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Можливості застосування лазерного випромінювання для управління
властивостями поверхонь металевих виробів
Лазерне випромінювання є ефективним інструментом в інженерній поверхні, який дозволяє значно
розширити можливості управління якістю поверхневих шарів різних конструкційних матеріалів,
створювати на їх поверхнях нові композиційні матеріали з наперед заданими властивостями,
проводити формоутворення виробів складної просторової форми шляхом пошарового їх вирощування
з порошкових матеріалів, згинати, витягати тонколистові матеріали за рахунок локальної зміни їх
напруженого стану та інше. Наприклад, останнє можна використовувати для підвищення жорсткості
тонколистових, в тому числі і ажурних конструкцій.
У загальному випадку всі методи лазерної поверхневої обробки можна классіфіціроват, як
Це показано на рис.

Першу групу утворюють способи лазерної обробки, які призводять в результаті нагрівання до
модифікації структури поверхневих шарів матеріалів, зміни напруженого стану окремих
локальних ділянок. Вони реалізуються при різних температурах нагріву - від температур, при
яких у матеріалах можуть мати місце пластичні деформації, структурно-фазові перетворення, до
температур плавлення і навіть випаровування. На рис. представлені як уже широко відомі
способи (отжиг, відпустка, гарт, аморфізація), так і нові. Останнім часом розроблено ряд нових
цікавих та перспективних технологій, в основі яких лежать фізико-хімічні процеси, характерні
для цієї групи методів.
Відпал пов'язаний з лазерним нагрівом, який, на відміну від традиційного пічного, реалізується
проводиться керованим як по температурі, так і за часом, нагрівання поверхневих шарів різних
матеріалів на задану глибину. Найбільш широко лазерний відпал використовується в
електронній промисловості для рекристалізації сплавів при високих температурах і малих часах
витримки з метою усунення дефектів структур, які утворилися в процесі охолодження
металевих плівок. Лазерний відпал можна використовувати для цілеспрямованого поліпшення
властивостей окремих ділянок виробів, наприклад, обробки кінців спіральних і плоских пружин
з метою надання їм пластичних властивостей. У цих випадках крім нагрівання матеріалу до
температур аустенізації треба забезпечити відповідний режим повільного охолодження, для чого
треба вжити додаткових заходів - погіршити умови тепловідведення за рахунок певної форми і
розмірів елемента виробу або застосувати програмування підігрівання-охолодження від
додаткового джерела
Відпуск пов'язаний з локальним нагріванням окремих обсягів попередньо загартованих
металевих виробів до різних температур залежно від виду відпустки, але завжди менших
певного значення. Для залізовуглецевих сплавів вона повинна бути менше критичної точки АС1.
Він застосовується для зменшення внутрішніх напружень, перетворення метастабільних
структур в стабільні, зменшення впливу концентраторів напружень на фізико-механічні
властивості виробів різних конструкцій, особливо які працюють в умовах циклічного
навантаження.

Підвищення жорсткості тонколистових металевих конструкцій. Створення в металевих виробах
на строго визначених ділянках даної конструкції залишкових напруг, рівних за величиною і
протилежних за знаком, максимальним пружним напругам, які виникають на цих ділянках при дії
робочих навантажень, обумовлених роботою деталі у складі виробу в процесі експлуатації. Такий
спосіб впливу на напружений стан матеріалу конструкції дозволяє, залежно від пріоритету,
підвищити її жорсткість або величину допустимих навантажень, знизити металоємність виробу і т.ін.

Лазерне деформування слід віднести до нових технологій, пов'язаних зі створенням на окремих
локальних ділянках виробів за допомогою лазерного нагрівання металургійних концентраторів
напружень. Кероване створення на певних ділянках поверхні тонколистового вироби певних за
величиною, знаком і характером розподілу макронапружень, дозволяє проводити
формоутворення різних просторових конструкцій. Це досягається зміною режимів опромінення,
кількості циклів "охолодження", траєкторії переміщення променя з урахуванням властивостей
матеріалу. Формоутворення як простих, так і складних за формою металевих конструкцій, за
рахунок пластичної деформації, ініційованої локальним лазерним нагріванням, є гнучким,
досить продуктивним і високоефективним процесом. Це обумовлено простотою перебудови
процесу на виготовлення нових конструкцій, можливістю виготовлення великогабаритних
виробів, відсутністю дорогих формують інструментів, які мають до того ж дуже невелику
зносостійкість, відсутністю контакту інструмента з оброблюваним матеріалом.
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Лазерна гартування ефективне там, де потрібні високі твердість і зносостійкість окремих найбільш
навантажених ділянок поверхонь деталей. Ці якості забезпечуються за рахунок створення на поверхні виробу
шару з загартованої структурою, яка відрізняється від отриманої при звичайних способах об'ємного
гартування. При лазерному загартуванню відбувається надшвидкісний нагрів матеріалу до температур, які
перевищують критичні точки. Завдяки локальності процесу нагрівання окремих об'ємів виробів, які оточені
холодним металом з високою теплопровідністю, відбувається інтенсивне відведення тепла зі швидкостями
105-106 ° С / с, які набагато перевищують критичні. Внаслідок цього в зоні опромінення відбуваються фазові і
структурні зміни: при нагріванні - утворення аустеніту і розчинення карбідних фаз, при охолодженні перетворення аустеніту в мартенсит.
Структури, які формуються в залізовуглецевих та інших сплавах при лазерному нагріві і подальшому
надшвидкісному охолодженні, мають ряд унікальних властивостей. До однієї з таких особливостей структур
слід віднести й те, що вони сприяють значному підвищенню адгезії металів, які склеюють. Дослідженнями
встановлено, що, наприклад, міцність счеплення з'єднання "сталь-твердий сплав" зростає в 3-4 рази. Такий
результат свідчить про широкі можливості цієї технології.
Лазерна хіміко-термічна обробка
Іншим надзвичайно цікавим напрямком використання унікальних властивостей таких структур є
інтенсифікація процесів хіміко-термічної обробки, таких як азотування, боріровангіе, цементація та ін.
Інтенсифікувати процес хіміко-термічної обробки можна за рахунок збільшення дефектності кристалічної
будови матеріалу, тобто збільшення щільності дислокацій і ускладнення їх просторової конфігурації, яке
пов'язане з подрібненням зерен і збільшенням протяжності їх кордонів, утворенням так званих
"дислокаційних трубок". Оскільки структури, які утворюються після лазерної обробки, саме і мають такі
особливості, то це і стало підставою розробки нового способу комбінованої лазерної хіміко-термічної обробки,
метою якої є зменшення тривалості та енергоємності процесу, можливість селективної обробки окремих
ділянок поверхні деталей при одночасному збільшенні товщини зміцненого шару і виключення деформації
виробу. Сутність способу полягає в тому, що поверхня деталі, яку треба азотуваті, попередньо піддається
лазерному загартувати, а потім проводиться хіміко-термічна обробка. Так, попередній загартування
вуглецевої сталі з наступним азотуванням в середовищі аміаку при температурі 800-860 ° С сприяє
збільшенню глибини азотованого пласта в зоні термічного впливу лазерного випромінювання в 3-4 рази (з
0,115мм до 0,461мм, відповідно без і з лазерною обробкою ). При цьому значно підвищується дисперсність і
мікротвердість структури. У азотованому пласті в вуглецевої постійні без попередньої лазерної обробки
микротвердость структури становить 3,5 ГПа, в пласті з лазерною обробкою - 8 ГПа. Ці дані свідчать про
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при різній
швидкості
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променя, м/хв

Лазерне термоциклування розроблено у зв’язку з проблемами застосування плазмових покриттів
-неможливість застосування покриттів в умовах дії вигинаючих циклічних знакозмінних навантажень.
-низька міцність зчеплення покриттів з основою.
-велика порістість покриттів.
-можливість крихкого руйнування та катастрофічного зношування.
Патент України
Спосіб формування зносостійких газотермічних покриттів, який включає лазерну обробку,
відрізняється тим, що обробку здійснюють термоциклуванням без оплавлення поверхні в інтервалі
температур поліморфних перетворень 1273-873 К, при питомій потужності лазерного випромінювання
103-104 Вт/см2, та оптимальних значеннях площи, яка обробляється, кількості термоциклів при
глибині нагрівання, рівній або більшій товщини покриття.
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Лазерне
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8200

0,5-1,0

400-450
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10050

7-9

90-110

Лазерне
оплавл.+4ТЦО

8150

0,5-1,0

400-480

Лазерне термодеформаційне зміцнення виробів. Застосування лазерної обробки для поверхневого

зміцнення різних деталей машин виявило її високу ефективність. Разом з тим, при вирішенні конкретних технічних
завдань, пов'язаних зі збільшенням надійності і ресурсу роботи відповідальних деталей авіаційних газотурбінних
,двигунів, компресорів, автотракторної техніки, дуже складно, а іноді й неможливо, знайти такі умови їхньої
обробки, які б забезпечували одержання зміцненого шару, що володіє одночасно високою опірністю абразивному
зношуванню й високою втомленою міцністю. Для цього він повинен мати як мінімум високу дисперсність і
твердість структури, необхідну глибину, гарантовані стискаючі залишкові напруги. Поєднання лазерного
надшвидкісного й локального нагрівання з процесом механічного пластичного деформування дозволяє значною
мірою вирішити проблеми характерні як для чисто лазерної обробки, так і для обробки ППД.
Сутність процесу полягає у тому, що лазерне випромінювання, сфокусоване
в пляму круглої або прямокутної форми, отриманої високочастотним
скануванням променя, при відносному переміщенні нагріває поверхневий
шар матеріалу деталі до температури аустенізації. У міру видалення від
місця дії теплового джерела, нагрітий метал швидко остигає і при
температурах 650-450◌ْ ºС піддається впливу деформуючого елемента.
Мартенсит, що утворюється в процесі автозагартування, успадковує
структуру деформованого переохолодженого аустеніту і, таким чином,
забезпечується додання поверхневому шару деталі комплексу необхідних
фізико-механічних характеристик.

