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1. Exploatarea î  sigura ţă a siste elor rioge i e 

 

“e re o a dă a tualizarea u oşti ţelor legate de proprietăţile lichidelor criogenice şi 

stocarea lor, predate la curs) 

Introducere 

Criogenia, are domeniul specific de existenţă, de obicei, la temperaturi situate sub 120 K                    

(-1530C). Tinând cont de acest do e iu de te peraturi s ăzute şi de etodele şi pro esele 

ara teristi e, su te  deseori o fru taţi u unele riscuri prezente în exploatarea 

sistemelor criogenice.  Aceste riscuri sunt generate de: 

 temperaturile joase 

 vaporizare 

 presiune 

 natura fizico- hi i ă a produselor 

 transportul crio-fluidelor  

1. Temperaturile joase 

Fu ţio area siste elor rioge i e la temperaturi joase poate induce unele pericole (asupra 

operatorului are pot fi puse î  legătură u: 

                                           

şi are au la origi e fe o e e legate de s hi ul ter i . 
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Transferul de căldură radiativ este eglija il. 

• între heliu lichid (4,2 K) şi o suprafaţă aflată la  K, fluxul termic : cam 46 mW/cm2  

 

Ceea ce i di ă faptul ă a est e a is  de tra sfer de ăldură, î tre o suprafaţă foarte re e 

şi orpul u a , este pra ti  i ofe si . 

 

Tra sferul de ăldură pri  o du ţie 

Dis ută  ai i despre o ta tul dire t di tre u  orp aflat la te peraturi rioge i e şi 

elemente ale corpului uman. 

1) contactul cu un metal neizolat termic (ex. linie de evacuare, tub de trensfer, conducte, 

...) 

k(piele)  ~ 1,5 W/cm.K               pt. intervalul 4 K – 300 K  

eea e i di ă u  tra sfer de ăldură foarte rapid, şi are poate produ e leziuni severe (ca 

ur are a î gheţării apei di  ţesuturile di  zo a de o ta t .  Leziu ile produse se a ifestă 

sub forma unor arsuri. 

Evitarea acestor riscuri  soli ită utilizarea u or ă uşi spe iale, izolate ter i  şi are să 

redu ă drasti  tra sferul de ăldură. 

 

2) contactul cu un lichid criogenic produ e o aporizare rapidă a a estuia 
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A eastă e aporare rapidă poate fi prote ti ă pe tru s urt ti p ir a s . Fe o e ul este 

cunoscut sub numele de calefacţie (sau efectul Leidenfrost  şi o stă în formarea unui film 

de gaz la imersarea unui obiect cald într-un lichid criogenic. Filmul de gaz are rolul unui 

izolator temic. 

• După a est s urt i ter al de ti p, î să î  lipsa prote ţiei  ur ează o ta tul u 

pielea,care este extrem de agresi  şi o du e la apariţia u or „arsuri  sau degerături. 

Apa di  ţesuturi poate î gheţa şi poate distruge elulele sau ţesuturile. Severitatea 

leziunilor este cu atât mai mare cu cât acestea su t ai adâ i, u eapărat ai 

extinse. 

• Pielea eprotejată se poate lipi de o ie tul etali  sau de o du ta ră ite de li hidul 

rioge i . I  astfel de situaţii,  pielea şi ţesuturile adia e te se pot rupe. 

 

Cu ât ră irea este ai rapidă: 

•  distrugerea elulelor este ai i porta tă 

• leziunile mai adânci  

Revenirea zo elor afe tate este posi ilă pri  î ălzire. Cu ât î ălzirea este ai rapidă: vor 

supra ieţui ai ulte elule. 

Î  eea e pri eşte contactul cu ochii hiar şi o e pu ere de s urtă durată a o hilor la azot 

lichid sau la vapori reci poate produce leziuni oculare serioase, ireversibile sau  chiar orbire.  

 

Tra sferul de ăldură o ve tiv  

A est tip de tra sfer de ăldură este fa orizat  de preze ţa stropi lor de li hid şi a jeturilor 

de gaz rece care apar de obicei la transferul lichidelor criogenice . 

Stropii  de lichid– u su t foarte peri uloşi  pe tru piele datorită alefa ţiei. Î să este posi il 

ca hai ele/ţesăturile î să pot să-i reţi ă, a u  urete, ceea ce va avea ca efect constituirea  

u or zo e foarte re i are pot produ e leziu i ţesuturilor di  i ediata apropiere. 
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Jeturile de gaz rece sunt foarte periculoase din cauza vitezei mari a particulelor de lichid, 

eea e o du e la oefi ie ţi ai o du ti ităţii ter i e foarte ari, şi are per it 

e tragerea u or ari a tităţi de ăldură.  

De e e plu, a tităţile de ăldură e trase: 

Jetul de heliu lichid – 1550 J/g  de la 4 la 300 K 

Jetul de azot lichid – 308 J/g de la 77 la 300 K  

Aceste jeturi pot provoca leziuni severe (arsuri / degerături), î  a se ţa u or ăsuri de 

prote ţie. 

 

Pri ipalele ăi de prote ţie  a personalului: 

purtarea ă uşilor şi a ochelarilor de protecţie, î călţă ite care să acopere picioarele (laba 

piciorului). 

 

 

(vezi http://cryocourse2011.grenoble.cnrs.fr/IMG/file/Lectures/Gianese-SafeCryoPracticev2.pdf) 
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Pe tru a e ita o se i ţele peri olelor are pot apare a ur are a tra sferului de ăldură, 

pute  for ula işte reguli ge erale: 

Ate ţie la suprafeţele re i 

 ate ţie la dispoziti ele de sigura ţă supape de sigura ţă  de unde pot apare jeturi 

de gaze reci  ) 

  Ate ţie î  ti pul tra sferului de li hide rioge i e   

 

 

âi ile, hiar u ă uşi, u se i trodu  î  azot li hid !!! 

 

În cazul arsurilor (reci): 

• î depărtă  te tilele di  zo a afe tată 

• le î ălzi  u apă ălduţă, pe o suprafaţă e ti să 

• le protejă  u u  pa sa et steril 

• da ă e azul – ate ţie edi ală 

Probleme rezultate în urma vaporizarii lichidelor criogenice  

 

Î  ur a e aporării rapide a li hidelor rioge i e, rezultă apori foarte re i î  at osfera di  

î ăpere. 

 

I halarea aerului foarte re e sau a aporilor foarte re i pot afe ta plă â ii sau ăile 

respiratorii, în general, a personalului aflat în imediata apropiere. 

 

 



1. Exploatarea î  sigura ţă a siste elor rioge i e 

 

6 
 

Asfixiere 

Vaporizarea criofluidelor conduce la generarea unor volume mari de gaze. De exemplu, în 

azul azotului olu ul reşte de ir a  de ori iar î  î ăperi i sufi ie t e tilate asta 

î sea ă redu erea o e traţiei de o ige . Ni elul or al al o e traţiei de o ige  este 

de 21%. 

De exe plu, î  azul u ei î ăperi e e tilată de  3 (6 m x 6 m x 2,80 m) 

• aporizare rapidă a  litri de heliu li hid de exemplu în cazul unui quench la un 

magnet supraconductor)  

20 litri LHe   15 m3 de He gaz  

Ceea ce are a efe t redu erea o e traţiei de o ige  su   % are o stitue pragul de 

alar ă . 

