
3.4 Bombas Moleculares e Turbomoleculares

Para a obtenção de vácuo no intervalo de pressões abaixo de 10-3 torr é necessário o uso de
bombas que lançam mão de princípios físicos diferentes do discutido até agora, tais como o
fenômeno de adsorção ou absorção (bombas de sorção) ou por transferência de momentum com o
uso de vapores, nas quais as moléculas do gás a ser bombeado são direcionadas em uma particular
direção ou adquirem uma componente de velocidade em uma direção determinada. Ambos os tipos
de bombas encontraram grande variedade de aplicações práticas: bombas de sorção produzem um
vácuo extremamente limpo, mas absorvem uma quantidade limitada de gás; por outro lado, as
bombas com fluidos não apresentam esta última limitação, podem ser construídas praticamente em
qualquer tamanho e com altas velocidades de bombeamento, mas sofrem do problema, que pode ser
significativo, de retro-migração ou retro-difusão do vapor do fluído, embora este efeito possa ser
grandemente contornado pelo uso de armadilhas (como será discutido abaixo).

As bombas moleculares e turbomoleculares operam pelo princípio de transferência de
momentum a partir de superfícies sólidas, e como no caso das bombas de sorção podem produzir
vácuo com altíssima limpeza. Como são bombas de transferência, elas não têm a limitação das
bombas de sorção quanto à quantidade de gás a ser bombeada. Vamos discutir primeiro as bombas
moleculares e em seguida as turbomoleculares.

Bombas Moleculares

O conceito de bombas moleculares originou-se com Gaede em 1913, baseando-se na idéia
que as moléculas, ao atingirem uma superfície, não são refletidas elásticamente, como pode-se
presumir das idéias da teoria cinética dos gases, mas, ao contrário, elas aderem à superfície e nela
permanecem um certo tempo, denominado tempo de residência, antes de serem dessorvidas
novamente (ver início do Cap. III). Quando dessorvem, estas moléculas adquirem uma distribuição
de velocidades que é isotrópica e compatível com a temperatura da parede, e com velocidade média
dada pela distribuição de Maxwell. Se a parede de onde dessorvem possue uma velocidade u, esta é
superposta à distribuição de velocidades de Maxwell, originando uma velocidade média em uma
direção definida pelo movimento da parede, e isto dá origem a um fluxo do gás, e portanto, a parede
em movimento exibe uma ação de bombeamento.

O princípio de funcionamento de uma bomba molecular tipo Gaede é ilustrado pela Fig. 6.18.
Um rotor cilíndrico R de raio r girando com frequência f é atingido por moléculas que provém da
entrada A. Estas moléculas adquirem uma componente de velocidade na direção do movimento do
cilindro dada por u = 2 π r f, e com isto são transportadas através do canal (do sulco) Sp de altura h
até ao orifício de exaustão V. Para evitar a passagem de gás de V a A (retro-migração), V é isolado
de A através de um canal barreira Sp' de altura muito menor que h, denominada h', e, nas laterais,
por espaçamentos muito pequenos entre o rotor e a parede de fechamento da câmara da bomba (o
que exige estritas tolerâncias na usinagem das peças, da ordem de 10 µm).

A performance destas bombas pode ser descrita em termos razoavelmente simples, e essa
descrição será apresentada aqui, pois ela ilustra as principais características das bombas moleculares
e turbomoleculares. Considere a Fig. 6.19, na qual as paredes do rotor (WR) e do estator (WS)
são consideradas planas por simplicidade. A sua separação h é considerada pequena comparada com
o livre caminho médio λ das moléculas do gás com densidade molecular n. Ou seja, consideramos
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que as moléculas colidem essencialmente apenas com as paredes WR e WS.

Fig. 6.18: Princípio de funcionamento de uma bomba molecular de Gaede (Fig. 7.1 Wutz pg 228)
(Completar a descrição)

Fig. 6.19: Esquema plano de uma bomba molecular (Fig. 7.2 Wutz pg 228)

Em qualquer instante de tempo, podemos dizer que metade das moléculas terá uma componente de
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velocidade u na direção x, que é a direção do movimento da parede do rotor, e a outra metada terá a
distribuição de Maxwell isotrópica. Isto quer dizer que, no canal Sp, temos um fluxo de moléculas na

direção x dado por qN
� 1

2
n u b h  (1), de onde se obtém o fluxo volumétrico qV dado por 

qV
� qN

n
� 1

2
u b h (2). O fluxo volumétrico nada mais é que a velocidade de bombeamento S.

