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Abstract.The advantages of laser marking over other marking meth-
ods are discussed. The influence of speed and frequency on the pro-
cess of laser marking by melting with a fiber laser on specimens of 
structural steel 41Cr4 was investigated. Numerical experiments were 
received using the program TEMPERATURFELD3D. Graphics of the 
dependence of temperature from speed and frequency for two power 
densities were obtained. Preliminary work intervals of the speed and 
frequency for two power densities for the material under study were 
determined.

1. Увод
Глобализацията на производството и търговията по-

ставя нови изисквания към маркировката на изделията, 
които се предлагат на пазара. Създадените международни 
стандарти изискват нанасяне на маркировка на изделията 
– баркодове и двумерни (матрични) кодове. Посредством 
нанесената върху тях информация потребителят получа-
ва данни за фирмата производител, държавата, в която 
е направена стоката, характеристики на изделието, данни 
за производството (дата на производство, в коя смяна е 
направено). 

Нанесената на изделията информация трябва да отго-
варя на изискванията на европейското законодателство и 
тя често се свързва с опазване на здравето на потребите-
ля, безопасността и защитата на околната среда.

През последните години нарасна изключително ро-
лята на маркировката като гаранция от фалшификати и 
защита на интелектуалната собственост на производителя, 
както и изискването за автоматизирано разчитане на ин-
формацията [1, 2, 4, 6, 9].

Основно изискване към маркировката е тя да при-
тежава необходимия контраст и да съхранява голяма по 
обем информация през цялото време на експлоатация. Това 
налага и потребността да се развиват и усъвършенстват 
самите технологии за маркиране.

Лазерният метод съчетава до голяма степен най-до-
брите възможности на класическите методи на маркиране 

и прилагането му допринася за повишаване на ефектив-
ността на производството. Той има следните предимства 
пред останалите методи на маркиране (ударно-механичен, 
електроерозиен, електрохимичен, чрез етикети):

• възможност за маркиране на различни видове 
материали;

• липса намеханично въздействие върху обекта – 
безконтактен метод;

• минимална зона на термично влияние;
• висока износоустойчивост;
• прецизност;
• висок контраст;
• висока производителност;
• висока плътност на нанесената информация – 

баркодове и двумерни кодове;
• гъвкавост;
• маркировка на труднодостъпни места;
• липса на допълнителна обработка;
• възможност за маркиране в движение;
• удобно интегриране в поточни и автоматизирани 

линии;
• висока сигурност и защита на информацията;
• екологично чист процес.

Величините, които влияят на процеса лазерно мар-
киране, могат да се обединят в три групи: свързани със 
свойствата на материала; свързани с лазерния източник 
и свързани с технологичния процес (фиг. 1) [3, 7]. Тези 
основни величини се намират в определени физични за-
висимости помежду си. Те са важни за разбиране на 
физичната същност на процеса и изграждане на негов 
модел.

Цел на статията е да се изследва зависимостта на 
температурата от скоростта и честотата на повторение на 
импулсите при маркиране с влакнесто оптичен лазер на 
образци от стомана посредством числени експерименти, 
а също да се определят предварителни работни интерва-
ли на скоростта и честотата на повторение на импулсите 
за маркиране чрез топене на образци от изследвания 
материал.
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Фиг. 1. Групи величини, влияещи на процеса лазерно маркиране

2. Изложение
Софтуер. Числените експерименти за определяне 

на температурни полета се осъществиха с програмата 
Temperaturfeld3D [8]. Тя е работна среда за изчисляване 
на температурни полета при лазерно въздействие върху 
материали.

Специфичното за лазерните технологични процеси 
(маркиране, гравиране, рязане, заваряване, скрайбиране, 
пробиване на отвори и други) е много малката зона на 
въздействие. На фиг. 2 е даден основният прозорец на 
програмата. За процеса лазерно маркиране се използва 

динамичен модел за пресмятанията. 

Фиг. 2. Основен прозорец на програма Temperaturfeld3D

Необходимите входни параметри са:
• Програмни параметри.

• Геометрични параметри.
• Параметри на лазера.
• Параметри на материалите.

Стартират се пресмятанията и получените данни мо-
гат да се съхранят. Като изходни резултати програмата дава 
следните възможности: 

• Анимация на изследвания процес.
• Температурен профил на материала в даден мо-

мент.
• Профил на максималната температура.
• Зависимост на температурата от времето.
• Изменение на температурата в дълбочина на ма-

териала.

Материал. Изследванията се отнасят за конструк-
ционна стомана 41Cr4, която е с широко приложение в 
промишлеността. Тя се използва за направа на oси, вало-
ве, валове за зъбни колела, бутала, пръти, колянови и гър-
бични валове, пръстени, вретена, дорници, релси, болтове, 
полуоси, втулки и други подобрени части с повишена якост.

