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Теория на вакуума

ДЕФИНИЦИЯ ЗА АТМОСФЕРНО 
НАЛЯГАНЕ ДЕФИНИЦИЯ ЗА ВАКУУМ

Преди да се дефинира какво е вакуум и каква е 
правилната терминология в тази област, важно е 
да се знае смисълът на атмосферно налягане.

Земята е обвита в слоеве газови смеси 
(атмосфера).

Обвиващата Земята атмосфера има тегло.
Атмосферното налягане се определя като силата, 
упражнявана от теглото на въздуха върху единица 
земна повърхност. Именно толкова голяма е 
силата, с която работим, когато използваме вакуум. 
Ограничена величина: атмосферното налягане не 
може да се увеличава.
Измерва се по международната система в паскали 
и с инструмент, наречен барометър.

В отрасъла на промишления вакуум се използват 
различи термини и измервателни единици за 
налягане и дебит. Поради това смисълът на тези 
количества трябва да се изясни.

В научната област вакуумът се посочва като 
абсолютна стойност. В този случай абсолютната 
нула се използва като еталонна точка, т.е. 
безвъздушно пространство (напр. Космоса). Така 
че стойността за вакуум винаги е положителна. 
„Абсолютен вакуум“ се приема като отсъствие 
на вещество в даден обем, но това не може да 
се постигне, тъй като не е възможно изцяло да 
се елиминират всички газове. Тъй като нулева 
стойност за налягане практически не може да 
се постигне, стойността за ниво на вакуума ще 
представлява десетично число с толкова повече 
нули след десетичната запетая, колкото е по-ниско 
налягането, т.е. колкото по-висока е стойността на 
вакуума.

Във вакуумната технология вакуумът се посочва 
като относителна стойност, което означава, че 
спадането на налягането се посочва спрямо 
околното налягане. Стойността за показвания 
вакуум се предхожда от знак минус, защото 
околното налягане се посочва като 0 mbar като 
еталонна точка.

ВАКУУМЪТ КАТО АБСОЛЮТНА 
СТОЙНОСТ

ВАКУУМЪТ КАТО ОТНОСИТЕЛНА 
СТОЙНОСТ

Гравитационна сила

Самолет
10 000 метра 26 kPa

Връх Еверест
8 848 метра 33 kPa

Планина
600 метра 93,8 kPa

Морско равнище
0 метра 101,3 kPa

Спадане на налягането/вакуум Превишено налягане Абсолютен вакуум

Абсолютен вакуум

Налягане на околната среда Абсолютна нула

Въздушен стълб

Атмосферното налягане на морското равнище 
е по-високо от това на планински връх, защото 
масата на въздуха на точката в планината е по-
малка от тази на нивото на морето.

Диаграмата показва съотношението между 
абсолютно, относително и отрицателно налягане. 
Това показва, че ако не се посочва типът на 
налягането, са възможни сериозни грешки. 
Стойността 40 kPa може да се отнася за три 
различни ситуации.

Превишено налягане

Спадане на налягането/
вакуум

Нормално атмосферно 
налягане
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Теория на вакуума

ДЕФИНИЦИЯ ЗА НАЛЯГАНЕ
Налягането се дефинира като сила на единица 
площ, прилагана перпендикулярно към 
повърхността на обекта.
Газовете са съставени от голям брой частици, 
които непрекъснато се движат. Когато тези частици 
се удрят в повърхността, това генерира натиск, 
измерван като сила. Налягането е сума от всички 
сили, породени от частиците, на единица площ. 
Частиците в газовете, когато са в термодинамично 
равновесие, са равномерно разпределени в 
пространството, така че налягането на газа и 
съставът му са равномерни във всяка точка на 
еталонната област.
Затова трябва да се отбележи, че има само един 
тип налягане, което има начална стойност 0 
(абсолютен вакуум). Всички стойности над 0 се 
посочват като абсолютно налягане. Както беше 
посочено, стойността на атмосферното налягане 
на нивото на морето е 101,3 kPa и служи за 
еталонна точка, когато става дума за относително 
налягане, което може да бъде или отрицателно 
(спадане на налягането), или положително 
(превишено налягане).

