
Lucrarea XXVIII 
 
 

OBŢINEREA  ŞI  MĂSURAREA  VIDULUI 
 
 
Noţiunea de vid (vacuum) 
 
Din teoria cinetico-moleculară a gazelor se ştie că moleculele unui gaz se 

află într-o continuă mişcare (mişcare termică), care are un caracter haotic. Datorită 
acestei mişcări haotice, moleculele se ciocnesc între ele sau cu pereţii vasului în 
care este închis gazul. Drumul (traiectorie) parcurs de moleculele de gaz în 
mişcarea lor termică este o linie frântă. Porţiunile rectilinii ale acestei traiectorii 

frânte corespund mişcării libere a moleculei de gaz 
(fără ciocniri) (fig. 1).  

Punctele în care molecula îşi schimbă direcţia de 
mişcare marchează locurile din spaţiu în care se 
ciocneşte cu alte molecule ale gazului în diferite 
momente. Deoarece mişcarea termică a moleculelor 
este haotică, distanţele parcurse de moleculele de gaz 
între două ciocniri succesive nu pot fi egale între ele. 
Drumul liber (fără ciocniri) pe care-l parcurge 
molecula între două ciocniri îşi schimbă valoarea după 
fiecare ciocnire. Valoarea medie a distanţelor parcurse 
de moleculă între două ciocniri succesive se numeşte 
drumul liber mediu. 

Lungimea drumului liber mediu al moleculelor de gaz se notează, de obicei, 
cu λ. Conform teoriei cinetico-moleculare, lungimea drumului liber mediu este 
egală cu: 
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unde n0 este numărul de molecule pe unitatea de volum, d este diametrul 
moleculei (se consideră că moleculele au formă sferică).  
Când cantitatea de gaz din vas se micşorează, scade şi numărul de molecule din 
unitatea de volum. Din formula (1) rezultă că în acest caz, lungimea drumului 
liber mediu va creşte. Raportul dintre lungimea drumului mediu şi dimensiunile 
liniare D ale vasului în care se află gazul poate servi drept criteriu pentru gradul 
de rarefiere a gazului.   

 
Fig. 1 



Starea de rarefiere a gazului în care λ + D se numeşte vid înaintat. Starea în 
care λ +D se numeşte vid mediu. În acest caz, lungimea drumului liber mediu al 
moleculelor este comparabilă cu dimensiunile liniare ale vasului. Şi, în sfârşit, 
starea gazului caracterizată prin λ / D se numeşte vid slab. Noţiunea de vid 
definită mai sus depinde, după cum am văzut, de raportul dintre λ şi D. De 
exemplu, dacă aerul pătrunde într-un spaţiu cu dimensiunile liniare mai mici decât 
0,06 µ, atunci în acest spaţiu va fi vid înaintat chiar la presiunea atmosferică. 
Acest fenomen se întâmplă în porii corpurilor solide (D ≈ 5 · 10–6 mm) la 
presiunea atmosferică.  

Deoarece măsurarea indirectă a lungimii drumului liber al moleculelor este o 
operaţiune grea, pentru caracterizarea gradului de rarefiere a gazului se foloseşte o 
altă mărime fizică – presiunea. Acest lucru se poate face datorită dependenţei 
lungimii drumului liber mediu de presiune, dată de relaţia:  

                                                       22 dp
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π
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obţinută din (1), ţinând seama de:  

kT
pn =0    , 

 unde k este constanta lui Boltzmann (k = 1,38054.10–23 J/°K), T – temperatura în 
scara Kelvin. 

Din formula (2) reiese că lungimea drumului liber al moleculelor de gaz 
creşte când presiunea gazului descreşte, adică, pe măsură ce presiunea gazului 
scade, rarefierea lui creşte. Dependenţa dintre presiunea aerului şi lungimea 
drumului liber mediu al moleculelor de aer este redată în tabela de mai jos: 

 
Presiunea 
Aerului 
în torr 

 
760 

 
10 

 
10–1 

 
10–2 

 
10–3 

 
10–4 

 
10–5 

 
10–6 

 
10–7 

 
10–8 

 
10–9 

Valoarea medie 
a drumului liber 
în cm la 20°C 

 
6,2– 
10–6 

 
4,7– 
10–3 

 
4,7– 
10–2 

 
4,7– 
10–1 

 
4,7 

 
4,7–
10 

 
4,7–
102 

 
4,7–
103 

 
4,7–
104 

 
4,7–
105 

 
4,7–
106 

 
 

În ştiinţa şi tehnica modernă, vidul are un foarte mare rol. Vidul este folosit 
în lămpile electronice, fotoelemente, acceleratori de particule, pentru depuneri 
metalice, în multe instalaţii de cercetare etc.  

 
Agregate pentru obţinerea şi măsurarea vidului  
În lucrarea de faţă va fi descrisă o instalaţie simplă, realizabilă cu mijloacele 

unui laborator de fizică, pentru obţinerea şi menţinerea vidului, cât şi metodele 
folosite în prezent pentru măsurarea vidului. 



Orice instalaţie de vid cuprinde următoarele elemente: 
a) pompă pentru obţinerea vidului preliminar (previd); 
b) pompă pentru obţinerea vidului înaintat; 
c) capcane cu aer sau azot lichid pentru menţinerea şi îmbunătăţirea 

vidului; 
d) aparate pentru control şi măsurarea vidului.  
La baza procesului de evacuare a gazului din instalaţie (pomparea gazului) 

stau două proprietăţi ale gazelor: 
1. proprietatea gazelor de a ocupa întregul volum pe care îl au la dispoziţie 

(expansibilitatea). 
2. proprietatea gazelor de a pătrunde unele în altele (difuziunea gazelor). 
Prima proprietate stă la baza funcţionării pompelor mecanice, a doua la 

funcţionarea pompelor de difuziune. 

 
Fig. 2 

 
a) Pompele mecanice pentru obţinerea vidului preliminar sunt de diferite 

tipuri şi construcţii. În ultimul timp, însă, cea mai largă răspândire au primit-o 
pompele rotative cu palete. În figura 2 se dă schema unei asemenea pompe. 
Camera 1 a pompei este cufundată într-un rezervor 2 cu ulei, care formează corpul 
pompei. Camera pompei are în interior forma unui cilindru în care pătrund două 



orificii prevăzute cu supape de absorbţie 3 şi supapa de evacuare 7. În camera 
pompei, acţionat de un motor electric, se roteşte rotorul cilindric 5. În rotor, pe 
diametrul lui, sunt montate două palete 6, care sunt forţate de un resort puternic de 
oţel să apese tot timpul pe pereţii camerei pompei. Paletele împreună cu rotorul, 
care este montat excentric în camera pompei, o împart pe aceasta în două părţi. 
Funcţionarea pompei rotative se explică mai uşor cu ajutorul figurii 3. 