Iată âte a si pto e i duse de o e traţia de o ge  www.neel.cnrs.fr-Safety and good 

practice in handling Cryofluids) 
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Î  î ăperile î hise î  are se utilizează sau se sto hează li hide rioge i e e i porta t să 

deter i ă  a titatea a i ă de li hid e aporată astfel î ât să păstră  o e traţia de 

oxigen la alori a epta ile. Î  plus e e esar să ai luă  şi alte ăsuri supli e tare de 

sigura ţă, u  ar fi restri ţio area a esului perso alului, o itorizarea o e traţiei de 

o ge  sau e tilarea î ăperii. 

De exemplu , evaporarea rus ă a azotului li hid di tr-un Dewar de 160 L, într-un laborator 

u di e siu ilede        , poate produ e azot gaz are să reeze o at osferă 

i ertă dar letală. 

Azotul este ai greu de ât aerul astfel î ât î  zo a e aporării, a esta a o upa lo ul 

aerului, eea e a o du e la reşterea defi ie ţei de o ge . Astfel de gaze grele, nu se 

dispersează î  î tregi e şi se a u ulează î  zo a e aporării. Î ăperile e e tilate, sau ele 

închise sunt predispuse  acestui risc asociat cu deplasarea oxigenului de aceste gaze. 

Evaluarea concentraţiei de oxige   

Putem calcula o e traţia o ige ului di  la orator î  diferite situaţii2. 

1. Evaporarea or ală a azotului li hid di tr-un container u o rată de e aporare de  % 

L/zi  

(am luat ai i o aloare destul de are, a să a e  o aloare a operitoare; ele ai 

multe containere au rata de evaporare sub 3%) 

Putem utiliza ur ătoarea for ulă de al ul pe tru o e traţia o ige ului după 

aporizarea o pletă a azotului li hid: 

(http://cryocourse2011.grenoble.cnrs.fr/IMG/file/Lectures/Gianese-SafeCryoPracticev2.pdf) 

 

unde 

CO2- o e traţia de o ige  rezidual pro e t  olu i  
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V- volumul camerei în m3 

n- rata de e tilaţie a aerului î  a eră 

VLN2 –volumul de azot lichid stocat în L. 

De e e plu pe tru o a eră de 6m x 6m x 2,8 m = 100m3 

VLN2 = 200 L 

n = ,  u e istă e tilare spe ială   

calculul conduce la:                                       

2. Î  azul u ui o tai er ăzut presupu â d o e aporare rus ă a li hidului  

în a est az utiliză  for ula: 

 

unde am notat: 

VLN2 –volumul de azot lichid scurs din container în L. 

de exemplu:  

în cazul camerei cu volumul: V = 6m x 6m x 2,8 m = 100m3 

VLN2 = 20 L , volumul evaporat 

Cal ulul e o du e la ur ătorul rezultat:   

                                     

Pentru  e itarea o se i ţelor a estor pote ţiale ris uri, se re o a dă a ţiu i de pre e ţie, 

sau pro edure de sigura ţă. 

pro eduri de sigura ţă  
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 li ii de aerisire, siste e de e a uare, supape de sigura ţă 

  î ăperi e tilate 

 controlul periodic al echipamentelor 

 i struirea periodi ă a perso alului  

 transportul containerelor cu mijloace  adecvate 

î  î ăperile î hise, î  tu eluri, î  a erele urate, su soluri, piv iţe  

 prote ţia ole ti ă 

•  detectoare de oxigen 

 Prote ţie i di iduală 

•  dete tor porta il de o ige  u alar ă pe tru o e traţii ai i i de % 

 

Creşterea o e traţiei de oxige  

Nu doar defi ie ţa de oxge  poate fi peri uloasă, i şi reşterea o e traţiei a estuia. 

Temperatura de fierbere a unor gaze, cum ar fi heliul, azotul, hidrogenul, e suficient de 

o orâtă a să pro oa e li hefierea aerului. Asfel, ă aerul se a solidifi a pe o du tele 

eizolate ter i  pri  are ir ulă gazele e ţio ate. Căldura late t ă de vaporizare  a 

azotului este ult ai i ă de ât ea a o ige ului, eea e a o du e la o at osferă 

î ogăţită î  o ige , şi astfel la o reştere a ris ului de i e diu. 

 

Ris uri î  preze ţa gazelor sub presiune  

Gazele aflate în butelii sub î altă presiune (150-200 bar) su t o preze ţă o iş uită î  

laboratoarele de criogenie. 

Acestea sunt frecvent utilizate: 
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• pentru presurizări 

• transferul lichidelor criogenice 

• atmosfere inerte 

• pt sudură 

Ma ipularea a estor utelii tre uie fă ută doar de ătre perso al instruit. 

I  a este re ipie t aflate su  presiu e su t sto ate a tităţi i e se de e ergie. 

Pute  esti a a eastă e ergie u ajutorul for ulei lui Brode: 

(http://cryocourse2011.grenoble.cnrs.fr/IMG/file/Lectures/Gianese-SafeCryoPracticev2.pdf) 

 

calculul pentru o butelie cu heliu la 200 bar cu volumul tipic de 50 L: 

W = 1,5 . 10
6
 J 

A eastă aloare orespu de la , 6 kg TNT (tri itrotolue   adi ă este a  ât o gre adă. 

Pe tru  kg TNT e ergia e plozi ă este de ,  MJ/kg, o for  National Institute of 

Standards and Technology(NIST)). 

Astfel încât, este evident pericolul pe care il poate prezenta explozia unei butelii sub 

presiune. 
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Explozia sistemelor are utilizează gaze la î altă presiu e  

Un asfel de eveniment este extrem de agresiv. În urma unei explozii de acest ge , rezultă o 

u dă de presiu e are a e er ita presiu i e or ă pe suprafeţele orpurilor di  e i ătate, 

efectele imediate putând fi: 

• spargerea pereţilor, a ferestrelor u io urile afere te  

• spargerea timpanului   

Butelia de i e o ra hetă , putând produce distrugeri mari ale materialelor dar fiind un 

fa tor gra  de a e i ţare şi pe tru perso alul di  zo ă. 

Pro edurile de sigura ţă, î să, da ă su t respe tate pot evita aproape î  totalitate a este 

riscuri. 

 Buteliile se păstrează î  lo uri spe ial a e ajate, u a es de perso al restri ţio at 

u de su t asigurate u la ţuri sau ordoa e etali e, are să e ite răstur area lor. 

 Tra sportul se efe tuază u ijloa e spe ial realizate î  a est s op. 

 Î  azul ori ărui e peri e t are soli ită preze ţa u ei utelii u gaz su  î altă 

presiu e, a esta tre uie asigurată faţă de ori e posi ilitate de iş are, pri  ijloa e 

specifice, pe toată durata utilizării. 

 Redu toarele de presiu e de pe utelii tre uie să fie erifi ate periodic, pentru a ne 

asigura de u a lor fu ţio are. 