Визначення температури, координати зони прикладання зусилля і його величини

ْ
σ=425 МПа, Р=30-50 кгс
P = 2δσ δ = 0,2 мм Т=450◌С,

Лазерне гартування з рідкої фази, тобто при використанні режимів опромінення, які
зумовлюють появу на поверхні виробу оплавленого металу, теж має певні області застосування.
Хоча головним її недоліком є необхідність застосування, з метою надання опроміненим
поверхням необхідної шорсткості, механічної обробки. У перегрітому металі домішки встигають
розчинитися, якщо до цього вони утримувалися у вигляді включень. Оскільки час нагрівання,
товщина розплавленого шару і ступінь прогріву основного матеріалу дуже малі, охолодження
при кристалізації розплавленого шару відбувається з високою швидкістю - до 106 С / с. Такі
швидкості охолодження приблизно в 103 разів більші швидкостей, характерних для звичайної
гартування. В результаті утворюється мартенсит з вмістом вуглецю набагато більшим, ніж при
традиційному загартуванню. При цьому виді обробки спостерігаються так звані "білі шари",
які неодноразово відзначалися при інших видах швидкісного нагріву (електронним променем,
електричним розрядом, плазмовою дугою, в умовах взаємодії пар тертя). Вони слабо труяться
звичайними хімічними реактивами, мають високу поверхневу твердість, дрібну кристалічну
структуру і можуть містити високотемпературні фази. Загартування металевих матеріалів з
рідинної фази дозволяє істотно перерозподілити легуючі елементи, виключити утворення
скупчень різних домішок, наприклад кременю - в силумінах, графіту - в чавунах, що забезпечує
підвищення експлуатаційних характеристик виробів. Іноді цей спосіб можна досить ефективно
використовувати для заліковування мікро-тріщин на поверхнях деталей.
Аморфізація, часто в літературі її називають глазуруванням - це процес споріднений вище
наведеним, але відбувається при наявності значно більших швидкостей охолодження.
Принципово за допомогою лазерної обробки можна отримати при затвердінні металевих
розплавів швидкості охолодження 107 С / с і більше, тобто достатні для їх переходу в аморфний
стан. Досить легко аморфізуются спеціальні бінарні і потрійні сплави, які містять бор, нікель та
ін. [3]. Здатні до аморфізаціі чавуни, які містять достатню кількість вуглецю, кремнію і фосфору.
Проблемним питанням є отримання аморфних шарів на поверхнях звичайних сталей, так як
для цього потрібні швидкості охолодження великі 108 С / с [8].

Зміна оптичних характеристик поверхневих шарів таких, як коефіцієнт заломлення,
коефіцієнти відбиття і пропускання, оптичної анізотропії є важливим питанням лазерної
обробки. Він здійснюється шляхом лазерного оплавлення поверхневого шару матеріалу.
Враховуючи те, що оптичні матеріали як правило є діелектриками, які добре поглинають
лазерне випромінювання з довжиною хвилі 10,6 мкм, лазерний промінь слід вважати
ефективним інструментом управління їх характеристиками. В першу чергу це стосується
елементів інтегральної оптики, інших оптичних систем, виготовлених із спеціальних видів скла,
сіталов, кварцу, кераміки. У цій області поки що більше використовується електроннопроменева обробка, ніж лазерна, яка менше досліджена, має багато переваг.
Лазерне шоковий зміцнення здійснюється при щільності потужності імпульсного
випромінювання 109-1012Вт / см2. При взаємодії коротких імпульсів випромінювання нанофемтосекундного діапазону з матеріалом відбувається миттєве вибухоподібний випаровування
(сублімація) тонкого поверхневого шару і утворення плазми. Плазма частково екранує поверхню
матеріалу і поглинає лазерне випромінювання повністю, або його частина, залежно від довжини
хвилі. Подальше розширення плазми супроводжується виникненням ударної хвилі, яка
поширюється в глиб оброблюваного матеріалу. Тиск у фронті ударної хвилі може досягати 100200 кбар. Наслідком дії ударної хвилі є утворення в кристалічних матеріалах різного роду
структурних дефектів. Механічний реактивний імпульс, обумовлений розширенням плазми,
викликає збільшення щільності дислокацій, пластичну деформацію тим більше, що він діє на
матеріал, побічно підігрітий плазмою. Це обумовлює додаткове зміцнення матеріалу,
формування в поверхневому шарі стискають залишкових напружень, підвищення втомної
міцності.
Управління шорсткістю поверхні різних виробів шляхом випаровування гострих виступів мікронерівностей
при дії лазерного випромінювання, було дуже привабливою ідеєю ще з початку застосування лазерів в
обробки матеріалів. Але тільки з появою імпульсних промислових лазерів з тривалістю імпульсів
випромінювання фемтасекундного діапазону з'явилася можливість її реалізувати. Головні переваги цієї
технології-можливість отримання шорсткості на рівні нанометрів, виключення залежності результатів
обробки від структури матеріалу, його однорідності, фізико-механічних властивостей.

Лазерне поверхневе легування здійснюється шляхом введення в задані ділянки поверхні різних
компонентів, які, змішуючись з матеріалом основи, утворюють тверді розчини, хімічні сполуки
або композиції необхідного складу. При цьому обов'язковою умовою є збереження в оброблених
лазером ділянках поверхонь значної кількості матеріалу основи.
Одна з поширених технологічних схем процесу лазерного легування - це оплавлення певних
ділянок матеріалу основи і подача в утворений розплав легуючих елементів. Легуючі елементи
можуть вводитися в розплав з попередньо нанесеного шару, з газового або рідинного
навколишнього середовища, инжекцией (вдмухуванням) в розплав порошкових легуючих
елементів транспортуючим газом). Легуючі елементи у ванні розплаву завдяки виникненню
гідродинамічних потоків, обумовлених розподілом температур, механічно перемішуються з
матеріалом основи. Паралельно в розплаві протікають і дифузійні процеси. Лазерне легування
застосовується для додання певних ділянок поверхонь виробів комплексу властивостей: високої
твердості, корозійної стійкості, опірності зношування, теплостійкості і т.д.
Лазерне наплавка - спосіб нанесення функціональних покриттів, який здійснюється шляхом під
плавленням матеріалу основи і оплавлення порошкової суміші, яка наплавляється. Для
розплавлення матеріалів застосовується частково разфокусоване або сфокусоване і скануюче за
певним законом лазерне випромінювання. Відмінною особливістю процесу є те, що матеріал
основи оплавляється на мінімально можливу глибину (20-50 мкм), тільки для забезпечення
металургійного зв'язку покриття з основою і при цьому виключити, або звести до мінімуму, їх
взаємне перемішування. Нанесений таким чином шар повинен містити в своєму складі тільки
матеріал, вибраний для наплавлення. Нарощування товщини покриття проводиться виключно
за рахунок збільшення кількості матеріалу, який наплавляється. Доставка матеріалу покриття,
як і при легуванні, здійснюється шляхом попереднього нанесення шару матеріалу, вибраного
для наплавлення, або його инжекцией в зону дії лазерного випромінювання. Товщина
наплавленого шару за один прохід зазвичай не перевищує 1-1,5 мм, ширина - 5-20 мм, швидкість
наплавлення 0,5 - 4 м / хв, міцність зчеплення з основою - 400-450 кг / мм2.

Розробка способу організації твердого змащування поверхонь тертя
Поверхні тертя повинні мати високі антифрикційні властивості для того, щоб чинити
опір зношуванню. Такі властивості для вузлів тертя можна суттєво підвищити
використовуючи тверде змащування. Для цього потрібно на одній із поверхонь тертя
зробити рівномірно розміщені заглиблення, які повинні мати оптимальну форму і,
обов’язково, з замкнутим контуром. В цих заглибленнях розміщується твердий
антифрикційний матеріал. У процесі роботи такого вузла під дією навантажуючого
зусилля, стінки заглиблень пружно деформуються і викликають зменшення їхнього
об’єму. Антифрикційний матеріал, що заповнює ці замкнуті заглиблення,
вичавлюється в зону контакту, заповнює мікро зазори і забезпечує таким чином
примусове змащування.

Підвищення зносостійкості важконавантажених вузлів тертя
застосуванням селективного лазерного наплавлення

Деталі механізмів, що працюють в екстремальних умовах, потребують особливого виду
змащування, тому що традиційні способи з використанням органічних мастил в більшості випадків
не можуть утримуватися довгий час в зоні тертя або їхня дія зводиться нанівець умовами роботи.
Існує три характерних види екстремальних умов роботи деталей механізмів:

Деталі бурового обладнання, які
працюють глибоко під землею при
високих
питомих
тисках
і
примусовому
прокачуванні
прокачуванні бурового розчину.

Деталі турбокомпресорів і інших
механізмів, що працюють при
надзвичайно високих швидкостях
обертання (75-100 тис.об/хв) в
умовах мастильного голудування, а
також
при
підвищених
температурах
оточуючого
середовища.

Деталі приладів та механізмів
вакуумної техніки та космічних
апаратів, де для змащування вузлів
тертя твикористовуються тільки тверді
мастильні матеріали (графіт, бронзи і
таке інше). Рідкі мастила в умовах
вакууму, у тому числі і космічному,
випаровуються.

Мета роботи: Розробка нового способу підвищення ефективності роботи важконавантаженитх вузлів тертя, які
працюють в екстремальних умовах (високі питомі тиски, великі швидкості обертання, нетрадиційні температури,
наявність вакууму) нанесенням лазерним наплавленням на контактуючи поверхні у заглиблення спеціальної
форми і визначених розмірів твердого мастила.

Лазерне спікання композиційних матеріалів є новим і надзвичайно перспективним процесом.
Цим питанням займаються багато дослідників у різних країнах світу. Досліджується як твердо
фазні, так і рідино фазні спікання. Щодо першого напряму, то цим питанням досить ґрунтовно
займаються вчені Білоруської академії наук, (проф. Толочко), які на сьогодні мають багато
цікавих результатів. Більш практичні результати отримані в напрямку рідино фазного
спікання. Отримання алмазо-кубоніто які містяться в інструментальних композитах за
допомогою лазерного рідино фазного спікання є окремим, самостійним і важливим питанням.
Цей напрямок запропоновано і успішно розвивається спільно вченими КПІ та ІСМ НАН
України. Результати вивчення впливу лазерного опромінення на якісні характеристики алмазів,
на процеси, які протікають на кордоні "алмаз - зв'язка", показали, що існує певна область
режимів спікання, при яких забезпечується збереження початкової міцності алмазів. Поза її
межами в алмазах спостерігається утворення тріщин, окислення та інші негативні процеси.
Лазерне випромінювання завдяки високій концентрації енергії і локальності процесу дозволяє
швидко, за 0,2-0,4с, нагрівати певний шар металевого порошку до температур 1500-1600 ° С.
Алмази при непрямому нагріванні до таким температур розплавленої лазерним
випромінюванням зв'язкою не втрачають своєї міцності, але при суворо визначених умовах
опромінення. Це дозволяє проводити лазерне рідино фазне спікання композитів на основі
широкої гами зв'язок як з легкоплавкими, так і тугоплавкими складовими.
Лазерне термодеформаційне спікання - це також новий процес, при якому лазерне рідино фазне
спікання об'єднується з термомеханічним деформуючим впливом на етапі охолодження на
закристалізований композит. Пластичне деформування дозволяє ущільнювати композиційний
матеріал, при наявності прес-форми, задавати форму і розміри виробу. Такий спосіб дає
можливість виготовляти робочі які містять алмазні шари безпосередньо на корпусах
інструментів. Він дозволяє принципово збільшити продуктивність виробництва алмазних і
кубонітових кіл (час спікання алмазного круга за існуючою технологією - (3-4) години, із
застосуванням лазерного спікання - (3-4) хв), при цьому підвищується його якість і знижується
собівартість виготовлення.

Лазерне термомеханічне спікання алмазвміщуючих композитів

МЕТА РОБОТИ:Розробка високопродуктивного процесу лазерного термодеформаційного спікання
інструментальних композитів із надтвердих матеріалів та створення технологічних принципів його
побудови .

1-Wp=1,7.103Вт/cм2, t=0,09с. ;
2 - 0,6.103, 0,15с.; 3 - 0,4.103 , 0,18с.;4 - 0,2.103, 0,24с.

