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In de sectie Verbindingstechnologie van de afdeling Technische Materiaalwetenschappen 

van de TU Delft is veel onderzoek verricht naar het laserlassen van overlapverbindingen 

in verzinkt staal. Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met het Materiaal Innovatie 

Instituut M2i. Bij het lassen van verzinkt staal zal de zinklaag ruim voordat het staal gaat 

smelten verdampen. Zinkdamp is ongezond en een goede afzuiging van de lasrook is 

een eerste vereiste. De vorming van de zinkdamp kan bij overlapverbindingen 

poreusheid in de las en slechte lasverbindingen veroorzaken. 

DOOR: Y PAN, M2i DELFT; i .M. RiCHARDSON, TU DELFT; T. LUiJENDiJK, TU DELFT

Onder atmosferische omstandigheden zal zink 

bij een temperatuur van 906°C verdampen. Dat 

is aanzienlijk lager dan de smelttemperatuur van 

het staal van circa 1.530°C. Het laserlassen van 

overlapnaadverbindingen van de in de automo-

bielindustrie veelvuldig toegepaste dubbelzijdig 

verzinkte plaat geeft door het vroegtijdig ver-

dampen van de zinklaag de nodige problemen. 

De zinkdamp, die ontstaat tussen de te lassen 

platen, zorgt voor een drukopbouw voordat het 

staal gesmolten is. De ontstane druk heeft tot 

gevolg dat de las uit de plaat wordt geblazen op 

het moment dat het staal smelt. Bij lasprocessen 

waarbij met hoge voortloopsnelheid (lassnel-

heid) wordt gewerkt, zal niet alle zinkdamp kun-

nen ontsnappen en veroorzaakt deze poreus-

heid in de las. Deze problemen probeert men in 

het algemeen te voorkomen door een gedefini-

eerde spleet (0,1 mm) tussen de platen te hand-

haven. Dat is echter allesbehalve gemakkelijk in 

een industriële omgeving en kost veel tijd en 

geld. Om die redenen verdient het werken zon-

der spleet de voorkeur. Andere mogelijkheden 

om poreusheid te voorkomen zijn het lassen met 

een gepulste laserbundel, het langer vloeibaar 

houden van het smeltbad zodat de zinkdamp 

kan ontsnappen door met een verlengde laser-

bundel te werken, met een dubbele spot te wer-

ken of door twee lasers te gebruiken. Ook wordt 

wel gebruikgemaakt van koper- of aluminium-

folie tussen de staalplaten om een deel van de 

zinkdamp via een legeringsreactie met het alu-

minium of het koper te binden.

Procesvenster laserlassen 
In een eerste onderzoek door de sectie Verbin-

dingstechnologie in samenwerking met de voor-

loper (NIMR) van het Materiaal Innovatie Insti-

tuut M2i is al aangetoond dat het mogelijk is om 

met behulp van de laser overlapverbindingen 

zonder spleet (vooropening) te vervaardigen [1]. 

De door Pieters vervaardigde lassen zijn gemaakt 

met de continu Nd:YAG laser van de TU Delft met 

een vermogen van 3,0 kW. De gebruikte opstel-

ling wordt weergegeven in figuur 1. 

De lengte van de lasverbinding bedroeg bij 

deze proeven 200 mm. De dikte van de tweezij-

dig verzinkte plaat was gelijk aan 0,75 mm en 

de zinklaagdikte was gelijk aan 50 micron. Hoe-

wel in de literatuur veelvuldig wordt gerappor-

teerd over de beschreven problemen bij over-

lapnaden van tweezijdig verzinkte plaat, wer-

den in dit onderzoek uitstekende resultaten 

verkregen. De lassen hadden een blank uiterlijk 

en er waren weinig tot geen spatten te zien. In 

dwarsdoorsneden (loodrecht op de lasrichting) 

werd geen porositeit en geen ondersnijding 

waargenomen en de zinklaag vloeide zelfs 

tegen de las aan. Die bevochtiging door het 

zink moet zijn opgetreden na de stolling van de 

las. Het opgestelde procesvenster, zie figuur 2, 

laat zien dat het om een vrij robuust lasproces 

Verantwoording
Het onderzoek naar de lasbaarheid van 

tweezijdig verzinkt staalplaat is een on-

derdeel van het strategische onderzoeks-

programma van het Materiaal Innovatie 

Instituut M2i dat in Delft is gevestigd. 