 

Explozii ge erate de vaporizarea rapidă a li hidelor 

criogenice  

Containerele rioge i e su t ase izolate ter i . Î  a este ase, î să, li hidele rioge i e au 

o fier ere o ti uă, di  auza di erselor for e de pătru deride ăldură. Da ă a este ase ar 

fi o plet î hise presiu e rezultată î  ur a aporizării li hidelor rioge i e ar reşte 

continuu conducând la explozia recipientelor. 
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Presiu ea poate reşte foarte rus  î  azurile gazelor are au ăldura late t de aporizare 

foarte i ă şi rata de e pa siu e foarte are  aşa u  su t heliu sau azotul. 

A eastă situaţie extre  de peri ulosă poate apare a rezultat al: 

• spargerii idului di  izolaţiile pri  id ale containerelor cu lichide criogenice 

• quench- tre erea u ui ag et supra o du tor î  stare rezisti ă 

• î hiderea supapelor de sigura ţă 

• etc... 

Efe tele a estei explozii asupra o ie telor î ve i ate şi asupra perso alului su t si ilare 

exploziei gazelor sub presiune, la care se adaugă şi efe tul te peraturilor s ăzute. 

Pentru evitarea a estor situaţii o tai erele rioge i e su t pre ăzute u supape de 

suprapresiu e şi/sau dis uri de rupere. 

O supapă de suprapresiu e  este un dispozitiv mechanic care este utilizat pentru a controla 

sau a limita presiunea într-un vas închis. 

A esta utilizează u  ar  etali  a ărui tărie este ajustată a să des hidă sau să î hidă un 

orificiu, aşa u  se ede î  figura a e ată. 

 

Fig 3. Pri ipiul de fu ţio are al u ei supape de suprapresiu e. 

NPTEL Course on Cryogenic Engineering (http://www.me.iitb.ac.in/~matrey/nptel.html) 



1. Exploatarea î  sigura ţă a siste elor rioge i e 

 

13 
 

Când presiunea din vas este mai mare decât presiunea a i ă per isă de o i ei u -10 

%), supapa se deschide, des ăr â d excesul de presiune, de o i ei î  at osferă. 

Aceste dispoziti e si ple su t foarte efi ie te, da ă fu ţio ează, astfel ă e e esar 

o trolul periodi , şi ât ai fre e t al a estora. De ulte ori, asele rioge i e su t 

pre ăzute u ai ulte supape de suprapresiu e redu da te , astfel î ât să se e ite 

situaţia lo ării o plete a dispoziti elor de sigura ţă. Î  ulti ii a i au î eput să fie 

utilizate dispoziti e ele tro i e, are o trolează şi o itorizează presiu ea î  astfel de 

sisteme. 

 

• vasele de stocare a lichidelor criogenice nu trebuie închise eta ş, sau ele trebuie 

pre ăzute u supape de suprapresiu e, pe tru „des ăr area  presiu ii aporilor, 

pe tru o utilizare î  o diţii de sigura ţă depli ă.  

 

Discurile de rupere 

Un disc de rupere nu e un dispozitiv cu auto-î hidere, a supapele de sigura ţă. Este u  

dispoziti  etali  se si il la presiu e difere ţială. Câ d a est i el de presiu e este depăşit, 

dis ul se rupe se sparge . El fu ţio ează a ele e t de prote ţie fie pe e es de presiu e 

fie pe vacuum. Co stă  di tr-o diafrag ă are desparte zo a u presiu e ridi ată de ea u 

presiune normală. Creşterea difere ţei de presiu e o du e la spargerea diafrag ei, şi 

des ăr area presiu ii. 

 

            

Fig.4. Disc de rupere [3]. 
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Reziste ţa e a i ă a materialelor  

Te peraturile joase afe tează proprietăţile e a i e ale aterialelor. Î  ge eral, reziste ţa 

e a i ă se î u ătăţeşte u di i uarea te peraturii.  

Cele ai ulte ateriale utilizate î  rioge ie au stru tură ristali ă. Materialele care au o 

stru tură ristali ă u  u feţe e trate CFC  ră â  du tile şi la te peraturi joase. Cele u 

stru tura u  u olu  e trat de i  fria ile, asa te la te peraturi joase şi se pot sparge 

destul de uşor. 

De ase e ea, î  ursul ră irii adânci apar tensiuni mecanice care în cuplaj cu friabilitatea 

i dusă la te peraturi joase pot o du e la rupere sau spargerea unor conducte sau 

suporturi. 

U  alt aspe t de are tre uie să ţi e  o t este î i area aterialelor are au dilatări 

termice diferite, are di  ou pot să ge ereze te siu i i ter e. Cuplarea a estor ateriale 

tre uie realizată î  ai ulti paşi u ateriale a â d dilatări ter i e i ter ediare, pe tru 

a te siu ile i ter e să fie reduse. 

E foarte i porta t să u oaşte  ara teristicile materialelor utilizate la temperaturi joase!  

Umiditatea  

Co tai erele rioge i e ele pe tru azot li hid  o u i ă u ediul e terior pri  

î ter ediul „gâturilor , are su t iste tu uri etali e sau di  fi re de sti lă. Da ă 

diametrul  acestora e sufi ie t de i  aporii de apă di  at osferă pot o de sa pe 

interiorul acestor tuburi pe care îl pot obtura, ceea ce readuce pericolul de explozie din 

cauza suprapresiunii. 

Acest risc poate fi diminuat: 

• vasele (de LN2) trebuie pre ăzute u u  apa  are pere ite ir ulaţia aporilor 

• vasele închise (cum sunt cele de heliu) – pre ăzute u supape de sigura ţă  de 

suprapresiu e  şi dis uri de rupere  
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Şo ul e a i  este un alt risc pe care îl putem întâlni în manevrarea containerelor cu lichide 

criogenice. Efectul  este, de ele ai ulte ori, pierderea idului di  izolaţiile ter i e şi 

aflu ul rutal de ăldură eea e o du e la e aporarea i te să ur ată de e e tuala 

reştere de presiu e şi e plozia i i e tă î  azul a se ţei supapelor de sigura ţă sau a 

discurilor de rupere). 

 

Riscuri fizico-chimice  

Toxicitatea  

Cele mai multe gaze criogenice nu sunt toxice, sunt inerte: 

Azot, heliu, argon, ..., nu sunt toxice (exceptând asfixierea). Riscul asfixierii este foarte mare 

în cazul izitării i trării  aselor ari de sto are a li hidelor rioge i e, î  a se ţa 

mijloacelor de ventilare. 

Unele gaze lichefiate pot fi periculoase din acest punct de vedere: 

 ozonul (O3) 

 monoxidul de carbon (CO)  

 hidrogen 

Î  o se i ţă î  situaţiile î  are se lu rează î  preze ţa a estor gaze este e esară preze ţa 

detectoarelor de toxicitate. 

Aprinderea 

Riscul de aprindere sau chiar de explozie trebuie avut în vedere în cazul unor gaze 

inflamabile ca hidrogenul, monoxidul de carbon, metanul. 