180-400 А

Лазерно-дугова наплавка дозволяє істотно підвищити ефективність нанесення покриттів,

спікання композитів. Це комбінований процес, при якому в процесі лазерної наплавки,
порошковий матеріал підігрівають до температур 0,9 Тпл, за допомогою прямої або непрямої
плазми. Лазерний промінь в цьому випадку здійснює тільки оплавлення тонкого поверхневого
шару основи і остаточне, фінішне, формування наплавленого валика. Даний процес дозволяє
різко підвищити продуктивність спікання без істотного збільшення його вартості.
Лазерна пайка є високоефективним способом з'єднання деталей. На відміну від зварювання,
при пайці лазерне випромінювання використовується для розплавлення припою. Деталі, які
з'єднуються, при цьому не розплавляються, так як температура їх плавлення істотно вище, ніж
припою. Цей вид пайки характеризується більш високою швидкістю нагрівання паянних
сполук (0,3-0,5с), відсутністю контакту із зоною пайки, високою точністю (до 0,025 мм), високую
гнучкістю у виборі часових і температурних режимів пайки, а також більш високою їх
стабільністю . Важливою перевагою методу є його локальність, яка практично виключає
перегрів довколишніх теплочутливих об'єктів, що дуже важливо для інтегральних схем та
інших приладів електронної техніки. Дуже важливою перевагою лазерної пайки є можливість
застосування в якості припоїв широкої гами металів як з низькими, так і високими
температурами плавлення. Область застосування лазерної пайки поширюється від
виготовлення елементів електронної та електронно-вакуумної техніки, металокерамічних
герметичних відводів в пристроях атомних електростанцій, до з'єднання деталей корпусу
легкових автомобілів, протезів з нержавіючої сталі в стоматології, в ювелірній справі і т.ін. Для
пайки застосовують переважно твердотільні лазери на YAG: Nd з довжиною хвилі 1,06 мкм і
вихідною потужністю випромінювання від 2 до 150 Вт, що працюють як в імпульсному, так і в
імпульсно-періодичному або безперервному режимах. При цьому швидкість пайки знаходиться
в діапазоні від 1 до 3 мм / с.

Лазерне нанесення покриттів є дуже ефективним технологічним застосуванням
плазми, яка утворюється при дії лазерного випромінювання з густиною потужності
108-1012Вт / см2 на матеріали в умовах вакууму. Таким чином можна отримувати на
поверхнях виробів тонкі плівки різного складу. При цьому використаються потоки
плазми, яка утворюється при взаємодії з речовиною випромінювання лазера, який
працює в режимі модульованої добротності, тобто в режимі високої швидкості
введення енергії в речовину. При цьому мішень може бути набрана з різних
матеріалів, які визначають бажану стехіометрію одержуваної плівки. У цьому
випадку високі швидкості введення енергії дозволяють зберегти стехиометрический
склад мішені і отримати на підкладці складні з'єднання. Використання в такій
технології частотних лазерів дозволяє нарощувати матеріал невеликими порціями,
шар за шаром, зберігаючи кристалічну структуру. Крім отримання складних
напівпровідникових сполук, така технологія виявилася дуже корисною для
виготовлення порошків різних металів, при створенні високотемпературних
багатокомпонентних сполук надпровідників. Однією з особливостей цієї технології є
те, що на підкладках ростуть складні з'єднання у вигляді монокристалів. Однією з
причин цього є супутнє рекобінаційне випромінювання з лазерної плазми, яка
активізується в процесі кристалізації електронні оболонки атомів, стимулюючи тим
самим зростання кристалів з більш енергоємними орієнтаціями. Експериментально
було показано, що випаровуючи вуглець випромінюванням лазера з графітової
мішені в процесі конденсації за певних умов можна отримувати тонкі алмазоподібні
плівки.

Лазерна поверхнева обробка, як технологічна система

В основі лазерної поверхневої обробки лежать фізико-хімічні процеси, які
відбуваються в поверхневому шарі при взаємодії лазерного випромінювання з матеріалом
оброблюваної деталі.
Головною їх ознакою є те, що вони мають термічну природу, тобто всі їх різноманіття
можна реалізувати, керуючи чотирма основними параметрами - температурою (Тн), часом
(tн) і швидкістю (Vн) нагріву, швидкістю охолодження (Vо). Таким чином, реалізувавши
який-небудь конкретний набір цих параметрів, можна забезпечити протікання в певному
матеріалі відповідного фізико-хімічного процесу і надати цьому поверхневому шару
необхідні властивості (структура, фазовий склад, твердість, напружений стан,
зносостійкість і т.д.). Але для того, щоб отримати такий результат, а тим більше
забезпечити його відтворюваність, треба встановити зв'язки між параметрами теплового
стану та відповідними якісними та експлуатаційними характеристиками поверхневого
шару матеріалу з одного боку та умовами лазерного опромінення, які забезпечили б даний
термічний процес, з друго.
З цією метою лазерну поверхневу обробку доцільно уявити, як розгорнуту технологічну
систему з усіма факторами і параметрами, а також встановити між ними відповідні, в тому
числі і формалізовані взаємозв'язки (рис.).

Лазерна поверхнева обробка, як технологічна система
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Процес лазерної поверхневої обробки є багатофакторним і багатокритеріальним. Всі фактори,
які впливають на характеристики теплового стану поверхневого шару матеріалу в умовах
лазерного опромінення, можна розділити на три групи.
Першу групу чинників утворюють безпосередньо характеристики лазерного променя, який
формує теплове джерело, іншу - характеристики оброблюваного виробу і третю характеристики умов взаємодії лазерного випромінювання з матеріалом.
Найбільш важливими параметрами лазерного пучка при поверхневій обробці є довжина хвилі
випромінювання, форма і площа "плями" фокусування, характер розподілу інтенсивності
випромінювання в "плямі" фокусування; Залежно від режиму опромінення: при безперервному
- потужність, при імпульсному - енергія, тривалості, форма і частота імпульсів, при скануванні амплітуда, частота і закон сканування; поляризація або лінійна, або циркулярна.
Характеристиками оброблюваної деталі, які утворюють одному групу факторів, є
геометричні параметри і маса виробу, властивості матеріалу, які включають хімічний і фазовий
склад, структуру, величину зерна, теплопровідність, теплоємність та густину; поглинальну
здатність, яка в свою чергу обумовлена шорсткість поверхні, хімічним складом матеріалу, його
температурою, наявністю поглинаючого покриття. При наявності останнього на процес
поглинання і передачі енергії випромінювання впливає хімічний склад покриття, його товщина,
дисперсність, теплопровідність і теплоємність, електропровідність.
Головними характеристиками третьої групи факторів є час взаємодії, кінематика
відносного руху, температура, тиск і хімічний склад середовища, кут падіння променя на
поверхню матеріалу.
Слід зазначити, що всі наведені фактори впливають на тепловий стан поверхневого шару, і всі
їх треба враховувати при вивченні, математичному моделюванні та розробці процесів лазерної
поверхневої обробки. Проте в повному розумінні керуючими можуть бути тільки деякі з них:
потужність або енергія випромінювання, площа і форма "плями" фокусування, характер
розподілу інтенсивності випромінювання в "плямі" фокусування, поглинальна здатність
поверхні, початкова температура матеріалу.

Таким образом, управление процессом лазерной поверхностной обработки сводится к
поддержке на заданном уровне температуры, времени и скорости нагрева и скорости
охлаждения за счет изменения значений этих управляющих независимых факторов. Эта
задача решалась бы довольно легко, если бы
были разработаны надежные и
быстродействующие технические средства, которые позволяли бы непрерывно, в реальном
масштабе времени получать информацию о Тн, tн, Vн, Vо непосредственно из зоны
влияния лазерного излучения. Тогда бы появилась возможность реализовать через
обратную связь автоматическое регулирование процесса обработки, существенно снизить
требования к точности параметров работы технологического оборудования, уменьшить
количество разных контролирующих устройств. Поскольку приборы такого назначения в
промышленном варианте на это время отсутствуют, то воспроизводимость результатов
технологического процесса в основном определяется наличием и степенью совершенства
устройств и приборов, которые обеспечивают измерение, контроль, регулирование и
стабилизацию приведенных выше управляющих параметров.
Управлять процессами поверхностной обработки можно в автоматическом режиме (рис.).
На первом этапе формируются базы данных, которые образуют параметры лазерного луча
{An}, параметры условий обработки {Вm} и параметры обрабатываемого материала {Сk};
массив данных относительно свойств упрочненных материалов; математические модели,
которые связывают параметры упрочненного слоя с характеристиками тепловых
процессов, типа Z=Fn(T,tн,Vн,Vo); модели, которые связывают характеристики тепловых
процессов с технологическими характеристиками, типа T=Fn(A,B,C).

На другому етапі проводиться вибір мети обробки, вводяться вихідні значення характеристик
якості зміцненого поверхневого шару. Після цього вибирається модель розрахунку Tр, tнр, Vнр,
Voр, потім визначаються граничні параметри процесу[Z], [HV], [Rz], [Zзак], [ΔI], [ΔU], [T*].
Якщо розраховані значення не відповідають заданим, то проводиться коригування Tр і tнр
відповідно на величину Т і Δt. Рис.1.3.
Після усунення розбіжностей виконується розрахунок технологічних параметрів процесу Р, V,
d0, формується керуючий сигнал і здійснюється пуск системи.
Для автоматичного управління процесом треба обов'язково на наступному етапі вимірювати
поточні параметри нагрівання Tп і tнп. Якщо дійсні поточні параметри Tп і tнп не відповідають
розрахованим, то визначається помилка управління і коригуються технологічні параметри з
урахуванням пріоритетів. Зміна температури нагрівання найбільш ефективно проводити
регулюванням діаметру сфокусованого пучка,регулирование^-регулированиям-регулировкойпотом-регулированием потужності випромінювання і в останню чергу - зміною швидкості
опромінення. Зміна часу нагрівання - регулюванням або швидкості обробки, або розміру
сфокусованого променя. Після усунення помилки управління здійснюється вибірковий
контроль ряду параметрів якості обробки (глибини й твердості шару, зносостійкості, втомної
міцності, теплостійкості і т ін.), Які не можна визначити в реальному масштабі часу. Отримані
дані піддаються статистичній обробці і порівнюються із заданими. Якщо розбіжності
наближаються до критичних значень, на базі накопичених даних здійснюється розробка нових
скоригованих моделей, які доповнюють бази даних. Дана система є самонавчальної.
Запропонований алгоритм, крім названого вище, здатний ініціювати системне
накопичення різними дослідниками даних з великим ступенем відтворюваності, які можуть
бути основою проектування нових промислових технологій лазерної поверхневої обробки.

Енергетичні параметри лазерних пучків.
Для поверхневої обробки матеріалів використовуються потужні газові, твердотільні, світлодіодні і
волоконні лазери, що працюють в імпульсному, імпульсно-періодичному і безперервному режимах в
різних областях спектру оптичного випромінювання.

