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Streszczenie 

W artykule przedstawiono rozwiązania zespołów funkcjonalnych komory 
próżniowej, umożliwiające realizację złożonych procesów badawczych i techno-
logicznych, którym towarzyszy emisja promieniowania rentgenowskiego, oraz 
sposoby zapobiegania emisji szkodliwego promieniowania do otoczenia. Zapre-
zentowano szczególne warunki pracy tych zespołów oraz przykładowe kon-
strukcje opracowane, wykonane i wdrożone w Instytucie Technologii Eksplo-
atacji – PIB. 

Wprowadzenie 

Podstawowym zespołem każdego urządzenia przeznaczonego do nanosze-
nia cienkich warstw metodami plazmowymi jest komora próżniowa wyposażona 
w zestaw pomp próżniowych, źródła plazmy, układy magnetyczne, instalacje 
gazowe, elektryczne układy zasilające, sterujące i pomiarowe. W nowoczesnej 
inżynierii powierzchni największe znaczenie mają powłoki złożone, tj. wielo-
warstwowe, wieloskładnikowe oraz kompozyty warstwowe. Wysokie wymaga-



 PROBLEMY  EKSPLOATACJI 3-2006 
 

134 

nia eksploatacyjne w stosunku do tych warstw wymagają stosowania do ich 
budowy trudnotopliwych materiałów ceramicznych, często wymagana jest rów-
nież wysoka wydajność procesów osadzania, co jest możliwe do osiągnięcia 
przy zastosowaniu wysoko wydajnych źródeł energii o dużej mocy.  

Celem prezentowanej pracy było skonstruowanie i zbudowanie komory 
próżniowej z działem elektronowym [2]. Duża koncentracja energii w wiązce 
elektronowej emitowanej przez działo pozwala na odparowanie bardzo szero-
kiego spektrum materiałów, w tym materiałów ceramicznych, oraz osiąganie 
dużych wydajności odparowywania. Takie rozwiązanie ma jednak wadę w po-
staci emisji niebezpiecznego dla obsługi promieniowania rentgenowskiego [1]. 
Wymaga zastosowania grubościennej komory próżniowej wyposażonej w spe-
cjalne zespoły sterujące i przyłączeniowe, pozwalające na sprawne sterowanie 
przebiegiem procesu i jednocześnie zapobiegające emisji promieniowania 
z wnętrza komory. 

1. Warunki pracy zespołów komory z działem elektronowym i stawiane im 
wymagania 

Parametry procesów zachodzących we wnętrzu komór przeznaczonych do 
plazmowego osadzania cienkich warstw powierzchniowych sprawiają, że wa-
runki pracy ich zespołów są szczególne, a stawiane im wymagania trudne do 
spełnienia. Decydujący wpływ na konstrukcję zespołów mają: 
– wysoka temperatura pracy, 
– osadzanie rozpylonych materiałów, 
– promieniowanie rentgenowskie. 

Powierzchnie wsadu, na którym osadzane są warstwy muszą być w więk-
szości procesów specjalnie ogrzewane do temperatury przekraczającej niejed-
nokrotnie 500°C. Odbywa się to z wykorzystaniem oporowych elementów grzej-
nych oddających energię cieplną poprzez promieniowanie, co sprawia, że 
oprócz wsadu ogrzewają się powierzchnie wszystkich elementów znajdujących 
się w komorze. Dodatkowym źródłem ciepła są systemy odparowania osadza-
nych materiałów, w których temperatury powierzchni targetów osiągają kilka, 
kilkanaście tysięcy stopni. Wysokie temperatury pracy stwarzają ograniczenia 
co do zastosowania niektórych materiałów, powodują deformacje i obniżają 
trwałość elementów, a przede wszystkim niekorzystnie wpływają na warunki 
pracy uszczelnień próżniowych wykonanych z tworzyw sztucznych. Wysokie 
temperatury wewnętrznych powierzchni komory wymagają stosowania specjal-
nych obiegów chłodniczych, odprowadzających ciepło oraz osłon termicznych, 
zapobiegających nagrzewaniu się chronionych powierzchni.  

Cząsteczki odparowanych materiałów, które tworzą na powierzchni wsadu 
cienkie warstwy, osadzają się również na powierzchniach ścian i elementów 
wyposażenia komory. Powstające w ten sposób coraz grubsze osady tworzą 
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mostki elektryczne na powierzchniach izolatorów, blokują ruchome połączenia 
wewnętrznych mechanizmów oraz osiadając na powierzchniach optycznych 
układów pomiarowych, wzierników czy okien inspekcyjnych powodują utratę 
ich przejrzystości. Zapobieganie niepożądanemu osadzaniu materiałów na po-
wierzchniach wyposażenia komór polega na stosowaniu osłon całkowicie za-
bezpieczających chronione powierzchnie lub ograniczających czas ekspozycji 
na źródło par oraz odpowiednie ukształtowanie elementów narażonych na zapy-
lenie w taki sposób, że niektóre ich powierzchnie są odpowiednio chronione. 