Hidrogenul poate fi foarte periculos: 

 foarte bun combustibil 
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 extrem de inflamabil 

 fără uloare, fără iros 

 Pre auţii necesare în cazul hidrogenului 

 spaţii e tilate, li ii de aerisire şi supape de sigura ţă 

 sisteme antiexplozie specifice pt H2 

 fla ăra i terzisă 

Stocarea hidrogenului lichid 

 î pă â tarea asului (pentru a e ita des ăr ările ele tri e  

 zo ă u a es li itat 

E ide t, se i pu e u stri teţe instructajul operatorilor pentru riscuri specifice H2. 

Oxigenul 

“ urgerile de o ge  li hid, hiar da ă a esta u este u  gaz i fla a il, se pot combina cu 

ateriale o usti ile şi astfel pot apare i e dii spo ta e. 

• % e esar pt iaţă 

• peste 23 %  fa orizează arderea poate produce explozii ; materiale care nu sunt 

co usti ile î  od or al, de i  o ustile la o e traţii ridi ate ale o ige ului. 

Este mai greu decât aerul ( d= 1,105). 

Oxigenul este u uşuri ţă reţi ut de î ră ă i te şi u ele a esorii, o du â d la u  ris  de 

i e diu, hiar şi la o ju atate de oră după i preg are. 

Riscuri 

• produ e e plozii î  preze ţa aterialelor are o ţi  hidroge : 

Uleiurile , grăsi ile (hidrocarburile)se pot apri de î  od spo ta , astfel ă preze ţă lor a 

fi e itate î  zo ele î  are poate apare o o e traţie ărită de o ige . 
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• ca orice lichid criogenic  produce arsuri reci  

Pre auţii: 

• e itare o ta tului u su sta ţe are o ţi  grăsi i 

• spaţii e tilate 

• dete tor u alar ă pt > 23 % 

• evitarea flăcărilor, scânteilor  

• zone de stocare cu acces limitat  

 

Trebuie folosite materiale specifice pentru oxigen( O2) 

• Manometre, regualtoare de presiune, supape, conducte, etc. fără grăsi i 

• o presoare, po pe are să u ai ă ungere cu hidrocarburi 

• şuru  i vers ( pentru  a e ita posi ilităţile de o fuzie   

 

Transportul lichidelor criogenice 

În timpul transportului lichidelor criogenice trebuie acordată o ate ţie spe ială pe tru a 

pre e ii s urgerile, astfel î ât să fie e itate e pu erile la apori şi li hde. Valoarea are a 

ratei de e pa siu e li hid/ apori i di ă posi ilitatea dezlo uirii o ige ului di  î ăperi, ceea 

ce poate conduce la asfixiere. 

 li hidele rioge i e se tra sportă î  o tai ere plasate pe ăru ioare, special 

o epute î  a est s op  î  azurile î  are o tai erele u su t pre ăzute u roţi 

pentru transport) 

 Da ă este e esar tra sportul a ual, a esta a a ea lo  pri  parti iparea a el puţi  

2 persoane. 



1. Exploatarea î  sigura ţă a siste elor rioge i e 

 

18 
 

 containerele cu azot lichid sau alte lichide criogenice u se tra sportă î  

auto ehi ule î  are o parti e tul şoferului u este separat şi izolat de spaţiu 

destinat transportului. Iar a est spaţiu tre uie e tilat. 

 

Transportul tre uie să ai ă lo  î  o diţii spe iale u erifi area supapelor de sigura ţă şi 

suprapresiune şi o for  u legislaţia î  igoare. 

 

• Nu se î hid i iodată supapele de suprapresiu e. 

• “e a plasează supape de sigura ţă pe toate containerele închise(inclusiv pe partea 

de vacuum). 

 

Socarea lichidelor criogenice 

Stocarea containerelor rioge i e des hise, sau aporizarea a ide tal i te să a li hidelor 

rioge i e pot produ e o at osferă u defi it de o ige . 

 asele De ar di  sti lă tre uie să ai ă u  strat a operitor, e terior pe tru a e ita 

proiectarea cioburilor în cazul unor explozii. 

 Co tai erele u li hide rioge i e se sto hează î  î ăperi e tilate. Nu se sto hează 

pe holuri, s ări, a ere de lo uit, irouri sau î ăperi e e tilate. 

 Î  la oratoarele de er etare, se re o a dă să u se păstreze ai ult de u  as 

Dewar cu lichid crioge i , pe tru tra sfer de li hid pe tru reî ăr are . 

Este utilă se alizarea o po e telor are prezi tă ris uri î  utilizare. Câteva exemple sunt 

prezentate mai jos: 
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pe containere(de exemplu) [2]

 

 

sau chiar pe conducte [2]: 

 

  

                             

simbolul de frig adânc [2] 

câmpuri magnetice intense                                                           gaze comprimate [2] 

pictograme pericol- avertizare gaz neimflamabil, ne-toxic 
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Î tre ări: 

1. Care este peri olul are poate apare â d pielea este e pusă la li hide rioge i e? 

2. Care este limita minimă per isă a o e traţiei de o ige  î  at osferă pe tru 

respiraţia oa e ilor? 

3. Azotul sau o ige ul, are are ăldura late tă de aporizare ai are? 

4. Gazul cald sau gazul rece, care are densitatea mai mare? 

5. Ce se î tâ plă u u  as are o ţi e u  li hid rioge i  şi are este î his er eti ? 

6. Cu  e ită  o ta tul u li hidele rioge i e î  la orator? 

7. Daţi âte a e e ple de azuri i i u   î  are poate să apară e aporarea rapidă 

a lichidului criogenic dintr-un container. 

8. Ce este o supapă de suprapresiu e, şi u  fu ţio ează? 

9. Care su t peri olele are pot să apară î  azul e aporării ruşte a u ui li hid 

criogenic (heliu sau azot)? 

10. Cum putem evita explozia unui o tai er riostat  are o ţi e u  li hid rioge i ? 

 

Bibliografie: 

1. *** Safety Matters (for cryogenic and high magnetic field systems) Oxford 

Instruments, 1994, 1995. 

2.  http://cryocourse2011.grenoble.cnrs.fr/IMG/file/Lectures/Gianese-

SafeCryoPracticev2.pdf 

3. T. M. Flynn, Cryogenic Engineering, Sd. Edition, MARCEL DEKKER, New York, 2005. 

4. http://chemistry.about.com/od/healthsafety/ig/Laboratory-Safety-Signs/Low-

Temperature-Warning-Symbol.htm 
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2. Transferul azotului lichid 

 

Transferul de azot lichid dintr-un vas Dewar într-altul sau într-un criostat sau la un experiment trebuie 

făcut cu atenţie deosebită, ţinând cont de potenţialele pericole care pot să apară şi pe care le-am 

menţionat în capitolul „Exploatarea în siguranţă a sistemelor criogenice”: De asemenea e necesar să 

urmărim indicaţiile şi recomandările prezentate. 

Azotul lichid este păstrat (şi transportat), în laboratoare, fie în containere (vase Dewar) cu lichidul aflat la 

presiune atmosferică (şi având temperatura de 77 K) sau în containere auto-presurizate.  

Având o căldură latentă mare, evaporarea azotului lichid nu devine excesivă când transferul acestuia are 

loc printr-o conductă neizolată termic. Se utilizează conducte izolate doar în cazul transferului pe 

distanţe mai mari de 10 m. 