 
Fig. 3 

 
Considerăm ca poziţie iniţială poziţia I a rotorului. În poziţia II, paleta A 

care se mişcă în jos (sensul mişcării este indicat de săgeată) a mărit cu V1 volumul 
pe care îl ocupă gazul când rotorul 2 se află în poziţia I. Gazul din instalaţie va 
ocupa acum volumul V + V : V este volumul instalaţiei din care  vrem să evacuăm 
gazul. Paleta B a produs o comprimare a gazului spre supapa de evacuare 4. În 
poziţia III, în spatele paletei A continuă să se ,,absoarbă" gazul din instalaţie, iar 
paleta B a evacuat gazul comprimat din pompă prin supapa de evacuare. Poziţia 
IV este identică cu poziţia iniţială numai că paletele şi-au schimbat locul. Procesul 
se continuă în felul arătat mai sus, periodic, după fiecare jumătate de rotaţie a 
rotorului. Pompele rotative cu palete dau posibilitatea evacuării gazului din 
instalaţie până la o presiune de ordinul a 10–3 τorr (în ultimul timp au fost 
construite pompe rotative care produc un vid de ordinul a 10–4 τorr). 

Numai cu ajutorul pompelor rotative nu se pot atinge presiuni mai mici. 
Aceasta se explică simplu: datorită diferenţei mari dintre presiunea aerului de la 
supapa de evacuare (presiunea atmosferică) şi cea de la supapa de absorbţie 
(presiunea de ordinul a 10–3 τorr), gazul pătrunde prin spaţiul de câţiva microni 
dintre rotor şi peretele 9 (Fig. 2) a camerei pompei înapoi în instalaţie. Din această 
cauză, pompele mecanice se folosesc pentru obţinerea vidului preliminar (previd) şi 
se mai numesc pompe de vid preliminar sau previd. 

b) Pentru obţinerea vidului mai înaintat se 
folosesc pompele de difuziune. Funcţionarea lor 
se bazează pe următoarele: dacă vaporii unui 
lichid ies cu viteză mare prin duza 1 (Fig. 4), 
atunci ei antrenează moleculele gazului de 
evacuat care difuzează în aceşti vapori. Pentru a 
împiedica formarea unui flux invers de gaz, spre 
instalaţie, difuzarea trebuie să aibă loc către o  

Fig. 4 



regiune cu presiune scăzută (în raport cu cea atmosferică). Această presiune mai 
scăzută se realizează  cu ajutorul pompelor de vid preliminar. Din această cauză, 
pompele de difuziune pot funcţiona numai în cuplaj cu pompele de vid preliminar, 
amorsarea (începutul funcţionării pompei de difuziune) făcându-se la presiunea 
limită pe care o dau pompele de vid preliminar. 

Pompele de difuziune permit rarefierea 
gazului până la o presiune de ordinul a 10–7 
τorr. Cele mai răspândite pompe de difuziune 
până în ultimii ani au fost cele cu mercur (din 
sticlă sau metalice). În figura 5 este redată o 
pompă cu mercur de sticlă. Cu ajutorul 
încălzitorului 1, mercurul, care se găseşte în 
vasul 2, se încălzeşte şi vaporii de mercur ies 
cu viteză suficient de mare prin duza 3. 
Moleculele gazului de evacuat sunt antrenate 

de vaporii de mercur şi duse spre pompa de vid preliminar. În continuare, vaporii 
de mercur sunt răciţi de apa din refrigerentul 4 şi se condensează, iar moleculele 
de gaz sunt evacuate în atmosferă de către pompa de vid preliminar. Pompele de 
difuziune cu mercur sunt destul de simple şi pot funcţiona un interval de timp 
relativ mare. Datorită acestor calităţi, aceste pompe au fost mult timp folosite în 
laboratoare şi în industrie. Însă, din cauza unor neajunsuri, locul pompelor de 
difuziune cu mercur a fost luat, în ultimul timp, de pompele de difuziune cu ulei. 
Dintre aceste neajunsuri enumerăm: 

- presiunea vaporilor saturanţi de mercur, chiar la temperatura apei cu care 
se face răcirea, este de ordinul a 10–3 Torr. Prin urmare, pentru a obţine un vid 
maxim în instalaţie, vaporii de mercur trebuie captaţi cu ajutorul capoanelor; 

- o parte din vaporii de mercur sunt evacuaţi de pompa de vid preliminar în 
atmosfera din cameră. Datorită toxicităţii lor, ei pun în pericol securitatea 
personalului care lucrează la instalaţia de vid. 

Aceste neajunsuri, în parte, sunt înlăturate prin folosirea pompelor de 
difuziune cu ulei. Principiul de funcţionare al acestor pompe este acelaşi cu al 
pompelor de difuziune cu mercur. Un rol foarte mare în buna funcţionare a acestor 
pompe îl are uleiul ales drept substanţă de lucru. Uleiul folosit în pompele de 
difuziune trebuie să aibă următoarele calităţi: 

- presiunea vaporilor saturaţi să fie cât mai mică. 
Există uleiuri pentru pompe de difuziune cu presiunea vaporilor saturaţi atât 

de mică încât nu mai este nevoie de capcane pentru captarea lor;        
- să conţină cât mai puţine fracţii volatile care au presiunea vaporilor 

saturaţi mare; 
- să absoarbă foarte puţin gazele.  
c) Pompele de vid, rotative şi de difuziune, sunt cele mai bune mijloace 

pentru a evacua dintr-o instalaţie de vid un gaz oarecare (în majoritatea cazurilor, 

 
Fig. 5 



acest gen este aerul). Ele însă nu sunt eficiente la evacuarea vaporilor, în plus, 
însăşi pompele sunt surse de vapori în instalaţia de evacuat (vapori de ulei sau de 
mercur). Din această cauză, pentru a obţine şi menţine în instalaţia de vid un vid 
înaintat este necesară o condensare intensă (o îngheţare) a vaporilor din instalaţie. 
Aceasta se realizează în capcanele pentru vapori răcite cu un lichid refrigerent.   
În figura 6 sunt redate cele mai răspândite tipuri de capcane. Ele sunt construite 
din sticlă (acelaşi fel de sticlă din care este făcută întreaga instalaţie de vid) şi cu 
ajutorul tuburilor de legătură 1 şi 2 se conectează la instalaţia de vid. Dintre 
lichidele refrigerente enumerăm următoarele: 

- bioxid de carbon solid amestecat, sub formă de pastă, cu alcool, eter sau cu 
acetonă. 

- gazele lichefiate, în special aer şi azot lichid. Amestecurile refrigerente cu 
bioxid de carbon solid pot da o răcire de aproximativ –80°C, aerul şi azotul lichid 
până la = 183 ÷ – 196°C. 