Да разгледаме повърхност S, разположена 
хоризонтално, и сила F, действаща 
перпендикулярно на повърхността.
Налягането се дефинира като съотношението 
на силата F и повърхността, върху която действа 
силата.
p = F / S

Единицата в СИ за измерване на налягане е Паскал 
(Pa):
1 Паскал отговаря на сила от 1 N върху площ 1 m².
Производните на Pa са kPa и MPa.

ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НАЛЯГАНЕ

ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА 
ВАКУУМ

В отрасъла на промишления вакуум се използват 
различи термини и измервателни единици за 
налягане и дебит.

Нормално 
атмосферно
налягане

Абсолютен вакуум
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Теория на вакуума

ПРАВИЛНАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ 
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ЦЕЛИТЕ 
НА ПРОМИШЛЕН ВАКУУМ

Използваната в отрасъла за работа с вакуум 
терминология трябва да бъде постоянна, 
независимо дали става дума за електромеханични 
системи, или системи със сгъстен въздух. Реални 
сравнения са възможни само ако се използва един 
и същ език. Най-важните за разбиране и прилагане 
термини за вакуумните вериги са следните:

ДЕБИТ
Дебитът, с който атмосферното налягане се изпомпва в рамките на дадена система, или количеството на 
протичащия въздух през помпата. Q = V/t 
Дебитът също така определя способността да се компенсират течове. Скоростта на изпомпването е 
обратнопропорционална на нивото на вакуума.

ДЕБИТ НА СВОБОДЕН ВЪЗДУХ
Определя количеството на изпомпвания въздух при налягане, равно на атмосферното налягане. Терминът често 
се използва от производителите на помпи за вакуум, когато посочват характеристиките им.

НИВО НА ВАКУУМА
Терминът дефинира ниво на налягането вътре във верига, което обикновено се измерва в kPa.
Нивото на вакуума определя силата на повдигане на вакуумна вендуза или количеството оставаща атмосфера.
С увеличаването на нивото на вакуума дебитът на изпомпване намалява.

СГЪСТЕН ВЪЗДУХ
Това е източникът на енергия за пневматична вакуумна помпа. Сгъстеният въздух може да се сравнява с 
електрическия ток, задвижващ електромеханична вакуумна помпа.
Той се доставя от компресор и се разпределя чрез тръби, оразмерени по подходящ начин.

НАЛЯГАНЕ НА СГЪСТЕНИЯ ВЪЗДУХ
Налягането на сгъстения въздух се измерва в единицата bar.
Оптимални характеристики на помпата за сгъстения въздух се постигат чрез балансиране на налягането, 
предоставяно от компресора, и нужното ниво на вакуума.

ВРЕМЕ ЗА ИЗПОМПВАНЕ НА ВЪЗДУХА
Времето, нужно за изпомпване на даден обем въздух при определено ниво на вакуума, измервано в s/l.

КОНСУМАЦИЯ НА ВЪЗДУХ
За целите на промишления вакуум консумацията на помпа за въздух се измерва в Nl/min или Nl/s

НОРМАЛЕН ЛИТЪР (Nl)
Нормалният литър е обемът, който определено количество (маса) газ би заел, ако се върне под атмосферно 
налягане.
Поради това може да се каже, че нормалният литър служи за измерване на масата на газ.
Газовете са свиваеми, поради което количеството им не може да се посочва чрез просто показване на заемания 
от тях обем, но трябва да се посочва и налягането им.
Използването на нормални литри е полезно за сравняване на газови обеми при различни налягания.
В случаите на механични вакуумни помпи това се използва за ясно посочване на дебита на засмуквания въздух. 
В случаите на пневматични вакуумни помпи това служи също така за правилно посочване на консумацията на 
сгъстен въздух, който генерира вакуумът.

