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I.  INLEIDING 

A.  LVD 

LVD is een machinebouwer gespecialiseerd in 
lasersnijmachines, plooibanken en ponsmachines inclusief 
toebehoren zoals automatische laadsystemen. Deze thesis 
situeert zich bij de lasersnijmachines, meer specifiek de 
fiberlasertechnologie. Dit is de vervanging van de CO2 laser. 

B.  Lasersnijden & snijkwaliteit 

Fiberlasers verdringen steeds meer en meer de CO2 laser 
omwille van de grote toename aan snijsnelheid. Enkel bij dikke 
platen van mindere kwaliteit komt de technologie soms te 
kort.  
 
    1)  Snijproces 
Er zijn veel verschillende parameters die een invloed hebben 
op het snijproces. Deze zijn verschillend per materiaaltype en 
dikte. De eerste parameter is het ingestelde vermogen van de 
bron. Het is niet zo dat een groter vermogen beter is om met 
zuurstof te snijden in dik staal. Er bestaan bronnen van 10kW 
en hoger maar in dik staal wordt meestal een gereduceerd 
vermogen gebruikt. Een teveel aan warmte kan er namelijk 
voor zorgen dat het staal gaat ‘koken’ met een zeer ruwe 
snede tot gevolg.  
 
Dikke platen worden gesneden met een vrij lage overdruk van 
zuurstof op 0.5bar. De vorm van de nozzle is hier ook van 
belang. Dit is een koperen mondstuk met centraal een gat 
waar de laserstraal samen met het drijfgas doorgaat. Dit 
onderdeel bepaalt hoe snel en over welke oppervlakte het 
zuurstofgas verdeeld wordt. Hier speelt ook de hoogte van de 
nozzle boven de plaat een rol, ook wel SOD genoemd. 
 
De laserstraal zelf kan ook op verschillende manieren ingesteld 
worden. Zoals de frequentie van de pulsen, de hoogte van het 
brandpunt enz.  
 
Als een figuur in de plaat moet worden uitgesneden kan initieel 
geen zuurstof in de snede waardoor er geen goede snijproces 

                                                           
 

mogelijk is. Daarom wordt eerst een inbranding uitgevoerd. 
Ook hiervoor zijn er veel verschillende parameters instelbaar. 
 
    2)  Snijkwaliteit beschrijven 
De beste manier om de snijkwaliteit te beschrijven is de 
normering 9013:2017. Deze norm omschrijft dit als de breedte 
van de snede, de hoeveelheid gevormde slak, haaksheid en ten 
slotte ruwheid. De laatste twee kunnen opgemeten worden 
met behulp van speciale meetapparatuur. De ruwheid 
beschrijft het gemiddelde hoogteprofiel van vijf zones over 
een bepaalde afstand in de snijrichting. De haaksheid bestaat 
uit drie parameters. Hierbij worden twee parallelle lijnen 
getrokken waar het volledige snedeprofiel tussen past. Bij 
loodrechtheid (de eerste parameter) staan de lijnen onder een 
hoek van 90° ten opzichte van het plaatoppervlak. Bij de 
rechtheid (de tweede parameter) gebeurt dit tussen het 
beginpunt en het nieuwe eindpunt van de snede. Hierdoor 
staan de parallelle lijnen onder een bepaalde hoek, dit is dan 
de derde parameter.  

II.  DOELSTELLINGEN 

Het ultieme doel van de thesis is het snijden van staalplaten 
van slechtere laserkwaliteit, met dezelfde snedekwaliteit als 
goede platen. Daarnaast moeten ook zoveel mogelijk stukken 
uit een plaat gehaald worden. Dit vereist een zo dicht 
mogelijke plaatsing. 
 
