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RESUMO 

Aprescnti.se um algoritmo para solucio do problema de vi

brações Induzidas por vórtices em tubos com restrições uni!ate -

rais. Keste estudo adota-se o modelo proposto por Skop e Griffin 

para representar a interacio tubo-fluido, e utiliza-se una fernui 

lacão variacional na qual o comportamento das restrições (inter£ 

cio tubo-suporte) é simulado por molas elásticas nio-lineare*. 0 

problema regularizado ê resolvido através de una discretlzacio de 

Elenentos Finitos no domínio espacial, adotando-se discretizacões 

de diferenças finitas no tenpo para a equação do coeficiente de 

sustentação e de Newmark para a equação do movimento da tubula -

cio. 

VORTEX INDUCED VIBRATIONS IN GAPPED RESTRAINTED PIPES 

ABSTRACT 

The vortex Induced vibration problem of gapped restrained 

piping is solved numerically. In this study the model proposed by 

Skop-Griffin is used to describe the pipe-fluid interaction. The 

variational formulation is obtained modeling the gapped restraints 

as non-linear elastic springs. The regularized problem 1s solved 

using a finite element discretization for the spatial domain. In 

the time domain a finite difference discretization is used for 

the lift coefficient equation and a Newmark discretization for 

the equation of motion. 

http://Aprescnti.se


1. IMTRQDUCXO 

Tubulações submersas cstie sujei U s * vibrações associadas 

com • formação e desprendimento alternado de vortices. Estas vi

brações freqüentemente acarretam efeitos indesejáveis, cono por 

exemplo, a possibilidade de rupturas ou redução na vida útil da 

tubulação por fadiga do material. 

Ea tubos de trocadores de calor, devido a exfstincia deres 

trições com folga, estes danos sio ainda mais graves. Dependendo 

das amplitudes, as vibrações induzidas podem acarretar um* inter£ 

cio tubo-suporte, responsável por um excessivo desgaste e conse -

quente redução na vida útil destes componentes. 

Este trabalho visa precisamente o estudo de vibrações indu 

zidas por vórtices em tubulações sujeitas a restrições con folga. 

Neste estudo adota-se o modelo proposto por Skop e Griffin [13 pa 

ra representar a interação tubo-fluido. EM ternos matemáticos, o 

problema consiste em integrar numericamente um sistema de equa

ções diferenciais parciais sujeito a restrições de desigualdades. 

Para tanto, utiliza-se uma formulação variacional na qual as res

trições unilaterais são representadas por molas elásticas não-li

neares (regularização). 0 problema regularizado ê resolvido atra

vés de uma discretlzação de Elementos Finitos no domínio espacial, 

adotando-se discretizacões de diferenças finitas no tempo para a 

equação do coeficiente de sustentação e de Newnark para a equação 

do movimento da tubulação. 

2. MODELO MECÂNICO 

As vibrações induzidas por vórtices ocorrem devido a emis

são de vórtices que provoca unt forca de sustentação periodica na 
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direção transversal «o escoamento C*3- $* • freqüência desta fo>£ 

ca se aproxime de aljume freqüência natural da estrutura, esta po 

dera responder con grandes amplitudes de vibração. 

Uma característica marcante da Interação flwldo-estrutura 

ê o efeito de sincronização ("lock-In"), qut consiste no fato das 

freqüências de emissão de vórtices e de vibração assumirem um mes_ 

mo valor, próximo de uma das freqüências naturais do tubo. 

Oevido a sincronização as vibrações excitadas por vórtices 

ocorrem numa faixa de velocidades de escoamento onde tanto a am -

plitude de vibração do tubo como da forca de sustentação experl -

mentaa um comportamento ressonante. 