Laserlassen 
van verzinkt staal

Figuur 1. Zijaanzicht van de inklemming zoals 

die gebruikt is voor het lassen van de overlap-

verbindingen in verzinkt staal

Bij het laserlassen 

van verzinkt staal 

kunnen diverse 

problemen 

optreden (foto: 

Laser Applicatie 

Centrum) 

gaat. Laservermogen en voortloopsnelheid 

kunnen binnen ruime grenzen gevarieerd wor-

den voor het verkrijgen van goede lasverbin-

dingen. Het procesvenster is bepaald voor de 

meest gebruikte lens (brandpuntafstand 150 

mm). Uit verdere oriënterende proeven is ge-

bleken dat met een lens met een brandpuntsaf-

stand van 200 mm eveneens lassen te maken 

zijn met dezelfde kwaliteit. Ook met dikkere 

plaat (1,5 mm) bleek het mogelijk te zijn het 

aanvloeien van de zinklaag te realiseren. Het 

laserlassen van overlapnaden zonder spleet van 

tweezijdig verzinkte plaat van geringe dikte 

bleek dus mogelijk te zijn. Zowel goede lassen 

met een volledige doorlassing, als lassen met 

een gedeeltelijke doorlassing waren mogelijk. 

Dunnere zinklagen
Het laserlassen van tweezijdig verzinkte plaat 

met een zinklaagdikte van 50 micron bleek bin-

nen een ruim procesvenster mogelijk. Deze on-

derzoeksresultaten staan in contrast met een 

aantal publicaties uit de literatuur. In een 

vervolg(promotie)onderzoek is gezocht naar 

een verklaring voor de goede lasresultaten. De 

dikte van de zinklaag is daarbij gevarieerd en 

ook is gewerkt aan een industriële opschaling 

door de laslengte van 200 mm naar 1.200 mm 

te vergroten. 

Onderzoek is verricht aan de stabiliteit van de 

keyhole (sleutelgat), die ontstaat bij het laserlas-

sen voor overlapverbindingen van verzinkt staal 

met verschillende zinklaagdiktes en ook is daarbij 

de plaatdikte gevarieerd. De resultaten van dit 

promotieonderzoek zijn verwoord in een vijftal 

publicaties, waarin getracht is de stabiliteit van de 

keyhole voor verschillende zinklaagdiktes te ver-

klaren en in een model te vatten [2 t/m 6]. Op de 

theoretische verklaring van de onderzoeksresulta-

ten zal in deze publicatie nauwelijks aandacht 

worden besteed. Wel zal uitgebreid ingegaan 

worden op de verkregen onderzoeksresultaten. 

Figuur 2. Procesvenster voor het maken van laserlassen 

in overlapconfiguratie van tweezijdig verzinkte plaat 

(R. Pieters NIMR en I.M. Richardson TUD [1])
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wel in de literatuur veelvuldig wordt gerappor-

teerd over de beschreven problemen bij over-

lapnaden van tweezijdig verzinkte plaat, wer-
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zink moet zijn opgetreden na de stolling van de 

las. Het opgestelde procesvenster, zie figuur 2, 

laat zien dat het om een vrij robuust lasproces 
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van verzinkt staal

Figuur 1. Zijaanzicht van de inklemming zoals 

die gebruikt is voor het lassen van de overlap-

verbindingen in verzinkt staal

Figuur 3. Schematische 

voorstelling van de inklemming 

van de te lassen staalplaten

 >>>

Figuur 4. Laserlassen van thermisch verzinkt staalplaat met een luchtspleet voor de inklemming van 16 mm 

(zie figuur 3).

Figuur 5. Laserlassen van thermisch verzinkt staalplaat met een luchtspleet voor de inklemming van 8 mm 

(zie figuur 3).

Figuur 6. Laserlassen van thermisch verzinkt staalplaat met een luchtspleet voor de inklemming van 4 mm 

(zie figuur 3).

gaat. Laservermogen en voortloopsnelheid 

kunnen binnen ruime grenzen gevarieerd wor-

den voor het verkrijgen van goede lasverbin-

dingen. Het procesvenster is bepaald voor de 

meest gebruikte lens (brandpuntafstand 150 

mm). Uit verdere oriënterende proeven is ge-

bleken dat met een lens met een brandpuntsaf-

stand van 200 mm eveneens lassen te maken 

zijn met dezelfde kwaliteit. Ook met dikkere 

plaat (1,5 mm) bleek het mogelijk te zijn het 

aanvloeien van de zinklaag te realiseren. Het 

laserlassen van overlapnaden zonder spleet van 

tweezijdig verzinkte plaat van geringe dikte 

bleek dus mogelijk te zijn. Zowel goede lassen 

met een volledige doorlassing, als lassen met 

een gedeeltelijke doorlassing waren mogelijk. 

