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Питання лекції:
1. Електрична зварювальна дуга.

2. Загальні положення. 

3. Відмінності дугового розряду від інших видів електричних

розрядів.

4. Залежність величини падіння напруги між електродами від

величини струму у електричному колі дуги.

5. Стан електричної зварювальної дуги.

6. Різновиди дуги.

7. Розподіл падіння напруги в дузі.

8. Форми та ділянки вольт-амперних характеристик дуги.

9. Види дуг. Енергетична ємність різних областей дуги.



Електрична дуга –
один з видів 

електричного розряду у 
газах. 

Розряд – будь-який 
направлений рух 

заряджених часток у 
газах.

U – падіння напруги на електродах, 
І – струм через газовий проміжок.

Електрична дуга називається дугою з-за характерної форми, що виникає від взаємодії 

заряджених часток дуги з магнітним полем самої дуги. 

При збільшенні струму власне магнітне поле може розірвати дуговий розряд

Види розрядів:
І – темний;
ІІ – перехідний до тліючого;
ІІІ – нормальний тліючий;
ІV – аномальний тліючий;
V – перехідний до дугового;
VІ – дуговий.



Лекція 2: ЕЛЕКТРИЧНА ЗВАРЮВАЛЬНА ДУГА

Дуговий розряд відрізняється від інших видів електричних розрядів у газах

наступними параметрами:

• високою температурою (Т ≈ 4000…50 000 К);

• високою силою струму  (І ≈ 50…10 000 А);

• низкою напруженісттю електричного поля  (Е ≈ 10…60 В/см).

Вольт-амперною характеристикою розряду (ВАХ) називається

залежність величини падіння напруги між електродами від величини

струму у електричному колі дуги.

Статична вольт-амперна характеристика – характеристика,

побудована при постійній відстанні між електродами.



Стан електричної зварювальної дуги визначає:

- величина струму (I);

- напруга на дузі (U);

- довжина дуги (Lд);

- густина струму (i);

- статична вольт-амперна характеристика (ВАХ).

Вільною, або такою, яка вільно розширяється, називають дугу, поперечний

розмір якої не обмежений у кожному власному перетині, у тому числі й

діаметром електродів.

Стисненою називають дугу, поперечний розмір якої обмежений хоча б у

одному з своїх перетинів.



Розподіл падіння напруги у дузі

Стовб дуги займає практично всю довжину дуги, за виключенням дуже малих 

по розмірам приелектродних областей. 

Приелектродні області відрізняються, поза все значними величинами 

напруженості електричного поля:  

Е = ∆U/∆L, 

що може досягати міліона вольт на сантиметр.



Катодною областью називають поверхню катоду та простір, що прилежить до неї,

довжина якої відповідає пробігу електрону від поверхні катода до першого зіткнення з

нейтральним атомом стовпа дуги.

Анодною областью називають поверхню аноду та простір, що прилягає до нього,

довжина якого відповідає перебігу електрону від останього зіткнення з атомом стовпа

дуги до поверхні аноду.

Стовпом дуги називають простір між приелектродними областями, що

заполнений електрично нейтральним іонізованим газом.

Розрізняють:

- катодне падіння напруги (Uк);

- анодне падіння напруги (UА);

- падіння напруги стовпа дуги (UСТ).



Падіння напруги стовпа дуги представляють як функцію повної 

довжини дуги (LД) та напруженістью електричного поля у стовпі дуги (ЕСТ):

UСТ = ЕСТ· LД.

Загальне падіння напруги на дузі - сума трьох складових по областям 

дуги: 

UД = UК + UА + UСТ

Для ручного дугового зварювання стальним покритим електродом (дуга

горить на повітрі, насиченому парами заліза) характерні такі значення:

- катодне падіння напруги: UК ≈ 14В;

- анодне падіння напруги: UА ≈ 2,5В;

- напруженість електричного поля у стовпі дуги: ЕСТ ≈ 25В/см.

Напруженість електричного поля

у катодній області ЕК = 14В/10-5см = 1,4·106В/см,

у анодній області ЕА = 2,5В/10-4см = 2,5·104В/см.



Вільні електрони, які є у металах при високій температурі катоду,

покидають його під дією електричного поля. Електричним полем катодної

області електрони розгоняются та, зтикаючись з атомами стовпа дуги,

іонізують їх. При високій температурі атоми стовпа можуть іонізуватися та

іншими шляхами: зіштовхуванням, фотоіонізацією.

Електрони, що утворюються при іонізації, будучи зарядженими, від’ємно, 

переміщаються у стовпі дуги під дією електричного поля (це явище 

називається спеціальним терміном – дрейф) у напрямку від катоду (−) до аноду 

(+). Наблизившись до аноду, електрони, під дією місцевого електрического поля 

анодної області, попадають до нього. Іони, маючи додатній заряд, рухаються 

(дрейфують) у протилежному напрямку, бомбардуючи катод.

Спрощенний вид фізичних процесів, які протікають у різних областях дуги



І – круто-падаюча;

ІІ – полого-падаюча;

ІІІ – зростаюча.

І. При малих струмах (≈до 100А) зі збільшенням струму

інтенсивно зростає число заряджених частинок: головним чином, з-за

нагрівання та збільшення емісії електронів з катоду, а значить й

відповідно збільшення об’ємної іонізації у стовпі дуги. Опір стовпа

дуги при цьому зменшується та падає напруга, яка необхідна для

підтримання розряду. Діаметр стовпа дуги зі збільшенням струму –

збільшується. Характеристика дуги, у цьому випадку падаюча.



ІІ. При подальшому збільшенні струму та обмеженному

перетині електродів діаметр стовпа дуги стає співставна з

діаметром електродів та стовп вже не може в цілому вільно

розширятися. Стовп дуги як би стиснут та об’єм газу, що

приймає участь у переносі зарядів, зменшується. Це призводить

до меньшої швидкості росту числа заряджених частинок.

Напруга дуги стає мало залежною від струму. Характеристика

дуги – полога.



ІІІ. Подальше зростання струму призводить до вичерпання

термоемісіної здатності катоду. Кількість заряджених частинок

не збільшується. Діаметр дуги обмежується діаметром

електродів та більш не може збільшуватися. Опір дуги стає

додатнім (+R) та практично постійним. З’являється високо

іонізована стиснена плазма, яка по властивостям наближена до

металічних провідників. Третя ділянка іноді називають

узагальнено-омічною частиною ВАХ дуги, маючи на увазі, що

вона, як й металічні провідники, підпорядковується закону

Ома. Характеристика дуги, в цьому випадку, зростаюча.



Види зварювальних дуг

При постійних діаметрах електродів та відстанні між ними

електричні параметри дуги будуть залежати від матеріалу

електродів (емісія, випаровування), склад газів дугового

проміжка, температури електродів та газу у дузі (у стовпі

дуги). Тобто електричні параметри дуги залежать від

фізичних та геометричних факторів. Зміна розмірів електродів

(відстанні між ними) хімічного складу та фізичних

характеристик газу, у якому горить дуга, впливає на

електричні характеристики дуги.



Дуги класифікують:
- за матеріалами електродів:

• залізна (Fе),

• вольфрамова (W),

• вугільна (С),

• алюмінієва (Аl) та ін.

- за складом газів - на повітрі, у парах металів, або у потоках захисних газів:

• повітряна,

• водяна,

• металічна,

• азотна,

• воднева,

• аргонова,

• гелієва та ін.

- за технологією застосування: електродом, що плавиться або не плавиться



Енергетична ємність різних областей дуги

Для ручного дугового зварювання значення потужностей, що

споживаються різними зонами дуги:

- у катодній області 14В·120А ≈ 1,7 кВт (на довжині ≈ 10-5 см);

- у стовпі дуги 25В/см·0,6см·120А ≈ 1,8 кВт (на довжині 0,6 см);

- у анодній області 2,5В·120А = 0,3 кВт (на довжині ≈ 10-4 см).

Основними споживачами енергії у зварювальній дузі це катодна область та

стовп дуги, в них відбуваються головні дії, які характеризують фізичні явища,

результатом яких є дуговий розряд.

Фізичні процеси

Електрон, який покидає поверхню катоду, проходить шлях крізь стовп дуги та

потім розбивається о поверхню аноду, залишаючи за собою яскравий слід у

вигляді електричесної дуги.





{ Лекція №3

ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ У 
КАТОДНІЙ ОБЛАСТІ ДУГИ



Катодною областю
прийнято називати простір вільного перебігу

електрону від поверхні катоду до першого
зіткнення з нейтральним атомом, а також саму 

поверхню катоду.

Позначення:
ео – електрони,
Ао – нейтральні атоми,
А+ − позитивні іони,
SK – довжина (протяжність)
катодної області,
Ie – електронний струм,
Ii – іонний струм.



Об’ємний додатній заряд катодної області.

IД = Ii + Ie

Електричний струм дуги (ІД) у катодній області складається з двох зустрічно
направлених потоків заряджених частинок: 

електрони рухаються від поверхні катоду до стовпа дуги, а позитивно 
заряджені іони рухаються від стовпа дуги до поверхні катоду.

Густина електричного струму визначається, як результат заряду частинок, що
переносять струм, на колькість частинок та на швидкість їх руху:
- густина струму електронів: ie = eone·Ve;
- густина струму іонів: ii = eoniVi. 

де: eo - заряд електрону (абсолютна величина);
ne – кількість електронів у катодній області;
Ve – швидкість руху електронів у катодній області;
ni – кількість іонів у катодній області;
Vi – швидкість руху іонів у катодній області.



Рівність густини струмів електронного та іонного (іе = іі). 

тоді еоne Ve = еоnі Vі,  або: ne Ve = nі Vі (ео ≠ 0);

Можна скласти пропорцію:  
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Співвідношення кількості іонів та електронів у катодній 
області визначається відношенням швидкостей їх руху під 

дією електричного поля.
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Кінетична енергія руху частинок визначається як і для будь-яких інших 
матеріальних об’єктів:

іони:  

електрони:

де: тi – маса іона;
те – маса електрона.
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Заряджені частинки, проходячи електричне поле (розгоняючись ним), накоплюють 
енергію, яка визначається як результат величини заряду на різницю потенціалів:  

Е = еоUК,

де: UК – падіння напруги у катодній області.

Оскільки всі вони розгоняються єдиним електричним полем катодної области, а
заряди іона та електрона рівні, то рівними будуть й величини їх енергій:

Еi = Ee = еоUК.

Швидкість руху заряджених частинок у електричному полі катодної області:

Відношення кількості протилежно заряджених частинок у катодній області:



У катодній області створюється об’ємний додатній заряд значної сили.

Цей заряд створює у катодній області електричне поле дуже високої напруженості 

(106…109 В/см). 

Електричне поле цього заряду вириває електрони з поверхні катоду та розгоняють їх до 

енергій, достатніх для іонізації атомів стовпа дуги.

Існування об’ємного додатнього заряду у катодній області буде причиною того, що

електрони, які є у стовпі дуги, наближаючись до катодної області, відштовхуються назад.

Іони – навпаки – притягуються до катодної області та збираються тут.

Головний процес, що відбувається у катодній області – це постачання електронами

міжелектродного проміжку (емісія), що, й робить можливим існування дугового

розряду.



Катодна емісія

Катодною емісією називають явище покидання електроном поверхні твердого 

або рідкого тіла та віддалення його від цього тіла на відстань, при якому між 

ними не відбувається взаємодії.

Вільний електрон не може самостійно покинути жодного тела тому, що як тільки це

станеться, одразу ж між електроном й тілом виникає різниця потенціалів (електрон

забирає з собою від’ємний заряд, тоді тіло приймає додатній заряд), який призведе до

повернення електрона у тіло.

Величина найменшої енергії, яку необхідно надати електрону, щоб він міг залишити

поверхню тіла й віддалиться на відстань, при якій неможлива взаємодія, називається

робота виходу.



Електрон-вольт – це енергія, яку набирає електричний заряд, розгоняючись
електричним полем де-якої різниці потенціалів.

Один електрон-вольт (еВ) – енергія, якої набуває заряд величиною в одну
електростатичну одиницю (ел.-ст.од.) розгоняючись різницею потенціалів один вольт
(1 ел.-ст.од.≈ заряду електрону).

Потенціал виходу це така різниця потенціалів, пролітаючи яку електрон набуває
енергію, що дорівнює роботі виходу.

Чисельно робота виходу в електрон-вольтах дорівнює потенціалу виходу у вольтах.



Розрізняють такі види емісії:
- термоелектродна;
- автоелектронна (електростатична);
- фотоелектронна (зовнішній фото-еффект);
- вторинна (при бомбардуванні поверхні важкими частинками: іонами, протонами та
ін.).

Термоелектронна емісія

Залежність густини струму термоелектронної емісії від температури та роботи виходу, 
яка відома під назвою рівняння Річардсона-Дешмана:
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де:   Т – температура;

ϕ − потенціал виходу (ео·ϕ − робота виходу);
ео – заряд електрону (тут та далі абсолютна величина).

ео ≈ 1,60217733·10-19Кл

те – маса електрона,  те ≈ 9,1093897·10-31кг;
k – постійна Больцмана, k ≈ 1,380658·10-23Дж/К;
h – постійна Планка, h ≈ 6,6260755·10-34Дж·с.
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Для більшості металів, якщо їх поверхня не загрязнена іншими атомами або 
з’єднаннями, значение постійної Річардсона  А лежить у межах: 

А ≈ (4…7)·105 А/(м2·К2), або 40…70 А/(м2·К2). 

Для оксидних та плівкових катодів – в межах:  
А ≈ (0,1…1,0)·105 А/(м2·К2), або 1,0…10 А/(м2·К2).

В розрахунках, обмежених режимами катодів зварювальної дуги, можна рекомендувати
такі значення коефіцієнта Річардсона:

- для тугоплавких металів з температурою кипіння Тк > 4000 K (W, Mo, Ta, ін.)  
А ≈ 7,0·105 А/(м2·К2);

- для інших металів з температурою кипіння Тк < 4000 K (у тому числі й для заліза)  
А ≈ 6,0·105 А/(м2·К2);

- для випадків, коли катод не представляє собою чистий метал (плівковий або
оксидний катод):  

А ≈ 0,5·105 А/(м2·К2)
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Рівняння Річардсона-Дешмана має вигляд:

або 
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Обчислюємо величину густини струму чистої термоелектронної емісії 
для залізного (сталевого) катода:

а) при температурі плавлення заліза 1812К:

б) при температурі кипіння заліза 3030 К:

Для вольфрамового катода:

а) при температурі 1812 К: jT = 0,54·106 А/м2 = 0,54 А/мм2;

б) при температурі плавлення 3683 К: jT = 5,82·106 А/м2 = 5,82 А/мм2.

вольфрамовий електрод використовують як той що не плавиться – вище температури плавління його при цьому не

нагрівають.

Термоелектронна емісія з катоду не здатна забеспечити необхідну кількість носіїв 
електрики у міжелектродному просторі й не може бути причиною горіння 

електричної дуги.



Ефект Шотки

Ефектом Шотки називається явище, при якому, робота виходу електронів

зменшується відповідно до величини напруженості поля у приелектродній

(прикатодній) області. 

Робота виходу електрону з поверхні катоду при наявності електричного поля у 

приповерхневій області зменшується на величину, пропорційно напруженості 

електричного поля:

3/2 3/2
В оА е Е∆ = ⋅

де:   ∆АВ – зменшення роботи виходу;
Е – напруженість електричного поля;
ео – заряд електрону.



Вторинна електронна емісія

Заряджені позитивно іони стовпа дуги притягуються до від’ємного
зарядженного катоду та можуть досягати його поверхні. Іон, що
досягає поверхні катода, нейтралізується. При цьому один з електронів
катоду передається іону, та він становить нейтральним атомом.

Вторинна електронна емісія - явище, родственно по своєму фізичному
змісту з емісією електронів (катод позбавляється від електрону).

еоUі ≥ 2АВ,

де:  ео – заряд електрону;  
Uі – потенціал іонізації іона (ео·Uі – робота іонізації іона);
АВ – робота виходу електрону.



Вторинна електронна емісія.

Враховуючи, що:  (АВ = 4,36 еВ,  ϕ = 4,36 В) такий процес можливий у випадку
бомбардуванні його поверхні іонами атомів з високим потенціалом іонізації Uі ≥ 8,72 В. 

Це можливо для іонів:
• кисню (О+), 
• азоту (N+), 
• гелію (Не+),
• аргону (Аr+),
• атомарного водню (Н+).

Коефіцієнти виходу електронів вторинної емісії визначаються важко, оскільки крім

потенціалу іонізації має значення кінетична енергія іона, з якою він наближається до

поверхні катоду.

На практиці встановлено:
у зварювальних дугах електрони вторинної емісії помітної ролі не грають.



Аналіз електростатичної гіпотези
(теорії автоелектронної емісії Ленгмюра) С. Мак-Коуном:

в граничному стані, коли при збільшенні струму крізь дугу 

термоемісійна здатність катоду починає вичерпуватися, струм 

з катоду не тільки не зменьшується, а навпаки починає 

збільшуватися. 

За межею термоемісійної здатності катода струм зростає 

лавиноподібно та некеровано.

Аналіз С. Мак-Коуна виходить з того, що поблизу катоду об’єктивно існує електричне поле 

об’ємного електричного заряда величезної сили 

(іонів приблизно у 320 раз більше, ніж електронів).



Будь-яке електричне поле об’ємного заряду описується рівнянням Пуассона:

div(E) = 4πρ
де:  div – дівергенція (расхождение векторного поля), яка визначається:

,yx z
EE EdivE

x y z
∂∂ ∂

= + +
∂ ∂ ∂

Е – напруженість електричного поля;

ρ - густина зарядів, що створюють поле.

ρ = ρi − ρе.

Аналіз електростатичної гіпотези
(теорії автоелектронної емісії Ленгмюра) С. Мак-Коуном:
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Іонний струм:

Електронний струм:

де:  n – кількість заряджених частинок, 
ео – заряд електрону;
v – швидкість руху заряджених частинок

Швидкість руху може бути визначена з рівняння енергетичного балансу
кінетичної енергії руху частинок та потенціальної енергії, набутої внаслідок переміщення
(розгону) у електричному полі:

2
;
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U – різниця потенціалів напочатку та у кінці вільного перебігу частинок.

