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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo mostrar a construção de uma coluna de nível
constante, que consiste em um tubo aço zincado com 10,00 m de comprimento e 0,15 m de
diâmetro, alimentado pela parte superior através de uma bomba e que na parte inferior dispõe de
duas saídas de água, sendo uma interligada a um manômetro de mercúrio e tem o objetivo
alimentar a bancada de teste, e a outra interligada à uma mangueira flexível de 15 m de comprimento
e 0,038 m de diâmetro, cuja altura da extremidade, ligada ao extravaso r, é controlada através de
uma roldana e pelo processo dos vasos comunicantes mantêm a carga hidráulica na altura desejada,
já que o excesso de água é drenado por outra mangueira, de igual tamanho e diâmetro, também
ligada ao extravasor.
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ABSTRACTS: The objective of this project is to show the construction of a constant levei
columm, which consist of na zinc steel tube measuring 10.00 meters lengh and 0.15 meters on
diameter supplied through the uppon part by a and water pump and two water outlets in the
lower part, such that one is connected to the mercury mano meter which feets the test bench and
the other is connected to a flexible hose of 15.00 meters length and 0.038 meters of diameter,
whose upper extremety is connected with a over tlow and is controlled through a pulley and
comunicating vesser mantains the hidraulic head at the desired levei since the ecxess water is
drained by another hose of equal size and diameter, also connected to the outlet.
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INTRODUÇÃO: Atualmente um grande número de empresas fabricantes de equipamentos de
irrigação vem desenvolvendo sistemas de irrigação de baixa vazão e que são capazes de trabalharem
à baixa pressão « 100 kPa), com o objetivo de atenderem a produtores que se localizam em
regiões onde existem escassez de energia e de água, ou até mesmo à aqueles que apesar disporem
destes recursos, os utilizam, visando baixarem os custos de produção.
Visando analisar as características hidráulicas destes equipamentos empresas de pesquisas e
universidades dispõem de laboratórios de hidráulica equipados com grandes estruturas metálicas
desmontáveis, que permitem a variação da altura de uma caixa d'água de 500 L, e consequentemente
a variação da carga hidráulica do sistema de distribuição (BRAZ, 1981). A variação desta carga
hidráulica dos requer dos operadores uma grande demanda de tempo e de mão de obra. Com o
objetivo de tornar mais pratica a operação de variação desta carga hidráulica, foi desenvolvido a
coluna de nível constante (Figura I).
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MATERIAIS E MÉTODOS: Este trabalho tem como objetivo mostrar a construção de uma
coluna de nível constante para testes de emissores em laboratório, que consiste em um tubo aço
zincado com 10,00 m de comprimento e 0,15 m de diâmetro, alimentado pela parte superior
através de uma bomba. A parte inferior dispõe de duas saídas de água, sendo uma interligada a um
manôrnetro de mercúrio e tem o objetivo de alimentar a bancada de teste, e a outra interligada à
uma mangueira flexível de 15 m de comprimento e 0,038 m de diâmetro cuja altura da extremidade,
ligada à entrada do extravasor, é controlada através de uma roldana situada na extremidade
superior da coluna e pelo processo dos vasos comunicantes mantêm a nível de água no interior da
coluna, na altura desejada, já que o excesso de água é drenado por outra mangueira, de igual
tamanho e diâmetro, ligada à saída do extravasor.

Detalhes do Extravasor

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A coluna deverá ser mantida cheia e a água deverá pennanecer
drenando pelo extravasor e ao iniciar-se os testes, a altura deste deverá ser variada até que o
manôrnetro indique a pressão desejada.
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CONCLUSÕES: A utilização da coluna de nível constantes em laboratórios de hidráulica
proporcionará uma uma grande redução da mão de obra e de tempo na variação da carga hidráulica,
além do aumento da precisão da pressão utilizadas durante os teste.

Extravasor
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Figura 1- Detalhes da construção de uma coluna de nivel constante para realização de teste, de emissores
de baixa pressão. em laboratório.,.


