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Abstract: Electron beam welding has been developed for many years and is implemented increasingly in various industrial applications. 
The process is characterised by high power density distribution, obtaining deep and narrow welds, small thermally affected zones, the 
movement of the electron beam and the irradiated samples can be easily automated and controlled. In the installations for electron beam 
welding, evaporation and surface modification of materials the interaction of a beam of accelerated electrons with materials is held in 
vacuum. For reaching the necessary level of vacuum in the vacuum chamber rotary, diffusion and turbo-molecular pumps are used. In this 
work, experimental results are analysed and models for the pressure, depending on time and the geometrical characteristics of the vacuum 
chamber and the pipe connections with the available pumps, as well as the characteristics of the pumps are estimated and verified for the 
regimes of starting and stopping of the electron beam installation.  
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1. Увод 
Съществуват множество промишлени процеси, които се 

реализират във вакуум. На Фиг. 1 са представени стандартните 
диапазони на налягане на някои от най-често срещаните 
промишлени вакуумни процеси [1]. 

 

 
Фиг. 1. Диапазони за налягане на промишлени вакуумни процеси [1] 
(1 -  каляване на метали, 2 - топене на метали, 3 - дегазация на разтопени 
метали, 4 – дегазация на стомана, 5 - електроннолъчево топене, 6 – 
електроннолъчево заваряване, 7 - покрития чрез изпарение, 8 - разпрашване на 
метали, 9 – зонно топене и израстване на кристали във висок вакуум, 10 - 
молекулярна дестилация, 11 - дегазиране на течности, 12 – сублимация, 13- леене 
на смоли и лакове, 14 - сушене на пластмаси, 15 - сушене на изолационни хартии, 
16 - сушене чрез замразяване на масови материали, 17 - сушене чрез замразяване 
на фармацевтични продукти, 18 - производство на лампи с нажежаема жичка, 
19 - производство на електронни тръби, 20 - производство на газоразрядни 
тръби.) 
 

Във вакуумната техника е прието налягането да се разделя 
на поддиапазони, като степенуването на техническия вакуум е 
условно и е направено с оглед най-вече на различните 
технически средства и операционни технологии, с които се 
работи в различните диапазони на налягане. Такова 
степенуване на вакуума и характеристики на съответните 
диапазони са представени в Таблица 1 [2]. 

Вакуумните помпи се отличават по принципа си на 
действие и се избират в зависимост от обема на вакуумната 
камера и налягането, което е необходимо за провеждане на 
конкретния технологичен процес. Такава примерна 
класификация е представена на Фиг. 2. Уредите, които се 
използват за измерване на вакуумното налягане, се наричат 
вакууметри, имат различни принципи на действие и се 
прилагат за определени диапазони на налягане. 

 
 

Таблица 1. Степени на вакуум според налягането 
Степен на 

вакуум 
Налягане 

(Pa) 
Молекули 

на cm3 
Среден свободен 

пробег на 
молекулите λ 

Нисък 100 до 3,3 kPa 1019-1016 0,1-100 µm 
Среден 3,3 kPa до  130 mPa 1016-1013 0,1-100 mm 
Висок 130 mPa до 130 µPa 1013-109 10 cm-1 km 

 Много висок 130 µPa до 130 nPa 109-104 1 km-105 km 
Ултрависок 130 nPa и по-малко <104 >105 km 

 

 
Фиг.2. Класификация на видовете помпи според начина им на работа 

Електроннолъчевите инсталации работят при различно 
налягане в зависимост от процеса, който се осъществява в тях – 
например електроннолъчево топене стандартно се осъществява 
в диапазон на налягането над 1 Ра до 10-8 Ра в зависимост от 
устройството на вакуумната система и конкретните 
технологии, за които е предназначена инсталацията. 

Електроннолъчево заваряване се реализира в инсталации с 
налягане до към 1.10-3 Ра (1.10-5 hPa), което попада в диапазона 
на високия вакуум. Процесът може да бъде осъществен в 
заваръчни инсталации за висок вакуум, инсталации за частичен 
или намален вакуум и невакуумни инсталации [3]. 

