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Experimento 4

ESTUDOS COM UM ANALISADOR 
DE GASES RESIDUAIS 

1. Objetivos

1. Identificação de diversos gases admitidos numa câmara de vácuo através de uma
válvula agulha.

2.  Identificação  dos  gases  adsorvidos  em  uma  amostra  de  material  adsorvente
(zeolita) e nas superfícies internas do sistema de vácuo. 

2. Fundamentos 

Um  analisador  de  gases  residuais  (RGA)  é,  em  realidade,  um  espectrômetro  de
massas, i. e., um instrumento que fornece um espectro cujos picos são característicos
dos  gases  da  atmosfera  que  analisa.  Em  geral,  num  espectro  RGA,  os  eixos
representam: a intensidade dos picos (ordenada), e a razão M/Z (abcissa), onde M é o
número de massa e Z é o estado de carga da espécie química correspondente ao
pico. Para espécies mono-ionizadas (ions com carga positiva numericamente igual a
do elétron), Z = 1; para espécies duplamente ionizadas, Z = 2. 

Tomemos ions de argônio (Ar) como exemplo. Um pico de Ar mono-ionizado (M = 40,
Z = 1) é encontrado no espectro em M/Z = 40, evidentemente. Os átomos de Ar podem
também sofrer dupla ionização (Z = 2). Nesse caso, o pico será encontrado em M/Z =
20. Portanto, espectros de atmosferas contendo Ar tem obrigatoriamente dois picos
devidos  a  esse  gás.  O  efeito  de  dupla  ionização  ocorre  sempre  com  menor
probabilidade do que o de mono-ionização e, para muitos gases – talvez a maioria –
não é significativo nas análises RGA. 

Uma única espécie gasosa, assim como o Ar, pode contribuir para o espectro com
mais de um pico. Isso é devido, não só a existência de mono- e dupla ionização, mas
principalmente  causado  pelo  que  se  chama  de  craqueamento de  moléculas.  Por
impacto  de  elétrons  na  câmara  de  ionização  do  RGA,  espécies  originalmente
constituídas por 2,  3, ou mais átomos podem se dissociar e subsequentemente se
ionizar. Tome por exemplo o metano, CH4. Por impacto de elétrons, essa molécula
poderá se dissociar, com diferentes probabilidades, em espécies CH3, CH2, CH, C e H,
que sofrerão ionização. Assim, contando com a molécula mãe – o próprio CH4 – o
espectro terá seis picos, localizados em M/Z = 16, 15, 14, 13, 12 e 1. Quando ocorre o
craqueamento, o conjunto de espécies ionizadas que derivam da espécie mãe e sua
proporção relativa recebe o nome de  padrão de craqueamento. Felizmente, existem
tabelas desses padrões para um grande variedade de moléculas, o que facilta a sua
identificação. (Ver o conjunto de slides sobre spectrometria de massas na página do F-
640 relacionada a vácuo, na Internet). 

3. Sistema de vácuo

É mostrado esquematicamente na Fig. 1. Consiste de uma câmara cujo alto vácuo é
produzido por um conjunto de bombas (bomba turbomolecular acoplada à uma bomba
rotativa de palhetas, ou então, bomba de difusão com bomba rotativa de palhetas). À
câmara está conectada a um RGA para a análise dos gases nela existentes. Diversas
válvulas (não mostradas na figura) propiciam a operação do sistema. O RGA (Prisma
80, da Pfeiffer Vacuum) é controlado por um computador através do programa TalkStar
da mesma companhia.  Os espectros são armazenados e  podem ser  abertos  pelo
programa Origin. 
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Figura 1. Siistema de vácuo com o analisador de gases residuais.

O sistema pode ser operado em diversos modos:

Modo 1. Identificação de gases de fontes externas

Gases são admitidos na câmara através da vávula agulha VA1 e identificados pelo
RGA. Válvula VA2 permanece fechada. 

