
4) Bombas Difusoras

Como já colocado em capítulo anterior, muitos sistemas de alto vácuo são constituídos de
uma bomba mecânica e uma bomba difusora. As bombas mecânicas, usualmente de palhetas
rotativas, são usadas para retirar 99,99% do ar da câmara do sistema, reduzindo a pressão ao valor
correto para o funcionamento da bomba difusora. Esta operação é denominada obtenção de vácuo
primário. Após isso, a bomba mecânica é desligada do sistema e usada para dar a pressão de apoio
para a exaustão dos gases bombeados pela bomba difusora. As bombas difusoras são normalmente
usadas quando se deseja bombeamento com altas velocidades para todos os gases por longos
períodos de tempo sem assistência.

A Fig. 6.33 mostra o esquema de um corte longitudinal de uma bomba difusora de quatro
estágios com uma armadilha para vapor (baffle). O corpo cilíndrico da bomba termina na parte
superior na

Fig. 6.33: Corte longitudinal de uma bomba difusora de quatro estágios com armadilha para vapor
(Fig. 6.9 Wutz pg 207)

flange de entrada ou admissão FA, que é ligada a uma armadilha de vapor (baffle) BA. As placas da
armadilha de vapor (placas de impacto) são posicionadas de modo tal que moléculas de óleo retro-
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difundindo para o sistema bombeado nelas impingem e ficam retidas por condensação. A câmara do
sistema a ser bombeado é ligada ao sistema de bombas de vácuo pela flange superior da armadilha de
vapor. A parte inferior do corpo da bomba termina na placa PB que é o fundo da câmara de ebulição
S, na qual o fluído é aquecido para prover o vapor que dá a ação de bombeamento para a bomba.
Lateralmente é colocado o braço V do vácuo de apoio, que termina na flange FV para ligação à
bomba de apoio. A parte do corpo da bomba acima do braço V é refrigerada por uma serpentina KR
em que circula água, como na figura 6.33. Este arrefecimento pode ser feito também por uma camisa
de água ou por circulação forçada de ar, utilizando-se um ventilador e aletas soldadas ao corpo da
bomba. Dentro do corpo da bomba é colocado um sistema de bocais anelares (cilíndricos) ejetores
de vapor de óleo. No caso da Fig. 6.33, temos quatro destes bocais, um de alta velocidade de
bombeamento no topo, dois intermediários e um de alta pressão (estágios A a D). Comercialmente,
temos bombas difusoras com menos ou com mais estágios.

O funcionamento da bomba difusora é ilustrado pela Fig. 6.34. O fluído da bomba é aquecido

Fig. 6.34: Modo de operação de uma bomba difusora (Fig. 6.10 Wutz pg 208)

por um elemento aquecedor que pode ser externo ou interno à bomba, até a sua vaporização,
produzindo vapor com pressão interna aos bocais ejetores A – D entre 1 e 10 torr. Esse vapor sobe
ao longo do corpo interno da bomba até os bocais anelares A – D, e são ejetados por esses bocais (e
suas tampas) para baixo em alta velocidade. Os jatos de vapor de fluído assim gerados expandem-se
a partir dos bocais até atingirem a superfície interna refrigerada da bomba. Ao atingir a superfície fria
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da bomba, o vapor condensa, e escorre, retornando ao ebulidor S, onde recomeça o ciclo. Dessa
maneira, são geradas regiões de jatos anelares em forma cônica entre os bocais e a parede interna da
bomba, nos quais as moléculas do fluído da bomba possuem velocidades supersônicas (Mach 3 a 8).
As moléculas do gás a ser bombeado entram no topo da bomba pela flange FA e encontram o jato de
vapor do bocal A, no qual entram por difusão e então adquirem uma componente de velocidade na
direção do fluxo do fluído da bomba por colisões. Deste modo, elas são dirigidas para próximo
estágio, enquanto o vapor de óleo deste estágio condensa e sai do processo até ser novamente
evaporado. Desta maneira, a pressão do gás é aumentada até atingir o último estágio, de onde são
retiradas pela bomba de apoio.

À medida que o gás sendo bombeado é comprimido de um estágio para o seguinte, a taxa
volumétrica de fluxo diminue correspondentemente, uma vez que o fluxo de massa é contante.
Portanto, o conjunto interno de bocais é projetado de modo a dar uma área entre os bocais e a
parede interna decrescente entre cada estágio de bombeamento.