Електроннолъчевитите инсталации за заваряване при висок 
вакуум типичното налягане в работната камера е  5.10-2 Ра 
(1.10-4 hPa). За реактивни метали, които са податливи на 
окисление, като титан и неговите сплави, тези инсталаци са  
много добър избор. Размерът на вакуумната камера определя и 
размера на образците и частите, които могат да бъдат заварени. 
Типични приложения са: конструиране на реактори за ядрената 
промишленост; турбореактивни компоненти на двигателя, 
клетъчни структури, резервоари за гориво, кормилни системи 
за самолетната индустрия; свръхпроводници, релета, контакти 
в електротехниката; ремонти при корабоплаването и др. 
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Налягането в работната камера при заваръчни 
електроннолъчеви инсталации с частичен вакуум обикновено е 
100 пъти по-високо, отколкото тези с висок вакуум. Това ниво 
е подходящо за всички материали, за които не се изисква 
заваряване при висок вакуум, като стомана, никел, мед, 
алуминий и неговите сплави и за постигане на кратко време на 
цикъла на заваряване, например в масово производство. 
Типични приложения са заваряване на големи дебели 
стоманени компоненти, където се изисква бърза евакуация на 
работната камера, за да се постигне възможно най-малко време 
на заваръчния цикъл, при спазване на изискванията по стандарт 
за провеждане на процеса в камерата. Друго предимство е 
заваряване на елементи, при които има възможност за 
обгазяване на камерата, тъй като електронната пушка е 
защитена от колебанията на налягане във вакуумната камера, 
възникващи при тези случаи. Налягането може да е дори още 
по-високо - от 10 Ра до 5.103 Ра. Типично приложение на 
процеса е в автомобилната индустрия за производство на 
бутала, клапани, преобразуватели на въртящ момент, зъбни 
колела, осови кутии и др. 

Основно предимството на невакуумното заваряване е много 
краткия времеви цикъл, постижим поради пълното премахване 
на времето за евакуация на камерата. Въпреки това, за да се 
получат възможно най-тесни заваръчни шевове, се работи на 
разстояние от 6 до 30 mm от основата на електронната пушка 
до обработвания детайл. Други предимства на процеса са 
ниската цена на заварката и възможността да се заваряват 
детайли с по-голямо разстояние между тях. При тази 
разновидност на процеса е характерен сблъсъкът на 
електроните на лъча с молекулите или атомите в атмосферата. 
Разсейването разширява лъча по неговата дължина. Ефектът на  
разсейването намалява ако газовите частици са по леки и ако 
частиците имат по-ниската плътност (както е при хелия). 
Заради това почти всички търговски невакуумни 
електроннолъчеви заваръчни инсталации имат механизъм, 
вграден в електронната пушка за едновременно изтласкване на 
поток от хелий. Генерирането на плазма от метални пари не е 
сероизен проблем при този процес, поради много по-високите 
нива на мощност и съответно възможността да се работи при 
високи скорости на заваряване. При заваряване при високи 
скорости на лъча ефективно изпреварва плазмата. Типични 
продукти заварявани чрез електроннолъчева невакуумна 
техника са:  преобразуватели на въртящ момент, епициклични 
редуктори, конвертори на отработени газове, измервателни 
клетки, резервоари под налягане, части на рамките на 
автомобили, зъбни колела и др. 

В тази работа е моделирано налягането във вакуумната 
камера на високовакуумна инсталация за електроннолъчево 
заваряване. Получените резултати са съпоставени с 
експериментално получени данни.  
 
2. Елементи и характеристики на вакуумната 
система на инсталация за електроннолъчево 
заваряване 

Вакуумната система на електроннолъчевата инсталация за 
заваряване, изпарение и повърхностна модификация се състои 
от следните елементи (Фиг. 3): две ротационни помпи, 
дифузионна помпа, турбомолекулярна помпа, два датчика за 
вакуум (НВ, ВВ), шибърен вентил (ШВ), трипътен кран (ТК), 
други вентили, кранове и връзки [4-6]. Турбомолекулярната 
помпа е свързана с електронната пушка, поради изискването за 
по-висок вакуум в тази зона. В настоящата работа ще се 
изследва основно налягането във вакуумната камера, което се 
определя от две от наличните помпи – ротационна помпа BL90 
(РП1) и дифуционна помпа РУТ 600 (ДП). На Фиг. 3 е 
представена вакуумната система схематично, като различни 
участъци от тръбопроводната система са означени от 1 до 9. 

