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EMENTA

________________________________________________________________________________

Permitir o entendimento, avaliação, discussão e análise dos fenômenos físicos que regem o
funcionamento das máquinas de fluxo, seus principais modos de instalação, características de
composição, montagem e funcionamento frente a situações diversas e dominar os fundamentos
necessários para seu dimensionamento e seleção.
PROGRAMA
________________________________________________________________________________
(06h) Discussão do princípio de funcionamento e finalidade de uma máquina de fluxo, sua estrutura e
seus componentes básicos. Os modos de instalação e de operação.
(06h) Definição das principais grandezas físicas de uma máquina de fluxo. Definição do balanço de
energia envolvido na sua operação, identificando as dissipações de energia devido a seu
funcionamento, suas causas e definir os rendimentos correlatos que as caracterizam.
(09h) Aplicar as leis de mecânica dos fluídos aos rotores de forma a estabelecer os princípios de
transferência de energia fluído/rotor e possuir a noção de campo de velocidades do fluído no rotor.
(06h) Aplicação de modelos matemáticos simples ao rotor de uma máquina de fluxo, com as correções
correlatas necessárias, de modo a permitir sua análise e dimensionamento básico e conhecer a
limitação dos modelos empregados.
(05h) Discussão dos principais parâmetros dimensionais que influenciam o comportamento dos
rotores e analisar sua influência em função da aplicação específica da máquina.
(05h) Aplicação dos conceitos de semelhança mecânica às máquinas de fluxo, de modo a prever seu
comportamento em condições diferentes das de projeto, a análise de protótipos baseada no
comportamento de modelos e a análise do comportamento das máquinas via parâmetros
adimensionais.
(06h) Discussão e análise das curvas características das máquinas de fluxo de forma a permitir sua
seleção e regulagem em sistemas de transporte de fluído e/ou geração de energia. Composição série e
paralelo de máquinas operadoras.
(05h) Determinação em laboratório das curvas características de duas bombas centrífugas operando
individualmente, em ligação em série e em ligação em paralelo.
(06h) Discussão dos princípios básicos do fenômeno de cavitação em máquinas de fluxo e os
procedimentos indicados para eliminar sua ocorrência em bombas centrífugas e turbinas hidráulicas.
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