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ROTEIRO PARA SIMULAÇÃO DO EXPERIMENTO 2 

CONDUTÂNCIA DE TUBOS PARA GASES EM BAIXAS PRESSÕES 

 

Oriente-se pelo roteiro original do experimento, excluindo: 
- as últimas duas lnhas do item 2 (Fundamentos); 
- o Sistema II (Figura 2), descrito no item 3 (Sistemas experimentais) e todos 
os comentários e instruções a ele referidos; (a simulação se refere ao Sistema 
I); 
- todo o item 4 (Procedimentos experimentais e cálculos); 
-todo o item 5 (para o relatório). 

As tabelas abaixo contém, para cada tubo montado no Sistema I, os valores 
simulados das medidas de pressão, P1 e P2, nas suas extremidades, e da corrente 
molecular, Q. O gás que circula no sistema é o ar na temperatura de 20 ºC. No item 
3 é descrito como esses valores são medidos. 

A partir dos dados das tabelas, determine as condutâncias, C, dos tubos 
empregando a equação 1. Antes de fazer esse cálculo, é preciso converter a 
corrente molecular, dada em unidades sccm (cm3 normal minuto-1), em Torr litro s-1. 
(1 sccm = 1,27 Torr litro s-1). 

Construa uma tabela para cada tubo com as seguintes colunas: P1(Torr), P2(Torr), 
Pm [pressão média = (P1 +P2)/2], Q (sccm), Q(Torr litro s-1), C(litro s-1), Ccalc(litro s-1), 
e uma última coluna com os erros relativos percentuais entre C e Ccalc. Esta última 
grandeza calculado pelas equações do texto que levam em consideração o regime 
de escoamento (ver número de Knudsen no “Texto de F-640 de Vácuo” no site do F-
640). Determine também o erro médio relativo percentual para cada tubo. 

Construa os gráficos C x Pm para cada tubo e represente nestes os pontos 
correspondentes aos pares de valores (Pm, Ccalc).  

Você deve saber que diferentes equações devem ser empregadas conforme o 
regime de escoamento num tubo. Entretanto, o regime chamado de turbulento é 
difícil de se descrever matematicamente e nenhuma das equações do texto de 
teoria se aplica. Felizmente, nesta simulação o regime não é turbulento. Explique 
porque. (Ver número de Reynolds no texto acima mencionado).  

É interessante lembrar que algumas substâncias de peso molecular elevado são 
gasosas na temperatura ambiente e pressão atmosférica. Hexafluoreto de enxofre 
(SF6) é uma caso desses. Para este composto, de que fator seriam multipicadas as 
condutâncias dos dois tubos nas pressões de 0,1 Torr e 1,0 Torr? 

Indique claramente em seu relatório os cálculos e equações que usou para chegar 
às conclusões e determinações pedidas.  

Dados para o ar:  
Temperatura: 20ºC 
M = 29 g 
Viscosidade à 20 ºC: 182 x 10-6 Torr 
 
Dados para SF6: 
Temperatura: 20 ºC 
M = 146 g 
Viscosidade a 20 ºC: 150 x 10-6 Poise 
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Tabela I. Tubo de 1,0 cm de diâmetro e 30 cm de comprimento. 

 

 
 

Tabela II Tubo de 1,5 cm de diâmetro e 30 cm de comprimento. 

P1(torr) P2(Torr) Q (sccm) 

1,0 0,6 0,740 x103 

1,3 0,7 1,46 x103 

1,4 0,8 1,54 x103 

1,5 0,9 1,74 x103 

1,6 1,0 1,92 x103 

1,7 1,1 1,98 x103 

1,8 1,2 2,19 x103 

1,9 1,3 2,23 x103 

2,0 1,4 2,51 x103 

 

P1(torr) P2(Torr) Q (sccm) 

0,14 x 10-1 0,60 x 10-2 0,254 

0,3 x 10-1 `1,0 x 10-2 0,741 

0,8 x 10-1 2,0 x 10-2 3,01 

1,3 x 10-1 3,0 x 10-2 6,22 

2,6 x 10-1 4,0 x 10-2 20,9 

3,5 x 10-1 5,0 x 10-2 35,7 

4,45 x 10-1 5,5 x 10-2 54,7 

5,4 x 10-1 6,0 x 10-2 78,3 

6,4 x 10-1 6,5 x 10-2 106 

7,3 x 10-1 7,0 x 10-2 136 