СИЛА НА ПОВДИГАНЕ
Капацитетът за повдигане на вакуумна вендуза се определя от съотношението на налягането и площта на 
контактната повърхност.

ОБЕМ
Общата площ на верига, включително всички пространства, както и приложната зона.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВАКУУМ
Вакуумът обикновено се разделя на три приложни зони в зависимост от нужното ниво на вакуума.

НИСКО НИВО НА ВАКУУМА
Използва се във всички приложения с изискване за висок дебит на въздух. Обикновено нивото на вакуум е 
между 0 и -20 kPa.
В този сегмент обикновено се използват електромеханични помпи с работно колело. Трафаретният печат върху 
плат е типично приложение, изискващо ниско ниво на вакуум и висок дебит на засмукване. (Приложения за 
вентилация, охлаждане или почистване).

ПРОМИШЛЕН ВАКУУМ 
Терминът за промишлен вакуум се отнася за вакуум между -20 и -99 kPa. Този диапазон покрива повечето 
приложения. Промишлен вакуум се използва за приложения за работа с материали, повдигане и херметизиране.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ВАКУУМ 
При тези приложения нивото на вакуума може да достига до -99 kPa. Обикновено се използва измервателната 
единица Torr. Дебитът на засмукване е минимален и научните приложения включват симулации на Космоса. 
(Покритие с молекулярно отлагане)
Най-високото ниво на вакуум, достигнато на Земята, значително се различава от абсолютния вакуум, който си 
остава чисто теоретична стойност. Дори в Космоса, тоест – без атмосфера, има минимално наличие на атоми.

Време за изпомпване на въздуха        =
Необходима сила на захващане

Обем на системата
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Теория на вакуума

ПРОДУКТИ НА ВАКУУМ
КАК СЕ СЪЗДАВА ВАКУУМ

Въпреки че има няколко начина за създаване на 
вакуум, два са основните методи и те прилагат:

ПНЕВМАТИЧНИ ЕЖЕКТОРНИ ПОМПИ МЕХАНИЧНИ ПОМПИ

ОБЕМНИ ПОМПИ

ЕДНОСТЕПЕНЕН ЕЖЕКТОР МНОГОСТЕПЕНЕН ЕЖЕКТОР

ЛОПАТКОВИ 
ПОМПИ

ЛОБОВИ 
ПОМПИ

ПОМПИ ЗА ПРОДУХВАНЕ

ПОМПИ ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ
Вакуумните помпи, обикновено наричани генератори на вакуум, 
използват принципа на Бернули, според който съществува съотношение 
между налягането и скоростта: при увеличаване на скоростта на движещ 
се флуид (въздух или вода) налягането във флуида намалява и обратно.

ЕЖЕКТОР
Принципът на работата на генератори на въздушен вакуум се изразява 
в инжектиране на сгъстен въздух в конична дюза, наричана ежектор. 
Сгъстеният въздух през коничната дюза достига свръхзвукова скорост, 
при която се привличат молекулите под ниско налягане.
Външното атмосферно налягане ще протича, опитвайки се да възстанови 
баланса в системата. Сместа от сгъстен въздух, преминаваща през 
ежектора, и въздухът под външното атмосферно налягане протичат през 
изходна точка. 
Нивото на вакуума, което може да достигне ежектор, зависи от 
конфигурацията на ежектора.

Gimatic разработва и произвежда (в 
Италия) многостепенни ежектори, които се 
идентифицират с акронима EJ.
Нашите касетни ежектори се доставят в три 
размера (EJ-SMALL, EJ-MEDIUM, EJ-LARGE). Тези 
ежектори осигуряват отлични характеристики 
както при високо, така и при ниско налягане на 
захранването.

Основна характеристика на всички механични помпи е това, че те 
прехвърлят определен обем въздух от зоната на засмукване към зоната 
на изпразване, създавайки по този начин спадане на налягането. 
Механичните помпи обикновено се задвижват от електромотор, а в някои 
случаи – от двигател с вътрешно горене, хидравлично или пневматично.

