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Základy vakuové techniky a technologie

5. Základy vakuové techniky a technologie
Vakuová technika a technologie je velmi významným oborem umoòujícím prùbìh procesù bez vlivù bìné atmosféry. Volný pohyb èástic ve vakuu umoòuje konstrukci elektrovakuových systémù, jako jsou elektronky, obrazovky, elektronové mikroskopy, implantátory, urychlovaèe. Ve vakuu je mono provádìt pøípravu
definovaných tenkých vrstev a tenkovrstvových systémù, co má zásadní význam
pro mikroelektroniku. Ve zvlá kvalifikovaném vakuu, jako je ultravakuum, je mono pracovat s atomárnì èistými povrchy a vyuívat jejich zvlátních vlastností. Rozvoj øady oborù, napø. fyziky pevných látek, fyziky plazmatu, jaderné fyziky, kosmického výzkumu a elektroniky, by bez úèasti fyziky nízkých tlakù a vysokovakuové
techniky a technologie nebyl moný. Specialisté v oboru elektrotechnologie a mikroelektroniky musí být proto velmi dobøe obeznámeni se základy vakuové fyziky,
techniky a technologie.

5.1

Význam a vyuití vakuové techniky a technologie

Vyuití vakuové techniky a technologie je rozsáhlé jak v rùzných vìdních oborech, tak i v prùmyslu. Dva obecné a hlavní dùvody uití nízkých tlakù jsou tyto:
a) Vakuová technika poskytuje jediný zpùsob, jak umonit èásticím volný pohyb
v prostoru na základì zmenení celkové koncentrace ostatních èástic a tím zvìtení volné dráhy èástic. Tak napø. volný elektron v atmosféøe za normálních
podmínek nemùe urazit delí dráhu, ne je jeho støední volná dráha, tj. pøiblinì desetitisícinu milimetru, tj. délka tak malá, e odpovídá vlnovým délkám svìtla; po probìhnutí této dráhy se sráí elektron s molekulou. Za tìchto
okolností nelze tedy vyuít nìkterých vlastností elektronu. Pohybu elektronu
lze vak vyuít ve vakuovém systému, v nìm je koncentrace molekul tak
malá, e støední volná dráha elektronu je desítky i stovky metrù dlouhá (pøi
tlaku 104 Pa je støední volná dráha 50 m).
b) Dále vakuová technika dovoluje, aby procesy probíhající v objemu a zejména
na povrchu probìhly bez úèasti vnìjích, neádoucích procesù. Tak napø. havé wolframové vlákno v atmosféøe za normálních podmínek shoøí (okyslièí
se) za zlomek sekundy. Ve vakuovém systému pøi tlaku 105 Pa okyslièení probíhá velmi pomalu, take vlákno za tìchto okolností mùe být haveno dlouhou dobu, ani by se pokodilo (árovka).
Velmi èasto se uívá nízkých tlakù z obou dùvodù zároveò; tak napø. v elektronkách je nutno uít nízkých tlakù jak k zajitìní volného pohybu elektronù, tak k ochranì katody, havé elektrody emitující elektrony.
Vakuová technika má význam pro technické a prùmyslové obory a pro ostatní vìdní
disciplíny. Jejich výrobky jsou buï pøímo vakuové systémy (vakuové árovky) nebo
systémy, pøi její výrobì bylo pouito vakuové metodiky (vyèerpání výbojek, záøi85
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vek, doutnavek). Rozsah elektrovakuového prùmyslu nespoèívá jen v objemu výroby, ale té ve velkém sortimentu rùzných výrobkù. Elektrovakuový prùmysl zasahuje
svými výrobky do vech ostatních prùmyslových oborù a mono øíci, do vech oborù
lidské èinnosti; tìko bychom si pøedstavili v naí dobì ivot bez rozhlasu, filmu
i televize a bez elektrického osvìtlení.
Dalím prùmyslovým odvìtvím, vyuívajícím vakuové techniky, je chemický prùmysl. Vakuová a molekulární destilace jsou hojnì uívanými zpùsoby pøípravy nìkterých látek, hlavnì organických. Moderní impregnaèní technika vyuívá vakuového zpracování materiálu pøed vlastním impregnaèním procesem. Velmi významné je
vyuití vakuového pokovování k úpravì povrchù kovových i nekovových. Pokrývání prùhledných látek reflexními, semireflexními nebo antireflexními vrstvièkami vypaøováním ve vakuu je dùleité pro optický prùmysl.
Pøíprava tenkých vrstev ve vysokém a zejména v ultravysokém vakuu poskytuje
vrstvy o vlastnostech, kterých se s výhodou uívá v mikroelektronických prvcích
a mikrominiaturních obvodech.
K uvedeným oborùm pøistupuje rychle se rozvíjející vakuová metalurgie, která
pøedstavuje pøedevím výrobu kvalitních ocelí. K vakuovému zpracování oceli pøistoupilo zpracování materiálù, které nebylo moné provádìt za atmosférických podmínek; pozoruhodná metoda je vakuová sintrace, která umonila výrobu slitin prákovou metalurgií, které nelze provádìt obvyklou tavbou.
Vakuová technika umonila realizaci a rozvoj metod sváøení, dìlení, vrtání a opracování materiálù pomocí optiky svazkù nabitých èástic (elektronovým, iontovým
svazkem).
Studium procesù v ionizovaném plynu vyaduje pouití vysoce èistých plynù; uitím velmi nízkých tlakù lze sníit stupeò zneèistìní a na hodnotu 1 : 1012. Dále se
vakuová fyzika uplatnila pøi studiu molekulárních svazkù tenkých vrstev, struktury
pevných látek a významnou mìrou v katodové elektronice  pøi studiu emise elektronù a iontù.
Poznámka: Pro názornost jsou v tab. 5.1 uvedeny jednotky tlaku a jejich pøepoèet vè. specifikace normálních fyzikálních podmínek.
Tabulka 5.1 Pøepoèet jednotek tlaku.
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Èerpání plynù a typy vývìv