Аналіз електростатичної гіпотези
(теорії автоелектронної емісії Ленгмюра) С. Мак-Коуном:



Аналіз електростатичної гіпотези
(Теорії автоелектронної емісії Ленгмюра) С. Мак-Коун.

Рівняння Пуассона для електричного поля катодної області:
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де: UК – потенціал граничної до катодної області площі стовпа дуги,
рівний катодному падінню напруження.

Вважаючи електричне поле катодної області плоским:                  и0Е
у
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С - постійна інтегрування



Аналіз електростатичної гіпотези
(Теорії автоелектронної емісії Ленгмюра) С. Мак-Коун.

Постійна інтегрування С знаходять з граничних умов: 
зміна потенціалу по довжині катодної області  є катодне падіння напруженості, а 

напруженість прикатодного електричного поля у перетині, що граничить з стовпом 

дуги дорівнює нулю, 

тобто, при: x = SK (SK – довжина /протяжність катодної області),
U = UK и Е = 0, 

тоді: 
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Рівняння напруженості прикатодного електричного поля:
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Аналіз електростатичної гіпотези
(Теорії автоелектронної емісії Ленгмюра) С. Мак-Коун.

При фіксації відношення густини іонного та електронного струму:

,i

e

j const
j

= тоді:   Е2 = (const)je

при незмінному співвідношенні густини іонного струму та 

густини електронного струму напруженість електричного поля 

поблизу катода пропорційна густині електричного струму:

Е ~ f(je)



Аналіз електростатичної гіпотез Ленгмюра И.Слепяном.

1. Кількість електронів, що покидають тіло катода не може бути більшим ніж кількість 
іонів, які покидають стовп дуги в напрямку катоду

2. Процес рекомбінації іонів протікають не на поверхні катоду, а біля нього.



Значення потенціалу виходу, деяких елементів та потенціалу виходу 
їх моноатомного шару на вольфраме.

Показатель

Материал

Потенціал
вихода 

з поверхні чистого 
елемента

Потенціал виходу
з моноатомного

шару елемента на
поверхні 

вольфрама

Постійна 
термоелектронна

емісії
Річардсона

А, [A/(м2·К2)]
Цезій Cs 1,81 1,36 0,32·105

Барій Ba 2,49 1,56 0,15·105

Лантан La 3,30 2,30 0,26·105

Торій Th 3,31 2,36 0,30·105

Цирконій Zr 3,90 3,14 0,50·105

Вольфрам W 4,54 - 7,0·105

Кіслород O - 6,28 -
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Лекція №4

ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ У 
СТОВПІ ДУГИ



Іонізацією
називають процес відриву від нейтрального атома 

електронів і видалення їх на відстань, при якому електрон
виходить за межі силового поля створеного при цьому

іона.

Ступінь іонізації атома залежить від кількості відокремлених від нього електронів і
може бути першою, другою, третьою і т.д.

I: A→A+ + eo; II: A+→A++ + eo; III: A++→A+++ + eo.

Енергія, яку необхідно затратити на процес іонізації, тобто на відрив електрона і
видалити його, називається роботою іонізації(Аi). 

Величина роботи іонізації різна для різних атомів і залежить від:
• будови самого атома,
• структури його зовнішньої електронної оболонки,
• кількості валентних електронів,
• сили взаємодії електронів з ядром атома та іншими електронними оболонками, ін.



ступінь іонізації Первая 
Fe→Fe++eo

Вторая 
Fe+→Fe+++eo

Третья
Fe++→Fe++++eo

потенціал іонізації Ui, B
7,83 16,18 30,64Робота іонізаціїUi, е.-в.

Робота іонізації Ui, Дж 1,25·10-18 3,07·10-18 4,91·10-18

Робота іонізації одного 
благаючи атомів заліза,кДж 755,0 1851,0 2956,0

Енергетичні показники процесу іонізації атома заліза.

Електрон-вольт:  1еВ ≈ 1,602177·10-19 Дж.

Один електрон-вольт єто енергія, яку набуває електрон, розганяючись різницею
потенціалів 1 В. 

Потенціал іонізації (Ui) – це різниця потенціалів, яку умовно повинен
проходити електрон, щоб придбати енергію, необхідну для відриву від атома.



Чисельно потенціал іонізації в вольтах дорівнює роботі іонізації в електрон-
вольтах:

|Ui|, [B] = |Ai|, [eB].

Для роботи з системними одиницями (Дж) необхідно помножити потенціал
іонізації атома (у вольтах) на заряд електрона:

ео ≈ 1,602177·10-19 Кл (Кулон, 1Кл = 1А·1с):  Ai = |ео|Ui.

Елемент Cs K Ca Fe C O H N Ar He
Ui, В 3,88 4,3 6,08 7,83 11,22 13,3 13,5 14,5 15,7 24,5

Величина потенціалу іонізації першого ступеня деяких атомів:

Види іонизації:
- зіткнення (соударением);
- фотоіонізація;
- термічна (теплова) іонізація.
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Для того, щоб іонізація зіткнення стала можливою, кінетична енергія електрона
повинна бути більше ніж робота іонізації атома, з яким він зіткнувся:

отсюда: 

де:  me – маса електрона (me ≈ 9,10939·10-31 кг);

V – швидкість руху електрона в момент зіткнення з атомом;
ео – заряд електрона (абсолютна величина);
Ui –потенціал іонізації.

А + (ео)б→А+ + 2(ео)м.

Іонізація зіткненням.
До іонізації зіткненням (соударением), відносять всі випадки, коли іонізація

нейтрального атома здійснюється в результаті удару (зіткнення) його з часткою
іншого сорту: не з атомом, що не з іоном, що не з молекулою,, а з електроном, 
нейтроном, протоном, високоенергетичним квантом(γ − лучи, R – лучи) і т.п. 



Фотоіонізація - це явище, коли світлові хвилі при взаємодії з атомами речовини
виявляють свою корпускулярну природу.

Образно кажучи, з точки зору кожного окремого атома, незважаючи на його
малий розмір, опромінення світловими хвилями являє собою потік окремих
частинок (корпускул) - квантів світла - фотонів. При зіткненні нейтрального 
атома з квантами світла - фотонами - можливий відрив від нього електрона
зовнішньої електронної оболонки сообразованіем іона і вільного електрона. для 
того, щоб фотоіонізація стала можливою, енергія фотона (hν), який стикається з
атомом, повинна перевищувати роботу іонізації цього атома
(Аi): hν ≥ Аi,  или  hν ≥ еоUі,

Фотоіонізація

де: Аi = еоUі – работа іонизації;
ν - частота електромагнітної хвилі світла;
h – постійна Планка,h ≈ 6,6260755·10-34 Дж·с.

Елемент Cs K Ca Fe C O H N Ar He

Uі, В 3,88 4,3 6,08 7,83 11,22 13,3 13,5 14,5 15,7 24,5
λ,  3195 2883 2039 1583 1105 932 918 855 790 506

Явище фотоіонізації мало впливає на загальний вміст іонів в стовпі
електричної дуги



Термічна іонізація

Процес термічної іонізації є головним постачальником іонів в стовпі
електричної дуги, оскільки гази дугового проміжку зазвичай бувають

нагрітими до високих(≥ 4000 К) температур.

«Швидкі» електрони можна зустріти, в основному, тільки на кордоні стовпа
дуги з катодного областю, а квантів світла, достатнього для іонізації рівня

енергії, спостерігається дуже незначна кількість.

Сутність процесу термічної іонізації лежить в тому, що при нагріванні до 
високих температур збільшується хаотична швидкість руху частинок, які

складають газову фазу - це переважно атоми.

Для того, щоб термічна іонізація стала можливою, необхідно, щоб енергія
зіткнення атомів між собою була більшою роботи іонізації хоча б одного з них:

W ≥ Ai, или: W ≥ eoUi.



Ступінь іонізації
При температурах, менших температури повної іонізації, не всі, а тільки деяка

частина атомів перебуває в іонізованому стані. Очевидно, що чим менше

температура, тим менша частина атомів іонізується.

Ступінь іонізації газу (не плутати зі ступенем іонізації атома!).

Ступенем іонізації газу (х) називають відношення кількості атомів, які

іонізованого до початкової кількості атомів.

х =
o

n
n

де: n – число атомів, які іонізованого; nо – початкове число атомів..



Рівняння Саха

Процес іонізації розглядається як зворотна термохімічна реакція:

T
o ia i e A←→ + −

де: а – нейтральний атом, i – іон, ео – електрон, Аi – робота іонізації.

K= ,i e

a

N N
N

де:  N - кількість часток учасників реакції кожного сорту:
i – іонів,  е – електронів,  а – нейтральних атомів.

Концентрації частинок визначаються законами ймовірності (Гаусс), тому 

необхідно застосування закономірностей статистичної фізики.



Рівняння Саха, в класичному вигляді:
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Права частина спрощується за
таких умов:

а) маси атома і його ж іона
(першого ступеня іонізації), який
позбавлений лише одного електрона,
практично рівні: ma =
mi;

б) статистичний вага внутрішніх
ступенів свободи електрона:
g = 2.

Ліва частина конкретизується:
а) кількість частинок кожного сорту є

результат концентрації цієї частки в
суміші на загальний обсяг газу:

Ni = niV,  Ne = neV,  Na = naV,  

3/2

2

2 2 .
iA

i e kT
c

a

g m kTK e
g h

π − =  
 



Лекція 5 
(самостійно)



{
Лекция №6

ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ У 
КАТОДНІЙ ЗОНІ ДУГИ



Центрострімливі сили і пінч ефект

F = B·I·
I – струм;

− довжина
провідника;
В – магнітна індукція:  В 
= µ·Н;
µ - магнітна
проникність;
Н – напруженість
магнітного поля.

,

F = µ·Н·I·

.



Центрострімливі сили і пінч ефект,
.

q – заряд частинки;

− вектор швидкості руху частинки;

− вектор напруженості електричного поля;

− вектор індукції магнітного поля.

Сила Лоренца - векторна сума електростатичної
сили та магнітної сили:



Доцентрова магнітна сила і пінч-ефект.,
.

т – маса частинки

r – радіус кола

V – швидкість руху 

доцентрове прискорення

Н – напруження магнітного поля;
Ve, Vi – напрямок та швидкість дрейфу частинок у електричному полі



Доцентрова магнітна сила і пінч-ефект.
,

.

Явище стиснення провідника

під дією електричного струму в 

ньому називається

пінч-ефектом

На електрони, і на іони, 
незважаючи на різницю в заряді, і в
напрямку дрейфу діє сила, 
спрямована до центру дуги.

Ця сила стискає дугу в поперечній
площині.



Доцентрова магнітна сила і пінч-ефект.
,

.

Відповідно до каналових моделлю
дуга являє собою провідник, із
зовнішнім радіусом R, по якому
протікає струм постійної по 
перетину щільності.

Через елементарну площадку довжини кільця протікає елементарний струм:

dI = j·r·dθ·dr,  
де:  r·dθ·- довжина елемента дуги (по колу).



Доцентрова магнітна сила і пінч-ефект.
,

.

Напруженість магнітного поля електричного струму, який протікає по 
провіднику, визначається так:

а) в середині провідника:

б ) з зовні провідника:

на виділений елемент діє елементарна радіальна сила (стискаючий):



dF = µ·H·dI·
− довжина виділеного елемента - уздовж дуги.



Доцентрова магнітна сила і пінч-ефект.
,

.



Тиск на виділений елемент визначимо як:

загальний тиск з бічною зовнішньої частини
провідника визначається як:

или

или



Доцентрова магнітна сила і пінч-ефект.
,

.



У відповідність із законом Паскаля, тиск передається в усі сторони однаково, тому 
крім радіальної сили електромагнітного пинч-ефекту може ще бути знайдена і

осьова сила, яка діє вздовж осі провідника.

Осьова електромагнітна сила пинч-ефекту не залежить від абсолютних
розмірів провідника, але пропорційна квадрату сили струму

при  r = 0



Доцентрова магнітна сила і пінч-ефект.
,

.



Сили пінч-ефекту не залежать від напрямку струму, але
визначаються тільки його абсолютною величиною, та 

розмірами і конфігурацією провідника.

Радіальна сила пінч-ефекту стискає провідник у поперечному перерізі, але
врівноважується термічним тиском хаотичного руху частинок плазми.

Осьова сила пінч-ефекту, якщо вона є - не врівноважена, вона викликає поява
потоків плазми - дуття, яке може підсмоктується зайве повітря в реакційну зону 
зварювання, або рух інших матеріальних об'єктів уздовж осі провідника, особливо у 
випадку різких перепадів діаметрів різних його частин.



Взаємодія магнітних полів дуги і
зварювального контуру

,
.



феро магнітна маса притягує дугу до себе, не даючи можливості рівномірно нагрівати
і проплавлять зварювані кромки

магнітне дуття

Влияние ферромагнитных масс на дугу



Вплив на дугу зовнішнього магнітного поля

Поздовжнє магнітне поле Поперечне магнітне поле.



ПЕРЕНЕСЕННЯелектродного матеріалу ВДУЗІ
Види переносу електродного металу:

Крупнокрапельне перенесення з короткими замиканнями

j < ≈ 10 А/мм2.

такий вид 
перенесення має
місце у випадку

ручного дугового 
зварювання та 
зварювання в 

захисному
середовищі

вуглекислого
газу(СО2)

при



ПЕРЕНЕСЕННЯ електродного матеріалу В ДУЗІ
Види переносу електродного металу :

Крапельний перенесення без коротких замикань

має місце у випадку зварювання під
флюсом, іноді - в захисних газах j > ≈ 10 А/мм2

Дрібнокрапельне, або нестійкий струменевий перенесення

При зварюванні плавиться, в захисному середовищі інертних газів(Ar, He),
або в інших випадках, при зварюванні в умовах штучного зниження коефіцієнта

поверхневого натягу матеріалу електрода (активована дріт, ін.).





{ Лекція №7

Нагрівання і плавлення
присадного металу

Слайд 1



Всі випадки нагрівання присадочного металу можна
розділити на два типових випадку (дві схеми):

присадний стрижень має обмежену довжину, місце
підведення струму фіксовано (ручна дугова зварка
штучним електродом);

присадний стрижень необмежений, при цьому він
рухається щодо місця підведення струму (механізоване
зварювання плавиться дротом).

Слайд 2



Стрижень обмеженої довжини з фіксованим
струмопідведення

Слайд 3

Складемо рівняння миттєвого теплового балансу (в нескінченно малих збільшеннях -
диференціальне):

dQ = dQj + dQa

dQj – теплота Джоуля-Ленца (виділяється
в металевої частини (стержні) електрода при
проходженні електричного струму;

dQa – віддача тепла в навколишнє
середовище з зовнішньої поверхні
електрода.

dQ – накопичення теплоти в тілі електрода;

Прихід тепла в електрод радіусом rэл визначається так:
dQ = сρ·Vэл·dT,

сρ - об'ємна теплоємність;
Vэл – обсяг електрода;
Т – приріст температури.



dTLrcdQ стэл ⋅⋅⋅⋅⋅= 2πρ
стэл LrV ⋅⋅= 2π

RtIQ 2=

стFjI ⋅=

ст

ст
j F

LR ⋅= ρ

2
элст rF ⋅= π

dtLrjdQ стэлjj ⋅⋅⋅⋅⋅= 22 πρ



Слайд 4

Q = α·dQ (T−Tc)·F·t,

Тепло, яке виділяється в навколишній простір нагрітим
електродом може бути знайдено за правилом Ньютона:

де: α - коефіцієнт повної поверхневої тепловіддачі;
Т – температура нагрітої поверхні;
Tc - температура навколишнього середовища;
F – площа, яка виділяє теплоту;
t – час, протягом, якого відбувається виділення тепла.



( ) dtLrTTdQ стэлс ⋅⋅⋅⋅⋅−= πα 2

( ) dtLrTTdtLrjdTLrc стэлсстэлjстэл ⋅⋅⋅⋅⋅−⋅−⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅ παπρπρ 2222

( ) элсэлjэл rTTrj
dt
dTrc ⋅−⋅⋅−⋅⋅=⋅⋅⋅⋅ αρπρ 2222

За умови, що коефіцієнти сρ, ρj, α залежать від температури, аналітичного
рішення це рівняння не має.

Вирішення цього диференціального рівняння, як стаціонарного, 
неможливо з фізичної суті:

T=f(t)
як лінійного теж неможливо, бо властивість матеріалу:

сρ, ρj, α= f(Т),
значною мірою, залежить від температури, а розміри і маса електрода

відносно малі, що позбавляє систему теплової інерції.



Температура нагрівання електрода струмом найбільше залежить від

щільності струму і величини питомого опору.

Питомий опір металів збільшується із зростанням температури

Вважаємо температуру джерела тепла на торці електрода дорівнює

температурі крапель електродного металу, а саме джерело - плоским, 

який рухається по електродному стрижні зі швидкістю плавлення

електрода.



Слайд 5

Процес нагрівання в цьому випадку короткочасний і інтенсивний, тому 
тепловіддачею можна знехтувати. Використовуючи рівняння

граничного стану при дії в стержні рухомого плоского джерела тепла, 
отримаємо:

Т – Тj = (Tк - Тj)·e
ew x
a
⋅

−

де: Т – поточная температура стрижня;
Тj – температура нагрівання електрода струмом;
Tк – температура крапель електродного металу, найчастіше

прини-томиться рівній температурі кипіння металу електрода(Tк = Ткип);
we – швидкість плавлення електрода;
а – коефіцієнт температуропровідності матеріалу електрода;
х – відстань уздовж електрода від його торця.



Слайд 6

ω
χ1

1
−

=
Lt

ω
χ2

2
−

=
Lt

ω
χ3

3
−

=
Lt

ω
Lt =max

Стрижень необмеженої
довжини, рухається відносно
точки підведення струму, при
механізованої подачі теж
нагрівається від двох джерел
тепла - дуги та струму, який
проходить по дроті.