Om dit te kunnen testen moet eerst een testopstelling 
uitgewerkt worden. Er wordt gekozen om een frame rond de 
laserkop te hangen waarin sproeikoppen op verschillende 
locaties gehangen kunnen worden, alsook onder een 
instelbare hoek. Het doel hiervan is om de effecten van de 
koeling te kunnen aantonen. Er kan dan ook gelet worden op 
een aantal mogelijke problemen. Zo kan het zijn dat de damp 
van de koelvloeistof in de laserkop dringt en de optieken gaat 
vervuilen. Het kan ook zijn dat het water de capacitieve 
hoogtebepaling in de war gaat sturen. Met de testopstelling 
kan ook gecontroleerd worden hoeveel vloeistof nodig is voor 
een efficiënte koeling. 
 
Er worden ook nog enkele andere methodes beschouwd. De 
eerste is gaskoeling. De kans bestaat echter dat dit extra gas 
de zuurstofreactie gaat verstoren. Een andere mogelijkheid is 
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de plaat voor het snijden gaan besproeien. Hier blijkt echter 
dat de vloeistof teveel weggeblazen wordt om op de goede 
plaatsen te gaan koelen. Er is ten slotte ook de mogelijkheid 
tot het maken van een speciale nozzle waarbij de koeling lokaal 
rond de snede aangebracht wordt. 
 
Als koelmiddel wordt in de eerste plaats water gebruikt voor 
de eenvoud. Er wordt ook getest met de Laserlotion van 
Protec. 
 
Hoeveel koeling nodig is wordt geschat via een theoretisch 
model volgens het principe van formule 1.  
 

 𝑨 ∗  𝑷𝑳𝒂𝒔𝒆𝒓  +  𝑷𝑶𝟐  =  𝑷𝑺𝒏𝒆𝒅𝒆  +  𝑷𝑳𝒐𝒔𝒔 (1) 
 
Hierbij is Plaser het vermogen dat aangebracht wordt door de 
bron zelf. Een deel van dit vermogen zal niet geabsorbeerd 
worden maar gereflecteerd naar de omgeving. Dit wordt 
weergegeven door de absorptiefactor A. Door een exotherme 
reactie van Fe met O2 ontstaat ook een aanzienlijke 
hoeveelheid energie PO2. Aan de rechterzijde van de 
vergelijking is de eerste term de hoeveelheid warmte dat nodig 
is om het materiaal in de snede tot smelttemperatuur te 
brengen plus de latente warmte om het staal vloeibaar te 
maken PSnede. Daarbij ontstaat ook onvermijdelijk 
conductiewarmte PLoss van de warmte dat naar de rest van de 
plaat wordt afgevoerd. Deze warmte is verantwoordelijk voor 
de temperatuurstijging in de plaat. De afvoer van warmte naar 
de lucht wordt niet in rekening gebracht omdat deze 
verwaarloosbaar is in vergelijking tot de andere. Andere 
verwaarloosde factoren zijn onder meer de conductie naar de 
stalen ophangstructuur, de radiatiewarmte, de beweging van 
de lucht ten gevolge van het drijfgas en de laserwarmte dat in 
de opvangbak verdwijnt. 
 
De conductiewarmte PLoss wordt berekend volgens een 
analytische methode ontwikkeld door Schulz et al. [2] De 
conductiewarmte is afhankelijk van de term ΔTLoss. Hiermee 
kan berekend worden welke temperatuur een afgesneden 
strook met bepaalde breedte L krijgt. Hiervoor wordt gewerkt 
met het getal van Peclet en de thermische diffusiviteit α. [3] 

III.  RESULTATEN 

Om het effect van de koelvloeistof te valideren wordt een 
warmtecamera gebruikt. Dit vergt een correcte inschatting van 
de emissiecoëfficiënt van het plaatstaal. Hiervoor wordt een 
strook elektrische tape op het staal geplakt. Dit materiaal heeft 
altijd een emissiecoëfficiënt van 0,95. Op die manier is de 
correcte temperatuur bekend en kan gezocht worden naar 
welke emissiecoëfficiënt dezelfde temperatuur geeft op het 
staal. Voor 355MC is dit 0,6 en voor S235JR en S235J2 is dit 
0,75.  
 