При цьому рівні потужності:
- Для обробки біологічних тканин (для нагріву) використовуються лазери з потужністю від 1Вт до
100Вт - медицина, біологія, зоологія.
- Для обробки матеріалів - потужності 100Вт - 25кВт - поверхнева обробка.
Енергія в імпульсі 5-50Дж.
Тривалість 5-20мс.
Частота проходження до 300Гц.
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Довжина хвилі

1,07

1,07

1,07

1,07

10,6

10,6

Потужність, кВт

6,9

10

4,0

4,2

5,5

13,6

Діаметр волокна, мкм

300

200

600

400

-

-

Діаметр промення в фокусі, мм

0,51

0,36

0,43

0,43

0,26

0,51

Якість пучка, мм/мрад

18,5

11,6

23,5

15,7

6,7

15,3

ККД

50

50

35-40

35-40

10

10

Способи вимірювання потужності лазерного випромінювання
Існує кілька схем вимірювання потужності лазерного випромінювання: тупикова схема (а),
схема прохідного типу (б), схема відгалуження частини випромінювання основного пучка
за допомогою напівпрозорої плоско-паралельної пластини (в), частково прозорого глухого
дзеркала резонатора (г).

(а)

(в)

(б)

(г)

Спільним для всіх схем є наявність приймача лазерного випромінювання і показуючого
приладу. Недоліком першої схеми (а) є необхідність для виконання вимірювання потужності
випромінювання переривання технологічного процесу.
Прохідні схеми вимірювання додатково включають відгалужувач частини (1-2% Р) лазерного
випромінювання. В якості такого відгалужувача можна застосовувати плоско-паралельну
пластинку, нахилену під кутом 45о до осі пучка з матеріалу прозорого для даної довжини хвилі
випромінювання. Застосування пластинки широко поширений спосіб вимірювання потужності
(енергії) випромінювання твердотільних лазерів. Для довжини хвилі 10,6мкм цей спосіб
застосовується рідше у звязку з недовговічністю відхиляючих пластин, зміни їх оптичних
властивостей. У цьому випадку і ряді інших в якості відгалужувачів використовуються обертові
дзеркальні конуса або спиці з криволінійною поверхнею або пелюстковий дзеркальний
пропелер. Площі пелюсток і швидкість обертання визначають відсоток відгалужується
випромінювання. Ефективним є спосіб, коли відбиває поверхня має форму близьку до частини
сфери, яка фокусує ответвлённое випромінювання на приймачі.
Ефективним відгалужувачем є часткове пропускне глухе дзеркало резонатора, що і
використовується дуже часто в твердотільних лазерах, особливо працюючих в безперервному
режимі. Рідше в СО2 лазерах, коли глухе дзеркало виготовляється з германію. Основним
елементом цих схем є приймач лазерного випромінювання. В якості приймачів
використовуються пристрої працюють на принципі фотометрії та калориметрії. Фотометричні
способи припускають перетворення поглиненого випромінювання певної довжини хвилі, в
електричний сигнал певної амплітуди. До таких приймачів можна віднести фотодіоди,
фотоелектронні помножувачі (ФД1, ФД2, ФД3, ФЕУ21, ФЕУ22). Такі приймачі широко
використовуються при аналізі лазерного випромінювання ближнього інфрачервоного і
видимого діапазону. Теплові методи базуються на властивості певних середовищ змінювати свої
характеристики (температуру, тиск, електрична напруга) при лазерному нагріві.
Найбільш простими пристроями цього типу є пристрої калориметрического типу.

Пристрої калориметрического типу
Найбільш простим способом, є вимірювання різниці температур твердого тіла певного обсягу, в
результаті його нагрівання лазерним випромінюванням, при відомій поглинальної здатності матеріалу.

Р=

cρV∆T
t

Р – потужність лазерного випромінювання, Вт;
с – питома теплоємність матеріалу пластини, Дж/г.
К; ρ - густина матеріалу пластини, г/см3; V - об'єм
пластини, см3, ΔT- різниця температур нагрівання, t час нагрівання.
Для вимірювання потужності необхідно відомий об'єм
води опромінити несфокусованим пучком при
тривалості часу t, потім вимірявши масу води, що
випарувалася,
різниця
температур
води
до
опромінення, різниця температур судини, знаючи
питому теплоту пароутворення, питому теплоємність
води (С = 4,19 Дж) можна визначити потужність
лазерного випромінювання. При цьому вважається,
що 100% потужності випромінювання поглинається
водою.
Для
виключення
екранування
зони
опромінення паром рідини, доцільно його здувати
струменем повітря. Якщо вважати що Тн = 220С, t =
4мін20сек, то Р = 10 × ΔМ, 10 масам випарувалася
води. Точність - в межах 5%.
Даний спосіб є найбільш точним, придатним для
перевірки та калібрування різних електронних
вимірювачів потужності

P×t=(Mн-Mк)×q+Cв×Mк(Tк-Tн)+Cкал×Mкал×(ΔTкал)

Р – потужність лазерного випромінювання на виробі
t – час дії
Tк, Tн – температура води кінцева і початкова
Mн, Mк – маса води початкова та кінцева
q – питома теплота
пароутворення = 2256 Дж/г
∆M × q + Cв × M к × ∆T + C кал × M кал × Tкал
P=
t

Тупикові вимірювачі потужності (енергії) випромінювання
Одним з варіантів вимірювача потужності є пристрій, що
працює на принципі вимірювання різниці температур
охолоджуючої рідини, що омиває опромінену поверхню.
Необхідною умовою стабільної роботи цих пристроїв є
постійні витрати охолоджуючої рідини.
Конструкцію пристрою можна удосконалити і виключити
залежність показів приладу від витрати охолоджуючої рідини.
Для цього в якості приймального елемента використовується
рифлена пластина, яка має хороший тепловий контакт з
мідним масивним корпусом. Вимірювання потужності
проводиться шляхом вимірювання температури нагріву
поверхні масивного диска за допомогою системи послідовно
включених термопар. Мідний корпус охолоджується водою
просто для виключення перегріву.
Основний недолік таких пристроїв - низька швидкодія.

Р=сρGΔT

Вимірювач потужності (енергії випромінювання)
компенсаційного типу
виконаний у вигляді двох пластин з алюмінію. На внутрішній
поверхні яких є мідні кільця до яких приварені спаї термопар.
При цьому приймальня пластина під дією лазерного імпульсу
нагрівається
до
температур
пропорційних
потужності
поглинутого випромінювання. Температура нагріву вимірюється
термопарами, включеними по диференційній схемі. Вимірювання
температури другої пластини компенсує коливання температури
навколишнього середовища.

Аавтономний
вимірювач
лазерного випромінювання,

потужності

працює на принципі зміни тиску газового
або рідкого середовища, що заповнює
замкнутий об'єм поглинача випромінювання,
при зміні його температури, викликаного
лазерним нагрівом.
Прийомний елемент виготовляється з металу з високою теплопровідністю (мідь). На
поглинаючій поверхні виконані кільцеві рифлення, піддані хімічному оксидуванню (чорна
плівка CuO). Всередині приймального елемента виготовлені кільцеві виступи - грають роль
радіаторів і порожнину для розміщення робочого середовища (повітря - мінімальна чутливість;
спирт - максимальна; спирт + вода - середня чутливість). Порожнина приймального елемента
трубопроводом з'єднана з манометром годинникового типу з рухомою шкалою.
Перед застосуванням такий пристрій необхідно попередньо прокалибровать. Рівень сигналу
пропорційний потужності випромінювання і часу експозиції. Основна перевага приладу:
компактність, можливість вимірювання в будь-якій точці оптичного тракту.

Вимірювачі потужності типу ТІ-4

Для вимірювання потужності безперервного випромінювання використовуються
пристрої типу ТІ-3 (Рмах = 100Вт), ТІ-4 (Рмах = 10000Вт). Вимірювач включає
водоохолоджуваний приймач випромінювання у вигляді двох порожнистих концентрично
розташованих циліндрів. На торці більшого циліндра встановлена поглинаюча
випромінювальна пластина зі спеціальним кільцеподібним рифленням. Усередині цього
циліндра розташований циліндр меншого діаметру, через порожнину якого і спеціальні отвори в
зазор між ними подається охолоджуюча рідина (вода). На шляху цієї рідини встановлено дві
системи послідовно з'єднаних термопар. Перша система термопар вимірює температуру на
вході, друга - на виході.

Системи термопар включені з диференціальної схемою - вихідний сигнал пропорційний
різниці температур і потужності поглинутого випромінювання.
Основний недолік пристрою - залежність показів приладу від стабільності витрати
охолоджуючої рідини.

Для виключення впливу витрати охолоджуючої рідини на показання приладів застосовують
пристрої, що представляють собою масивний мідний циліндр з послідовно закріпленими
на ньому термопарами. На поверхні циліндра розміщується пластина зі спеціальним
поглинаючим покриттям і рифленнями. Мідний циліндр охолоджується проточною водою.
Вплив температури охолоджуючої рідини компенсується інерційністю процесу
тепловідведення.
Основний недолік розглянутих вище пристроїв -Необхідність для проведення вимірювання
переривання процесу обробки. З цієї точки зору більш ефективними є прохідні вимірювачі
потужності, що базуються на відгалуженні для реалізації процесу вимірювання частини (12%) випромінювання.

Болометричний вимірювач потужності випромінювання
Болометр являє собою сітку, виконану з тонкої вольфрамової,
золотої або платинової проволки, яка включена в ланцюг
вимірювального моста (в одне з плечей). У збалансованому стані
струм разбаланса моста I0 = 0.

I0 =

U∆R


2 R0 

R 4(R + R0 ) +  3 +
 + ∆R0 
R 




При проходженні лазерного випромінювання через сітку, змінюється її опір на ΔR, що
веде до зміни з урахуванням внутрішнього опору вимірювального приладу R0 струму
дисбалансу I0, що пропорційно потужності ответвлённой частини яку проходить лазерне
випромінювання.
Кількість ответвлённой потужності визначається перетином і кількістю дротиків у сітці.
Схрещені розташування дротиків виключає вплив поляризації випромінювання.
Основний недолік - низька надійність роботи пристрою.

Приймачі випромінювання на основі
плівкових термопар.

В даний час найбільш широко застосовуються
приймачі випромінювання представляють собою
плівкові термопари. Принцип дії плівкових
термопар заснований на явищі анізотропії, термоЕРС в Текстурування плівках металів отриманих
методом похилого осадження у вакуумі. Сигнал
термо-ЕРС змінюється в напрямку
перпендикулярному виникає в плівці під дією
лазерного випромінювання градієнту температур і
пропорційний потужності лазерного
випромінювання.

Перетворювач виконаний у вигляді діелектричного теплопровідного корпусу на поверхні
якого напилена спеціальна плівка і виготовлені електроди.
В якості підкладки використовується монокристалічний кремній розміри якого можуть
бути різними 10 * 10; 25 * 25; або у вигляді диска 70 ... 200мм. Контакти виконуються з
міді товщиною 2мм і шириною 1мм. Плівка від зовнішніх впливів захищена моноокиси
кремнію товщиною 1000 анстрем.
• Основні характеристики:
• Бокові величина допустимої потужності до 5 кВт.
• Гранична допустима щільність потужності 5 * 104 Вт / см2.
• Постійна часу 10-4-10-7с.
• Коефіцієнт перетворення 25-500 мкВ / Вт.
• Довжина хвилі випромінювання 0,3-20мкм.