Modo2. Identificação de gases adsorvidos

Essa identificação tanto pode ser de uma amostra externa (zeolita) como das próprias
superfícies internas do sistema de vácuo. 

Modo 2A. Uma amostra de zeolita é colocada no tubo de quartzo (ver Fig. 1).  O
tubo – e consequentemente a amostra – são aquecidos com ar quente e os gases
previamente adsorvidos na amostra sofrem de-sorção e, através da válvula agulha
VA2 (VA1 fechada) são admitidos na câmara e identificados pelo RGA. 

Modo  2B.  Só  poderá  ser  executado  se  a  bomba  de  alto  vácuo  for  uma
turbomolecular. Uma vez a bomba desligada (entenda-se: alimentação elétrica da
bomba desligada), a pressão sobe lentamente na câmara devido a de-sorção dos
gases adsorvidos nas paredes da câmara e demais partes do sistema de vácuo. O
RGA analisa os gases, e a evolução da pressão parcial de cada um deles com o
tempo pode ser estudada. (Válvulas VA1 e VA2 fechadas).

Modo 3. Identificação de um líquido

Uma amostra do líquido a ser analisado encontra-se no tubo de quartzo (ver Fig. 1), a
abertura da válvula agulha VA2 (com a válvula VA1 fechada) propicia sua evaporação
e  admissão  na  câmara.  A identificação  do  líquido  é  feita  através  do  padrão  de
craqueamento do espectro obtido com o RGA.

4. Procedimento Experimental 

Abra uma pasta no computador para seu grupo e nela acumule seus espectros. Em
todo o  procedimento  descrito  a seguir,  PARA QUE O FILAMENTO DO RGA NÃO
QUEIME, A PRESSÃO NÃO DEVE EXCEDER 5 X10-5 TOR.
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Para o modo 1 

Obtenha espectros de cada um dos gases de reservatórios externos existentes no
laboratório  que  lhe  serão  fornecidos.  Através  dos  espectros,  identifique cada  gás.
Ainda  no  modo  1,  admita  ar  na  câmara  através  de  VA1  e  identifique  seus
componentes.

Para o modo 2A

Aqueça lentamente o tubo com zeolita com o soprador de ar quente e tire espectros
continuamente,  registrando o  tempo com um cronômetro.  Com esses  dados você
poderá estudar a evolução da pressão parcial (pp) na câmara de cada gás ou vapor
resultante da de-sorçao com o tempo. Como a pp de um gás é proporcional à altura de
seu  pico  no  espectro,  levante,  para  cada  um,  o  gráfico  pressão  parcial  x  tempo.
Apresente uns três ou quatro gráficos para os principais componentes. 

Para o modo 2B. 

É conduzido como no modo 2A, tanto na análise como na apresentação de resultados.
A diferença é que não há aquecimento e, ao invés da de-sorçao de zeolita, investiga-
se a de-sorção dos gases provenientes das superfícies internas do sistema de vácuo. 

Para o modo 3

Proceda de modo a obter espectros para o vapor do líquido, identificando o próprio
líquido e os picos correspondentes aos fragmentos moleculares do composto. 

5. Relatório 

Deverão constar os espectros e gráficos que obteve e suas conclusões e observações
sobre cada um. Represente os eixos dos espectros em Pressão Parcial (Torr) versus
M/Z. Assinale, sobre os principais picos do espectro, o valor de M/Z correspondente.
Construa tabelas de M/Z e a respectiva  identificação do pico.  Exemplo:  M/Z = 13
corresponde ao fragmento C.

Lembre-se que um espectro de massa como os que você irá obter contém muitos
picos, alguns não facilmente identificáveis. Concentre-se nos picos mais significativos
de cada  espectro.  Isso  não  quer  dizer,  entretanto,  que  hipóteses  razoáveis  sobre
alguns picos menores e de origem não muito bem definida não sejam bem vindas. 

Levante  o  circuito  do  sistema  de  vácuo  incluindo  as  bombas,  tubos,  válvulas,
medidores de pressão, RGA, etc. 


