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Оплавлення покриттів лазерним випромінюванням, нанесених газотермічними способами, що виконується 
з метою зміни їхньої структури, є перспективним технологічним процесом. При цьому важливо знати значення 
максимальних температур, які досягаються у різних ділянках оброблюваних матеріалів, термічні цикли точок, 
що належать до цих ділянок і швидкості їх нагріву й охолодження. Експериментальне визначення цих параметрів 
пов’язане з великими труднощами через високі градієнти температур і високі швидкості нагріву й охолодження. 
Незважаючи на те, що у цьому напрямі проводилися дослідження (наприклад, оптичне вимірювання температур 
за допомогою пірометрів), отримана інформація не дає повної картини про розподіл температурних полів. Тому 
вкрай актуальним є їх математичне моделювання, оскільки отримані моделі дозволять за допомогою розрахун-
кових методів оцінювати характер теплових полів ще до проведення дослідів на реальних зразках і, як наслідок, 
скоротити витрати часу й ресурсів на визначення оптимальних параметрів процесу, що призведуть до необхід-
них структурних змін у оброблюваному матеріалі. На базі розробленої математичної моделі теплових процесів, 
які відбуваються під час лазерного плакування газотермічних покриттів, розраховані температурні поля в зоні 
обробки, швидкості нагрівання й охолодження. Ці розрахунки дозволяють прогнозувати утворення структур на 
поверхні оброблених зразків, залежно від швидкості охолодження, що своєю чергою уможливлює визначення 
параметрів лазерного випромінювання для плакування покриттів з оптимальною для таких умов структурою і, 
відповідно, заданими фізико-механічними властивостями. Прогнозні припущення про розвиток об’єкта дослі-
джень – використання одержаних результатів для створення на їх основі технологій лазерного плакування покрит-
тів систем Ni-Cr-B-Si і Fe-Ni-B-Si, нанесених на сталі та мідь у машинобудівній, поліграфічній, хімічній та інших 
галузях  промисловості.
Ключові слова: покриття, сплави, що самі офлюсуються, лазерне оплавлення, математичне моделювання, аналі-
тичний метод.

Вступ.
На сьогодні у зв’язку з постійним ростом спо-

живання більшості природних ресурсів акту-
альності набуває розвиток ресурсозберігаючих 
технологій [1–5]. Використання покриттів на 
робочих поверхнях деталей дозволяє по-новому 
підійти до проблеми підвищення строку роботи 
деталей за рахунок формування поверхневого 
шару, що володіє більш високими експлуатацій-
ними характеристиками [6]. Нанесення покрит-
тів з подальшим оплавленням на деталі машин 
та механізмів, які піддаються зношуванню, 
дозволяє надати їм належної естетичної якості, 
зносостійкості, корозійної стійкості тощо, витра-
тивши для цього незначні ресурси, що дозволяє 
збільшити ресурс роботи деталі, вузла, устатку-
вання або комплексу обладнання загалом та змен-
шити собівартість продукції [7]. Тому розробка 
та відпрацювання нових технологій оплавлення 
покриттів набуває актуальності.

Оплавлення покриттів лазерним випроміню-
ванням, нанесених газотермічними способами, 
виконується з метою зміни їхньої структури 
і є перспективним технологічним процесом [8]. 
При цьому важливо знати значення максималь-
них температур, які досягаються у різних ділян-
ках оброблюваних матеріалів, термічні цикли 
точок, що належать до цих ділянок, і швидкості 
їх нагріву й охолодження. Експериментальне 
визначення цих параметрів пов’язане з великими 
труднощами через високі градієнти температур 
і високі швидкості нагріву й охолодження [9]. 
Незважаючи на те, що у цьому напрямі прово-

дилися дослідження (наприклад, оптичне вимі-
рювання температур за допомогою пірометрів), 
отримана інформація не дає повної картини про 
розподіл температурних полів [10]. Тому вкрай 
актуальним є їх математичне моделювання, 
оскільки отримані моделі дозволять за допо-
могою розрахункових методів оцінювати харак-
тер теплових полів ще до проведення дослідів 
на реальних зразках і, як наслідок, скоротити 
витрати часу й ресурсів на визначення опти-
мальних параметрів процесу, що призведуть до 
необхідних структурних змін у оброблюваному 
матеріалі. 

