komt. 

Het licht, dat voortkomt uit de pluim van verdampt materiaal, blijkt de 
meeste voordelen te hebben om gebruikt te worden voor de automatische 
kwaliteitsindikatie van een laserlas. 
Bij Toshiba in Japan is door drie onderzoekers [25] een systeem ontwik
keld, dat mbv. fotodioden een indikatie geeft over de hoeveelheid ge
smolten materiaal, zoals gezegd een belangrijke faktor voor de kwali
teit. Het systeem werkt als voIgt: 
Men gebruikt twee fotodioden, een om de laserpuls op te tekenen en een 
om het pluimlicht te registreren. 
De laserpuls gebruikt men als triggering en om een aanwijzing te vinden 
voor de energie, die de laser tijdens de betreffende puIs afgegeven 
heeft • 
De registratie van het pluimlicht wordt ook voor twee doeleinden ge
bruikt: 
Na het begin van de laserpuls duurt het enige tijd voordat het pluim
licht opkomt. Dit komt doordat het bestraalde materiaal tijd nodig heeft 
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om het kookpunt te bereiken. Pas daarna kan er nl. een pluim gevorrnd 
worden. Dit tijdsverschil is dus de kooktijd van het materiaal in die 
betreffende laserpuls. Deze kooktijd is een indikatie voor de geabsor
beerde intensiteit. Het is zo dus mogelijk om veranderingen in de vermo
gensdichtheid aan te geven. 
Ook blijkt het oppervlak onder de kromme van het pluimlicht een maat te 
zijn voor de hoeveelheid gesmolten materiaal. Dit is dus de tweede reden 
voor het optekenen van dit signaal. 
Na enige bewerkingen mbv. een computer worden deze signalen bruikbaar om 
in te zetten in een proceskontrole, met mogelijkheden tot het automa
tisch goed- of afkeuren van produkten aan de hand van eerder verkregen 
resultaten. 
Als gezegd wordt er ook licht veroorzaakt door het vrijkomen van mate
riaal uit het werkstuk in de vorm van spatten. Deze spatten hebben een 
temperatuur, die boven het smeltpunt ligt. Door deze hoge temperatuur 
lichten ze op, zodat er een derde lichtbron onderscheiden kan worden. 
Dit Iicht heeft een intensiteit die ongeveer een faktor honderd groter 
is dan die van het pluimlicht, zodat hier een eenvoudige mogeIijkheid is 
tot het detekteren van spatten. Men zou mbv. een procescornputer een 
maximum aanvaardbaar intensiteitsnivo kunnen definieren, waarboven het 
produkt afgekeurd meet worden. Bij meerdere herhalingen van deze 0-

verschrijding moet men vervolgens de instelling van de laser zelf veran
deren. Dit zou volautomatisch kunnen gebeuren. 
Bij toepassing van het Japanse systeem in kombinatie met het Iaatstge
noemde gegeven zou men zo een volledig geautomatiseerd lasproces kunnen 
kreeren, dat een goede garantie geeft over de kwaliteit van de eindpro
dukten. 
In het Kader van de steeds verdergaande automatisering van het gehele 
produktiegebeuren is het raadzaam hier een gericht verdergaand onderzoek 
naar te doen. Gezien de mogelijkheden en de relatief lage Kosten van het 
komplete systeem zal dit zeker zijn vruchten afwerpen. 



De bijlagen 165 

De errorfunkties. 

Er zijnverschillende errorfunkties: 

erf (x) 2 
oJx 

-u 2 

du, = v,; e 

erfc (x) 1 - erf (x) 2 xJ~ -u 2 

du, en: = = V; e 

ierfc (x) = xJoo erfc (v) dv, met: 

ierfc (0) 
1 = v,;. 

Het verband tussen de verschillende errorfunkties is in de volgende 
figuur weergegeven, terwijl numerieke waarden in de daaropvolgende tabel 
terug te vinden zijn. 

