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Instruções para o uso
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U14380 Tubo de descarga em gases, grande
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O tubo de descarga em gases serve para a observação
das luminosidades emitidas nas descargas elétricas em
gases rarefeitos, bem como para a análise de raios
cátodos e canais que aparecem, sob pressão baixa, fora
do curso de descarga.

1. Indicações de segurança

• Regulamento de utilização para evitar os raios X:
Os tubos de descarga em gases podem emitir raios
X quando operando com uma tensão de ≥ 5kV e
estão portanto sujeitos na República Federal da Ale-
manha à “RöV”, a diretiva sobre raios ≤  (§ 1, par.1
da RöV). Eles estão lá definidos como produtores
eventuais de radiação.
Não é necessária uma autorização para a opera-
ção deste aparelho se este for alimentado por um
transformador de alta tensão de 6 kV com corrente
limitada. Neste caso, não há radiação além do ní-
vel permitido. A dose irradiada local a uma distân-
cia de 0,1 m da superfície do tubo é sensivelmente
inferior a 1 µSv/h (§5, par. 2 da RöV).
A operação com uma tensão superior a 5 kV vindo de
outras fontes (por exemplo, um gerador de faíscas).
Em outros países, devem ser respeitadas as
diretrizes correspondentes.

• Não sujeitar os tubos de descarga em gases a qual-
quer esforço mecânico, manejar com cuidado.

• Verificar a integridade dos tubos antes realizar uma

experiência. Existe o perigo de implosão de tubos
danificados ao evacuarem.

2. Descrição, dados técnicos

No caso dos tubos de descarga em gases trata-se um
tubo de vidro em forma de T com estojo polido, no
qual encontram-se dois elétrodos em forma de disco e
com orifício, a aproximadamente 15 cm das duas ex-
tremidades, que estão equipados com tomadas de
4 mm para a conexão à rede.

Medidas: aprox. 700 mm x 40 mm Ø
Conexão ao vácuo: estojo polido NS 19/26

3. Utilização

• Estabelecer a conexão da aparelhagem de vácuo
com o devido cuidado.

• Untar os estojos dos tubos de descarga em gases
com graxa para vácuo de forma homogênea.

• Colocar os tubos no estojo interior sem fazer uso
de força.

• Gerar uma tensão de 5 kV/2mA para a demonstra-
ção de processos de descargas de forte lumi-
nosidade.

• Conectar o pólo negativo com a tomada de massa
no transformador de alimentação (conexão por con-
dutor PEN)
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• Evacuar os tubos após obtenção da tensão
operacional, válvula de dosagem fechada.

• Escurecer o local, observar os efeitos de
luminosidade.

• A duração da observação pode ser prolongada atra-
vés de um manuseio delicado da válvula de dosa-
gem.

• Depois de terminar a experiência, abrir a torneira
esférica e a válvula de dosagem para ventilar os
tubos de descarga em gases.

• Desligar a bomba, abrir novamente a torneira es-
férica.

Aparelhos adicionalmente necessários:
1 6 kV transformador de alta tensão (U21060)
1 Bomba de distribuição rotativa PK 2 DC (U14500)
1 Medidor de vácuo Pirani (U14505)
1 Torneira esférica manual de dois modos (U14510)
1 Cruzeta KF de alumínio (U14511)
1 Válvula de ventilação DN 16/5 (U14513)
1 Flange de adaptação DN 16 – núcleo NS 19/26

(U14516)
5 Anel tensor normal KF de alumínio DN 10/16

(U14517)
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