
Tehnologii criogenice 



Termometria  
       la  
temperaturi joase 
 



Temperatura este o proprietate termodinamică a unei stări 

•Starea termică a unui sistem 
•Parametru de stare 

Pt un ciclu Carnot ideal: 

T1 

T2 

Definiţie a temperaturii 

Q = 0 Temperatura minimă T = 0 K 

Temperatura punctului triplu al apei Tt = 273,16 K 

00C        T0 = 273,15 K t(0C) = T +273,15 



Termometrul este un dispozitiv cu care putem măsura o proprietate a unui 

material care este legată printr-o lege fizică de conceptul de temperatură 

X(T). 

Trebuie să determinăm experimental X = x(T) 

Un termometru bun: 
•Reproductibilitate, sensibilitate (∆X/X/∆T/T) 

•Domeniu larg de operare şi sensibilitate redusă la modificări ale mediului 

(cum ar fi câmpul magnetic) 

•Timp de echilibru redus: capacitate calorică redusă, conductivitate termică 

bună şi contact termic bun cu mediul 

•Măsurătoarea să introducă o cantitate minimă de căldură 

Termometrele pot fi împărţite în două categorii, termometre primare şi secundare.  

• Termometrele primare au la bază o mărime care urmează o relaţie fizică strictă cu temperatura astfel 

încât, în principiu, nu e necesară o calibrare. sunt foarte scumpe şi necesită manevre complicate. 

• termometrele secundare         dependenţa de temperatură a mărimii de bază trebuie să fie, acum, 

calibrată iar punctele intermediare se obţin prin interpolare. Trebuie calibrate. 



Proprietăţi fizice utilizate de obicei: 

 

 presiunea unui gaz,  

(1) presiunea de echilibru a unui lichid cu vaporii lui,  

(3) rezistenţa electrică,  

(4) tensiunea termoelectrică,  

(5) susceptibilitatea magnetică,  

(6) volumul unui lichid,  

(7) lungimea unui solid,  

(8) indicele de refracţie,  

(9) viteza sunetului într-un gaz.... 

Primare: 
 
  cu gaz 
  cu vapori 
  de zgomot 
  magnetice 
  acustic 
… 
 



•Termometrele cu gaz 

•termometrele cu măsurarea presiunii de vapori 

•termometrele cu măsurarea presiunii de topire a 3He 

•termometrele cu rezistenţă electrică 

•termometria de zgomot 

•termometria constantei dielectrice 

•termometria magnetică electronică şi nucleară  

•termometria pe bază de rezonanţă magnetică nucleară 

•termometria de orientare nucleară 

Termometre utilizate frecvent: 



Temometre cu gaz (peste 20 K) 

Precizia poate ajunge chiar şi până la 10 mK 

ideal 

Dacă ţinem cont de 
volumul manometrului VG 

   ex. dacă la TR =273,15K  avem  PR = 69 kPa 

pentru P = 24,15 kPa    T= 95,60 K 

Alte corecţii 

(1) imperfecţinea gazului, (2)modificarea volumului bulbului cu 

schimbarea temperaturii,(3)variaţii ale cantităţii de gaz adsorbite pe 

pereţii bulbului, şi (4) gradientul de presiune termomoleculară care 

apare la presiuni foarte joase 

Precizie mai mare la temperaturi joase   mai mult gaz în bulb 

Utilizat mai mult pentru a 
indica temperatura 
aproximativă sau tendinţa 
acesteia 

G 

pt. V =constant 

cryocourse.grenoble 2011 



Termometru cu măsurarea presiunii de vapori 
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Sunt considerate termometre primare --
presiunea de vapori poate fi măsurată în mod 
reproductibil şi temperatura poate fi 
determinată fără calibrări utilizând tabele 
publicate.  