K rychlému dosaení potøebného vakua se pouívá vývìv, které jsou souèástí èerpacího vakuového systému; jejich úlohou je odstraòovat molekuly plynu z objemu
vlastního vakuového systému.
Podle pracovních principù mùeme vývìvy rozdìlit do dvou hlavních skupin:
1) Vývìvy pracující na základì pøenosu molekul  transportní vývìvy.
2) Vývìvy pracující na základì vazby molekul na svých stìnách.
Charakteristickými velièinami vývìv je èerpací rychlost a mezní tlak. Rozlièné
vlastnosti rùzných vývìv je mono charakterizovat jetì dalími velièinami a závislostmi, jako: závislost èerpací rychlosti na druhu èerpaného plynu, sloení zbytkových plynù, dovolený vstupní tlak èerpaného plynu, dovolený výstupní tlak.
Základní principy a druhy vývìv jsou uvedeny v pøehledové tab. 5.2
Tabulka 5.2 Základní principy a druhy vývìv.
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V dalím budou probrány nìkteré významné druhy vývìv.
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5.2.1 Vývìvy pracující na základì pøenosu molekul  transportní vývìvy
Transportní vývìvy je mono rozdìlit podle zpùsobu pøenosu do dvou podskupin:
 Vývìvy s pracovní komorou, která v první èásti cyklu zvìtuje svùj objem,
a proto v ní klesá tlak; v druhé èásti èerpacího cyklu se komora oddìlí od
systému, její objem se zmenuje, a se plyn v ní stlaèí natolik, e se vytlaèí
výstupním otvorem vývìvy ven do okolního prostoru.
 Vývìvy, v nich je molekulám pøedáván impulz ve smìru èerpání; ve vstupním otvoru tìchto vývìv klesá tlak, a proto do nìj proudí molekuly plynu
z èerpaného systému.
1.1 Vývìvy s periodicky se mìnícím pracovním objemem
Vývìvy pracující na základì pøenosu molekul s pracovní komorou a periodicky zvìtující a zmenující svùj objem (vývìvy podskupiny 1.1) se nazývají mechanické. Pøi
zvìtování a zmenování objemu komory se zmenuje a zvìtuje tlak plynu v komoøe.
Na obr. 5.1 je schematický øez rotaèní olejovou vývìvou s rotujícími køidélky typu
Geade. Tìleso vývìvy 3 má válcovitou dutinu, v ní je excentricky uloen válec 1
otáèející se ve smìru ipky kolem své vlastní osy. Tento válec má dvì podélné dráky, v nich jsou uloena dvì køidélka 2, pøitlaèovaná pruinou 8 na vnitøní stìnu plátì vývìvy. Otáèí-li se válec ve smìru ipky, zvìtuje se prostor nad køidélkem, které
je na obr. vpravo, tím vzniká v tomto prostoru podtlak a sacím hrdlem 4 se do nìho
nasává vzduch z vyèerpávaného prostoru. Pøi dalím otáèení zakryje druhé køidélko
sací otvor plátì a tím uzavøe prostor s nasátým plynem. Plyn je pak hnán mezi obìma køidélky smìrem k výfukovému otvoru 5. V hrdle výfuku je ventil tvoøený obvykle kulièkou 6 dosedající do zabroueného sedla. K dokonalému utìsnìní a mazání
se pouívá minerálního oleje s nízkým tlakem páry. Obvykle je celá soustava vývìvy
vloena do skøínì 7 naplnìné olejem 9. Vzduch vytlaèovaný výfukem pak probublává na jeho hladinu.
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Obr. 5.1 Schematický øez olejovou rotaèní vývìvou typu Gaede.
Koneèný tlak v rotaèních vývìvách bývá obvykle více ne 1 Pa. Lepího vakua
(101 Pa i ménì) lze dosáhnout s dvoustupòovými vývìvami  obr. 5.2. Pravá vývìva
vytváøí tzv. pøedvakuum pro druhou vývìvu; tato druhá vývìva tedy nepracuje proti
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tlaku ovzduí, nýbr vyfukuje do prostoru s tlakem podstatnì mením, tím se právì
dosahuje lepího koneèného vakua.

