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3. Суть розробки, основні результати.  

 

(укр.) Сьогодні необхідність розробки високопродуктивного та металозберігаючого 

обладнання для електронно-променевої плавки тугоплавких та хімічно активних металів 

стимулюється потребами ядерної, авіаційної, космічної техніки хімічної технології та 

електронної промисловості в особливо чистих металах та сплавах, які зберігають високу 

міцність при високих температурах, хімічну стійкість та необхідні електричні параметри. 

Електронно-променева плавка у вакуумі є найбільш ефективним способом отримання таких 

матеріалів. Проте використання традиційного обладнання з термокатодними гарматами для 

таких технологічних процесів внаслідок його складності не забезпечує необхідної надійності 

роботи та стабільності режимів плавки. Застосування газорозрядної електронної гармати 

значно спрощує та здешевлює електронно-променеве обладнання, підвищує надійність та 

стабільність його роботи і, відповідно, знижує витрати  на виробництво отримуваних 

матеріалів при високій їх якості. В результаті проведення теоретичних та експериментальних 

досліджень розроблена принципово нова газорозрядна електронна гармата діодного типу 

потужністю 100 кВт, призначена для електронно-променевої плавки тугоплавких та хімічно 

активних матеріалів. Розроблена конструкція гармати та технічна документація до неї. В 

процесі виконання роботи було розроблено та виготовлено експериментальний макет 

гармати, а також макет системи керування тиском газу в розрядному проміжку гармати. 

Створені макети забезпечили проведення експериментальних досліджень та оптимізацію 

параметрів газорозрядної гармати та систем керування режимами роботи гармати. 

 

(рос.) Сегодня необходимость разработки высокопродуктивного и металосберегающего 

оборудования для электронно-лучевой плавки тугоплавких и химически-активных металлов 

стимулируется потребностями ядерной, авиационной, космической техники, химической 

технологии и электронной промышленности в особо чистых металлах и сплавах, которые 

сохраняют высокую прочность при высоких температурах, химическую стойкость и 

необходимые электрические параметры. Электронно-лучевая плавка в вакууме является 

наиболее эффективным способом получения таких материалов. Однако использования 

традиционного оборудования с термокатодными пушками из-за его сложности не 

обеспечивает необходимой стабильности и надёжности режимов плавки. Применение 

газоразрядной электронной пушки значительно упрощает и удешевляет электронно-лучевое 

оборудование, повышает стабильность его работы и, соответственно, снижает затраты на 

производство получаемых материалов при высоком их качестве. В результате проведения 

теоретических и экспериментальных исследований разработана принципиально новая 

газоразрядная электронная пушка мощностью 100 кВт, предназначенная для электронно-

лучевой плавки тугоплавких и химически активных материалов. Разработана конструкция 

пушки и техническая документация к ней. В процессе выполнения работы разработан и 

изготовлен экспериментальный макет пушки, а также макет системы управления давлением 

газа в разрядном промежутке пушки. Созданные макеты обеспечили проведение 



экспериментальных исследований и оптимизацию параметров газоразрядной пушки и 

системы управления режимами работы пушки. 

 

(еng)  Today, the necessity of development highly productive and metal-saving equipment for 

electron-beam melting of refractory and chemically active metals is stimulated by the needs of 

nuclear, aviation, space technology, chemical technology and the electronics industry in highly pure 

metals and alloys that retain high strength at high temperatures, chemical resistance and required 

electrical parameters. Electron beam vacuum melting is the most efficient way to obtain such 

materials. However, the use of traditional equipment with hot cathode guns, due to its complexity, 

does not provide the necessary stability and reliability of melting modes. The use of a gas-discharge 

electron gun greatly simplifies and reduces the cost of electron-beam equipment, increases the 

stability of its operation and, accordingly, reduces the cost of producing the materials obtained with 

their high quality. As a result of provided theoretical and experimental studies, a fundamentally new 

gas-discharge electron gun with a power of 100 kW for electron-beam melting of refractory and 

chemically active materials has been developed. The design of the gun and complete technical 

documentation for it have been developed. In the process of performing the work, an experimental 

model of the gun was developed and manufactured, as well as a model of the gas pressure control 

system in the discharge gap of the gun. The created mock-ups ensured experimental research and 

optimization of the parameters of the gas-discharge gun and the control system for the operating 

modes of the gun. 
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5. Порівняння зі світовими аналогами. 

В результаті проведення теоретичних та експериментальних досліджень вперше 

отримані такі результати: 

- визначена особливість генерації та формування потужного електронного пучка в 

високовольтному тліючому розряді з розвиненим холодним катодом в залежності від 

конструкції електродної системи, матеріалів електродів та режимів горіння розряду. 

- проведено комплексне моделювання та оптимізацію самоузгодженої іонно-

електронної оптики електродної системи високовольтного тліючого розряду з розвиненим 

холодним катодом та показана можливість формування потужного імпульсного 

електронного пучка з питомою потужністю біля 105 Вт/см2. 

- проведено моделювання та оптимізацію електромагнітної системи проведення 

короткофокусного електронного  пучка із розрядного проміжку в технологічний об’єм через 

еквіпотенціальний канал, що забезпечує перепад тиску між розрядною камерою та 

технологічним об'ємом на 1,5 – 2 порядки. 

- розроблено систему автоматичного керування струмом розряду зміною тиску в 

розрядному проміжку газорозрядної гармати, час регулювання якого не перевищує одиниць 

секунд, що забезпечує достатньо ефективне керування  енергетичними параметрами 

електронного пучка газорозрядної гармати. 



- на основі теоретичних та експериментальних досліджень розроблена конструкція 

газорозрядної гармати потужністю 100 кВт. 

Отримані результати проведених досліджень та розробок не мають аналогів науково-

технічних досліджень та розробок. 

 

6. Економічна привабливість для просування на ринок. 

Для впровадження розробленої гармати з системами керування її параметрами в 

промислове виробництво необхідне проведення випробування її роботи на обладнанні 

зацікавлених  організацій або підприємств для визначення технологічних можливостей 

пристроїв. Наявність конструкторської документації дає можливість виготовлення дослідних 

зразків газорозрядної електронної гармати та системи керування її роботою. Орієнтовні 

затрати при цьому складуть близько 300 тис. грн. 

 

7. Потенційні користувачі. 
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двигунобудівне конструкторське бюро "Прогрес" (м.Запоріжжя) та інші. Впровадження 

розробки буде реалізовуватися на комерційній основі шляхом укладення відповідних угод на 
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8. Стан готовності розробки.  
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