Door de thermische camera te gebruiken kan een deel van het 
theoretisch model nagegaan worden. Het theoretisch model 

berekent TLoss. Dit is de eindtemperatuur van een afgesneden 
strook. De warmtecamera geeft een temperatuur van 81°C aan 
terwijl de voorspelde waarde 78°C bedraagt. Variaties in 
materiaaleigenschappen kunnen de verklaring zijn voor het 
huidig bekomen verschil. Daarna worden verder gegevens 
ingevuld in de berekeningen totdat de absorptiefactor A 
berekend kan worden. Deze wordt bepaald op 0.5.  
 
Bij de eerste testen worden stroken gesneden in S235J2. De 
snijkwaliteit hiervan is goed, met of zonder koeling. Er wordt 
wel geleerd dat water onder de nozzle kan leiden tot een 
spanningsval in de capacitieve sensor. Dit kan leiden tot een 
schokkende laserkop met slechte snede en zelfs snedeverlies. 
 
Vervolgens wordt overgegaan naar blokjes snijden, nog steeds 
in S235J2. Deze hebben een formaat van 50 op X mm. De X is 
hier variabel en bedraagt 30, 20, 15, 13 en 10 mm. De derde 
en vierde snede zijn dan moeilijker te snijden door de extra 
warmte. Hierdoor kan het effect van koeling zichtbaar worden 
in principe. Visueel zijn er echter weinig verschillen te zien. Op 
basis van warmtebeelden kan het zijn dat de sproeikop net iets 
te ver van het centrum sproeit om het blokje zelf goed te gaan 
koelen. Vooral de rest van de plaat wordt gekoeld. Als het 
dichter staat verhoogt echter ook de kans op SOD-fouten. 
 
Dit experiment wordt dan uitgebreid naar S235JR en 355MC. 
Vooral deze laatste snijdt slecht. Het eerste dat bekeken wordt 
is het temperatuursverloop naast een blokje in de 
verschillende materialen. Het warmteverloop zou inzicht 
kunnen geven op de vraag waarom 355MC zoveel slechter 
snijdt. Er wordt verwacht dat een goede plaat de warmte 
sneller geleidt waardoor deze ook sneller afgevoerd kan 
worden. Dit zou dan gelinkt kunnen worden aan de thermische 
conductiviteit die bij 355MC lager ligt dan bij S235. De 
resultaten van de warmtecamera op Figuur III-1 tonen dit 
verwachtte effect alvast niet. Op deze figuur is de hoge 
temperatuur het blokje. Links daarvan daalt dan de 
temperatuur naarmate de afstand vergroot. De x-as is hier 
weergegeven in pixels. De totale afstand van het blokje tot de 
eerste pixel bedraagt 10 cm. Verder worden ook blokjes met 
verschillende breedtes uitgesneden met de koeling van één 
sproeikop (C1) en met de koeling van een tweede (C2). 
 

Een selectie aan blokjes wordt naar ruwheid en haaksheid toe 
opgemeten om beter te kunnen vergelijken. De ruwheid van 
de derde zijde wordt getoond op Figuur III-2. Hierop is te zien 
dat in de meeste gevallen de koeling een positieve invloed 
heeft, of gelijk blijft in één geval. Er is ook één geval waarbij de 
koeling een slechter effect zou hebben. 
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Figuur III-1 Temperatuursverloop 355MC (blauw), S235JR 

(groen) en S235J2 (oranje) 

 
Figuur III-2 Ruwheid 

De resultaten van de haaksheid zijn minder positief met meer 
uitzonderingen. Figuur III-3 bevat de resultaten van 
loodrechtheid geklasseerd volgens de norm. Groen wijst op 
rang 1. Dit is de rang dat lasersnijden zou moeten halen. Geel 
volgt daarna als rang 2, rang 3 is rood aangegeven en ten slotte 
staat paars voor rang 4. De loodrechtheid van de korte zijde (4-
5) is extreem slecht. Dit is ook de moeilijkst te snijden zijde 
omdat deze zo kort is en de figuur hier gesloten wordt. Koeling 
brengt hier en daar iets van verbetering mee maar niet genoeg 
om de rang te verbeteren. Er zijn ook resultaten waar het 
resultaat negatief is.  
 