În tabela următoare se arată cât se poate micşora, folosind capcane, 
presiunea vaporilor saturaţi de apă şi de mercur, vaporii care întâlnesc cel mai des 
în tehnica vidului. 

 
Presiunea vaporilor saturaţi în TorrTemperatura 

°C Vapori de apă      Vapori de mercur
100 
  20 
    0 

      – 80 
    – 183 

750 – 
    17,5                 1,2 · 10–3 

      4,6                 2 · 10–4 

             4 · 10–4          1 · 10–10 

    1 · 10–10         1 · 10–27 

 
Deoarece amestecurile şi lichidele refrigerente s-ar evapora foarte repede la 

temperatura camerei, ele trebuie păstrate în vase speciale (vase Dower) care au 
pereţii dubli, iar în interior vid. Capcanele din figura 6.a şi 6.b nu mai au nevoie 
de vas Dower; lichidul refrigerent este introdus în rezervorul a, iar între pereţi va 
fi vidul din instalaţie. Capcana (Fig. 6.c) are nevoie de vas Dower pentru lichidul 
refrigerent. 

În tehnica modernă a vidului există metode mai perfecţioniste de obţinere a 
vidului (presiuni de ordinul 10–16 Torr şi mai mic), 
dar descrierea lor depăşeşte cadrul acestei lucrări. 

Domeniul de presiune în care funcţionează 
sistemele descrise mai sus este dat în figura 7. 

e) Instrumente pentru controlul şi 
măsurarea vidului. O problemă foarte importantă 
în experienţele de laborator şi în tehnica vidului 
este măsurarea presiunilor joase. Intervalul larg al 
presiunilor cu care ne întâlnim aici (de la presiuni 

 
Fig. 6 



de 10–2  până la presiuni de 10–9  Torr) nu poate fi cuprins cu ajutorul unui singur 
manometru. Din această cauză, în funcţie de intervalul presiunilor de măsurat, se 
folosesc diferite tipuri de manometre al căror principiu de funcţionare este bazat 
pe dependenţa de presiune a diferitelor fenomene fizice. 
 
101 102 10 10–1 10–2 10–3 10–4 10–5 10–6 10–7 10–8 10–9 10–10 10–11Torr 
 Pompe relative           
    Pompe de difuziune       
    Capcane absorbanţi      
              
              

Manometru în formă de U         
   Manometru Mac-Leod       

  Manometru termic          

     Manometru de ionizare    

              
 

Fig. 7 
 

În lucrarea de faţă se vor folosi următoarele tipuri de manometre: 
- manometrul cu mercur în formă de U; 
- manometrul Mac-Leod; 
- manometrul termic; 
- manometrul de ionizare. 

Fiecare din aceste manometre acoperă un interval de presiune conform figurii 7. 
Manometrul cu mercur în formă de U (fig. 8). Ramura 

stângă a manometrului este închisă, şi la presiunea 
atmosferică este în întregime umplută cu mercur. ramura 
dreaptă 1 se racordează la instalaţia de măsurat presiunea. 
Dacă aerul (gazul) din instalaţie se evacuează, mercurul în 
ramura dreaptă se ridică. Diferenţa de nivel h dintre nivelele 
coloanelor de mercur din ramurile manomerului este 
numerică egală cu diferenţa presiunilor în ramuri, măsurată  
în torr. h = p – p1, p1 este presiunea vaporilor saturanţi  
de mercur. Deoarece p1 / p putem considera aproximativ că  
p = h.   

Manomerul Mac-Leod. Am văzut în partea introductivă a lucrării că putem 
caracteriza starea de rarefiere a gazului închis într-o incintă măsurând presiunea 
lui. În cazul rarefierilor puternice, când presiunea gazului este de ordinul a 10–3  
torr sau mai mică, apar dificultăţi mari la măsurarea presiunii, deci la stabilirea 

 
Fig. 8 



gradului de rarefiere a gazului. Pentru rezolvarea acestei probleme au fost 
concepute diferite dispozitive de măsurare a presiunilor mici şi foarte mici, dintre 
care cel mai răspândit este manometrul absolut Mac-Leod (se numeşte absolut 
deoarece cunoscând anumite constante ale aparatului care pot fi măsurate direct, 
indicaţiile lui ne dau presiunea, fără a fi nevoie de o etalonare prealabilă a lui în 
raport cu alt dispozitiv de măsurare a presiunii). Principiul de funcţionare al 
manometrului se bazează pe legea Boyle-Mariotte, care se aplică în felul următor: 
gazul din starea rarefiată, caracterizată de parametrii de stare p (presiunea), V 
(volumul), m (masa) şi temperatura T, stare în care este foarte greu de măsurat 
presiune, printr-o transformare simplă (comprimare) este trecut într-o altă stare, 
caracterizată de parametrii de stare p1, V1, m şi T, în care p1 [ p, şi V1 / V, m şi T 
au rămas constanţi. În această stare, presiunea gazului fiind mult mai mare, ea 
poate fi măsurată uşor. Transformarea fiind izotermă, cunoscând pe p1, V1 şi V 
putem afla presiunea p, deci şi gradul de rarefiere a gazului, folosind legea Boyle-
Mariotte. Manometrul (Fig. 9) constă din balonul de sticlă 7 cu capilarul de 
măsurare 8, a cărui capăt este închis. Balonul 7 se continuă în jos cu tubul de 
sticlă 2, care are o bifurcaţie 6, cu ajutorul căreia, partea de măsurare a 
manometrului se racordează la instalaţia de vid. La rândul lui, tubul de sticlă 6 
este bifurcat prin capilarul 9, care are acelaşi diametru interior cu capilarul 8. 
Capilarul 9 se numeşte capilar de comparaţie. capătul interior al tubului 2 
comunică cu un rezervor 1 care conţine mercur şi cu un dispozitiv 3–4–5 care 
permite ridicarea mercurului în manometru până la înălţimea dorită.  

 

 
Fig. 9 

 
Cel mai răspândit dispozitiv folosit în acest scop este robinetul triplu, a cărui 

construcţie este foarte simplă şi manevrare uşoară. Tubul 2 (Fig. 9) se continuă în 
balconul 1 până la 3–5 mm de fundul balonului. Prin intermediul tubului 3, 
balonul 1 comunică cu robinetul triplu: cu ajutorul lui se poate face comunicarea 



între tuburile 3 şi 4, 3 şi 5 sau întrerupe comunicarea dintre ele. Tubul 4 comunică 
cu atmosfera, iar tubul 5 este pus în legătură cu o pompă de vid preliminar 
(legătura se face la aceeaşi pompă cu ajutorul căreia se videază instalaţia). 
Presupunem, în plus, că presiunea în instalaţia la care este racordat manometrul 
este mai mică decât cea atmosferică (în caz contrar nu mai este justificată 
folosirea manometrului Mac-Leod). Dacă stabilim comunicarea între tuburile 3 şi 
4, mercurul se va ridica în tubul 2 la un nivel care depinde de presiunea din 
instalaţie. Dacă presiunea din instalaţia de vid este mult mai mică decât presiunea 
atmosferică, mercurul se va ridica în manometru până când se va atinge înălţimea 
de 76 cm. Din această cauză, lungimea tubului 2 trebuie aleasă mai mică decât 76 
cm pentru ca, datorită presiunii atmosferice mercurul să poată fi adus până la orice 
nivel dorim în manometru. Încetarea ridicării mercurului în manometru se poate 
face întrerupând comunicarea între tuburile 3 şi 4. 