В табл. 1 е даден химичният състав на стомана 
41Cr4 [10]. Тя е средновъглеродна стомана с повишено 
съдържание на Cr. 

В табл. 2 са представени някои параметри на тази 
стомана. Отличава се със сравнително високи стойности 
на коефициентите на топлопроводност и предаване на тем-
пература.

Таблица 1. Химичен състав на конструкционна стомана 41Cr4

Елемент C Si Ni S
Съдържание, % 0.36-0.40 0.17-0.37 0.30 0.035

Елемент Mn Cr Cu P
Съдържание, % 0.50-0.80 0.80-1.10 0.30 0.035

Таблица 2. Основни параметри на конструкционна стомана 
41Cr4

Параметър Стойност

Коефициент на топлопроводност k, W•m-1•K-1 46

Специфичен топлинен капацитет c , J•kg-1•K-1 466

Плътност ρ , kg•m-3 7800

Коефициент на предаване на температура a, 
m2•s-1

1.27*10-5

Лазерна технологична система. Числените експери-
менти са направени за лазерна технологична система с 
влакнестооптичен лазер [5, 11]. Той е съвременен лазер, 
работещ в близката инфрачервена област и в импулсен 
режим. 

В табл. 3 са поместени някои параметри на техно-
логичната система. Впечатляващи са високият коефициент 
на полезно действие и високото качеството на лазерното 
лъчение.

Лазерната система е с много добра точност на по-
зициониране и поддържа стабилни параметри през целия 
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производствен процес.

Таблица 3. Параметри на лазерна технологична система  
с влакнестооптичен лазер

Параметър Стойност

Дължина на вълната λ, nm 1060

Мощност P, W 20.0

Честота f, kHz 80

Продължителност на импулсите τ, ns 100

Импулсна енергия Ep, mJ 0.25

Импулсна мощност Pp, kW 2.50

Качество на лъча M2 < 1.1

Точност на позициониране, µm 2.5

Коефициент на полезно действие, % 40

Проведоха се изследвания в две направления:
1. Изследване на зависимостта на температурата 

от скоростта
Числени експерименти. Посредством програмата се 

проведоха серия от числени пресмятания. Скоростта на 
маркиране се изменяше в интервала v Є [20; 120] mm•s-1 

със стъпка 10 mm•s-1. Получени бяха температурни полета 
в зоната на въздействие върху образеца за различни стой-
ности на скоростта на маркиране и плътността на мощ-
ността на лазерното лъчение. 

На фиг. 3 е дадено температурното поле на повърх-
ността на образеца за скорост v=65 mm•s-1 и плътност на 
мощността qS2=1.15•10

10 W•m-2. Температурата на нагрява-
не на образеца в зоната на въздействие е под температу-
рата на топене на стоманата. 

На фиг. 4 е представено температурното поле на по-
върхността на образеца за скорост v=30 mm•s-1 и плътност 
на мощността qS2=1.15•10

10 W•m-2. Температурата на на-
гряване на образеца в зоната на въздействие е подходяща 
за лазерно маркиране чрез топене, тъй като е над темпе-

ратурата на топене на стоманата.

Фиг. 3. Температурно поле на повърхността на материала  
за скорост v=65 mm•s-1 и плътност на мощността  

qS2=1.15•10
10 W•m-2

Фиг. 4. Температурно поле на повърхността на материала  
за скорост v=30 mm•s-1и плътност на мощността 

qS2=1.15•10
10 W•m-2.

Резултати. На фиг. 5 са представена графики на за-
висимостта на температурата T от скоростта на маркира-
не v за плътности на мощността: 1–qS1=1.36•10

10 W•m-2,  
2–qS2=1.15•10

10 W•m-2.

Фиг. 5. Зависимост на температурата T от скоростта v 
за плътност на мощността: 1-qS1=1.36•10

10 W•m-2,  
qS2=1.15•10

10 W•m-2

От анализа на графиките могат да се направят след-
ните заключения.

С увеличаване на скоростта на маркиране се наблю-
дава нелинейно намаляване на температурата и за двете 
изследвани плътности на мощността.

За плътност на мощността qS1=1.36•10
10 W•m-2 тем-

пературата е с около 18% по-висока отколкото за плътност 
на мощността qS2=1.15•10

10 W•m-2 за изследвания интер-
вал от скорости. Резултатът се съгласува с теорията, спо-
ред която има линейна зависимост между температурата и 
плътността на мощността на лазерното лъчение.