2.1 Transferul azotului lichid din vase Dewar aflate la presiune atmosferică 

În cazul containerelor care păstrează azotul lichid la presiune atmosferică (Fig. 2.1), pentru extracţia 

lichidului (LN2) este necesară presurizarea vasului printr-un dispozitiv de sifonare (vezi Fig. 2.2) de la o 

butelie cu azot sau de la o pompă de picior (Fig.2.3). Presiunea nu trebuie să depăşească valoarea de 0,2 

bar. La capătul dispoziţivului de sifonare este ataşat tubul de transfer. Acest tub, de cele mai multe ori 

este un tub din material plastic cu diametrul de circa 1 cm. Întregul aranjament este arătat în Fig. 2.4. 

Uneori se utilizează şi tuburi de transfer din cupru sau inox, când sunt necesare presiuni de transvazare 

mai ridicate sau în prezenţa şocurilor sau vibraţilor. 
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Fig. 2.1 Container de azot lichid la presiune 

atmosferică.  

Fig.2.2 Dispozitiv de sifonare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2.3 Pompă de picior. Fig.2.4 Aranjamentul experimental pentru 

transferul de LN2  
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Atenţie! Multe materiale devin friabile, casante la astfel de temperaturi joase. Nu este indicată 

atingerea tubului în timpul transferului cu mana sau cu un obiect oarecare. Acest fapt poate conduce 

uneori, în prezenţa unor şocuri mecanice (destul de frecvente în timpul transferului, uneori chiar fară 

contactul din exterior) la spargerea tubului de transfer cu împrăştierea bucăţilor rezultate şi stropirea cu 

picături de azot lichid. Spargerea tubului din plastic nu prezintă pericole majore, întrucât bucăţile 

rezultate sunt mici, viteza lor de împrăţtiere nu e prea mare iar stropirea cu jetul de azot lichid poate fi 

stopată rapid prin reducerea presiunii la valoarea presiunii atmosferice (şi în cazul presurizării cu gaz de 

la o butelie şi în cazul folosirii pompei de picior). 

2.2 Transferul azotului lichid din vase Dewar auto-presurizate 

În multe laboratoare se utilizează vase de stacare a azotului lichid auto-presurizate, prevăzute cu un 

regulator de presiune, având capacităţi de cele mai multe ori de circa 100 – 150 L. Schema de principiu a 

unui astafel de vas este prezentată în Fig. 2. 5. 

Manometru

Supapă de 
suprapresiune

Supapă pentru 
extraţie de azot lichid

Indicator de 
nivel

Supapă de 
descărcare a 

presiunii

Supapă de 
presurizare

Regulator de 
presiune

Serpentină de 
presurizare

 

Fig. 2.5 Structura schematică a unui vas Dewar pentru stocarea azotului lichid, cu auto-presurizare. 
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În acest caz, în spaţiul vidat dintre vasul interior şi cel exterior, este plasată o serpentină metalică prin 

care circulă azotul lichid (care vine de la baza vasului interior), când este deschisă supapa de presurizare. 

Azotul lichid se vaporizează în serpentina metalică, ceea ce are ca efect creşterea presiunii deasupra 

suprafeţei lichidului. Deschiderea supapei de extracţie conduce la efectul de sifonare.  

 

Fig. 2.6. Container pentru stocarea azotului 

lichid cu auto-presurizare cu volumul util de 

100 L [4]. 

Tubul de transfer, este de obicei metalic, flexibil izolat termic şi cu ţesătură metalică exterioară. Fucţie 

de tipul aplicaţiei un astfel de container poate furniza şi azot sub formă de gaz. Supapele de 

suprapresiune menţin presiunea constantă în container la o valoare maximă. Presiunea în timpul 

transferului poate fi controlată de un regulator de presiune, între câţiva zeci de mbari şi circa 1-2 bar 

(sau chiar mai mult funcţie de presiunea maximă pe care o suportă containerul). În Fig. 2.6 este 

prezentată imaginea unui astfel de containr utilizat pentru stocarea şi transferul azotului lichid. 

Bibliografie 

1. N.B. Balshaw, Practical Cryogenics. An Introduction to Laboratory Cryogenics, Published by Oxford 

Instruments Superconductivity Limited. 

2. ****Safety Matters (for cryogenic and high magnetic field systems) Oxford Instruments, 1994, 1995. 

3. ****Cryogenics Safety Manual - a guide to good practice.The British Cryogenics Council, Mechanical 

Engineering Publications Ltd, 3rd Edition,1991. 

4. http://www.spacetechequipments.com/ 
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3. Experimente cu azot lichid 

 

 

Introducere: Azotul lichid (Se recomandă actualizarea cunoştinţelor specifice  acestui subiect, 

predate la curs) 

Temperatura de fierbere: 77,36 K 

Căldura latentă de evaporare: 160 kJ/L (comparativ pentru apă aceasta este de 2545 kJ/LK) 

Temperatura punctului triplu: 63,15 K 

Presiunea punctului critic: 126 mbar 

Temperatura critică: 126 K 

Presiunea critică: 33,9 bar 
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calefacţia sau efect Leidenfrost  formarea unui strat de vapori între o picătură de lichid şi 

corpul care are temperatura mult mai mare decât temperatura de fierbere a lichidului.  

 

Utilizări în laborator  

 

• prerăcirea unor refrigeratoare sau lichefactori;  

• utilizarea în criostate ca agent de răcire în diferite experimente;  

• pentru prerăcirea unor criostate, care urmează să funcţioneze la temperaturi mai joase 

(de exemplu cu heliu lichid);  

• ca refrigerant în instalaţii de purificare a gazelor (prin adsorbţie).  

• fiind foarte rece poate condensa aerul din atmosferă (care fierbe la circa 80 K), ceea ce 

are ca efect  estimarea  eronată a temperaturii lichidului şi posibilitatea impurificării 

acestuia cu componente condensabile din atmosferă. 

• raportul  volumelor lichid/gaz este de 1:694 evaporarea intensă a azotului lichid, într-un 

recipient închis poate deveni extrem de periculoasă.  

• vasele de stocare a azotului lichid nu trebuie închise etanş, sau trebuie prevăzute cu 

supape de suprapresiune, pentru „descărcarea” presiunii vaporilor, pentru o utilizare în 

condiţii de siguranţă deplină.  

Scopul: 

1. Observarea proprietăţilor azotului lichid 

2. Schimbarea proprietăţilor unor material la temperature joase 

Echipamente: 

• Container pentru azot lichid cu superizolaţie 
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• Vas dewar metallic 

• Vas din polistiren 

• Vase de sticlă, neizolate 

La efectuarea experimentelor studenţii trebuie să poarte mănuşi şi ochelari de protecţie 

Materiale necesare: 

Azot lichid, baloane, bucăţi de cauciuc, folii de plastic, flori, fructe, bucăţi de metal, mingi de 

tenis, mingi de ping-pong, monede. 