După măsurarea unei presiuni, mercurul din manometru trebuie coborât din 
nou în balonul 1 pentru a fi posibil de efectuat alte măsurători. Pentru aceasta se 
face comunicarea între tuburile 3 şi 5. Presiunea deasupra mercurului din balonul 
1 va scădea (aerul de deasupra mercurului este continuu evacuat de pompa de 
previd), iar mercurul va coborî înapoi în balcon. Când nivelul mercurului în tubul 
2 şi în tubul 1 va fi acelaşi se întrerupe comunicarea între tuburile 3 şi 5. 

Funcţionarea manometrului. Cu ajutorul robinetului triplu, cu mare atenţie, 
începem să ridicăm mercurul în tubul 2. La un moment dat, mercurul va acoperi 
(va întrerupe) comunicarea dintre partea de măsurare a manometrului şi tubul 6 
(Fig. 9.b). Începând cu acest moment, în partea de măsurare a manometrului 
rămâne o cantitate dată de gaz, care, în momentul întreruperii comunicării cu 
tubul 6, ocupă volumul V1, format din volumul balonului 7, volumul capilarului 8 
şi volumul porţiunii de tub dintre balcon şi bifurcaţie. Presiunea gazului, închis în 
partea de măsurare a manometrului, în acest moment este, evident, egală cu 
presiunea de măsurat p din instalaţia de vid. În această stare a gazului, produsul 
dintre presiune şi volum este pV1. Dacă se continuă ridicarea mercurului în 
manometru (Fig. 9.c), volumul şi presiunea gazului închis în partea de măsurare a 
manometrului se vor schimba: volumul se va micşora, iar presiunea va creşte. 
Presupunem că încetăm ridicarea mercurului în manometru (întrerupem 
comunicarea între tuburile 3 şi 4), iar mercurul în capilarul de măsurare s-a oprit 
la nivelul AA' situat la distanţa h' de capătul capilarului. Din cauză că în capilarul 
de comparaţie 9 avem presiunea p, care vrem s-o măsurăm, nivelul mercurului în 
acest capilar va fi mai ridicat decât capilarul de măsurare 8. Notăm cu h" distanţa 
de la nivelul BB' al mercurului din capilarul 9 la capătul capilarului de măsurare 8. 
Expresia (h' – h" + p) reprezintă presiunea la care este comprimat gazul în partea 
de măsurare a manometrului. Notăm cu V2 volumul ocupat de gaz în starea  
de comprimare. Produsul dintre presiune şi volum în această stare a gazului este 
(h' – h" + p)V2. Deoarece masa gazului închis în partea de măsurare este constantă 



şi temperatura la fel (comprimarea se face foarte încet) putem aplica legea Boyle-
Mariotte: 

pV1 = (h' – h" + p) V2 
sau 
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însă, V2 fiind mult mai mic decât V1, avem 
1

2
V
V
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avem expresia: 
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Diferenţa h' – h" o putem determina prin citiri la manometru. Rămâne de 

determinat raportul 
1

2
V
V . După modul de determinare a raportului 

1

2
V
V  există două 

metode de măsurare a presiunilor cu aceste manometre:  
- metoda scării liniare; 
- metoda scării pătratice.   
 
Metoda scării liniare (Fig. 10). Determinarea 

raportului 
1

2
V
V  se rezumă la măsurarea volumului V1 

(volumul se măsoară când se construieşte manometrul), a 

secţiunii transversale a capilarului 
4

2dπ  (d este diametrul 

interior al capilarului) şi determinarea unei distanţe h' în 

aşa fel încât volumul V2 = 
4

2dπ h' să fie o fracţie bine 

determinată, cât mai mică, a volumului V1. Gravăm pe partea exterioară a 
capilarului la nivelul corespunzător distanţei h' un reper în dreptul căreia notăm 

valoarea constantei c = 
1

2
V
V . Dacă nivelul AA' al mercurului din tubul 2 va fi adus 

totdeauna în dreptul reperului gravat, atunci putem scrie: 
p = c (h' – h"). 

De exemplu, c = 2 · 10–4 şi, corespunzătoare acestui reper, distanţa dintre 
nivelele mercurului în ambele capilare (h' – h") = 3 mm; presiunea căutată va fi: 

p = 2 · 10–4 · 3 = 6 · 10–4 Torr. 

 
Fig. 10 



Deoarece pentru un reper ales este o constantă, presiunea de măsurat este 
direct proporţională cu diferenţa (h' – h"), de aici şi denumirea de metoda scării 
liniare. 

Metoda scării pătratice. Determinarea raportului 
1

2
V
V

 se rezumă la 

măsurarea volumului V1 şi calcularea secţiunii transversale a capilarului 
4

2dπ . În 

acest caz avem: 

( ) ( )hhh
V
dhh
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Mărimea c = 
1

2

4V
dπ  depinde numai de dimensiunile manometrului şi se 

numeşte constanta manometrului. Cunoscând constanta c a manometrului cu care 
lucrăm avem pentru p expresia: 

p = ch' (h' – h"). 
Dacă la fiecare măsurătoare vom opri nivelul mercurului în aşa fel încât  

h" = 0, adică nivelul mercurului din capilarul de comparaţie BB' să fie în dreptul 
capătului capilarului de măsurare, putem scrie: 

h' – h" = h' = h  , 
şi pentru p vom avea: 

p = ch2   . 
Presiunea este proporţională cu pătratul diferenţei dintre nivelul mercurului 

în capilarul de comparaţie şi în capilarul de măsurare, de aici denumirea de 
metoda scării pătratice. 

Manometrul termic. La baza principiului de funcţionare al acestui 
manometru stă dependenţa coeficientului de conductivitate termică a gazelor de 
gradul lor de rarefiere la presiuni mici. 

Din teoria cinetico-moleculară se ştie că în condiţii normale, coeficientul de 
conductivitate termică χ nu depinde de presiune: 

                                                        vcn v03
1

=χ                                                    (3) 

unde, n0 – numărul de molecule în unitatea de volum: cv – căldura specifică la 
volum constant; v  – viteza medie a moleculelor, λ – drumul liber mediu. 
Înlocuind pe λ din formula (3) cu valoarea din formula (1) ne putem convinge că 
χ nu depinde de n0, deci nici de presiune. În condiţiile unui vid mediu, lungimea 
drumului liber mediu al moleculelor este o mărime constantă, practic egală cu 
dimensiunile liniare D ale vasului în care află gazul. În acest caz putem scrie. 



vDcn v03
1

=χ  

De aici rezultă dependenţa dintre χ şi presiune; coeficientul de 
conductivitate termică este proporţional cu presiunea în condiţiile vidului mediu.  

