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Experimento 2 

CONDUTÂNCIA DE TUBOS PARA GASES  
EM BAIXAS PRESSÕES 

1. Objetivos  

Determinação da condutância de vários tubos para o ar e suas associações em 
paralelo.  

2. Fundamentos 

A condutância, C, de um tubo relaciona-se com a corrente molecular, Q, pela equação  

C = Q/(P1 – P2)                                                               (1) 
onde P1 e P2 são as pressões nas suas extremidades e P1 > P2.  A condutância de um 
dado tubo depende do seu comprimento L, do seu diâmetro D, e de outras variáveis e 
parâmetros relacionados com a natureza do gás e sua pressão e temperatura. 
Rigorosamente, não existe uma relação única ligando a condutância do tubo com essas 
variáveis. Temos diferentes fórmulas para C conforme o regime de escoamento 
(molecular, viscoso laminar ou intermediário) do gás no tubo. Felizmente, o produto Pm x 
D, onde Pm = (P1 + P2)/2, determina esse regime, e para cada um deles temos 
equações bem definidas e precisas para determinar a condutância. Se nos for permitido 
trabalhar com resultados aproximados, podemos usar uma equação única que se aplica 
para esses três regimes. Esta última – denominada de equação do regime intermediário 
(ERI) – encontra-se em: “Texto de F-640 de Vácuo” no site do F-640 
(http://sites.ifi.unicamp.br/labvacrio) e será discutida durante o experimento. 

3. Sistemas experimentais 

São esquematizados na Figs. 1 e 2. Uma bomba rotativa de palhetas faz vácuo no tubo 
enquanto as pressões nas suas extremidades são determinadas por dois sensores 
Pirani, S1 e S2.  
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Figura 1. Sistema I. Arranjo experimental para medida da condutância de tubo. 
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A corrente molecular no tubo é controlada pela válvula agullha, VA. Em série com VA é 
instalado um fluxômetro eletrônico que faz a leitura dessa corrente. O sistema tem 
flexibilidade suficiente para medidas em tubos de vários comprimentos e diâmetros.  

O Sistema II, esquematizado na Fig. 2, serve para calibrar o sensor S2 em função de 
S1, que é tomado como padrão.  

 

Figura 2. Sistema II. Arranjo experimental para a calibração do sensor S1 em função de 
S2. 

4. Procedimento experimental e cálculos 

Serão fornecidos vários tubos para as medidas, incluindo pelo menos um conjunto de 
tubos em paralelo. O comprimento e o diâmetro interno de cada tubo serão dados. 

Importante: Atente para as unidades das grandezas com que irá trabalhar: condutância 
em litro/, pressão em Torr, corrente molecular em Torr litro/s, comprimentos em cm, 
viscosidade em Poise. 

a) Empregando o Sistema II, e com VR aberta, faça o bombeamento do sistema, 
estabelecendo, com a válvula agulha, diferentes valores de pressão na cruzeta e 
registrando os diferentes pares de valores P1 (sensor S1) e P2 (sensor S2). Coloque os 
resultados numa tabela e construa o gráfico P1 x P2 (gráfico de calibração). Considere 
S1 como o sensor padrão.  
b) Com o Sistema I, faça as medidas em cada um dos tubos que lhe serão fornecidos, e 
nos conjuntos em paralelo. Para cada montagem meça vários valores de Q e as 
pressões correspondentes. Determine C pela Eq. (1), lembrando de corrigir os valores 
de P2 empregando a curva de calibração. Organize seus resultados em tabelas com 
uma tabela para cada tubo e para cada conjunto em paralelo. Faça constar das tabelas 
os valores de P2 medidos e os corrigidos pelo gráfico de calibração. 
c) Com os dados das tabelas, construa gráficos C x Pm onde Pm = (P1 + P2)/2 para cada 
tubo. Faça gráficos separados para cada tubo e para cada conjunto de tubos. Nos 
mesmos gráficos em que lançou C vs Pm experimental, lance também C vs Pm calculado 
pela ERI (ver acima).  
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d) Determine, para cada tubo, e para cada medida, a diferença (erro) ΔC = Cexp – Cteo 
onde Cexp e Cteo são calculados pela Eq. (1) e pela ERI, respectivamente. Coloque os 
erros percentuais [E% = [(Cexp – Cteo)/Cteo] x 100 na tabela pertinente a cada tubo. 

5. Para o relatório  
a) Apresente as tabelas, os gráficos em tamanhos razoáveis, explicite as equações que 
usou e indique seus cálculos.  
b) Se você desconsidera os erros nas medidas de pressão e de corrente molecular, que 
fontes de erro julga mais importantes para a diferença entre teoria e experimento?  
c) Você acha que a tubulação que liga os tubos aos demais elementos da montagem 
influem significativamente nas medidas? Justifique sua resposta. 
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