
Bombas de sublimação de Titânio

Titânio pode ser evaporado ou sublimado em uma superfície para formar, como no caso do
bário, um filme altamente reativo, capaz de absorver uma grande variedade de filmes. Comparado
com o bário, o titânio tem uma pressão de vapor muito menor para as mesmas temperaturas. Como
um exemplo, para 1000oC a pressão de vapor do titânio é da ordem de 10-9 mtorr, enquanto a do
bário é da ordem de 1 mtorr. Para alcançar a pressão de vapor de 10-3 mtorr, o titânio precisa ser
aquecido a 1500oC, o que significa que dispositivos de potência devem ser usados. 

Em geral filmes recém evaporados de vários metais exibem boas propriedades de absorção
para diversos gases. A Fig. 6.52 ilustra isso através da probabilidade de adesão (ou reação) para o

Fig. 6.52: Probabilidade de adesão para o oxigênio para diferentes filmes metálicos como função da
quantidade já absorvida (Fig. 5.28 Lafferty, pg. 291)

oxigênio para diversos filmes metálicos evaporados. A velocidade de bombeamento é diretamente
proporcional à probabilidade de adesão ou reação, e é dada em função da quantidade já absorvida.
Vemos que, para filme fresco, a velocidade de bombeamento é alta e razoavelmente constante,
começando a diminuir à medida que mais gás é absorvido, até, eventualmente, atingir a saturação do
filme, quando então é necessário evaporar mais uma camada, para restabelecer a capacidade de
bombeamento. Comparado com os demais, vemos que o titânio é muito bom absorvedor mesmo
quando já contém uma quantidade relativamente grande de gás absorvido. Devido a isso, e devido
também a outros fatores, o titânio é escolhido como o melhor material para absorção de gases em
alto vácuo, e portanto, para a fabricação de bombas denominadas de sublimação. Em geral, o
processo de sublimação é controlado usando fontes de potência convenientes que permitem o ajuste
da taxa de sublimação ou ciclos de sublimação às necessidades do sistema de vácuo, que em geral
deve apresentar alta superfície para receber o filme evaporado.

Para as bombas de sublimação de Ti a velocidade de bombeamento é expressa em termos da
probabilidade de adesão em função do recobrimento da superfície, expresso em moléculas/cm2 (notar
que a relação entre quantidade de gás e quantidade de gás adsorvido na superfície é de 2,2.1019

moléculas ≅ 1 mtorr.l). A Fig. 6.53 mostra dados típicos.
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Fig. 6.53: Probabilidade de adesão de diversos gases em um filme de Ti à temperatura ambiente (Fig.
5.29, Lafferty, pg 292)

Vemos que para os gases mais reativos como oxigênio e monóxido de carbono a velocidade de
bombeamento é aproximadamente constante para uma quantidade relativamente grande de gás,
correspondendo a aproximadamente 10 monocamadas para o caso do oxigênio, e depois cai
abruptamente, indicando a saturação do filme. No caso do nitrogênio a capacidade de bombeamento
cai contínuamente, levando a uma capacidade de bombeamento da ordem de uma monocamada,
enquanto no caso do hidrogênio temos uma velocidade de bombeamento aproximadamente
constante e uma grande capacidade de bombeamento, que é reflexo da alta difusividade do
hidrogênio no titânio e da alta capacidade de armazenamento deste gás neste material. Para
contornar o problema da saturação do filme, é necessário refazê-lo com uma nova evaporação, ou
então manter uma pequena, mas contínua evaporação durante a operação da bomba.

Como no caso do bário, a capacidade de absorção de filmes de titânio depende fortemente da
temperatura do substrato de deposição do filme, e também da temperatura de absorção do filme. Isto
é ilustrado pela Fig. 6.54, na qual vemos que a melhor condição de absorção de CO é para um filme
depositado em substrato mantido na temperatura do LN2, com absorção nesta mesma temperatura.
Estes resultados se explicam pelo fato de que filmes depositados em substratos a baixa temperatura
são mais porosos que os depositados em temperaturas mais altas, e, portanto, exibem maiores
superfícies disponíveis para absorção. A Tabela 6.4 dá valores da probabilidade de adesão e da
capacidade de absorção para filmes de Ti operando na temperatura ambiente ou na temperatura do
LN2. Em todos os casos observa-se um significativo aumento da probabilidade de adesão, que no
caso do hidrogênio chega a aumentar de um fator ao redor de 7. Isto não é acompanhado de um
aumento na capacidade de absorção, pois o mecanismo de retirada do hidrogênio é por difusão, que
é um fenômeno termicamente ativado. No entanto, no caso do CO, um aumento da probabilidade de
adesão de 35 % é acompanhado de um aumento na capacidade de absorção variando de 7 a 32
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vezes. Vemos, portanto, que quando for possível, deve-se trabalhar com o filme de Ti em baixas
temperaturas.

