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ROTEIRO PARA SIMULAÇÃO DO EXPERIMENTO 1 – MEDIDAS DE 
VELOCIDADE DE BOMBEAMENTO 

 

O roteiro original especifica os sistemas experimentais e os procedimentos para a 
aquisição de dados de pressão, corrente molecular e tempo. O objetivo é, com tais 
dados, determinar as velocidades de bombeamento para o ar das bombas rotativas 
de palhetas de dois sistemas de vácuo. É claro que, em se tratando de uma 
simulação, muitas das observações e recomendações do roteiro original deverão 
ser ignoradas.  

Siga o roteiro original e não considere o item 5 (Relatório). A leitura das seções 2 
(Fundamentos), e 4 (Procedimento experimental e cálculos) é importante para lhe 
orientar nesta simulação.  

As tabelas de dados anexadas abaixo são aquelas que você construiria caso fizesse 
o experimento com os dois sistemas de vácuo esquematizados no roteiro original. 

Desenvolva seu trabalho conforme as seguintes instruções: 

a) A partir dos dados da Tabela I (corrente molecular, Q, em função da 
pressão, P), determine a velocidade de bombeamento da bomba do 
Sistema I. Construa uma outra tabela com as colunas de pressão, corrente 
molecular em sccm, corrente molecular em Torr litro s-1, e velocidade de 
bombeamento em litros s-1. (Para determinar a velocidade de bombeameto 
em litros s-1, a corrente molecular em sccm (1 cm3 normal por minuto) deve 
ser convertida em Torr litro s-1 (1 sccm = 1,27x 10-2 torr litro s-1). 

b)  Construa os gráficos S x P e Q x P.  
c) Para o Sistema II determine V (em litros) a partir do gráfico de P x t, 

construído com os dados da Tabela II. A corrente molecular para esta 
tabela é Q = 15 sccm. 

d) Determine a velocidade de bombeamento da bomba do Sistema II a partir 
do gráfico semilog loge(P – Peq) x t obtido a partir da Tabela III.  

e) No gráfico para S x P para o Sistema I você deverá notar que S não é 
constante com P. Justifique esse comportamento baseando-se na 
descrição de bombas de vácuo de palhetas no texto “Bombas de Vácuo”, 
encontrado no site do F-640.  

f) O comentário acima também se aplica à bomba do Sistema II uma vez que 
esta é também uma bomba rotativa de palhetas. Entretanto, para esse 
sistema, você deve ter encontrado que S não varia com P, o que torna a 
simulação um tanto irreal. Entretanto, ela vale como um bom método de 
determinação de S. Num experimento realizado por este mesmo método, 
mas para um intervalo mais extenso de pressão, a curva de loge(P – Peq) x t 
não é uma reta, de onde se conclui que S diminui à medida que a pressão 
é reduzida. Se você tivesse obtido uma curva com este último 
comportamento [loge(P-Peq) não linear com t], como faria para, a partir 
desta, obter a curva S x P?  
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Tabela I. Pressão na bomba em 
função da corrente molecular. 
 

Q(sccm) P(Torr) 

0,83 1 x 10-2 

2,36 2 x 10-2 

4,35 3 x 10-2 

6,68 4 x 10-2 

9,37 5 x 10-2 

12,3 6 x 10-2 

15,5 7 x 10-2 

18,9 8 x 10-2 

27,6 9 x 10-2 

26,5 10 x 10-2 

30,5 11 x 10-2 

34,8 12 x 10-2 

 
Tabela II. Pressão na câmara em 
função do tempo. 
 

t(s) P(Torr) 

1 0,18 x 10-1 

5 0,48 x 10-1 

10 0,86 x 10-1 

15 1,24 x 10-1 

20 1,62 x 10-1 

25 2,01 x 10-1 

30 2,39 x 10-1 

35 2,76 x 10-1 

40 3,14 x 10-1 

  

  

  

 
Tabela III. Pressão na bomba em função do tempo. 

 

P(Torr) t(s) 

7,00 0 

5,60 5,0 

4,47 10,0 

3,57 15,0 

2,86 20,0 

2,28 25,0 

1,83 30,0 

1,46 35,0 

1,17 40,0 

 