Obr. 5.2 Schematický øez dvoustupòovou olejovou vývìvou.
1.2 Vývìvy pracující na základì pøenosu impulzu
Dalí podskupinu z vývìv pracujících na základì pøenosu molekul tvoøí vývìvy,
v nich se molekulám rùzným zpùsobem pøedává impulz ve smìru èerpání. Tím vzniká rozdíl tlakù v prostoru vstupního a výstupního otvoru. Pøedávání impulzu není
u tìchto vývìv dùsledkem stlaèení pøedem oddìleného objemu plynu, jako tomu bylo
u vývìv s periodicky se mìnícím pracovním objemem, ale závisí na tom, zda plyn ve
vývìvì proudí molekulárním nebo viskózním proudìním. Proto nìkteré z vývìv této
skupiny pracují jen za podmínky, e je nutno je pøedèerpávat; proto se tìmto vývìvám nìkdy øíká té sekundární nebo vysokovakuové.
Do této skupiny vývìv patøí axiální a radiální ventilátory nebo dmychadla, co jsou
vlastnì pøístroje urèené k transportu plynù  je jich vak mono uít i jako vývìv.
V klasických molekulárních vývìvách pøicházejí molekuly èerpaného plynu vstupním otvorem do komory vývìvy, v ní se rychle toèí rotor  obr. 5.3. Molekuly dopadají na povrch rotoru a získávají tak impulz ve smìru teèny k rotoru v místì sráky.
Ve sráce se stìnou komory molekuly impulz ztrácejí, avak v dalí sráce s rotorem
jej opìt získávají. Celkem molekuly získávají rychlost usmìrnìného pohybu ve smìru èerpání.