Ec. Clausius -Clapeyron 

Dacă L depinde linear de temperatură 

De obicei se utilizează dependenţele P(T) obţinute experimental şi care sunt tabelate 

Între:  

1-4,2 K      4He 

14-20 K       H2 

55 -90 K     O2 

63-77 K      N2 

Ch. Enss, S. 
Hunklinger,  
Low-Temperature 
Physics 



probleme: 
• gradienţi de temperatură în lichid 
•Diferenţa de presiune termomoleculară 

preluat din G. K. White, Experimental Techniques in Low Temperature Physics 



Termometrele cu termocuple 
•se bazează pe apariţia unei tensiuni la capetele unui conductor aflate la temperaturi 
diferite.  efectul termoelectric             efectul Seebeck 
 
 

•una dintre joncţiunile sistemului se menţine la o temperatură de referinţă, de obicei 00 C 

(sau LN2, LHe). 

Termocuplu-2 metale diferite sudate în două puncte 

Puterea termoelectrică 

Pt -200<t< 00C 

Determinăm a,b,c măsurând E la 3 temperaturi 
preluat din G. K. White, Experimental Techniques in Low Temperature Physics http://cryocourse.grenoble.cnrs.fr/ 
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Constantan: aliaj Cu 55% Ni 45 % 

manual “Lake Shore Inc.” 



Nist data base 

http://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/ 



Descreşte mult la temperaturi joase 

chromel: 90% Ni+10% Cr 

S=∆V/∆T 
din Ch. Enss,      
S. Hunklinger,  
Low-Temperature 
Physics 



http://srdata.nist.gov/its90/useofdatabase/use_of_database.html 



alumel: 95% Ni+2% Mn+ 2% Al + 1% Si 

http://www.efunda.com/designstandards/sensors/thermocouples/thmcple_intro.cfm 



Celsius ( C) Fahrenheit ( F) 



Avantaje: 

• este o măsurătoare locală cu senzori punctuali 

•Măsurătoarea este uşoară, folosind un voltmetru electronic 

•Termometrul este de obicei insensibil la câmpuri magnetice 

•Senzorii au capacitate calorică redusă 

•Nu introduc căldură în experiment 

•Măsurătorile sunt reproductibile 
 

• Termocuplul Cu/constantan la temperaturi situate sub 10 K devine insensibil. 

•  La temperaturi de ordinul a 1 K, se utilizează combinaţiile Au+0,03% Fe/chromel sau 

Au+0,03% Fe/Ag. 



Termometrele cu rezistenţă electrică  

au la bază dependenţa de temperatură  R(T) a rezistenţei metalelor sau 
semiconductorilor. 

Măsurarea rezistenţei electrice: metoda celor 4 contacte 

Preferate elementele sau compuşii care au: 

1. O rezistivitate care variază linear cu temperatura, pentru a simplifica 

interpolarea 

2. Sensibilitate ridicată 

3. Stabilitate ridicată, calibrarea să fie valabilă pentru perioade îndelungate şi să 

nu fie afectată de ciclurile termice 

4. Să fie robuste din punct de vedere mecanic, să poată fi obţinute sub formă de 

fire... 
 

Problemele care apar - generate de conductivitatea termică ridicată a acestor 

materiale şi a conductoarelor de legătură, contactul termic cu proba , auto-încălzirea 

din cauza curentului de măsură şi a absorbţiei RF. 



Platina: răspunde foarte bine cerinţelor:foarte stabilă dpvd chimic şi puritate ridicată 

Peste 50 K  R(T) linear 

ρT = ρR+ρvt 

Rezistivitatea reziduală  defecte, impurităţi-
nu depinde de temperatură = ρ(4,2 K) 

Rezistivitate vibraţiile termice ale reţelei cristaline 
depinde de temperatură  

ρR 

Pt 100 

R =100 Ω 
t = 00C 

din Ch. Enss, S. 
Hunklinger,  
Low-Temperature 
Physics 





Sensibilitatea termometrelor metalice se reduce drastic sub 10 K 

Putem creşte sensibilitatea prin introducerea de impurităţi 
magnetice: ex. Rh-0,5%Fe, Pt-Co 

Rh-0,5%Fe 

LakeShore Cryotronics Inc., Westerville, OH. 



din G. K. White, Experimental Techniques in Low Temperature Physics  

până la 10 mK 



Pt-Co 
LakeShore Cryotronics Inc., Westerville, OH. 