Піроелектричні приймачі

NiCr

Являють собою керамічну підкладку (сегнетоелектрік
ніабат літію LiNe) на поверхню якої наноситься
плівка нікелю або хрому. При впливі лазерного
випромінювання на поверхню такого елемента на
електродах в результаті нагрівання виникає різниця
потенціалів пропорційне швидкості зміни температур.
Такий принцип роботи вимагає модуляції лазерного
випромінювання. Постійна часу 10-4-10-6с.
Чутливість 8,7 * 10-3В / Вт.

dT
U=dT

NiCr

Переваги:
• Висока чутливість;
• Висока швидкодія;
• Можливість виготовлення багато
канальних
приймачів
випромінювання (лінійок)

Вимірювачі потужності лазерного випромінювання типу РСІ
Вимірювач потужності РСІ-60, РСІ-105, РСІ-150, (60-150 апертура), є прохідними вимірювачами. При
проходженні лазерного пучка частина його потужності (2%) відгалужується за допомогою обертового
дзеркального відгалужувача. Ответвлённое випромінювання спрямовується і фокусується на
піроелектричному приймачі випромінювання.
Перед приймачем встановлюються фільтри ослабітелі. Електричний сигнал підсилюється і подається
на електричний блок, що включає стабілізатор напруги, аналого-цифровий перетворювач і цифровий
індикатор.
Ответвитель можна виводити з пучка, а також змінювати і синхронізувати швидкість його обертання.
Гранично допустима густина не більше 500Вт / см2.
Величина аналогового сигналу при навантаженні не мене 10кОм пропорційна потужності
випромінювання і лежить в межах від 0 до 10 В. Діапазон вимірюваних потужностей 100-5000 Вт
Похибка 10% ..

Вимірювач потужності працює на відгалуженні випромінювання
газовим середовищем.
Принцип дії даного пристрою заснований на властивостях деяких прозорих для даної довжини
хвилі газоподібних або рідких середовищ частково поглинати проходяще лазерне випромінювання.
Вимірювач являє собою: Порожній герметичний циліндр, на торцях якого розташовані 2 плоскопаралельні пластини або вихідне дзеркало і плоско-паралельна пластина. У стінках циліндра виконані
канали по яких прокачується від термостабілізатора охолоджуюча рідина. У циліндрі є отвір, який
підключено до форвакуумного насосу, який відкачує повітря з порожнини циліндра до 30 тор (103мм.рт.ст. - Вакуум) або до тиску всередині резонатора.
За допомогою натекатель встановлюються необхідні
співвідношення газів (наприклад 5: 1) і загальна витрата
суміші. Вмикання і вимикання здійснюється за допомогою
електро-пневмо клапанів. Підготовлена суміш газів
запускається в порожнину циліндра. Рівень тиску всередині
циліндра контролюється датчиком тиску (ДД6) з
електричним виходом, який підключений до показуючого
приладу. При проходженні лазерного випромінювання
частина його потужності, що визначається співвідношенням
газів і тиском суміші, поглинається газовим середовищем,
змінюється її температура і тиск.
Зміна тиску пропорційно потужності проходить
випромінювання.
Переваги: компактність, високаячувствітельность і високу
швидкодію.

Геометричні характеристики лазерних пучків

До геометричним характеристикам лазерних пучків відносяться: Форма, площа поперечного
перерізу вихідного пучка, а також, безпосередньо пов'язане з ними, розподіл потужності в ньому.
Для розробки систем фокусування, їх розрахунки, для контролю якості роботи лазера необхідно
мати інформацію про характеристики вихідного лазерного пучка.

Геометричні характеристики вихідних пучків

Форма і розміри вихідного пучка визначаються модовим складом. Позначається ТЕМmn. При цьому
можливе прямокутна і циліндрична осьова симетрія пучків. m і n позначають кількість мінімумів
інтенсивності по осі Х і У відповідно (прямокутна симетрія), по радіусу і азимуту (циліндрична
симетрія).
Найбільш поширені пучки мають основну моду ТЕМ00 (гаусового) і багатомодові, що містять крім
основної моди, моди більш високих порядків. Для контролю розподілу потужності у вихідних пучках
застосовуються різні пристрої.

Пристрої типу обертається дзеркальний конус

Пристрій являє собою обертальне колесо зі спицями що утворюють при
обертанні відповідну кількысть конічних поверхонь.
Поверхні спиць повернуті до лазерного пучка - дзеркальні. Кожна спиця
зміщена щодо іншої уздовж осі обертання паралельно самій собі на певний крок.
На осі зрощення колеса розташовані n датчиків (в даному випадку -3). При
обертанні колеса частина випромінювання відбивається від поверхні спиці і
потрапляє в приймальне вікно відповідного датчика. На екрані осцилографа
відображаються електричні сигнали, інтенсивність яких відповідає інтенсивності
лазерного випромінювання в 3-х точках діаметрального перерізу проходить
лазерного пучка. При підході наступної спиці на датчики потрапляє
випромінювання, відбите від 3-х інших точок того ж поперечного перерізу і т. Д.
За один оборот колеса, при кількості спиць 8 і 3-х датчиків проводиться
вимірювання інтенсивності в 24 точках діаметрального поперечного перерізу.
Якщо забезпечити швидкість обертання 20 об / сек і більше, то на екрані
осцилографа буде висвітлюватися безперервне зображення розподілу
інтенсивності
Основний недолік:
• Вимірювання інтенсивності проводиться тільки уздовж однієї осі.
• Порівняно великі габаритні розміри.
Основні переваги: вимірювання проводиться в реальному масштабі часу.

Пристрій типу обертова дзеркальна спиця.
Х-Х

У

Х

У

У-У
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Пристрій являє собою обертовий диск, в який вмонтована радіально розташована дзеркальна спиця
круглого або квадратного перерізу. Діаметром порядку 1мм.
При обертанні спиця перетинає лазерний промінь. При цьому на спиці можна виділити в певний
момент часу 2 дзеркальні ділянки, які будуть лежати на двох початкових точках взаємно
перпендикулярних діаметрів поперечного перерізу пучка. З усіх променів, відбитих від цих ділянок
можна виділити тільки 2, які відбиваються і поширюються по нормалі до спиці і лежать в площині її
обертання. У міру обертання спиці вона займає нове положення, перебуваючи в межах поперечного
перерізу. При цьому на спиці можна виділити нові 2 ділянки, які так ж е належать діаметрам
поперечного перерізу. Промені, відбиті від цих нових ділянок і поширюються по нормалі до спиці,
перетнуться з попереднім відбитим променем в строго певній точці простору і т.д.

Таким чином, за 1 прохід спиці поперечного перерізу променя, в 2-х точках простору зберуться
промені, відбиті від дзеркальних ділянок спиці, які перебували на 2-х взаємно перпендикулярних
діаметрах. Якщо в цих точках розмістити діафрагми і приймачі випромінювання (піроелектрик,
плівкова термопара) то можна візуально на екрані дисплея спостерігати розподіл інтенсивності
одночасно по двох взаємно перпендикулярних осях.
Прилад дозволяє:
Оцінити якість і характер розподілу інтенсивності в пучку, при необхідності виконати настройку
резонатора.
Кількісно оцінити розподілу інтенсивності і використовувати його для проектування фокусирующих
систем.

Пристрій типу рухома діафрагма.

Пристрій включає: корпус з нерухомою водоохолоджувальною діафрагмою. Під
водоохолоджувальною діафрагмою з двома взаємно системами отворів
розташовується радіатор з двома системами піроелектричних приймачів.
Кількість отворів і їх розмір визначається розмірами пучка, потужністю і
чутливістю пристрою. Рекомендується не менше 10 точок вимірювань на одному
діаметрі.
Кожен приймач розташований під відповідним отвором нерухомою діафрагми.
Між датчиками і нерухомою діафрагмою розташована рухома нескінченна
металева стрічка з системою отворів, розташованих під кутом 450 до напрямку
руху. Датчики підключені до показуючого приладу. При подачі лазерного
випромінювання та включенні обертання нескінченної стрічки, отвір стрічки
послідовно відкривають для засвічення одночасно 2 датчика, що лежать
одночасно на осі Х і У. За 1 прохід поперечного перерізу променя проводиться
вимірювання інтенсивності лазерного випромінювання по двох взаємно
перпендикулярних осях. Кількість вимірювань відповідає кількості датчиків).

Способи управління формою, розмірами і розподілом інтенсивності плями
фокусування на опроміненій поверхні.

Основними способами є:
• Застосування оптичних елементів, що працюють на переломленні проходящого лазерного
випромінювання.
• Застосування дзеркальних фокусуючих систем, що працюють на відображенні і фокусуванні
відбитого випромінювання.
• Застосування скануючих систем, що представляють собою комбінацію лінзових або дзеркальних
фокусуючих елементів з системою одне або двокоординатного відхилення лазерного пучка.

Лінзові оптичні системи

Для фокусування лазерного випромінювання застосовують:
а.Сферіческіе лінзи:
плосковипуклі;
двоопуклі;
меніскові.
б. Циліндричні лінзи:
в. Аксіконние, що представляють собою один або два конуса повернені вершинами один до одного і
дозволяють фокусувати лазерне випромінювання в кільце.

Циліндричні лінзи дозволяють фокусувати лазерне випромінювання в пляму прямокутної (з різним
співвідношенням сторін) форми, в квадрат.
Сферичні лінзи забезпечують фокусування в залежності від падаючого пучка в плями круглої,
квадратної або прямокутної форми.
Лінзи виготовляють залежно від довжини хвилі з різних оптичних матеріалів. Для λ <3мкм оптичне скло К8, кварц. Для λ> 3мкм (λ = 5мкм СО лазер, λ = 10,6мкм - СО2 лазер) застосовують
монокристали КCl, NaCl, полікрісталли отримані методом спікання, германій, селенід цинку (ZnSe),
арсенід галію (GaAs).
Всі елементи виготовляються з монокристалів. Практикують отримання оптичних елементів з
дрібних кристалітів.
Особливості лінз, виготовлених з KCl і NaCl:
• спеціальна технологія обробки, враховуючи високу гігроскопічність цих матеріалів;
• порівняно невисока вартість;
• при дбайливому зверненні (обеспиленним і зневоднений повітря), зберігання в атмосфері азоту;
• використання покриття - моноокись кремнію (тільки для зберігання);
• охолодження лінзи;
Лінзи з KCl і NaCl мають коефіцієнт заломлення 1,46. Максимальний коефіцієнт пропускання і
мінімальний коефіцієнт поглинання.
Лінзи з GaAs мають характерний металевий блиск, непрозорі для видимого випромінювання в тому
числі гелій-неонового лазера. Вартість лінз приблизно 200-400 $, мають великий термін служби,
високу променеву стійкість. Лінзи володіють низьким коефіцієнтом поглинання і порівняно малим по
відношенню до KCl і NaCl коефіцієнтом пропускання, оскільки досить сильно відбивають, тому для
цих лінз необхідно застосовувати спеціальні покриття. При обробці потрібна обережність на увазі
токсичності. Коефіцієнт заломлення 3,27.
Селенід цинку - кристал, прозорий для видимого випромінювання, жовтого кольору, дуже
токсичний при обробці працювати тільки в рукавичках.