Обемните помпи механично преместват 
захванатите обеми течност през системата. 
При входната страна обемът се разширява, 
докато при изхода обемът се намалява. Поради 
това обемът за оборот е фиксиран, теоретично 
е постоянен независимо от налягането на 
изхода, спадането на налягането на входа 
или свойствата на флуида. Обемните помпи 
са самозасмукващи, т.е. те създават силно 
спадане на налягането на входа. Поведението 
на обемните помпи е различно от това на 
центрофужните помпи, тъй като последните 
разчитат на импулса на ускорения флуид за 
предоставяне на дебит за налягането и са 
много чувствителни към промени в налягането. 
Обемните помпи включват лопаткови помпи и 
лобови помпи.

Центрофужната помпа за продухване се състои 
от смукателна тръба, която пренася засмукания 
газ на входа. Помпата съдържа затворено 
работно колело с аксиален входен отвор и 
радиален изходен отвор.
Радиална дюза, разположена вътре, 
преобразува изходната кинетична енергия на 
работното колело в енергия на налягане. Тези 
помпи работят при много ниски нива на вакуум 
и могат да преместват големи въздушни маси 
при висок дебит на засмукване.

МНОГОСТЕПЕНЕН ЕЖЕКТОР 
GIMATIC
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Теория на вакуума

ПРОДУКТИ НА ВАКУУМ
ПРИНЦИП НА РАБОТА

МЕХАНИЧНИ ПОМПИ

Лопатковите помпи имат само един въртящ 
се елемент, насочен ексцентрично спрямо 
кухината на помпата. Този въртящ се 
елемент съдържа няколко лопатки, които 
могат да се плъзгат или деформират, за да 
пасват на профила на стената на кухината. 
Лопатките образуват плъзгащо се уплътнение, 
разположено срещу стената на кухината, 
което съдържа обема на флуида на входа и 
му дава възможност да протича навън към 
изхода. Лопатковите помпи са значително 
нечувствителни към промените на налягането, 
тъй като лопатките са в контакт със стената на 
кухината. Все пак движението при плъзгането 
между лопатките и стената създава шум, има 
риск от замърсяване на преминаващия флуид и 
нужда от честа поддръжка. (Фиг. 1)

Тези помпи имат елементи с формата на 
гърбица (ексцентрик) вместо зъбни колела. 
Всяка от тези гърбици се задвижва от мотор. 
Това елиминира контакта между двете гърбици 
и така намалява износването и триенето 
на флуида. Обикновено този тип помпи се 
характеризират с излъчване на много топлина и 
високо ниво на шум. (Фиг. 2)

ПОМПИ ЗА ПРОДУХВАНЕ

При този тип помпи газът се засмуква в 
камерата през захранващия отвор. Когато газът 
навлиза през страничния канал, движението на 
работното колело му придава известна скорост 
по посоката на въртене. Центрофужната сила на 
лопатките на работното колело ускорява газа 
по посока навън и налягането се увеличава. 
При всяко завъртане кинетичната енергия 
нараства заедно с по-нататъшно увеличаване 
на налягането в страничния канал. Каналът 
се стеснява към ротора, издърпвайки газа от 
лопатките на работното колело, за да го изпуска 
през изходния шумозаглушител. (Фиг. 3)