Принцип нагрівання
електрода струмом інший: різні
ділянки електродного вильоту
нагріваються струмом в різний
час.

Чим довше ділянка
знаходиться під дією
електричного струму, тим більше
буде його температура.

де: L - довжина вильоту електрода;
- швидкість подачі електрода в дугу.ω



Проплавленняосновного металу
зварювальної дугою

Зварні з'єднання можна розділити на дві групи:
З'єднання, в яких зварювані деталі можна з'єднувати без участі

присадочного (додаткового) металу (застосовується для металів малої
товщини).

З'єднання, для виконання яких необхідний присадний метал 
(застосовується для металу середньої і великої товщини).

Зварювальною ванною називається основний
(зварюваний) метал, який під час виконання зварного
з'єднання перебуває в розплавленому стані.

Зварювальна ванна обмежена ізотермічної поверхнею, яка
відповідає температурі плавлення (Тпл).





Слайд 7

а) поверхнева дуга – найчастіше
зустрічається при наплавленні і при
зварюванні в середовищі вуглекислого
газу(СО2);

б) занурена (втоплена) дуга–
найчастіше зустрічається при зварюванні
покритими електродами;

в) дуга під флюсом– найчастіше
зустрічається, відповідно, при
механізованого дугового зварювання з
використанням флюсів.

Різні форми проплавленняосновного металу

L – довжина ванни:
В – ширина ванни;
Fн – площа проплавлення;
А – посилення шва;
Н – глибина проплавлення (провару).



Слайд 14

Обрис зварювальної ванни і, відповідно, характеристики
проплавленняосновного металу описують такими параметрами:

- відносна глибина проплавлення

-коефіцієнт форми провару

- коефіцієнт повноти проплавления

- коефіцієнт висоти наплавлення

- коефіцієнт форми валик

- коефіцієнт повноти валика

Теоретичне визначення форми, розмірів і параметрів зварювальної
ванни зводиться до побудови ізотермічної поверхні, або хоча б 

ізотермічної лінії на поверхні виробу, яка відповідає температурі
плавлення матеріалу, який зварюється Тпл. 

В
Н

пр =ε

H
B

пр =ψ

ВН
Fпр

пр ⋅
=µ

В
А

н =ε

A
B

в =ψ

ВА
Fн

в ⋅
=µ



Параметри проплавления при наплавленні на малих токах
«Рухомий точкове джерело тепла на поверхні напівнескінченного тіла з адіабатичній

кордоном» (ПТІ)
Прирощення температури, в якій або точці тіла визначається при цьому такою 

залежністю:

,
2

)(
)(

2
Rx

a
V

o e
R

qTT
+−

=−
πλ

де: Т – температура в заданій точці тіла;
q – ефективна теплова потужність дуги: q = ηIсвUд,
То – початкова температура (це може бути температура попереднього підігріву,

або, у разі дослідження високотемпературної області, іноді приймається рівною
нулю);

η - ефективний коефіцієнт корисної дії дуги,
Iсв – зварювальний струм
Uд – напруга на дузі;
λ - коефіцієнт теплопровідності;
R – радіус вектор даної точки в прямокутній системі координат;

R2 = х2 + у2 +z2;
V – швидкість зварювання;
а – коефіцієнт температуропровідності.



На поверхні уздовж осі ОХ 
координати z = 0 і у = 0

R2 = х2

тоді прирощення
температури визначити
залежність:

,
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попереду дуги х = х, тоді:

;
2

вx
a
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в
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x
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⋅−
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ззаду дуги х = − х, тоді ео = 1, таким чином: ,
2 c

пл x
qT

πλ
=

індекси позначають: в – попереду дуги, с – ззаду дуги

Площа проплавления знаходиться як площа півкола, підкресленою изотермой в 
площині ZOY: 

.
42

1
2
1 2

2 ByF плпр
ππ ⋅=⋅=



Параметри проплавления при зварюванні плавленням за 
один прохід на малих токах

«Рухомий точкове джерело тепла в пластині з тепловіддачею» (ПЛІ)

Прирощення температури в якій або точці тіла визначається в цьому випадку
такою залежністю:

,
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2
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Т – температура в заданій точці тіла;
То - початкова;

q – ефективна теплова потужність дуги:
q = ηIсвUд,

Iсв – зварювальний струм,
Uд – напруга на дузі;
s – товщина пластини;
V – швидкість зварювання;
λ - коефіцієнт теплопровідності;

а – коефіцієнт температуропровідності;
η - ефективний коефіцієнт корисної дії дуги;
Ко(…) – функція Бесселя другого роду нульового порядку;
R – радіус вектор даної точки в прямокутній системі координат;

R2 = х2 + у2 +z2;
b – коефіцієнт температуро віддачі



Параметри проплавления при потужних режимів наплавлення
«Потужний швидкодіючий точкове джерело тепла на поверхні напівобмеженого

тіла з адіабатичній кордоном» (МБТІ)
Прирощення температури в якій або точці тіла визначається в цьому випадку такою 
залежністю:

,
2
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де: Т – температура в заданій точці тіла;
То - початкова температура (це може бути температура попереднього підігріву, або, у

разі дослідження високотемпературної області, іноді приймається рівною нулю);
q – ефективна теплова потужність дуги:q = ηIсвUд,
η - ефективний коефіцієнт корисної дії дуги, Iсв – зварювальний струм,Uд – напруга на

дузі;
λ - коефіцієнт теплопровідності;
R – радіус вектор даної точки в прямокутній системі координат;

R2 = х2 + у2 +z2;
V – швидкість зварювання;
t – час, який обчислюються з моменту, коли дуга проходить площа, в якій знаходиться

точка, для якої визначається температура;
а –коефіцієнт температуропровідності.



Параметри проплавления при потужних режимів
наплавлення

час існування зварювальної ванни: ,
)(2 опл

сущ TTV
qt

−
=

πλ
знаючи швидкість зварювання, можна легко обчислити довжину зварювальної ванн:  
L = V·tсущ,            або:

,
)(2 опл TT

qL
−

=
πλ

Висновок : у випадку, коли швидкість зварювання перевищує швидкість
поширення тепла в тілі, довжина зварювальної ванни залежить тільки від

теплофізичних властивостей матеріалу(λ, Тпл) і початкової
температури(То) і не залежить від швидкості зварювання.



Параметри проплавления при потужних режимах 
наплавлення

,2
2
max

max yVce
qTT o ⋅⋅⋅⋅

=−
ρπ

Ширину зварювальної знаходять з відомої залежності для максимальної в
даній точки температури (схема МБТІ):

е – число Непера (основа натуральних
логарифмів),

сρ - об'ємна теплоємність
с – питома теплоємність,
ρ - щільність матеріалу(λ = а·сρ).

Ордината ізотерми плавлення(упл) (Тпл = Тmax):      |упл| = ,
)(

2

опл ТTVec
q

−ρπ

Ширина зварювальної ванни знаходиться, як і в попередніх випадках, з рівності:
В = 2упл.

Площа проплавления є площа півкола, окресленого ординатою ізотерми плавлення упл: 

,
)(

368,0
V
q

ТТc
F

опл
пр ⋅

−⋅
=

ρ

площа проплавлення прямо пропорційна погонной енергії зварювання
V
q

і обернено пропорційна початковій температурі вироби(− То в 
знаменнику).



Параметри проплавления при зварюванні пластин за один прохід на 
великих токах

«Потужний швидкодіючий лінійний джерело тепла в пластині з тепловіддачею» 
(МБЛІ)

Прирощення температури в якій або точці тіла визначається в цьому випадку
такою залежністю:

,
4

4

2

at
y

o e
tcVs

qTT
−

=−
ρπλ

Т – температура в заданій точці тіла;
То - початкова температура;
q – ефективна теплова потужність

дуги:q = ηIсвUд,
η - ефективний коефіцієнт корисної дії

дуги, Iсв – зварювальний струм,Uд –
напруга на дузі;

V – швидкість зварювання; s – товщина пластини;
λ - коефіцієнт теплопровідності; сρ - об'ємна теплоекость:
с – питома теплоємність, ρ - щільність матеріалу (λ = а·сρ);
а – коефіцієнт температуропровідності;
t – час, який обчислюються з моменту, коли дуга проходить площа, в якій знаходиться
точка, для якої визначається температура;
у – відстань від осі зварного шва до точки, для якої знаходимо температуру;
b – коефіцієнт температуроотдачі.



Параметри проплавления при зварюванні пластин за один прохід на 
великих токах

площа проплавлення основного металу дугою, прямо пропорційно погонной енергії зварювання і
початковій температурі издели(−То) (це може бути температура попереднього підігріву).
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сущ TTcsV
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ρπλ

час існування ванни:

довжина зварювальної ванни

ширина зварювальної ванни

Площа проплавления





{ Лекція №8

Теплової ефективності
ПРОЦЕСУ

проплавления

Слайд 1



Слайд 2

Теплова ефективність процесу проплавлення при 
наплавленні великими струмами на масивне тіло (МБТІ)

довжина шва може бути знайдена

із залежності: Lш = V·tш

V – швидкість зварювання,
tш – час виконання шва.

Кількість теплоти, яка витрачається на проплавление цього обсягу металу, може бути
визначена так:

Qпл = Fпр·Vtш·ρ·Sпл,
де: ρ - щільність матеріалу;
Sпл – теплосодержание розплавленого металу - це кількість тепла, накопиченого при

розплавлюванні одиниці маси (включаючи в себе і приховану теплоту плавлення).

З іншого боку, при горінні дуги витрачена енергія, яка, як і будь-якого провідника,
визначається за законом Джоуля-Ленца:

Qпл = IUtш,
де: I – зварювальний струм, U – напруга дуги.



Теплова ефективність процесу проплавлення при 
наплавленні великими струмами на масивне тіло (МБТІ)

Теплову ефективність проплавления характеризує повний тепловий
коефіцієнт корисної дії, який є відношення енергії, витраченої на
проплавление основного металу до енергії, витраченої на горіння дуги:

,пр ш плпл пл
пр

пол ш пол

F V t SQ q
Q I U t q

ρ
η

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =

⋅ ⋅

в цієї залежності кожна з енергій виявляється віднесеної до часу
виконання шва(tш), тому, замість того, щоб скорочувати на tш, вона може
бути замінена ставленням потужностей: потужності проплавления (qпл) до
повної потужності дуги(qпол).

Частка потужності дуги, яка витрачається лише на нагрівання і плавлення
основного металу, характеризує ефективний коефіцієнт корисної дії:

эф
пол

q
q

η =



На прогрівання області основного металу, яка проплавляется, і переведення її в

рідкий стан, в свою чергу, витрачається тільки деяка частина ефективної

теплової потужності, решта витрачається на перегрів металу зварювальної ванни

вище температури плавлення і на некорисне нагрівання основного металу

внаслідок теплопровідності.

Цю частину характеризує термічний коефіцієнт корисної дії дуги (ηt):

.пл
t

q
q

η =

Термічний к.к.д. характеризує ефективність використання теплової енергії
для місцевого нагріву: ηпр = ηэф·ηt.



термічний коефіцієнт корисної дії дуги при наплавленні на масивне тіло не 
може бути більшим, ніж 0,368

Тmax – То= 
2

,

2

q

e V c rπ ρ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

То – початкова температура (це може бути температура попереднього
підігріву);

q – ефективна теплова потужність(q = ηэфIU);
V – швидкість зварювання;
сρ - об'ємна теплоємність:
r – радіус-вектор точки в рухомій системі координат(r2 = y2 + z2);
е – основа натуральних логарифмів.

Запишемо залежність для максимальних температур трохи інакше:

max 2
1 ,

2

o
qT T
re c Vπρ

− = ⋅
⋅ ⋅

2

max
1( ) ,

2 o
r V c T T q

e
π ρ⋅ ⋅ − = ⋅

2

max( )
2 o
r V c T Tπ ρ⋅ ⋅ − кількість теплоти за одиницю часу (тобто потужність) необхідну для нагрівання

цього одиничного обсягу рівномірно до температури Тmax

Тmax = Тпл и r = H, отримаємо :
2 1( ) ,

2 пл o
Н V c T T q

e
π ρ⋅ ⋅ − =

потужність проплавления(qпл):
2

( )
2 пл o пл
H V c T T qπ ρ⋅ ⋅ − = 1

плq q
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=



Теплова ефективність процесу проплавлення при зварюванні пластин 
на великих токах за один прохід (схема МЛБІ).

Дугою в цьому випадку проплавляется в основному металі
паралелепіпед з основою В×s і висотою Lш.
Максимальні температури для такої схеми обчислень

визначаються з відомої залежності (за умови якщо знехтувати
тепловіддачею, b = 0):

max
max

2 ,
2o
qT T

e Vc s yπ ρ
− = ⋅

То – початкова температура (це може бути температура попереднього підігріву);
q – ефективна теплова потужність(q = ηэфIU);
V – швидкість зварювання;
сρ - об'ємна теплоємність:
уmax – відстань від осі зварного шва до точки, в якій визначається максимальна температура.

Підставляючи значення Тmax = Тпл, В = 2у і перетворюючи,
одержимо :

2( ) .пл oVsBc T T q
e

ρ
π

− = ⋅

потужність проплавления qпл: ( ) ,пл o плVsBc T T qρ − = 2 .плq q
eπ

= ⋅
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η = 2 2 0,484.t
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η

π π
= ⋅ = =

термічний коефіцієнт корисної дії дуги при зварюванні пластин з повним проваром 
не може бути більшим ніж 0,484



ОБСЯГ І СЕРЕДНЯ ТЕМПЕРАТУРА зварювальної ванни

Обсяг рідкого металу характеризує кількісні співвідношення металургійних реакцій;
температура - їх кінцевий стан (рівноважний або неравновесное).

Об'ємом зварювальної ванни прийнято вважати обсяг металу, обмежений
ізотермічної поверхнею температури плавлення.

Для теоретичного визначення температур в цьому випадку
використовується типова схема розрахунків «Потужний
швидкодіючий точкове джерело тепла на поверхні
напівобмеженого тіла з адіабатичній кордоном» (МБТІ). За такою 
схемою розрахунків прирощення температури в якій або точці
тіла визначається залежністю:
(Т – То) = 2

4 ,
2

R
atq e

vtπλ
−

де: Т – температура в заданій точці тіла;
То - початкова температура (це може бути температура попереднього підігріву);
q – ефективна теплова потужність(q = ηэфIU);
η - ефективний коефіцієнт корисної дії дуги, Iсв – зварювальний струм,Uд – напруга на дузі;
λ - коефіцієнт теплопровідності;
V – швидкість зварювання;
R – радіус-вектор заданої точки в прямокутній системі координат: R2 = у2 +х2;
t – час, який обчислюються з моменту, коли дуга проходить площа, в якій знаходиться точка, для якої
визначається температура;
а – коефіцієнт температуропровідності.



Для того, щоб знайти рівняння цієї поверхні прологарифмируем початкове вираз:
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Тепер, для того, щоб це було правда рівняння поверхні необхідно позбутися координат часу і представити радіус-
вектор в координатах простору. Координату часу можна знайти із залежності:
t = і час існування зварювальної ванни аналогічно:

v
x

,B
сущ

Lt
v

=

2 4 ,BLx vR a n
v v x

= ⋅ ⋅

після скорочень одержимо рівняння поверхні
зварювальної ванни для випадку наплавлення на масивне
тіло:

2 4 .BLxR at n
v x

= 



Обсяг зварювальної ванни може бути поданий як сукупність нескінченно малих секторів, кожен з яких
представляє собою півколо радіусом R, причому обсяг кожного елементарного сектора визначимо, вважаючи
підставою виділений півколо тіла обертання, а висота - нескінченно малий приріст довжини dx: тоді обсяг
елементарного виділеного елемента буде:
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,
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=

звідси можна визначити обсяг, інтегруючи в межах від 0 до LB:
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Довжина зварювальної ванни раніше була визначена таким чином:
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останній інтеграл після деяких перетворень
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виведена залежність досить просто і наочно показує зв'язок обсягу зварювальної ванни з:
а) параметрами режиму зварювання:

q -ефективна теплова потужність дуги: q = ηIсвUд,
η - ефективний ККД дуги, Iсв – зварювальний струм,Uд – напруга на дузі

v – швидкість зварювання,
То – початкова температура (це може бути температура попереднього підігріву);

б) теплофізичними властивостями зварюваного металу:
λ - коефіцієнт теплопровідності; сρ - об'ємна теплоємність; Тпл – температура плавлення.



Для аналітичного визначення температурного режиму зварювальної ванни
належить зробити такі припущення:

1. Теплосодержание
Теплота (Qм), яка поглинається деяким об'ємом металу збільшує його

температуру, при цьому розподіл температури в середині цього обсягу може бути
яким завгодно, але завжди справедливе співвідношення:

Qм = cρ·Vм· м
срТ

ге: сρ - об'ємна теплоємність; 
Vм – обсяг металу;

м
срТ - деяка умовна середня температура, яка відповідає накопиченої
теплоті Qм. саме цю теплоту і будемо називати теплосодержанием
виділеного обсягу металу.

2. Квазістаціонарним.
Розглядається рівноважний стан: скільки тепла приходить у ванну від дуги стільки ж

передається в основний метал. Ванна не змінюючи своєї форми (обмежена ізотермічної
поверхнею плавлення) пересувається по основному металу.



3. Роздільний перенесення теплоти

Два фактори переносять теплоту у ванні: теплопередача і конвенція, при цьому

теплопередача - перпендикулярна до ізотермічним поверхнях (вона діє в напрямку

максимального градієнта температур), а конвенція точкова. Тоді перенесення тепла

визначає теплопередача, а конвекцією можна знехтувати.
4. Кипіння відомого об'єму
Частина металу зварювальної ванни може бути нагріта до температури кипіння Ткип,

але ця частина відома і вона вважається обмеженою изотермой кипіння, яка

визначається за такими ж правилами, що і будь-яка і інша ізотерма.