Tabela 6.1: Fluídos de bombas difusoras (Tabela 5.1 Roth pg 225)

No início do uso das bombas difusoras o único fluído a ser usado era o mercúrio. Além da
desvantagem do vapor de mercúrio ser altamente venenoso, o mercúrio apresenta pressão de vapor à
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temperatura da água de arrefecimento relativamente alta – ≈ 10-3 torr. Para manter uma pressão de
vapor suficientemente baixa na câmara de vácuo é necessário a colocação de uma armadilha de baixa
temperatura entre ela e a bomba. Atualmente bombas difusoras de mercúrio são usadas apenas em
aplicações muito especiais, como em instrumentos de datação por C14 ou se a câmara a ser evacuada
já contém vapor de mercúrio, como em retificadores a arco de mercúrio, situação em que não se
requer uma armadilha refrigerada. Nos dias de hoje, os fluídos usados nas bombas difusoras são
óleos minerais de alto peso molecular, óleos silicones e alguns éters polifenis. A Tabela 6.1 lista
alguns dos óleos mais usados comercialmente.

Como mostrado na Tabela 6.1, existem muitos fluídos de alto peso molecular e com pressões
de vapor extremamente baixas na temperatura da água de arrefecimento, e por isso em geral não há
necessidade de armadilhas de baixa temperatura para se obter alto vácuo nas câmara sendo
bombeadas. Por outro lado, uma considerável quantidade de moléculas do óleo de bombeamento
migra para a câmara a partir do jato superior mais próximo à câmara, onde ocorre a sua
condensação, o que é prejudicial para a maior parte das aplicações de alto vácuo. Esta retro-
migração é quase toda prevenida (da ordem de 90%) usando-se uma capa-armadilha (cold cap
baffle) imediatamente acima do bocal superior, como ilustrado pela Fig. 6.35, e resfriada por
contacto térmico com a parede refrigerada da bomba.

Fig. 6.35: capa-armadilha para uma bomba difusora (Fig. 6.11 Wutz pg. 209)

Para uma maior redução da retro-difusão do vapor de óleo para a câmara de vácuo, e para reduzir
sua pressão de vapor na câmara à pressão de vapor na temperatura da água de arrefecimento, lança-
se mão de armadilhas de vapor de placas, de discos ou do tipo chevron, refrigeradas com a água de
arrefecimento, que são colocadas entre o topo da bomba e a câmara de vácuo (Fig. 6.36). Estas
armadilhas possuem suas placas colocadas de modo que a linha de visada entre a bomba e a câmara
sempre encontra uma de suas placas, o que torna extremamente provável o choque de uma molécula
do óleo com uma das placas, e sua adesão a ela. Uma redução ainda mais efetiva é conseguida
usando-se uma armadilha de vapor em que as placas são refrigeradas abaixo da temperatura
ambiente, ou usando um refrigerador convencional, ou um não convencional como um refrigerador
Peltier, ou utilizando nitrogênio líquido (ou armadilha criogênica); desse modo consegue-se obter
condições de ultra-alto vácuo com bombas difusoras. No caso do uso destas armadilhas, o óleo que

4



as atinge fica tão espesso que não consegue fluir de volta à câmara de ebulição, o que exige o uso de
uma capa-armadilha, refrigerada à temperatura da água de arrefecimento, de modo que a maior parte
do óleo nela condensa e volta a escorrer para a câmara de ebulição.

Fig. 6.36: Secção longitudinal de armadilha de vapor (Fig. 6.12 Wutz pg 210)

Para assegurar que o óleo depositado na armadilha de vapor flua para a câmara de vácuo por tensão
superficial, usam-se barreiras contra este efeito consistindo de folhas finas de aço inox de baixa
condutividade térmica ligando a carcaça da armadilha (não refrigerada) e a placa refrigerada da
armadilha. Isto tem o efeito de fazer com que o filme de óleo na placa tenda a correr para a parte
refrigerada, previnindo a chegada do óleo à câmara de vácuo.

Bombas difusoras fracionadoras

Ao contrário do mercúrio, os óleos de alto peso molecular não são substâncias uniformes,
podendo apresentar-se como mistura de várias frações de menor peso molecular, e portanto, mais
voláteis. O interesse, portanto, é fazer com que as frações menos voláteis (menor pressão de vapor)
sejam utilizadas como vapor no estágio superior ou central, de mais baixa pressão da bomba. Isto é
conseguido incorporando à bomba o princípio do fracionamento, ilustrado pela Fig. 6.37 para uma
bomba de três estágios. Para esta aplicação, o espaço interno de cada estágio é separado por uma
parede cilíndrica, de forma que o óleo evaporado em cada espaço anular alimenta apenas um bocal.
O óleo condensado na superfície interna do corpo da bomba escorre para a câmara de ebulição,
entrando primeiro no espaço de evaporação do terceiro estágio (de pressão mais alta), onde as
frações mais voláteis e mais leves evaporam, deixando o líquido enriquecido nas frações menos
voláteis; a seguir, o líquido assim enriquecido penetra no espaço do estágio intermediário, onde as
demais frações leves evaporam, deixando o líquido que flui para a parte do primeiro estágio (central)
com as frações mais pesadas, e portanto, de menor pressão de vapor. Desta maneira, a fração do
óleo a eventualmente difundir para a câmara de vácuo será a que menor pressão de vapor
apresentará.
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Fig. 6.37: Bomba difusora fracionadora de três estágios (Fig. 6.13 Wutz pg. 211)