Nestas expressões não se levou em conta a influência das paredes frontal e posterior da
câmara da bomba, pois, se b >> h, esta influência pode ser desprezada. Portanto, a velocidade de
bombeamento de um arranjo como o da Fig. 6.18 é proporcional à velocidade periférica u do rotor e
à área b.h do canal Sp (evidentemente, não estamos levando em conta a retro-migração no canal Sp',
que é pequena pois estamos supondo h' << h). Como resultado do transporte de gás de A a V como
na Fig. 6.18, temos o estabelecimento de uma diferença de pressão pV – pA entre estas duas regiões,

ou seja, temos o aparecimento de um gradiente de pressão
dp
dx

entre estas duas regiões que,

evidentemente, é proporcional ao correspondente gradiente de densidade molecular
d n
dx

, e que

origina um processo de retro-difusão de V a A, ou seja, temos o aparecimento de um contrafluxo.
Considere o plano E na Fig. 6.19 na posição x, onde temos uma densidade molecular n(x). Como
resultado do movimento da parede temos um fluxo para a direita cruzando o plano E que é dado
pela equação 1. Na posição x + ∆x temos uma densidade de partículas dada por n(x + ∆x) que é
maior que n(x). Analogamente, na posição x - ∆x temos a densidade n(x - ∆x) < n(x). Portanto, no
plano E teremos um fluxo da direita para a esquerda não direcional (aleatório) originário do
movimento aleatório das moléculas que é dado pela equação 11 do Cap. I:

qa,e
� 1

4
b h n

�
x ��� x ���v , enquanto que o fluxo da esquerda para a direita é

qa,d
� 1

4
b h n

�
x ��� x ���v . O contrafluxo líquido é então qa

� qa,e � qa,d
� 1

2
b h

d n
dx

�v � x

(3).
Para o uso destas equações o valor de ∆x deve ser tomado como a distância à qual as moléculas
tiveram seu último choque, pois é esta distância que define a distância na qual as moléculas
redistribuem suas velocidades. No caso de altas pressões, esta distância deveria ser equivalente ao
livre caminho médio λ, mas estamos considerando uma situação de baixas pressões e uma geometria
em que λ >> h, e estamos também considerando a situação em que a alteração das velocidades das
moléculas se dá através de choques com as paredes. Por isso, podemos considerar que a distância ∆x
deve ser da mesma ordem de grandeza que h, ou seja, supomos que ∆x = α h, onde α é uma

constante de proporcionalidade. Com esta aproximação, podemos escrever: qa
� 1

2 	 b h2 �v d n
dx

.

Portanto, o fluxo líquido de gás transportado é : q � 1
2

u n h � 1
2 	 b h2 �v d n

dx
 (4).

Este fluxo q é máximo quando
d n
dx

� 0 , ou seja, quando
dp
dx
� 0 , ou seja, no início do

processo de bombeamento, quando ainda não se estabeleceu um gradiente de pressão ao longo da
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periferia do rotor. Por outro lado, este fluxo é zero na situação o contrafluxo iguala o fluxo induzido
pelo movimento da superfície, e é nesta situação que se consegue a máxima compressão da bomba.
Ou seja, ao igualarmos a eq. 4 a zero e depois integrarmos a equação resultante, obtemos:

 k 0
� pV

pA

� nV

nA

� e
u

�
v

L
� h

(5), que dá a menor pressão possível de ser obtida pela bomba nas suas

condições de operação definidas pela pressão mínima da bomba de apoio pV e pelas características
mecânicas u, h e L (que é o comprimento da periferia do rotor). A eq. 5 mostra claramente que a
taxa de compressão depende exponencialmente da velocidade de rotação do rotor, e embora a eq. 5
tenha sido obtida em condições idealizadas (pois desprezou-se os efeitos do canal h' e das tolerâncias
laterais), ela indica claramente que pressões muito baixas podem ser obtidas com bombas
moleculares.