Activităţi: 

I. Observarea proprietăţilor azotului lichid 

1. Schimbarea volumului balonului umflat când este adus în contact cu  azotul  lichid. 

2. Efectul Leidenfrost (calefacţia). 

3. Creşterea presiunii într-un vas cu azot lichid, închis. 

4. Condensarea componentelor aerului. 

5. Rotaţia mingii de tenis de masă. 

II. Studiul comportării mecanice a unor obiecte după extragerea din  azot lichid 

1. Foaia de hârtie, folia de plastic 

2. Cauciucul  

3. Monedele  

4. Florile  

5. Fructele  

6. Mingea de tenis  

Veţi prezenta un raport care să descrie experimentele şi concluziile rezultate la fiecare dintre 

activităţile menţionate mai sus. Incercaţi să explicaţi care sunt mecanismele care stau în spatele 

acestor fenomene. 
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Întrebări: 

1. Explicaţi condensarea componentelor aerului pe un vas cu azot lichid, neizolat termic 

2. Care este factorul de conversie a unui litru de azot lichid în gaz, la presiune atmosferică. 

3. Căutaţi o definiţie pentru punctul critic şi pentru punctul triplu al unei substanţe. 

4. Până la ce temperatură minimă poate fi utilizat azotul lichid ca refrigerant? 

 

Bibliografie: 

1. I. G. Deac, Elemente de criogenie, Ed. NapocaStar Cluj- Napoca, 2010. 

2. Th. Flynn, Cryogenic Engineering, Second Edition, Revised and Expanded, Marcel 

Dekker, New York 2005. 

3. http://members.mrtc.com/anvk/cryogenics/cryogenics.html 

http://members.mrtc.com/anvk/cryogenics/cryogenics.html�
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4. Transferul de heliu lichid (LHe) 

4.1 Introducere 

Heliul lichid este mult mai greu de manipulat decât azotul lichid, din cauza proprietăţilor lui termice 

(temperatura de fierbere, căldura latentă de evaporare, căldura specifică, conductivitatea termică). 

Chiar cantităţi mici de căldură pot conduce la evaporarea unui volum mare de heliu lichid. O sarcină 

termică de 1 W poate produce vaporizarea a 1,4 litrii de lichid pe oră. Astfel încât, utilizarea unor 

proceduri greşite de manipulare poate conduce la pierderea unor cantităţi mari, sau chiar a întregii 

cantităţi de heliu lichid. Un avantaj este însă faptul că heliul, după vaporizare, are o entalpie foarte 

mare, ceea ce înseamnă că are şi o putere frigorifică ridicată, pe care o putem utiliza pentru răcire. 

În acest caz este necesar să utilizăm un tub de transfer izolat termic, pentru a evita pierderile de heliu 

lichid. De obicei, aceste tuburi sunt realizate din metal şi au porţiunea mediană flexibilă. Au pereţii dubli 

concentrici, vidaţi la 10-5mbar. La capetele porţiunii flexibile se află câte o conductă, ambele izolate 

termic , una care intră în vasul de stocare şi una care intră în criostat. Structura tipică a unui astfel de vas 

este prezentată în Fig. 4.1, şi este prezentată în cadrul cursului. Unele tuburi de transfer de LHe sunt 

prevăzute cu o supapă reglabilă la capătul care se introduce în criostat, şi care permite reglarea debitului 

de heliu lichid. 

 

Zonă flexibilă

Tub  
p

 a heliului lichid

 izolat termic prin vid
entru vasul dewar de 

stocare

Tub

p  criostat

 izolat 
termic prin vid
entru 

Supapă de vidare

Reglarea 
supapei de heliu 

lichid

Supapa de heliu lichid

 

Fig. 4.1 Structura schematică a unui tub de transfer de heliu lichid [5]. 

Procedura care trebuie urmată pentru transfer este dictată de structura vasului Dewar în care heliul 

lichid este stocat (Fig. 4.2). 
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Fig.4.2.  Structura unui vas Dewar de laborator pentru stocarea şi transportul heliului lichid [5]. 

În Fig. 4.3 este prezentată imaginea reală a părţii superioare a vasului Dewar din care se transferă heliul 

lichid. 

 

Fig.4.3 Imaginea părţii superioare a unui vas Dewar de stocare a heliului lichid [2]. 
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4.2 Procedura indicată pentru transferul heliului lichid într-un criostat 

a) Criostatul este rece şi conţine LHe, dar nivelul acestuia trebuie ridicat 

1. Deschideţi încet robinetul pentru descărcarea presiunii V-2 după care îl veţi închide imediat. 

2. Închideţi robinetul supapei de joasă presiune V-3. 

3. Se prinde tubul de transfer cu ambele mâini de fiecare dintre conductele semirigide de transfer 

şi se aduce în apropierea vasului de stocare. 

4. Se deschide robinetul V-1 de transfer al heliului lichid şi se introduce uşor capătul mai lung al 

tubului de transfer, pe o distanţă scurtă, strângând piuliţa garniturii de cauciuc, astfel încât gazul 

să nu curgă pe lângă tub. 

5. Începând din acest moment, suprapresiunea din interiorul vasului va face ca heliul să curgă prin 

tubul de transfer, evitând intrarea aerului. 

6. Tubul de tranfer se introduce lent în vasul de stocare spre contactul cu suprafaţa LHe. 

7. Gazul rece (pe care îl simţim cu mâna) care este evacuat prin celălalt capăt al tubului de transfer 

are capacitatea de a prerăcii tubul.  

8. Pentru a continua transferul, e necesar să folosim o sursă de presurizare cu heliu. Această sursă 

poate fi o butelie cu heliu sau o băşică (ca o minge) de cauciuc pe care o comprimăm periodic 

după fiecare expansiune. Presurizarea (sub 0,15 bar) o facem conectân sursa de presiune la 

valva V-2. 

9. În scurt timp jetul de heliu eliminat devine vizibil arâtând ca un jet de ceaţă albă. Apoi acesta 

capătă aspectul unei flăcări ascuţite, ca apoi devine de culoare alb laptos şi pare că îşi reduce 

viteza. Este momentul când prin tubul de transfer încep să treacă picături de heliu lichid. Ne 

asigurăm că am conectat evacuarea criostatului la linia de recuperare a heliului (dacă avem aşa 

ceva). Acum putem introduce tubul de transfer în criostat în vederea transferului de lichid. 

Introducerea tubului de transfer înaintea acestui moment, poate conduce la trasferul de gaz în 

criostat care produce evaporarea unei cantităţii importante din heliul lichid aflat deja în criostat. 
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Fig. 4.4 Cuplarea valvei de descărcare a presiunii cu o sursă externă de presiune [2]. 

 

10. Un transfer optim va conduce la depunerea de chiciură pe tubul liniei de recuperare a heliului pe 

o lungime nu mai mare de 2 m. Transferul de lichid va avea loc până la atingerea nivelului dorit, 

semnalat de un senzor de nivel. 

11. În acest moment, închidem robinetul V-2, şi deschidem V-3. Simultan extragem lent cele două 

capete ale tubului de transfer din vasul de stocare şi din criostat. Extragerea o efectuăm lent,  

(cu mănuşi izolate termic) doarece tuburile sunt reci şi pot distruge garniturile de cauciuc 

utilizate pentru etanşare. 

12. După extragerea tubului cuplăm supapa de suprapresiune a criostatului şi închidem robinetul V-

1. 

