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SUMARIO

Apresenta-se um método semi-analítico para a determina

ção da segurança de tubulações excitadas pelo escoamento in

terno. 0 método consiste em aplicar ao sistema um espectro

de freqüências uniformemente distribuído obtido a partir das

acelerações modais medidas experimentalmente. Ê estabeleci

do um critério que permite verificar se o nível de tensões

daí resultante está dentro de limites admissíveis.

SUMMARY

A semi-analytical method is presented to evaluate the

piping system safety due to internal flow vibration excitation.

The method is based on the application of a plane spectrum

on the system, resulted by measured modal accelerations. A

criteria is established to verify stress levels and compare

with the allowable levels'. (
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•*• Introdução

Os órgãos reguladores para o licenciamento da centrais nu

cleares estabelecem a necessidade de se adotar um proarama de

testes antes do funcionamento normal da planta. Os princj.

pais objetivos são assegurar gue os componentes., tubulações

etc. estão adequadamente projetados e também, verificar se os

modelos analíticos adotados para estes são confiáveis. No»

testes devem ser observadas o medidas a expansão térmica c. eis

vibrações a que os sistemas possam estar sujeitos.

Este trabalho pretende apresentar um método gue estudei

se o nível de tensões, causado pelas vibrações induzidas pelo

escoamento de fluido nas tubulações, não supera os valores

admissíveis impostos pelas normas.

0 procedimento que- foi desenvolvido nocessiitava t ,ie as

acelerações de pontos previamente selecionados sobre a est. i-u

tura fossem medidas. Estes valores foram obtidos com a inata

lação de acelerometros, sendo os resultados apresentados na

forma de espectros de freqüência £V] • Estas medições foran>

realizadas pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPF.T)

durante o teste funcional â quente da Central Nuclear de An

gra I.

2. Tensão Admissível ã Vibração

As acelerações e deslocamentos dinâmicos resultantes do

vibrações produzem tensões primárias na linha que, quando coin

binadas com aquelas provocadas por cargas previstas nas espe

cificações (pressão interna, peso próprio, sismos) não devem

superar os limites admissíveis pelas normas. Assim, para cue

possa ser determinada a faixa de tensões reservada ãs vibra

ções, deve-se considerar a análise de tensões para a linha.KM

ta análise, realizada sequndo o cõdiao ASME seção III subse

ção NC-3650, ]~jT^ , estabelece que para tubulações de classe

nuclear 2 as tensões primárias devem satisfazer as seauintes

equações:
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onde P é a pressão interna de projeto, D diâmetro externo do

tubo, t espessura da parede, i fator de intensificação de ten

soes, % o módulo da seção, e S^ tensão admissível.MA é o valor

do momento resultante devido ao peso próprio e outras caraas

mecânicas e MQ o momento resultante devido aos terreiroto3.

As Eqa.(la, lb) podem ser modificadas de modo que, o me

nor valor das equações abaixo, forneça a tensão admissível às

vibrações:

°VIB " i'0

ou

JVIB 1.2
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onde M' é o momento resultante devido ao peso próprio.

Encontrado o valor de tensão admissível deve-se açora

determinar qual o nível de tensão atuante causado pelas vibra

ções do sistema, 6 este o propósito da seção seauinte.

3. Método Proposto

A maior dificuldade do problema em estudo está associada

ao fato de não se conhscer, a priori, a excitação a oue es

tâ submetida a tubulação. Esta dificuldade é contornada quan

do se propõe que.o sistema seja submetido a um espectro de

freqüências uniformemente distribuído, obtido a partir das irã

ximas acelerações modais determinadas experimentalmente. Se

o valor da máxima tensão atuante na tubulação excitada por es

te espectro não ultrapassa ° V I B , pode-se assequrar que o ní

vel de vibrações ê admissível.

A hipótese de que a excitação devida ao escoamento do

fluido possa ser representada por um espectro de freqüências

uniformemente distribuído pode ser aceita uma vez que, de UIP

modo geral, as estruturas a partir de um determinado valor de

freqüência respondem da mesma forma, conforme pode ser visto
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na F i g . l a . Ass im, como a e x c i t a ç ã o dev ida ao escoamento de
fluidos é de alta freqüência, a determinação das tensões
envolve um espectro como o mostrado na Fig» lb, que passa a
ser significativo a partir de um determinado valor f .