A conclusão mais importante a ser tirada da análise da eq. 5 é que a taxa de compressão

depende exponencialmente da razão
u
�v , o que coloca a necessidade destas bombas trabalharem

com altíssimas velocidades de rotação. Além disso, como �v � 1

M
, os gases com massas

moleculares altas apresentam maiores taxas de compressão. Por exemplo, se comparamos as taxas
de compressão para Freon 12 (CF2Cl2), cuja massa molecular é 121 g/mol, e para hidrogênio,
obtemos

k
�
R12 �

k
�
H2 �

� exp
� �

121
�
2 � � � 2400 , ou seja, isto indica que este tipo de bombas é capaz de

produzir vácuos extremamente limpos de compostos hidrocarbonetos.
Uma bomba molecular seguindo o projeto de Gaede foi construída em 1913 obtendo

velocidade de bombeamento para o ar de 1,5 l/s a uma velocidade de rotação de 8200 rpm e com
taxa de compressão de 105. Em 1923 Holweck desenvolveu a bomba molecular descrita pela Fig.
6.20. Ela consistia de um rotor liso R e de um estator contendo um canal em forma de rosca B – B'.

Fig. 6.20: Bomba molecular de Hollweck (Fig. 7.3 Wutz pg 230)

A flange A é a entrada para o sistema a ser bombeado, ligada à rosca B – B' pelo orifício C,
enquanto a exaustão se dava por D, onde também se localizavam os rolamentos, o que era uma
vantagem neste projeto. A bomba era acionada por um motor E diretamente acoplado ao eixo F do
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rotor. A velocidade de bombeamento desta bomba estava no intervalo de 5 a 7 l/s com velocidade de
rotação de 4500 rpm, atingindo taxa de compressão de 2.107, bastante respeitável.

Em 1943 Siegbahn desenvolveu uma bomba com um disco liso e dois canais no estator,
como mostrado pela Fig. 6.21. Uma característica de ambas as bombas é que o canal em forma de
rosca apresentava altura variável, diminuindo à medida que se aproximava da região de "alta"
pressão, estando de acordo com a eq. 6.1 para o caso de fluxo constante ao longo do canal. Também
comum a ambas é o posicionamento dos rolamentos na região de baixo vácuo.

Estas bombas não podiam competir com as bombas difusoras, pois as velocidades de
bombeamento eram relativamente baixas e as dificuldades técnicas de sua fabricação eram muito
altas devido às tolerâncias exigidas pelos seus projetos, pois a separação entre as superfícies em
movimento e as estacionárias tinham que ser muito pequenas para manter os efeitos de retro-
migração em níveis aceitáveis. Qualquer desbalanço das partes mecânicas podia provocar o
emperramento das bombas. Estas desvantagens foram superadas pelo conceito de Becker de bombas
turbomoleculares, vistas a seguir.

Depois do advento das bombas turbomoleculares e de vários desenvolvimentos técnicos, as
bombas moleculares voltaram a ser consideradas para aplicações, agora com o rotor possuindo um
conjunto de pás na região da entrada do gás, à semelhança das bombas turbomoleculares (ver
abaixo), e com um design similar ao de Holweck desta região até a região de exaustão ou vácuo
primário. O conjunto de pás apresenta máxima condutância para assegurar alta velocidade de
bombeamento, e os subsequentes estágios moleculares (até 5) apresentando uma estrutura de canais
em forma de rosca para garantir eficiência e alta compressão. A Fig. 6.22 mostra um esquema de
uma bomba molecular atual. A grande característica de interesse nas bombas de arraste molecular é a
alta pressão admissível da bomba de apoio, que varia de 1 torr a 40 torr (muito maior que as bombas
turbomoleculares, ver abaixo), o que permite que elas sejam bombeadas por bombas

Fig. 6.21: Bomba molecular de Siegbahn (Fig. 7.4 Wutz pg 230)
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simples, secas e muito baratas, como as bombas de membrana, produzindo vácuos muito limpos. A
pressão mínima que estas bombas podem atingir depende do número de estágios usados em série, e
varia de 10-5 a 10-7 torr quando se usa uma bomba de apoio de membrana. Elas podem apresentar
altas taxas de compressão, como 109 para N2, mas as velocidades de bombeamento não são muito
elevadas.

Bombas Turbomoleculares

As bombas turbomoleculares (BTM) foram inventadas por W. Becker em 1956 e tornadas
disponíveis comercialmente em 1957. A diferença com as bombas moleculares prévias foi o novo
conceito do rotor com pás à semelhança de turbinas, o que permitiu altas velocidades de
bombeamento com espaçamentos entre as partes de 1 mm ou mais, o que eliminou os grandes
problemas de tolerâncias encontrados nas bombas moleculares do tipo Gaede.