Introducem într-un balon cu gaz rarefiat o spirală pe care o încălzim, trecând 
prin ea curent electric. 

Dacă continuăm rarefierea, conductivitatea 
termică a gazului se va micşora, adică se va micşora 
cantitatea de căldură pe care o cedează spirala 
gazului, deci spirala se va încălzi. Crescând 
temperatura spiralei, va creşte şi rezistenţa electrică 
a ei, lucru ce poate fi pus în evidenţă cu ajutorul 
unor aparate sensibile. În figura 11 este redată 
schematic una dintre cele mai răspândite construcţii; 
ea constă din două părţi: manometrul propriu-zis şi 
puntea electrică de măsură. Manometrul constă 
dintr-un balon de sticlă în interiorul căreia se 
găseşte un fir de metal (de obicei din platină). Acest 
fir poate fi încălzit cu ajutorul curentului electric. Puntea electrică pentru 
măsurarea rezistenţelor este formată din patru rezistenţe: rezistenţa r1 a firului 
metalic al manometrului, o rezistenţă variabilă şi două rezistenţe fixe r3 şi r4. 
Pentru ca manometrul să fie cât mai sensibil la variaţia presiunii, rezistenţa 
electrică a filamentului manometrului trebuie să depindă puternic de temperatură. 
Din această cauză pentru confecţionarea filamentului se folosesc metale cu 
coeficientul termic al rezistenţei electrice mare, cum sunt: platina, nichelul, 
wolframul. Valorile rezistenţelor r2, r3 şi r4, dimpotrivă trebuie să depindă foarte 
slab de temperatură pentru ca fluctuaţiile de temperatură din cameră să nu 
influenţeze asupra măsurătorilor. Aceste rezistenţe electrice sunt confecţionate din 
fire de metal cu coeficientul termic al rezistenţei electrice cât mai mic, de 
exemplu, constant. Alimentarea punţii se face de la o sursă de curent continuu, 
intensitatea curentului putând fi reglată cu ajutorul reostatului 1 şi măsurată cu 
ajutorul miliampermetrului mA1. Curentul care circulă prin punte poate fi măsurat 
cu ajutorul miliampermetrului mA2 .  

Măsurarea presiunii se poate face în felul următor: se alege rezistenţa r2 în 
aşa fel încât prin miliampermetrul mA2 să nu treacă curent electric (rezistenţele r3 
şi r4 se aleg egale între ele). Când începe rarefierea gazelor, dar presiunea este 
încă ridicată (λ / D), putea continua să rămână în echilibru. În continuare, 
rezistenţa filamentului creşte (schimbul de căldură dintre filament şi aer se 
micşorează) şi indicatorul miliampermetrului începe să devieze cu atât mai mult 
cu cât presiunea este mai mică.   

 
Fig. 11 



Trebuie subliniat că miliampermetrul mA2 nu măsoară presiunea. Pentru a 
măsura presiunea cu manometrul termic este nevoie de o etalonare a lui. 
Etalonarea constă în stabilirea dependenţei dintre indicaţiile miliampermetrului 
mA2 şi presiunea din instalaţie măsurată cu un alt manometru (cu manometrul 
absolut Mac–Leod). Cu ajutorul manometrelor termice se poate măsura presiunea 
într-un interval de la 10 la 10–3 Torr. 

Manometrul cu termocuplu. În ultimul timp a 
primit o largă răspândire acest tip de manometre. 
Manometrul propriu-zis este un balon de sticlă cu 
armătură metalică, prevăzut cu un tub pentru racordarea 
la instalaţia de vid. În balon sunt montate încălzitorul 3 
şi termocuplul 4, capetele cărora ies din balon (trecerile 
prin sticlă aa' şi bb', Fig. 12). Sudura termocuplului este 
lipită prin topire pe încălzitor în punctul A.  

Partea de măsurare a manometrului constă din 
sursa de curent 1, respectiv 2, milivoltmetrul mV şi 
miliampermetrul mA. Curentul prin încălzitor se poate 
regla cu ajutorul reostatului şi este măsurat de 
miliampermetru. Sudura termocuplului care va avea 
totdeauna temperatura încălzitorului este sursa de 
tensiune termoelectromotoare, valoarea căreia este 

indicată de milivoltmetru. Curentul prin încălzitor tot timpul măsurătorilor trebuie 
menţinut constant.  

Principiul de măsurare a presiunii cu acest manometru este următorul: 
valoarea tensiunii termoelectromotoare depinde de temperatura la care se află 
sudura A (ea depinde numai de această temperatură, deoarece variaţiile de 
temperatură ale sudurii reci sunt neglijate). Temperatura sudurii A depinde numai de 
schimbul de căldură dintre încălzitor şi gazul din instalaţie. După cum am văzut, în 
condiţiile vidului mediu, acest schimb depinde de presiune. Măsurând, deci, 
tensiunea electrică generată de termocuplu putem afla presiunea din instalaţie, 
folosind curba de etalonare a manometrului (dependenţa dintre indicaţiile 
milivoltmetrului şi presiunea din instalaţie, măsurată cu un manometru Mac-Leod).  

Manometrul de ionizare (Fig. 13 şi 14). Funcţionarea manometrului de 
ionizare se bazează pe fenomenul de ionizare al moleculelor de gaz, cu ajutorul 
electronilor care se mişcă foarte repede de la catol la anod. Manometrul de 
ionizare este un tub electronic cu trei electrozi conectat la instalaţia de vid. 
Electronii emişi de catodul 1 sunt acceleraţi de câmpul electric spre grila 2 (Fig. 
13) şi formează curentul de grilă I1, măsurat cu ajutorul miliampermetrului mA. 
Grila 2 are potenţialul pozitiv în raport cu catodul de ordinul a 200-250 V, 
colectorul de ioni 3 are potenţialul negativ de ordinul a 20 V. dacă potenţialul 
grilei este mare, atunci electronii emişi de catod vor fi acceleraţi până la o energie 
suficientă pentru a ioniza moleculele de aer care se află în spaţiul dintre catod şi 

 
Fig. 12 



grilă. Ionii pozitivi formaţi vor fi atraşi de colectorul negativ şi îi vor transmite 
acestuia sarcina. În circuitul colectorului va lua naştere curentul ionic I2 care 
măsoară cu ajutorul galvanometrului G. La o presiune suficient de mică (de 
ordinul a 10–3 Torr), raportul dintre curentul ionic şi cel electronic este direct 
proporţional cu presiunea din balonul 4 (fig. 14): 

Kp
I
I

=
1

2   . 

