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Tartalom 

• Bevezető a vákuumtechnológiába 
– Definíciók, hol és mire használjuk? 
– Mérési módszerek 
– Vákuumelőállítási módszerek  

• Kriogenika 
– Technológiai bevezető (szuperfolyékony He 

előállítás) 

• Rövid ismertető a szupravezetésről 
• Rövid ismertető az LHC balesetről 



Mi a vákuum? 
• „Horror vacui” – Arisztotelész i.e. 4. század. 
• Ideális esetben olyan térfogatelem, melyben nem 

található anyag. 
• Valójában olyan térfogatelem, melyben a nyomás, 

valamint a tartalmazott anyag mennyisége jóval 
kisebb az őt körülvevő környezeténél. 

• Vákuum minősége  mennyire közelíti az ideális 
vákuumot. 

• Mértékegysége: torr (=Hgmm) v. mbar (=0,75 
Hgmm) 



Típusok 

Név Torr [Torr] Pascal [Pa] mBar [mbar] 

Atmoszférikus nyomás (szabvány) 760 101.325 1013,25 

Elővákuum (vagy „durva vákuum”) 760 – 25 100.000 – 3.000 1000 – 30 

Középvákuum 25 – 10−3 3000 – 0.1 30 – 10-3  

Nagyvákuum 10−3 – 10−9 0.1 Pa – 10-6 10-3 – 10-8 

Ultranagy vákuum 10−9 – 10−12 10-7 – 10-10 10-9 – 10-12 

Extrém nagy vákuum <10−12 <10-10 <10-12 

Világűr 10−6 – <3·10−17 10-4 – < 10-13 10-6 - < 10-15 

Tökéletes vákuum 0 0 0 



Áttekintő ábra 



Példák alkalmazásokra 
Fizikai jellemzők Cél Alkalmazás 

Alacsony nyomás Nyomáskülönbség 
elérése 

Tartás, emelés 

Szállítás (pneumatikus) 

Porszívók, szűrők 

Vákuumformázás 

Alacsony 
molekulasűrűség 

Aktív légköri 
komponensek 

eltávolítása 

Lámpák 

Olvasztás, szinterelés 

Csomagolás 

Tokozás 

Lyukkeresés (hűtőgépek, gépkocsi hűtők, ipari tartályok) 

Bezárt, vagy oldott 
gázok eltávolítása 

Szárítás, víztelenítés, koncentrálás 

Fagyasztva szárítás (liofilizálás) 

Kigázosítás, impregnálás 

Az energiaátadás 
csökkentése 

Hőszigetelés, elektromos szigetelés 

Vákuum mikromérleg 

Űrszimuláció 



Példák alkalmazásokra 
Fizikai jellemzők Cél Alkalmazás 

Nagy közepes 
szabad úthossz 

Ütközések 
elkerülése 

Elektroncsövek, katódsugár csövek 

Fotocellák, fénysokszorozók, röntgencsövek 

Gyorsítók, tárológyűrűk 

Tömegspektrométerek, izotópszeparátorok 

Elektronmikroszkópok 

Elektronsugaras hegesztés, fűtés 

Bevonatkészítés (párologtatás, porlasztás) 

Molekuláris desztilláció 

Hosszú 
„monoréteg- idő” Tiszta felületek 

Felületek tanulmányozása 

Vékonyrétegek előállítása, vizsgálata 

Űrkutatási anyagok vizsgálata 

Félvezető eszközök készítése 



A vákuum mérése 
• Mérési módszerek mérési elv szerint: 

– Direkt nyomásmérés 
– Indirekt nyomásmérés 

• Felhasznált referencia szerint: 
– Abszolút nyomásmérés 
– Relatív nyomásmérés 

• A mérések során fontos standardok: 
– Elsődleges (abszolút) standard 
– Másodlagos (transzfer) standardok 

• A vákuummérőket mindig nitrogénre hitelesítik! 
(Ha mégsem, jelezni kell.) 



Folyadékoszlopos vákuummérő 



Membrános vákuummérő 



McLeod vákuummérő 



McLeod vákuummérő 



Forgógolyós vákuummérő 



Pirani vákuummérő 



Pirani vákuummérő 



Ionizációs vákuummérő 



Vákuumszivattyúk 

• Típusai: 
– Gázeltávolításos (ürítéses) 

• Folyamatos térfogatváltozásos 
– Alternáló 
– Forgó 

• Kinetikus (irányított impulzusátadásos) 
– Hajtóközeges 
– Molekuláris 

– Gázmegkötéses 
• Szorpciós 
• Krioszivattyú 



Alternáló szivattyúk 

• Membrán (diafragma) szivattyú 



Forgó szivattyúk 

• Forgólapátos (rotációs) szivattyú 



Hajtóközeges szivattyúk 

• Diffúziós szivattyú 



Hajtóközeges szivattyúk 

• Diffúziós szivattyú 



Molekuláris szivattyúk 



Turbomolekuláris szivattyúk 



Szorpciós szivattyúk 

Fajtái: 
• Adszorpciós szivattyúk 
• Getterszivattyúk 

– Ionizáció nélkül 
• Szublimációs szivattyúk 
• Nem párolgó vagy térfogati getterek (NEG) 

– Ionizációs (getter-ion) szivattyúk 
• Szublimációs getter-ion szivattyúk 
• Porlasztásos getter-ion szivattyúk 



Szublimációs szivattyúk 



Krioszivattyúk 



Krioszivattyúk 



Egy kis kriogenika 

• Folyékony hélium előállítása: 
– Expanziós géppel vagy Joule-Thomson/Gifford-

McHamon szeleppel 
 



Szuperfolyékony hélium 



Egy kis szupravezetés 
• Szupravezetés: a fémek nem nulla hőmér-sékleten 

elvesztik ellenállásukat, kizárják magukból a 
mágneses mezőt  fázis-átalakulás. 

• Alacsony hőmérsékleten 
• Két fő elmélet: 

– BCS (Cooper-párok) 
– Ginzburg-Landau 
(statisztikusabb leírás) 



Egy kis másodfajú szupravezetés 

• A mágneses tér egy Hc1 kritikus érték fölött 
elkezd behatolni az anyagba, vortexek 
formájában (szupravezető vs. normál fázis): 
 



Az LHC baleset 
• 2008. szeptember 19. 



Felhasznált irodalom 

• Bohátka Sándor: Vákuumfizika és –technika 
• Guglielmo Ventura & Lara Risegari: The Art of 

Cryogenics 
• Wikipédia 
• Zsigmond Anna: Szupravezetés (szemináriumi előadás) 
• Sulinet.hu 
• LHC design report Vol. 1. Chapter 11-12. 
• LHC Press 



 
 
 

Köszönöm a figyelmet! 
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