Ето и някои характеристики на разглежданата вакуумна 
система: 

• обем на системата, което включва вакуумната камера и 
тръбопроводи - V = 200 l, 

• номинална скорост на изпомпване на ротационната помпа 
Sr = 25 l/s; 

• номинална скорост на изпомпване на дифузионната 
помпа Sr = 204,17 l/s, 

• Размерите на тръбопроводите са дадени в Таблица 2. 
 
Таблица 2. Размери на тръбопроводите 

Участък / 
тип връзка 

Диаметър (Dmin, 
външен/ dmin 

вътрешен), mm 

Дължина (L 
аксиална), 

mm 
1 – РП1-ТК, мека връзка 42/36 1200 
2 – ТК - коляно 46/40 115 
3  46/40 517 
4 57/51 330 
5 – коляно – вакуумна 
камера 

186/180 410 

6 – ТК - коляно 47/41 193 
7 – коляно - ДП 45/39 135 
8 – ДП - коляно 186/180 245 
9 – ТП-РП2, мека връзка 32/26 1350 
 
Ротационната маслена вакуумпомпа BL90 се използва за 

създаване на вакуум до 5.10-2 hPa. Маслото смазва движещите 
се части на помпата и намалява вредното й пространство (Фиг. 
4). 

Дифузионната помпа стартира при достигане на налягане 
от 5.10-2 hPa. Обща схема на устройството на дифуционна 
помпа е представена на Фиг. 5. Работното налягане в камерата 
е 2.10-4 hPa, като след достигане на налягане от 5.10-4 hPa с 
помощта на ротационната и дифузионната помпи се стартират 
втората ротационна помпа и турбомолекулярната помпи (РП2 и 
ТП). 

 
Фиг. 3. Вакуумна система на инсталация за ЕЛЗ. 

 
Фиг. 4. Ротационна маслена вакуумпомпа  
(1 - тръбичка; 2 - смукателен тръбопровод; 3 - пластини; 4 - ротор; 5 
-цилиндър; 6 - камера; 7 - маслен резервоар; 8 - клапан) 

 
За измерване на средния вакуум, се използва термодвоичен 

датчик (Фиг. 6А, означен с НВ на Фиг. 3), който се състои от 
тънка волфрамова загрявана жичка със стабилизиран ток. 
Нейната температура зависи от концентрацията на газовите 
молекули  от средния им свободен пробег (Таблица 1). Ако 
λ<<1 ще има охлаждане на жичка от газовите молекули. При 
термодвоичния датчик температурата се измерва с 
термодвойка.        
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Фиг. 5. Дифузионна помпа  
(1 - корпус на съединителя, 2 - съединител, 3 - центробежен 
изключвател, 4 - изпускателен фланец, 5 - лагерно тяло, 6 – ротор, 7 - 
междинна шайба, 8 - роторен вал, 9 - маслена кутия, 10 – ротор, 11 - 
ел. мотор, 12 – пробка, 13 - пръстен - нисък вакуум, 14 - пръстен - 
висок вакуум, 15 – маслопоказател, 16 - вентилен клапан, 17 – 
уловител, 18 - смукателен фланец, 19 - капачка на газобаластен 
вентил, 20 - вентилна пластина, 21 - газобаластен вентил, 22 - 
филтър, 23 - изпускателен клапан, 24 – дюза, 25 – лопатка) 
 

      
                   А)                                                Б) 
Фиг. 6. Датчици за налягане: А) Термодвоичен датчик (НВ), Б) 
Датчик, базиран на газов разряд (ВВ) 
 