A forca de sustentação induzida pelo desprendimento de*vór 

tlces da superfície do tubo, a rigor, deveria ser calculada a par 

tir da integração das Equações de Kavier>Stokes (Dinâmica dos Flu£ 

dos). Entretanto a integração desta equação, para a maioria dos 

casos práticos, tem mostrado ser extraordinariamente difícil e,em 

bora as pesquisas atualmente em curso possam prover uma solução 

numérica, sua aplicação a problemas de engenharia pode ser muito 

limitada tanto pela complexidade destes problemas, quanto pelo 

enorme tempo de processamento requerido. Por causa dessas d1ficu2. 

dades, foram desenvolvidos, a partir de observações experimentais, 

alguns modelos matemáticos para representar a interação cilindro-

fluido C 1 ], [ 2 ], [ 3 ] , 0 modelo desenvolvido, por Sfcop e Griffin 

[ 2 ] admite que a forca de sustentação ê governada por uma equa -

ção de Van der Pol modificada. Esta hipótese se baseia no fato de 

que a esteira periódica de vórtices tem um comportamento semelhert 

te ao de um osdlador não-linear, conforme ficou evidenciado em 

estudos realizados por Berger e Wille [ 6 ] . 
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Inicialmente Skop e Griffin desenvolveria •• node?o para 

cilindros rígidos. Posteriormente, estender»» este «odeio para 

cilindros elásticos, baseando-se na observacio experimental. e£ 

tida por Ramberg e Griffin [ 5 ] , de que ea cabos vibrantes o pro 

cesso de fomacio de vórtices em uma determinada secio do caboê 

fortemente dependente da amplitude local de vibração, sendo pra. 

ticamente independente do comportamento de seções vizinhas. Ots 

ta forma postularam a seguinte equação para o coeficiente dt 

sustentação, C.(x.t), de um cilindro elástico, 

CL • -|(UHC»0)Ct • «$GC»0CL • « $GC^ L • G -± -

w F 
- U|HC» - HCLC« - -J- y . (1) 

que ê a mesma postulada para o coeficiente de sustentação de us 

cilindro rígido, porém com C. dependendo de x e t. 

Nesta equação C,Q e u representam, respectivacente, a 

amplitude do coeficiente de sustentação e a freqüência de emis

são de vórtices de um cilindro estaciônãrlo. Os parâmetros F, 6 

e H são ajustados experimentalmente em função das propriedades 

físicas do sistema [1 ]. 

Da teoria clássica de vigas [ 7 ] , obtém-se a equação do 

movimento de um tubo elástico sujeito a excitação gerada pela 

emissão de vórtices, 

ra T& + c fí + EI 0 " 2 pV'DCL • (2) 

onde m i a massa do tubo mais a "massa virtual" por unidade de 

comprimento, c é o STortedrento P C unidade de conprinento, 

y(x,t) ê o c*r.?o de deslocamento e l\ é « rigidez i flsxãc to 

tubo, considerado CORO usa viça. 
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3. IRTEtACXO TUSO-SUPORTE 

O BOVIsento de uea seção transversal do tubo vizinha a uaa 

restrição unilateral pode ser decoaposto en ua noviaento de trans_ 

lacío e outro de rotação, conforae está indicado na figura 1. 

CL ^UT 

Fig. 1. Consideração da espessura da restrição. Decomposição do 

movimento en rotação e translacão 

Ocorre colisão com a i-êsiaa restrição, quando o tubo so

fre ua deslocamento transversal, a.,, dado por 

*í " 91 " V i í3' 

onde g. representa o gap Inicial entre o tubo e a restrição e r, 

i a espessura da restrição. 

Evidentemente se, em determinada colisão a^ for nulo, tem-

se impedimento nt rotação do tubo, isto é, o ângulo de contato e^ 

é Igual ao gap de rotação e{ R|gx (máxima rotação possível), que é 

dado por 

Neste caso hi, ai in de uma forca, um momento de Interação. 



J.I. Suporte RTelde 

Oc acordo con o exposto, o deslocamento y(x,t) satisfaz i 

Inequacio 

|y(xf.t>| s a, , 1-1.2 «R (5) 

onde «x representa o tap de transiecio da 1-isina restrição, fun 

cio da rotação ft*. 

Ea razão disso, a forca de contato F> e tal que 

F$ r 0 . se |y(x{.t)| • ai (6i 

F? • 0 . se lyíxj.tj < a, . (7) 

Da se saia forma, a rotação íy/Jx do tubo na restrição deve 

satisfazer i condição de contorno, 

i j r l s e i . « S x - ? 7 <8> 

onde 0j m j x representa o gap de rotação. 