Outro efeito que acontece com os óleos da bombas difusoras é a sua decomposição parcial
provocada por efeitos térmicos e químicos durante a operação da bomba, resultando em frações
muito leves, com alta pressão de vapor, que podem, se presentes no sistema, elevar a pressão final na
câmara de vácuo várias ordens de magnitude em relação à pressão esperada da pressão de vapor do
fluído original. Por isso, estas frações muito leves precisam ser retiradas do sistema, e isto é
conseguido aquecendo-se a parede do corpo da bomba a aproximadamente 150oC acima da
temperatura da água de arrefecimento. Este aquecimento, que é localizado abaixo do último estágio,
é feito dimensionando-se corretamente a altura da espiral que conduz a água de arrefecimento em
relação ao tubo que liga a bomba difusora à bomba de apoio, faz com que o óleo condensado que
escorre pela parede perca, por evaporação, a fração leve quando atinge esta região aquecida, e esta
porção re-evaporada nesta região é retirada do sistema pela bomba de apoio juntamente com o gás
da câmara de vácuo. Este característica também pode ser muito importante quando se está
bombeando uma câmara que possui algum componente de alta pressão de vapor que se dissolve no
óleo da bomba, e que é retirado imediatamente como se fosse uma fração leve do próprio óleo.
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Velocidade de bombeamento e pressão de apoio cr ítica 

A velocidade de bombeamento de uma bomba difusora é determinada pelo tamanho da
abertura de entrada e pelo assim chamado fator Ho (ver abaixo). Referindo-se à Fig. 6.34,
designamos de área A (cm2) a área do anel formado pelo corpo da bomba e o bocal superior: 

A �
� D2

4
� ��� D � t �

4
, em que D é o diâmetro da boca da bomba e t/2 é a separação entre a

parede do corpo da bomba e o bocal superior. De acordo com considerações hidrodinâmicas, é
impossível a um gás de massa molecular M e temperatura T passar por essa área a um fluxo
volumétrico excedendo 

Smax
� 3.64

T
M

A (7), que para o ar a 20oC resulta Smax = 11,6 A l/s. A razão entre a admitância,

ou seja, a velocidade de bombeamento real S na entrada da bomba e o máximo fluxo volumétrico
dado pela eq. 7 é conhecido como o fator Ho ou fator de velocidade, e designado H. Usualmente, H
varia entre 0,30 e 0,45, com as bombas mais modernas atingindo valores de 0,5. Deste modo, a
velocidade de bombeamento das bombas difusoras é dada por 

S � H Smax � 3,64
T
M

H(
�
4)t � 2D 	 t 
 (8). Tomando H = 0,4 e t = D/3 (bombas difusoras

grandes) a velocidade de bombeamento para o ar a temperatura ambiente é S ≈ 2 D2 l/s. Ou seja, a
título de exemplo, uma bomba com velocidade de bombeamento de 1000 l/s deve ter diâmetro da
entrada de ≈ 22,4 cm, o que é muito aproximadamente comprovado pela prática.

Supondo que o fator Ho é independente do peso molecular do gás sendo bombeado, a eq. 8
diz que a velocidade de bombeamento de uma bomba difusora é inversamente proporcional à raiz
quadrada da massa molecular do gás, ou seja, gases leves são bombeados com maior velocidade que
os gases mais pesados. Isto é razoavelmente bem verificado na prática. A eq. 8 também implica que a
velocidade de bombeamento é independente da pressão, o que é experimentalmente verificado para
intervalos de pressão de várias décadas, como mostrado pela Fig. 6.38. Na máxima pressão na qual
se inicia o processo de bombeamento pelo vapor (ponto A da Fig. 6.38a), a ação de bombeamento
provoca um abaixamento da pressão, e portanto, da densidade molecular, o que por sua vez provoca
diminuição da retro-migração, aumentando a velocidade de bombeamento. Esta continua a crescer
até que a pressão é tal que a taxa de retro-migração no bocal superior já não é determinada pela
densidade do gás de entrada, mas pela taxa à qual o gás é retirado do jato de óleo (ponto B, Fig.
6.38a). A partir daí, para pressões ainda menores, a velocidade de bombeamento permanece
constante neste valor máximo, como descrito pela curva ABCD na Fig. 6.38a.