Такі попередні умови роблять можливим обчислення середньої температури

зварювальної ванни Тв на основі рівнянь теплопровідності, вважаючи теплофізичні

властивості металу незалежні від температури.
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Загальна характеристика 
електронно-променевої

технології

Слайд 1

Лекції №9-10 
(Самостійно)



Слайд 2

Розвиток електронно-променевої технології

Перші спроби електронно-променевої плавки були зроблені в 1905 р Пірані.
Йому вдалося плавити навіть такі тугоплавкі метали, як тантал, роботи Пірані не знайшли технічної реалізації.
З середини 20-х років починається бурхливий розвиток електронної оптики. Разом з прогресом вакуумної техніки це

створило можливість надійного отримання та формування електронних пучків.
Фон Арденне і Рюле вже в 1934р. використовували електронні пучки, сфокусовані магнітними лінзами, для

отримання отворів малого діаметру і для випаровування металів.
У 1950 р Штейгервальд показав технологічні можливості електронного пучка як інструменту для отримання отворів і

прецизійної обробки поверхонь.
Необхідність використання нового технологічного способу для таких цілей, як зварювання, плавка і напилення,

з'явилася, насамперед, у зв'язку з розвитком ядерної та космічної техніки. Ці нові галузі потребували; крім усього іншого,
в нових матеріалах, обробляти які існували тоді способами було або неможливо, або можливо, але з вельми
незадовільними результатами. Це і послужило в середині 50-х років стимулом до використання електронних пучків для
технологічних цілей. Характерним прикладом тому служать роботи Стора в області технічного застосування
електронно-променевого зварювання.

З 1957 по 1960 р в різних країнах розробляються методи та обладнання для електронно-променевого плавлення. 

Важливою передумовою для цього стало створення до цього часу високопродуктивних вакуумних систем.

У наступні роки в промисловість у все зростаючій мірі впроваджувалися методи електронно-променевого

випаровування для вирішення різних завдань з нанесення покриттів.

Приблизно до 1965 способи і установки електронно-променевої технології досягають такого ступеня технічної

досконалості, що електронно-променеву плавку, зварювання, напилення та обробку поверхонь можна вважати

впровадженими в промисловість.

Освоєні й інші області застосування: нетермічний електронно-променева обробка мікроструктур і хімічна

електронно-променева обробка синтетичних матеріалів і покриттів в промислових масштабах.

Починаючи з 1965 електронно-променеві установки легко автоматизуються.



Электронные пучки в технологических процессах

Слайд 3

При здійсненні всіх електронно-променевих процесів електронний пучок використовують як енергоносій,
який у відповідному виді впливає на опрацьований матеріал. Пучок генерується в електронній гарматі. У гарматі
відбувається емісія вільних електронів, їх прискорення в електростатичному полі, фокусування і відхилення
пучка за допомогою магнітного й електричного полів. Через вихідний отвір гармати пучок виводиться в робочу
камеру. У ній розміщені або в неї вводяться об'єкти електронно-променевого процесу - заготовки чи матеріали.
Наприклад, при плавці переплавляє матеріал подають під пучок, а розплавлений стікає в тигель або
кристалізатор. При напиленні в робочій камері поряд з пристроями для подачі матеріалу, який випаровується
встановлюють пристосування для кріплення і переміщення вироби, на поверхню якого виробляється напилення
(підкладки). Подібні пристрої суто специфічні і відповідають конкретній задачі, для якої вони призначені;
значною мірою вони визначають, вигляд всієї установки.

Генерація електронного пучка і безперешкодне проходження його до об'єкту можливі тільки у високому
вакуумі. Тому необхідно відкачувати не тільки камери, в яких створюється і фокусується пучок, а й робочу
камеру. Вакуумні відкачні системи є важливою складовою частиною 10-2 – 10-4 Па, вакуум в робочій камері -
близько 10-2 Па. У спеціальних випадках, застосовуючи електронні пучки з енергіями 150 кеВ і вище, працюють
при тисках в робочій зоні 1 – 100 кПа.

Взаємодія молекул газу з електронами пучка при проходженні його від місця емісії до робочої зони істотно
залежить від тиску і роду газу, від прискорює напруги та струму пучка.

При зустрічі електронного пучка з речовиною кінетична енергія електронів пучка, що взаємодіють з
атомами речовини, в результаті ряду елементарних процесів перетворюється в інші форми енергії. При плавці,
зварюванні, випаровуванні і термічній обробці використовується виникає при цьому теплова енергія. При
нетермічний обробці та інших процесах хімічної електронно-променевої технології зіткнення електронів пучка з
атомами і молекулами збуджують і іонізують останні, викликаючи, як наслідок, хімічні реакції між ними. Такі ж
процеси лежать в основі електронно-променевої стерилізації, в результаті якої вбиваються біологічні системи.



Перетворення енергії в зоні дії пучка

Слайд 4

У технологічних електронно-променевих установок прискорюючі напруги зазвичай
лежать в межах 10 – 150 кВ. Для хімічних електронно-променевих процесів частіше
потрібні прискорюючі напруги близько 300 кВ, рідше – 1 МВ і вище. У діапазоні енергій
10 – 150 кВ швидкість електронів становить 0,2 - 0,6 швидкості світла. Релятивістські
ефекти слід враховувати при прискорюючих напругах понад 100 кВ. При прискоренні до
vв в електростатичному полі електрон набуває кінетичну енергію :
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де тео – маса спокою електрона; е – его заряд; с – швидкість світла.

Явища при бомбардуванні об'єкта електронним пучком



У зоні зустрічі пучка з об'єктом (зоні дії пучка) він бомбардує об'єкт; кінетична
енергія електронів при взаємодіях з атомами перетворюється на теплову енергію або в
енергію збудження атомів і молекул.

Частина електронів пучка відбивається і розсіюється поверхнею об'єкта, а в
результаті вторинних процесів виникають вторинні електрони, рентгенівське
випромінювання і в багатьох випадках - теплові електрони.

Що виникає тепло підвищує температуру в зоні дії пучка, і з'являються потоки від
місця перетворення енергії в навколишнє середовище, в тому числі потік теплового
випромінювання від нагрітої поверхні об'єкту.

Що виникає в зоні дії пучка тепло, а також збудження їм атомів і молекул лежать в
основі всіх способів електронно-променевої технології.

Відображення ж і розсіювання електронів, вказані вище вторинні процеси,
тепловідведення теплопровідністю і випромінюванням, навпаки, є в загальному випадку
явищами шкідливими.

Перетворення енергії в зоні дії пучка

Слайд 5



Рентгенівське випромінювання і його екранування

Слайд 6

Як і всі інші типи випромінювань і потоків частинок, рентгенівські промені
впливають на організм, і при інтенсивності, що перевищує допустиму, шкідливі для
людини. Оскільки при будь-якому процесі електронно-променевої технології
виникнення рентгенівських променів неминуче, то необхідні заходи зниження їх
інтенсивності в місцях навколо електронно-променевої установки, доступних для
персоналу, до рівня, допустимого нормами.

Рентгенівське випромінювання складається з двох компонент :
• характеристичного
• гальмівного.

Характеристичне випромінювання є наслідком іонізації внутрішніх оболонок атомів
мішені, бомбардований пучком, і володіє дискретним спектром характеристичних
довжин хвиль, відповідних енергій зв'язку внутрішніх електронів атомів. 

Його енергетична частка в загальному рентгенівському випромінюванні
пренебрежимо мала.

Гальмівне випромінювання дає хвильовий спектр з максимальною енергією квантів
hvr maх = eUВ

з максимумом інтенсивності при енергії квантів, рівної близько 60% енергії електронів
пучка

Втрати енергії пучка на рентгенівське випромінювання в зоні його дії не
перевищують 1%. Вони залежать від енергії електронів пучка і атомного номера
бомбардируемого речовини. Частка ηr енергії пучка, перетворюється в енергій
рентгенівського випромінювання, дорівнює :

ηr ≈ UВZ·10-9



Слайд 7

Вплив рентгенівського випромінювання на організм людини
(короткочасне повне опромінення молодого, фізично здорової людини)

Рентгенівське випромінювання і його екранування

Ефект Доза, рад
Найвища допустима доза
Імовірність променевої хвороби: 50%

100%
Вірогідність смертельного результату:

5%
50%

100%

75
150
225

250
400
600

Допустима потужність випромінювання, мрад / год:
для персоналу, що знаходиться під дозиметричним контролем 2,5;
для персоналу, що не знаходиться під дозиметричним контролем 0,1
В інтервалі енергій до 500 кэВ рентгенівське випромінювання розподіляється в
просторі рівномірно, т.е. його інтенсивність не залежить від напрямку променів і падає
обернено пропорційно квадрату відстані від джерела випромінювання. При більш
високих енергіях у інтенсивності випромінювання з'являється максимум в напрямку осі
пучка електронів, що бомбардують мішень.
При прискорюючих напругах до 20 – 60 кВ для захисту від рентгенівського
випромінювання, що виникає в приймачах пучка і в електронних гарматах, товщини
сталевих стінок, визначені з конструктивних міркувань, зазвичай виявляються
достатніми.



Слайд 8

Слід уникати наявності в стінках наскрізних щілин (наприклад, в ущільненнях),
напрям яких збігалося б з напрямком рентгенівських променів. Якщо в конструкціях,
службовців екранами від прямої рентгенівського випромінювання, необхідно
застосувати матеріали з малими атомними номерами, то доводиться або відповідно
збільшувати товщину екранів, або встановлювати додаткові екрани. В оглядових
вікнах зазвичай застосовують свинцеве скло.

Рентгенівське випромінювання і його екранування

В установках, які повинні працювати з більш високими прискорюють
напруженнями (приблизно до 300 кВ), зазвичай застосовують місцеву захист від
випромінювання, обкладаючи всю установку або найбільш небезпечні частини
корпусу листами свинцю або іншого відповідного для цієї мети матеріалу. Слід мати
на увазі, що витрата матеріалу на екранування тим менше, чим ближче екран
розташований до джерела випромінювання.

Якщо установка повинна працювати з прискорюючими напруженнями
понад 300 кВ, то в більшості випадків з економічних міркувань
відмовляються від свинцевої захисту і поміщають дистанційно керовану
установку в бетонну камеру.



Емісія теплових і вторинних електронів

Слайд 9

Вторинні електрони емітують з поверхні мішені з енергіями до 50 эВ. Струм

вторинної емісії залежить в першу чергу від матеріалу мішені і від кута падіння пучка

на її поверхню і в загальному має той же порядок, що і струм пучка. При електронно-

променевих процесах з нагріванням мішені до досить високих температур

відбувається також помітна емісія з її поверхні теплових електронів.

Щільність струму термоеміссіі визначається температурою поверхні і

властивостями матеріалу об'єкта . Тому вона пов'язана зі струмом пучка тільки через

температуру. При звичайних методах ведення процесу за відсутності сторонніх полів і

вторинна, і термічна електронна емісія обмежуються утворюється при цьому

просторовим зарядом.

Емісія вторинних електронів і термоелектронна емісія практично не грають ролі в

балансі енергії електронно-променевого процесу. Теряемая через них потужність не

перевищує 1% потужності електронного пучка.



відображення електронів

Слайд 9

Відображення електронів у зоні дії пучка призводить до їх розсіюванню зі спектром
енергій, що досягають енергії електронів в пучку.

Частка відбитих електронів від електронів пучка, їх спектр енергій і розподіл у
просторі в першу чергу залежать від атомного номера елемента матеріалу і від кута
падіння пучка.

На відміну від термоелектронної емісії ці параметри не залежить від температури, а
на відміну від вторинної емісії - не залежать від того, існують чи ні на поверхні мішені
адсорбовані шари. Залежність частки електронів, відображених у напівсферичне
простір при стрімкому падінні пучка на плоску поверхню мішені.

Відображення електронів в широкому інтервалі енергій не залежить від цієї енергії і
що при зростанні атомного номера матеріалу мішені частка відбитих електронів
досягає майже половини електронів пучка.

При стрімкому падінні пучка на поверхню мішені спектр енергій відбитих
електронів також залежить від атомного номера бомбардируемого матеріалу.

Роль відбиття електронів з точки зору технології процесу негативна через
обумовлених ними втрат енергії. Однак це явище можна у багатьох випадках, як,
наприклад, при електронно-променевої обробці або зварюванні, з успіхом
використовувати для контролю за процесом або створення та аналізу відображення
оброблюваної поверхні.



Глибина проникнення електронів
Проникаючи при бомбардуванні мішені всередину її матеріалу, електрони пучка

відчувають численні пружні і непружні зіткнення з атомами і молекулами речовини,
віддаючи їм свою енергію і відхиляючись від свого первісного напрямку. Володіючи
масою, набагато меншою, ніж атом або молекула, електрон при кожному зіткненні
віддає їм дуже малу частку своєї енергії. Тому для того, щоб електрон віддав часткам
мішені всю свою енергію, потрібно дуже велике число зіткнень.

За глибину проникнення S електронів пучка приймають відстань по нормалі від
поверхні мішені в глиб неї, на якому електрони втрачають практично всю свою
енергію. Вона залежить тільки від енергії електронів і щільності матеріалу. Внаслідок
залежності ймовірності зіткнень від енергії електронів для різних інтервалів енергії
виходять різні аналітичні вирази. З наближенням, достатнім для цілей електронно-
променевої технології, ці залежності мають вигляд:

);10010(101,2
2

12 кэВeUкэВUS B
B ≤≤⋅≈ −

ρ

);110(1067,6
3/5

11 МэВeUкэВUS B
B ≤≤⋅≈ −

ρ

),1)(26,0101,5(1 7 МэВeUUS BB ≥−⋅≈ −

ρ

де S – глибина проникнення, см;
еUB- ускоряющее електрони

напруга,В
ρ – ільність матеріалу, г/см3.

Слайд 11



Слайд 12

Отже, енергія електронного пучка перетворюється в тепло всередині дуже тонкого
поверхневого шару мішені.

Передача енергії у міру проникнення електрона в глиб. речовини відбувається
нерівномірно. Тому потужність, що поглинається в одиниці об'єму речовини, є
функцією відстані від поверхні, ця функція в широких межах не залежить від енергії
електронів в пучку; її можна наближено описати виразом:
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Глибина проникнення електронів

Тут  pА(Z) – питома об'ємна потужність, що поглинається
матеріалом мішені, в залежності від відстані z від її

поверхности; 

рAmax =   

рAmax– максимальне значення pA на відстані z=S/3 від поверхні мішені;
S – глубина проникновения электронов; 
j – щільність струму пучка в місці його зустрічі з поверхнею мішені;  
ηА – частка поглиненої потужності від надходить на поверхню мішені
потужності пучка.

jU BAη
4
3



Слайд 13

Характерно, що на відстані від поверхні, рівному 1/3 глибини проникнення
електронів, що поглинається потужність досягає максимуму і потім спадає до нуля на
відстані, рівному глибині проникнення.

Для більшості термічних процесів електронно-променевої технології така
нерівномірність поглинання енергії не грає ролі, так як викликається нею в межах
глибини проникнення різниця температур швидко вирівнюється під дією
теплопровідності.

Для різних нетермічних процесів, у яких бажаний технологічний ефект
безпосередньо пов'язаний з енергією, що поглинається в одиниці об'єму, її залежність
від глибини, навпаки, може зробити істотний вплив на вибір способу здійснення
процесу.

Якщо діаметр електронного пучка, бомбардир об'єкт, малий у порівнянні з
глибиною проникнення електронів, то поряд із залежністю питомої об'ємної енергії
від глибини з'являється ще й її залежність від радіуса. Через розсіювання електронів,
пов'язаного з процесами їх зіткнень, обсяг, в якому відбувається перетворення енергії,
виявляється більшим, ніж обсяг, який визначається діаметром плями пучка на
поверхні об'єкту і глибиною проникнення електронів. Неможливо зробити розміри
зони, безпосередньо оброблюваної електронним пучком, довільно малими шляхом
зменшення діаметра пучка.

Глибина проникнення електронів



У термічних процесах електронно-променевої технології в загальному випадку
вирішальну роль відіграє енергія електронного пучка, преутворена в ході описаних
вище взаємодій в тепло. Втрати тепла відбуваються за рахунок теплопровідності і
випромінювання. Залежно від типу процесу ті чи інші втрати можуть бути
переважаючими. При мікрозварювання або термічної мікрообробки втратами на
випромінювання можна знехтувати і вважати, що втрати тепла визначаються тільки
теплопровідністю. При плавці ж і при випаровуванні, особливо тугоплавких
матеріалів, втрати тепла випромінюванням можуть значно перевищити втрати
теплопровідністю. В останньому випадку теплопровідність і випромінювання можуть
вирішальним чином вплинути на тепловий ККД всього процесу.

Глибина проникнення електронів

Параметрами, що характеризують той чи інший процес електронно-променевої
технології, в першу чергу є: потужність електронного пучка Ро; потужність пучка на
одиницю площі його поперечного перерізу ро – питома поверхнева потужність в місці
зустрічі пучка з об'єктом; прискорює напругаUв – діаметр пучка в місці його зустрічі з
об'єктомdF, зв'язує значення Ро и ро.

Потужність пучка визначається як добуток прискорює напруги на струм пучка:
Ро=Uв·Ів.

Потужність і питома поверхнева потужність

Слайд 14



Питома поверхнева потужність пучка в місці його зустрічі з поверхнею об'єкта:
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Іншим важливим параметром є питома об'ємна .мощность, що поглинається
речовиною об'єкта, усереднена за глибиною проникнення електронів:
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Підвищити потужність, що поглинається в одиниці
об'єму речовини об'єкта, можна шляхом збільшення
щільності струму пучка в плямі, але не шляхом
підвищення прискорює напруги.

Густина поглинається потужності рА відіграє роль
насамперед у нетермічних процесах електронно-
променевої технології і в таких її термічних процесах,
коли нагрів речовини в зоні дії пучка відбувається
майже адіабатично, т. е. без помітного відводу тепла
протягом часу дії пучка.

Слайд 15

Потужність і питома поверхнева потужність







{ Лекція №12

Електронні гармати

Слайд 1



Слайд 2

1. Основні поняття і межі їх застосовності
Електронною гарматою називається пристрій, призначене для отримання

вільних електронів, їх прискорення, формування їх в пучок і для проведення пучка до
об'єкта електронно-променевої обробки.

