
 1 

Experimento 1 
 

MEDIDAS DE VELOCIDADE DE BOMBEAMENTO  
 

1. Objetivos 

Determinar a velocidade de bombeamento em sistemas de vácuo com bomba rotativa de 
palhetas.  

2. Fundamentos  
Dois métodos muito práticos para se determinar velocidades de bombeamento: 

- método da corrente molecular.  
- método de decaimento da pressão 

No primeiro, admite-se gás na câmara num fluxo contínuo. A pressão, P, na câmara depende 
desse fluxo, que normalmente chamamos de corrente molecular, Q, através da relação  

Q = PS                                                                (1) 
onde S é a velocidade de bombeamento. A partir dessa equação determina-se S. 
No segundo, acompanha-se o decaimento da pressão, P, na câmara associada à bomba a partir 
de uma pressão previamente estabelecida, P0. O decaimento da pressão é regido pela equação 

P = P0 exp[-(S/V)t] + Peq                                                (2) 
onde V é o volume da câmara, S a velocidade de bombeamento, t o tempo, e Peq é a pressão 
final de equilíbrio na câmara, também chamada de pressão residual. Portanto, a partir de um 
gráfico semi-log (P – Peq) x t determina-se, desde que se conheça V, o valor de S. 
Quando um fluxo contínuo e constante de gás é admitido numa câmara fechada (isolada da 
bomba) que se encontra numa pressão inicial P0, a pressão sobe linearmente com o tempo 
conforme a equação   

P = P0 + (Q/V) t                                                         (3) 
Determina-se V a partir do gráfico P x t.  

3. Sistemas experimentais  

Encontram-se representados esquematicamente na Fig. 1. Os Sistemas I e II serão usados para 
medir as velocidades de bombeamento das respectivas bombas pelos métodos da corrente 
molecular e do decaimento da pressão, respectivamente. Um osciloscópio de armazenamento 
(Tektronx TBS 1062) será usado no Sistema II para a aquisição de dados de  
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Figura 1. Representação esquemática dos dois sistemas de vácuo para medidas de 
velocidade de bombeamento. 
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pressão na câmara em função do tempo. 

É extremamente importante lembrar que, de um modo geral, as medidas de velocidade de 
bombeamento não são, devido a dificuldades de montagem, feitas na boca das bombas, mas 
sim numa região próxima à boca, onde se encontra o sensor de pressão. Nos dois sistemas, 
entre o sensor de pressão e a boca da bomba rotativa, existe uma tubulação ao qual está 
associada uma impedância e, portanto, a velocidade de bombeamento, na seção do tubo onde 
se encontra o sensor, é menor que a velocidade na boca da bomba. Se essa impedância for 
pequena em relação à velocidade de bombeamento da bomba, então o valor de S medido será 
aproximadamente igual ao S verdadeiro. 
 

4. Procedimento experimental  
No que se segue, para simplificar, os termos fluxo de gás e corrente molecular serão usados 
como sinônimos. 
a) Medida de S pelo método da corrente molecular. O Sistema I deverá ser usado. Com VA e V1 
fechadas, ligue a bomba fazendo vácuo na tubulação, esperando alguns minutos para que a 
pressão se estabilize em seu valor mais baixo (faixa de 10-3 Torr). Abra gradativamente a válvula 
agulha (VA) admitindo ar na câmara cujo fluxo é medido pelo fluxômetro. A pressão irá subir e 
estabilizar quando o fluxo de gás admitido também se estabilizar. Estabeleça vários valores de 
fluxo e meça as pressões correspondentes. Com esses pares de valores (Q, P) determine os 
valores de S correspondentes.  
b) Determinação do volume, V, da câmara. O Sistema II deverá ser usado. A determinação de V 
é necessária para que se determine S. Inicialmente conecte o canal 1 do osciloscópio na saída 
do controle eletrônico do sensor de membrana capacitiva de modo a prepará-lo para a aquisição 
dos dados de pressão na câmara em função do tempo. A seguir, com VC e VA fechadas, ligue a 
bomba, fazendo vácuo na câmara através de VR até a pressão se estabilizar. Feche VR, 
isolando a câmara da bomba e, abrindo cuidadosamente a válvula agulha (VA), admita ar na 
câmara através do fluxômetro. Estabeleça uma corrente molecular fixa (algum valor entre 15 e 
20 sccm, mas sem ultrapassar 20 sccm, que é o valor máximo que pode ser medido com 
confiabilidade pelo aparelho). Inicie em seguida a aquisição de dados com o osciloscópio. 
Interrompa a aquisição e feche VA antes que a pressão chegue a 10 mbar (fundo de escala do 
sensor de membrana capacitiva). A corrente molecular e os pares de valores (P,t), t = tempo, 
são o que é preciso para determinar V. 
c) Medida de S pelo método de decaimento da pressão. O Sistema II será usado. O osciloscópio 
será empregado da mesma forma que no item anterior. Com VC e VA fechadas, faça vácuo na 
câmara até a pressão se estabilizar. Feche VR e através de VA admita ar na câmara até a 
pressão chegar a algum valor entre 5 e 9 mbar, fechando VA em seguida. Inicie então a 
aquisição dos dados de pressão em função do tempo e logo após abra VR. A pressão vai cair 
enquanto o osciloscópio registra P x t. Interrompa a aquisição pela interface quando a pressão 
chegar em 1 mbar, aproximadamente. Desligue a bomba. Os dados armazenados no 
osciloscópio são o que é preciso para a determinação de S.  
IMPORTANTE: Como as pressões que deve ter medido são muito maiores que a pressão de 
equilíbrio na câmara, Peq,  (verifique!) esta última pode ser desprezada na Eq. 2.  

5) Relatório 

A. Apresente seus dados em tabelas. Note que P(Torr), Q (Torr litro/s), V (litro) e t (s). Com 
esses dados construa os gráficos que correspondem aos itens a, b e c do Procedimento 
Experimental, a saber:  

- curvas Q x P e S x P, (item a); 
- gráfico P x t para a determinação de V, (item b); 
- gráfico semi-log P x t para determinação de S (item c). 

B. Explique claramente o procedimento que usou nas suas determinações de S e V, indicando 
os cálculos.  
C. Em todos os métodos você provavelmente obteve valores de S que não são constantes com a 
pressão. Comente as possíveis razões desse resultado. (Auxiliará em sua resposta olhar os 
gráficos de S x P fornecidos por fabricantes de bombas rotativas de palhetas. Tais gráficos tem 
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um comportamento em comum, i. e, S inicialmente aumenta monotonicamente com o aumento 
de P, tendendo para um valor constante para as pressões mais altas. 
Atenção: Os seus resultados para P, S,e Q, deverão se dados em Torr, m3/h, e Torr litro s-1, 
respectivamente. 