A pressão mínima que a bomba pode atingir é, em princípio, determinada pela pressão de
vapor do fluído da bomba, e utilizando armadilhas refrigeradas, pressões siginificativamente mais
baixas podem ser obtidas. Na prática, todavia, a pressão mínima é ditada também pelas
características do sistema sendo bombeado, pois a velocidade de bombeamento torna-se nula quando
a carga de gás (proveniente de degaseificação ou de vazamentos, ou de ambos) torna-se igual à
máxima taxa à qual a bomba consegue retirar o gás. Esta situação mais realista é ilustrada pela curva
ABCE da Fig. 6.38a, em que a velocidade de bombeamento torna-se muito baixa para pressões
menores que 5.10-6 torr. A Fig. 6.38b ilustra o comportamento da velocidade de bombeamento para
diferentes gases, incluindo as frações leves provenientes da decomposição do fluído da bomba. Notar
que a mesma bomba apresenta diferentes velocidades de bombeamento para os diferentes gases e
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também radicalmente diferentes pressões mínimas. Por outro lado, o comportamento de alta pressão
é essencialmente o mesmo para todos os gases.

Fig. 6.38: Características típicas de velocidades de bombeamento de bombas difusoras (Fig. 5.30
Roth pg. 223)

A pressão pA na entrada de uma bomba difusora também é uma função da pressão de apoio
pV fornecida pela bomba de apoio na sua exaustão, como ilustrado pela Fig. 6.39. 

Fig. 6.39: Pressão de entrada como função da pressão de apoio (Fig. 6.15 Wutz pg. 213)
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Como se observa, pA é independente de pV abaixo de uma determinada pressão de apoio, mas
aumenta muito rapidamente para valores maiores, mas situados ao redor desta pressão de apoio
crítica, o que indica que a ação de bombeamento da bomba colapsa completamente. O que acontece
é que o vapor de óleo gerado não tem energia e densidade suficientes para prevenir que o ar presente
na linha de exaustão flua para a câmara de vácuo. Nesse movimento, este retro-fluxo de ar arrasta o
vapor de óleo consigo. Por isso, é essencial que o funcionamento da bomba difusora dê-se para
valores de pV menores que o valor crítico. Além disso, as bombas de apoio devem ser dimensionadas
para ter capacidade de fluxo de massa equivalente ao maior fluxo de massa que a bomba difusora é
capaz de retirar do sistema, caso contrário o conjunto não funcionará a contento.

5) Bombas de Condensação – Bombas cr iogênicas

As bombas criogênicas são bombas de aprisionamento que funcionam por adsorção e por
adsorção seguida de condensação nas paredes frias da bomba. As primeiras bombas criogênicas
foram concebidas a partir da década de 1930 usando líquidos criogênicos como nitrogênio líquido
(LN2) e hélio líquido (LHe) para produzir refrigeração. Embora simples de construir, elas eram
limitadas a uma única orientação (posição) e requeriam re-enchimento dos líquidos frequentemente.
O grande feito na área de bombas criogênicas foi o desenvolvimento do refrigerador de Gifford-
McMahon, em seguida associado ao uso de carvão ativado para a adsorção de hidrogênio, neônio e
hélio, na década de 1960, que permitiu liberar as bombas da constante atenção sobre os líquidos
criogênicos e também permitiu colocar as bombas em qualquer posição.

Fig. 6.40: Bomba criogênica tipo armadilha (Fig. 10.44 Wutz pg. 380)
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Podemos dividir as bombas criogênicas em três tipos. O primeiro corresponde às bombas que
contém um recipiente para o líquido criogênico, que tem que ser suprido intermitentemente de uma
fonte externa. O segundo tipo corresponde às bombas em que o líquido criogênico flui
continuamente a partir de um reservatório associado à bomba, e o terceiro tipo é aquele em que as
baixas temperaturas são fornecidas por um refrigerador (em geral do tipo Gifford-McMahon)
integrado à bomba. Vamos descrever em maior detalhe os três tipos.

A Fig. 6.40 ilustra o tipo mais simples de bomba criogênica, que corresponde, em princípio, a
uma armadilha criogênica. A parede do recipiente interno que contém LHe prove a parede fria que
faz o bombeamento.
Para manter o consumo de LHe baixo, esta parede é rodeada por uma barreira de radiação resfriada
com LN2, em forma de veneziana opaca (opaque baffle). Quando a atmosfera contém componentes
de mais alto ponto de ebulição, esta veneziana serve como uma bomba auxiliar para estes
componentes. Bombas deste tipo encontram campo em aplicações muito especializadas, como por
exemplo em aceleradores gigantes de partículas.

Fig. 6.41: Bomba criogênica de fluxo contínuo (Fig. 10.46 Wutz pg. 381)
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A Fig. 6.41 ilustra o princípio de funcionamento do segundo tipo de bomba criogênica. Neste
caso, a superfície interna 5 pode ser resfriada por circulação de He até 2,5 K, enquanto que a
superfície cilíndrica 3 pode atingir temperaturas no intervalo de 18 a 20 K, e simultaneamente serve
como uma barreira de radiação para a superfície 5. Em condições de ultra-alto-vácuo, a superfície 5
pode condensar hidrogênio, enquanto a superfície 3 pode condensar os demais gases de pontos de
ebulição mais altos. Esta bomba apresenta velocidade de bombeamento de 2000 l/s para hidrogênio e
5000 l/s para nitrogênio com um consumo de 1 l/h de LHe. A Fig. 6.42 ilustra uma bomba criogênica
de grande porte usada em câmara de simulação espacial.