Fig. 6.54: Efeito da temperatura do substrato para evaporação de Ti, e temperatura de absorção para
CO. Os números rotulando as curvas indicam temperatura do substrato e temperatura de absorção,
respectivamente. (Fig. 5.30a Lafferty, pg. 293)

Tabela 6.4: Probabilidade de adesão e capacidade de absorção para diversos gases à temperaturas
ambiente de de LN2 para filmes de Ti.

Gás Probabilidade de adesão Quantidade absorvida
(1015moléculas/cm2)

300 K 77 K 300 K 77 K

Hidrogênio 0,06 0,4 8 - 230 7 - 70

Deutério 0,1 0,2 6 - 11 -

Vapor d'água 0,5 - 30 -

Monóxido de Carbono 0,7 0,95 5 - 23 50 - 160

Nitrogênio 0,3 0,7 0,3 - 12 3 - 60

Oxigênio 0,8 1.0 24 -

Dióxido de Carbono 0,5 - 4 - 24 -

Quando vários gases são absorvidos, observa-se que alguns gases, ao serem absorvidos,
podem fazer com que outros sejam dessorvidos do filme, levando ao seu acúmulo na câmara de
vácuo. A esse fenômeno damos o nome de deslocamento. Em geral, o oxigênio desloca todos os
demais gases, CO pode deslocar o metano, nitrogênio e hidrogênio; hidrogênio pode deslocar
nitrogênio e metano, e nitrogênio desloca apenas o metano. Este fenômeno ocorre em geral para
altas coberturas (ou absorções), e pode ser remediado pela formação de novos filmes por
evaporação.

Observa-se também o fenômeno de descolamento ou delaminação (desfolhamento) do filme
de titânio, que ocorre quando o filme começa a ficar muito espesso (entre 60 e 75 µm) e as tensões
acumuladas ao longo de sua espessura provocam fratura de camadas finas superiores, que se soltam
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do corpo do filme. Este descolamento pode provocar a liberação de hidrogênio, provocando
aumentos indesejáveis de temperatura. Para evitar isso, é necessário limpar a superfície do titânio já
depositado quando o filme atingir estas espessuras.

Para as bombas, as fontes de vapor de titânio podem ser de diferentes tipos, como as de
filamento de titânio, aquecido por passagem direta de corrente elétrica (também chamadas de fontes
resistivas), fonte aquecida por radiação e fonte aquecida por feixe de elétrons. Em geral o titânio é
usado em forma de liga, como no caso de fonte filamentar, em que ele é usado em forma de liga com
Mo ou Ta, para melhorar suas propriedades mecânicas e também a resistividade elétrica. A Fig. 6.55
mostra uma fonte filamentar típica. 

Fig. 6.55: Fonte filamentar de titânio. (Fig. 5.32 Lafferty, pg. 295)

Os fios de Ti, em forma de hélice, são esticados entre dois terminais fixados a uma flange. Como
exemplo, para um fio de 2 mm de diâmetro usa-se corrente entre 40 e 50 A para se obter uma taxa
de evaporação por unidade de comprimento do fio de 0,02 g/(h.cm). Em geral três ou mais hélices
são colocadas no mesmo suporte, e quando o suprimento de titânio de uma hélice é esgotado, inicia-
se o uso de outra. Se há necessidade de uma taxa maior de evaporação, pode-se usar duas hélices
simultaneamente. Note que esta geometria permite fácil manutenção da fonte, permitindo a
substituição rápida e fácil dos fios de Ti. No caso de canais estreitos e longos, como é o caso em
anéis de armazenamento de elétrons em aceleradores de partículas, por exemplo, a fonte de Ti pode
ser um fio fino e comprido, formando uma bomba linear.

No caso de fonte de titânio aquecida por radiação, uma peça esferoidal de titânio é aquecida
pela radiação de um filamento ou fio de tungstênio colocado no seu interior, como ilustrado pela Fig.
6.56. Este tipo de fonte permite uma regulagem fina da taxa de evaporação do titânio através da
regulagem da corrente de aquecimento do aquecedor de tungstênio.