ОБЕМНИ ЛОБОВИ ПОМПИ

ОБЕМНИ ЛОПАТКОВИ ПОМПИ

2. Действие на обемните лобови помпи

1. Действие на обемните лопаткови помпи

3. Действие на помпа за продухване

Ежекторите на Gimatic „EJ“ се състоят от няколко 
наредени последователно дюзи De Laval, които използват 
въздуха, изпускан от предишната дюза за захранване, 
като по този начин се намалява шумът и се подобрява 
производителността на помпата.
Диаметърът на дюзата е пропорционален на смукателния 
въздушен капацитет и обратнопропорционален на 
нивото на генерирания вакуум.
Подобрената производителност благодарение на по-
големия брой стъпки със съответните ежектори дава 
възможност за оптимизиране на производителността на 
помпата. При всяка стъпка може да се достигне различно 
ниво на вакуум. Когато в резултат на комбинираното 
действие на различните ежектори налягането в общата 
стъпка достигне стойност, по-висока от стойността за 
еталонния ежектор, това предизвиква последователно 
затваряне на индивидуалните гумени мембрани 
(клапи), като само стъпката с най-високия вакуум остава 
отворена. Въздухът от външната атмосфера преминава 
по време на общата стъпка, опитвайки се да предизвика 
ново балансиране на налягането в системата. Сгъстеният 
въздух и въздухът от външната атмосфера се смесват и 
преминават през изхода.

КОНСУМАЦИЯ НА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ
Съотношението на консумирания въздух 
спрямо дебита на засмукване рядко превишава 
1:1. Исторически това е предизвикало 
мнението, че тази система не е ефикасна.

НИВО НА ШУМА
90 децибела.

КОНСУМАЦИЯ НА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ
Използва се кинетичната енергия на сгъстения 
въздух, преминаващ през дюзите De Laval. 
Преминаването на сгъстен въздух през серия 
подходящо оразмерени ежектори позволява 
постепенно разширяване на въздуха.
В този случай съотношението на консумирания 
въздух спрямо дебита на засмукване е средно 
три пъти по-ефикасно, с ефикасност 3:1.

НИВО НА ШУМА
При многостепенен ежектор Gimatic нивото на 
шума се намалява до стойности между 55 и 75 
децибела.

ЕДНОСТЕПЕНЕН ЕЖЕКТОР МНОГОСТЕПЕНЕН ЕЖЕКТОР 
GIMATIC EJ

МНОГОСТЕПЕНЕН ЕЖЕКТОР GIMATIC
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ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА 
ВАКУУМНИ СИСТЕМИ

За постигане на по-висока ефективност и 
подобрена икономия на енергия, важно е 
системите да бъдат изрично конструирани за 
конкретното приложение. Аналогично, вакуумните 
вендузи и техните съединителни елементи, 
моделът, размерът на помпите за вакуум и 
съответните принадлежности и тръби трябва също 
да се избират в съответствие с приложението.
Особено важно е да се спази коефициентът на 
безопасност по време на оразмеряването на 
вакуумната система, както и типът на веригата.

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ПРАВИЛНО ОРАЗМЕРЯВАНЕ 
НА ВАКУУМА

Вакуумните вериги могат да бъдат оразмерявани, 
като се следва централизиран или 
нецентрализиран дизайн.

Независимо с какъв предмет се работи, най-важно е да се спази условието за безопасност при захващане. 
Трябва да се подсигури, че предметът няма да се откачи от вакуумните вендузи, преди да трябва да бъде 
освободен. Поради това винаги е нужно теглото на премествания предмет (плюс каквито и да било инерционни 
сили) да се умножава по подходящ коефициент на безопасност:
• 2 в случаите на статични приложения или приложения с ниска скорост на манипулиране.
• 2,5 или повече в случаите на приложения със средна или висока скорост на манипулиране.
Често недооценяван параметър при оразмеряването на системата за вакуум е изборът на вакуумна вендуза. 
Това е устройството, което физически „свързва“ манипулирания предмет със системата за захващане.

УПЛЪТНЕНИ СИСТЕМИ
При конструирането на тази верига е нужно да се вземат предвид обемът, нивото на вакуума и времето за 
изпразване.
При уплътнените системи капацитетът на помпата се определя от скоростта, с която веригата се изпразва при 
определено ниво на вакуума.
Този капацитет се нарича време за изпразване и обикновено се определя в литри за минута.
Чрез умножаване на тази стойност по обема на цялата система, времето за изпразване се получава като 
функция на желаното ниво на вакуума.