Fig. 6.42: Bomba criogênica para simulação espacial (Fig. 10.47 Wutz pg. 382)

Esta bomba retira ar e vapor d'água da câmara até uma pressão mínima da ordem de 10-6 torr, com
velocidade de bombeamento de 12000 l/s para nitrogênio em uma placa fria mantida a 20 K com
consumo de 1 l/h de LHe. Para esta bomba, as placas que servem de blindagem de radiação são
resfriadas por LN2.

A Fig. 6.43 ilustra uma bomba criogênica com refrigerador. A carcaça da bomba é
usualmente de aço inox ou de alumínio, possuindo uma flange para conexão ao sistema a ser
bombeado. No exemplo mostrado, o refrigerador de dois estágios é soldado ou ligado a esta
carcaça. Peças massiças de cobre (niquelado) são ligadas aos dois estágios do refrigerador de modo
a propiciar uma troca de calor eficiente entre estes estágios e os arranjos de aletas condensadoras.
Uma blindagem térmica de cobre na forma de um balde, pintado de preto na superfície interna, é
ligada ao primeiro estágio do refrigerador. Mantido a 65 K ou acima, esta blindagem absorve o calor
que chega da câmara. Sua superfície externa é niquelada para reduzir a transferência de calor por
radiação da parede externa. Na sua extremidade faceando a câmara de vácuo, é colocado um sistema
de aletas circulares em forma de venezianas (chevron circular) feitas de cobre niquelado e mantidas,
por contacto com o balde, a aproximadamente 65 K também. Este conjunto serve como bomba
auxiliar para vapor d'água.

Dentro do volume delimitado pelo balde e o conjunto superior de venezianas localiza-se um
segundo conjunto de aletas circulares, feitas de cobre niquelado, e termicamente ligadas ao segundo
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estágio do refrigerador, que atinge temperaturas entre 10 e 20 K, e que serve como bomba de
condensação para gases como argônio, nitrogênio e outros gases provenientes da câmara. Uma
grande parte das superfícies destas aletas é recoberta com carvão ativado, que funciona como uma
terceira bomba de adsorção, agora para os gases hidrogênio, neônio e hélio. A bomba ilustrada na
Fig. 6.43 tem o refrigerador solidário a ela, mas isso em geral não é necessário, pois a configuração
Gifford-McMahon permite a separação física entre o compressor e os estágios frios, de modo que
pode-se ter o corpo da bomba com os estágios do refrigerador, e o compressor, à parte, sendo a eles
conectado via tubulação flexível e comprida. 

Este tipo de bomba criogênica pode ser produzida em vários tamanhos padronizados, com
velocidades de bombeamento variando de 800 a 18000 l/s para nitrogênio, e, com dimensionamento
apropriado das superfícies recobertas com carvão ativado, velocidades de bombeamento similares
para hidrogênio.

Fig. 6.43: Bomba criogênica com refrigerador (Fig. 2 Handbook pg. 151)

A primeira grande aplicação comercial deste tipo de bomba criogênica foi substituir bombas
difusoras em evaporadoras de alto vácuo, onde o grande atrativo é a obtenção de vácuo da ordem de
10-7 torr livre de contaminação com óleo em processos de evaporação catódica e evaporação térmica
tanto na área eletrônica quanto na de óptica fina. Outras aplicações apareceram, onde o interesse é
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sempre alta velocidade de bombeamento e vácuo limpo de contaminação.
Estas bombas podem operar desde pressões de 5.10-3 torr até 10-11 torr, e são omnívoras, ou

seja, adsorvem todos os gases muito rapidamente. O fator que coloca a mínima pressão possível para
estas bombas é a pressão de vapor dos condensados na temperatura das placas em que estão
condensados.

Bombas de Sorção

Bombas de adsorção:

Como já colocado anteriormente, alguns materiais como zeolitas e carvão ativado apresentam
uma área superficial muito grande comparada com o que seria de se esperar da área geométrica que
os delimita. A origem destas imensas superfícies internas é a própria estrutura cristalina no caso das
zeolitas, como ilustrado pela Fig. 6.44, e a grande quantidade de poros originados da estrutura
vegetal no caso dos carvões ativados.

