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WAT IS LASERCLADDEN? 

Deklaag 

Metaal poeder 

Evt. keramisch poeder 



APPARATUUR 
Glasvezel  
transport  
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Machine: 
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LASER CLADDEN 

Wikipedia 

Poeder + inert gas of  draad 

Laser 

Poeder- en 
transportgas 
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PROCES KARAKTERISTIEKEN 

» Lokaal aanbrengen van deklaag  
» Breedte 1 lasrups standaard b ~ 1-5 mm  

 
 
 

» Goede controle van coatingdikte  
» Na oplassen standaard: h = 0,2 – 1mm / laag  

nog nabewerking vereist; meerdere lagen mogelijk   
 

» Kan toegepast worden op grote componenten  
» Meer-assige robot / CNC machines 

 

» Mobiele, on-site coating van component mogelijk 
 
 

» Productiesnelheid:   

      Standaard LMD: 10-40 cm²/h (500-2000 mm/min) 
» Afhankelijk van coating materiaal en vermogen laserbron 
» Recentere ontwikkelingen naar hogere productiviteit 

 

 
 
 
 



PROCES KARAKTERISTIEKEN / BEPERKINGEN 

» Oppervlak moet bereikbaar zijn met poeder en laser 
» Bv. lange buizen kunnen intern gecoat worden indien diameter > 50mm 

 

» Automatisch proces: programmatie vereist voor bekleden van (complexe oppervlakken)  

Maatafwijking / onregelmatigheden component in orde van max. ~ 0,5 
mm 

 
 

» Proces controle complex 
 

» Ruw oppervlak; nabewerking vereist  
» Laser nasmelten mogelijk voor gladder oppervlak 

 



 
 
 

 

 

 

 

ALGEMENE PRODUCT KARAKTERISTIEKEN  

Met betrekking tot onderliggend materiaal : 

» Geringe vermenging met het toevoegmateriaal (5-10%)                                              

»  samenstelling aan oppervlak na 1 laag = samenstelling toevoegmateriaal (in tegenstelling 
tot bij klassiek oplassen) 

» sterke metallurgische binding 

» Lokale warmte inbreng van laser  
» + voorverwarming meestal bij scheurvrije metaal-keramiek deklagen 
  weinig vervorming / beïnvloeding van kern 

» 99-100% dense laag, zonder scheuren 

» Homogene samenstelling 

» Hoge stolsnelheid  

 fijne microstructuur (hardheid ↑), vorming van niet-evenwichtsfasen en –structuur; 
minimale oplossing van karbides in metaalmatrix 

 



COATING EIGENSCHAPPEN - MATERIALEN 

» Brede waaier aan coating materialen mogelijk, gericht op de gebruiksomstandigheden van de 
component 

» Kobalt legeringen: Tribaloy, ultimet of stellieten  
» Nikkel legeringen: Inconel, Hastelloy & NiCrBSi… 
» Metaal – (typisch tot max. ~ 60 vol%) keramiek composieten 
» (Daarnaast ook staalsoorten, Ti en Al legeringen) 



COATING EIGENSCHAPPEN - HARDHEID 

» Afhankelijk van coating materiaal 
» Metalen zoals nikkel- of kobaltlegeringen: 200-700HV (tot circa 60 HRC) 
» Metaal – keramiek composieten (grootte verstevigende fase 10-100µm) 

 
 

Matrix: 20-60 HRC 
Verstevigende fase met lokaal zeer hoge hardheid 
 bv. wolfraam carbide: 2700-3300 HV 

NiCrBSi + WC 



COATING EIGENSCHAPPEN - SLIJTVASTHEID 

» Dikke, carbide houdende laser opgelaste deklagen hebben uitstekende slijtageweerstand 
(abrasie, erosie en impact) 
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TOEPASSINGEN: VERBETEREN 

Producten met optimale functionaliteit te 
produceren 

 Landbouw en constructie machines 
 Petrochemische industrie 
 Zware industrie 
 Bagger industrie 
 Turbine motoren  
… 



TOEPASSINGEN - HERSTELLEN 



 HERSTELLEN OF VERBETEREN 



Toename in levensduur: factor 6 
vergeleken met een nieuwe schroef! 

Transport schroef voor diervoeding: 
cladden met Ni + WC 

HERSTELLEN EN VERBETEREN 
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ONTWIKKELINGEN – PRODUCTIVITEIT ↑ 

» (Ultra) High Speed Laser Cladden voor roterende delen (2,000 – 100,000 mm/min) 
» Dunne lagen (25-200 µm) met 

» Metallurgische binding,  
» 10 x hogere proces snelheid tov standaard  
» Betere oppervlaktekwaliteit 

 
» Large Area Laser Cladding  

» Dikkere lagen 
» Laserspot tot circa 12 mm breed 

Bron: Fraunhofer ILT 

Fijn Large Area 



ADDITIVE MANUFACTURING 

CAD design Additief Proces 

van scandata  
‘reverse engineering’ 

Software 

Machining 

Bron: Wikipedia 

Near-net shape 
techniek 

 Functioneel ontwerp 
 Lichtgewicht structuren 
 Korte lever tijden 
 Materiaal efficiënt 
 Minder assembleren 
 … 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Gleichlauffr%C3%A4sen.jpg


TOEPASSINGEN LMD 

3D printing / complexe herstellingen 
Opbouw van tanden van een tandwiel 
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High quality coating – lage warmte-inbreng 
– Lage vermenging van de laag met het substraat (5-10%)                                               

 oppervlak na 1 laag = toegevoegd materiaal (bij klassiek oplassen ~  
50%) 

 sterke metallurgische hechting (>> beter dan thermisch spuiten) 

 Minimale vervorming na cladden 

– Hoge afkoelsnelheid  fijne microstructuur  hoge hardheid, karbides gaan 
niet in oplossing 

– Zeer weinig tot geen porositeit  

– Excellente controle van de coating dikte 

– Weinig nabewerking 

– Grote vrijheid in materialen 
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