Termistori pe bază de semiconductori,carbon şi oxizi ai metalelor 

n =0,25...0,6 

T0 = 1...100 K 

Techniques for Approximating the 
International Temperature Scale of 
1990 

Th. Flynn, 
Cryogenic 
Engineering 



Semiconductori dopaţi 

Semiconductorii au rezistenţa foarte mare la 
temperaturi joase  sensibilitate ridicată 

din Ch. Enss,            
S. Hunklinger,  
Low-Temperature 
Physics 



Rezistenţe de carbon 

Carbonul pur (grafitul) e un bun 
conductor 
•Panta negativă în R(T) rezultă din 
procesul de fabricare: pulbere 
presată şi sinterizată în prezenţa 
unui adeziv 

Producători:Speer, Allen–Bradley şi Matsushita 

Th. Flynn, 
Cryogenic 
Engineering 



Filamente de carbon într-o matrice de sticlă 



Rezistorii oxidici: 
1. Filme groase (>10 µm) de RuO2 

 

 elementul conductiv: amestec de RuO2 şi Bi2RuO2 cu sticla (PbO-B2O3-SiO2) 
depus pe un substrat de Al2O3. 

Până la 20 mK 
Magnetorezistenţă redusă 

din Ch. Enss,            
S. Hunklinger,  
Low-Temperature 
Physics 

www.lakeshore.com. 



cernox: oxi-nitrizi de Zr filme subţiri pe un substrat de safir  

0,3-420 K 
magnetorezistenţă f. redusă (< 0,3%) 

www.lakeshore.com. 





Diode cu joncţiuni p-n - folosite ca rezistenţe 

Si, GaAs, AlGaAS 

Pot fi utilizate la 
temperaturi mai 
mari de 1 K.  

LakeShore Cryotronics Inc., Westerville, OH. 



Termometrele capacitive 

Constanta dielectrică ε depinde de temperatură C(T) 

Flynn 

f= 5kHz, U = 7.5 mV 

Conductoare coaxiale ecranate  

introduc căldură în sistem  

LakeShore Cryotronics Inc. 

Stabilitate termică redusă –necesită recalibrări mai frecvente 



Termometria magnetică 

măsurarea magnetizării a unui ansamblu de momente paramagnetice. 

 B
    T

i

i

B
    T

i

f

Ti < Tf 

ET ~ kBT Mf < Mi 

Legea Curie-Weiss 

Tc temperatura de ordonare a momentelor magnetice 

Măsurăm inductanţa 
mutuală a 2 bobine 
(de ex.) 

M = χH 
χ = M/H 

susceptibilitatea 
magnetică 



Săruri paramagnetice (electronice) 

Paramagneţii electronici 
încep să-şi piardă eficienţa 
sub 1 mK, întrucât, mai întâi 
sunt ne - conductori şi deci 
greu de răcit, şi apoi chiar cu 
diluarea extremă a ionilor 
magnetici tot apare 
apropierea de temperatura 
de ordonare.  

F. Pobell, Matter and Methods at Low Temperatures  



http://cryocourse.grenoble.cnrs.fr/ 
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din Ch. Enss,            
S. Hunklinger,  
Low-Temperature 
Physics 



Termometria magnetică cu paramagneţi nucleari 
Pentru măsurarea temperaturilor mai joase de 1 mK câţiva µK 

momente magnetice nucleare 

În multe metale (ex. Cu, ) 

OK la temperaturi f. joase dar la 
temperaturi ridicate semnalul e f. mic 
şi poate fi confundat cu cel dat de 
impurităţi paramagnetice electronice 

susceptibilitatea 
magnetică 
nucleară 

din Ch. Enss,            
S. Hunklinger,  
Low-Temperature 
Physics 



Alte tipuri de termometre (vezi Enns, Pobell): 

•tehnicile Rezonanţei Magnetice Nucleare (RMN) evită 
contribuţiile electronice sau oricare alte contribuţii 
nerezonante.  