13. Pentru reducerea presiunii din vasul de stocare, deschidem robinetul de descărcare până 

presiunea ajunge la o valoare rezonabilă constantă, pe care o vizualizăm pe manometru sau, 

până când jetul de heliu eliminat se reduce considerabil. 

b) Criostatul este cald şi nu conţine LHe. 

Pentru a evita pierderi masive de heliu lichid, care este scump, se procedează la prerăcirea criostatului 

cu azot lichid. La temperaturi joase, cum este cea a azotului lichid, căldura specifică a metalelor se 

reduce foarte mult. Aşadar, vom prerăci criostatul cu azot lichid, urmând să continuăm răcirea cu heliu 

lichid doar de la acest nivel de temperatură. În plus, entalpia vaporilor de heliu este foarte ridicată şi 

trebuie utilizată pentru extragerea căldurii din criostat (şi componentele lui, cum ar fi magnetul 

supraconductor). 

1. În acest caz criostatul se umple cu azot lichid. Atât compartimentul destinat azotului lichid cât şi 

cel destinat heliului: prin conducta de alimentare cu heliu lichid (unde se introduce tubul de 
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trasfer al heliului lichid) introducem un tub de oţel inoxidabil, cu diametrul exterior egal cu cel al 

capătului tubului de transfer (9,5 mm), pe care îl cuplăm prin intermediul unui tub din material 

plastic cu un container de azot lichid. Ne asigurăm că supapa de evacuare a vaporilor de heliu 

este decuplată de la linia de recuperare a heliului. Din containerul cu azot lichid, prin sifonare 

(cu dipozitivul de sifonare, descris la lucrarea precedentă), cu o pompă de picior sau dintr-o 

butelie cu azot gaz, transvazăm azotul lichid. După umplerea completă, a acestui compartiment 

cu azot lichid, umplem şi compartimentul destinat azotului lichid pentru răcirea ecranului de 

radiaţie. Porturile pentru eliminarea vaporilor de azot se lasă deschise. 

2. Se păstrează în această stare până în ziua următoare. 

3. A doua zi, azotul lichid din compartimentul de heliu este extras: se face legătura între tubul de 

oţel inoxidabil (pe care l-am utilizat la umplere) şi containerul de azot lichid prin intermediul 

tubului de material plastic care se introduce în container. Presurizarea se face acum prin portul 

de evacuare a vaporilor de heliu al criostatului, de la o butelie cu heliu gaz.  

4. După evacuarea completă a azotului, vasul fiind uşor presurizat cu heliu, extragem tubul de oţel 

inoxidabil şi închidem ermetic acest port.  

5. În urma evacuării azotului lichid exista posibilitatea ca să mai fi rămas cantităţi reziduale. Pentru 

a ne asigura că am eliminat în întregime azotul lichid vom folosi metoda „pump-and-flash”. 

Pentru aceasta, în prealabil, (după umplerea cu azot lichid) demontăm supapa mare de 

suprapresiune de pe compartimentul destinat heliului lichid şi în locul ei ataşăm conducta 

flexibilă a unei pompe de vid, cu o brăţară care comprimă o garnitură de cauciuc (o-ring) între 

două flaşe prin intermediul unui robinet. Metoda constă în presurizarea uşoară a 

compartimentului destinat heliului lichid, urmată de vidarea acestuia. În timpul vidării pe flaşa 

portului de vidare se formară gheaţă din cauza vaporilor de azot lichid care sunt extraşi prin 

acest port. Procedeul „pump-and-flash” se repetă până când nu se mai formează gheaţă pe 

flanşă, indicând faptul că nu mai sunt extraşi vapori de azot lichid. Deci nu a mai ramas azot 

lichid în compartimentul destinat heliului lichid.  

6. Umplem din nou acest compartiment cu heliu gaz din butelie la presiune puţin mai mare decât 

cea atmosferică (nu mai mult de 0,2 bar). Menţinând presiunea constnată, reamplasăm supapa 

de suprapresiune. 

7. În continuare se urmăreşte transferul de heliu lichid din vasul Dewar de stocare. În acest scop 

scop pregătim tubul de transfer, şi urmărim paşii de la paragraful precedent până la punctul 8, 

apoi introducem capătul tubului de transfer în criostat şi deschidem portul de recuperarea a 
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heliului. Ne asigurăm că capătul tubului de transfer permite ca heliul lichid să fie eliberat cât mai 

aproape posibil de fundul criostatului. Acum utilizăm şi gazul rece de heliu pentru prerăcirea 

criostatului. Astfel dacă heliul este introdus cât mai aproape de fundul criostatului, vaporii de 

heliu vor „spăla” şi vor prerăcii conţinutul vasului. Altfel,există posibilitatea ca evaporarea să 

aibă loc undeva la un nivel ridicat, iar în partea inferioară să nu mai ajungă lichid, aceata rămând 

caldă, şi să nu acumulăm lichid deloc.  

8. Cuplăm portul de evacuare a vaporilor de heliu la linia de recuperare. Vaporizarea fiind intensă 

pe linia de recuperarea se va depune chiciură.  

9. După ce începe colectarea de lichid, vaporizarea se reduce iar lungimea pe care se depune 

chiciură se reduce. În cazul optim, această lungime nu trebuie să fie mai mare de 2 m. 

10. Din acest moment, practic, urmează paşii de următori punctului 10 de la paragraful precedent. 
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5. Producerea vidului înalt cu pompa de difuzie 

 

• Introducere  

(Se recomandă actualizarea cunoştinţelor specifice  acestui subiect, predate la curs):  

• Niveluri de vacuum 

 

 Vid preliminar: 1 bar – 10-3 mbar (torr)  
 Vid înalt: 10-3 – 10-7 mbar 
 Ultaînalt: 10-7 – 10-12 

 

• Măsurarea vidului:  

 

joje Pirani; joja termică 

până la 10-4 mbar  

 

 

Fig. 5.1 Jojă termică, utilizată pentru măsurarea presiunii vidului sub 10-3 mbar [1]. 

vid 
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joje Penning: 

 

Câmpurile E şi B– traiectorie spirală a electronilor – eficienţă mai ridicată de ionizare-mai multe 
ciocniri, mai multe ionizări  

 

 

 

Fig. 5.2  Jojă Penning, utilizată pentru măsurarea presiunii vidului sub 10-6 mbar [1]. 

 

 

• Pompa mecanică de vid cu paletă în rotor 
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• Vid preliminar: 1 bar – 10-3 mbar (torr)  

pompa mechanică de vid preliminar [1]. 

 

 

• pompa de difuzie cu vapori de ulei 

schema principiului de funcţionare [1]. 

 

 Corpul pompei de difuzie [1]. 
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 Agregat de vidare cu PM+PD 

 

 

Fig. 5.3 Schema de principiu a agregatului de vidare cu pompa de difuzie [1]. 