Для отримання електронів служить емітер електронів.
У вузлі формування пучка електрони прискорюються в електростатичних полях і

формуються в пучок.
Вузол лучевода служить для проведення електронного пучка до об'єкта з

параметрами пучка, необхідними для даного технологічного процесу.
Для проведення пучка до об'єкта використовують головним чином магнітні

фокусують лінзи і магнітні відхиляють системи.

При розробці гармат використовують багато теоретичні та практичні результати
досліджень і технічні рішення з області електронної мікроскопії та конструювання
потужних електронно-променевих трубок.

Наприклад, трьохелектродний формувач пучка, розроблений для електронних
мікроскопів, був покладений в основу конструкції гармат малої потужності.

При конструюванні потужних гармат були використані принципи взаємного
розташування електродів, що застосовувалися для формування пучків в потужних
електронно-променевих трубках.



Емісія електронів. Отримання вільних електронів

Слайд 3

Вільні електрони можна отримувати з твердого, рідкого і газоподібного
речовини.

Емісія електронів з рідких матеріалів в електронних гарматах не використовується.
Для отримання електронів з газів використовують електричні розряди з холодним

катодом і плазму низького тиску з низьким розрядним напругою, концентровану
магнітним полем.

Емітерами в електродних гарматах служать насамперед накальной катоди. Досяжна
щільність струму емісії цих катодів jеT (щільність струму насичення) залежить від
температури згідно закону Річардсона Дешмана:

jеT =AT2e-B/T

де А – постійна Річардсона;
В=еUА/k – параметр, що характеризує роботу виходу електронівеUА; 
Т – абсолютна температура.

Матеріали: вольфрам, тантал, гексаборид лантану LаВ6. 
Верхня межа використовуваного діапазону щільності струму емісії залежить від
термостійкості і швидкості випаровування матеріалу при високій температурі
(для вольфраму становить 1 – 10 А/см2)
В особливих випадках, коли допустимо короткий термін служби, щільність струму
можна підвищити до 15 – 20 А/см2



Отримання вільних електронів

Слайд 4

Спроби використати для катодів інші матеріали, наприклад LаВ6 і активовані
матеріали, пояснюються прагненням домогтися якомога більш високого значення
щільності струму емісії при можливо менших температурах катода.

Активовані катоди, звичайні в електронно-променевих трубках, в умовах
електронних гармат технологічного призначення виявляються непрацездатними,
так як в цих умовах залишається невирішеною проблема отруєння катода.
Активоване катод руйнується при робочому вакуумі установок, при проривах газів,
металевих парів і періодичних напуском повітря в пушку.

Гексаборид лантана набагато більш стійкий до цих впливів, і його застосування
обмежується іншими факторами, наприклад незадовільною тривалої стабільністю
властивостей і малої стійкістю до змін температур. вольфрам; поряд з ним
знаходять застосування тантал, LаВ6 і вольфрам, легований елементами, що
підвищують його емісійну здатність.

При заданій температурі катода рівняння Дешмана дозволяє розрахувати
щільність струму емісії тільки за умови, що напруженість електричного поля біля
поверхні емісії достатня для того, щоб видалити від неї все емітованих електрони.
Якщо ця умова не виконується, то перед катодом утворюється хмара електронів.
Його просторовий заряд змінює картину поля при цьому полі обмежує емісію
електронів з поверхні катода.

jеT =AT2e-B/T



Отримання вільних електронів

Слайд 5

Щільність струму емісії jeQ, А/см2, обмеженого просторовим зарядом, визначається за 
законом Чайлда - Ленгмюра:

2/36103,2 BeQ UКj ⋅⋅⋅= −

де Uв – прискорює напруга, В;
K – коефіцієнт, що залежить від геометрії,см-2.

При заданих відстані між анодом і катодом і ускоряющем напрузі щільність
струму можна змінювати, змінюючи геометрію електродів, що створюють поле.

У катодів з малою поверхнею емісії еквіпотенціальні поверхні поблизу катода
викривлені, що підвищує напруженість поля у катода, а з нею - і щільність струму,
обмеженого просторовим зарядом.

Якщо прискорює напруга або геометрія системи електродів такі, що
напруженість поля поблизу поверхні катода досягає 106 В/см або перевищує це
значення, то електрони можна витягати і з холодного катода допомогою
автоелектронної емісії.

Щільність струму автоелектронної емісії визначається за рівнянням
Фаулера - Нордгейма:

EU
U
Ej A

A
eE /1083,6exp(1054,1 2/376 ⋅−⋅= −

де Е - напруженість електричного поля. В/см;
eUA – робота виходу електронів,эВ.



Рентгенівське випромінювання і його екранування

Слайд 6

Для визначення щільності струму, збільшеної внаслідок накладення
автоелектронної емісії на термічну:

,)/44,0exp( 2/1 TEjj eTOeTE =



Слайд 7

Катоди електронних гармат
Поділяють на:

•майже точкові катоди;
•катоди з малою поверхнею емісії;
•катоди з великою поверхнею емісії.
Нагрівання катодів може бути : прямим або непрямим.

Основними типами катодів, з точки зору конструкції, є:
•дротові,
•стрічкові (або фольгові)
•масивні катоди.

а – петлевий (катод прямого напруження з малою
поверхнею);
б – стрічковий (те саме);
в – циліндричний спіральний (катод прямого
напруження, дротовий, з великою поверхнею);
г – плоский спіральний (те саме);
д – дисковий (масивний катод з великою поверхнею і
напруженням шляхом електронної бомбар-ження),
наприклад вольфрамовая шайба з увігнутою робочою
поверхнею;
е – стрижневий, з торцевою поверхнею емісії
(масивний катод з малою поверхнею і напруженням
шляхом електронного бомбардування);

ВК – допоміжний, К − основний катоди;
Ubk − напруга між допоміжним і основним катодами
(Ubk ≈ 300 – 3000 В).



Слайд 8

Нагрівання катодів

Тип катода
Рід

нагріву

Потуж-
ність

нагріву
катодаРН, 

Вт

Струм
емісії
Ie, A

ККД на-
нагрівання
като-да ηН

= 
= Ie/ РН,
мА/Вт

Практич
ний

термін
служби,iG

, ч

Петлевой; діаметр дроту 0,15 мм

Біфілярного циліндрична спіраль
діаметром 10 мм з дроту діаметром 0,5 мм

Стрижневий, з діаметром потовщеною
(робочої) частини 1,6 мм

Дисковий, з діаметром шайби 16 мм

Дисковий з діаметром шайби 36 мм

Прямий

“
Електро-

ронна
бомбар-
ження

те ж

“ “

10

100

100

2500

9500

2·10-3

1

0,2

7,5

40

0,2

10

2

3,0

4,2
(можливо −

до 10)

20 − 40

30 − 50

30 − 100

100 − 500



Термін служби катодів

Слайд 9

Термін служби катода обмежується процесами розпилення та випаровування його матеріалу.
Пучок електронів породжує на своєму шляху іони, які рухаються в напрямку, зворотному напрямку

руху електронів, і прискорюються в електричному полі між катодом і анодом.
Володіючи великими енергіями, налітають на поверхню катода іони розпорошують його матеріал. 

Інтенсивність розпилення залежить в першу чергу від струму пучка і від тиску залишкових газів в 
гарматі. У гарматах із струмами пучків 30 – 40А унос матеріалу з поверхні катода внаслідок розпилення може
скласти 10-2 – 10-1 мм/ч. 

Деформація поверхні катода внаслідок іонного розпилення змінює розподіл щільності струму в пучку і
зменшує поверхню емісії.

Заходи боротьби з впливом розпилення включають в себе:
• зниження тиску газів в гарматі,
• вигин траєкторії пучка
• паралельне зміщення пучка,
• застосування іонних пасток, які перешкоджають проникненню іонів в область прискорення,
• вплив на напрямок руху іонів
• виконання в центрі катода отвори, крізь яке велика частина іонів могла б вільно пролітати в закатодное
простір.Реализовать изгиб пучка технически сложно; такой изгиб связан также с рядом вредных побочных
явлений.

Виконання в катодах отворів, навпаки, знайшло широке поширення, особливо для масивних катодів з
великою поверхнею емісії.

На розподіл напрямків руху іонів до катода можна впливати, змінюючи картину розподілу потенціалів
електричного поля в області прискорення частинок - можна розподіляти іонний струм максимально рівномірно
по катода або ж, навпаки, сфокусувати його в катодне отвір, а позаду отвору встановити колектор іонів. При
цьому допоміжний електрод необхідно конструювати таким чином, щоб він не піддавався впливам з боку іонів і
його термін служби був би принаймні таким же, як і термін служби основного катода.



Основні параметри генераторів.
Управління струмом пучка

Слайд 9

У генераторі електронного пучка електрони, емітовані катодом, під дією
прискорюють і фокусирующих електростатичних полів формуються в пучок. У
спеціальних випадках для цієї мети використовують додатково магнітні поля.

Електростатичний генератор складається з катода, блоку керуючих електродів (або
блоку фокусування) і анода. Якщо блок керуючих електродів або блок фокусування
має єдиний електрод, потенціал якого дорівнює потенціалу катода, то генератор
називають двоелектродної, а якщо потенціали керуючого електрода і катода при цьому
різні,  трьохелектродну. У Багатоелектродні генератора блок керуючих електродів
або блок фокусування містить кілька електродів, що знаходяться під різними
потенціалами.

Мета розрахунку генератора полягає в тому, щоб знайти параметри пучка в 
фокусній плямі, що задовольняють вимогам, що пред'являються до них даним
процесом електронно-променевої технології.

Для більшості процесів потрібні фокусні плями дуже малих розмірів з високими
густиною струму, які перевершують щільності струму, що розвиваються катодами.



Принципові схеми генераторів

Слайд 11

Принципові схеми пристрою аксіальних
електростатичних генераторів пучків:

а − е − з малої поверхнею катодів;
ж − и − з великою поверхнею катодів;

а − двухелектродний генератор: фокусуючий електрод у
площині катода, US = Uk;

б − трьохелектродний генератор: керуючий і фокусує
електрод розташований між катодом і анодом, US < Uk;

в − трьохелектродний генератор з конічним керуючим і
фокусирующим електродом, US < Uk;

г − трьохелектродний генератор (випромінювач
Роговского): сферичний керуючий і фокусує електрод з
радіусом кривизни RS, циліндричний анод зовнішнього
радіуса Ra; Ra < RS, US < Uk;

д − (довгофокусний генератор Штейгервальда);
керуючий і фокусує електрод з конічною прикатодной
частиною і фокусирующим отвором поблизу анода;

US < Uk ;
e − багатоелектродні довгофокусний генератор з двома

електродами для управління і фокусування: (F,S1) и (F,S2);
UF,S1<Uk; UF,S2≈(0,1÷0,2)UB;

ж − двухелектродний генератор Пірса: увігнутий катод з
великою поверхнею; фокусирующий електрод спеціальної
форми; траєкторії електронів в генераторі прямолінійні;

з − трьохелектродний генератор: увігнутий катод з
великою поверхнею; керуючий і фокусує електрод;
траєкторії електронів в генераторі криволінійних; US < Uk;

и − дво- або трьохелектродний генератор (випромінювач
великої потужності); увігнутий катод з великою поверхнею і
центральним отвором; конічний фокусуючий електрод; анод
у вигляді порожнього конуса

UF = Uk або UF < UkК − катод; F − фокусирующий и S − управляющий электроды; 
А − анод; Е − электронный пучок; 
US − потенциал управляющего электрода; Uk − потенциал катода.



Слайд 12

Кросовер, найменший діаметр пучка і фокусна плям

Модулі та напрямки швидкостей електронів, що емітуються катодом, залежать від
його температури і розподілені по Максвеллові.

Середня початкова енергія електронів Wо дорівнює:
Wо=еUо=kT,

де Uо − різниця потенціалів, еквівалентна початковій енергії.

Внаслідок розподілу по теплових швидкостям електрони емітують в усі
полупространство перед катодом і початкова апертура (половина кута розкриття пучка)
дорівнює αk=π/2. Прискорення електронів в електростатичному полі різко знижує
апертуру; після прискорення в однорідному полі з прискорює напругою U в апертура
стає рівною:

α=αk(Uo/UB)1/2

Всі електрони, емітовані з катода перпендикулярно до його поверхні і близькі до

осі ідеальної імерсійної системи, мають траєкторії, пересічні в деякій спільної

точки на осі– кросовері пучка.

Кросовер є точкою фокусу генератора з боку зображення.



Слайд 13

Положення точки кросовера в аксіальних генераторах пучків (точка кросовера
зображена як точка перетину двох траєкторій електронів, перпендикулярних до 

поверхні катода):

а − трьохелектродний генератор з малою поверхнею катода: речова і уявна точки
кросовера (фокусна пляма генератора збігається з уявною крапкою кросовера);

б – двухелектродний генератор з малою поверхнею катода: речовій точки кросовера
немає, уявна розташована на видаленні– 4zka від анода(zka – відстань між катодом і
анодом), фокусна пляма генератора збігається з уявною крапкою кросовера;

в – двухелектродний генератор з великою поверхнею катода: речова точка
кросовера знаходиться в точці перетину траєкторій електронів, що емітували з катода
(справедливо лише при нехтує малих вплив просторового заряду і розсіюють дії
отвори в аноді); точка мнимого кросовера утворюється під дією власної об'ємного
заряду пучка, фокусна пляма генератора розташоване в точці уявного кросовера.

Кросовер, найменший діаметр пучка і фокусна пляма



Слайд 14

Кросовер, найменший діаметр пучка і фокусна пляма
Кінцеве значення найменшого діаметра пучка, що виникає за рахунок прояву

хвильових властивостей електронів, можна визначити як діаметр першого хвильового
мінімуму

dλ ≈ 1,5α-1(UВ)-1/2

де α − апертура пучка, dλ − в міліметрах, UB − в вольтах.

Найменші діаметри пучка в аксіальних електростатичних генераторах

1
Тd

1
Qd

а − діаметр пучка dТ, утворюється
внаслідок теплового руху електронів, і
діаметр фокусної плями генератора;

б − найменший діаметр пучка dQ,
образущей під дією просторового заряду,
і відповідний діаметр фокусної плями
генератора;

в − найменший діаметр пучка dОТВ, утворюється внаслідок сферичної аберації в площині найменшого
спотворення, і діаметр пучка dС ОТВ в точці кросовера. утворюється за рахунок сферичної аберації;

г − найменший діаметр пучка dQI, що виходить при компенсації простраственного заряду електронів
пучка утворюються в пучку іонами (іонна фокусування), і найменший діаметр пучка dQ, обумовлений дією
просторового заряду.

1
Qd





Генератори з найменшим діаметром пучка, обумовленим
розподілом електронів по теплових швидкостям

Щільність струму і спрямованість пучка
При визначенні параметрів пучка в фокусній плямі для генераторів пучків з низьким

первеансом враховується насамперед вплив на ці параметри розподілу електронів по
теплових швидкостей.

У такій постановці завдання розглядалася Ленгмюром для іделізірованних
зображень, створюваних імерсійною системою трьохелектродної генератора.

Приймалися такі спрощення : 
• у всієї поверхні катода напруженість поля рівномірна;
• по всьому катода однакові температура, а з нею і щільність струму емісії;
• імерсійна система генератора створює зображення без похибок;
• власним зарядом пучка можна знехтувати.

При таких передумовах діаметр пучка(1'т в перетині мнимого кросовера z=zС
1,

обумовлений розподілом електронів по теплових швидкостям, дорівнює діаметру
фокусної плями dB, а апертура пучка в цьому сечаніі αС

1 дорівнює його апертурі в
фокусній плямі α1

B. Щільність струму jB на осі в фокусній плямі становить:

,sin1 2
B

o

B
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де jе − щільність струму емісії на катоді; αB − апертура в фокусній плямі.



Для спрощення UB >> Uо і sinαB ≈ αB, отримуємо :

B

o

B
eB U

Ujj 2α=

Щільність струму і апертура залежать один від одного.
Тому пучок можна охарактеризувати єдиним параметром спрямованістю пучка R, 
обумовленою в загальному вигляді виразом:

Ω∂∂∂= FIR /2

F∂
Ω∂

де I − ток;

− елемент поверхні поверхности;
− елемент просторового кута.

Припускаючи, що щільність струму по перетину фокусної плями генератора 
розподілена рівномірно, так само як і по просторовому куті, для спрямованості пучка 
можна отримати:

2/ ВjbR πα=

Спрямованість пучка є його власним параметром. Це означає, що в усьому вільному
від поля просторі, т. Е. При всьому подальшому проходженні пучка на ділянках поза
полів лінз, його спрямованість одна і та ж. Звичайно, при цьому передбачається, що
похибки створення зображень нехтує малі і що витоку струму на діафрагми
лучепровода відсутні.



Для зображення фокусної плями на поверхні об'єкту маємо:

,22
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=

Де jF і αF − щільність струму і апертура пучка на поверхні об'єкту.

Для теоретичної максимальної спрямованості пучка на його осі отримуємо:
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Якщо на катоді досягається щільність струму насичення JeT, то можна отримати
залежність теоретичної максимальної спрямованості пучка від JeT, прискорює напруги
UB і температури катода Tк:

.1

k

B
eTth kT

eUjR
π

=

У багатьох генераторах, і насамперед у генераторах гармат, використовуваних для 
обробки матеріалів та для зварювання, необхідно домагатися створення пучків високої
спрямованості. Відповідно до рівняння (2.15) для цього слід підвищувати прискорює
напруга і всіляко збільшувати щільність струму емісії. Наприклад, застосування катода 
з LaB6 замість вольфрамового підвищує при тій же або навіть меншій температурі
щільність струму, а з нею і спрямованість пучка. залежність Rth от UB и jeT, відповідна
рівнянню



Залежністьь Rth від UB і jeT, відповідна рівнянню

Внаслідок обмежень, прийнятих при виведенні
рівняння, не можна описати зміна спрямованості пучка 
при управлінні його струмом.