СИСТЕМИ С ИЗТИЧАНЕ
При системите с изтичане, където се работи с картонени кутии, перфорирани метални листове или обекти 
с миниатюрни отвори, ситуацията е друга. За да се поддържа нужното ниво на вакуума, помпата трябва да е 
с по-висок капацитет, за да компенсира изтичането. След като потокът на изтичане е определен, избира се 
най-подходящата помпа, като се проверяват характерните криви на различните модели помпи. В случай на 
изтичане през отвори с известно напречно сечение, може да се определи степента на изтичане. За определяне 
на пълния дебит при изтичане се умножава получената стойност по пълната площ. Когато се работи с порести 
материали или ако геометрията на пътя за изтичането не е известна, дебитът може да се определи чрез тестване 
на практика с помпа и манометър. 

КОЕФИЦИЕНТ НА БЕЗОПАСНОСТ

ВИД ВЕРИГА Централизираната система се характеризира с 
вакуумна помпа, свързана с няколко вакуумни 
вендузи. Често се използва за работа с 
уплътнени материали като листове от метал или 
стъкло.

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА

Децентрализираната система се конструира по 
такъв начин, че всяка вакуумна вендуза да има 
отделен генератор на вакуум, което означава, че 
всички вакуумни вендузи са независими една 
от друга, и това обикновено се използва при 
приложения с порести повърхности.

ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА

• Единичен източник на вакуум
• Проста конфигурация на продухването
• Лесно управление на нивото на вакуум

• Дълги тръби с голям диаметър
• Риск от спад на налягането
• Изисква клапан за продухване или прекъсване 

за освобождаване на обекта

• Минимизирани обеми за изпразване > Висока 
скорост на захващане и освобождаване

• Нулиране на спада на налягането > Компактни 
размери на помпата

• Всяка вакуумна вендуза е независима
• По-малки захранващи тръби

• По-сложно управление на продухването 
(изискват се контролни клапани)

• По-сложно откриване на хванатия обект
• Възможни са проблеми, предизвикани от 

замърсяване в системата

ПРЕДИМСТВА

НЕДОСТАТЪЦИ

ПРЕДИМСТВА

НЕДОСТАТЪЦИ
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ИЗБОР НА ПОМПАТА
След избиране на компонентите преди нея, 
помпата трябва да бъде оразмерена, вземайки 
предвид следните параметри:

ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ИЛИ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА 
Е ВЕРИГАТА?

КАКВА Е СКОРОСТТА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО?

КАКЪВ Е ОБЕМЪТ ЗА ИЗПРАЗВАНЕ?

ВЪЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛА

КАКВО НИВО НА ВАКУУМА СЕ ИЗИСКВА?

ВАКУУМНИ ВЕНДУЗИ

Когато се реализира система за манипулиране с вакуум, трябва да се разработи величината на силите, с което да 
се гарантира безопасното манипулиране с предмети. Вакуумната вендуза на този етап има най-важната роля.
Два са основните фактори, които да се вземат предвид:
• Формата на вакуумната вендуза;
• Характеристиките на мундщука.
Вакуумна вендуза с подходяща форма е важна за пасване с геометрията на обекта. От друга страна, мундщукът 
трябва да може да следва прецизно и повтаряемо грубите зони и промените, които може да присъстват на 
обекта (неравности на картонена кутия или груб участък върху дърво).

Вакуумната вендуза се прилепва към повърхността, когато околното налягане (атмосферното налягане) е 
над налягането между вакуумната вендуза и повърхността. За създаване на спадане на налягането вътре във 
вакуумната вендуза, тя е свързана към вакуумна помпа. Колкото е по-високо нивото на вакуум във вътрешността 
на вендузата, толкова по-голяма е силата, която вакуумната вендуза може да упражни.
Нужно е да се помни, че вакуумната вендуза генерира по-голяма сила:
• когато площта на повърхността е по-голяма;
• нивото на вакуума е по-високо;
• и когато е подходяща за осъществяваното захващане.