Fig. 6.44: Esquema da estrutura de uma zeolita tipo X (Fig. 8.2 Wutz pg. 257)

Estas áreas têm valores da ordem de 1.000 m2/g, onde a massa é a do material. Estas áreas imensas
podem, obviamente, armazenar, por adsorção em baixas temperaturas, uma considerável quantidade
de gás. Basta lembrar do Cap. III que a formação de uma monocamada adsorvida tem uma
densidade molecular superficial de 1.1015 moléculas/cm2 para se ter uma idéia da quantidade de gás
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que cada grama de material adsorçor pode armazenar (supondo sempre a formação de uma
monocamada completa). Usualmente, as bombas de adsorção utilizam zeolitas como elementos
adsorçores.

A adsorção de gases em superfícies depende não apenas da temperatura mas também da
pressão do gás, como ilustrado pela Fig. 6.45 para o caso de zeolita 13X. Dessa figura fica muito
claro que a adsorção de gases nobres como neônio e hélio, presentes no ar atmosférico em pequenas
quantidades (ver Tabela II, Cap. 1), mesmo na temperatura de LN2, é muito pequena, de modo que,
se o sistema é bombeado a partir da pressão atmosférica, pode-se conseguir uma pressão parcial de
N2 e dos demais gases muito baixa, no campo de ultra-alto-vácuo, mas a pressão total do sistema
ficará ao redor da pressão parcial destes dois gases, 10-2 – 10-3 torr. Por isso, é recomendado sempre
que o sistema seja inicialmente bombeado por uma bomba mecânica, mesmo ao risco de
contaminação por hidrocarbonetos, para reduzir a pressão parcial destes dois gases de modo a que
sua influência no vácuo final seja pequena ou desprezível. Isto significa que a mínima pressão a ser
conseguida destas bombas depende do tipo de processo realizado, podendo situar-se entre 10-2 – 10-3

torr quando se inicia o bombeamento a partir da atmosfera, ou podendo atingir valores de ultra-alto-
vácuo se ocorrer bombeamento primário.

Fig. 6.45: Curvas de adsorção para zeolita 13X (Fig. 28.1 Manual Leybold, pg. 28)

A velocidade de bombeamento destas bombas é dependente tanto da natureza do gás quanto
do recobrimento da superfície, e, portanto, varia com o tempo de uso da bomba. Os melhores
valores são obtidos para nitrogênio, CO2, H2O e hidrocarbonetos.

A construção destas bombas é muito simples, consistindo de um recipiente em alumínio ou
aço inox, internamente aletado para uma boa troca de calor, no qual é colocado o material adsorçor,
como zeolita 13X. O recipiente é conectado ao sistema de vácuo através de um pescoço e uma
flange, tendo uma válvula intermediária. O recipiente possui uma saída de regeneração que funciona
também como válvula de segurança, e possue três alças que permitem o acoplamento de um
recipiente de LN2. A Fig. 6.46 ilustra um corpo de bomba.
Fig. 6.46: Secção esquemática de uma bomba de adsorção (Fig. 27.2 Manual Leybold pg. 27)
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A utilização das bombas em geral é aos pares, como ilustrado pela Fig. 6.47. O sistema é
inicialmente ligado à bomba que está resfriada pelo LN2, que fica ligada ao sistema até a saturação.
A seguir, sua válvula é fechada, o recipiente de LN2 é passado para a outra bomba, cuja válvula é
aberta ao sistema. Por sua vez, a válvula de regeneração da bomba em aquecimento é aberta para
uma bomba de apoio e ela é aquecida através de uma cinta térmica até a temperatura ambiente, de
modo que todo o gás adsorvido é liberado e retirado pela bomba primária. Se houve adsorção
significativa de água, a zeolita é aquecida entre 250 e 350oC durante várias horas para poder ser
regenerada. A segunda bomba é utilizada até sua saturação, e substituída pela primeira, e assim o
sistema funciona o quanto for necessário.

Fig. 6.47: Esquema de uso de duas bombas adsorçoras (Fig. 5.48 Roth pg 245)
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Bombas de Apr isionamento Químico (Getter  Pumps)

Nesta secção vamos tratar de bombas de aprisionamento químico, que, diferentemente das
bombas criogênicas e de sorção, que utilizam aprisionamento físico, utilizam uma reação química
entre os gases e a substância absorçora para o aprisionamento destes gases. A utilização de
aprisionadores químicos para a melhoria ou manutenção de vácuo em sistemas selados é conhecida
desde os primórdios da tecnologia de alto vácuo (ver "Descrição Histórica" e Tabela I no Cap. I), e
corresponde ao uso de substâncias colocadas dentro das câmaras de vácuo que são "ativadas" para a
absorção dos gases "ativos" nestas câmaras formando ligações químicas relativamente fortes com
eles. O termo "ativado" atribuído às substâncias aprisionadoras significa que estas substâncias
apresentam-se usualmente incapazes de absorver gases por terem suas superfícies bloqueadas para a
reação química de aprisionamento por uma camada de reação que torna essa superfície inerte aos
gases, pois deles fica isolada. O processo de ativação corresponde a aquecer estas substâncias a uma
temperatura tal que permita aos gases reagidos na superfície migrarem, por difusão, para o interior
da substância, deixando a superfície livre para reagir com os gases da atmosfera. Em geral, usam-se
como substâncias aprisionadoras materiais que dissolvem os próprios óxidos, como titânio, ou cujos
óxidos sejam voláteis, como no caso do molibdênio.