Para que o método possa ser implementado ê necessário
que seja estabelecida uma relação entre a aceleração modal e
o espectro de acelerações. Assim, considere-se o sistema com
N-graus de liberdade submetido a este espectro. A solução
da equação do movimento pode ser obtida atraves da análise
modal \j2 . Dessa análise resulta um conjunto de N equações
desacopladas que pode ter sua solução estabelecida através
do método do espectro de resposta. Baseado neste método o

So ' So
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Fig.la - Espectro para as Estruturas Fig. íb - Espectro para o problema

valor da máxima aceleração modal para cada direção, no ponto
modal i pode ser posto na forma:

••i ir E , 2
 1/2

W = 9 {._ (Y JS .) } (3)
onde

4>_ - vetor modal
Yn1 " f a t o r de participação modal na direção j

•r aceleração espectral do n-ésimo modo na dl.
reção j

Admitindo-ss que o valor do espectro de acelerações é o
mesmo nas direções X,Y,Z obtém-se, para cada uma destas dire
ções, o valor de Si* na formai
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Entretanto, como o método do espectro de resposta foi u

tilizado, os valores dados pelo conjunto de Eqs.(4) <=ào valo

res relativos, isto é, para que o valor da aceleração tota'

seja encontrado, deve-se adicionar às Eqs.(4) o valor da ace

leraçao da base, que para valores máximos pode ser assumida'

igual a S. As expressões daí resultante são:
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As máximas acelerações medidas experimentalmente A auan

do substituídas no conjunto de equações acima pcrnill.u deter

minar qual ò valor do espectro de freqüências uniformemente

distribuído, S_., a que deve estar submetido o sistema. Desse
CL

modo, pode-se encontrar qual a máxima tensão atuante na tubu

lação associada a este espectro e compará-la com o valor da

tensão admissível. Se esta última cuperar a máxima tensão a

tuante a tubulação está qualificada com >-elação Ss vibrações.

4. Exemplo Numérico

Para ilustrar o método proposto, uma tubulação de clajs

se nuclear 2, mostrada na Fig. 2, foi analisada.

Inicialmente considera-se a tubulação submetida aos ca

sos de cargas previstos nas especificações, com o objetivo de

ss determinar a tensão admissível ãs vibrações, a dada pe

Ia Eq.(2).

0 modelo dinâmico utilizado para a determinação de u V I R

é agora excitado com um espectro iciual a lç, atuante nas dire

ções X,Y e Z, conforme a Fig. lb. Esta análise permite deter

minar as freqüências naturais, os vetores modais e os fato

res de participação modal.
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Fig. 2 - Modelo Estrutural para a Análise



Para o acelerõmetro localizado no ponto 16 os máx*nosva

lores de acelerações motlais medidas foram

24X
6 0 0 H z

=» 0.4Q6q, 750 Hz

h,)Aa = 1.220 g, 662 Hz

Subgtituindo-se sstes valores juntamente com os vetores

modais e fatores de participação irodais no conjunto de Tos.

(5) , obtém-se o valor do espectro iqual a:

S = 0.928 ga

Este espectro qnande aplicado nas três direções fornece

a máxima tensão atuante no sistema, que é i~uai a:

o = 56í psí

Observa-se então que o valor da tensão devida ãs vibra

çÕes resultantes do escoamento do fluido é bem inferior ã ad

misslvel ãs vibrações, que para a linha analisada c:

= 11000 psi

5. Conclusões

O trabalho apresenta uni método que analisa se as "5bra

induzidas pelo escoamento de fluidos n?o p̂ od<iz tensõeF

que possam superares limite*» admissíveis pelas normas.

Para a tubulação estudada como exemplo, determinou-se

qual o valor máximo de tensão para o sistema submetido a um

espectro de freqüências •miformenwuit*? distribuído simulando

a excitação. O valor da máxima tensão obtid?, sendo inferior

ã admissível ãs vibrações, permite qualificar a linha de açor

do com os critérios estabelecidos pelo cõrilcjo
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