Технологія оплавлення покриттів лазер-
ним випромінюванням з різними довжинами 
хвиль забезпечує широкі можливості отримання 
поверхневих шарів металу із необхідною струк-
турою [11]. Це створює принципові передумови 
для формування покриттів із заданими службо-
вими характеристиками. Дослідження, прове-
дені у цьому напрямі, дотепер носили епізодич-
ний характер і не дозволяли вирішити проблему 
створення технологічних процесів лазерного 
оплавлення покриттів. З цієї точки зору важли-
вим є вивчення теплових умов формування таких 
поверхневих шарів у разі лазерної обробки, 
визначення оптимальних режимів оплавлення 
покриттів, що забезпечують необхідну струк-
туру і властивості виробів. Це дозволить визна-
чити нові перспективні галузі застосування таких 
процесів.

Метою роботи є зіставлення картини струк-
турно-фазових перетворень, що протікають у зоні 
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лазерної дії, з розподілом теплових полів і зміни 
швидкостей нагріву і охолоджування в оплавле-
ному покритті та основному металі. 

Методика роботи.
Для розрахунку теплових полів використову-

ються два основних методи: аналітичний і чис-
ловий. У разі аналітичного методу проводиться 
складання й вирішення лінійного диференцій-
ного рівняння теплопровідності, й рішення одер-
жують у аналітичному вигляді. У разі числових 
розрахунків найчастіше здійснюється кінцево-
елементна або кінцево-різнична апроксимація 
часткових похідних у вихідній диференціальній 
системі рівнянь, приведення її до системи алге-
браїчних рівнянь і рішення отриманої системи. 
Найчастіше такі розрахунки здійснюються за 
допомогою спеціалізованих систем автомати-
зованої розробки. Ми розпочнемо розрахунки 
з аналітичного методу, оскільки задача з розра-
хунку теплових полів під час лазерної обробки 
матеріалів за допомогою аналітичних методів 
досить докладно розглядається у багатьох від-
критих літературних джерелах.

Виклад основного матеріалу. 
Задача формулюється для нагріву твердих 

середовищ, що складаються з двох матеріалів 
з різними теплофізичними властивостями, дже-
релом тепла постійної інтенсивності (при цьому 
ми вважаємо контакт між покриттям й основою 
ідеальним).

Для металів джерело тепла можна вважати 
з достатнім ступенем точності поверхневим, якщо 
радіус плями нагріву значно більший за ефек-
тивну глибину проникнення випромінювання 
(r>>a∙t1/2). Розрахунки показали, що максимальна 
температура на заданій глибині, а отже, і швидко-
сті охолодження, слабо залежать від форми розпо-
ділу інтенсивності у світловій плямі [12].

У наших розрахунках ми приймаємо теплофі-
зичні коефіцієнти матеріалів постійними (тобто 
такими, що не залежать від температури). На 
жаль, це призводить до утворення похибки, 
яку, втім, можна суттєво зменшити, якщо брати 
середні значення коефіцієнтів у деякому інтер-
валі температур. Також не враховувався рух 
металу у ванні (і, як наслідок, його вплив на про-
цеси масо- і теплопереносу).

Розрахункова схема має такий вигляд: під-
кладка розглядається як необмежене тіло, 
покриття – як пластина товщиною h. Матеріали 
мають різні теплофізичні коефіцієнти і перебува-
ють у ідеальному тепловому контакті. Їхня почат-
кова температура T0  однакова. У початковий 

момент часу вільна поверхня пластини миттєво 
нагрівається до температури Tc, яка міняється 
за  певним законом протягом усього процесу 
нагріву-охолодження, що відповідає процесу 
лазерної обробки. На глибині z=∞ підтримується 
початкова температура Т0=const, що умовно при-
йнята за 0°С. Необхідно знайти розподіл темпе-
ратури по глибині системи «необмежена плас-
тина – напівобмежене тіло».

Згідно з [12] математичне формулювання 
задачі має вигляд:
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Граничні умови задачі мають вигляд:
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Співвідношення (2–4) описують ідеальний 
тепловий контакт між шарами (рівність темпера-
тур і теплових потоків на границі контакту).

Для стаціонарної задачі й нерухомого джерела 
нагріву рішення задачі згідно з [12] має такий 
вигляд:
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де R K

K
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; K c

c�
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� 1 1 1

2 2 2

; K a

aa =
1

2

. 

Тут:
θ1, θ2 – співвідношення температур, записані 

у безрозмірному вигляді (для того щоб розраху-
вати температуру, необхідно винести інші члени 
у праву сторону рівняння);

T1(z,t), T2(z,t) – температури для відповідно 
першого й другого матеріалів (шарів тіла), залежні 
від координати z і часу дії джерела нагріву;

Tо – початкова температура матеріалів, при-
ймаємо її рівною 20°С;

Tс – температура на поверхні першого матері-
алу («пластини»), °С;

z – глибина, для якої проводиться розрахунок, 
м;

t – час дії джерела нагріву, с;
h – товщина поверхневого матеріалу, м;
a1, a2 – коефіцієнти температуропровідності 

відповідно першого й другого матеріалів; їх зна-
чення обчислюються за формулою

a
c

�
�
�
�

                                 (7)

де λ – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·°С); 
с – питома теплоємність, Дж/(кг·°С); ρ – густина 
матеріалу, кг/м3.