Намаляването на температурата в интервала v Є [20; 70] 
mm•s-1 е равно на

19.0 K•mm-1•s за qS1=1.36•10
10 W•m-2; 

16.1 K•mm-1•s за qS2=1.15•10
10 W•m-2, 
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а в интервала v Є [70; 120] mm•s-1то е
6.80 K•mm-1•s за qS1=1.36•10

10 W•m-2; 
5.76 K•mm-1•s за qS2=1.15•10

10 W•m-2.
Предварителните работни интервали на скоростта на 

маркиране чрез топене за образци от стомана 41Cr4 са:
v Є [20; 67] mm•s-1 за qS1=1.36•10

10 W•m-2; v Є [20; 43]  
mm•s-1 за qS2=1.15•10

10 W•m-2.

2. Изследване на зависимостта на температурата 
от честотата

Числени експерименти. Проведоха се числени пре-
смятания с програма TEMPERATURFELD3D. Честотата на 
повторение на импулсите се изменяше в интервала f Є 
[5.0; 80.0] kHz. Получени бяха температурни полета в зо-
ната на въздействие върху образеца за различни стойности 
на честотата и плътността на мощността на лазерното лъ-
чение.

На фиг. 6 е дадено температурното поле на повърх-
ността на образеца за честота f=15.0 kHz и плътност на 
мощността qS2=1.30•10

10 W•m-2. Температурата на нагрява-
не на образеца в зоната на въздействие е под температу-
рата на топене на стоманата.

Фиг. 6. Температурно поле на повърхността на материала  
за честота f=15.0 kHz и плътност на мощността  

qS2=1.30•10
10 W•m-2

На фиг. 7 е представено температурното поле на по-
върхността на образеца за честота f=25.0 kHz и плътност 
на мощността qS2=1.30•10

10 W•m-2. Температурата на на-
гряване на образеца в зоната на въздействие е по-висока 
от температурата на топене на стоманата и параметрите са 
подходящи за реализиране на изследвания процес.

Резултати. След анализиране и обобщаване на тем-
пературните полета от извършените числени пресмятания 
бяха построени графики на зависимостта на темпера-
турата T от честотата ν за две плътности на мощността:  
qS1=1.56•10

10 W•m-2 и qS2=1.30•10
10 W•m-2 (фиг. 8). От по-

лучените графики следва, че с увеличаване на честотата на-
раства контрастът, като в интервала f Є [5.0; 20.0] kHz крива-
та е по-стръмна отколкото тази в интервала f Є [20.0; 80.0]  
kHz и за двете плътности на мощността.

Фиг. 7. Температурно поле на повърхността на материала  
за честота f=25.0 kHz и плътност на мощността  

qS2=1.30•10
10 W•m-2

Нарастването на температурата в интервала f Є [5.0; 
20.0] kHz е равно на

54.7 K•kHz-1 за qS1=1.56•10
10 W•m-2; 

45.5 K•kHz-1 за qS2=1.30•10
10 W•m-2, 

а в интервала f Є [20.0; 80.0] kHz то е
6.17 K•kHz-1 за qS1=1.56•10

10 W•m-2; 
5.13 kHz-1 за qS2=1.30•10

10 W•m-2. 
Определени бяха следните работни интервали на чес-

тотата:
f Є [11.0; 80.0] kHz за qS1=1.56•10

10 W•m-2;
f Є [17.0; 80.0] kHz за qS2=1.30•10

10 W•m-2.

Фиг. 8. Зависимост на температурата T от честотата ν за плътност 
на мощността: 1-qS1=1.56•10

10 W•m-2, 2-qS2=1.30•10
10 W•m-2

3. Заключение
От изследванията за влиянието на скоростта и чес-

тота върху процеса лазерно маркиране на изделия от кон-
струкционна стомана 41Cr4 посредством влакнестооптичен 
лазер са постигнати следните резултати:

• Получена е графична зависимост на температура-
та от скоростта за две плътности на мощността.
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• Получена е графична зависимост на температура-
та от честотата за две плътности на мощността.

• Определени са предварителни работни интервали 
на скоростта за две плътности на мощността.

• Определени са предварителни работни интервали 
на честотата за две плътности на мощността.

Числените експерименти подпомагат извършването на 
реални експерименти при изследване на процеса лазерно 
маркиране чрез топене на конструкционна стомана 41Cr4. 
Така се стесняват интервалите за изследване на влиянието 
на основните технологични параметри. 

Числените пресмятания могат да продължат и за плът-
ност на мощността, продължителност на импулсите, дефо-
кусировка, брой на повторенията.

Определянето на предварителни работни интервали 
на скоростта и честотата за лазерно маркиране чрез то-
пене с влакнестооптичен лазер на образци от конструк-
ционна стомана 41Cr4 е необходимо за попълване на тех-
нологичните таблици за изследвания процес. Те включват 
основните технологични параметри за лазерно маркиране 
с различни типове лазери, различни марки стомани и раз-
лични методи за маркиране.
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