Якщо щільність струму емісії обмежена просторовим
зарядом і для струму пучка справедливо рівняння, то 
для спрямованості пучка можна отримати вираз:

.)( 2/3
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в якому G1 враховує геометрію вузла.



Параметри, фокусної плями і розподіл щільності струму

Діаметр фокусної плями dB .
2/1
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αB = dk/2fk
де dk − діаметр катода,
fk − фокусна відстань імерсійної системи, отримуємо :
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Положення фокусної п'ята залежить від фокусирующих
властивостей імерсійної системи, а значить, від напруги на
керуючому електроді.

Якщо воно близьке до напруги запирання, то фокусна пляма
розташовується поблизу від катода. З ростом позитивного
керуючого потенціалу пляма зміщується в бік анода і потім,
проходячи через отвір в останньому в заанодное простір,
віддаляється в нескінченність. При подальшій расфокусировке
фокусна пляма знову наближається до катода, але тепер уже з
боку (− ∞) в якості уявного фокусної плями.



При зміні потенціалу керуючого електрода змінюються і діаметр фокусної плями, і
апертура.

При сильній фокусуванні струм емісії та апертура визначаються розмірами
емітуючого ділянки катода. Тому при збільшенні керуючого потенціалу апертура
зростає, досягаючи максимуму в той момент, коли емісія відбувається зі всієї поверхні
катода. Подальше ослаблення фокусування, зміщуючи фокусна пляма до анода і в
заанодное простір, знову зменшує апертуру. Зміна діаметру фокусної плями і
апертури пучка в ньому при управлінні струмом пучка.

Внаслідок того що теплові швидкості електронів розподілені по Максвеллові,
розподіл щільності струму в плямі підпорядковується кривої Гаусса і може бути
описано формулою:

jB(r) = jB(0)exp(−r2/r 2
В ),                                         

в якій r − радіальне відстань від осі, а rB = dB/2 − радіус фіктивного плями з
постійною щільністю струму jB.



Розподіл щільності струму jB(r) в фокусній плямі трьохелектродної
генератора з катодом з малою плоскою поверхнею, діаметр плями 0,6 мм.

I − недеформівний катод; II − поверхню катода деформована іонним кратером;
1 − поверхню катода; 2 − катод.
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Електронні гармати

Слайд 1

Лекція №13
(Самостійно)



Слайд 2

Генератори з найменшим діаметром пучка, 
обумовленим просторовим зарядом

Схема двухелектродного генератора з
катодом з великою поверхнею і
прямолінійними траєкторяями

електронів в генераторі.
К − катод; А − анод;

F − фокусуючий електрод;
dk − діаметр катода;
da − діаметр отвору в аноді; Rk і Ra − радіуси кривизни катода і анода;
zka = Rk – Ra – відстань між катодом і анодом;

С

Θ

С − точка збіжності генератора;

точка збіжності при обліку рассеивающего дії анода;
Θ − кут збіжності генератора, рівний розі виходу кордону пучка і апертурі

− кут виходу пучка, рівний апертурі, при обліку рассеивающего дії анода;
R(z) − полудіаметр пучка, що описує хід кордону пучка функцією R = R(z)



Хід пучка в заданому просторі

Слайд 3

Форма електронного пучка R = R(z ) У просторі без стороннього електричного поля (схематизовано);

RQo = dQo/2 – половина діаметра пучка при z = 0.
а – розширення пучка з кутом виходуΘ = 0 при z = 0 (параксіальний пучок); б – хід сходив гомоцентрічного пучка з кутом

виходуΘ = RQo/z С

крайніх траєкторій елетронній при z = 0 и найменшим діаметром dQ при zd,Q; в - найменший можливий діаметр пучка d на
відстані zd при варіації кута вихіда Θ крайніх траєкторій електронів: г – форма пучка при обліку розподілу електронів по теплових
швидкостей і власного просторового заряду; dT − найменший діаметр пучка, обумовлений тільки розподілом електронів по
теплових швидкостям; dT,Q - найменший діаметр пучка, обумовлений обома зазначеними факторами.



Отримання вільних електронів

Слайд 4

Для математичного опису ходу пучка приймають такі припущення:

сталість щільності струму по всьому поперечному перерізу пучка при z = 0;

• нехтуючи перетинами траєкторій електронів; мала величина радіальної різниці
потенціалів між центром і кордоном пучка, що є наслідком дії власного просторового
заряду, у порівнянні з прискорює напругою UB;

• нехтуючи взаємним тяжінням ліній струму в пучку, т. е. v2<<c2; нехтуючи іонної
компенсацією.

Радіальна напруженість поля на кордоні пучка, обумовлена його
просторовим зарядом, становить:
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де vz = (2еUB/me)1/2.



Рівняння траєкторії електронів на кордоні пучка тоді має вигляд:
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тут εo – діелектрична постійна;
те – маса електрона.

Повне рішення рівняння дає наступну зв'язок відносного поточного радіуса пучка
R/RQo і відносної відстані z/RQo:
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Вплив самофокусіровкі пучка
Проходячи в середовищі з підвищеним тиском, електронний пучок розширюється

менше, ніж це було б очікувати на підставі залежностей.
В умовах дослідів цей ефект проявляється вже при тиску порядку 10-5 Па , а при 

тисках понад 2·10-4 Па пучок взагалі не розширюється. Такий ефект самофокусіровкі
пучка пояснюється тим, що позитивні іони, породжувані пучком, компенсують його
власний негативний просторовий заряд. Ефект називають електростатичною, або
іонної, самофокусировка.



Розширення параксіального при z = 0  пучка R/RQo
внаслідок дії власного просторового заряду з іонним

компенсацією залежно від тиску

При математичному описі електростатичного самофокусіровкі виходять з того, що пучок з концентрацією
частинок nв, залежної від координати, на своєму шляху в газі породжує внаслідок ударної іонізації позитивні
іони з тепловим розподілом швидкостей, а внаслідок іонізації при зіткненнях і процесів розсіювання 
вторинні електрони.

Залежна від координат концентрація іонів дорівнює пi, концентрація вторинних електронів − nв.
Середня енергія вторинних електронів мала в порівнянні з енергією електронів пучка, але перевершує ту

теплову енергію, якої відповідає температура газу. Ступінь іонізації пропорційна тиску газу, току пучка н
ймовірності іонізації.

Якщо концентрація електронів пучка nв велика, а тиск газу мало, то під дією радіальної різниці
потенціалів, що виникає внаслідок просторового заряду пучка, іони прискорюються у напрямку до осі пучка.

Вторинні електрони під дією тієї ж різниці потенціалів спрямовуються до стінок електронної гармати.
Зібрані в пучку іони частково компенсують негативний просторовий заряд електронів пучка, знижуючи
радіальну різниця потенціалів в ньому. У стані рівноваги радіальний розподіл потенціалу залежить від ступеня
іонізації і від витоку іонів.

Час встановлення процесу іонної компенсації при тисках близько 10-3 Па і ускоряющем напрузі близько 10
кВ не перевищує 10-6 с. Витік іонів виникає внаслідок осьової різниці потенціалів, викликаної різницею
щільності іонів уздовж пучка, проникненням прискорюючого поля в заанодное простір, а також внаслідок
процесів рекомбінації.



При аналізі дії самофокусірующіх сил приймають такі сильні допущення:
електронний пучок входить в простір, вільний від полів, Параксіальний з діаметром
2R;
• щільність струму jB і концентрації іонів і вторинних електронів відмінні від нуля
тільки в межах пучка, де вони постійні;
• радіальна складова швидкості електронів пренебрежимо мала.

Тоді між струмом пучка IB числом Nв електронів усередині пучка існує залежність

IB = - evzNB,  причому Nв=πR2пв.

Аналогічно рівнянню радіальна напруженість поля на кордоні пучка дорівнює:

де Nq − число надлишкових зарядів на одиницю довжини, яке складається з числа 
електронів пучка Nв, числа іонів Ni і числа вторинних електронів Nе на одиницю
довжини.

Виходячи з напруженості поля ЕR та враховуючи магнітні сили між лініями струму
в пучку, отримуємо для найпростішої моделі диференціальне рівняння граничних
траєкторій електронів у вигляді
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Генератори електронних пучків великої потужності

У більшості випадків в гарматах, призначених для електронно-променевої технології,
генератори пучків працюють при прискорюючих напругах понад 20 кВ і токах в одиниці і десятки
ампер. Їх досяжний первеанс становить близько 10-6 А·В-3/2 , в особливих випадках - близько 10-5

А·В-3/2.
Щоб отримати в пучку необхідний струм, застосовують лише виключно масивні дискові

катоди з увігнутою емісійної поверхнею.
При щільності струму близько 5 А/см2 їх діаметри лежать в межах 5 - 40 мм.
Необхідність у високій щільності струму емісії вимагає створення високої напруженості поля

у катода, для чого відстань між катодом і анодом доводиться вибирати невеликим.
Щоб уникнути високовольтних пробоїв при цьому не можна допускати, щоб поблизу від

деталей генератора, що знаходяться під високою напругою, напруженість поля перевершувала
критичні значення. Останні ж нижче, ніж пробивна напруженість поля між двома електродами у
високому вакуумі: вони визначаються, крім тиску газів і парів в генераторі, ще і наявністю на
електродах адсорбувати домішкових шарів, наявністю іонів в робочому просторі генератора і
ступенем шорсткості поверхні електродів.

При ускоряющем напрузі 30 кВ верхня межа напруженості поля, при якому еше
забезпечується надійність роботи генератора, становить близько 60 кВ / см. При більш високому
ускоряющем напрузі цю межу знижується: наприклад, при UB = 150 кВ він дорівнює 40 кВ/см.

З метою забезпечення високої надійності експлуатації ті ділянки поверхонь електродів,
поблизу яких є висока напруженість поля, за розмірами повинні бути якомога меншими. При
ускоряющем напрузі 20 - 40 кВ і великих токах пучка відстань між катодом або фокусирующим
електродом і анодом можна вибирати в межах 5 – 10 мм.



У генераторах пучків великої потужності особливого значення набуває проблема зниження
анодних втрат потужності. Надто висока теплове навантаження анода призводить до
високовольтних пробоїв або навіть до оплавлення анода. Для зниження анодних втрат
потужності доводиться збільшувати діаметр анодного отвору, незважаючи на те, що при цьому
зменшується струм емісії.

Якщо призначення гармати не потребує створення в перетині пучка з найменшим діаметром
більше високої щільності струму, ніж на катоді, а пучок повинен формуватися з мінімальними
втратами потужності, то діаметр анодного отвору вибирають приблизно рівним діаметру
катода. У генераторів пучків дуже великої потужності діаметр анодного отвору навіть більше,
ніж діаметр катода.

Емісія електронів з загострених кутів (кантів) катода викликає розширення потоку
електронів усередині генератора і збільшує анодні втрати потужності. Що обурює вплив кантів
зовнішніх ділянок катода можна усунути, додаючи відповідну форму фокусується електроду
або розташовуючи його відносно країв катода відповідним чином. Наявність в катоді отвори або
кратера, що з'явився через розпилення катода, істотно змінює розподіл потенціалів в околицях
деформованої ділянки катода. Емітують з цієї ділянки електрони змінюють свої траєкторії, які
перетинають вісь системи порівняно недалеко від катода. Таке положення кросовера траєкторій
електронів, що емітували з деформованої ділянки катода, в ускоряющем поле збільшує
апертуру пучка. Наслідки цього явища аналогічні наслідків сферичної аберації.

Емісія електронів з ділянок катода, прилеглих до кратера або до отвору, може призвести до
підвищення анодних втрат потужності.



Генератор пучка великої потужності з
увігнутим катодом з центральним отвором, 
конічним фокусирующим електродом і
порожнистим конічним анодом.

а – геометрія анодного вузла (схематизовано);
б – розподіл щільності струму 

(схематизовано);
dB – найменший діаметр пучка.

1 – фокусирующий електрод;
2 – допоміжний катод;
3 – іонна пастка;
4 – катод (дисковий катод з отвором);
5 - анод;
6 – електронний пучок;



Чисельні розрахунки генераторів електронних пучків
Розрахунки та оптимізацію генераторів електронних пучків можна проводити за допомогою
аналітичних методів, методом аналогового моделювання або чисельних методів.
Розвиток електронної аналогової та цифрової обчислювальної техніки істотно обмежило
роль аналітичних методів у дослідженнях моделей генераторів електронних пучків, їх
розрахунках і оптимізації за допомогою таких фізичних моделей, як сіткові моделі на 
резисторах, електролітичні ванни, траектографи або моделі з каучуковими мембранами.

Чисельні розрахунки за допомогою ПК проводилися для генераторів пучків електронно-
променевих трубок великої потужності; в даний час такі розрахунки проводяться і для 
генераторів пучків в установках електронно-променевої технології.

При використанні чисельних методів у проектуванні генераторів електронний пучок в 
генераторі представляється у вигляді ряду траєкторій електронів, що виходять з поверхні
катода. Поверхню, огинає це сімейство траєкторій, визначає форму пучка і тим самим його
параметри в тій площині, де пучок має найменший діаметр, або в фокусній плямі. Отже, 
завдання тут полягає в розрахунку траєкторій електронів при заданої конфігурації елементів
генератора.

У результаті розрахунку визначаються розподіл потенціалів у всьому генераторі, форма 
траєкторій, а з ними і форма обвідної поверхні, і розподіл просторових зарядів. Крім того, 
розраховуються розподіл щільності струму і питомої поверхневої потужності на катоді і в 
заданих поперечних перетинах пучка. При цьому знаходять також розподіл щільності
струму в перетині пучка з його найменшим діаметром. У більшості випадків визначають ще
й первеанс.



Для розрахунку використовують рівняння, що описують емісію електронів і їх
траєкторії в генераторі.

Якщо при цьому обмежитися електростатичними системами, то залучаються
наступні фізичні залежності:

1) розподіл електричного потенціалу U в генераторі, яке визначається
диференціальним рівнянням Пуассона. Крайові умови для рішення цього рівняння
задаються геометрією електродів і потенціалами: катода Uк , керуючого електрода
UB і анода Ua ;

2) рівняння руху електронів, яке визначає силу, що діє на електрон в
електричному полі. Рішення рівняння вимагає знання потенціалу U і напруженості
електричного поля Е, т.е. градієнта потенціалу U , в кожній точці генератора;

3) розподіл просторового заряду (у спеціальному випадку тільки власного
просторового заряду пучка), яке змінює розподіл потенціалу U і тому має
враховуватися кожен раз при розрахунку U;

4) одне з рівнянь, що описують емісію електронів з катода.

Якщо емісія обмежена просторовим зарядом, то електрони витягуються з
електронної хмари перед катодом. Щільність струму емісії є функцією
електричного потенціалу U перед поверхнею катода. Отже, розподіл потенціалу U
необхідно знати і для визначення щільності струму емісії.



Схематичний розріз електронної гармати для обробки
матеріалів:

1 − поперечний затвор;

2 - під'єднання до вакуумного насоса;

3 - високовольтний кабель;

4 - трьохелектродний генератор пучка;

5 - вузол запирання пучка;

6 - центрирующая магнітна система;

7 - перша магнітна лінза;

8 - апертурная діафрагма;

9 - вимірювальна пастка електронів;

10 - стігматор;

11 - друга магнітна лінза;

12 - отклоняющая магнітна система; 13 - датчик-пастка
вторинних електронів;

14 - робочий стіл з механічним переміщенням по осях х і y;

15 - технологічна камера;

16 - під'єднання до вакуумпровода.



Електронно-променева гармата низької
напруги для зварювання.

Прискорює напругу UB = 30 кВ,
потужність пучка Ро – 6 кВт, катод -
торцевої, канал анода служить ділянкою
високого опору течією газу, з'єднання анода і
керуючого електрода - пряме механічне,
кожух генератора пучка - відкидний; гармата
являє собою самостійний вузол;

а – схематичний розріз;
б - загальний вигляд;
1 - під'єднання до вакуумного насоса;
2 - магнітна лінза;
3 - магнітна відхиляє;
4 - заготівля;
5 - система оптичного спостереження;
6 - поперечний затвор,
7 - центрирующая магнітна система;
8 - анод;
9 - ізолятор;
10 - трьох-електродний генератор пучка.



Схематичний розріз зварювальної гармати
високої напруги (фірма Steigerwald -

Strahltechnik).
Прискорює напругу UB = 150 кВ;

потужність пучка Рo – 7,5 или 15 кВт;
катод - стрічковий;
модифікований трьохелектродний

генератор пучка в ізоляційному корпусі;
лінза і відхиляє розташовані на трубі
лучепровода з високим опором течією газу;

1 - під'єднання до вакуумного насоса;
2 - освітлення;
3 - заготівля;
4 - оптична система спостереження;
5 - поперечний затвор;
6 - магнітна відхиляє;
7 - магнітна лінза;
8 - канал високого опору течією газу;
9 - генератор пучка;
10 - замок для швидкої зміни катода.



Схематичний розріз зварювальної
гармати високої напруги (фірма Leybold -

Heraeus).

Прискорює напругу UB = 150 кВ;
потужність пучка Рo = 6, 12, 25 кВт;

катод - стрічковий;
модифікований генератор Роговского;

1 - оптична система спостереження;
2 - поперечний затвор;
3 - генератор пучка;
4 - канал високого опору течією газу;
5 -магнітна лінза;
6 - магнітна система, що відхиляє.



Схематичний розріз гармати типу EW 30/125 високої
напруги для зварювання, забезпеченою датчиком -
пасткою вторинних електронів для монітора і системою
автоматичного позиціонування пучка по кромці
заготовки.

Прискорює напругу UB = 125 кВ: потужність пучка Po =
50 кВт; катод - торцевої; відхиляє - з високою граничною
частотою; для зварювання в низькому вакуумі є система
ступенів тиску між анодом і лінзою;

1 - свинцевий кожух;
2 - під'єднання до вакуумного насоса;
3 - водоохолоджувані канали високого опору течією газу;
4 - система датчиків - пасток вторинних електронів;
5 - магнітна відхиляє;
6 - магнітна лінза;
7 - поперечний затвор;
8 - магнітна центрирующая система;
9 - анод;
10 - клапан для швидкої зміни вузла катода;
11 - дротяний катод;
12 - масивний катод;
13 - керуючий електрод;
14 - ізолятор;
15 - високовольтний кабель.