No caso de fontes aquecidas por feixe de elétrons temos uma montagem mais complexa, mas
em geral temos um maior suprimento de titânio, o que permite a essas bombas serem usadas por
maior tempo sem abrir o sistema de vácuo para substituição da fonte. Estas bombas são formadas
por um bloco ou tarugo de titânio (anodo) que é aquecido por elétrons emitidos por uma fonte
termoiônica de elétrons (catodo), em geral sem necessidade de defletores do feixe, ou
condicionadores da forma deste feixe, requerendo apenas um sistema de controle da corrente
eletrônica para manter constante a taxa de evaporação.
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Fig. 6.56: Fonte de titânio aquecida por radiação (Fig. 5.33 Lafferty, pg. 296)

Como a evaporação se dá na maior parte dos casos no estado sólido, estas fontes podem ser
montadas em qualquer posição; somente no caso excepcional de se requerer uma taxa muito alta de
evaporação pode-se usar a fonte aquecida por feixe de elétrons para fundir o titânio, e isso exige o
funcionamento da fonte na posição vertical.

A Fig. 6.57 mostra esquematicamente uma bomba de sublimação de titânio com fonte
resistiva e com paredes resfriadas com LN2.

Fig. 6.57: Esquema de uma bomba de sublimação de Ti com fonte resistiva e paredes resfriadas com
LN2. (Fig. 5.34 Lafferty, pg. 296)

Vemos que este tipo de bomba é relativamente simples, não tendo partes móveis, e, como usam o
fenômeno de adsorção, devem ter paredes com grande área para a deposição do filme, algumas
vezes em forma de telas separadas da parede do corpo da bomba. Por outro lado, devem ter também
armadilhas (blindagens) para impedir o vapor de Ti de alcançar a câmara de vácuo, evitando,
todavia, a formação de impedâncias que diminuam a velocidade de bombeamento da bomba.
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A tabela 6.5 dá a velocidade de bombeamento para diversos gases para duas temperaturas de
condensação do Ti, 20oC e -196oC, que é a temperatura de ebulição do nitrogêno líquido.

Tabela 6.5: Velocidades de bombeamento típicas (l/(s.cm2) por unidade de área de filmes de Ti

Temperatura Gás

H2 N2 O2 CO CO2 H2O CH4 Inertes

20oC 3 4 9 9 8 3 0 0

-196oC 10 10 11 11 9 14 0 0

Vemos que o metano e os gases nobres não são bombeados, e por essa razão, as bombas de
sublimação de Ti são, usualmente, utilizadas em associação com outras bombas, como por exemplo
as bombas turbomoleculares, uma vez que estas bombas têm uma boa velocidade de bombeamento
para a maior parte dos gases, apresentando uma performance mais pobre no caso do hidrogênio,
para o qual a bomba de sublimação funciona muito bem. Por isso, esse tipo de combinação é
particularmente conveniente, podendo atingir pressões finais da ordem de 10-12 torr.

Bombas de apr isionadores não evaporáveis em volume

Muitas aplicações de vácuo envolvem altas temperaturas e/ou altas voltagens, o que torna o
emprego de filmes de bário ou titânio impraticável. Por isso, foram desenvolvidos os materiais
denominados de aprisionadores não evaporáveis em volume, que correspondem a utilizar materiais
de alta reatividade com os principais gases de uma câmara de vácuo, mas em forma de pedaços, não
em forma de filmes. Como colocado acima na Tabela 6.2, muitos materiais usados como filmes
aprisionadores também são usados como aprisionadores em volume, mas a prática mostrou que os
melhores materiais são ligas de Ti e Zr, que podem ser binárias ou de ordem maior.

Uma das ligas de maior sucesso comercial tem a composição de 84 %peso de Zr e 16 %peso
de Al, e é conhecida como St101, sendo muito usada em tubos eletrônicos. Ela pode ser apresentada
em diversos formatos, como pílulas e anéis sinterizados de diversos tamanhos, e também recobrindo
tiras de constantan ou ferro com camadas de pó da liga de espessuras típicas no intervalo entre 50 e
100 µm, como mostrado esquematicamente na Fig. 6.58. Esta geometria permite uma grande área de
material absorvedor, e também a construção de bombas destes aprisionadores, como discutido
abaixo. Quando da construção dos dispositivos contendo o aprisionador não evaporável, o material
apresenta-se sem a capacidade de absorção, devido ao fato de que sua superfície já reagiu com a
atmosfera, formando uma camada reagida inerte que impede a continuação da absorção. Por isso, a
liga St101 deve ser ativada em temperaturas no intervalo de 700 a 900oC, e o seu funcionamento se
dá de modo ótimo em temperaturas no intervalo de 350 a 450oC. Durante a ativação, os materiais
adsorvidos na camada externa difundem-se para o interior do material absorvedor, deixando a
superfície limpa, e o hidrogênio sai do material, contribuindo para o aumento da pressão do sistema,
mas é imediatamente reabsorvido quando a temperatura do absorvedor é abaixada para a
temperatura de trabalho.