Fig. 6.22: Esquema de bomba molecular (Fig. 7 Handbook pg 196)

A Fig. 6.23 mostra o projeto de Becker de uma bomba de fluxo duplo horizontal, e a Fig.
6.24 é uma fotografia de uma bomba deste tipo. Tanto o rotor quanto o estator possuem pás
voltadas umas para as outras de modo muito similar à morfologia encontrada em turbinas. Ambos
(rotor e estator) são fabricados a partir de discos de uma liga especial de alumínio com as pás sendo
usinadas como lâminas posicionadas no ângulo desejado e de modo tal que o seu espaçamento radial
é constante. A Fig. 6.25 mostra uma vista radial da periferia de um conjunto rotor-estator.
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Fig. 6.23: Esquema do projeto da bomba turbomolecular de Becker (Fig. 7.5a Wutz pg 231)

Fig. 6.24: Foto de uma bomba de fluxo duplo horizontal (Leybold) (Fig. 7.5b Wutz pg 231)

As moléculas de gás colhidas nos interstícios das pás que estão em movimento são projetadas
preferencialmente na direção dos interstícios das pás estacionárias, o que estabelece o fluxo de gás
na direção desejada. Ou seja, as BTM's funcionam pelo princípio de transferência de momentum,
embora o mecanismo para isso acontecer envolva, como no caso das bombas moleculares, o
fenômeno da adsorção na superfície em movimento.

Para calcular a performance de uma BTM, precisamos calcular este parâmetro para um disco,
e depois, tomar em conta todos os discos da bomba. Para cada disco, precisamos conhecer dois
fatores, a máxima taxa de compressão Kmax a fluxo nulo e a máxima velocidade de bombeamento
Smax, que é obtida quando a pressão em ambos os lados do disco é a mesma. Estes valores dependem
das probabilidades de transmissão das moléculas que se movem na direção do bombeamento e em
contrafluxo.
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Fig. 6.25: Vista frontal do conjunto rotor-estator de uma BTM (Fig. 7.6 Wutz pg 231)

Para o escoamento molecular, estas probabilidades dependem da razão 
u
�v em que u é a velocidade

da pá e �v é a velocidade média Maxwelliana das moléculas e do ângulo α em que as pás são
"torcidas", mas não dependem da pressão do gás. Como acontece com as bombas moleculares, Kmax

depende exponencialmente da velocidade da pá, de um fator geométrico específico para o tipo de

bomba (geometria rotor-estator) e da raiz quadrada da massa molecular do gás: K max
� e M u g ,

enquanto a velocidade máxima de bombeamento é proporcional ao produto de um fator G relativo à
geometria rotor-estator e da velocidade da pá u, sendo independente do tipo de gás bombeado e da

pressão: Smax
� u G . Um disco em operação funciona entre estes dois extremos. Para condições

reais de bombeamento em que o disco tem velocidade de bombeamento real S e pressões diferentes

entre os seus dois lados, e a taxa de compressão pode ser escrita K � pV

pA

(pV = pressão da

exaustão, pA = pressão na entrada da bomba), tem-se a seguinte relação entre a compressão K e a
velocidade real de bombeamento: 

S � Smax

K max � K

K max � 1
(6). Cálculos mais precisos devem levar em conta a tolerância entre o

diâmetro externo do rotor e o diâmetro interno do estator, além da variação da geometria das pás
com o raio.
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As BTM's são montadas com vários discos em série com pás de diferentes geometrias. Cada
disco pode ser encarado como uma bomba separada. Se a velocidade de bombeamento SV do disco
subsequente na direção do fluxo do gás é conhecida e a corrente molecular é constante, K na
equação 6 pode ser substituído por S/SV, e, começando com a velocidade de bombeamento SV da
bomba de apoio, e usando os valores de Smax e Kmax para o primeiro disco do lado da exaustão, a
velocidade real de bombeamento para este disco pode ser calculada, e, a partir daí, pode-se calcular
para o segundo, etc, obtendo-se, no final a velocidade de bombeamento da bomba no regime
molecular. Como acontece no caso da bomba molecular, também a velocidade de bombeamento da
BTM depende da pressão na sua saída, ou seja, na mínima pressão da bomba de apoio, e também da
sua velocidade de bombeamento SV. Se Kmax para um determinado gás é pequena, a velocidade de
bombeamento para este gás é função da razão S/SV. Por exemplo, uma bomba com Kmax pequeno
para H2 necessita de uma bomba de apoio maior para poder bombear o hidrogênio mais
efetivamente.