Występujące promieniowanie rentgenowskie emitowane z powierzchni roz-
grzewanego wiązką elektronową materiału powoduje występowanie zagrożenia 
dla personelu obsługującego urządzenie i wymaga zastosowania specjalnych 
konstrukcji komory i jej zespołów zabezpieczających przed emisją promienio-
wania na zewnątrz [1]. Podstawowym zabezpieczeniem przed emisją jest odpo-
wiednio gruba warstwa absorbenta promieniowania tworzącego skuteczną osło-
nę przeciwpromienną. 

Wymagania stawiane zespołom takiej komory próżniowej spełniono w na-
stępujący sposób: 
– dokonano niezbędnych obliczeń elementów konstrukcyjnych komory pod 

względem skuteczności zabezpieczeń przeciwpromiennych, 
– opracowano konstrukcję komory i jej zespołów z uwzględnieniem opisa-

nych wymagań i wykonano jej prototyp, 
– przeprowadzono badania skuteczności ochrony przeciwpromiennej oraz 

badania funkcjonalne komory w warunkach rzeczywistych obciążeń ter-
micznych, 

– wprowadzono niezbędne zmiany konstrukcyjne wynikające z przeprowa-
dzonych badań. 

2. Konstrukcja komory próżniowej 

Obliczenia grubości osłon przeprowadzone zgodnie z PN-86/J-80001 wska-
zały na konieczność zastosowania osłon stalowych o grubości około 20 mm, 
które są równoważne osłonie ołowiowej o grubości 3 mm [3, 4].  

Komora przedstawiona na rysunku 1 została wykonana jako konstrukcja 
spawana ze stali 18G2A. Jest to materiał o właściwościach ferromagnetycznych, 
dzięki czemu zabezpiecza wnętrze komory przed wpływami zewnętrznych pól ma-
gnetycznych. Ze względu na częściowe zmniejszenia grubości ścian w miejscach 
mocowania przepustów, uszczelnień, połączeń gwintowanych oraz innych elemen-
tów konstrukcyjnych komorę wykonano z płyt stalowych o grubości 30 mm.  

Płyty ścian komory zostały połączone spoinami pachwinowymi o grubości 
około 8 mm od wewnątrz i od zewnątrz. Następnie, podczas usuwania nie-
szczelności, spoiny zewnętrzne zostały w niektórych miejscach usunięte. Po-
wstałe w ten sposób miejsca o cienkich ściankach stanowiłyby niewystarczającą 
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ochronę przed promieniowaniem. Z tego względu połączenia płyt składających 
się na korpus komory zaprojektowano w postaci „labiryntów” nieprzenikalnych 
dla promieniowania X. Na powierzchniach zewnętrznych ścian i drzwi komory 
umieszczono kanały układu chłodzenia powierzchni komory i próżnioszczel-
nych przyłączy i przepustów. 

 
 

 
Rys. 1.  Korpus i drzwi komory z oknami na przyłącza i przepusty wyposażenia technologiczne-

go wykonane jako konstrukcje spawane z płyt stalowych  
 

3. Okna i przepusty manipulacyjne do obserwacji i sterowania 
 przebiegiem procesu wewnątrz komory 

Podstawową zasadą przyjętą podczas opracowania konstrukcji okien in-
spekcyjnych oraz przepustów manipulacyjnych przesłon tygla, źródeł plazmy, 
okien i żaluzji układu pompowego było takie ukształtowanie i rozmieszczenie 
elementów konstrukcyjnych, aby promieniowanie padające na wewnętrzną po-
wierzchnię ściany komory pod dowolnym kątem nie przenikało na zewnątrz. 
Warunek ten jest spełniony wtedy, gdy na drodze promieniowania znajduje się 
pochłaniający je materiał o odpowiedniej grubości. W konstrukcji zespołów 
wykorzystano następujące materiały: 
– stale konstrukcyjne i nierdzewne o grubości co najmniej 20 mm, 
– blachy ołowiane o grubości 3 mm, 
– szkło ołowiowe o równoważniku ołowiu równym co najmniej 3 mm. 
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Okna inspekcyjne służą do obserwacji z zewnątrz procesów zachodzących 
we wnętrzu komory za pomocą kamery lub bezpośrednio przez operatora znaj-
dującego się obok urządzenia. Konstrukcja okna musi zabezpieczać przed pro-
mieniowaniem X, zapewniać szczelność w warunkach wysokiej próżni oraz 
musi zachowywać przejrzystość. 