Surgiu a necessidade de se ter ligas absorvedoras que pudessem ser ativadas em temperaturas
mais baixas, e que pudessem mostrar uma boa performance de absorção na temperatura ambiente.
Para isso foi desenvolvida uma liga ternária de composição Zr 70 %peso, V 24,6 %peso e Fe 5,4
%peso, comercialmente denominada St707, que é ativável em temperaturas entre 400 e 500oC, e que
mostra boa absorção na temperatura ambiente e mesmo em temperaturas criogênicas. Esta liga,
como acontece com a St101, também pode ser apresentada em diversos formatos, incluindo as tiras
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metálicas. Uma aplicação industrial notável é na manutenção de vácuo em garrafas térmicas de aço
inox, atualmente tornando-se bastante populares, além de criostatos industriais, aceleradores de
partículas, coletores solares, etc. 

Evidentemente, outras ligas foram desenvolvidas como aprisionadores não evaporáveis em
volume, visando aplicações particulares. Assim, uma liga de Zr-Fe foi desenvolvida para absorver
todos os gases ativos menos nitrogênio, para aplicações em lâmpadas, assim como uma liga de Zr-Ni
para absorver grandes quantidades de vapor d'água sem liberar hidrogênio (mantendo baixíssima
pressão de vapor de H2). Além disso, visando a facilidade de reativação, foi desenvolvido um
aprisionador poroso com aquecedor interno, como mostrado na Fig. 6.59.
Após um certo tempo de uso, a superfície das partículas que fazem o aprisionador podem se tornar
saturadas, impedindo a absorção de mais gás. Quando isso acontece, o material pode ser reativado,
aquecendo-o nas temperaturas adequadas durante intervalos de tempo adequados, e ele volta a
poder absorver os gases ativos.

O fato de se poder construir as tiras de absorvedores mostradas na Fig. 6.58 tanto com a liga
St101 como com a St707, permitiu o desenvolvimento de bombas de vácuo com grande velocidade
de bombeamento e grande capacidade de armazenamento de gases para trabalho na região de alto
vácuo e ultra-alto vácuo. Dois modelos (projetos, designs) foram desenvolvidos. O primeiro em
forma de cartucho, que é construído com as tiras contendo a liga absorvedora dobrada em forma de
sanfona (ou fole) enrolada em forma cilindrica oca, dentro da qual é colocado um aquecedor que
permite tanto a ativação do material absorvedor quanto a operação da bomba na temperatura
requerida pela liga. A Fig. 6.60 mostra o esquema deste tipo de bomba, e a Fig. 6.61 mostra uma
fotografia de um cartucho utilizado pela bomba.

Fig. 6.58: Tira metálica recoberta com aprisionador não evaporável (Fig. 7 Technical paper 202)
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Fig. 6.59: Esquema de aprisionador poroso com aquecedor interno. (Fig. 8 Technical paper 202)

Fig. 6.60: Esquema de bomba de sorção utilizando aprisionador não evaporável de cartucho. (Fig. 1
Catálogo Sorb-AC Saes Getters)
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Fig. 6.61: Fotografia de cartucho para bomba de sorção utilizando aprisionador não evaporável.
(Fig.2 Catálogo Sorb-AC Saes Getters)
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Tabela 6.6: Caraterísticas técnicas da bomba de sorção utilizando aprisionador não evaporável de
cartucho (GP 100 série MK4 da firma Saes Getters) (Tabela do Catálogo Sorb-AC Saes Getters)

Fig. 6.62: Velocidade de bombeamento de bomba de sorção utilizando aprisionador não evaporável
de cartucho (GP 100 série MK4 da firma Saes Getters). (Fig. do Catálogo Sorb-AC Saes Getters)

O corpo da bomba na altura do cartucho é resfriado com uma camisa d'água, e a temperatura do
cartucho é medida e regulada através de um termopar nele embebido. Obviamente, a bomba pode ser
reativada para uso várias vezes. A A Tabela 6.6 coloca dados de uma bomba comercial tipo
cartucho, e a Fig. 6.62 mostra gráfico com a velocidade de bombeamento da mesma bomba feita
com a liga St707.

O segundo modelo de bomba de sorção utilizando aprisionador não evaporável lança mão de
módulos contendo a fita dobrada em forma de pregas retangulares suportadas por um elemento
isolante e conectadas a terminais que permitem a sua montagem em quadros (frames) ou painéis, de
modo a oferecerem uma grande área de absorção e também uma grande quantidade de material
absorvedor. A Fig. 6.63 mostra dois destes módulos, e a Fig. 6.64 mostra um esquema de painel
para a montagem destes módulos.