5
6
Obr. 5.3 Schéma molekulární vývìvy.
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Moderní molekulární vývìvy, tzv. turbomolekulární vývìvy, mají rotor i stator
mnohem sloitìjí. Rotor tìchto vývìv je soustava kotouèù, na jejich obvodì jsou
lopatky. Mezi jednotlivými kotouèi rotoru jsou statorové vloky, tvoøené systémem nepohyblivých lopatek. Lopatky rotoru a statoru jsou uspoøádány støídavì
proti sobì.
Vývìvy vodní, ejektorové a difuzní: pøedávání impulzu molekulám èerpaného plynu je mono uskuteènit jetì dalím zpùsobem, a to tak, e molekuly èerpaného plynu jsou pøivádìny do styku s rychle proudící kapalinou, parou nebo plynem. Èerpaný
plyn (pøesnìji smìs plynù a par) je tak strháván proudící tekutinou do místa výstupu
z vývìvy. Po této dráze vzrùstá tlak èerpaného plynu; u nìkterých druhù vývìv zaloených na tomto principu je výstupní tlak roven atmosférickému. Vìtina tìchto vývìv musí být pøedèerpávána.
Nejjednoduím typem vývìv této skupiny je vodní vývìva. Proud vody je pøivádìn do zuující trysky, kde se jeho rychlost zvyuje a zúený vodní paprsek vstupuje
do komory vývìvy; v ní dochází k turbulentnímu mísení vody se vzduchem. Zpìnìná
voda pak odchází výstupní trubicí z vývìvy  obr. 5.4. Mezní tlak vývìvy je dán tenzí vodní páry pøi pracovní teplotì (2 a 2,3 kPa). Èerpací rychlost je pomìrnì malá
u sklenìných vývìv 1 a 2 l/s, u vìtích vývìv kovových je a 30 l/s.
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Obr. 5.4 Princip vodní vývìvy.



±WUXEND
±WU\VND
±SURVWRU]DWU\VNRXYWRPWR
SURVWRUXVHY\WYi tSRGWODN
±VDFtWUXEND

Obr. 5.5 Princip ejektorové vývìvy.

Mnohem hospodárnìjí jsou vývìvy uívající jako pracovní tekutiny páry. Tyto
vývìvy se nazývají ejektorové a difuzní, podle toho, jaký charakter má struktura proudu páry. Nejprve uvedeme vývìvy ejektorové; v nich se do zuující se trysky pøivádí
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pára z varníku. Pára v místì trysky nabývá rychlosti zvuku. K vzrùstu rychlosti proudìní na tuto hodnotu dochází tehdy, je-li v komoøe vývìvy dosti nízký tlak  obr. 5.5.
Èerpaný plyn, vstupující do komory pøed ústím trysky, získává ve srákách s molekulami páry rychlost ve smìru èerpání, jeho koncentrace vzrùstá a na konci komory
je výstupním otvorem èerpán pomocnou vývìvou. Pro funkci vývìvy je výhodné, aby
se pára co nejvíce urychlila. Toho lze dosáhnout tzv. Lavalovou tryskou, v jejím kuelovitì se roziøujícím ústím se proud páry urychlí na nadzvukovou rychlost.
Ejektorové vývìvy se èasto konstruují ve dvou nebo vícestupòových uspoøádání;
v pøípadì ètyø a esti stupòù nepotøebují pøedèerpání. Ejektorové vývìvy mají velké
èerpací rychlosti (a desetitisíce l/s) a uívají se k èerpání velkých objemù plynù
a par  zejména v metalurgii. Uívá se jich té k pøedèerpání velkých difuzních vývìv tak, e se vkládají mezi rotaèní a difuzní vývìvu. Mezní tlak ejektorových vývìv
je 101 a 102 Pa a závisí na poètu stupòù vývìvy.
V difuzních vývìvách  obr. 5.6 proudí pára z varníku V, O parovodem umístìným v ose válcové komory K vývìvy k trysce T, její vnìjí stìnu tvoøí klobouèek
a vnitøní stìnu parovod. Proud páry se v trysce obrací proti svému pùvodnímu smìru
a po oputìní trysky pøeváná èást proudoèar smìøuje dolù. Rychlost páry vytékající
z divergentní trysky do prostoru pøeèerpávaného pomocnou vývìvou PV je podobnì
jako u ejektorových vývìv nadzvuková. Proud páry se v dolní èásti pracovní komory
zpomaluje, vytváøí se zde k ose vývìvy ikmo poloená rázová vlna. Její poloha závisí na tlaku v prostoru vstupního otvoru VO. Na obr. jsou znázornìny proudoèáry; je
patrné, e jejich hustota klesá se vzdáleností od trysky tak, jak klesá koncentrace
molekul páry.
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Obr. 5.6 Schéma èinnosti difuzní vývìvy.
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Aby se zvýil kompresní pomìr a tím se zmenily nároky na pomocnou vývìvu, konstruují se difuzní vývìvy vícestupòové; v jejich pracovním prostoru bývá nìkolik (dvì,
tøi, výjimeènì ètyøi) trysek, z nich kadá pracuje popsaným zpùsobem. Poslední tryska pracuje v oboru vyích tlakù (1 a 5 Pa), a proto má tvar trysky ejektorové vývìvy,
je je pøi tìchto tlacích mnohem úèinnìjí. Na obr. 5.7 je uvedena olejová difuzní vývìva ètyøstupòová, v ní je trubice pøivádìjící páru k tryskám (parovod) v ose vývìvy;
proudící pára kondenzuje na vodou chlazené stìnì a stéká zpìt do varníku.
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 tyèinka k ovìøování mnoství a kvality oleje