Переваги:
• висока променева стійкість;
• високий коефіцієнт пропускання;
• коефіцієнт заломлення 2,4;
• проста в використанні (чистити спиртом, ефіром)
Недолік:
висока вартість.
Германій непрозорий для видимого випромінювання.
З метою зменшення спотворень (аберацій) доцільно:
• Апаратура лінзи повинна бути в 1,5-2 рази більше діаметра падаючого лазерного пучка.
• Лінза розташовується завжди опуклою стороною назустріч падаючому пучка.
Дзеркальні оптичні системи фокусування
Для фокусування потужних лазерних пучків застосовують одно- баготодзеркальні фокусуючі системи
на базі сферичних параболічних дзеркал.
Параболічні дзеркала, лазерні плоскопаралельні пучки,
паралельні осі параболи фокусують практично без
спотворень в плями фокусування круглої форми. При зміні
відстані від осі параболи, зберігається подібність як у формі
так і в розподілі інтенсивності.
Параболічні дзеркала можна використовувати для розмірної
обробки матеріалу, різання, зварювання, так і поверхневої
обробки. Параболічні дзеркала надійніші лінз мають більший
термін служби, але поки мають велику вартість в силу
недосконалості технологій. Їх виготовляють з безкисневої
міді. Для підвищення відбивної здатності на поверхню міді
наносять золоте покриття, зверху - моноокись кремнію.

У зв'язку з тим, що мідне дзеркало вимагає дуже дбайливого догляду. Для очищення зневоднений
спирт. Останнім часом розроблені дзеркала виготовлені з Si, які мають високу відбивну здатність,
легкі за масою, мають високу твердість, що дозволяє поліпшити умови їх експлуатації.
При поліруванні поверхні дзеркал використовуються абразивні матеріали. Найчастіше - діелектрики,
карбіди, оксиди, які 100% -во поглинають випромінювання, шаржує, вони різко підвищують
променеву стійкість дзеркала, тому кращими характеристиками володіє технологія алмазного точіння
дзеркал, а особливо - фрезерування (алмазное), при точінні формується мікрорельєф у вигляді
концентричних кілець.
Фокусуючі системи на базі сферичних дзеркал.
Сферичні дзеркала фокусують лазерні пучки на своїй осі, на половині
радіуса - якщо подаються паралельно їй.
Для розміщення точки фокусу на оброблювальну деталь, її необхідно
вивести з пучка. Для цього лазерний пучок подають на сферу під кутом α.
Зі збільшенням кута падіння пучка на сферу зростає еліпсність плями
контакту пучка зі сферою, збільшується відстань між двома фокусами,
утворені пучками відбитими від поверхні вздовж великої і малої вісі еліпса.
При цьому на різних відстанях від дзеркала сфокусований пучок,
послідовно має форму еліпса, витягнутого вздовж іншої осі. При цьому
змінюється також розподіл інтенсивності в пучку, зміщуючись своїм
максимумом до краю плями фокусування. У площинах між фокусами воно
буде розмитим. Чим менше кут α, тим ці спотворення менше

Для зменшення кута падіння габаритних розмірів застосовують 2-х, 3-х, і 4-х дзеркальні об'єктиви.
Схема а) є єдиною схемою, яка дозволяє фокусувати лазерні пучки, що мають кільцевий поперечний
переріз, сферичним дзеркалом без спотворень. Для цього застосовується додатково кільцеве плоске
дзеркало. Схема б) в) при кутах α = 5 ... 70 дозволяє задовільно фокусувати лазерні пучки. Якість
фокусування дозволяє застосовувати ці об'єктиви для поверхневої обробки, зварювання і навіть для
різання матеріалів. Основний недолік схем б) в) для забезпечення кута падіння α = 5 ... 70, об'єктив
повинен мати порівняно великі габаритні розміри, велика фокусна відстань фокусирующего дзеркала
(500 і більше мм).

Для виключення цього недоліку застосовують дзеркальні об'єктиви типуКассегрен, які
включають
два
сферичних
(опукле
увігнуте)
дзеркала.
ЦентральнийКассегрен
(г)
застосовується відносно рідко унаслідок великих габаритних розмірів і деякої складності
конструкції.
Більш
компактними
і широко поширенимиє чотирьох дзеркальні позаосьові об'єктиви. Плоскі дзеркала застосовуються дл
яуправління ходом променів з метою підвищення компактності конструкції (д).

Спеціальні фокусуючі системи

Спеціальні фокусуючі системи призначені для фокусування випромінювання в кільце. Для цього
застосовуються системи на тороїдальних дзеркалах.
Тороїдальні дзеркала застосовуються для зовнішньої і
внутрішньої обробки поверхонь деталей типу тіло
обертання. При цьому виключається утворення
характерних зон відпустки мають місце при взаємному
перекритті "зміцнених доріжок" отриманих при
відносному русі розфокусованого пучка і деталі. Зони
відпустки, мають знижену твердість є металургійними
концентраторами напружень знижують втомну міцність.
У вузлах тертя, вони можуть виконувати позитивну роль,
як релаксатор внутрішніх напружень.

Для отримання пучків спеціальної форми та спеціального розподілу застосовують інтегруючі
фокусуючі дзеркала.
Интегрирующее дзеркало являють собою сукупність
елементарних дзеркал (кількість дзеркал визначається
прийнятим променевим пакетом), кожен з яких має відбивну
поверхню спеціальним чином орієнтовану в просторі. Таким
чином, підлаштовуючи положення дзеркал можна отримати
на опроміненій поверхні плями фокусування практично
будь-якої форми. Недолік: складність виготовлення,
настройки. висока вартість.

Фокусатори
Особливий інтерес представляють фокусатори, розроблені Інститутом Фізики АН.
Інтегруюча поверхня являє собою сукупність ізоліній, що мають різний кут нахилу до площини
дзеркала. Цей кут визначають шляхом проектування відбитого променя від обраної точки поверхні на
площину, розташовану під кутом 45 градусів до осі падаючого пучка, а також певного променя
основного пучка в ту ж точку на цій площині. Кут між дотичними бісектрисою між лініями проекції
утворює шуканий. Таким чином, вибравши необхідну форму плями фокусування, розбивши її на n-е
кількість частин і проробивши цю процедуру можна отримати відповідне дзеркало. Недолік: одне
дзеркало для певного плями фокусування.

Біпризма з циліндричними дзеркалами
Значний інтерес представляє пристрій, що дозволяє
отримувати плями фокусування у вигляді відрізка з
близьким до рівномірного розподілу інтенсивності. Це
досягається тим, що пучок круглого перетину з
допомогою призми ділиться на 2 половинки, кожна з яких
фокусується за допомогою 2-х циліндричних дзеркал. Але
при цьому площина фокусування розташовують таким
чином, що центральні ділянки з мах інтенсивністю
розташовуються на периферії зони фокусування, а пологі
- в центрі. Якщо задати обертання цій системі, то можна
одержати пляму фокусування круглої форми з
циліндричним (прямокутним) розподілом.

Застосування профілювання пучків
У
багатьох
технічних
завданнях
потрібно
нерівномірний розподіл інтенсивності. Наприклад: при
наплавленні з метою виключення утворення тріщин;
при зварюванні різнорідних металів: мідь, сталь; при
обробці клиновидних деталей; при лазерному зміцненні
чавунів. Оскільки чавуни містять графіт в компактному
вигляді, то для більш повного протікання дифузійних
процесів потрібне збільшення часу нагрівання при
температурах вище точки АС3.
Нерівномірний
розподіл
можна
отримати,
використовуючи
аберації
сферичного
дзеркала,
застосовуючи профільовані пучки. Значні можливості
надають системи сканування лазерних пучків.

Системи сканування лазерних пучків
Відмінною особливістю скануючих систем, що
застосовуються при поверхневій обробці, є висока
частота сканування (рис). З наведеної схеми випливає,
щоб матеріал в силу своєї інерційності сприймав
переміщування по його поверхні теплове джерело з
розміром d0, як безперервно діючий, необхідно, щоб
частота сканування була порівнянна з часом
охолодження метала від Т max до Т ≥ ТАС1. У
загальному випадку для сталей fск = 150 ... 200Гц.

Для реалізації таких схем застосовують різні конструкції:

Схема а) проста, однак має кілька обмежень у використанні:
-потрібна дуже велика частота обертання дзеркала,
-велика маса дзеркала не дозволяє досягти необхідної частоти, має низьку променеву стійкість,
-зворотньо -поступальні рухи обумовлюють в крайніх точках амплітуди нульову швидкість, що
призводить до зростання густини енергії на краях зони нагріву. Це призводить до небажаного
оплавлення. Зниження інтенсивності випромінювання не виключає оплавлення, а якщо виключає, то,
температура нагріву в зоні нижче необхідної для протікання структурно - фазових перетворень.
Схема б) найбільш прийнятна в силу таких обставин:
-простота конструкції,
-траекторія руху променя - еліпс, що обумовлює відсутність нульових швидкостей,
-відсутність зворотно поступальних рухів (обертання в одному напрямку дозволяє гарантовано
отримувати необхідну частоту сканування при прийнятних масах дзеркала).
-елліптіческая траєкторія веде до непродуктивних витрат енергії (дворазовий нагрів).

Проте в деяких випадках - при наплавленні, легувані, зміцненні чавунів, коли не потрібні високі
швидкості охолодження, для зниження утворення тріщин така траєкторія доцільна.
Схема в) з електромагнітами мало застосовується при поверхневій обробці, частіше при маркуванні,
оскільки складно забезпечити необхідні частоти сканування.
Схема г) пелюстковий сканатор, являє собою диск, встановлений під кутом 45 градусів до падаючого
пучка обертається навколо своєї осі. На радіальних осях в виточки диска встановлені секторні
дзеркала з можливістю регульованого повороту навколо радіальної осі. Кут повороту дзеркала
відносно площини диска визначає амплітуду сканування. Напрямок повороту - закон сканування.
Кількість секторних дзеркал і частота обертання визначають частоту сканування. Відмінна
особливість: на краях зони нагріву інтенсивність випромінювання автоматично знижується до нуля і
наростає до максимуму; можливість отримання великої різноманітності законів сканування.

Сканатори на базі гальванометрів
Сканатори такого типу найбільш ефективні оскільки дозволяють реалізувати як
однокоординатної так двокоординатної переміщення лазерного пучка практично на будьяку амплітуду і з досить великою частотою (до кГц). Основний недолік - можливості
сканаторів залежать від маси відображаючих дзеркал.
Сканатори на базі гальванометрів при поверхневій обробці застосовуються для
формування плями фокусування різної форми і розмірів з рівномірним розподілом
інтенсивності. Обмеження - застосування для сканування пучків з великою енергією,
потужністю.