Estes módulos absorvedores podem ser usados per se para serem colocados em espaços
relativamente pequenos, servindo como bombas não localizadas, concepção que é bastante usada em
aceleradores de partículas, onde o espaço de bombeamento é bastante limitado e, por esta razão,
apresenta grandes problemas de impedância para o bombeamento localizado. A própria tira, sem
dobras, pode ser utilizada como bomba linear, como ilustrado na Fig. 6.65 para o anel de
confinamento para o Large Electron Positron Collider (LEP) que está em operação em Genebra
desde 1989, operando com pressões da ordem de 10-12 torr (estas bombas lineares são auxiliadas por
bombas de aprisionamento iônico (ver abaixo), que bombeiam os gases que não podem ser
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absorvidos por elas).

Fig. 6.63: Fotografia de módulos para bomba de sorção utilizando aprisionador não evaporável
(Foto da capa do catálogo Sorb-AC Getter Wafer da firma Saes Getters)

Fig. 6.64: Esquema de painel de montagem de módulos para bomba de sorção utilizando
aprisionador não evaporável (Fig. 5 do catálogo Sorb-AC Getter Wafer da firma Saes Getters)
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Fig. 6.65: Esquema da câmara de dipolo do LEP Collider em Genebra com bomba linear formada
por tira de aprisionador não evaporável. (Fig. 17 Technical Paper 202)

Um último desenvolvimento na área de bombas lineares para aceleradores e para trabalho em
ultra-alto vácuo, iniciado em 1995 e ainda em desenvolvimento, corresponde aos filmes
aprisionadores não evaporáveis. Este tipo de trabalho foi iniciado dentro do projeto do acelerador
Large Hadron Collider (LHC) que está sendo construído pelo CERN. Ao contrário dos filmes de
bário, que são simultaneamente evaporados e ativados, e dos filmes de titânio, que são descontínua
ou contínuamente evaporados, temos aqui o conceito de filmes relativamente espessos (1 a 10 µm)
obtidos por evaporação catódica (sputtering) na superfície interna dos tubos que compõem as
câmaras dos aceleradores (em geral de aço inox ou de alumíno). Utiliza-se uma liga com boas
propriedades de absorção, sendo que a mais estudada recentemente é uma liga ternária contendo 30
at% Ti, 20 at% Zr e 50 at% V. A deposição da liga nas paredes internas da câmara de interesse
transforma essa parede de uma fonte de gás (por dessorção) em um absorvedor de gás, e como a
superfície pode ser muito grande, a quantidade de material absorvedor é comparável com a
quantidade contida nas tiras acima descritas. Uma das propriedades de maior interesse desta liga é
que ela pode ser ativada em temperaturas relativamente baixas, entre 180 e 250oC, mais tipicamente
a 200oC, que é a máxima temperatura de recozimento para câmaras de alumínio.

Fig. 6.66: Pressões finais em câmaras teste de diferentes diâmetros após ativação durante 24 h a
diferentes temperaturas. (Fig. 1 paper Benvenuti, Vacuum 60, 2001, pag 281).

Ou seja, isto permite a montagem do anel de armazenamento e a ativação do filme aprisionador
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durante o estágio de recozimento do anel para poder atingir ultra-alto vácuo. Tal como os demais
materiais aprisionadores acima apresentados, esta liga também não absorve os gases nobres e
metano, requerendo o auxílio de bombas de aprisionamento iônico (ver abaixo). No entanto, testes
mostram que estes filmes podem fazer com que as câmaras atinjam pressões abaixo de 10-12 torr,
típicamente 10-13 torr, com claras indicações de pressões na faixa de 10-14 torr. A Fig. 6.66 mostra
resultados de pressões finais atingidas em câmaras teste de diferentes diâmetros após ativação do
filme por 24 horas a diferentes temperaturas de ativação. Note que o resultado para a câmara de
maior diâmetro é notável.

Bombas Iônicas

As bombas de aprisionamento acima descritas não bombeiam os gases nobres nem os gases
quimicamente inativos, como o metano. Por isso, surgiu a necessidade de se ter bombas de
aprisionadores associadas a um mecanismo que também levasse ao aprisionamento destes tipos de
gases, o que levou ao desenvolvimento das bombas de aprisionamento iônico, descritas a seguir.

