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Ultrakort gepulste laser 
ordegrootte vanaf 60 μm tot 80 μm.
Nanoseconde-laserbewerken is al 
gangbaar bij jobshops. Een bedrijf als
Lasertec krijgt geregeld opdrachten
voor bijvoorbeeld clichéplaten van
drukkerijen waar groeven in moeten
komen met een diepte van rond de 
20 μm. Ze hebben zelfs al een pico-
secondelaser staan waarmee het 
mogelijk is met nog minder last van
smelten bijvoorbeeld groeven in glas 
te maken. Ook encoderschalen, die 
normaal een etsbehandeling krijgen,
worden met de laser gemaakt.
Gepulste lasers zijn ontwikkeld om de
warmte-inbreng bij het verwijderen
van materiaal zo laag mogelijk te 
houden. Door de pulsen is met 
dezelfde hoeveelheid energie plaatse-
lijk een groter effect te bereiken. Op
deze manier is ablatie mogelijk: het
verwijderen van materiaal door het
meteen van de vaste stof in de damp-
fase te brengen en daarin af te voeren.
Doordat de warmte-inbreng zo plaatse-
lijk is, zijn smeltverschijnselen vrijwel
afwezig en blijft de warmtebeïnvloede
zone klein. 

Spin-off
Er is vraag naar de techniek die nog
aan het begin van haar ontwikkeling
staat. Lightmotif, een spin-off bedrijf
van de Universiteit Twente, richt zich
op het aanbrengen van specifieke
oppervlaktestructuren met de laser.
Voor een klant in de hightech-
industrie hebben ze verschillende 
prototypen gemaakt die ervoor 
zorgden dat zij nauwkeuriger 
machines kunnen produceren. Die
prototypen maakten een verandering
in het product mogelijk. Uiteindelijk is
het laserprototype vertaald naar een
ander productieproces omdat laser-
microbewerken nu nog te kostbaar is.
Het voordeel zat voor de klant in de
tijdsbesparing tijdens de innovatie.
Max Groenendijk van Lightmotif: 
“Wij hebben de productie van het 

oppervlaktebehandeling

oppervlak, maken de lasers goed
gecontroleerde structuren en ruw-
heden die liggen in het gebied van
enkele nanometers tot tientallen
micrometers. Hiermee zijn eigenschap-
pen aan te passen zoals de wrijving, de
aanhechting en de bevochtiging van
het oppervlak.
Volgens professor Bert Huis in ’t Veld
van de Universiteit Twente zullen de
ontwikkelingen in lasermicro-
bewerken de komende tijd vooral
komen van deze femto- en pico-
secondelasers. Zijn groep doet met
deze lasers onderzoek naar mogelijke
toepassingen. 
Lasermicrotoepassingen worden 
interessant bij bewerkingen met een

De Universiteit Twente heeft een 
femtosecondelaser staan waarop ze
naast onderzoek microbewerkingen 
uitvoeren voor bedrijven. Omdat de
ontwikkelingen in de lasers hard
gaan, komen er in Twente twee 
ultrakort gepulste lasers bij; één bij 
de universiteit en de andere bij het
bedrijf Lightmotif. 
Zelfreinigende oppervlakken, 
gecontroleerde sporen die licht 
kunnen geleiden door glas en 
efficiëntere zonnecellen door 
aangepaste optische eigenschappen
zijn aansprekende voorbeelden van 
toepassingen van de femtoseconde-
laser. Door het toepassen van kortere
pulsen voor het bewerken van een

De nieuwste generatie lasers produceert pulsen met een lengte in
de orde van picoseconden en femtoseconden. Deze lasers 
kunnen functionele oppervlakken maken die vrijwel geen 
warmtebeïnvloede zone hebben, bijvoorbeeld om wrijving van
een loopvlak te verminderen. 

Een femtosecondelaser;

lasermicrobewerken
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ordegrootte van 60 �m
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maakt functionele oppervlaktestructuren mogelijk 
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