Лазерне поверхневе термічне зміцнення 
відбувається із високими швидкостями пере-
міщення джерела нагріву. Прогріта доріжка 
розміщується вузькою смугою по лінії руху 
джерела. При цьому теплота розповсюджу-
ється у тілі в основному у напрямі, перпенди-
кулярному до осі переміщення джерела. Для 
того щоб у розрахунках перейти від нерухо-
мого джерела нагріву до рухомого, зробимо 
таке припущення [12]:

потоками тепла, що розповсюджуються 
у напрямку руху джерела, тобто у напрямку 
осі Ох, нехтуємо, і отримуємо спрощену схему 
потужного швидкодіючого джерела.

Тоді у формулах (5), (6) як час експозиції будемо 
використовувати час, за який лазерна пляма про-
ходить через матеріальну точку по осі Ох. Його 
будемо обчислювати за такою формулою:

t
d

V
п

лп

=                                  (8)

де dп – діаметр пучка випромінювання, мм;
Vлп – швидкість руху променя по осі Ох, мм/с.

У технологічному процесі, що розгляда-
ється, на поверхні нанесеного матеріалу пови-
нна досягатися температура ТС, що перевищує 
температуру плавлення матеріалу. Логічно було б 
сказати, що вона не повинна перевищувати тем-
пературу кипіння й випаровування, щоб уник-
нути інтенсивного випаровування матеріалу; але 
на практиці у ході процесу термообробки спо-
стерігається факел парогазових викидів із зони 
плавлення [12]. Отже, досягається температура 
навіть більша, ніж температура випаровування. 
Оскільки температура плавлення самофлюсу-
ючих наплавочних матеріалів на основі нікеля 
й заліза становить 1050...1200°С, а температура 
їх випаровування близька до 3000°С, то можна 
припустити, що температура теплового дже-
рела на поверхні наплавленого сплаву не менша 
за 3000° С. Але у розрахунках необхідно більш 
точно визначати цей параметр. Скористаємося 
законом Стефана-Больцмана [12]:

Wp T А T TC( ) ( )� �� 4  ,                   (9)

де А(Т) – поглинальна здатність, σ=5,67·10-8 Вт/
(м2·К4) – постійна Стефана-Больцмана. Щільність 
потужності теплового джерела Wp являє собою 
відношення його потужності до площі розподілу 
й для плями d лазерного випромінення може бути 
визначена як Wp P

d
�

�� 2
. У такому випадку ТС 

буде визначатися таким співвідношенням: 

T
P

A dC � � � �� � 2
4                     (10)

Згідно з даними літературних джерел [12], 
для більшості випадків лазерної термообробки 
А≈0,8. Цим значенням ми і будемо користуватися 
у розрахунках.

Розрахунок теплових полів
У таб. 1 подано теплофізичні характеристики 

матеріалів, які найчастіше використовуються як 
основа. Як матеріал для покриття в основному 
використовуються порошки різних сплавів із гра-
нуляцією у межах 0...300 мкм. Найчастіше вико-
ристовуються сплави на основі Ni и Fe. Одним 
зі складових легуючих елементів, що забезпечує 
зносостійкість, є Cr. Відповідно до цього виді-
лимо такі групи матеріалів і приведемо їх узагаль-
нені теплофізичні характеристики (див. таб. 2).

Проведемо розрахунок за формулами (5), 
(6) для таких технологічних параметрів про-
цесу:  матеріал основи  –  Ст3, матеріал покриття  – 
ПГ-12Н-01, товщина покриття – h =1 мм, діаметр 
лазерної плями – d=3 мм, швидкість руху лазер-
ного променя по осі – Ох Vлп=20 мм/с, потужність 
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лазера – Р=2 кВт. Для цього будемо використо-
вувати програмне забезпечення Maple 10. Резуль-
тати розрахунку представлено на рис. 1 у вигляді 
кривої, що відповідає розподілу максимальних 
температур по глибині.

