
ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ЛАЗЕРНО НАВАРЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ И 
ИНСТРУМЕНТИ 

 

 
ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ ДЕТАЛЕЙ И ИНСТРУМЕНТОВ 

 
н.с. I ст, др. Янакиева В. П.1, проф. дтн Пършоров И.М.2, инж. Георгиев В. В. 3, 

Институт по металознание „Акад. А. Балевски” - БАН 1,2, Хофман Консулт България ЕООД 3
 
 
 
 
Abstract:  
In the die industry, it is commonly agreed that residual tool life can be successfully extended by timely repair of damaged surfaces. 
Traditionally, the main repair process has been tungsten inert gas welding, but a new, non-traditional process is emerging called laser 
cladding by filler wire. The results of the laser cladding technology used for repairing different types of tools by Mobile Welding Laser ALM-
200 are presented in the present paper. The brief description on the welding-on and cladding technologies, the main type of laser sources, 
advantages and disadvantages of the laser cladding technology are also presented in the paper.  
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1. Увод1

 Лазерното наваряване е нов подход, който с успех се 
прилага за ремонт на инструменти и детайли в редица водещи 
индустриални свери като авиационната и автомобилната 
промишленост, енергетиката и др. [1, 2, 3]. 
 Голяма част от проблемите, свързани с дефектите, 
възникващи в процеса на експлоатация на различни видове 
технологично оборудване могат успешно да бъдат решени с 
помощта на лазерното наваряване [1]. Към този род дефекти се 
отнасят дълбоки драскотини, износване, пори, пукнатини и др. 
Отстраняването им по традиционните технологии за 
наваряване (електроннолъчево и плазмено [4]) е трудоемко и 
скъпо. Много често, след наваряването по традиционните 
методи и следващата обработка геометричните размери на 
детайлите могат да излязат извън допустимите норми [5]. В 
сравнение с традиционните методи лазерното наваряване е 
усъвършенствано и предлага редица предимства. 
 Целта на настоящата работа е да представят 
възможностите и предимствата на лазерното наваряване, а 
също така постиженията и опитът на специалистите от 
“Хофман Консулт България” и института по металознание 
„Акад. А. Балевски” в областта на лазерното наваряване. 
 

1.1 Лазерно наваряване 
 Наваряването представлява процес на нанасяне на 
слой с характерни свойства и геометрия върху метална 
повърхност. Методът се прилага широко за ремонт и 
възстановяване на износени детайли и при производство на 
нови такива с цел да се получат опредени характеристика на 
повърхностния слой [6]. Когато наваряването се прилага с цел 
ремонт, процесът се изпълнява най-често с материал, 
максимално близък по състав и свойства с основния метал, но 
такова решение не винаги е целесъобразно. В много случай се 
оказва удачно да се нанесе слой с различни свойства за да се 
подобри износоустойчивостта, твърдост и други важни 
характеристики. Материалът на електродите се избира според 
експлоатационните изисквания и заваряемостта. Дебелината 
на наварения слой може да варира в широки граници – от 

                                                 
1 Докладът е финансиран от „Фонд научни изследвания”, 
договор ТН1517 

части от милиметъра до сантиметри. От съществена важност за 
качеството на наваряването е да се обезпечи минимална зона 
на термично въздействие и минимални напрежения и 
деформации.  
 Методът на лазерното наваряване се използва основно 
за детайли и инструменти, изработени от скъпоструващи, 
средно и високо легирани стомани и специални сплави. 
Основно това са:  

 Инструментална екипировка: щанцови инструменти, 
формообразуващи на кокили за леене на цветни 
сплави и пластмаси , матрици, щампи, специални 
инструменти; 

 Детайли с повишени изисквания: за съоръжения за 
автомобилната промишленост като клапани, 
съединители, колянови валове, бутала на цилиндри. 

Лазерното наваряване (а също така и лазерното 
заваряване) притежава редица предимства пред традиционните 
методи: 

 Минимална зона на термично влияние; 
 Минимална пластична деформация; 
 Осигурява се високо концентрирано нагряване до 1011 

W/m2 на петно от порядъка на десети от милиметъра; 
 Възможност за нанасяне на слой е дебелина под 0,1 

mm; 
 Възможност за нанасяне на високолегирани 

добавъчни материали; 
 Възможност за работа на труднодостъпни места; 
 Висока икономическа ефективност. 
 Методът е много просто реализуем, в сравнение с 

другите методи на  заваряване и наваряване, 
използващи високоенергийни източници, при което е 
много по-безопасен от тях. 