Схематичний розріз гармати типу ВВ-240А з
декількома ступенями прискорює напруги для
зварювання (Інститут електрозварювання ім. Є.О.
Патона).

Прискорює напругу UB = 100 – 120 кВ; потужність
пучка Рo = 60 кВт; трьохелектродний генератор з
дисковим катодом; 6 ступенів прискорення; система
ступенів тиску забезпечує зварювання при атмосферному
тиску;

1 - під'єднання генератора і першого ступеня тиску до
вакуумних насосів;

2 - під'єднання форвакуумних насосів і насосів низького
вакууму;

3 - магнітна відхиляє;
4 - магнітна лінза;
5 - прискорюють електроди;
6 - анод;
7 - генератор пучка;
8 - під'єднання високовольтного кабелю;
9 - ділянки високого опору течією газу.



Схематичний розріз електронної гармати великої
потужності, призначеної головним чином для
плавки(фирма Leybold-Неraeus).

Прискорює напругу UB = кВ; потужність пучка Ро =
100 кВт; моди-фіцірованним генератор Пірса,
охолоджуваний повітрям; канал лучепровода з
охолодженням проточною водою;

1 - ребра для охолодження;
2 - спіральний катод;
3 - дисковий катод;
4 - анод;
5 - поперечний затвор;
6 - магнітні лінзи;
7 - магнітна відхиляє;
8 - лучепровод;
9 - датчики температури;
10 - під'єднання вакуумного насоса;
11 - вентилятор



Схематичний розріз електронної гармати великої
потужності для плавки, випаровування і
термообробки (НДІ М. фон Арденне і Народне
підприємство LEW, м Хеннігсдорф).

Потужність пучка Pо = 1200, 250. 80 кВт (серія ЕН);
прискорює напругу UB = 38, 30, 20 кВ; система генератора пучка
великої потужності; трубчасті лучепроводи з високим опором
течією газу між ступенями тиску;

1 - колектор іонів;
2 - дротовий катод;
3 - масивний катод;
4 - фокусуючий електрод;
5 - анод;
6 - вузол допоміжної центрування (молібденові кільця);
7 пристрій для спостереження;
8 - поперечний затвор;
9 - магнітна відхиляє;− вторая магнитная линза;

10 - друга ділянка високого опору течією газу;
11 - під'єднання вакуумного насоса;
12 - перша ділянка високого опору течією газу;
13 - перша магнітна лінза;
14 - ізолятор;
15 - під'єднання високовольтного кабелю.





Освіта парового капіляра і шару розплаву при підвищенні питомої поверхневої
потужності електронного пучка, бомбардир поверхню сталевого виробу

допомогою фокусування.
а – ванночка розплаву; б – початок деформації ванночки під дією тиску пари; в – освіту
парового капіляра з жідкометалліческім шаром (ефект глибокої зварювання);г – канал 

після викиду розплаву; 1 – пучок; 2 – поверхню деталі.

Процес зварювання



Освіта парового капіляра в результаті послідовного розплавлення нижележащих шарів
матеріалу і витіснення його наверх при високих ускоряющем напрузі і питомої поверхневої

потужності пучка, а також при малій щільності матеріалу.

Сили, що діють на елемент об'єму шару розплаву Z,
розташований біля його поверхні, зверненої до капіляри.
P1 – гідростатичний тиск стовпа рідкого металу, розташованого над
елементом;
P2 – поверхневий натяг;
P3 – тиск пари в капілярі;
P4 – тиск пари в розплавленому матеріалі;
F1 – сила тертя між потоком пари і поверхнею капіляра;
F2 – підйомна сила:
1 – потік пари;2 − поверхню деталі; 3 − розплав; 4 - парової капіляр;
5 – елемент Z.



Проведення процесу зварювання
1. Використання енергії

Частка відображеної
потужності РR/РO як функція

відносини h/b глибини шва до 
його ширини:

РO – потужність пучка;
РR – відображена потужність;
βO – ступінь несиметрії капіляра
(точками показані результати
експерименту).

Зі збільшенням відносини «глибина-ширина» h/b парового капіляра
втрати енергії з відбитими електронами сильно падають, і при h/b > 3 для 

заліза і сталі складають не більше 7%, а для алюмінію - не більше 3%.

Лише при дуже малих відносинах «глибина - ширина»(h/b ≈ 1) ці втрати
сягають 20% у сталі і 40% у матеріалів, що володіють дуже великою 

щільністю.



Параметри пучка і глибинапроплавлення шва
Основні допущення при аналізі зводяться

до наступного:
1) поперечний переріз пучка має форму

квадрата, а питома поверхнева потужність по
перетину пучка постійна;

2) паровий капіляр має клиноподібну форму,
що не змінюється у часі;

3) втрати енергії на випаровування,
розсіювання електронів і т.п. відсутні;

4) взаємодія електронного пучка з парами
матеріалу в капілярі відсутня;

5) розплав знаходиться при температурі
плавлення;

6) відвід тепла в тіло деталі изотропен;
7) конвективний теплообмін в розплаві

відсутня.
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де h – глибина проплавлення, м;
UB - прискорює напруга, В;
IB - ток пучка, А;
dF – діаметр фокусної плями на деталі, м;
vS – швидкість зварювання, м/с;
с – питома теплоємність, Дж/(кг-К);

ρ - щільність, кг/м3;
TS – різниця температури плавлення і температури

навколишнього середовища, К;
λ - теплопровідність, Вт/(м·К);

а - температуропровідність, м2/с;
HS – ентальпія плавлення, Дж/м3.

Група співмножників перед виразом у дужках являє собою енергію пучка, витрачену
на одиницю довжини шва і віднесену до ширини шва.

Вираз у перших дужках містить енергію, потрібну для нагріву до температури
плавлення і для розплавлення одиниці об'єму речовини. У першому наближенні твори cρ
для різних речовин близькі один до одного і завжди cρTS > HS, ому глибина
проплавлення шва із зростанням температури плавлення матеріалу зменшується.

Вираз в других дужках враховує в основному тепловідвід в середу, навколишнє зону
зварювання. Частка цієї енергії зменшується зі збільшенням швидкості зварювання; при
dFvS >>2а, тобто коли тепловий процес носить квазіадіабатіческій характер, нею можна
знехтувати.



Втрати на розсіювання тим менше, чим вище прискорює напруга.

Проплавление шва і прискорює напруга пов'язані один з одним залежністю більш
сильною, ніж лінійна, тобто залежністю видуh ≈ U

де n > 1n
B

Форма парового капіляра визначається силами, що діють на його поверхню. Якщо з
цих сил враховувати тільки поверхневий натяг, гідростатичний тиск і тиск пари в
капілярі, то для стаціонарного стану капіляра справедливо вираз:
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де γ − поверхневий натяг рідкого матеріалу;
R1(z) и R2(z) – головні радіуси кривизни елемента поверхні жидкометаллического шару,

зверненого до капіляри і знаходиться на відстані z від поверхні деталі;
g – прискорення вільного падіння;

ρ − щільність
z – відстань від поверхні деталі у напрямку вглиб неї;
рD(z) – тиск пари в капілярі на відстані z від поверхні деталі;
К4 – постійна, яка визначається виходячи з постійності об'єму рідкого матеріалу.



Для вирішення цього диференціального рівняння приймаються наступні
передумови :
1. Розподіл щільності струму в плямі пучка підпорядковане залежності

jF(r) = jFO[exp – (r/rF)2],
де rF – такий радіус плями на деталі, при якомуjF/jFO = 1/e.

2. Поверхня парового каналу осесиметричними, а її твірної є крива Гауса.
Відповідно до даних спостережень характеристичний радіус капіляра визначається як
rк = (1 - 2)rF при z = h/e.

3. Радіус шару розплаву у поверхні деталі відповідно до даних спостережень
приймається рівним rb = (3 – 5)rk.

4. Ставлення «ширина - глибина» зони проплавлення h/b >> 1.

Глибинапроплавлення практично не залежить від напрямку електронного
пучка щодо направлення сили тяжіння.

критична глибина проплавлення:

./5,2 bkr grh ργ≈



Теоретичні розрахунки полів температур при наскрізному проплавления виходять з
поняття лінійного джерела тепла, що збігається з віссю пучка і перетинає лист 
матеріалу на всю його товщину. для температури Т(х, t ) точки, віддаленої від

джерела на відстань х в момент часу  t було отримано вираз:
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b =2χ/сρs;
ηА – ККД електронно-променевого зварювання, тобто відношення потужності,

переданої в деталь, до потужності, підведеної до деталі;
UB – прискорює напруга,В;
IB – ток пучка, А;
vS – швидкість зварювання, м/с;
s – товщина листа,м;

λ - коефіцієнт теплопровідності, Вт/м·К;
с – питома теплоємність,Дж/(кг·К);

ρ - щільність, кг/м3;
а – температуропровідність,м2с;
χ - коефіцієнт теплопередачі, Вт(м2·К).



Перший доданок показника експоненти визначається теплопровідністю, друге -
передачею тепла конвекцією.

Для температури в середині шва, тобто для х = 0, нехтуючи конвекцією для стали
отримуємо:

Т (t) ≈ 1,67·103 ;
tsv

IU

S

BB

для швидкості охолодження
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швидкість охолодження в разі сталі складає:

,
)/(
)(

108,1 2

3
7

se
TT

dt
dT

m

o−
⋅−≈ −

де ет – енергія на одиницю довжини шва,Дж/м.





Методи лазерного зварювання та їх фізичні особливості

Лазерним зварюванням називається технологічний процес отримання
нероз'ємного з'єднання частин виробу шляхом місцевого розплавлення
металів по поверхнях контакту.

Джерелом нагріву (при розплавленні) служить концентрований потік
випромінювання лазера (квантового генератора). В результаті плавлення і
кристалізації виникає міцне зчеплення (зварний шов), засноване на
міжатомних взаємодії.

Особливістю лазерного зварювання є широкий діапазон варіювання
режимів, що забезпечують не тільки можливість зварювання різних
матеріалів, але і здійснення принципово різних механізмів проплавления





Енергетичні ознаки

Спільними енергетичними ознаками є:
• щільність потужності Е, Вт/см2

• тривалість впливу випромінювання τ.

Під тривалістю впливу розуміється тривалість часу експозиції при
безперервному випромінюванні і тривалість імпульсу при імпульсному
випромінюванні.

Щільність потужності, необхідна і достатня для здійснення процесів
зварювання, лежить в діапазоні 105…107 Вт/см2.

Нижня межа обмежується щільністю потужності менш 105 Вт/см2, так як в
даному випадку більш ефективні й економічні інші методи зварювання,
наприклад дуга або газове полум'я.

Верхня межа обмежують процеси інтенсивного випаровування, які
призводять до викиду металу, в результаті чого виникають дефекти зварного
шва.



Перша група– щільність потужностіЕ = 105…106 Вт/см2 і тривалість впливу τ > 10-2.
Цей діапазон відноситься до методів зварювання з використанням безперервного випромінювання

лазера з різними довжинами хвиль.
Тривалість дії в даному випадку визначається відношенням діаметра сфокусованого променя до

швидкості зварювання
τ = d/v

Варіювання поєднанням щільності потоку з часом впливу дає можливість застосовувати
різноманітні методи лазерного зварювання в цій групі енергетичних ознак. Зокрема, можлива
зварювання як малих, так і великих товщин практично всіх конструкційних матеріалів, що
з'єднуються зварюванням плавленням.

Друга група– щільність потужностіЕ = 106-107 Вт/см2, тривалість впливу τ= 10-3. в даному діапазоні
використовуються імпульсно-періодичні режими зварювання. Поєднання високої щільності
потужності з імпульсним багаторазового впливу випромінювання дає можливість здійснювати
зварювання з підвищеною ефективністю проплавления. Частота проходження імпульсів в цьому
випадку становить десятки і сотні герц, а їх тривалість істотно нижче, однак сумарна дія серії
імпульсів за часом має бути достатнім для отримання глибокого проплавлення. На подібних режимах
можливе зварювання цілого ряду металів і сплавів різної товщини при менших енерговитратах, ніж
при безперервному випромінюванні.

Третя група– режими з щільністю потужностіЕ = 105-106 Вт/см2 і тривалість впливу 10-3 < τ < 10-2.
подібні умови створюються окремими імпульсами з тривалістю в зазначеному діапазоні. Освіта
зварного з'єднання визначається часом дії імпульсу, тобто існує обмежена область розплавлення,
звана точками. Поєднання щільності потужності і часу впливу в зазначених діапазонах дає
можливість проплавлять тільки малі товщини. Енерговложеніе в даному випадку регулюється таким
чином, що температура поверхні матеріалу не досягає точки кипіння і процес протікає тільки на
стадії плавлення.



Технологічні ознаки
Ці ознаки поділяються на дві основні групи:

• зварювання з глибоким проплавленням
• зварювання малих товщин.

Під лазерним зварюванням з глибоким проплавленням розуміється зварювання матеріалу
товщиною більше 1,0 мм. Процес може здійснюватися як в безперервному, так і в імпульсно-
періодичному режимі випромінювання лазера. При безперервному випромінюванні за рахунок
особливого механізму проплавления можна отримати вузькі глибокі шви при швидкості процесу 30-40
мм / с. Зварювання за цим методом здійснюється потужними газовими лазерами з безперервним
режимом випромінювання. Застосовується лише шовна зварювання за різними геометричним
контурам (стикові з'єднання).

У більшості випадків зварювання з глибоким проплавленням здійснюється без присадного дроту,
проте в окремих випадках для легування або для зниження вимог при складанні використовують
зварювання з присадкою. Техніка лазерного зварювання з присадкою дещо відрізняється від інших
методів зварювання плавленням. В першу чергу її відрізняє необхідність точної подачі дроту в зону
плавлення шириною 1,0-2,0 мм.

Залежно від конструкції зварювальних деталей, технологічних вимог і ряду інших чинників
можливо зварювання з наскрізним проплавленням і без наскрізного проплавлення. Наскрізне
проплавлення застосовують при зварюванні листових навантажених конструкцій, а некрізне
проплавление використовують для герметизації об'ємних конструкцій або для з'єднання тонких
деталей з масивними. При необхідності можлива двостороння зварювання при некрізних
проплавления кожного проходу.

Зварювання з глибоким проплавленням в імпульсно-переодичному режимі відрізняється більш
високою енергетичною ефективністю проплавления в порівнянні з безперервною зварюванням. Однак
швидкість зварювання в цьому випадку на порядок нижче. Всі перераховані технологічні особливості
безперервної зварювання властиві і імпульсно-періодичної зварюванні.

Особливості технології, пов'язані з високою швидкістю процесу, прецизійні і рядом інших факторів,
обумовлюють можливість лазерного зварювання з глибоким проплавленням тільки в автоматичному
режимі, що необхідно враховувати при конструюванні виробів стосовно до цього методу.



Друга група технологічних ознак об'єднує методи, використовувані для зварювання матеріалів малих товщин,
т.е. товщин менш 1,0 мм. Принциповою відмінністю цих методів є зварювання на режимах, що
забезпечують тільки плавлення матеріалу, без його інтенсивного випаровування. У цьому випадку
застосовується як безперервний, так і імпульсний режим випромінювання.

Для безперервного режиму випромінювання використовуються як газові, так і твердотільні лазери з
потужністю випромінювання в безперервному режимі до 1,0 кВт.

Імпульсний режим здійснюється в основному твердотільними лазерами з енергією випромінювання від
декількох одиниць до декількох десятків джоулів.

Матеріали малих товщин можна зварювати як безперервними швами, так і окремими точками. При
безперервному випромінюванні використовують шовную зварювання стикових або з'єднань внапуск, а при
імпульсному як шовную, так і точкову таких же сполук. Шов в даному випадку формується як перекриття окремо
діючих точок, а суцільність його залежить від ступеня перекриття.

За технологічною необхідністю для перекриття зазору, виправлення дефектів, додаткового легування та інших
цілей може бути використана зварювання з присадкою. Присадка повинна мати діаметр менше 1,0 мм і точно
подаватися в зону зварювання.

Для одержання високоякісних швів і точкових з'єднань, особливо на активних матеріалах, таких як титан,
ніобій, молібден та ін., Необхідний захист шва від окислення. На відміну від зварювання з глибоким
проплавленням або зварюванні малих товщин захист не робить істотного впливу на ефективність проплавления і
не є принципово необхідною умовою проведення процесу зварювання. Багато сполуки, особливо точкові,
виконуються взагалі без захисного середовища, що спрощує технологію і створює економію інертних газів.

Зварювання деталей однакової товщини виконують імпульсно або в безперервному режимі з наскрізним
проплавленням. При зварюванні внахлестку тонких деталей з масивними можна застосовувати некрізне
проплавление масивної деталі, тобто тонка деталь проплавляется на крізь, а масивна НЕ проплавляется. Крім
того, некрізне проплавление може використовуватися для скріплення двох масивних деталей при невеликих
навантаженнях в процесі експлуатації або для забезпечення герметичності.

На відміну від зварювання з глибоким проплавленням при зварюванні малих товщин можна використовувати
як автоматичну, так і ручну зварку. В останньому випадку вручну переміщається деталь, що буває технологічно
зручно при отриманні прецизійних з'єднаннях у важкодоступних місцях.

Безінерційність променя, висока концентрація енергії і малий час впливу дозволяє здійснювати зварювання в
різних просторових положеннях практично без зміни геометрії проплавления, що істотно розширює технологічні
можливості цього методу.