 
 Fig. 13  Fig. 14 

 
Balonul lămpii fiind racordat la instalaţia de vid (cu ajutorul tubului 5, Fig. 

14), prin măsurarea curenţilor I1 şi I2 se poate determina presiunea din instalaţie.  
În prealabil, însă, trebuie determinată mărimea K, constantă pentru 

manometrul dat, numită sensibilitatea manometrului de ionizare. În practică se 
menţine de obicei constant curentul electronic. Atunci pentru presiune avem 
următoarea expresie: 

2
1 I
c

p =  

Mărimea c = KI1 se numeşte constanta manometrului de ionizare. Ea se 
poate determina dacă cunoaştem curentul I1 şi presiunea pe care putem s-o 
măsurăm cu manometrul Mac-Leod.  

Manometrul de ionizare începe să funcţioneze la o presiune de ordinul a 10–2 
Torr şi se pot măsura cu el presiuni de ordinul a 10–9  Torr. 

O apreciere geosolană a gradului de rarefiere a unui gaz se poate face 
folosind fenomenul de descărcări electrice în gaze. Dacă la instalaţia de vidat se 
conectează un tub de descărcări în gaze, alimentat cu tensiune înaltă, atunci în 
funcţia de gradul de rarefiere a gazului se schimbă luminiscenţa descărcării. 
Pentru aer această dependenţă este dată în tabela de mai jos: 



Luminiscenţa descărcări 
 

Nu apare luminiscenţa. Dacă se măreşte tensiunea apar 
scântei.  
Luminiscenţă violetă sub forma unui fir subţire între 
electrolizi   
Luminiscenţă roză între electrozi  
Luminiscenţa se subţiază mult la mijloc, se retrage către 
electrozi..        
Luminiscenţă numai la electrozi 
Luminiscenţa gazului dispare, apare luminiscenţa sticlei 
Dispare orice luminiscenţă 

 

Presiunea în Torr 
 

……..... 760 – 50  
 

………... 50 – 10 
 

………..... 10 – 1  
………... 1 – 10–1 

 
…....... 10–1 – 10–2 

…...… 10–3 – 10–4  
……...... sub 10–4  

 
 

Descrierea instalaţiei 
În cele ce urmează sunt prezentate instrucţiunile privind obţinerea şi 

măsurarea vidului cu ajutorul unei instalaţii de vid produsă la I.F.A.: 
 

AGREGAT DE VID AV 100 (100 1/s) 
 

1. Descrierea agregatului 
  
Vidul înalt de 6 · 10–6  Torri se obţine cu pompa de difuzie 1 (Fig. 15 şi 16) 

de 100 1/s. Vidul preliminar se realizează de pompa de vid preliminar 4 de 4 m3/h. 
Funcţionarea independentă a pompei de difuzie în timpul cât pompa de vid 
preliminar videază incinta de lucru, se asigură de rezervorul tampon 3 aflat 
permanent la o presiune de 10–1 – 10–2 Torri. 

Robinetul de vid 11 tip Dn 80 izolează incinta vidată de pompa de difuzie. 
Robineţii 6 şi 7 sunt de tip Dn şi separă pompa de vid preliminară de 

rezervorul tampon şi de incinta vidată.  
În partea superioară a agregatului se află cutia cu ,,grupul electric" şi lângă 

ea vacuumetrul tip VTI 6–64 sau VTI 6–69. La vacuumetru sunt conectate două 
joje. Pirani 10 pentru măsurarea vidului preliminar şi o jojă de ionizare 8 pentru 
vid de 10–3 – 10–6 Torri. 

Pătrunderea vaporilor de ulei din pompa de difuzie în incinta vidată este 
împiedicată de trapa de răcire 11. Aparatul, poate fi dotat fie cu o trapă răcită cu 
apă T80 tip 1967 (Fig. 15) fie cu o trapă cu circulaţie continuă cu azot lichid T 
80N tip 1967. 

În Fig. 17 este reprezentată schema electrică a instalaţiei. 
 



 
Fig. 15 

 

 
Fig. 16 



 
Fig. 17 

 
După legarea la reţeaua de alimentare a prizei tripolare P, întrerupătorul I1 

închide circuitul de alimentare a grupului electric. Pentru pornirea pompei de vid 
preliminar acţionată de electromotorul M se apasă pe butonul dublu de sancţionare 
Bc închizându-se contractul normal deschis. Releul intermediar IR închide 
contractele IR1 ... IR8. 

Pentru încălzirea reşoului pompei de difuzie RE se închide întrerupătorul 
monopolar basculant I2. Dacă este necesară o funcţionare a pompei de difuzie 
independentă de pompa de vid preliminar, se va închide întrerupătorul I3.   
Curentul de încălzire din RE se întrerupe imediat dacă încetează circulaţia apei de 
răcire în serpentina pompei de difuzie.  

Acest lucru se realizează prin întreruperea contactelor 2R1 şi 2R2 ale releului 
intermediar 2R, întreruperea condiţionată de releul de presiune RP înseriată în 
circuitul apei de răcire. 

Becul verde IS1 semnalează funcţionarea pompei de vid preliminar.  
Becul roşu IS2 semnalează poziţia ,,oprit" a electromotorului M. 
Becul verde IS3 marchează funcţionarea reşoului RE al pompei de difuzie.  



Becul verde IS4 prin stingerea sa condiţionată de releul RP' semnalează 
defecţiuni la răcirea pompei de difuzie. 

Acelaşi incident este semnalat acustic de soneria SB ce poate fi deconectată 
prin întrerupătorul monopolar I4. 

Protecţia instalaţiei electrice este asigurată de blocul releelor termice RT şi 
siguranţelor fuzibile S1; S2; S3; S4; S5. 