Obr. 5.7 Ètyøstupòová olejová difuzní vývìva.
Jako olejù pro difuzní vývìvy se uívá buï olejù minerálních (tzv. oleje beztenzní) nebo olejovitých syntetických látek (napø. nìkterých ftalátù). V souèasné dobì
jsou v difuzních vývìvách stále èastìji uívány oleje silikonové, co jsou olejové slouèeniny køemíku, vìtinou polysilixanové øetìzce. Tyto oleje jsou mnohem stabilnìjí,
nemìní své fyzikální vlastnosti a práce s difuzní vývìvou je proto mnohem ménì nároèná; jejich ivot je prakticky neomezený.
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Vedle olejù se v difuzních vývìvách uívá jako pracovní kapaliny té rtuti. Rtu je
vysoce odolná kapalina, která bìhem práce nemìní své vlastnosti. Její pracovní teplota
mùe být proto vyí ne teplota oleje; tomu se pøizpùsobuje i tvar trysek rtuových
vývìv a geometrické uspoøádání pracovního prostoru. Rtuové páry se z vakuových
systémù odstraòují mnohem snadnìji ne páry olejù. Rtuových difuzních vývìv se
uívá zejména tam, kde je nutno sníit vnikání uhlovodíkù z vývìv do èerpaného systému; to lze ovem jen tehdy, vylouèí-li se vnikání oleje z rotaèní vývìvy do difuzní.
Schematický øez rtuovou difuzní vývìvou je na obr. 5.8. Rtu ve spodní èásti 1 je
udrována ve varu elektrickým topným tìlesem. Její páry stoupají trubkou 2, nad kterou je postavena èepièka 3. Ta spolu s okrajem trubky 2 tvoøí tìrbinu 4, kterou proudí pára rtuti velkou rychlostí, a èepièkou je usmìròována k pláti 5. Plá je opatøen
vodním chladièem 6, take rtuová pára kondenzuje a rtu vtéká trubièkou 7 zpìt do
varné nádoby. Molekuly vzduchu difundují z vyèerpávaného prostoru 8 do proudu
rtuové páry a jsou pak odsávány trubkou 9, ke které je pøipojena rotaèní vývìva,
tvoøící pøedvakuum pro vývìvu difuzní. Difuzní vývìvy toti nemohou pracovat proti tlaku ovzduí, a proto èerpají vdy v souèinnosti s vývìvami pøedvakuovými, nejèastìji rotaèními.
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Obr. 5.8 Schematický øez rtuovou difuzní vývìvou.
5.2.2 Vývìvy pracující na základì vazby molekul na svých stìnách
Metody získávání nízkých tlakù na principu vazby molekul èerpaného plynu se lií
od metod zaloených na transportu molekul tím, e molekuly zùstávají v systému (ve
vývìvì). Jde tedy o princip získávání nízkých tlakù, jen dovoluje pøiblíit se ideálnímu pøípadu, v nìm jsou vechny molekuly dopadající na celý vnitøní povrch stìn
systému z objemu systému odvedeny.
Metody zaloené na principu vazby molekul na stìnách systému je mono shrnout
do tøí skupin:
1. Metoda kondenzaèní, v ní se vyuívá kondenzace plynù a par na kondenzaèní
stìnì vývìvy. Ke kondenzaci dochází u obecných plynù pøi hlubokých teplotách; metodì se proto øíká kryogenní metoda. Èerpací efekt je mono zvýit tím,
e se plyn váe pøi hlubokých teplotách na rùzných sorbentech fyzikální adsorpcí. V tomto pøípadì hovoøíme o sorpèních, pøesnìji kryosorpèních vývìvách.
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