Metodele cele mai răspândite in termometria nucleara magnetica 

•Termometria de zgomot 

mişcarea dezordonată a electronilor într-un metal (mişcare browniană) care 
are ca rezultat fluctuaţii statistice ale tensiunii electrice pe element rezistiv, R. 

<u2> = 4kBTR∆ν  

probleme legate de faptul că toate elementele rezistive ale aranjamentului  

experimental sunt ele însele surse de zgomot, şi interacţionează cu circuitul 

electronic 



Termometrele cu puncte fixe 

din Ch. Enss,            
S. Hunklinger,  
Low-Temperature 
Physics 
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•Curba de topire a 3He 

•Termometria de orientare nucleară (NO)cu raze γ  

F. Pobell, Matter and Methods at Low Temperatures 

din Ch. Enss,            
S. Hunklinger,  
Low-Temperature 
Physics 



Cryocourse grenoble 



Introducere în Tehnica vidului 

Criogenia se află într-o relaţie strânsă cu tehnica vidului 

 

•trebuie eliminată convecţia termică şi lichefierea aerului 

•izolaţia termică necesită vid înalt 

•crio-condensarea—producerea vidului ultra înalt-pompe criogenice 

VACUUM 



G. Ventura ,L. Risegari, The Art of Cryogenics, 
Elsevier, 2008 





• unitate de măsură în SI este Pascal (Pa), sau N·m-2 
• de multe ori Torr (mm coloană de Hg) sau mbar 

• Presiunea atmosferică: 
– 760 Torr 
– 101325 Pa 
– 1013 mbar 
– 14.7 psi (pound per square inch) 
 

• Deci 1 Torr este 133 Pa, 1.33 mbar; cam o milli-atmosferă 

unităţile de măsură 



legătura dintre 
unităţile de măsură 



G. Ventura ,L. Risegari, The Art of Cryogenics, 
Elsevier, 2008 



Vid Presiuni (Pa) Presiuni (mbar) 

Slab 105 – 103 103 – 10  

Mediu 103 – 10-1 10 – 10-3 

Înalt 10-1 – 10-4 10-3 – 10-6 

Foarte înalt 10-4 – 10-7 10-6 – 10-9 

Ultra înalt (UHV) 10-7 –  ... 10-9 –  ... 

categoriile de vacuum 



Drumul liber mediu 

-distanţa tipică dintre două ciocniri între molecule 

][
105][

3

TorrP
cm

−×
=λ

][
107,6][

3

mbarP
cm

−×=λ

G. Ventura ,L. Risegari, The Art of Cryogenics, 
Elsevier, 2008 



tranziţie 

curgere 
vâscoasă 

dependenţă 
mai redusă de 
diametrul 
liniei 

λ/r < 10-2 

λ/r > 1 

diametrul liniei 
trebuie să fie mare 
pt a creşte 
probabilitatea ca 
moleculele să 
ajungă la pompă 

p > 100 mbar 

p < 100 mbar 

destindere, p1>>p2; v = c 

G. Ventura ,L. Risegari, The Art of Cryogenics, 
Elsevier, 2008 



definim debitul volumetric: 

conductanţa  unei linii: 

dacă punem în paralel 2 linii cu C1 şi C2 

dacă punem în serie 2 linii cu C1 şi C2 

diferenţa de 
presiune 

debit de 
curgere 

analogie 
curentul electric: 
I =∆V/R=G.∆V  

G. Ventura ,L. Risegari, The Art of Cryogenics, 
Elsevier, 2008 



conductanţa pt un orificiu în regim de curgere moleculară 

(l/s) 

A (aria orificiului) în cm2 şi 
M masa molară in g/mol pentru azot (aer), T = 293 K ; M = 28 

conductanţa pt o conductă (lungime L, diametru D) în regim de curgere moleculară (L >> D) 