Podemos obter uma ação de bombeamento quando um gás é ionizado e os ions positivos
resultantes são acelerados para uma placa polarizada negativamente, de modo que estes ions são
efetivamente retirados do ambiente em que estavam. O termo geral bombas iônicas abrange os tipos
de bombas em que moléculas de gás são bombeadas após serem ionizadas e em seguida
transportadas em uma dada direção por um campo elétrico. A ionização pode ser produzida por
colisões com elétrons emitidos por um filamento quente (bomba de catodo quente) ou elétrons em
uma descarga gerada por catodo frio (bomba de catodo frio). Como será visto no próximo capítulo,
diversos medidores de vácuo funcionam segundo estes princípios, e também apresentam o efeito de
bombeamento iônico, e podem ser utilizados para bombear sistemas pequenos e fechados. As
velocidades de bombeamento conseguidas por estes tipos de bombas são relativamente pequenas, e
por isso é usual associá-las a um material que realiza a ação de sorção, levando a bombas conhecidas
como bombas de sorção iônicas. Em geral, o material absorçor forma um aprisionador, mais
comumente o titânio, e estas bombas também são chamadas de bombas de aprisionamento iônico.

Fig. 6.67: Esquema de bomba tipo Orbitron: 1) arame de W (anodo); 2) cilindro de Ti; 3) filamento
emissor de elétrons; 4) contacto para catodo auxiliar; 5) placa; 6) parede (catodo). (Fig. 5.38 Roth,
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pg. 235)

A vaporização do material (sublimação) pode ser térmica ou por evaporação catódica, o que leva a
outro conjunto de denominações, bombas iônicas evaporadoras e bombas iônicas por evaporação
catódica. As bombas comerciais costumam ser destes dois tipos.

Um tipo relativamente simples de bomba iônica é a denominada Orbitron, cujo esquema é
mostrado na Fig. 6.67. Neste tipo de bomba iônica elétrons são usados tanto para ionizar as
moléculas do gás como para aquecer o material aprisionador, levando à sua evaporação e
consequente deposição nas paredes da bomba, onde ocorre a absorção dos gases. A geometria da
bomba é tal que leva ao estabelecimento de um campo elétrico radial entre o anodo cilíndrico central
e a parede da bomba que funciona como catodo, com elétrons sendo emitidos por um catodo situado
entre o anodo central e a parede da bomba (ver Fig. 6.67). Estes elétrons seguem longas trajetórias
em forma de rosetas ao redor do anodo, antes de atingí-lo, colidindo repetitivamente com moléculas
do gás, ionizando-as. Estas moléculas ionizadas são então aceleradas em direção ao catodo onde
acabam implantadas. É este mecanismo de aceleração de moléculas ionizadas e sua implantação no
catodo, onde o material aprisionador contínuamente se deposita, que permite tanto o bombeamento
de gases reativos quanto dos gases nobres ou não reativos como o metano. As velocidades de
bombeamento para este tipo de bomba iônica são relativamente pequenas, principalmente para os
gases nobres. No entanto, são muito convenientes quando não se pode ter campos magnéticos nos
sistemas de vácuo. Caso contrário, as bombas descritas a seguir apresentam melhor desempenho.

Um exemplo de bomba iônica evaporadora é dado pela Fig. 6.68, em que um carretel com
um fio de Ti é acionado externamente de modo a fazer com que a ponta do fio toque um cilindro
aquecido de W, de onde o Ti é evaporado e atinge o catodo, ou a parede da bomba, onde se
condensa, formando um filme aprisionador. Os elétrons emitidos pelo filamento circular atingem o
cilindro de W, aquecendo-o a aproximadamente 2000oC, o causa a rápida evaporação do Ti. A grade
também é polarizada de modo a atrair elétrons emitidos pelo filamento, e no caminho para ela estes
elétrons ionizam as moléculas do gás, que são aceleradas em direção à parede da bomba e aí se
implantam. Utilizando uma taxa de evaporação de Ti de 5 mg/min, obtém-se velocidades de
bombeamento de 3000 l/s para H2, 2000 l/s para N2 e 5 l/s para Ar a pressões entre 10-5 e 10-6 torr. 

Fig. 6.68: Esquema de bomba iônica evaporadora: 1) carretel com fio de Ti; 2) fio de Ti; 3) cilindro
aquecido de material refratário (W); 4) grade; 5) eixo do carretel acionado externamente; 6) guia do
fio de Ti; 7) espiral de resfriamento com água; 8) filamento emissor de elétrons (Fig. 5.37 Roth, pg.
235)
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Em geral, as bombas iônicas evaporadoras apresentam menores velocidades de bombeamento para
os gases inertes que as bombas iônicas de evaporação catódica (ver abaixo). Para aumentar sua
performance, usa-se aumentar o fluxo de elétrons de alta energia, mas que caminham pequenas
distâncias, ou então aumentando as trajetórias dos elétrons utilizando-se um campo apropriado.