Dunnere zinklagen
Het laserlassen van tweezijdig verzinkte plaat 

met een zinklaagdikte van 50 micron bleek bin-

nen een ruim procesvenster mogelijk. Deze on-

derzoeksresultaten staan in contrast met een 

aantal publicaties uit de literatuur. In een 

vervolg(promotie)onderzoek is gezocht naar 

een verklaring voor de goede lasresultaten. De 

dikte van de zinklaag is daarbij gevarieerd en 

ook is gewerkt aan een industriële opschaling 

door de laslengte van 200 mm naar 1.200 mm 

te vergroten. 

Onderzoek is verricht aan de stabiliteit van de 

keyhole (sleutelgat), die ontstaat bij het laserlas-

sen voor overlapverbindingen van verzinkt staal 

met verschillende zinklaagdiktes en ook is daarbij 

de plaatdikte gevarieerd. De resultaten van dit 

promotieonderzoek zijn verwoord in een vijftal 

publicaties, waarin getracht is de stabiliteit van de 

keyhole voor verschillende zinklaagdiktes te ver-

klaren en in een model te vatten [2 t/m 6]. Op de 

theoretische verklaring van de onderzoeksresulta-

ten zal in deze publicatie nauwelijks aandacht 

worden besteed. Wel zal uitgebreid ingegaan 

worden op de verkregen onderzoeksresultaten. 

invloed van de inklemming
De manier waarop de te lassen platen worden 

geklemd is van belang voor de beperking van 

de krimpvervormingen tijdens het lassen. Ook 

zal de warmteafvoer voor een deel bepaald 

worden door de massa en plaatsing van de in-

klemming. In figuur 3 is de inklemming van de 

te lassen platen weergegeven. 

De platen hadden een lengte van 250 mm en 

een breedte van 100 mm. Om de overlapverbin-

ding goed te kunnen klemmen is voor deze con-

figuratie gekozen. De lengte van de lasverbin-

ding was gelijk aan 200 mm, de plaatdikte 0,7 

mm en de laagdikte van de thermisch verzinkte 

platen was gelijk aan circa 40 micron (60 g/m3). 

De luchtspleet tussen de oplegplaten varieerde 

van 4 tot 16 mm. Daarnaast is de temperatuur 

van de oplegplaten gemeten voor de verschil-

lende luchtspleten. In figuur 4 t/m 6 worden de 

resultaten getoond van de lasverbindingen. 

Bij een spleetlengte van 16 mm komen de 

meeste lasfouten, porositeit en blaasgaten aan 

de bovenkant van de plaat voor, terwijl bij een 4 

mm spleetbreedte de lasdefecten aan de onder-

kant van de lasverbinding meer voorkomen dan 

aan de bovenkant. Uit deze resultaten komt dui-

delijk naar voren dat de wijze van inklemming 

en ondersteuning van de te lassen platen een 

grote invloed heeft op het lasresultaat. De 

meeste zinkdamp wordt via de keyhole afge-

voerd en de verschillen tussen de diverse afme-

tingen van de luchtspleten kunnen verklaard 

worden uit de stabiliteit van de achterkant van 

de keyhole en het ontstaan van een dwarsspleet 

Figuur 2. Procesvenster voor het maken van laserlassen 

in overlapconfiguratie van tweezijdig verzinkte plaat 

(R. Pieters NIMR en I.M. Richardson TUD [1])

1 - Inklemming

2 - Verzinkte platen

3 - Instelstaven luchtspleet

4 - Klemtafel

Klemkracht

Luchtspleet
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tussen beide platen bij een grotere luchtspleet. 