Освен че се влияе от нивото на вакуума, силата на повдигане също така силно зависи от модела на вакуумната 
вендуза. 
За конструирането на веригата е нужно да се започне от точката на контакт между вакуумната вендуза и обекта 
и да се премине към помпата за вакуум. Този метод позволява правилно оразмеряване на компонентите и най-
добра производителност.
Преди избиране на вакуумна вендуза, повърхността, посоката на повдигане, теглото и въздухопроницаемостта 
трябва да се вземат предвид.

ПРИНЦИП НА РАБОТА НА ВАКУУМНАТА ВЕНДУЗА

ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ВАКУУМНИТЕ ВЕНДУЗИ

Атмосферно налягане

Атмосферно налягане

Атмосферно налягане
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Когато се създава вакуум вътре във вакуумна вендуза, опряна върху повърхност, вакуумната вендуза се 
прилепва към повърхността не само сама по себе си, но и благодарение на по-високото външно налягане. 
Силата на повдигане е пропорционална на контактната повърхност и нивото на вакуума. Ако нивото на вакуума 
се увеличи от 60% до 90%, силата на повдигане нараства до 1,5 пъти. За да се ограничи потреблението на 
енергия, за предпочитане е да се ограничи нивото на вакуума и да се увеличи повърхността на вакуумната 
вендуза.

Сила на 
повдигане [N], 
перпендикулярна 
на повърхността, 
при различни нива 
на вакуума

Сила на повдигане 
[N], успоредна на 
повърхността, при 
различни нива на 
вакуума

Мин. радиус на 
крива

Обем Максимално 
вертикално 
движениеОсвен определяне на размерите на обекта, визуалната преценка идентифицира дали обектът е заоблен или 

плосък.
Използването на вакуумна вендуза, която най-добре пасва, е важно. Допълнителна полза може да има от 
анализа на структурата на обекта.
По-внимателно изследване може да разкрие грапавини, които освен че ограничават използването на вакуумни 
вендузи, носят и риск.

• Използвайте вакуумна вендуза, която е подходяща за приложението
• Внимавайте за типа на материала и структурата на повърхността
• Определяйте типа на материала на вакуумната вендуза, който е подходящ за приложението
• Конструирайте системата с подходящ коефициент на безопасност
• Разберете възможните динамични сили, които може да влияят на приложението
• Разпределяйте вакуумните вендузи спрямо центъра на тежестта
• Използвайте подходящи принадлежности за приложението
• Имайте предвид типа на окончателната обработка на повърхността

Често е нужно да се проверява работната температура, нужна при реализирането на дадено приложение.
Прекалено високи температури, например при термоформоване, или прекалено ниски температури изискват 
използване на вакуумни вендузи, направени от специални съставки. Силиконът е най-доброто решение, дори 
и да има риск от изпускане на малки частици (ореол), което затруднява последващото боядисване. В такива 
случаи вакуумни вендузи от HNBR са идеалното решение.

Какво представлява въздухопроницаемостта на материала? Това е важен въпрос за определянето на формата на 
вакуумната вендуза и за оразмеряването на помпата. Въздухопроницаемостта се дефинира като количеството 
въздух при атмосферно налягане, преминаващ през материала, подложен на спадане на налягането. Стъклото 
не позволява преминаване на въздух, докато хартията, например, е пълна с фини отвори.

След определяне на теглото и размера на обекта, трябва да се определят типът и диаметърът на вакуумната 
вендуза. Използването на възможно най-голяма вакуумна вендуза дава възможност за намаляване на нивото на 
вакуума.
Това решение дава много предимства, включително съкратено време за изпразване, намалена консумация на 
енергия и удължен живот на вакуумната вендуза.

КОЛКОТО НИВОТО НА ВАКУУМА Е ПО-ВИСОКО, ТОЛКОВА ПО-ВИСОКО Е ИЗИСКВАНЕТО ЗА 
ЕНЕРГИЯ

ПАРАМЕТРИ

ПОВЪРХНОСТ И СТРУКТУРА

ПАРАМЕТРИ, КОИТО Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ ПРОВЕРЯТ

МАТЕРИАЛ

ВЪЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТ

ИЗБОР НА ВАКУУМНАТА ВЕНДУЗА