(l/s) L şi D în cm 

pentru azot (aer), T = 293 K  
G. Ventura ,L. Risegari, The Art of Cryogenics, 
Elsevier, 2008 



conductanţa pt o conductă (lungime L, diametru D) în regim de curgere laminară (L >> D) 

(m3/s) 

pentru azot (aer), T = 293 K  

(l/s) 

presiunea medie exprimată în torr 

pentru un orificiu analiza e foarte complicată si rar utilizată in aplicatii la vid înalt. 



exemplu: 

p= 10-4 torr; T = 293 K 

şi 



Volumul vidat= V 
 

pompa 
de vid 

conductă de legătură 

scurgere 

Viteza efectivă de vidare  

viteza efectivă de pompare a vasului 

conductanţa 

viteza de pompare 
efectivă: 

C > S, de 
obicei Qi suma tuturor pătrunderilor 

(gazare, intrare prin pori, etc) 

greu de 
rezolvat 



Timpul de vidare 

mai îndelungat decât ne-am dori ! 

•aerul vâscos este evacuat destul de repede, apoi urmează un proces lent pt a 
evacua restul 

presupunem că Se şi Qi sunt constante 

timpul necesar pt a ajunge la o presiune p2 pornind de la una p1 

dp/dt = 0 presiunea limită pf este controlată 
de debitul de degazare 



Pompe de vid 
 
1. Vid preliminar: 1 bar – 10-3 mbar (torr) 

2. Vid înalt: 10-3 – 10-7 mbar 

3. Ultraînalt: 10-7 – 10-12 mbar 

 



Pompe mecanice 

principiu de funcţionare- pompa cu piston 

Pompa 

volumul 
de vidat 



Pompa cu paletă în rotor 



cryocourse grenoble 2011 



supapa de 
refulare 

ulei 

http://www.youtube.com/watch?v=AFHogF-9eGA 



o treaptă de vidare—10-2 torr două treapte de vidare—10-3 torr 

presiunea minimă—presiunea de vapori a uleiului 

http://cryocourse.grenoble.cnrs.fr/ 
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http://www.scribd.com/doc/73610620/The-Art-of-Cryogenics-Low-Temp-Experimental-Techniques#page=28 
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Pompe mecanice uscate (fără ungere) 

1. Pompe Roots 

nu impurifică gazul: 0,01-10 torr 
debit mare, tipic 250 L/s 

în cuplaj cu o pompă cu palete în rotor 10-4 torr 

http://www.mekanizmalar.com/roots2.html https://www.youtube.com/watch?v=_-fwWrFLiyY 



pompe 
scroll 

http://www.youtube.com/watch?v=s3xulCRrjos 



Re ouş

Capc  de vaporiana

Răcire

Ulei (mercur) Extractie gaze de 
catre o pompa 
mecanica

Pompa de difuzie 
Pmin> 10-6 -10-7 mbar 

Vidul înalt 

Extractie gaze de 
catre o pompa 
mecanica 

moleculele de gaz 
sunt capturate de 
curentul de ulei de 
mare viteză 

viteze de 
pompare de 
10...104 L/s 

timpul de amorsare: cam 30 minute 



•funcţionează doar sub 10-2 mbar 
•necesită funcţionare în cuplaj cu 
o pompă de vid preliminar 
•ulei cu presiune de vapori scăzută 
•retrodifuzia-capcană de vapori cu 
azot lichid 

azot 
lichid 

suprafeţe 
reci 

intrare 
LN2 

evacuare 
vapori N2 

pompa 
de 

difuzie 

capcana de vapori 
cu azot lichid 

https://www.edwardsvacuum.com/uploadedFiles/Resource/Corporate/About_Us/diffusion_pump.swf 



pompa 
mecanică 

robinet 
 

robinet 
 

camera de vidat 

senzor de presiune  
(vid înalt) 

senzor de presiune  
(vid preliminar) 

robinet 
aerisire 
 

cuplaj cu pompa mecanică 

pompa de 
difuzie 

robinet al 
pompei de 
difuzie 



Agrgat de vid înalt cu pompă de difuzie 



pompele turbomoleculare 

funcţionează ca nişte ventilatoare de mare viteză  
cu mai multe trepte: rotor/stator (între 10 şi 40) –gazul capturat de treapta de 
sus este împins în cea de jos (fiecare disc are 10-60 de lame) 