За измерването на високия вакуум в ИЕЛЗ е монтиран 
датчик базиран на газов разряд (Фиг. 6Б, означен с ВВ на Фиг. 
3). Той работи на принципа на магнито-електрозарядните 
вакууммери, които използват явлението електрическо 
разреждане на газ в магнитно поле с високо напрежение до 
3000 V. В него има волфрамова жичка загрявана до висока 
температура, така че да емитира електрони. Около жичката има 
цилиндър от никелово фолио, което събира електроните. 
Създава се аксиално магнитно поле спрямо анода и жичката от 
външни магнити, благодарене на което пътят на електроните 
към анода става спираловиден и вероятността да се сблъскат с 
газова молекула нараства многократно т.е. може да се измерва 
по-висок вакуум.  
 
3. Експериментално измерване на налягането 
във вакуумната камера 

Следвайки алгоритъма за управление, е проведен 
експеримент - пускане и спиране на инсталацията за 
електроннолъчево заваряване [4-6]. Отчетени са температурата 
на дифузионната помпа и показанията на датчиците за високо и 
ниско налягане. Общата продължителност на експеримента е 5 
часа и 15 мин. Това време не включва провеждане на реален 
процес на заваряване на материали, изпарение или 
повърхностна модификация в инсталацията, а само нейното 
въвеждане в и съответно извеждането й от работен режим. 
Оптимизирането и управлението на това време е свързано, 
както с оптималното управление на наличните технически 
средства, така и с въвеждането в експлоатация на нови такива, 
с по-гъвкаво управление, с по-добри параметри или със 
спомагателни функции.   

Според алгоритъма за управление на инсталацията 
ротационната маслена вакуумпомпа BL90 се използва за 
създаване на вакуум до 5.10-2 hPa. Дифузионната помпа РУТ 
600 стартира при достигане на налягане в камерата от 5.10-2 hPa 
и работи съвместно с ротационната  помпа до достигане на 
налягане от 5.10-4 hPa. След това се стартират втората 
ротационна помпа и турбомолекулярната помпи (РП2 и ТП). 
Работното налягане в камерата трябва да е около 2.10-4 hPa. 

По време на експеримента ротационната помпа работи 38 
min, като за този период достигнатото налягане в камерата е Pw 
= 10 hPa (Фиг. 7). Дифузионната помпа може да се стартира, 
ако налягането е достигнало поне Pw = 50 hPa. Това условие е 
изпълнено и тя стартира през 38 min. След съвместна работа на 
двете помпи  126 min. достигнато ниво на вакуума, отчетено от 

термодвоичния датчик е под Pw = 1 hPa, а чрез датчика, базиран 
на газов разряд е отчетена стойност Pw = 7.10-3 hPa (Фиг. 8). 
Тогава за кратко време се стартират втората ротационна помпа 
и турбомолекулярната помпа, което довежда отчетеното 
налягане в камерата до стойности Pw = 2.10-3 hPa. След 193 min 
помпите поетапно се изключват. 

 

 
Фиг. 7. Налягане в зоната на датчика за средно налягане (НВ), 
hPa, в зависимост от времето 
 

 
Фиг. 8. Налягане в зоната на датчика за високо налягане (ВВ), 
hPa, в зависимост от времето 

  
4. Моделиране на налягането във вакуумната 
камера 

Изчисляването на системата за изпомпване се осъществява 
в съответствие с общоприетата във вакуумната техника 
методика [1, 2]. Освен характеристиките, описани в т.2, е 
необходимо също така да се отчетат и температурния режим, 
размери на заваряваното изделие, вид на материала и неговата 
газонаситеност, течове, дължащи се на недобра изолация и 
повреди в тръбопроводите. На Фиг. 9 е представена проста 
схема на свързване на вакуумната камера с помпа с означение 
на основните параметри. 

  

 
Фиг. 9. Схема на свързване на вакуумната камера с помпа 

 
Връзката между тези параметри е: 

Q=SP, Q=(Pw-Pr)C C
S
Q

S
Q

rw








−=  или 

rw SSC
111

−= , 

където Q е количествен дебит на газа протичащ през 
тръбопровода, hPa-l/s, Pw – налягане във вакуумната камера, Pr 
– налягане на входа на помпата, Sw - достигната скорост на 
изпомпване (обемен дебит), l/s, Sr - номинална скорост на 
изпомпване на помпата, l/s, С – проводимост, l/s.  