 

Utilizări în laborator  

• vidarea criostatelor 

• vidarea instalaţiilor de filme subţiri 

• testări la vid înalt 

• tratamente termice sub vid 

 

Scopul: 

1. Formarea unor deprinderi de lucru în tehnica vidului 
2. Măsurarea vidului înalt şi mediu 
3. Utilizarea pompei mecalice cu paletă în rotor 
4. Utilizarea unui agregat de vidare cu pompă de difuzie 

Echipamente: 

• joja termică Pirani 
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• Joja Penning/vacuummetru digital 

• Agregat de vidare 

• container pentru vidare 

Activităţi: 

1. Studiul dispozitivelor de măsurare a vidului mediu şi înalt:  
a) joja Pirani : funcţionare 
b) joja Penning: funcţionare 
2. Studiul pompei rotative cu paletă în rotor: pornire, durata de intrare în regim normal, 

vid limită. 
3. Studiul agregatului de vidare:  

a) realizarea circuitului de vidare 
b) pornirea în regim de vid preliminar 
c) pornirea în regim de vid înalt  
d) vidul limită 

Punerea în funcţiune: 

Pentru a pune în funcţiune un astfel de agregat se vor efectua următorii paşi: 

a) Ne asigurăm că toţi robineţii sunt închişi. 
b) Se porneşte pompa mecanică de vid preliminar PVP. 
c) Pentru a începe vidarea incintei cu pompa  PD trebuie să reducem presiunea la un nivel situat sub 

50 mtorr. Acest lucru il vom face cu pompa PVP. Deschidem robinetul care leagă pompa PVP cu 
incinta de vidare şi continuăm vidarea până când presiunea în incintă este mai mică de 50 mtorr. 
Apoi închidem acest robinet. 

d) Deschidem robinetul care este pe linia care leagă pompa PVP cu ieşirea pompei PD. 
e) Când presiunea indicată de joja termică de vid preliminar (Pirani) este sub 200 mtorr, dăm drumul 

la apa de răcire, şi conectăm încălzitorul (reşoul) electric al pompei PD. Intrarea in regim, 
amorsarea pompei PD, durează circa 30 de minute (unele pompe sunt prevăzute cu un senzor 
Penning plasat chiar pe pompa PD care să indice acest fapt)  . 

f) După trecerea acestui interval de timp, verificăm nivelul de vacuum din incinta de vidat. Dacă 
presiunea în incintă a crescut peste 50 mtorr, închidem robinetul de pe linia care leagă PVP şi PD. 
Deschidem robinetul care este pe linia care leagă PVP cu incinta de vidare, până presiunea devine 
mai mică de 50 mtorr. 

g) Acum, închidem acest robinet. Deschidem robinetul care este pe linia dintre PVP şi ieşierea 
pompei PD. 

h) Uşor, deschidem robinetul principal (cu clapetă, de obicei) care este la gura pompei de difuzie PD 
şi permite legătura acesteia cu incinta de vidare. 
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Veţi prezenta un raport care să descrie experimentele şi concluziile rezultate la fiecare dintre 
activităţile menţionate mai sus. Incercaţi să explicaţi care sunt mecanismele care stau în spatele 
acestor fenomene. 

 

Întrebări: 

1. Explicaţi pe scurt funcţionare pompei rotative cu paletă în rotor. 
2. Explicaţi pe scurt funcţionare pompei de difuzie cu vapori de ulei. 
3. Descrieţi funcţionarea jojei termice Pirani 
4. Descrieţi funcţionarea jojei ionice Penning 

Bibliografie: 

1. G. Ventura, L. Risegari, The Art of Cryogenics-Low-Temperature Experimental Techniques, 

(Elsevier Oxford 2008) 
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6. Producerea vidului înalt cu pompa turbomoleculară 

 

• Introducere  (reluăm unele noţiuni din lucrarea numărul 5) 

(Se recomandă actualizarea cunoştinţelor specifice  acestui subiect, predate la curs):  

• Niveluri de vacuum 

 

 Vid preliminar: 1 bar – 10-3 mbar (torr)  
 Vid înalt: 10-3 – 10-7 mbar 
 Ultaînalt: 10-7 – 10-12 

 

• Măsurarea vidului:  

joje Pirani: joja termică 

până la 10-4 mbar  

 

 

Fig. 6.1 Jojă termică, utilizată pentru măsurarea presiunii vidului sub 10-3 mbar [1]. 

 

vid 
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joje Penning 

 

Câmpurile electric  (E) şi magnetic (B)– traiectorie spirală a electronilor – eficienţă mai ridicată 
de ionizare-mai multe ciocniri, mai multe ionizări  

 

Fig. 6.2  Jojă Penning, utilizată pentru măsurarea presiunii vidului sub 10-6 mbar [1]. 

 

• Pompa de vid mecanică cu paletă în rotor 
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• pompa turbomoleculară 

 

 

6.3 Schema de principiu şi imaginea în secţiune a pompei turbomoleculare [1]. 

                                                                                            

pot ajunge până la un nivel de vacuum 10-8- 10-9 mbar  

 

 

• Vid preliminar: 1 bar – 10-3 mbar (torr)  

 

pompa mecanică cu paletă în 
rotor, de vid preliminar 
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Agregatul de vidare 

6.4 Schema de principiu a unui agregat de vidare cu pompă turbomoleculară [1] 
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Fig.6.5 Agregat de vidare cu pompă 
turbomoleculară din dotarea laboratorului de 
magnetism. 

 

Utilizări în laborator  

• vidarea criostatelor 

• vidarea instalaţiilor de filme subţiri 

• testări la vid înalt 

• tratamente termice sub vid 

• pomparea incintelor de vid înalt curate (cu sau fără capcană de azot licihd) 

Scopul: 

1. Formarea unor deprinderi de lucru în tehnica vidului 
2. Măsurarea vidului înalt şi mediu 
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3. Utilizarea pompei mecalice cu paletă în rotor 
4. Utilizarea unui agregat de vidare cu pompă turbomoleculară 

Echipamente: 

• joja termică Pirani 

• Joja Penning/vacuummetru digital 

• Agregat de vidare 

• container pentru vidare 

Activităţi: 

1. Studiul dispozitivelor de măsurare a vidului mediu şi înalt:  
a) joja Pirani : funcţionare 
b) joja Penning: funcţionare 
2. Studiul pompei rotative cu paletă în rotor: pornire, durata de intrare în regim normal, 

vid limită. 
3. Studiul agregatului de vidare:  

a) realizarea circuitului de vidare 
b) pornirea în regim de vid preliminar 
c) pornirea în regim de vid înalt  
d) vidul limită 

Veţi prezenta un raport care să descrie experimentele şi concluziile rezultate la fiecare dintre 
activităţile menţionate mai sus. Incercaţi să explicaţi care sunt mecanismele care stau în spatele 
acestor fenomene. 

 

Întrebări: 

1. Explicaţi pe scurt funcţionare pompei rotative cu paletă în rotor. 
2. Explicaţi pe scurt funcţionare pompei turbomoleculare 
3. Descrieţi funcţionarea jojei termice Pirani 
4. Descrieţi funcţionarea jojei ionice Penning 
5. Care este vidul limită care poate fi obţinut cu o pompă turbomoleculară? 
6. Care este presiunea maximă din incinta de vidare, dacă vrem să utilizăm o pompă 

turbomoleculară. 

Bibliografie: 

1. G. Ventura, L. Risegari, The Art of Cryogenics-Low-Temperature Experimental Techniques, 

(Elsevier Oxford 2008) 