104 – 105 RPM 

în cuplaj cu o pompă mecanică 

uneori levitaţie magnetică 

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

vid 

https://www.youtube.com/watch?v=8gNDDItrlBc 



Leybold.com 



Pompe criogenice 
punctul triplu 

punctul critic 

Pompe criogenice (sau criopompe) 





criosorbţia 

molecule adsorbite 

cărbune activ 

amplificată la 
temperaturi joase 

cărbune activ,     
site moleculare 

http://cryocourse.grenoble.cnrs.fr/ 
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adsorbţia este amplificată la 
temperaturi joase 

moleculele/atomii care nu sunt condensate sunt 
reţinuţi în adsobant 



crio-sorbţia +criocondensarea 

viteze de pompare : 106 L/s 

10 K 
 
10 K 
 

80 K 
 

site 
moleculare 

 
 

senzor de 
temperatură 

tub pt 
regenerare 

10-9 mbar 



CTI 
Cryogenics 



Pompe ionice 

•O diferenţă mare de potenţial +un câmp magnetc fac electronii să se mişte pe o traiectorie 

spirală cu o energie suficient de mare ca să ionizeze atomii de gaz  

•ionii sunt acceleraţi şi lovesc un catod de Ti şi sunt “îngopaţi” acolo 

•Titanul pulverizat acoperă totul 

•sunt posibile mai multe mecanisme de pompare: reacţii chimice (acţiune de getter), şi 

îngroparea moleculelor 

•poate fi startată doar sub 10-6 mbar!!!!. 

•viteza de pompare depinde de tipul gazului pompat şi se reduce mult sub 10-9 mbar. 

•e ceva mai scumpă decât o pompă turbo. 

cryocourse. grenoble 



Single cell from ion pump 

Cathode           Anode 

cryocourse. grenoble 



A – anod B- câmp magnetic produs de un magnet 

permanent  plasat în exterior , K1,K2- plăci ale catodului 

din Ti , in contact cu pereţii pompei 

1- electron (    ) pe traiectorie spirală,  

2- molecule de gaz(    ), ioni de gaz(    ) 

3-Ti  pulverizat(   ), 4- particule de gaz implantate, 5-   

particule de gaz incorporate în Ti pulverizat.  

  

Permit obţinerea unor presiuni de până 10-11 mbar 

cryocourse. grenoble 



Măsurarea vidului 

Vacuummetru 

mecanice: 
-cu mercur 
-Bourdon 

sunt utilizate rar 

1 bar -10 mbar 



temperatura filamentului 
depinde de presiune 

modificarea rezistenţei 
filamentului se măsoara 
cu o punte rezistivă şi se 
corelează cu presiunea  

alte joje termice măsoară temperatura cu termocuplu până la 10-4 mbar 

Joje Pirani 

Vid 

G. Ventura ,L. Risegari, The Art of Cryogenics, 
Elsevier, 2008 



leybold.com 

Leybold Vacuum:  Fundamentals of Vacuum Technology 





Joje Penning (Phillips) 

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

Curentul depinde de presiune 

10-2– 10-7 mbar 



Ref: http://www4.nau.edu/microanalysis/Microprobe- 
SEM/Instrumentation.html 





Alte componente utilizate în tehnica vidului 

Brăţară 

Flanşă 

Inel de centrare şi 

Inel “O”= inel de etanşare din cauciuc- O-ring 

DN10-50 mm 
(Diametrul nominal DN se referă la valoarea întreagă în mm cea mai apropiată de diametrul interior.)  



Flanşă 

Inel de centrare şi 

gheară 

DN63-500 mm 



Margini ascuţite 
Garnitură 
metalică 

Flanşă 

Pentru vid ultraînalt p< 10-7 mbar 
 
Garnituri de cupru, indiu… 



alte componente 
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