Работният вакуум  на ротационната помпа е Pr =1,33. 310−  
hPa, а на дифузионната помпа е Pr =2.10-4 hPa. Допустимата 
разлика в наляганията при дифузионната помпа е P = Pw – Pr 
≤40 hPa. 

За определяне на проводимостта С е необходимо да се 
провери какъв е потока на движение на газа. Произведението 
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на средното налягане 2/)( wr PPP +=  и диаметъра на тръбата 
d за даден газ при определена температура може да служи за 
количествено характеризиране на различните видове газови 
потоци: 
• Pd ≥ 6.10-1 hPa.cm – критерий за вискозен режим 

slP
L

dC /,135
4

=  

• 1,3.10-2 ≤ Pd  ≤ 6.10-1 hPa.cm - критерий за междинен режим 
(Кнудсен) 

sl
L

dPdC /,1,12135 34 +
=  

• Pd ≤ 1,3.10-2 hPa.cm - критерий за молекулен режим 

sl
L

dC /,1,12
3

= , 

където L е аксиалната дължина на тръбопровода [сm]. 
Проводимостта С на n последователно и паралелно свързани 
елементи е съответно: 

∑
=

=
n

i iCC 1

11  и  ∑
=

=
n

i
iCC

1
. 

Когато тръбопровода съдържа колена или други кривини 
(като ъглови клапани), те могат да бъдат взети под внимание 
при приемане на по-голяма ефективна дължина на 
тръбопровода Leff. Това може да се изчисли, както следва: 

dLLeff °
+=

180
33,1 θ  

където θ е ъгълът на коляното, [°].  
Времето t [s], необходимо за изпомпване от налягане Р1 до 

налягане Р2, може да се пресметне по формулата: 

2

1lg3,2
P

P
S
Vt
w

= , 

където V е обемът на вакуумната система, заедно с тръбите.  
Достигната скорост на изпомпване (обемен дебит), Sw, l/s, може 
да се определи чрез: 

CS
CSS

r

r
w +
= . 

На Фиг. 10 е представена изчислената зависимост на 
достигната скорост на изпомпване Sw от налягането във 
вакуумната камера. Фиг. 11 представя зависимостта на 
налягането във вакуумната камера Р от времето t при работа 
само на ротационната помпа РП1. 

 

 
Фиг. 10. Достигната скорост на изпомпване Sw за ротационна помпа 
РП1. 

 
Фиг. 11. Налягане във вакуумната камера Р в зависимост от времето 
t при работа на ротационна помпа РП1. 
 

От Фиг. 11 се вижда, че налягане от 10 hPa (налягането, при 
което се включва дифузионната помпа) теоретично се достига 
за около 1 минута, докато отчетеното реално време е 38 
минути.  
 
5. Заключение 

В тази работа е моделирано налягането във вакуумната 
камера на високовакуумна инсталация за електроннолъчево 
заваряване. Получените резултати са съпоставени с 
експериментално получените данни. Важна причина за 
разликите в пресметнатите и отчетени данни са 
съществуващите течове, дължащи се на недобра изолация и 
повреди в тръбопроводите. Съществуват методи и уреди за 
установяване на местата на тези течове, като отстраняването 
им ще доведе до повишаване на ефективността на вакуумната 
система. Друга причина за голямата разлика между 
пресметнатите и реално отчетените стойности е 
приблизителното определяне на размерите на камерата и 
тръбопроводите. Необходима е тяхната верификация за 
повишаване на точността на модела за ротационната помпа. 

Основно правило при оразмеряване на вакуумни линии е, 
че линиите трябва да са възможно най-къси и най-широки. Те 
трябва да имат най-малко същото напречно сечение като 
отворът на помпата. За първоначално оптимизиране на 
наличната вакуумна система може да се подменят части от 
тръбопроводната система, да се установят на места, където 
изолацията не е добра (има течове) и осъществяване на 
профилактика на помпите. 
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