A velocidade de bombeamento e a taxa de compressão de uma BTM decresce acima de
pressões da ordem de 10-3 torr por causa da interação entre as moléculas umas com as outras, pois
nesse limite o livre caminho médio começa a ficar pequeno comparado com as dimensões dos
elementos da bomba, e o fluxo começa a deixar de ser molecular. Como já colocado acima, a mínima
pressão pmin que uma BTM pode atingir é função direta da pressão mínima pV na sua exaustão, e

pode ser calculada da expressão para a taxa de compressão: pmin
� pV

K max

. O aumento de Kmax com

o peso molecular do gás implica que gases pesados são altamente comprimidos e têm uma
probabilidade de retro-migração muito pequena, e esta é a razão pela qual estas bombas produzem
vácuos extremamente limpos e livres de hidrocarbonetos. A menor taxa de compressão para os gases
leves é a razão pela qual a composição dos gases residuais resultantes do bombeamento de um
sistema por uma BTM é rica em H2. Obviamente, isto vale quando a câmara é selada com anéis
metálicos; se a selagem é feita com elastômeros, a composição da atmosfera residual pode conter
outros gases principais.

A Fig. 6.26 mostra curvas para a taxa de compressão de uma BTM com velocidade de
bombeamento nominal de 1500 l/s como função da pressão mínima de exaustão para nitrogênio,
hélio e hidrogênio. Fig. 6.27 mostra gráficos de velocidade de bombeamento para uma BTM de
velocidade nominal de bombeamento de 145 l/s, utilizada com bomba de apoio de palhetas rotativas
(duplo estágio) de velocidade 11 l/s. Note-se que quanto maior a massa molecular do gás, maior a
velocidade de bombeamento, como já colocado acima. Por outro lado, a condutância da entrada da
bomba é menor quanto maior a massa molecular do gás, e isso tem a tendência de contrabalançar a
maior velocidade de bombeamento para os gases mais pesados. Note-se também que em um grande
intervalo de pressões de entrada a velocidade de bombeamento é constante, decaindo marcadamente
para pressões acima de 10-3 (como já comentado acima), embora o motor mantenha a mesma
velocidade de rotação até pressões ao redor de 1 mbar. Por outro lado, é necessário fazer notar que,
embora haja um decréscimo na velocidade de bombeamento entre 10-3 e 10-1 mbar, ocorre
simultaneamente um máximo no fluxo de massa Q = pS neste intervalo de pressões. Isto significa
que as BTM's podem ser empregadas eficientemente em pressões de entrada relativamente altas,
resultando em uma considerável diminuição no tempo para bombeamento de um sistema.

A velocidade de bombeamento da bomba de apoio pode ter um efeito significativo na
velocidade de bombeamento de uma BTM na região de alta pressão, como mostrado pela Fig. 6.28.
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Fig. 6.26: Taxa de compressão como função da pressão de exaustão para vários gases, BTM de S =
1500 l/s (fig. 7.16 Wutz pg 243)

Fig. 6.27: Velocidade de bombeamento para diferentes gases em função da pressão na entrada da
BTM (velocidade nominal de bombeamento de 145 l/s)
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Fig. 6.28: Dependência da velocidade de bombeamento de uma BTM em função da capacidade da
bomba de apoio (Fig. 7.13 Wutz pg 242)

Se a bomba de apoio tem uma capacidade muito pequena, então o efeito é o de estrangular a BTM
(que no nosso exemplo tem velocidade de 450 l/s), como pode ser visto da curva marcada D8A, que
corresponde a uma bomba de apoio de capacidade 8 m3/h. Quando se coloca uma bomba de apoio de
capacidade 30 m3/h, vemos uma mudança siginificativa na velocidade de bombeamento em altas
pressões. Passando para uma bomba de apoio de 60 m3/h, vemos que a melhoria não é muito
significativa, indicando que, por razões econômicas, esta BTM deve funcionar com uma bomba de
apoio de 30 m3/h.