Bombas iônicas por  evaporação catódica

Em uma bomba iônica por evaporação catódica o efeito de absorção é obtido de um filme do
material absorçor que é evaporado e depositado em uma superfície conveniente por evaporação
catódica, com as moléculas do gás sendo ionizadas por uma descarga gerada por catodo frio e
implantadas no catodo por campos elétricos apropriados. Este tipo de descarga é chamada de
descarga Penning, e é a mesma utilizada em medidores de vácuo de catodo frio (ver próximo
capítulo). A Fig. 6.69 mostra o arranjo típico de uma célula das bombas denominadas tipo diodo.
Temos dois catodos de Ti planos e paralelos e um anodo cilíndrico, cujo eixo é perpendicular às
placas catódicas, imersos em um campo magnético paralelo ao eixo do anodo cujo valor está entre
0,1 e 0,2 T. Estabelece-se uma voltagem de trabalho entre anodo e catodos da ordem de 6 kV,
gerando um plasma (descarga elétrica) entre eles. Dois efeitos fornecem a ação de bombeamento. O
primeiro é o bombardeamento iônico dos íons gerados por choques com os elétrons da descarga nos
catodos, onde ficam implantados. Estes íons viajam essencialmente em linhas retas, pois suas massas
muito grandes fazem com que seus movimentos sejam pouco influenciados pelo campo magnético, e
penetram nos catodos tipicamente 10 camadas atômicas. O contrário se dá com os elétrons, cujas
trajetórias são fortemente influenciadas pelo campo magnético, que as alongam, aumentando
sobremaneira a probabilidade de ionização das moléculas gasosas antes de serem capturados pelo
anodo. O esquema de implantação de gases é efetivo para todos os gases, inclusive os inertes e
quimicamente inativos. 

Fig. 6.69: Esquema da célula de bomba iônica por evaporação catódica tipo diodo: K1 e K2, placas
catodos de Ti; A, anodo cilíndrico; B: campo magnético; em A e nas regiões fronteiriças de K1 e K2,
filme aprisionador com partículas de gás implantadas. Na região central de K2 (e de K1, não
mostrada) partículas de gás implantadas. (Fig. 8.13 Wutz, pg. 278)
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O segundo efeito de bombeamento deve-se à formação de um filme aprisionador de Ti, que é
obtido por evaporação catódica quando os íons acelerados em direção aos catodos os atingem e
arrancam átomos de Ti, e os fazem depositar no anodo. Estes filmes têm a propriedade aprisionadora
já descrita acima para a bomba de sublimação de Ti.

Temos, portanto, que este tipo de bomba funciona segundo dois processos, o de absorção
por filme ativo de Ti, que é sublimado por evaporação catódica, e a implantação iônica nos catodos,
que é particularmente importante para os gases nobres e inativos. Este segundo mecanismo dá a
vantagem destas bombas em relação às bombas de sublimação e às de aprisionamento.

As capacidades de bombeamento e de absorção de uma única célula são pequenas, e por isso
estas bombas são construídas como conjuntos de células, como mostrado pela Fig. 6.70.

Fig. 6.70: Esquema de conjunto de células de bomba iônica de evaporação catódica tipo diodo (Fig.
28.2 Manual Leybold, pg. 28)

Para este tipo de geometria catodo-anodo, a descarga provoca a erosão do catodo na sua região
central, como mostrado pela Fig. 6.69, devido a um efeito de focalização dos íons acelerados ao
redor do eixo do anodo. Este efeito de erosão, que leva à formação do filme absorçor no anodo, leva
também à retirada de íons já implantados nesta região, de modo a diminuir a eficiência de
aprisionamento dos gases inertes ou inativos. Este efeito leva também à existência da assim chamada
instabilidade do argônio, que corresponde à aumentos de pressão em forma de picos que duram
algumas frações de minutos e que se repetem periodicamente com períodos de dezenas de minutos.
Estes picos de pressão de argônio são acompanhados de picos de pressão de hidrogênio, que
acontecem com pequenos atrasos em relação aos de argônio, como mostrado pela Fig. 6.71.
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Fig. 6.71: Instabilidade de Ar em bombas iônicas tipo diodo (Fig. 8.18 Wutz, pg. 282)

Os picos de argônio são causados pela retirada dos átomos já implantados no catodo, que voltam a
ser implantados em seguida pela ação da descarga, levando a este padrão periódico de picos de
pressão. 