 

Рис. 1. Розподіл максимальних температур по 
глибині. Ст3+ПГ-12Н-01

У точці розділу матеріалів градієнт нахилу 
кривої розподілу температур відносно осей змі-
нюється, що зумовлено різницею у теплофізич-
них властивостях матеріалів. Глибина проплав-
лення становить близько 1,6 мм, що перевищує 
товщину покриття.

Підберемо оптимальний режим термічної 
обробки, за якого глибина проплавлення буде 
приблизно рівною товщині покриття. Для цього 
побудуємо сімейство кривих для значень потуж-
ності лазерного променя від 400 до 2000 Вт (див. 
рис. 2–3). 

 

Рис. 2. Розподіл максимальних температур 
залежно від потужності джерела нагріву. Верхня 
крива – для потужності 2000 Вт, нижня – 400 Вт

Як бачимо, зміна потужності променя з 2 до 
0,4 кВт призводить до зниження глибини про-

Таблиця 1
Матеріали, що використовуються як основа для покриття
Матеріал λ, Вт/(м·°С) с, Дж/(кг·°С) ρ, кг/м3

чавуни (у т. ч. леговані) 29,2 470 7570
низьковуглецеві, низько- і середньолеговані сталі (Ст3, 
38ХН3МФА, 20ХН і т.д.) 40 505 7790

високовуглецеві й високолеговані сталі (65Г, Х18Н10Т 
і т.д.) 25 460 7900

Таблиця 2
Матеріали, що використовуються як покриття

Матеріал λ, Вт/(м·°С) с, Дж/(кг·°С) ρ, кг/м3

на основі нікелю з вмістом хрому у межах 8...16% 
(сплави ПГ-12Н-01, ПГ-12Н-02, ПГ-АН9, НХ8С2Р3, 
ПГ-10Н-04 + 20%ПГ-АН6)

18 440 8670

на основі нікелю з вмістом хрому у межах 16...20% 
(сплави ПГ-12Н-03, ПГ-10Н-01, ПГ-АН6) 12,7 440 8310

на основі заліза, що не містять  хром (ПГ-Н1, ПГ-НЕ3, 
ПГ-П3) 34,4 460 7930
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плавлення всього на 0,5 мм (з 1,6 до 1,1 мм). Це 
пов’язано з невисокою швидкістю руху променя 
(20 мм/с). Проведемо аналогічні розрахунки для 
потужності променя 1,5 кВт, для швидкостей від 
20 до 60 мм/с.

Результати розрахунків у графічному вигляді 
представлено на рис. 4–5.

 

Рис. 3. Розподіл максимальних температур 
залежно від потужності джерела нагріву. По осі 

Oz – потужність джерела нагріву

 

Рис. 4. Розподіл максимальних температур по 
глибині залежно від швидкості руху променя, 

Р=1,5 кВт. Верхня крива для Vлп=20 мм/с, нижня 
для Vлп=60 мм/с

Оптимальним є режим, за якого глибина про-
плавлення становить 1 мм (тобто у рідку фазу 
переходить тільки матеріал, з якого складається 
покриття). Він досягається за потужності дже-
рела нагріву 1,5 кВт і швидкості руху джерела 
35 мм/с.

Різниця між градієнтами нахилу кривих розпо-
ділу температури у матеріалах основи й покриття 
до осей координат збільшується зі збільшенням 
різниці між теплофізичними характеристиками 
матеріалів.

 

Рис. 5. Розподіл максимальних температур по 
глибині залежно від швидкості руху променя

Проведемо розрахунок для сталі 38ХН3МФА 
як матеріалу основи і сплаву ПГ-10Н-01 як мате-
ріалу покриття. Параметри процесу:  товщина 
покриття – h =1 мм, діаметр лазерної плями – 
d=3 мм, швидкість руху лазерного променя по 
осі – Ох Vлп=20...60 мм/с, потужність лазера – 
Р=1,5 кВт. Результат представлено на рис. 6. Опти-
мальною є швидкість руху променя Vлп=28 мм/с, 
за якої глибина проплавлення рівна товщині 
покриття і становить 1 мм.

На жаль, результати цих розрахунків можна 
використовувати лише як оціночні, оскільки 
у разі постановки задачі приймалися вищенаве-
дені припущення:

1. В усіх випадках у диференційних рівнян-
нях теплофізичні коефіцієнти матеріалів (кое-
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фіцієнт теплопровідності, коефіцієнт об’ємної 
теплоємності, коефіцієнт поверхневої тепловід-
дачі і т.д.) приймались як незалежні від темпера-
тури. Насправді ці параметри суттєво залежать 
від температури й врахування цих залежностей 
суттєво уточнює розрахунок.