Економічні ознаки
Лазерне зварювання за класифікацією має кілька економічних ознак, що характеризують ефективність

розглянутих методів.
Першою ознакою є швидкість зварювання. У загальному випадку швидкість будь-якого процесу в першу 

чергу визначає його продуктивність. Деякі методи лазерного зварювання, такі, як зварювання безперервним
випромінюванням, володіють виключно високими швидкостями. Застосування таких швидкостей дозволяє в 
1015 разів збільшити продуктивність у порівнянні з традиційними методами зварювання плавленням. 
Підвищена швидкість зварювання при безперервному випромінюванні економічно вигідна не тільки з точки 
зору продуктивності, але вона також забезпечує економію енерговитрат, так як в цьому випадку знижується
погонна енергія, тобто відношення потужності до швидкості. У той же час за рахунок збільшення швидкості
підвищується в цілому ряді випадків надійність з'єднань, що призводить до зниження шлюбу виробів при їх
експлуатації. Проте слід враховувати, що висока швидкість процесу властива не всім методам лазерного 
зварювання, наприклад, при імпульсному випромінюванні цей фактор порівняємо з традиційними методами.

Другим економічним ознакою є економія матеріалу. При масовому виробництві деталей з великою 
протяжністю шва і глибиною проплавлення 5-20 мм ця економія може бути істотною через відсутність
необхідності оброблення крайок і використання присадочного дроту. Наприклад, для дугового зварювання
листа товщиною 20 мм необхідна оброблення крайок і зварювання за 12 проходів дротом діаметром 5-6 мм. 
Використовуючи безперервну лазерну зварювання потужним випромінюванням, такий провар можна
отримати за один прохід без оброблення крайок. Розглянутий ознака, так само як і попередній, більшою
мірою відноситься до безперервного випромінювання і зварюванні металів великої товщини.

Можливість концентрації променя в пляма діаметром до 0,1 мм дозволяє використовувати третій
економічний ознака, як локальність обробки. У цьому випадку здійснюється економне проектування
деталей з урахуванням зварювання у вкрай вузькій зоні, а також у важкодоступних місцях, найбільш яскраво
це виявляється при використанні лазерного зварювання в електронній промисловості при виготовленні
прецизійних деталей при малій глибині проплавлення. Лазерне зварювання дає можливість конструкторам 
проектувати вкрай ущільнені схеми, в результаті чого знижуються габарити, маса приладів і їх деформація. 
Ознака локальності найбільш властивий імпульсного випромінювання лазерів при щільності потужності
імпульсом в діапазоні в діапазоне Е = =105…106 Вт/см2 і тривалості імпульсу 10-2 > τИ >10-3 с. Проплавление в 
даному випадку здійснюється точками на невелику глибину. Ця особливість лазерного зварювання широко 
використовується в промисловості.



Фізичні особливості утворення зварного
з'єднання при зварюванні матеріалів

малих товщин



Фізичні особливості утворення зварного з'єднання при зварюванні матеріалів
малих товщин

Виконуються переважно в імпульсному режимі.

Процес взаємодії лазерного випромінювання з речовиною умовно може бути
розділений на кілька стадій:
• поглинання світла і передача енергії тепловим коливанням решітки твердого тіла,
• нагрівання металу без руйнування,
• плавлення,
• руйнування матеріалу шляхом випаровування і викиду розплаву,
• охолодження після закінчення впливу.

Проникнення випромінювання в матеріал описується експоненціальним законом 
Бугера - Ламберта:

Поглинання світла і передача енергії тепловим коливанням решітки твердого 
тіла

,)1(0)(
x

x eRII α−−=
де I(x) – інтенсивність лазерного

випромінювання, що проникає в матеріал на
глибинуx; I0 – інтенсивність падаючого лазерного
випромінювання на поверхню матеріалу;R –
коефіцієнт відображень; α - коефіцієнт поглинання.



У металах кванти світла поглинаються в основному електронами провідності, які
розсіюють поглинену енергію на теплових коливаннях ґрат за час 10-11…10-10 с.
Завдяки цьому поглинена енергія швидко переходить в коливання решітки, тобто в
теплоту.

Коефіцієнт поглинання для металів α = 105 см-1 . Таким чином, поглинена
енергія виділяється в шарі товщиною близько 10-5 см і лазерне випромінювання
можна розглядати як джерело теплової енергії, розташований на поверхні деталі.

В результаті переходу енергії світла в теплоту починається нагрів металу.
Перенесення теплоти в твердому тілі при цьому здійснюється за рахунок

теплопровідності.
Для металів найбільш істотна електронна теплопровідність.
Розмір прогрітій області спочатку визначається глибиною проникнення світла в

середу, а з плином часу зростає за рахунок теплопровідності, тобто
теплопроводностний механізм.

Підвищення температури матеріалу може супроводжуватися зміною його оптичних і
теплофізичних властивостей, тепловим розширенням, а також фазовими переходами 
в твердому стані і плавленням. У ряді випадках при нагріванні активізуються
дифузійні процеси в твердому тілі і деякі хімічні реакції на його поверхні і в 
приповерхневих шарах.



Процеси плавлення при нагріванні лазерним випромінюванням для гауссова 
розподілу потужності випромінювання у фокусі розподіл температури в матеріалі, 
одержуване в результаті Тепловодні, описується залежністю:
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де t0= (4ak)-1 – постійна часу;
P0 – повна потужність поглиненого випромінювання;
z – координата напрямки теплопередачі в глиб матеріалу;
r – координата, перпендикулярна z;
t – час процесу;
с – питома теплоємність;
а – коефіцієнт температуропровідності;
γ - щільність матеріалу.

Коефіцієнт відображення R відіграє важливу роль в розглянутих процесах, так як 
показує, яка частина падаючої енергії відбивається і не бере участі в нагріві
поверхні. У металів коефіцієнт відбиття істотно залежить від довжини хвилі, 
різко зростаючи в далекої інфрачервоної області.



Метал
Довжина хвилі випромінювання, мкм

0,69 1,06 10,6

Коефіцієнт відображення

Al 0,87 0,93 0,97

Cr 0,56 0,58 0,93

Cu 0,82 0,91 0,98

Ni 0,68 0,75 0,95

Ag 0,95 0,97 0,99

Сталь 0,58 0,63 0,93…0,95

Zr - - 0,917

Ti - - 0,906

Коефіцієнти відбиття деяких металів в залежності від
довжини хвилі



Коефіцієнт відображення досить високий, тобто в початковий момент часу лазерне
випромінювання переважно відбивається від поверхні.

Проте зі збільшенням температури поверхні значення коефіцієнта відбиття падає, 
поглощательная здатність збільшується, зростає температура поверхні, ще більш

знижуючи коефіцієнт відбиття.

Подібна позитивний зворотний зв'язок дає можливість нагрівати поверхню
металів до температури плавлення і випаровування навіть при високому

початковому значенні коефіцієнта відображення на довжині хвилі 10,6 мкм.

Для зварювання металів малої товщини особливе значення має стадія
плавлення матеріалу.

Плавлення твердого тіла і перехід його в рідкий стан являють собою 
порушення далеких зв'язків у ґратах, яка втрачає стійкість при збільшенні

міжатомних відстаней, викликаних тепловим розширенням.



Зазвичай плавлення твердого тіла відбувається при такій температурі Тпл, коли
амплітуда теплових коливань атомів щодо положення рівноваги досягає величини
приблизно 0,2-0,3 межатомного відстані.

Оскільки зміни щільності речовини при плавленні, як правило, мало мала
стисливість рідини, температура плавлення слабо залежить від зовнішнього
тиску, а енергія фазового переходу в розрахунку на один атом невелика в
порівнянні з енергією випаровування.

По порядку величини енергія фазового переходу дорівнює теплової енергії
коливань атомів при температурі Тпл.

При плавленні більшості металів їх електропровідність стрибком зменшується
в 2-3 рази, що тягне за собою стрибок теплопровідності і відбивної здатності.
Таким чином, як тільки температура поверхні металу досягне точки плавлення,
виникає новий режим його нагрівання, що характеризується зміною оптичних і
теплофізичних властивостей середовища та додаткової витратою теплоти на
плавлення.



Використовуючи одновимірну модель нагріву напівнескінченного тіла тепловим

джерелом з постійною в часі щільністю потужності потоку, отримали

співвідношення для розрахунку критичної щільності потоку, необхідної для

досягнення на поверхні металу температури плавлення Тпл:
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де  а – коефіцієнт температуропровідності;
τ - тривалість імпульсу;
λ - коефіцієнт теплопровідності.

Критична щільність потоку зростає із збільшенням температури

плавлення матеріалу, його теплопровідності, об'ємної теплоємності і

зменшується зі зростанням тривалості імпульсу випромінювання.



Метал
λТ

Вт/(см*град)
а

см2/с
Тпл
°С

τ, с Е1
Вт/см2

Cu 3,89 1,12 1083 10-3

10-8
1,1*104

3,5*107

Сталь 0,51 0,15 1535 10-3

10-8
3,5*103

1,8*105

Ni 0,67 0,18 1453 10-3

10-8
6,5*103

2,0*105

Ti 0,15 0,06 1800 10-3

10-8
3,0*103

1,0*105

W 1,69 0,65 3380 10-3

10-8
2,0*104

6,2*105

Mo 1,41 0,55 2600 10-3

10-8
1,3*104

4,4*105

Cr 0,7 0,22 1830 10-3

10-8
7,7*103

2,7*105

Al 2,09 0,87 660 10-3

10-8
4,2*103

1,3*105

Чисельні оцінки Е1 для ряду матеріалів з різними теплофізичними
властивостями



Процес плавлення матеріалу під дією лазерного випромінювання залежить від
поширення теплового потоку в цьому матеріалі.
Величина теплового потоку в свою чергу залежить від теплопровідності матеріалу
λ. 
Однак тепловий потік визначається не тільки теплопровідністю, оскільки зміна
температури залежить також від питомої теплоємності матеріалу з. Швидкість
нагріву обернено пропорційна питомої теплоємності, розрахованої на одиницю
об'єму матеріалу, яка дорівнює:

сγ, 
де  γ - щільність матеріалу. 

Основним чинником, що визначає критичне значення теплового потоку, є
коефіцієнт температуропровідності а, обчислюється за формулою:

.
γ

λ
с

а Т=

Величина а входить у вирішення всіх завдань нестаціонарного поширення теплоти
і визначає, з якою швидкістю відбувається в матеріалі передача теплової енергії. 
Висока температуропровідність зазвичай забезпечує більшу глибину проникнення
фронту плавлення у відсутності теплового удару або розтріскування матеріалу.



Матеріал
Коефіцієнт

температуро-
проводностиа,  

см2/с 

Товщина металу,  см

0,01 0,02 0,05 0,1

Теплова постійна, h2/ (4a)

Срібло 1,7 0,015 0,059 0,368 1,47

Технічно чистий
алюміній

0,850 0,029 0,118 0,74 2,94

Алюмінієвий сплав 
2024

0,706 0,035 0,142 0,89 3,54

Електролітична мідь 1,14 0,022 0,088 0,55 2,19

Фосфористая бронза 0,213 0,117 0,470 2,93 11,74

Технічно чисте залізо 0,202 0,124 0,495 3,09 12,38

Нержавіюча сталь 0,056 0,446 1,786 11,16 44,64

Вуглецева сталь 0,119 0,210 0,840 5,25 21,01

Технічно чистий нікель 0,22 0,114 0,454 2,84 11,36

Значення коефіцієнта температуропровідності різних
металів і сплавів



Зазвичай температуропровідність сплавів нижче, ніж температуропровідність
чистого металу, який є основним компонентом сплаву. Особливо низьку
температуропровідність мають нержавіючі сталі і деякі нікелеві сплави. Низькі
значення коефіцієнта температуропровідності обмежують глибину проникнення
теплоти і можуть звузити сферу застосування лазерного зварювання.

Глибина поширення температури плавлення наближено визначається таким
співвідношенням:

h = (4aτ)1/2

на підставі цього виразу теплову постійну часу для пластини товщиною h
обчислюють за виразом

τ = h2 /(4a).

Теплова постійна характеризує час, необхідний для того, щоб температура
нижньої поверхні пластини досягла температури того ж порядку, що і верхня в
результаті нагрівання коротким імпульсом. Величина теплової постійної зручна
для оцінки часу поширення теплового потоку.



У більш товстих зразках(∼1,0 мм) металів з низькою температуропроводностью
теплові постійні часу опиняються на стільки великими, що тепловий потік не встигає
проникнути в товщу зразка, для металів з високою температуропроводностью
теплові постійні часу становлять кілька мілісекунд, і за час імпульсу лазера в режимі
вільної генерації теплової потік встигає розповсюдитися через пластини з таких
металів (наприклад, срібло, алюміній, мідь).

У ще більш товстих зразках (більше 1,0 мм) значення теплових постійних часу
стають великими і набагато перевищують досяжні тривалості лазерних імпульсів;
лазерне зварювання таких металів імпульсним випромінюванням стає скрутною.

З моменту досягнення на поверхні матеріалу температури плавлення Тпл частина
теплової енергії розсіюється на випаровування.

Щільність потоку, при якій температура поверхні досягає точки випаровування,
можна підрахувати за формулою:

.
)(

885,0
2/12 τа
λТЕ Тк=

де Тк – температура кипіння матеріалу.



Якщо щільність потоку мала, то швидкість теплової хвилі істотно
перевершує швидкість хвилі випаровування. При збільшенні щільності
потоку швидкість випаровування зростає і при деякому значенні Е3
порівнюється зі швидкістю нагрівання. Це рівність використовується для
оцінки значення Е3, оскільки швидкість руху теплової хвилі на поверхні
тіла

uh∼(aτ)1/2

швидкість випаровуванняuв∼Е3 /γLисп

де  Lисп – питома теплота випаровування

Е3 ≅ γLисп (аτ)1/2



Метал
γLисп

кДж/см2
а

см2/с τ, с
Е3

Вт/см2

Cu 42,88 1,12 10-3

10-8
1,4*104

4,6*108

Сталь 54,76 0,15 10-3

10-8
6,7*105

2,1*108

Ni 55,30 0,18 10-3

10-8
7,5*105

2,4*108

Ti 44,27 0,06 10-3

10-8
3,4*105

11,1*108

Al 28,09 0,87 10-3

10-8
8,6*105

2,7*108

Чисельні оцінки критичної щільності потоку  Е3 для ряду 
металів



Розглянуті процеси випаровування призводять до руйнування матеріалу, тобто
до утворення поглиблень або кратерів. Це пов'язано з виносом значної частини
обсягу рідкої фази реактивним тиском віддачі парового струменя і передчасної
кристалізацією розплаву.

Переваги лазерного джерела нагрівання при зварюванні металів малої
товщини з теплопроводностним механізмів пов'язані з тим, що при наскрізному
проплавления виключається провисання шва і, як наслідок, прожоги і підрізи за
рахунок відсутності механічного впливу на розплавлену ванну. У першу чергу це
пов'язано з практичною відсутністю тиску на поверхню потоку фотонів
лазерного променя, тоді як, наприклад, електрична дуга володіє істотним тиском,
на кілька порядків перевищують лазерне.

При виборі режимів, що забезпечують мінімальне випаровування, можна
повністю виключити імпульс віддачі парів, який призводить до різкого прогину
поверхні.



Енергетичним умовою, що забезпечує лазерну зварювання з мінімальним
випаровуванням, є тепловий потік з щільністю Есв , величина якого обмежується
нерівністю

Е1 ≤ Есв < Е2

При цьому умови механізм утворення зварного з'єднання може бути
представлений таким чином:

• Потрапляючи на поверхню матеріалу, лазерне випромінювання з густиною
потоку Есв частково поглинається, а частиною відбивається.

• Поглинута частина енергії формує за рахунок теплопровідності на поверхні
область розплаву, яка з плином часу збільшується.

• Фронт плавлення переміщається в глиб металу до тих пір, поки кількість
теплоти, що підводиться в одиницю часу з ванни розплаву до межі розділу
розплав - тверде тіло, не зрівняється з кількістю теплоти, що відводиться в
одиницю часу в тверду фазу і витрачається на фазовий перехід.

• Поле припинення дії випромінювання матеріал остигає до температури
кристалізації.



При зварюванні з наскрізним проплавленням обсяг розплавленого металу
утримується від провисання силами поверхневого натягу, тобто повинно
виконуватися співвідношення mg = π dσ

де m – маса розплавленого металу;g – прискорення вільного падіння; d –
діаметр розплавленої ванни; σ - коефіцієнт поверхневого натягу металу.

Порушення співвідношення призводить до появи прожогов, підрізів і
провисання шва. Однак в окремих випадках на практиці використовуються
режими, при яких розвиваються процеси випаровування з поверхні. щільність
потоку Есв при цьому повинна знаходитися в діапазоні Е2 ≤ Есв < Е3 при
цьому метал не доводиться до інтенсивного випаровування приводить до
виплеску розплаву.

Режими, що лежать в області умови призводять до появи імпульсу віддачі
парів. За рахунок імпульсу розплавлена поверхню ванни прогинається,
зменшуючи тим самим товщину рідкої прошарку між впливає
випромінюванням і твердим металом. В результаті теплота, необхідна для
плавлення, може поширюватися на велику глибину і ванна набуває конічної
форми. Якщо при цьому поверхневий натяг розплавленого металу ще
перешкоджає його виплеску, то після закінчення дії випромінювання
незастиглий метал заповнює утворилися поглиблення.



Прогин зварювальної ванни створює умови для збільшення проплавления в
порівнянні з механізмом без випаровування. Подібні режими застосовуються
переважно при зварюванні без наскрізного проплавлення, коли небезпека прожога
виключається.

При щільності потоку Есв , істотно перевищують значення Е3 , тобто коли
справедливо нерівність

Есв ≥ Е3
На поверхні розвиваються процеси інтенсивного випаровування з утворенням

вузької глибокої лунки і викиду частини розплавленого металу спрямована
передача теплоти відбувається в більш глибокі шари металу, ніж у попередньому
випадку, збільшуючи тим самим проплавление ще більшою мірою.



Формування зварного з'єднання при зварюванні металів малої товщини :
а – початкова фаза нагріву;  б – освіту розплавленої ванни;

в – закристалізувався метал (заштрихований);
г – геометрія ванни (заштрихована) при наскрізному проплавления

Стадії розвитку процесів
проплавления при випаровуванні

матеріалу:
а – незначне випаровування;
б – інтенсивне випаровування
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