De stabiliteit van de keyhole wordt beïnvloed 

door het warmtetransport via plaat en oplegpla-

ten. Bij een kleine luchtspleet zullen de platen 

meer warmte onttrekken aan de lasverbinding 

waardoor verstoringen in de ontwikkeling van 

de zinkdamp niet meer geheeld kunnen worden 

door de nog aanwezige vloeibare zink. De beste 

resultaten, met name aan de onderkant van de 

lasverbinding, worden dus verkregen als de 

warmteafvoer via de oplegplaten wordt beperkt 

en de las enigszins vrij kan vervormen.

invloed van de zinklaagdikte
De zinklaagdikte bij het elektrolytisch galvanise-

ren van staalplaat is aanzienlijk geringer dan de 

zinklaagdikte bij het thermisch verzinken. Bij het 

elektrolytisch verzinken zal een bijna zuivere zink-

laag op het staal worden neergeslagen. Bij het 

thermisch verzinken ontstaan, afhankelijk van de 

chemische samenstelling van het staal, over een 

bepaalde dikte zink-ijzerverbindingen. De samen-

stelling van de zinklaag is dus voor beide verzink-

processen verschillend. De vraag rijst of het ver-

schil uitmaakt hoe de zinklaag is aangebracht.

Bij het lassen van thermisch verzinkte staalplaat 

is gebleken dat een dikkere zinklaag betere las-

resultaten geeft dan een dunnere zinklaag. Dit 

lijkt vreemd omdat bij een dunne zinklaag min-

der zinkdamp wordt gevormd dan bij een dikke 

laag. Om de invloed van de dikte van de zink-

laag en de invloed van het verzinkproces te on-

derzoeken zijn experimenten uitgevoerd bij 

twee verschillende voortloopsnelheden: 25 

mm/s en 45 mm/s (1,5 m/min en 2,7 m/min) voor 

verschillende zinklaagdiktes. De oorspronke-

lijke zinklaagdikte van 20 micron voor beide 

processen is gereduceerd door onderdompeling 

van de proefplaten in een verdunde oplossing 

van zoutzuur over een bepaalde tijdsperiode. 

Voor het thermisch verzinkte staal worden bij 

de lagere voortloopsnelheid de beste lasresulta-

ten verkregen bij de grootste zinklaagdikte. In 

figuur 7 is de relatieve lengte van de gezonde 

las uitgezet als functie van de zinklaagdikte 

voor de twee toegepaste voortloopsnelheden. 

Bij een zinklaagdikte van 7 mm wordt met name 

aan de onderkant van de las de nodige lasfouten 

geconstateerd. Bij de hogere voortloopsnelheid 

is het verschil tussen beide zinklagen geringer. 

Opvallend is dat voor het elektrolytisch ver-

zinkte staal geen goede lasresultaten worden 

verkregen bij zowel kleine als bij grotere zink-

laagdikte voor beide toegepaste voortloopsnel-

heden, zie figuur 8. De chemische samenstelling 

van de zinklaag is dus van belang voor het krij-

gen van een goed lasresultaat. Thermisch ver-

zinkt staal bevat ook enig aluminium en de 

zinklaag van elektrolytisch verzinkt staal heeft 

een hoger koolstofgehalte. Voor een verklaring 

van de effecten van de chemische samenstelling 

van de zinklaag is verder onderzoek nodig.

Samenvatting
Geheel tegen de verwachting in kunnen bij het 

laserlassen van tweezijdig verzinkt staalplaat zon-

der vooropening goede lasverbindingen gereali-

seerd worden. Voor thermisch verzinkt staal wor-

den vooral bij lagere voortloopsnelheden uitste-

kende lasresultaten verkregen bij grotere zink-

laagdikte. Ook bij hogere voortloopsnelheden 

worden bij grotere zinklaagdikte betere resulta-

ten verkregen dan bij dunnere lagen, maar het 

verschil in laskwaliteit is dan aanzienlijk geringer. 

Bij geringe dikte ontstaan meer lasfouten in de 

vorm van porositeit en blow holes als gevolg van 

het verdampen van het zink. In elektrolytisch ver-

zinkt staal is bij overlapverbindingen zowel bij 

hoge als bij lage voortloopsnelheid en bij geringe 

en grotere zinklaagdikte geen goede lasverbin-

ding te realiseren. De chemische samenstelling 

van de zinklaag speelt daarbij een rol.  <<<
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Figuur 7. Invloed van de dikte van de zinklaag voor 

een tweetal voortloopsnelheden a) 25 mm/s, b) 45 

mm/s. In de figuur is een aantal lassen opgenomen. 

De laagdikte is aangepast door onderdompeling van 

de plaat in verdund zoutzuur (ets-tijd)

Figuur 8. Bovenaanzicht en onderaanzicht van de laserlassen gemaakt in elektrolytisch verzinkt staalplaat met 

verschillende zinklaagdiktes en voor twee verschillende voortloopsnelheden
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