 

Рис. 6. Розподіл максимальних температур 
по глибині, матеріал основи – 38ХН3МФА, 
матеріал покриття – ПГ-10Н-01. Потужність 

лазера 1,5 кВт

2. Розрахункові тіла розглядалися у вигляді 
необмежених чи напівобмежених, що суттєво 
спрощує постановку задачі у частині граничних 
умов. Для випадків локального лазерного термо-
зміцнення, коли зона нагріву набагато менша за 
розміри деталей, що обробляються, і у процесі 
лазерної обробки границі деталі практично не 
нагріваються, це припущення є прийнятним. Але 
у тих випадках, коли протяжність зони обробки 
є співрозмірною з розмірами тіла, необхідно вво-
дити у розрахунок реальну конфігурацію деталі, 
що обробляється з відповідними умовами тепло-
вого обміну на границях тіла.

3. Джерела нагріву представлялися у роз-
рахунках у вигляді зосереджених точкових дже-
рел або рівномірного розподілу по нормальному 
закону. Здебільшого більш ефективна лазерна 
обробка може бути забезпечена за допомогою 
інших законів розподілу густини потужності, але 

їх врахування у аналітичних методах розрахунків 
є складною задачею.

4. Приймалися припущення про переважний 
напрям теплових потоків, які дозволяють сут-
тєво спростити постановку теплової задачі (яка 
у окремих випадках доводилася до одномірного 
представлення; наша модель також фактично 
може розглядатися як одномірна). Якщо не вво-
дити такі припущення, то, як правило, задачі 
лазерного поверхневого термозміцнення пред-
ставляються складними тривимірними. Реалі-
зація таких рішень за допомогою аналітичних 
методів є дуже складною.

5. Введені припущення про несуттєву роль 
параметрів, що не включені у теплові моделі, які 
реалізуються аналітичними методами. Напри-
клад, не враховується скрита теплота фазових 
переходів та ін.

Для отримання більш точних результатів 
потрібно використовувати числові методи вирі-
шення теплової задачі.

Висновки.
1. Розроблена математична модель розрахунку 

теплових процесів під час лазерного оплавлення 
газотермічних покриттів.

2. У ході виконання обчислювальних експери-
ментів встановлена кількісна залежність між тех-
нологічними параметрами лазерного випроміню-
вання (довжина хвилі випромінювання, густина 
потужності і швидкість переміщення променя) 
і параметрами розплавленої зони. Приведена 
графічна залежність, що дозволяє вибрати швид-
кість переміщення променя, відповідні заданій 
глибині проплавлення. Розраховані швидкості 
нагріву і охолоджування за різних параметрів 
лазерної обробки. 

3. Результати цих розрахунків можна вико-
ристовувати лише як оціночні, оскільки у разі 
постановки задачі приймалася велика кількість 
припущень, для спрощення вирішення задачі, 
які істотно вплинули на кінцевий результат. Для 
отримання більш точних результатів потрібно 
використовувати числові методи вирішення 
теплової задачі.
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Summary. Laser melting of coatings, created with the help of thermal spraying, performed with the goal of changing 
their structure, is a promising technological process. At the same time, it is important to know the maximum temperatures 
during the different sections of the processed material, as well as the thermal cycles of the points belonging to these 
sections and their heating and cooling rates. Due to high temperature gradients as well as high heating and cooling rates, 
experimental determination of these parameters is associated with great difficulties. Despite the research, conducted in this 
direction (for example, pyrometrical measurement of temperatures), the obtained information does not give a complete 
picture of the distribution of temperature fields. For these reasons, their mathematical modeling is extremely relevant, 
since the obtained models will allow for usage of calculation methods to evaluate the nature of thermal fields even 
before conducting experiments on real samples, and, as a result, to reduce the time and resources spent on determining 
the optimal process parameters that will lead to the necessary structural changes in the processed material. Based on 
the developed mathematical model of thermal processes that occur during laser melting of coatings, created using thermal 
spraying, various temperature fields, as well as heating and cooling rates in the processing zone were calculated. These 
calculations allow for prediction of the formation of structures on the surface of the processed samples depending on 
the cooling rate, which, in turn, makes it possible to determine the laser radiation parameters for laser cladding of coatings 
with the optimal structure for the specified conditions, and, accordingly, specified physical and mechanical properties. 
Predictive assumptions about the development of the object of research – the use of the obtained results for the creation 
of laser melting of coatings technologies of Ni-Cr-B-Si and Fe-Ni-B-Si systems applied to steel and copper in the machine-
building, printing industry, chemical industry and other sectors.
Key words: coatings, self-fluxing alloys, laser melting, mathematic modelling, analytical methods.
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