
     LISTA DE EXERCÍCIOS DE PERDA DE CARGA.

1) Água é bombeada de um tanque para uma colina através de um tubo de 300 mm, com
uma pressão de topo mantida de 17,6m. O ponto de descarga está a 35 m acima da
superficie do tanque sendo bombeado a 22 l/s. Se a perda de carga do tanque no ponto
de descarga é de 5,4m , que energia e a pontência deve a bomba fornecer ao líquido?

2)Uma bomba retira agua de um poço através de um tubo vertical de 6'.'. A bomba
tem um tubo  de descarga horizontal  de 4"  de diâmetro,  o qual  está  10,6 ft  acima
do nível da água no poço. Enquanto· a vazão e de  1,25 ft3/s, manômetros próximos
à bomba na entrada  e na saída indicam - 4,6 psi  e + 25,6 psi respectivamente. O
indicador  de  descarga  está  3  ft  acima  do  indicador  de  sucção.  Determine  a
potência fornecida pela bomba e a perda de  carga no tubo de sucção 6".

3) Calcular a perda de carga em. um tubo de 6" se é necessário manter a pressão de
33,5 psi em um ponto.a montante  e 6 ft  abaixo do ponto onde  o tubo  descarrega
água na atmosfera à razão. de 1,963 ft3/s.

4) Uma adutora de 500 m de diâmetro, 460 de comprimento, em ação soldado revestido de cimento
centrifugado, Liga dois reservatórios mantidos em níveis constantes. Determine a capacidade de vazão
da adutora quando o desnível entre os reservatórios for de 3,5 m,n as seguintes condições:

a) Desprezando as perdas de carga localizada na entrada e saída da tubulação;
b) Considerando tais perdas de carga localizada, adotando os seguintes coeficientes de perda de carga
ke = 0,5 e Ks = 1,0
c) Faça a representação gráfica da linha piezometrica nas situações acima.

5)  A tubulação  esquematizada  abaixo  é  composta  de  2500m  de  tubo  de  PVC  com
diâmetro interno de 200 mm e 1500 m de tubo de PVC com diâmetro interno de 150 mm.

a) Considerando na fórmula de Hazen Williams um valor do coeficiente C igual a 140 e
considerando  as  perdas  localizadas  causadas  pelas  peças  descritas  no  esquema da
adutora, calcule o comprimento virtual da adutora (m) e determine a máxima vazão (em
L/s) ao longo da adutora quando o registro gaveta se encontra completamente aberto.
Reposta : 24 L/s 

b) Considerando na fórmula de Hazen Williams um valor do coeficiente C igual a 140 e
considerando as perdas localizadas das peças descritas no esquema da adutora, calcule
as vazões (em L/s) ao longo da adutora, correspondentes aos fechamentos parciais do
registro gaveta que resultam em perdas localizadas da ordem de 10mca, 15mca e 20
mca. Repostas : 18L/s para 10mca , 15L/s para 15mca e 10L/s para 20mca 

c)  Na  mesma  adutora,  considerando  na  fórmula  de  Hazen  Williams  um  valor  do
coeficiente C igual a 140 e desprezando as perdas localizadas, calcule os comprimentos
totais  de  tubos  de  200mmm e  tubos  de  150  mm que  resultam em vazão  de  28L/s.
Repostas: 839,6m de 150mm e 3160,4m de 20omm