Zijde 3-6 wordt als derde aangesneden. De resultaten zijn hier 
ook stukken beter. Hier leidt koeling tot een slechtere rang in 
twee gevallen. In de andere gevallen blijft de rang gelijk. De 
ruwheid zoals eerder vermeld is wel beter. Ook zijn hier wel 
twee resultaten te zien waar de rang beter wordt bij koeling. 
Het is zo dat haaksheid slechts op één lijn per zijde opgemeten 
wordt. Als hier net een put is kan dit de resultaten vertekenen. 
 
De rechtheid wordt ook opgemeten. De resultaten hier wijzen 
dan weer wel op een verbetering. Het lijkt er dus op dat koeling 
leidt tot een rechtere snede maar onder een slechtere hoek, 
dus meer uitbranding onderaan. Voor deze rechtheid en hoek 
bestaat wel geen verdeling in rangen. 
 
Ten slotte moet ook nog een andere keuze van koelmiddel 
gemaakt worden omdat water te snel de plaat laat oxideren. 
Daarom wordt ook getest met Laserlotion van Protec. De 
snijresultaten blijven vergelijkbaar met deze van water.  
 

 
Figuur III-3 Resultaten rang 

IV.  BESLUIT 

De ruwheidsmetingen wijzen er alvast op dat koelen wel effect 
heeft maar veel te weinig om commercieel nuttig te zijn. Om 
een visuele verbetering van snede te krijgen is verder 
onderzoek nodig. Er zijn veel meer testen nodig om 
bijvoorbeeld de verschillende snijparameters op de optimale 
manier te gaan instellen. Op die manier kan de snijhoogte 
vergroot worden en zullen minder SOD-fouten optreden. Dit is 
echter allemaal materiaalafhankelijk en vraagt dus veel tijd. Er 
zou ook geprobeerd kunnen worden om de hoeveelheid 
koelvloeistof drastisch te verminderen. Met deze opstelling is 
dit niet zo eenvoudig omdat er een zeker minimumdebiet 
nodig is om de vloeistof op de juiste plaats te krijgen. Er zou 
dus een systeem moeten ontwikkeld worden dat veel lokaler 
en nauwkeuriger de koeling aanbrengt. Er wordt alvast wel een 
theoretisch model aangereikt waarmee geschat kan worden 
hoeveel warmte er in een bepaald systeem zit. Dit kan 
uitgewerkt worden tot een systeem dat automatisch de 
hoeveelheid vloeistof afregelt waardoor geen overschot 
ontstaat. Andere testmethodes kunnen ook ontwikkeld 
worden. Bij het testen van de blokjes wordt slechts één blokje 
bekeken. Als er meerdere blokjes naast elkaar moeten 
uitgesneden worden kan de koeling misschien wel een grotere 
invloed hebben.  
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Type staal Perp 4-5 Perp 3-6 Ruwheid

S355MC Br30 Ongekoeld 0,68 0,06 36,74

gekoeld C1 0,69 0,05 39,82

Gekoeld C2 0,69 0,36 27,38

S235JR BR30 Ongekoeld 0,83 0,13 21,13

Gekoeld C2 0,63 0,34 21,10

S235JR BR30 SOD2,6 Ongekoeld 0,51 0,22 29,74

Gekoeld C2 0,58 0,19 21,13

S235JR BR15 Ongekoeld 0,96 0,04 27,81

Gekoeld C1 0,76 0,04 23,80

S235J2 BR10 Ongekoeld 0,85 0,002 24,35

Gekoeld C1 0,82 0,01 18,60
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