Fig. 6.72: Velocidades de bombeamento para ar como função da pressão de entrada para diversas
bombas iônicas (Fig. 8.17 Wutz, pg 281)

No caso do hidrogênio, os picos são causados pelo aquecimento periódico do catodo pela maior
incidência iônica, o que leva à liberação do hidrogênio por difusão, e sua reabsorção por difusão
também quando os catodos esfriam quando do abaixamento da corrente iônica. Isto explica também
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o pequeno atraso observado entre os picos de argônio e os do hidrogênio.
A Fig. 6.72 mostra a velocidade de bombeamento de diversas bombas iônicas tipo diodo e

também tipo triodo. Vemos que a velocidade de bombeamento depende da pressão em todo o
intervalo medido, apresentando um máximo largo na região de 10-6 torr. A velocidade de
bombeamento muda com o tempo de uso da bomba, dependendo, portanto, da carga de gás já
absorvida pela bomba. Após diminuição da performance da bomba pelo uso, parte desta performance
pode ser reobtida por aquecimento da bomba como um todo, enquanto é bombeada por outra
bomba, para a retirada de gases implantados nas superfícies da bomba. Obviamente, os efeitos de
saturação da bomba demoram mais a ocorrer se ela é operada apenas em baixas pressões, como por
exemplo na região de ultra-alto-vácuo.

Para prevenir o problema de desgaste localizado dos catodos nas bombas iônicas tipo diodo,
bem como as instabilidades de argônio e hidrogênio, introduziu-se o esquema de bombas triodo, para
o qual consegue-se também maiores velocidades de bombeamento. A Fig. 6.73 ilustra o esquema
deste tipo de bomba.

Fig. 6.73: Esquema de bomba iônica tipo triodo: K: catodo em forma de grade; A: anodo cilíndrico;
F: coletores; B: campo magnético (Fig. 8.19 Wutz pg. 283)

Temos que o catodo não mais está na forma de uma placa maciça, mas de uma grade, atrás da qual é
colocada uma placa coletora, que é polarizada na mesma voltagem do anodo. Nesta geometria, a
descarga fica impedida de ocorrer entre K e F, ficando confinada à região do anodo A. Os íons
gerados na descarga são acelerados em direção à grade K com um ângulo oblíquo, praticamente não
penetrando-a, mas realizando uma ação de arrancar íons, o que dá origem à evaporação catódica,
com deposição de Ti na placa coletora F, e em menor escala, no anodo A. Este filme tem a
propriedade aprisionadora dos filmes de Ti, dando origem ao efeito de bombeamento dos gases
ativos. Os íons que incidem em K e ganham um elétron, ficando neutros, perdem muito pouca
energia cinética, e podem implantar-se em F, dando origem ao bombeamento dos gases inertes. Por
outro lado, os íons que não perdem sua carga não podem atingir F por causa do forte campo elétrico
aí estabelecido, e voltam para a região de descarga, podendo neste retorno atingir K e arrancar mais
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átomos de Ti, provocando novamente o efeito de evaporação catódica, com filme depositado no
anodo e em F. Embora a incidência de átomos neutros em F possa causar algum efeito de
evaporação catódica, esse efeito é pequeno, de modo que o arranjo da célula em forma de triodo
diminui drasticamente o efeito de arrancar os íons implantados, elevando a performance da bomba
para o bombeamento dos gases inertes e inativos. Além disso, o efeito de evaporação catódica em K
é grande, o que também melhora a performance da bomba triodo em relação à bomba tipo diodo
para todos os gases. Como no caso da bomba tipo diodo, várias células são agrupadas, formando a
bomba, como mostrado pela Fig. 6.74.

Fig. 6.74: Esquema de bomba iônica tipo triodo. Vista de topo, metade superior: 1) flange para alto
vácuo; 2) bolsões de eletrodos; 3) conector elétrico de corrente; 4) ímãs permanentes. Vista em
corte, metade inferior: 4) ímãs permanentes; 5) anodos A (comparar com Fig. 6.72); 6) grade
catodo; 7) parede da bomba, anodo F (ver Fig. 6.72); 8) placas de fechamento. (Fig. 8.20 Wutz, pg
284)

A performance e a velocidade de bombeamento para diversas bombas tipo triodo são mostradas na
Fig. 6.72. 

O princípio de bombeamento por aprisionamento de moléculas implica que a história da
operação da bomba fica registrada nas suas camadas absorvidas. Quando a composição do gás a ser

19



bombeado é mudada, por exemplo quando a bomba é instalada em outro sistema, ou quando o
processo no sistema é mudado, moléculas de espécies gasosas que não pertencem ao novo sistema
ou processo podem aparecer em medidas de gases residuais, devido a dessorção destas camadas.
Este efeito é chamado de efeito memória da bomba, e é particularmente notável no caso dos gases
nobres, como o argônio e o hélio. O efeito memória é menor no caso das bombas tipo triodo.
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