O mecanismo de reação gás-metal citado acima acontece com vários gases, como o oxigênio,
o nitrogênio, o monóxido de carbono e dióxido de carbono, que são denominados gases ativos. É
preciso citar também que o caso do hidrogênio é diferente, pois este gás é aprisionado por difusão
para dentro dos materiais aprisionadores formando uma solução sólida quando em pequenas
quantidades (ou formando hidretos quanto em quantidades maiores) e em temperaturas
relativamente baixas. Por outro lado, o hidrogênio pode deixar o material em temperaturas mais
altas, de modo que, em geral, é necessário utilizar o aprisionador químico em temperaturas altas para
o aprisionamento dos demais gases, e depois, abaixar sua temperatura para a absorção do hidrogênio
remanescente. Uma outra categoria de gases encontrados residualmente em câmaras de vácuo são os
hidrocarbonetos, como o metano, cuja adsorção pode ser física em baixas temperaturas, como a
temperatura ambiente, ou podem ser absorvidos em altas temperaturas por quebra da molécula em
hidrogênio e carbono, o primeiro absorvido por difusão e o segundo por reação com o aprisionador.
Mecanismo similar ocorre com o vapor d'água. Os gases nobres não são aprisionados. 

Foi citado acima o uso de aprisionadores químicos em sistemas de vácuo selados, e este uso
ainda é muito intenso, como por exemplo em tubos de raios catódicos para TV ou monitores de
computadores. No entanto, um dos desenvolvimentos modernos é a aplicação dos aprisionadores
químicos em forma de bombas de vácuo, em geral destinadas ao intervalo de ultra-alto-vácuo.
Vamos discutir, sem muitos detalhes, ambas as aplicações.

No caso de tubos eletrônicos fechados, como válvulas e tubos de TV e de monitores de
computadores, sempre se procura o melhor vácuo antes de selá-los, inclusive com o aquecimento
para degaseificação. No entanto, após a selagem, sempre há evolução de gás por dessorção das
paredes ou mesmo de filamentos e seus suportes quando aquecidos para o funcionamento do tubo.
Por isso, a tendência é a pressão aumentar e comprometer o funcionamento do tubo. O aumento de
pressão pode ser prevenido pelo uso de um aprisionador, ou seja, uma substância que é evaporada
ou ativada por aquecimento e que faz a absorção destes gases evolvidos durante o funcionamento do
tubo.
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Tipos de apr isionadores

É comum hoje a classificação dos aprisionadores em dois tipos, os evaporáveis e os não-
evaporáveis. Em princípio todo material aprisionador pode ser usado como evaporável ou como não
evaporável, e, na prática, temos vários exemplos, como o Ti. No entanto, por razões práticas, alguns
materiais são usados preferencialmente como evaporáveis, enquanto outros são usados como não
evaporáveis.

No caso dos aprisionadores evaporáveis, o material é evaporado por aquecimento a uma
temperatura suficientemente alta para provocar sua sublimação (ou fusão e evaporação) dentro da
câmara de vácuo, de modo a formar um filme na superfície da câmara de vácuo. Este processo de
evaporação corresponde, simultaneamente, ao processo de ativação do aprisionador. Imediatamente
após a evaporação, o material começa sua função de absorver os gases ativos, ou seja, inicia sua
função de bomba de sorção, cuja velocidade e capacidade de sorção dependem da superfície
geométrica da câmara e da superfície real do filme, que por sua vez depende das condições de
evaporação. A Tabela 6.2 mostra os principais materiais que servem como aprisionadores
evaporáveis, bem como os não evaporáveis. Historicamente, o fósforo é usado na fabricação de
lâmpadas incandescentes, e os metais alcalinos terrosos apresentam boas propriedades de
aprisionamento, mas os mais usados na prática são o bário e o titânio.

