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prototype in twee weken voor elkaar
gekregen. Voor andere processen zal
het wat langer duren, maar 
uiteindelijk zal de femtosecondelaser
zijn weg vinden naar het productie-
proces.”
Groenendijk vervolgt: “Bij een andere
klant van ons moet eind volgend jaar
een machine staan die honderd-
duizend stuks per jaar gaat draaien.
Dat is wel echt productie. Hoeveel je
met een laser kunt produceren per
jaar hangt af van wat je ermee wilt
doen. Of je het hele product wil 
laseren of dat je iets maakt waar je 
als laatste stap met de laser iets aan
toe kunt voegen.”
Lightmotif beperkt zich tot 
ingewikkelde projecten. “We gaan
ervan uit dat jobshops de simpelere
toepassingen oppikken”, aldus
Groenendijk. 

Professor Bert Huis in ’t Veld ziet in de
nabije toekomst voor de kortepulslaser
al toepassingsgebieden die gekoppeld
zijn aan vier verschillende materiaal-
eigenschappen. De hydrofobe eigen-
schappen zijn wellicht het bekendst
van de vuilwerende lotusbladeren.
Deze toepassing kom je nu al tegen,
maar het is de verwachting dat dit in
de toekomst een hogere vlucht zal
nemen. Daarnaast zijn er optische
effecten die je met de laser kan
bewerkstelligen om zonnecellen met
een hoger rendement te maken, zodat
de productiekosten van stroom 
afnemen. De oppervlaktestructuur
moet min of meer dezelfde golflengte
hebben als de geabsorbeerde straling.
Ook absorptie of reflectie van elektro-
magnetische straling is interessant, 
al zijn de toepassingen hiervoor nog 
minder concreet.
Een laatste belangrijk toepassings-
gebied voor de komende jaren is het

beïnvloeden van wrijving en slijtage.
Het textureren van oppervlakken om
de tribologische eigenschappen te
beïnvloeden gebeurt nu al, maar de
laser kan patronen maken die met
bewerkingen als etsen, slijpen en
polijsten niet mogelijk zijn. Huis in ’t
Veld: “De ruwheid die het oppervlak
het beste mee kan krijgen is op zich
goed beschreven in tribologische
modellen, maar het aardige van een
lasertextuur is dat je met een laser
goed gedefinieerde groefjes kan
maken. Of andere patronen zoals 
cirkeltjes. Bij polijsten zit je 
bijvoorbeeld altijd aan een bepaalde

richting vast.” 
Om de laserpatronen goed te model-
leren is volgens Huis in ’t Veld nog wel
wat werk nodig. “Dit soort patronen
zijn interessant overal waar je met
hoge nauwkeurigheid moet 
positioneren of bewegingen wilt 
controleren. Dan stel je hoge eisen aan
de contactvlakken. Voor spuitgiet-
matrijzen is het bijvoorbeeld een optie.
Andere gereedschappen voor de
metaalbewerkingen – zoals stempels –
kunnen ook, maar een nadeel is dat 
metalen gereedschap vaak slijtage 
vertoont; dan is je patroon natuurlijk
zo weg.”

Vermogen
Frank Ploegman van het Laser
Applicatie Centrum (LAC) wijst op de
toepassing van het boren van kleine
gaatjes, met een diameter van een paar
micrometer, en de ontwikkeling bij
laserfabrikanten. “Er is bij de laser-
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fabrikanten een serieuze sprong
gemaakt in het vermogen. De laser die
we hebben staan heeft een vermogen
van 1 W. De lasers die nu in bestelling
zijn hebben vermogens van respectie-
velijk 20 W en 50 W. Dat betekent niet
dat het snijproces vervolgens meteen
20 of 50 keer zo snel gaat.”
“Het snijproces is lastig sneller te krij-
gen.In de eerste generatie femtolasers
zijn alleen onderzoekslasers gemaakt. 
De nieuwe lasers zijn veel robuuster.
Voor deze apparaten komen omge-
vingscondities, zoals temperatuur en
luchtvochtigheid, minder nauw en 
ze hebben minder in te stellen para-
meters.”
Joris van Nunen, van Coherent (een-
producent van lasers), voegt toe: 
“We hebben een roadmap liggen om 
in twee tot drie jaar het vermogen van
de lasers op te voeren. Een beperkende
factor kan echter zijn, dat bij hogere
vermogens het materiaal kan gaan
smelten.”
Voordeel van het laserbewerken is de
vormvrijheid en de afwezigheid van
specifiek gereedschap zoals maskers.
Alleen ondersnijdingen zijn lastig.
Verder zijn alle materialen te snijden.
Het proces kan een concurrent 
worden voor elektrochemische 
processen, zoals bijvoorbeeld elektro-
chemisch etsen en EDM, vonkerosie of
draadvonken en in sommige gevallen
fijnfrezen, omdat de kans op breuk
lager ligt. In transparante materialen
zijn niet-lineaire effecten in de 
brekings-index te creëren. 
Door te spelen met de focus smelt het
transparante materiaal plaatselijk en
stolt met een andere brekingsindex. 
Zo is het mogelijk licht door een spoor
in glas te laten lopen. ■
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