Z uwagi na zabezpieczenie przed promieniowaniem rentgenowskim okno 
musi być wykonane ze szkła ołowiowego. W konstrukcji opracowanych okien 
zastosowano szkło, którego równoważnik wynosi 5,4 mm ołowiu. Szkło oło-
wiowe charakteryzuje się porowatością struktury i w związku z tym nie może 
pełnić roli szczelnej przegrody w urządzeniach próżniowych. Dlatego od strony 
wewnętrznej zastosowano szczelną szybę ze szkła okiennego o odpowiedniej 
wytrzymałości. Budowę okna przedstawia rysunek 2.  

3 1

245 

 
Rys. 2.  Okno inspekcyjne zabezpieczające przed promieniowaniem rentgenowskim: 1 – pier-

ścień, 2 – pierścień ze szkłem ołowiowym, 3 – szyba ze szkła okiennego, 4 – szyba ze 
szkła ołowiowego, 5 – elastyczny pierścień dociskowy 

 
W warunkach intensywnego rozpylania osadzanych materiałów są one na-

noszone również na ściany komory. Powoduje to stopniową utratę przejrzystości 
szyb okien inspekcyjnych. Zastosowano więc dodatkowe, jednorazowe, wy-
mienne osłony szklane, zabezpieczające okna przed zapyleniem. Badania funk-
cjonalne z takim zabezpieczeniem wykazały jednak, że niemożliwe jest obser-
wowanie długotrwałego procesu wskutek zbyt szybkiego zapylenia osłon. Za-
stosowano więc obrotowe przesłony stalowe ze szczelinami ograniczające osa-
dzanie par na powierzchniach okien, wykorzystujące między innymi efekt stro-
boskopowy. Przesłony znajdujące się wewnątrz komory są wprawiane w ruch za 
pomocą elementów znajdujących się na zewnątrz (pokrętła, silniki). W celu 
przeniesienia ruchu obrotowego zaprojektowano próżnioszczelne przepusty 
obrotowe o konstrukcji dostosowanej do prędkości obrotowej wykonywanego 
ruchu. Kolejne badania wykazały, że zabezpieczenie jest skuteczne, natomiast 
nieodporne na działanie wysokiej temperatury panującej we wnętrzu komory. 
Objawia się to deformacją termiczną tarczy przesłony i nadmiernym grzaniem 
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się przepustu obrotowego. Zastosowano więc wielowarstwowe ekrany termicz-
ne zabezpieczające cały układ przed promieniowaniem cieplnym. Opracowane 
rozwiązanie przedstawia rysunek 3. 

 
Rys. 3.  Zabezpieczenie okna inspekcyjnego przed zaparowaniem za pomocą przesłony obroto-

wej uruchamianej ręcznie: 1 – osłona termiczna, 2 – kanał układu chłodzenia, 3 – pokrę-
tło ręczne przesłony, 4 – przesłona obrotowa ze szczeliną, 5 – okno inspekcyjne,  
6 – przesłona szklana wymienna 

 
 
Działanie przepustów manipulacyjnych polega na przekazywaniu do wnę-

trza komory ruchu obrotowego o niewielkiej prędkości obrotowej (rzędu 0,5 do 
1,0 obr/min) i ograniczonym kącie (poniżej 180º). Ruch ten jest realizowany za 
pomocą specjalnych miniaturowych motoreduktorów umieszczonych na ścianie 
i drzwiach komory i przekazywany do jej wnętrza przez przepusty, które muszą 
zabezpieczać przed promieniowaniem X oraz zapewniać trwałość i niezawod-
ność uszczelnień ślizgowych w warunkach wysokiej próżni, podwyższonej tem-
peratury i zagrożenia osadzaniem zanieczyszczeń. 

Elementem przepustu przenoszącym ruch obrotowy jest wał ułożyskowany 
w korpusie za pomocą łożysk tocznych i połączony z motoreduktorem poprzez 
podatne sprzęgło. Szczelność układu zapewniają pierścienie typu „o-ring”, 
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współpracujące ślizgowo z powierzchnią wału. Są one wykonane z elastomeru 
fluorowego VITON – tworzywa przeznaczonego do pracy w środowisku wyso-
kiej próżni, temperaturze do 200°C i niewymagającego smarowania przy współ-
pracy ślizgowej ze stalą.  

4. Próżnioszczelne przyłącza zapewniające ochronę przed  
promieniowaniem 

Stałe i ruchome przyłącza służą do instalowania z zachowaniem wysokiej 
szczelności w specjalnych oknach i na powierzchniach montażowych komory: 
drzwi, oprzyrządowania procesowego i doprowadzeń odpowiednich mediów. 
Opracowane przyłącza to: uszczelnienie drzwi przesuwnych i obrotowych, izo-
lowane elektrycznie przyłącza wewnętrznych obiegów czynnika chłodzącego, 
przepust prądowy polaryzacji podłoża, przyłącza gazowe i aparaturowe, przyłą-
cza źródeł plazmy, pirometru i pomp próżniowych.  