 
 
Punerea în funcţiune şi modul de lucru 
 
a. Realizarea vidului preliminar 

 

Întrerupătorul de la reţea se pune în poziţia I. Se închid robineţii 5, 6, 7 şi se 
apasă pe butonul 1 de pe panoul frontal al grupului electric (Fig. 18). Aprinderea 
becului verde 5 semnalează pornirea motorului. Se citeşte la vacuumetru vidul 
măsurat de joja 8 (Fig. 16) montată deasupra pompei de vid preliminar. Când se 
înregistrează un vid de 10–2  torri, se verifică dacă robinetul 11 este închis şi se 
deschide robinetul 6 (Fig. 15 şi 16). Se videază preliminar pompa de difuzie şi 
vasul tampon până când aceeaşi jojă de mai sus înregistrează din nou 10–2 torri. Se 
închide robinetul 6 şi se deschide 7 pentru vidarea preliminară a incintei de lucru. 
Simultan se poate face amorsarea pompei de difuzie. Se dă drumul apei de răcire a 
pompei de difuzie. Intrerupătorul 7 se va pune pe poziţia I: becul 5 se va aprinde. 
În tot timpul acestor operaţiuni becul 8 (Fig. 18) trebuie să fie aprins indicând o 
funcţionare normală a sistemului de răcire. Întrerupătorul 10 trebuie să fie pe 
poziţia I. Vidul din incinta de lucru se va măsura prin intermediul jojelor 8 şi 10 
montate la racordul intermediar 9 (Fig. 16). În figura 16 jojele Pirani pentru vid de 
10–1 –10–3  torri s-au notat ambele cu acelaşi număr 8. 

 
b. Realizarea vidului înalt 

 

Când vidul măsurat cu joja 8 de la racordul 9 devine cca. 2 · 10–2  torri, se 
închide robinetul 7 şi se deschid robinetele 6 şi 11. Vidul până la 10–6 torri se 
măsoară cu joja de ionizare 10 tip M2. Dacă este necesar să se oprească motorul 
fără a întrerupe funcţionarea pompei de difuzie, se va deschide robinetul 6, iar 
întrerupătorul 6 se va pune pe poziţia ,,independent”. 

 
c. Manevre necesitate de procesul tehnologic 

 

Adeseori este necesar să se deschidă incinta vidată pentru înlocuirea materialului 
din interior. În această situaţie se închid robinetele 11 şi 7 fără a întrerupe 
funcţionarea pompelor. Dacă obiectele din incintă au fost încălzite în vid, se va 
aştepta până temperatura lor va deveni egală cu cea a mediului înconjurător. 
Deschiderea volumului de lucru (scoaterea capacului, deşurubarea flanşelor etc.) 



poate fi făcută numai după introducerea de aer sau alt gaz până la o presiune egală 
cu cea atmosferică. Dacă incinta nu este prevăzută cu această posibilitate, 
introducerea se face după cum urmează: 

 
Fig. 18 

 
Se deschid robinetele 6 şi 7 (Fig. 15), iar pompa de vid preliminar se opreşte 

prin apăsarea butonului 2 (Fig. 18). Se introduce întâi aer în pompă prin 
deschiderea robinetului 5, iar apoi în incintă deschizând robinetul 7. Se va evita să 
se lase în timp îndelungat deschis volumul de lucru. După încărcarea unui nou lot 
de materiale, se va închide robinetul 5 şi se va vida preliminar volumul de lucru 
cu ajutorul pompei mecanice. După obţinerea vidului preliminar, citit prin 
intermediul jojei 8 de la racordul 9 (Fig. 15) se va închide robinetul 7, iar 
robinetele 5 şi 11 se vor deschide. 

 
d. Oprirea agregatului 
 

a) Se închid robinetele 7 şi 11 (Fig. 15 şi 16) şi se întrerupe funcţionarea 
vacuumetrului.  

b) Se scoate din funcţiune reşeul pompei de difuzie prin aşezarea în poziţia 
0 a întrerupătorului 6 (Fig. 18).  

c) După răcirea pompei de difuzie se închide robinetul 6. 
d) Se opreşte pompa de vid preliminar prin apăsarea butonului 2 (Fig. 18).  
e) Se introduce aer în pompa de vid preliminar prin deschiderea robinetului 5.  



f) Comutatorul de reţea 9 (Fig. 18) se va aşeza pe poziţia ,,oprit” . 
g) Se închide robinetul circulaţiei apei de răcire, (numai după ce s-a 

verificat încă odată că pompa de difuziune s-a răcit complet). 
 

3.  Instrucţiuni de exploatare 
 

Este în primul rând necesar să se respecte: curăţenia vidului, să se controleze 
ermeticitatea utilajului, să se controleze starea uleiului din pompe, să se schimbe 
dacă este necesar garniturile deteriorate, să se urmărească buna funcţionare a 
traducătorilor manometrici etc.  

Înainte de a începe operaţia de vidare, incinta vidată şi piesele care se 
introduc înăuntru se vor spăla cu spirt, acetonă, eter etc.  

Nu se va porni instalaţia până acestea nu vor fi complet uscate.  
Gura de absorbţie a agregatului este prevăzută cu o flanşă de cuplare, 

etanşarea făcându-se prin strângere cu şuruburi pe o garnitură de cauciuc. Se 
recomandă o strângere cât mai uniformă a şuruburilor periferice, în care scop se 
pot folosi chei manometrice.  

Dacă se urmăreşte obţinerea unor performanţe superioare, se va înlocui 
uleiul din pompa de vid preliminar cu ulei VM–4 (GOST 7903–56). Pompa de 
difuziune se va umple numai cu 60 cm3 de ulei D–1 marca (GOST 7404–56). La 
folosirea acestor uleiuri se va avea în vedere că este inadmisibil contactul uleiului 
fierbinte cu aerul atmosferic. Ca urmare a unui asemenea incident, vor scădea 
considerabil însuşirile de ,,vid” ale uleiului. Este de asemenea inadmisibilă 
pătrunderea în interiorul pompei de difuziune sau a fluidelor străine (inclusiv a 
uleiului marca VM–4 folosit în pompele mecanice).  

Impurificarea uleiului şi formarea reziduurilor de ulei ars pe piesele pompei 
înrăutăţesc vidul limită creat de agregat. În acest caz este necesar să se demonteze 
pompa de difuziune şi să se  golească de ulei. Interiorul pompei se va spăla cu 
solvenţi până când diluatul consumat va rămâne curat după utilizare.  

Pompa se va usca prin suflarea unui jet de aer cald până la dispariţia totală a 
mirosului solventului folosit. Numai după efectuarea acestor operaţii se va turna 
în pompă cantitatea necesară de ulei proaspăt. 

Dacă schimbarea uleiului nu duce la o îmbunătăţire radicală a 
performanţelor agregatului, se va trece la demontarea completă a pompei de 
difuziune, cu spălarea în solvenţi a fiecărei piese în parte.  

Pentru ca piesele pompei să nu fie supuse coroziunii, se recomandă ca 
imediat după asamblare să se treacă la vidarea preliminară (după ce s-a adăugat în 
prealabil cantitatea necesară de ulei). În procesul formării vidului preliminar şi se 
asemenea după punerea în funcţiune a reşoului, piesele pompei şi uleiul turnat în 
interior se degradează treptat, ceea ce are ca urmare o îmbunătăţire relativ înceată 
a vidului limitată. Drept solvenţi pentru spălarea pompei recomandăm: benzol, 
acetonă, tetraclorură de carbon, eter, spirt etc. 



