
SENSORES DE VÁCUO E
DE FLUXO DE GÁS



Diversos tipos de manômetros de vácuo



Classificação dos manômetros segundo 
seu princípio de operação



Manômetro de tubo 
aberto em U









Intervalos de pressão de operação para
manômetros de capacitância



Condução de Calor em Gases Rarefeitos

Regime Viscoso Regime Molecular

Calor transferido por unidade de área por unidade d e tempo

T1 T2

T1 > T2

E = K (T1 – T2 )/ y

K = (1/4)(9G – 5)ηcv con-
dutividade de calor
γ = cp / cv
η = viscosidade do gás

y

Placas paralelas Cilindros concêntricos 

T1

T2

T1 > T2

E = α1 A (273/TG  )1/2 (TS –TG)

TS = temperatura da superfície do cilindro interno
TG = temperatura do gás

α = (TR – TG)/(TS – TG) = coeficiente
de acomodação, onde TR é a “temperatura” das 
moléculas re-emitidas da superfície do cilindro 
interno 
A = condutividade molecular livre
α1 = α /{ 1 – [(1 – α)(r2 – r1)]}

r1 e r2 = raios internos
e externo dos cilindros



Condutividade Molecular Livre, A (W cm -2 K-1Torr -1)

Hidrogênio 6.07 x 10-2

Hélio 2.93  x 10-2

Vapor d´água 2.65 x 10-2

Neônio 1.31 x 10-2

Nitrogênio 1.66 x 10-2

Oxigênio 1.56 x 10-2

Argônio 9.29 x 10-3

Dióxido de carbono 1.69 x 10-2

Mercúrio 4,15 x 10-3

Condutividade térmica, K (cal cm -1 s-1 K-1)
Hidrogênio 4.19 x 10-1

Hélio 3.43  x 10-4

Neônio 1.09  x 10-4

Nitrogênio 5.7  x 10-5

Oxigênio 5.8  x 10-5

Argônio 3.9  x 10-5

Dióxido de carbono 3,4  x 10-5

Criptônio 2.1  x 10-5



Medidor de Termopar



Medidor tipo-Pirani



Curva de Calibração para Medidores Térmicos



Sensor de Vácuo de Esfera Rotativa
(Range: 10 -2 – 10-9 Torr)

P = A (tn – tn-1)/(tn tn-1)

A = função do diâmetro e
massa da esfera, velocidade
média molecular do gás e ru-
gosidade da esfera. tn e tn-1
são os tempos requeridos pa-
ra completar n e n-1 revoluções,
respectivamente.   



Medidores de Ioniza ção 

Os medidores assim chamados baseiam-se na
ionização dos gases. 
Um campo elétrico coleta os íons, e a corrente 
iônica detectada, I+, é uma função da pressão, P. 
Medindo-se I+, e conhecendo-se I+ = f(P), determi-
na-se P. 
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Number of ions formed per second (ion current):

i+ = i- L s P  [A]
I- =  ionizing electron current [A]
L = length of electron path (cm)
S = ionization probability (cm -1 mbar -1)
P = gas pressure (mbar)



Medidor tipo-Penning



Medidor de Ionização de Bayard-Alpert



Medidor de Ionização 
de Bayard-Alpert



Medidor de Ionização de Bayard-Alpert



Para baixas pressões (< 10 -4Torr), a relação entre a corrente
de íons coletada no anodo de um sensor Bayard-Alpert,  I+ , é
proporcional à pressão:

I+ = sIeP

onde Ie é a corrente eletrônica e s a sensibilidade do sensor.

Valores de s para um sensor de Bayard-Alpert (Torr -1):

He     Ne Ar     N2 H2 CO     CH4 N2O
2.4    3.7   16.4   11.5   5.0    13.0   18.0     14.2



Espectrômetro de Massa Quadrupolar



T1 T2

Gas

Heating coil

Mass flowmeter – schematic representation



Fatores de conversão, K, para fluxômetros de massa
(T = 20 °C e 760 Torr)

Ar 1.00
Nitrogênio 1.00
Oxigênio 1.00
Dióxido de carbono 1.24
Acetileno .67
Hidrogênio 0.15
Hélio 0.23
Argônio 2.01

Exemplo de aplicação: O aparelho está calibrado para nitrogênio. O 
valor de K para o hélio é 2.01. Portanto quando o aparelho estiver 
lendo, digamos, 100 ccnm (ccnm = cc normais por minuto) quando 
passa hélio , 100 x 0.23 = 23 ccnm deste gás estão passando. 

Var/VGas X = Kar/ KGas X