Tabela 6.2: Principais materiais usados como aprisionadores
Evaporáveis Não-evaporáveis

Fósforo vermelho Zircônio

Estrôncio Titânio

Cálcio Háfnio

Bário Tório

Titânio Terras Raras

Ligas à base de Zr e Ti

Filmes apr isionadores de Bár io

Deveríamos, aqui, estarmos referindo-nos a bombas de sublimação de bário, mas como, na
maior parte das aplicações, ocorre apenas uma evaporação formando um filme de bário em tubos
que são selados, vamos nos referir a filmes aprisionadores de bário, embora, a rigor, tenhamos uma
bomba de sublimação de uma única ação de formação de filme. Se houvesse dispositivo para a
evaporação de diversos filmes, ou de operação contínua, teríamos uma bomba de sublimação como
ocorre com o titânio (ver abaixo). Devido à sua altíssima reatividade, bário nunca é usado puro, mas
em forma de liga. A de maior sucesso é o composto intermetálico Al4Ba, com ponto de fusão de
1100oC, e que, quando aquecido sob vácuo entre 900 e 1100oC, decompõe-se permitindo a
evaporação do Ba. Este composto em forma de pó prensado é usado em anéis de aço, como
esquematizado na Fig. 6.48. Quando o composto é usado sózinho, o material chama-se aprisionador
endotérmico, pois o processo de decomposição e evaporação requer energia. Este tipo de anel leva a
problemas de funcionamento, pois o alumíno liberado do composto pode reagir com o metal do anel,
levando a produtos fundidos que podem prejudicar o tubo em que está, além de co-evaporar com o
bário, prejudicando sua performance. Por isso, introduziu-se a mistura do pó do composto com pó
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de Ni, de modo que, sob aquecimento, ocorre a reação do Ni com o composto, formando uma liga
de NiAl e liberando o bário para evaporação. Este material é denominado exotérmico, pois a reação
de decomposição é exotérmica, de modo que o anel pode ser ativado em temperaturas mais baixas
que o anterior (800oC).

Fig. 6.48: Esquema de um anel para a liberação de bário (Fig. 3 Tech paper 202)

Os aprisionadores à base de Ba foram e são importantíssimos na tecnologia eletrônica. O seu
uso permitiu o desenvolvimento de válvulas eletrônicas de longa duração, e é ainda hoje usado em
todo tubo eletrônico. A Fig. 6.49 mostra, no lado esquerdo, uma antiga válvula com a parte superior

Fig. 6.49: Válvula eletrônica com anel contendo bário como aprisionador (Fig. 1 Tech. Paper 202)

escurecida pela deposição de um filme de bário após o selamento do tubo. O lado direito mostra o
posicionamento do anel dentro da válvula eletrônica.

Os anéis dispensadores de bário também são fundamentais para o funcionamento de longo
prazo de tubos de TV e monitores de computadores. No caso dos monitores coloridos, o uso dos
aprisionadores de bário com anéis como mostrados na Fig. 6.49 elevou a vida útil destes aparelhos
de 100 h para 10.000 h. A Fig. 6.50 mostra as diversas posições em que os anéis podem ser
colocados no tubo de TV para a formação dos filmes de bário.
Fig. 6.50: Exemplos de montagem de anéis em tubos de TV. a – montagem tipo anterna; b –
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montagem no canhão; c – montagem botão anodo; d – montagem na blindagem magnética (Fig. 4
Tech paper 202)

Um parâmetro importante para caracterizar os aprisionadores é a velocidade de
bombeamento, que em geral é dada como função da pressão. No caso dos aprisionadores, todavia, a
velocidade de bombeamento praticamente não depende da pressão do gás, mas sim da capacidade de
absorção do aprisionador (em gera, medida em torr.l). Por esta razão, a velocidade de bombeamento
é dada sempre em função desta última grandeza. No caso dos filmes de bário, a Fig. 6.51 mostra as
velocidades de bombeamento para alguns dos gases ativos de uma câmara de vácuo.

Fig. 6.51: Velocidade de bombeamento de um filme de bário para três gases. (Fig. 5.14 Lafferty pg.
280)
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É evidente que a quantidade de bário a ser evaporada deve ser calculada com base na carga total de
gás esperada por degaseificação das paredes da câmara.

As curvas da Fig. 6.51 são típicas, e foram obtidas evaporando aproximadamente 80 mg de
Ba dentro de um tubo de TV com uma superfície de alguns milhares de cm2. A velocidade de
bombeamento é maior para o CO e menor para o N2, sendo que as curvas podem ser diferentes
dependendo das condições de evaporação, embora a tendência geral mostrada na Fig. 6.51 seja
mantida. Em particular, são bastante afetados por essas condições os valores iniciais da velocidade
de bombeamento, medidos como probabilidades iniciais de adesão à superfície, como mostrado a
seguir na Tabela 6.3 para diferentes condições de deposição e diferentes autores.

Tabela 6.3: Valores de probabilidade inicial de adesão para filmes de Ba

Gases Probabilidade
inicial de adesão

Hidrogênio 1.10-3 

4,17.10-5

1.10-4

Nitrogênio 3.10-4

5.03.10-5

1

4.10-1

Monóxido de Carbono 1.2.10-2

2.7.10-2

2.8.10-2

0,3

Oxigênio 0,4

0,6

Dióxido de Carbono 0,6

Vapor d'água 0,6
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