 
 У нас лазерното наваряване за първи път се прилага 

от фирма “Хофман Консулт България” - ЕООД [7] с апарат 
ALM 200 на ALPHA LASER [8]. “Хофман Консулт България” - 
ЕООД съвместно с института по металознание „Акад. Ангел 
Балевски” към БАН разработват проект, финансиран от 
изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия на тема: „Нови технологии и материали за 
лазерно наваряване на детайли и инструменти от специални 
стомани и сплави”. 
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1.2 Същност на процеса 
 Източник на топлина е мощен концентриран 
светлинен лъч, който се получава в специално устройство – 
квантов генератор и усилвател (лазер). Принципна схема на 
формиране на лазерен лъч е показна на фиг. 1. 
 

 
Фиг. 1. Схема ма формиране на лазерен лъч. 

  
 В зависимост от вида на лазерния източник 
съществуват 2 основни технологии използвани за лазерно 
заваряване: 

 CO2 (въглеродно-диоксидни): Те излъчват кохерентна 
светлина в горният край на инфрачервената зона и се 
използват предимно за рязане на твърди материали; 

 Nd:YAG (Neodymium:yttrium-aluminium-garnet): 
Лазерите в твърдо състояние имат материал пресован 
в твърда матрица. Te излъчват кохерентна светлина с 
дължина на вълната 1064 нанометра (nm) и се 
използват за заваряване и наваряване.  

 
2. Работна апаратура 

 Апаратът за лазерно наваряване ALM – 200 е показан 
на фигура 2. При работата с лазерна заваръчна техника е 
задължително аспирирането и филтрирането на отделящите се 
в процеса на наваряване газове. Затова апаратът е снабден с 
аспирационна техника (фиг. 2).  

 

 
 
Фиг. 2. Апарат за лазерно заваряване ALM-200. 
 

2.1 Описание на лазерната установка  
 Основни технически характеристики на апарата за 
лазерно заваряване ALM 200 на фирма Alpha laser GmbH са: 
1. Лазерен кристал– Nd: YAG; 
2. Дължина на вълната на лазерното излъчване  - 1064 nm; 
3. Мощност на импулса  от 100 mJ до 100 J; 
4. Максимална пикова мощност – 10 kW; 
5. Продължителност на импулса – от 0,5 до 20 ms; 
6. Честота на импулса – единичен импулс или непрекъснат 
импулс с честота 20 Hz; 
7. Диаметър на петното на наваряване Ø 1.6 мм 
 
3. Описание на работния процес 
 Процесът на лазерното наваряване (фиг. 3) се води 
при следната последователност:  

 Преди обработката обектът се почиства механично, 
химически или при възможност - електролитно; 

 В зависимост от  химическия си състав,  детайлът 
(или инструментът) може да се наварява при стайна 
температура или да се нагрее предварително в 
електрическа пещ до температура 350оС; 

 За електрод се използва метална жичка с диаметър от 
0,1 до 3 mm изготвена от сплав, подходяща за 
наваряване върху материала, от който е изработен 
детайла;  

 Лазерното устройство е така конструирано, че е 
мобилно, позволява придвижване до произволно 
място, а мобилната ръка подвежда заваръчната глава 
до произволна точка от даден детайл, инструмент или 
съоръжение;  

 Съоръжението разполага с глава за заваряване - 
точково, линейно или ролково и с глава за  
наваряване; 

 Мобилността на съоръжението и оптическото 
насочване позволява наваряването на  
труднодостъпни места от повърхности на 
инструмента или детайла; 

 Електродът се поставя в начално положение върху 
наваряваната повърхност и се включва процесът на 
наваряване, който се води автоматично, като се 
изключва възможността за намеса на субективния 
фактор, което осигурява гладка повърхност. 

 Режимът на наваряване се подбира в зависимост от 
химическия състав на материала, който се наварява, 
от състава и дебелината на електрода и дебелината на 
заваряваната повърхност. 