A velocidade de bombeamento de uma BTM também depende da rotação do rotor, como
mostrado pela Fig. 6.29 para uma bomba com velocidade nominal de bombeamento para o ar de 450
l/s. A frequência de rotação nominal para esta bomba é de 24.000 rpm, para a qual ela atinge a
velocidade de bombeamento nominal de 450 l/s. Em rotações mais baixas a velocidade de
bombeamento é correspondentemente menor, mas ainda é bastante considerável. Isto implica que
mesmo durante o período de inicialização da bomba, quando ela está acelerando até a rotação de
trabalho, ela possue grande capacidade de bombeamento, o que contribue significativamente para
diminuir o tempo de bombeamento. Ao aumentarmos a velocidade de rotação, a velocidade de
bombeamento correspondentemente aumenta.

Fig. 6.29: Velocidade de bombeamento em função da velocidade de rotação (Fig. 7.15 Wutz pg 243)
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No exemplo, ao aumentarmos para 30.000 rpm, a velocidade de bombeamento passa para 550 l/s.
No entanto, esta maior velocidade requer mais dos rolamentos do rotor, de modo que para preservar
o tempo de vida operacional da bomba recomenda-se operá-la na frequência indicada pelo fabricante.

Projeto de BTM's

A velocidade de bombeamento e a taxa de compressão de uma BTM dependem fortemente
da geometria do rotor e da velocidade de rotação. Várias geometrias rotor-estator foram
desenvolvidas a partir do primeiro projeto de Becker. Estas novas geometrias, aliadas a maiores
velocidades de rotação, permitiram rotores muito menores e mais leves.

Uma vez que o fluxo de massa é constante em cada estágio, as pás mais próximas à entrada
de uma BTM são projetadas para ter uma alta velocidade de bombeamento e baixa compressão,
enquanto que as pás mais próximas à exaustão são projetadas para ter alta taxa de compressão e
baixa velocidade de bombeamento. Isto é ilustrado pela Fig. 6.30, que mostra os diferentes conjuntos
de pás de uma BTM, e suas diferentes inclinações. Por razões econômicas é impraticável ter cada
camada de pás com inclinações diferentes. Por isso, contrói-se conjuntos de 2 a 4 camadas com a
mesma inclinação, cada qual projetada para uma velocidade de bombeamento e taxa de compressão.

As primeiras BTM's comerciais foram do tipo duplo fluxo (horizontais) com rotor duplo
bombeando gás de uma entrada central para as laterais, onde era retirado pela bomba de apoio.
BTM's verticais ou fluxo único, utilizando rotores simples, surgiram em 1969. Os rotores duplos
permitem um projeto de rolamentos mais estáveis, mais vantajosos em termos de balanceamento e de
baixo nível de vibrações. Os rotores simples apresenta menores perdas por condutância na entrada,
enquanto que o tipo de rotor duplo apresenta perdas dos dois lados da entrada. Atualmente, poucos
modelos de BTM's comerciais são de duplo fluxo, e em geral são bombas de altas velocidades de
bombeamento.

De seu aparecimento até os dias de hoje a redução de tamanho de uma BTM foi espetacular.
Isso foi possível graças ao aumento da velocidade circunferencial das pás, que passou de 150 m/s em
1958 a 400 a 500 m/s hoje, e também a mudanças na geometria do rotor. Evidentemente, altas
velocidades de rotação implicam grandes cargas nos rolamentos ou na supensão dos rotores.

Atualmente, a maior parte das BTM's são equipadas com rolamentos mecânicos lubrificados,
ou por uma combinação de rolamento (suspensão) magnético na parte de alto vácuo e rolamento
mecânico lubrificado na região de vácuo primário. Dependendo do diâmetro do disco, a velocidade
de rotação pode atingir valores de 90.000 rpm, o que é possível por avanços no projeto de
rolamentos e das técnicas de balanceamento dos rotores. Hoje são cada vez mais comuns os
rolamentos com esferas cerâmicas (eventualmente chamados de rolamentos cerâmicos), cuja
vantagem é que, devido à menor densidade das cerâmicas (nitreto de silício) em relação aos metais,
as esferas cerâmicas são submetidas a menores tensões e forças centrífugas que as metálicas, o que
leva a menor desgaste dos canais metálicos que as contém. Além disso, elas são mais duras que as
metálicas e apresentam maior resistência à temperatura, apresentando maior estabilidade da forma
esférica e desgaste mínimo delas e dos canais. Sua superfície é mais lisa, significando menor atrito, e
a combinação de materiais diferentes (esferas cerâmicas/canais de aço) evita a formação de micro
"escavações". Por isso, estes rolamentos são mais confiáveis mesmo em condições de baixa
lubrificação.
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Fig. 6.30: Rotor com diferentes inclinações de pás de uma BTM (Fig. 5 Handbook pg 191)