TABLE I. THE ERROR Ft"XC'TIOX A..""D ITS DERJ\· . .nln:~ 

r ,.r l frfe' r ",,-4z,-"" ~1'\"-,,-,.' rr( :r rrfc r Z I("r(,. r .. I't·rr,. r 

0 1·0 0 1'1:!84 0 1·0 I-I :s~ In 
0·05 0-9460 0·112& 1·1!!56 0·0:;6:172 0·9n6~S 1·1l31:! O·~!':!I 
0·1 0·8965 0·2234 1·1172 0·11:,63 08R7537 (I'1I3~6 {l·7~1'f\ 
(1-15 O'~5u9 0-3310 1·1033 o 1117996 0'":1~"')4 (I-M5:17 o-~O~" 
0-'2 0·~090 0'433& I-O~~1 O'Z!!:!70J O''';'-;'':~!-I-; u.';j]:! 0-';;::':'; 
O'~5 0·7703 0'S3(\() 1,0liOO 0'2763~6 o ';:!:Iti74 ()·ny~:! 0·: ... 91 
0·3 0-73~8 O'SISl! 10313 0-3:9627 o ti71J7:1 Ob:!~~ ,. . ."::,,. 
0·35 0·7015 0'6988 0·9983 O·l'9)ij:! Oti~Ofi18 (',:-,rU~1 H'f:::':1 
0'4 0·6108 0·7692 0·91115 0"~839:! 0'!I,1611l1 0-5('~:1 t\ :hi~'~. 
0'45 0'lf23 011294 0·9215 0'475482 052BI8 o H!15 n':l:::::, 
0'5 0·615. 0'8aS 0-8788 0-:;20:;00 0'4.9500 O-:I!I~:I (I.:.!";'!l!1 
0-S5 0·5909 0917!! 08138 0'56n!!J (1-4366.7 0353.~ O-::~~:I 
06 0·5678 0'9H7 0·78j2 0'&03M6 fl'3961H 0<111 ~ O-:.!tI~lI. 

0-65 0546: 0·961, 0·7395 0·642029 0·357971 U·Z:.&;! tI'17~1~ 
0-7 0-S2~9 o 987ij 0·6013 0·877801 0-3~~ 19~ o·:!.&O;! (1·1 :,~ I 
0'75 0·5069 0·9644 0·6~~9 0711156 0-:!8ij8U n·:!('~.~ n t:nl; 
0·8 0'4S91 0'95~0 0·5950 O'H~IOI 0'2578911 (1·1&:::1 (I II~" 
0·115 0'''23 0'Y31~ 0-~479 0·770668 O'::?9J:l:: ij·Jt,<",n j"'.I~:·11I 

09 0·4565 0'903~ 0·5020 0'796908 0'20309~ O·I:ln~ (Hlbll:1 
0·95 0-H16 0·8695 0-4576 0·820~91 0'17910g u·117:1 ,,-Oti77 
1·0 0'4~76 0'830~ 0'4151 0·8.:701 0'151~99 II 1(1 .. 5 t)·O.-.ti!'lt 

1·1 O·~I)I' 0'7403 03365 0·8110205 0-1111795 0·07~!I n-.,:I!H) 
12 0·3785 0·e416 02673 0-VI03" (1-0896-(, 065~1 tH.::':':.! 
1·3 0·35.6 0':;413 0'~08!! 0·9340011 0·065991 00366 O'OI~' 
1'4 0·3387 0'H50 0·1589 0'952285 0'0.7715 0·1)~5~ O'OI:!:! 
1'5 0·3~16 0'35ti8 0·1189 0966105 0·033895 0·11171 O-tl""1\ 
16 0·3060 02791 0·01l:~ 0-9,6348 0·023652 0'11115 (,·(II1."~ 

1'7 0·!!91. 0'~131 0'0620 0'983790 0·016:10 0·0076 O·(t".Cj 
1·8 0·2786 0·1591 O·I)H~ 0'989091 0·010909 0·(1"49 O·'.U):!l 
19 0·2665 0·1160 0·0305 0,992'700 0·001~ 10 0'00:11 0·0111:1 
:!·O O'~:;5", 0'1)82, 0·0207 0'995322 0-Q0.4678 O'OO~O O'UHU~ 

:·1 0·h51 0-0576 0·0137 0-997021 0·002979 0·001~ 0·1\(100 
:!-:! 0·2356 0'0393 0·0089 0'998137 0-0I)186J (HJ{III'; O·hHU:1 
23 O':!~8; O'0:?62 0·00.;; 0·998857 0·OOIl4~ (01)"4 O·O;,";! 
:'4 0·~185 0-(1171 0·Ot):16 0·999311 0·o006~9 O·O()o~ 0-0'''11 
:!.~ 0-Z108 0-0109 O·Oo:!~ 0'99!)~9J 0-000401 (I·('Ot,1 
:H 0'20.16 0·001;11 0")'11 ~ 0999764 0·noO~~6 l)-u(lOI 
2·7 0·1969 O·(I"'~ O'OOO~ (19991166 O-(lt,OIH 
: 8 0·1905 0'01):!5 001l0", 0'9999~5 O-OOIlo~5 

!!·9 0·lh6 0-001~ (1·0003 0·999959 O'OOOO~ I 
3·0 0·1790 O'OOOB 00001 0·999978 O·OOOO~~ 
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