4. Detectarea scurgerilor 
 

Scurgerile pot fi descoperite numai folosind manometrele montate pe 
instalaţii. Această metodă de detectare se bazează pe faptul că sensibilitatea 
manometrelor depinde de natura gazului. Pe locul unde se presupune existenţa 
unei scurgeri, se suflă un gaz de probă sau se pulverizează un lichid. Variaţia 
indicaţiilor manometrice indică prezenţa scurgerii. Drept lichide de probă se 
recomandă eterul, spirtul (mai puţin eficace). Dacă se foloseşte benzina, se obţine 
o sensibilitate mare a încercărilor, dar apare inconvenientul că fluidul de probă se 
evaporă relativ încet după depistarea scurgerii. Variaţia indicaţiilor manometrelor 
după prezenţa lichidului la locul scurgerii are loc în felul următor. La început, 
accesul aerului, în instalaţie este oprit, iar lichidul încă nu a pătruns în instalaţie, 
deci indicaţiile manometrelor vor arăta o îmbunătăţire a vidului. Urmează o 
creştere bruscă a presiunii care indică pătrunderea lichidului în interior. Lichidele 
au dezavantajul că uneori scurgerea este astupată de diferite impurităţi antrenate 
de fluid. De aceea, deşi sensibilitatea este mai mică, este uneori preferabil să se 
folosească gazul (heliu, hidrogen, butan etc.). 
 

VACUUMETRU VIT – 3,6 – 69 
 

Generalităţi 
 

Vacuumetru VTI 3,6 – 69 măsoară presiuni între 10–1 şi 10–6 torri. După 
domeniul de presiune explorat, aparatul foloseşte două tipuri de traducători şi 
anume:  

- jojă termică în domeniul 10–1 – 10–3 torr  
- jojă de ionizare în domeniul 10–3 – 10–6 torr 
 Aparatul este dotat cu două joje termice şi o jojă de ionizare, iar comutarea 

funcţionării cu o jojă sau alta se face prin claviatură. 

 

1. PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE AL VACUUMETRULUI  
CE LUCREAZĂ CU JOJA TERMICĂ 

 
Partea de vacuumetru ce lucrează cu joja termică se bazează pe principiul 

conductibilităţii termice a gazului din incinta de măsurat. Traductorul este 
constituit dintr-o rezistenţă de nichel pur care-şi modifică valoarea cu temperatura 
şi deci cu modificarea din incintă. Traductorul se află montat în braţul unei punţi 
rezistente. Puntea este alimentată în curent continuu (U = 1,5 V) şi echilibrată 
automat prin reacţie inversă. Cu variaţia presiunii variază pierderile de căldură şi 
deci curentul necesar pentru menţinerea echilibrului punţii. Acest curent ne dă 
indicaţia asupra presiunii şi este măsurat de instrumentul 1 etalonat direct în Torri. 



2. DESCRIEREA PĂRŢILOR COMPONENTE ALE VACUUMETRULUI 
CU JOJA TERMICĂ 

 
Corpul jojei este un ansamblu executat din metal. Joja se ataşează la 

instalaţia de vid printr-un racord special, 
Partea ce vine în directă legătură cu incinta vidată este tubul jojei care 

conţine elementul traductor RT. Traductorul de presiune este o rezistenţă prin 
spiralizarea unui fir de nichel pur cu 0 = 0,005 şi care la temperatura de 25°C are 
valoarea de 3,4 ohmi.  

Solidară cu tubul, dar comunicând numai din punct de vedere electric, 
printr-o trecere în sticlă, este o cartelă ce conţine două rezistenţe de manganin R1, 
R2 (câte 40 ohmi) şi un potenţiometru bobinat (50 ohmi). Legătura jojei cu 
aparatul se face printr-un cordon cu patru fire terminat cu un conector. 

 
 

3. PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE AL VACUUMETRULUI  
CU JOJE DE IONIZARE 

 
Având un emiţător de electroni într-o incintă cu gaz rarefiat numărul ionilor 

formaţi prin ciocnirea moleculelor gazului cu electroni va fi cu atât mai mare cu 
cât presiunea gazului este mai mare. Între numărul de electroni, numărul ionilor 
formaţi şi presiunea din incintă există relaţia Ii/I0 = K p unde K este o constantă ce 
depinde de natura gazului şi de geometria detectorului.  

Dacă se menţine constant curentul electronic, măsurând curentul ionic, se 
obţine o indicaţie proporţională cu presiunea, instrumentul putând fi etalonat 
direct în Torr. 

 
 

4. DESCRIEREA PĂRŢILOR COMPONENTE 
 

Partea de vacuumetru ce lucrează cu joja de ionizare se compune din: 
4.1. Joja de ionizare (traductorul de presiune)  
4.2. Circuitele de intră în lanţul de stabilizare al curentului electronic.  
4.3. Circuite necesare pentru amplificarea curentului ionic.  
4.3.1. Joja de ionizare. Este dispozitivul folosit ca traductor de presiune în 

domeniul 10–3 – 10–6 şi conţine un catod cald emiţător de electroni în faţa căruia 
se găsesc grila colectoare de electroni (pusă la potenţialul pozitiv de 200 V) şi 
anoda colectoare de ioni (pusă la potenţialul negativ de 20 V). Tipul jojei este 
LM-2.  

La aparatul de faţă valoarea curentului electronic la care se lucrează este de 
5 mA. 



 
5. CIRCUITUL DE PROTECŢIE AL JOJEI DE IONIZARE 

 
Tensiunea continuă de la ieşirea jojei termice serveşte şi la comanda 

circuitului de protecţie al jojei de ionizare. Când presiunea atinge valoarea de 10–3 
torr se închide releul R, comandat de cartela AMD1 şi T7. Din acest moment joja 
de ionizare va putea lucra, circuitul său de încălzire fiind închis. Înainte ca 
presiunea să fi ajuns la valoarea 10–3, joja de ionizare nu poate lucra. 

 
 

6. MODUL DE LUCRU CU VACUUMETRU 
 

Se cuplează jojele de instalaţia de vid. Se acţionează clapa pornit. Dacă se 
aprinde becul roşu de reţea aparatul este alimentat. Acţionând clapa JT1 se va citi 
pe scala corespunzătoare a instrumentului (10–1 – 10–3) presiunea în punctul unde 
este montată joja T1.  

Acţionând clapa TJ2 se va citi presiunea în cel de al doilea loc de măsură a 
vidului preliminar. Pentru măsurarea presiunii cu joja de ionizare, deci după ce 
releul R a fost acţionat, trebuie efectuate următoarele operaţii:  

1. Degazarea grilei prin acţionarea clapei de mare care se lasă în această 
poziţie timp de 5 minute 

2. Verificarea curentului electronic prin acţionarea clapei I0 şi citirea pe 
instrument. În situaţia în care acul nu este în dreptul reperului de pe scală, 
corespunzător valorii de 5 mA se reglează din potenţiometru de pe panou. 
Valoarea presiunii măsurată cu Joaja de ionizare se poate citi de acum prin 
acţionarea clapei JI.  
 