Os lubrificantes para os rolamentos mecânicos devem satisfazer 3 condições: a) devem esfriar
os rolamentos, porque, mesmo na região de vácuo primário, o calor deve ser transferido do canal
interno para o externo pelo lubrificante; b) devem ter baixa pressão de vapor; c) devem ter boas
propriedades lubrificantes em alta velocidade. Atualmente, a maior parte dos lubrificantes têm uma
base sintética. Mesmo em baixas velocidades deve haver fluxo de lubrificante para troca de calor nos
rolamentos, e para isso BTM's pequenas podem usar um sistema de "fuso", enquanto BTM's maiores
usam sistemas de bombas para a circulação de lubrificantes. A utilização de rolamentos fechados
lubrificados internamente com graxas permite BTM's serem colocadas em qualquer posição. A
utilização de "spindle bearings" permite o armazenamento de considerável quantidade de graxa,
evitando a necessidade de re-engraxamentos por toda a vida útil da bomba.

Atualmente também se dispõe de BTM's com suspensão magnética em que todos os graus de
liberdade do rotor podem ser controlados eletronicamente pela unidade de controle de velocidade
através do monitoramento de sensores (de posição), o que permite o re-posicionamento contínuo do
rotor. Assim, não há atrito e, portanto, desgaste, e o nível de vibração chega a ser uma ordem de
grandeza menor que com o uso de rolamentos mecânicos. A Fig. 6.31 mostra o esquema de uma tal
BTM. Muitos modelos de BTM's usam um arranjo híbrido, com suspensão magnética na região de
alto vácuo e rolamento mecânico na região de vácuo primário.

As BTM's em geral têm o rotor do motor diretamente acoplado ao rotor da bomba, e o
estator ao estator da bomba. Em geral, o motor é situado na região de vácuo primário. Três
diferentes tipos de motores são usados: motor DC, motor AC e motor de histerese, todos acionados
por conversores de frequência. O motor DC tem menor consumo de energia e também menores
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perdas.

Fig. 6.31: Esquema de uma BTM com suspensão magnética (Fig. 6 Handbook pg 193)

Bombas Híbr idas (Turbomolecular  e de Ar raste Molecular )

Como já colocado acima, bombas turbomoleculares têm alta velocidade de bombeamento
mas a máxima pressão na exaustão é relativamente baixa, ao redor de 10-1 torr, enquanto que as de
arraste molecular podem operar em pressões de exaustão muito maiores, ao redor de 10 torr ou
acima, mas apresentam velocidades de bombeamento relativamente pequenas. Por esta razão,
pensou-se na combinação de ambas, o que oferece a vantagem das altas velocidades de
bombeamento num primeiro estágio turbomolecular, acoplada com a vantagem de altas taxas de
compressão e altas pressões de exaustão de um segundo estágio de arraste molecular. Como
resultado, têm-se a performance de uma BTM mas com pressões de exaustão duas ordens de
grandeza maior, o que permite o uso de bombas secas, simples e baratas como bombas de apoio,
conseguindo, mecanicamente, ultra-alto vácuo limpo a partir da pressão atmosférica. A Fig. 6.32
mostra o esquema de uma bomba híbrida.
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Fig. 6.32: Esquema de uma bomba híbrida (Fig. 8 Handbook pg 198)

Em geral estas bombas apresentam todos os elementos girantes em um único eixo, como mostrado
na Fig. 6.32. Se estes elementos são colocados bastante próximos, o duto de gás formado de um
para o outro será curto, assegurando alta condutância. Performances similares às das BTM e das
bombas moleculares de arraste são obtidas para as bombas híbridas, sendo que para a maior parte
das aplicações elas fornecem grandes fluxos de massa. Elas podem alcançar velocidades de
bombeamento de 1500 l/s, com os modelos menores atingindo velocidades de até 90.000 rpm, e,
dependendo da bomba de apoio, podem atingir pressões menores que 10-10 torr. É importante evitar
aquecimentos acontecendo entre componentes da bomba causados por estreitamentos de partes ou
provenientes de atrito do gás, o que em geral requer o gerenciamento da temperatura da bomba. O
arrefecimento das bombas pode ser feito por convecção ou com ar para os modelos de menor
velocidade de bombeamento, e com água para os modelos de maior velocidade de bombeamento.
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