 

 
Фиг. 3. Процес на работа с апарат за лазерно заваряване 

ALM-200 
 
4. Резултати 
 ALM-200 е единственият в България апарат за 
лазерно наваряване. От месец Юни (когато е закупен) до 
сега са изпълнени приблизително 60 поръчки на близо 10 
водещи фирми в областта на индустриалното 
производство. На наваряване с цел ремонт са подлагани 
предимно формообразуващи части от матрици, шприц 
форми за леене на пластмаси, пресформи, бластформи и 
др. изработени от различни стомани и сплави от цветни 
метали. В таблица 1 е представена част от възстановените 
чрез наваряване изделия, материалът от който са 
изработени и електродите, използвани за наваряване. 
 Електродите се подбират според вида на изделието, 
подложено на наваряване и изискванията към наварения 
слой.  
 Данни за използваните електроди са показан в 
таблица 2 [9]. Електродите се предлагат с размери от - ∅ 
0.1 – 0.6 mm. 
 С използването на апарата за лазерно наваряване е 
извършен ремонт на детайли с малки размери, което е 
невъзможно с традиционните методи за наваряване. На 
фиг. 4а е показан наварен зъб на детайл с размери 
42x12x12 mm (фиг. 4б). На фиг. 5 е показан наварен 
детайл, вложка от шприц-форма за леене на пластмаса от 
стомана 1.2083, с размери на наварените участъци ≈4x13 
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2. Внедрена е за първи път в България технология и 
съоръжение за реализация на процес на лазерно 
наваряване и рециклиране на метални детайли и 
инструменти; 

mm. Показаните примери илюстрират огромните 
възможности на лазерното наваряване за възстановяване 
на детайли с малки размери. 
 
Таблица 1. Възстановени чрез наваряване изделия 
 

Вид изделие Материал 
на 
изделието 

Електрод 

Шприцформа 1.2343 Fill 125 
Шприцформа 1.2767 Fill 140 
Шприцформа 1.2311 Fill 110 
Шприцформа 1.2080 Fill 150 
Шприцформа месинг Fill 240 
Пресформа за Al 1.2343 Fill 145 
Бласт форма алуминий Fill 255 

3. Методът за лазерно наваряване е най-модерният 
метод за рециклиране на детайли и инструменти; 

4. С помощта на технологията за лазерно 
наваряване са изпълнени над 60 поръчки на 
водещи фирми, като наварените детайли успешно 
работят в практиката; 

5. Методът на лазерното наваряване е използван 
основно за детайли и инструменти, изработени от 
скъпоструващи, средно и високо легирани 
стомани и специални сплави, успешно работещи 
в практиката. 

 

 
 Таблица 2. Материали за електроди 
 

Фиг. 4. а – наварен зъб, б – детайл с 
размери 12x12x42. 

a б 

Електрод Описание За наваряване 
на 

Fill 110 Cr-Mo-Mn електрод с 
намалено съдържание на 
въглерод и силиций. 
Твърдост - 360-400 HB. 

1.2311 
1.2312 
1.2162 
1.2738 

Fill 125 Cr-Mo-Mn-V- електрод за 
стомани за топла 
обработка. Полиране, 
еродиране, азотиране, 
ецване и закаляване. За 
шприцформи, форми за 
пластмаса. 
Твърдост на 1 слой ≈46-52 
HRC.  Безпроблемна 
механична обработка. 

1.2343 
1.2344 
1.2360 
1.2362 

Fill 140 Co-Cr-Mo-Mn-W-Fe -
електрод с универсални 
качества,подходящ за 
много стомани, а също и 
за азотирани и 
киселинно устойчиви 
стомани. Не се хромира. 
Полира се. Твърдост  
на1 пласт ≈ 24-36 HRC. 
 

Универсална, 
подходяща за 
стомани и 
сплави от 
цветни метали. 

Fill 150 Cr - добавка със 
стабилизиращи елементи. 
Полиране, еродиране, 
азотиране, ецване и 
закаляване. Не се 
хромира. Устойчивост на 
ръжда и износване. 
Твърдост на 1 слой ≈48-54 
HRC 
 

STAVAX 
1.2083 
1.2316 
1.4115 
1.4120 

Fill 250 Аl-добавка за алуминиеви 
сплави. Може да се 
полира. Твърдост  на 1 
слой ≈80-110 НВ 

За всички 
видове Al 
сплави. 

 
 

Фиг. 5. Вложка от шприцформа. Размер 
на наварения участък 4х13 mm . 
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4. Заключение 
 В заключение могат да бъдат направени следните 
изводи: 

7. Фирмени материали ,www.hofmannconsult.net; 
8. Фирмени материали, www.alphalaser.de 

1. Наваряването, като метод, дава възможност да се 
повиши времето за експлоатация и 
работоспособността на детайли и инструменти, 
което е свързано със значителен икономически 
ефект; 

9. Фирмени материали, JOKE, www.joke.de. 
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