Розрахунок фокусуючих систем

Фокусування лазерного випромінювання сферичної лінзою. Розрахункову схему можна
представити таким чином:

Метою розрахунку є визначення залежності di (Li) тобто каустики сфокусованого пучка,
параметрів перетяжки сфокусованого пучка, діаметра плями фокусування df, довжини
циліндричної трубки 2Δ, положення початку фокуса. У даному випадки пляма
фокусування має форму кола з діаметром di, залежних від фокусної відстані лінзи,
матеріалу лінзи, форми лінзи, від положення поверхні відносно площини лінзи Li, від
велечени кутової розбіжності пучка падаючого на лінзу, типу резонатора, модового складу
випромінювання, довжини хвилі . Використовуючи залежності геометричної оптики можна
розрахувати відповідну каустику. При поверхневій обробці зазвичай фокусна відстань
лінзи вибирається виходячи з технологічних міркувань (технологічної схеми обробки).
Діаметр плями фокусування в фокальній області виходячи з даної розрахункової схеми
можна визначити так:

df =

Д ×F

(L0 − F )

2

LR =

+L

2
R

R2 ×π

λ

де Д - діаметр перетяжки всередині резонатора
F - фокусна відстань фокусує лінзи
L0 - відстань між перетяжками і головною площиною лінзи
LR - довжина Релея основного пучка
R-радіус пучка падаючого на лінзу.

Для сферичного резонатора, у якого різні радіуси кривизни:
2
2
L
 λ  (r1 − L )(r2 − L )(r1 + r2 − L )
 λr1  r2 − L
4
4
R1 =  
; D=2  
(r1 + r2 − 2 L )2
π 
 π  r1 − L r1 + r2 − L
L
 λr  r − L
R = 2 1
 π  r2 − L r1 + r2 − L
2

4
2

Для конфокального резонатора
r1=r2=r
2
R1=R2=R
 λr    r 
4


R =   2  − 1;
 π   L 

Для плоскосферического резонатора
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λ
D = L 4   L(r − L ) = 2 R2
π 
2

Діаметр перетяжки збігається з діаметром променя на плоскому дзеркалі.

Положення діаметра фокусу зміщене по відношенню до фокусної відстані F лінзи на величину Δ, яку
можна визначити користуючись залежністю
F2
∆ = Li − F = (L0 − F )
(L0 − F )2 + L2R

У випадку, коли L0 >> F, а це практично завжди має місце при лазерній обробці, залежності (1) і
(2) мають вигляд:
2θ 0 F
DF
df =

 L0 
1+ 
L 

 R 

2

=

L20 + L2R

L0 F 2
∆= 2
L0 + L2R

θ0 – кутова розбіжність випромінювання в дальній зоні.
З урахуванням впливу довжини хвилі випромінювання і діаметра падаючого пучка на лінзу D0,
діаметр фокальної плями визначається, як:
4λF
df =
πD0
Для поверхневого гартування використовується розфокусований пучок. Тому необхідно знати
розмір перетину сфокусованого пучка в будь-якій площині за лінзою (при Li> 0), тобто визначити його
каустику:
1
d i ( L) = DF
(L0 − F )2 + L2R

2

L 1
LR F 2
+ 
, де LRF =
довжина Релея сфокусованого променя.
2
2
 F  LR LRF
(L0 − F ) + LR

Так як лазери, які застосовуються для поверхневої обробки, як правило, мають багатомодове
випромінювання, то для оцінки розмірів плями фокусування в цьому випадку можна скористатися
залежностями, що відображають зв'язок між діаметрами перетяжки D, D’, діаметрами фокуса df,df ’,
діаметрами сфокусованого пучка в будь-якій точці каустики відповідно для одномодового
багатомодового пучка:
D’=Db;
df ’=dfb;
di(L)=di(L)b,
де b - коефіцієнт враховує порядок поперечних мод.
Глибина різкості при фокусуванні многомодового
пучка може бути визначена з формули:
2

2L f =
, где

α =

1
8λ  F
2

α
−
1
2
π  D0
b





di
≥ 1 - коефіцієнт представляє собою відношення діаметра пучка в точці каустики
df
до діаметру фокуса.

З урахуванням сферичної аберації діаметр фокальної плями :

df

k1 D03  4λ  F
=
+

π
F2

 D0

 2
b


b=

2S + 1

b=

2 p + l +1

k1 – постійна, що залежить від коефіцієнта заломлення і форми лінзи.
Приклад: використовується СО2 - лазер «Комета - 2», довжина випромінювання якого λ=10,6 мкм.
Фокусна відстань застосовуваної лінзи, виконаної з KCl, - 200 мм.
Відстань між перетяжкою пучка в резонаторі фокусує лінзою - 4 м.
Діаметр перетяжки пучка всередині резонатора:
2
 λ  L p (R1 − L p )(R2 − L p )(R1 + R2 − L p )
D=4  
(R1 + R2 − L p )2
π 

Lp - довжина резонатора, Lp = 16;
R1; R2 - радіуси кривизни дзеркал;
R1 = R2 = 30 м, тоді:
 10,6 ⋅10 −6  16(30 − 16 )(30 − 16 )(30 + 30 − 16 )

D = 4 
= 6,69 ⋅10 −3
2
π
(30 + 30 − 16)


2

πR 2 πD 2 π (6,69 ⋅10 −3 )
LR =
=
=
= 3,6
λ
4λ
4 ⋅10,6 ⋅10 −6
2

Положення діаметра плями фокуса зміщене на відстань ∆:

(

4 200 ⋅10 −3
∆=
4 2 + 3,6 2

)

2

= 0,0055( м) = 5,5( мм)

Діаметр фокальної плями буде:
df =

DF
L +L
2
0

2
R

=

7 ⋅10 −3 ⋅ 200 ⋅10 −3
4 + 3,6
2

2

= 2,6 ⋅10 −4 ( м) = 0,26( мм)

З урахуванням впливу довжини хвилі випромінювання і діаметра пучка, що падає на лінзу, діаметр
фокальної плями буде:
4λF 4 ⋅10,6 ⋅10 −3 ⋅ 200
df =
=
= 0,06( мм)
πD0
π ⋅ 45

Якщо лазер працює в багатомодовому режимі, для визначення діаметра фокальної плями
необхідно застосовувати коефіцієнт, що враховує порядок поперечних мод:

b=

2S + 1

де S = m або n - кількість нульових положень в напрямку Х і У (прямокутна симетрія).

b=

2 ⋅ 2 + 1 = 2,24

Якщо циліндрична симетрія

b=

2 p + l +1

p = m - кількість нульових положень по радіусу, l - половина кількості нульових положень по
азимуту. Якщо лазер має m = 2, то пучок - ТЕМ20.
При фокусуванні пучків, що мають великий діаметр, оцінку розмірів плями фокусування
доцільно проводити з урахуванням сферичної аберації лінзи:

df
k1 = 23,5 ⋅10 −2

k1 D03
4λF
=
+
⋅ b2
2
πD0
F
для плосковипуклих лінз виконаних з KCl з коефіцієнтом
заломлення n=1,46.

Теплові процеси в матеріалах при лазерній поверхневій обробці
При поверхневій обробці матеріалів знання температурного поля і його характеристик дозволяє визначити режими
лазерного опромінення, забезпечити протікання того чи іншого процесу - зміцнення, наплавлення, мікролегування.
Точність розрахунку теплових процесів визначається точністю завдання вхідних параметрів:
- Теплофізичних властивостей матеріалу:
• коефіцієнта теплопровідності,
• теплоємності
• Температуропровідності.
-температури Гартування
-температури Плавлення.
Теплофізичні властивості залежать від температури. Причому ця залежність нелінійна. Розрахунок можна
проводити двома способами:
а) Рішення нелінійної задачі теплопровідності. Теплофізичні властивості апроксимуються певною функцією полиномами (частіше кубічними сплайнами).
б) Рішення лінійної задачі теплопровідності. Теплофізичні властивості в цьому випадки приймаються
усередненими для температурного інтервалу, при якому реалізується процес.
2. Температура загартовування приймається рівною стандартної з поправкою на швидкість нагріву:

Т зак = Т закт . Ас3

 3К 2 а 0 
Vн 
+
 4Д
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а0 - половина середньостатистичного відстані між зернами цементиту в перліті.
К = 1100С - для стали постійний коефіцієнт.
Д - коефіцієнт дифузії вуглецю в аустеніт.

При визначенні значення Тзак з достатнім ступенем точності можна брати температуру
загартовування для стандартної термообробки і до її значення додати поправку (80-100˚) на
швидкість нагріву.
Характер теплового джерела може бути точковим, розподіленим, об'ємним. Це визначається
співвідношенням діаметра плями фокусування і глибини прогріву.
При поверхневій обробці матеріалів розмір плями фокусування значно більше глибини
проникнення температури в матеріал. Тому теплове джерело є поверхневим і розподіленим. Це
дозволяє розглядати завдання в одновимірної постановці - поширенням тепла вздовж напрямку руху
джерела тепла (X, Y) можна не розглядати.
Оцінка точності розрахунків лінійних і нелінійних задач (температурна залежність
теплофизические властивостей - нелінійність першого роду, температурна залежність оптичних
властивостей - нелінійність другого роду) показала, що похибка розрахунків не перевищує 10-15%.
Це говорить про допустимість рішення при проведенні оціночних розрахунків одновимірних, лінійних
задач (точність розрахунків становить 20-25%). Такі розрахунки є орієнтовними, але достатніми для
визначення центрів експерименту та побудови в наступним статистичних моделей є основою
управління процесами обробки.

Знання теплових процесів дозволяє:
• Проводити розрахунки режимів ЛПО, проводити їх оптимізацію.
• Вибирати необхідне технологічне обладнання.
• Прогнозувати характер структурно-фазових перетворень у поверхневих шарах і властивості зміцнених
матеріалів.
• Оцінювати напружено-деформований стану окремих ділянок та виробів в цілому (залишкові напруги,
залишкові деформації).
На теплові процеси в матеріалах впливають: Параметри ЛИ (потужність та її розподіл Р, енергія Е,
тривалість τ, розмір і форма плями фокусування d0);
• Оброблюваний матеріал:
1.поглощательная здатність А (Т) - нелінійність II-го роду;
2.теплофізичні властивості а (Т), с (Т), k (Т) - температуропровідність, теплоємність, теплопровідність нелінійність I-го роду;
3.розміри і форма вироби - тонка пластина
, порівняємо з розмірами теплового джерела
h ≤ at
напівнескінченної масив
, вироби складної форми (например клин и др.).
h > дії
4 at
Теплове джерело еквівалентний
лазерного променя при поверхневій обробці металевих матеріалів є
поверхневим і розподіленим. Поверхневим, тому що коефіцієнт поглинання для металів дуже великий α = 105 ...
106 см-1. Розподілений - обумовлено тим, що радіус плями фокусування r0 >> at
(
at– глибина відчутного прогріву). Останнє дозволяє поширенням тепла в бічних напрямках знехтувати і
теплову задачу вирішувати, як одновимірну.
якщо величина Lz , > 4 at то таке тіло будемо називати напівнескінченних. Поширення тепла уздовж осі z
описується одновимірним диференціальним рівнянням типу :

∂ 2T ( z , t ) 1 ∂T ( z , t )
q
−
=
−
∂z 2
a ∂t
k

де Т - температура
z - координата в напрямку дії теплового джерела
t - поточне значення часу
а - коефіцієнт температуропровідності, см2 / с
k - коефіцієнт теплопровідності Вт / (см · град)
q - інтенсивність теплового джерела
q = A·Wp·φ(t)

Теплове джерело може мати різний розподіл інтенсивності Wp:
• циліндричне
AP
•прямокутне
•Гауссово

•еліптичне

πr02

AP
a ⋅b
 2r 2 
p(r ) = P0 ⋅ exp − 2 
 r0 

P0πr02
P=
2

 x2 y2 
AP
exp − 2 − 2 
2ab
b 
 a

•прямокутне Гауссово
x2

AP − a2
e
2ab π

φ (t) - функція, що описує часову структуру лазерного імпульсу (прямокутна φ (t) = 1, трикутна,
колоколообразная).