 

1 2 3 4 5

7

6 

 
 
Rys. 4.  Przyłącze przepustu prądowego 1kV: 1 – ściana komory, 2 – kanał układu chłodzącego 

drzwi, 3 – kanał układu chłodzącego przyłącze, 4 – uszczelnienie, 5 – elektroda przepu-
stu, 6 – wewnętrzne złącze elektryczne przepustu, 7 – przewód elektryczny doprowadza-
jący napięcie 
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Podstawowe zagadnienia, jakie rozwiązano przy opracowaniu tych zespo-
łów, to:  
– trwałość i skuteczność uszczelnienia próżniowego przy wielokrotnym mon-

tażu i demontażu lub zamykaniu i otwieraniu np. drzwi komory, 
– łatwość montażu i demontażu uszczelnienia, 
– zabezpieczenie uszczelnienia przed zbyt wysoką temperaturą pracy, 
– zabezpieczenie przed przenikaniem promieniowania RTG. 

Obróbka powierzchniowa detali technikami PVD wymaga przyłożenia do 
ich powierzchni napięcia polaryzującego o wartości rzędu 1 kV oraz ogrzewania 
ich powierzchni za pomocą oporowych elementów grzejnych. Wiąże się to z ko-
niecznością przekazywania napięcia elektrycznego do wnętrza komory próżnio-
wej za pomocą specjalnych przepustów prądowych. W przypadku zasilania ele-
mentów grzejnych przepust przekazuje znacznie mniejsze napięcie (około 
30 V), ale jest obciążony dużym prądem. Przyłącza przepustów prądowych mu-
szą spełniać wymaganie szczelności pomimo pracy w podwyższonych tempera-
turach oraz zapobiegać powstawaniu zwarć przez osadzające się na ściankach 
komory materiałów przewodzących. 

Opracowane przyłącze przepustu prądowego do przekazywania wysokiego 
napięcia polaryzującego podłoża przedstawiono na rysunku 4. 

5.  Sprawdzenie opracowanych zespołów pod względem skuteczności  
ochrony przed promieniowaniem RTG 

Przed przystąpieniem do badań prototypowej komory wyposażonej w prze-
pusty i przyłącza obejmujących próby z działem elektronowym, dokonano 
sprawdzenia emisji promieniowania rentgenowskiego na zewnątrz komory pod-
czas pracy wyrzutni elektronów przy maksymalnym napięciu przyspieszającym 
równym 60 kV [1]1. Sprawdzeniu podlegało całe urządzenie wraz z opracowa-
nymi i wykonanymi prototypami wyposażenia. Sprawozdanie z badań stwierdza, 
że nie zachodzi możliwość przekroczenia granicznych wartości równoważnika 
dawki określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.05.2002 roku 
w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego. 

Podsumowanie 

W wyniku zrealizowanej pracy zostały opracowane, wykonane i zweryfi-
kowane w rzeczywistych warunkach użytkowych zespoły i elementy niezbędne 
do budowy próżniowych systemów technologicznych i badawczych, w których 
występuje zagrożenie emisją promieniowania rentgenowskiego, pochodzącego 
z określonego źródła emisji. Pozwoliło to na zbudowanie i uruchomienie w Idee 
                                                      
1 Badanie zostało wykonane przez uprawnioną do tego instytucję – Wojewódzką Stację Sanitarno- 

-Epidemiologiczną w Warszawie, Sekcję Higieny Radiacyjnej. 
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– PIB unikatowego, hybrydowego urządzenia przeznaczonego do prac badaw-
czych i wdrożeniowych w zakresie nowych technologii osadzania warstw PVD 
o specjalnych właściwościach i skomplikowanej wielowarstwowej strukturze. 

Opracowane rozwiązania mogą być z powodzeniem stosowane również 
w urządzeniach próżniowych, w których nie występuje promieniowanie RTG. 
Jednakże ze względów ekonomicznych należy je uprościć usuwając elementy 
konstrukcyjne pełniące rolę zabezpieczeń przed promieniowaniem. 

 
Praca naukowa finansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, wykonana w ramach realizacji Programu Wieloletniego pn. „Dosko-
nalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 
2004–2008”. 
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Units of vacuum chambers to protect from x-ray radiation 

Summary 

The paper presents design of functional units of the test chamber, protecting 
from X-ray radiation. The units make it possible to safely perform complex re-
search and technological processes inside, which are a source of X-ray radia-
tion. Particular attention has been put in the paper to operating conditions of 
these units and examples of designs elaborated, manufactured and implemented 
at ITeE – PIB. 
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