Для вирішення цього диференціального рівняння необхідно задати граничні умови
∂T
(0, t ) = 0
∂z

Тобто відсутня теплообмін з навколишнім середовищем.
Початковими умовами є:
Т (∞, t) = Тн - температура на нескінченності за весь період опромінення не змінюється (дорівнює початковій
або нулю);
Т (z, 0) = Тн - температура в розглянутій області в початковий момент часу дорівнює початковій або нулю.
Загальним рішенням рівняння теплопровідності в плині часу t ≤ τ має вигляд:

T (z, t ) =

2 AW p at
k

 z 
ierfc 

 2 at 

∞

ierfc = ∫ (1 − erfy )dy
x

де А - поглощательная здатність
τ - тривалість імпульсу
ierfc - функція Бесселя
erfy - функція помилки
Дані значення табульованого у відповідних довідниках (наприклад, Ликов "Основи теплопровідності").
Розподіл температур на поверхні:

T (0, t ) =

2 AW p

aτ

k

π

Для обліку зсуву критичних точок структурно-фазових перетворень (аустенізації) виникає необхідність
визначення швидкості нагріву:

∂T AW p a 1
=
⋅
e
∂t
k t
π

z2
−
4 at

У наведених залежностях розглядається час порівнянно з часом дії ЛИ. У реальних умовах після припинення дії
ЛИ процес теплопровідності триває. Ізотерма з фіксованою температурою, наприклад, Тз якийсь час t0
просувається вглиб матеріалу і досягає максимальної глибини zmax, після чого повертається до поверхні. Ця
zmax становить практичний інтерес оскільки вона визначає товщину шару, в якому протікають відповідні ефекти
(наприклад, гартування).
Для часу t> 0 і більше τ розподіл температур описується залежністю:



2 AW p a 
z
 z 


T (z, t ) =
 t0 ⋅ ierfc
 − t0 − t ⋅ ierfc

k
 2 at 

 2 a(t0 − t ) 
де t0 - час, за який задана ізотерма сягає глибини z.
З цієї залежності можна визначити zmax:

4at0 (t0 − t ) ln
zmax =

t

t0
t0 − t

Оскільки t0 заздалегідь не відомо, то розрахувати zmax безпосередньо за допомогою цього виразу можна.
Проте його можна апроксимувати певними функціями.
Якщо ввести коефіцієнт b, що представляє відношення шуканої ізотерми (наприклад, Тз) до температури на
поверхні

b=

TЗ
T (0 ,t )

То для різних значень b (для різних сталей) ця апроксимуюча функція буде мати різні значення.
Для b <0,3 (маловуглецеві сталі, евтектоїдні сталі) ця залежність апроксимується функцією

zmax
=
aτ
при 0,3 < b < 0,75

1
2be
-

zmax = 3,8 exp(− 3,3 ⋅ b )
при 0,75 ≤ b ≤ 1 (інструментальні сталі) -

zmax = 1,24 ⋅ (1 − b )

Визначальною характеристикою структурно-фазових перетворень при загартуванню є швидкість охолодження,
яка може бути визначена із залежності:


 −z
z2
4 at0
−
ae
1
4 a (t0 −t ) 
e
−


(
)
2
π
2
π
t
t
t
−
0
0
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∂T 2 AW p
=
k
∂t

При дії безперервного ЛИ

процеси ускладнюються, оскільки тепловий джерело є рухомою.
Вважаємо, що на напівнескінченне тіло діє теплове джерело з постійною інтенсивністю

Wp =

AP
πr02

При цьому теплове джерело рухається зі швидкістю V. Час дії теплового джерела t являє собою відношення
діаметра променя до швидкості відносного руху (час, за який промінь проходить свій діаметр):

t=

2r0
V

Для прямокутного розподілу це абсолютно справедливо. Для інших розподілів, наприклад, гаусового характерна
деяка помилка. Усереднений час буде менше. Розподіл температур в цьому випадку уздовж осі z описується
залежністю:

 1

z2
T (z, t ) =
2 at 
exp −
k
 2 at
 π
Wp


z
 z
 −
Ф* 
 2 at  2 at





де Ф = 1 - Ф * функція помилки (інтеграл ймовірності).
це вираз (1) істотно спрощується :
У випадку, коли глибина прогріву z << 2 at


W p  4at
T (z, t ) =
− z

k  π


Таке спрощення дозволяє розраховувати температуру з помилкою не більше 10% по відношенню до залежності
(1). Щоб врахувати вплив цього спрощення вводиться поняття узагальненої швидкості:

V ⋅ r0
ξ=
2a

У разі якщо

r0 >> at → ξ > 1 , тогда расчет температуры можно вести с помощью упрощенного
выражения.
(або близька) необхідно вводити поправочний коефіцієнт γ.
ξ ≤1
Если
rk
θ
θ (1, 2 ) = T(1, 2 ) 0
γ = 1
AP0
θ2
γ – поправочний коефіцієнт представляє собою відношення безрозмірних температур підрахованих з
урахуванням значень Т1 Т2 за спрощеною і повної залежностям
Знаючи швидкість переміщення теплового джерела, радіус плями фокусування і коефіцієнт
температуропровідності визначається значення ξ, а потім за графіком відповідно поправочний коефіцієнт. Даний
поправочний коефіцієнт вводиться на потужність або густина
F
10

1
γ (ξ)

6

F (ξ)
0,5

2
0

0

4

8

12

ξ

При цьому необхідна інтенсивність теплового джерела:

WPЭФ =

k (TПЛ − TЗ )
zЗ

Відповідно до отриманих даних можна визначити радіус плями фокусування який потрібно
для обробки на глибину zЗ:

r0 =

γ ⋅ A ⋅ P0 ⋅ zЗ
π ⋅ k (TПЛ − TЗ )

Якщо відомо час і радіус пучка можна визначити швидкість відносного руху лазерного
променя і заготовки :

2r 8a(TПЛ − TЗ )
V = 0 =
2
⋅ zЗ3 2
tЗ
π ⋅ TПЛ

32

γ ⋅ A ⋅ P0
π ⋅k

Оскільки значення поправочного коефіцієнта γ (ξ) заздалегідь не відомо, то розрахунок
режимів проводять двома способами:
•метод послідовних наближень - вважають на початку, що γ = 1. З графіка визначають γ (ξ).
Перераховують режими з новим значенням γ;
ξ
•введення додаткової функції
F (ξ ) =

γ (ξ )

F (ξ ) =

4 AP0 (TПЛ − TЗ )
2
π 2 k ⋅ zЗTПЛ

Знаючи швидкість переміщення теплового джерела, радіус плями фокусування і коефіцієнт
температуропровідності визначається значення ξ, а потім за графіком відповідно поправочний
коефіцієнт. Даний поправочний коефіцієнт вводиться на потужність або густина

PЭФ = γ ⋅ A ⋅ P0

WPЭФ = γ ⋅ WP

З урахуванням наведених коефіцієнтів розподіл температур на осі пучка :


P ЭФ  4at
T (z, t ) = 2 
− z
πr0 k  π

Максимальна глибина проникнення ізотерми з температурою не перевищує температуру
плавлення, але достатньою для загартування буде мати місце в тому випадку якщо
температура на поверхні матеріалу сягатиме ТПЛ. У цьому випадку ефективна густина буде
мати такий вираз:

WPЭФ = TПЛ k

π
4at

Максимально досяжна глибина загартовування на осі пучка при нагріванні без оплавлення
поверхні може бути визначена з двох виразів вище:
zЗ =

4at

π

−

kTЗ
=
WPЭФ

4at TПЛ − TЗ
⋅
π
TПЛ

Если известна требуемая глубина закалки, а она практически всегда задается чертежом,
то, преобразовав последнее выражение, можно найти требуемое время действия теплового
2
источника:
π ⋅ zЗ2  TПЛ 


tЗ =
4a  TПЛ − TЗ 

F (ξ) можна порахувати використовуючи наведену залежність або скориставшись
графіком. В останньому випадку розрахунок режимів на задану глибину зводиться до
визначення F (ξ), ξ γ (ξ), r0 V.
Ширина загартованої зони bз не завжди відповідає діаметру плями фокусування.
Залежно від теплофізичних властивостей матеріалу, часу опромінення розподілу
інтенсивності вона може бути більше або менше плями фокусування. Її можна визначити,
скориставшись залежністю:

 T 
bЗ = 2r0 1 −  З 
 Tmax 

4

Зазвичай ширина загартованої зони або задається кресленням або вибирається з
технологічних міркувань, тобто також задається заздалегідь. Тому останню залежність зручно
застосувати для знаходження r0.

Розрахунок режимів лазерної обробки, що забезпечують максимальну
глибину зміцненого шару

Значно рідше, але все ж виникає завдання визначення режимів лазерної обробки
забезпечують максимальну глибину зміцненого шару.
Зміна температури на поверхні при z = 0 можна записати в наступному вигляді :

[

T (τ ) = TПЛ (τ + 1) − τ 1 2
12

t − t З tохл
τ=
=
tЗ
tЗ

]

τ - наведене час охолодження
На термокінетіческой діаграмі (наводяться у відповідних довідниках) позначимо точку
дотику критичної швидкості охолодження з С-подібної кривої Тi, яка визначає температуру
розпаду аустеніту. З цієї діаграми визначається час охолодження Δti від температури
загартування ТЗ до Тi.
З кривої охолодження, що є залежність нормованої (віднесеної до Тпл) температури від
часу, визначається наведене час охолодження Δτi. Знаючи ці часи можна визначити час
загартовування як відношення

∆ti
tЗ =
∆τ i

Таким чином, мінімальний час tЗ, що забезпечує переохолодження аустеніту до початку
мартенситного перетворення, є максимальним часом дії лазерного випромінювання, при якому
можлива автозакалка матеріалів.
Далі по відомим залежностям визначається
,затем r0, V, т.е всі необхідні режими
zЗmax
обробки.

Методика розрахунку режиму лазерної обробки сканирующим пучком

Одним з основних вимог при лазерній поверхневій обробці є рівномірна глибини зміцненого, легованого або
наплавленого шару і відсутність дефектів на поверхні. Щоб досягти таких результатів необхідно використовувати
однорідний поверхневий джерело тепла. Проте реальні лазерні пучки, як багатомодові так одномодові, такого
рівномірного нагріву забезпечувати не можуть. Для цього застосовуються спеціальні пристрої, що перетворюють
просторову структуру лазерних пучків. Це оптико-механічні скануючі системи, вони не змінюють модового складу
пучка, але при багаторазовому циклічному руху створюють рівномірний у часі і просторі теплове джерело. Для
розрахунку режиму обробки з метою спрощення 3-х мірної задачі доцільно скористатися рішенням одновимірної
теплової задачі нагріву поверхневого необмеженого тепловим джерелом доповнивши ЇЇ параметром сканування.
Розрахункова схема.