3.2. Regularização 

Uma representação aproximada da forca de contato pode ser 

alcançada simulando o mecanismo de interação tubo-svporte por 

melo dt uma mo1& elástica não-linear, cuja forca de restituição 

é dada po.-

F^y,) « 0 , para jy^ s bi (10) 

onde K., c.i e K **° parânetros a sereurf ixados; K. representa a 

com Y, . y< 
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rigidez da aole oio-llnear, l i n «Sacro lapar positive t c t i 

«• pariaetro pequeno. Reste «oddo bj represento uso aproxlaacão 

poro o gap a^. isto í. 

Di • *1 * c1 (12) 

91* figuro 3 aostre-se «• griflco do funcio TAy*), paro 

três volorcs do bj. Indicando coao se pode conseguir «ao regula

rização para o griflco da forco de interação do tubo coa oa su

porte rígido (linha tracejada). 

*l 

J*L 

tftin) 

-K| 

Figura 2. Forca de interação tube-suporte. Diagrzaas regulariza

dos 

Para o ooaento dt contato KAy*), que surge guando na 1a-

pedinento na rotação, obtén-se ura regularização similar i obti

da para a forca de contato. 
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4. FORKULACXO YARIACIORAl 

Inicialmente, apresenta-se • forma variational da equação 

(2) para o problema nio regularizado (COB condições de contorno 

unilaterais) e em seguida apresenta-se a correspondente formula

ção do problema regularizado. 

4.1. Problema Não Regularizado 

Kultiplicando-se a equação (2) por uma variação admissí

vel y(x). Integrando sobre o domínio e admitindo condições de 

contorno homogêneas em x«0 e x«L, chega-se a 

rL r L (l 

] (n>y+cy)ydx • j tly'y'ix • ] jCLydx (13) 

com 

0 > \ pV*D (14) 

onde a solução y(x.t) na 1-éslma restrição deve satisfazer a co£ 

dlção de contorno dada por (5). 

Da mesma forma» obtém-se 

fL . tf 

-»;HC^-HÒ«CL]ÇLdx • í ^J- yCLdx (15) 

que i a forma varlaclonal da equação do coeficiente de sustenta

ção, válida para toda variação admissível C, . 

4.2. Problema Regularizado 

Levando-se en consideração o *3delo da interação tubo-su-

porte proposto n< »ecão anterior, c5té*-se a formulação varitcio 
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M l da equação (I) para e problema regularizado. 

I (oy^cy)ydxJ tlf'y'u* • • I 4 «*<-*«!>, )"*> 
JO '0 1-1 cj * * 1 ' 

•J SCtydit (16) 

onde, por comodidade, utilizou-se apenas a expressão da forca de 

contato regularizada. Com esta formulação desaparecem as restri^ 

cões de desigualdades, dadas por (5). 

A seguir, apresenta-se a forma incremental iterative, v£ 

sando a obtenção de soluções numéricas do problema, nun intervji 

Io [O.T]. Este intervalo ê dividido em Nt intervalos At-T/Nt de 

•anelra que o campo de deslocamento incógnito no instante 

t .«(n-rl)at correspondente i iteração k ê dado por 

onde y* ' sio os incrementos de deslocamentos dentro da k-ésiaa 

iteração e yn*j « o campo de deslocamento na iteração ante

rior, no instante t j. 

Substituindo (17) em (16), escrita para o instante t . 

e para a k-ésima iteração, obtém-se 

*N T* íi (y(k*1)-víit) b ) N-V k )v . «i, Ti iy1,n*l *1 f**lV
 yi yi " 

•L8CL.n.lydx-
'0 
N 

TR K< f v ^ " 1 ' v < k > b l"- oa>. 
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que representa « forma Incremental iteratlva Hnearlzada. A con

vergência i atingida quando |y | estiver dentro de una determ£ 

nada tolerância. 

Na obtenção da equação (18), ut111zou-se para a forca de 

contato uma aproximação linear para cada Iteração, ou seja, 

(y(k) (k) „ ,N (y(k-l) <k) b ,N 

• Míy^-^-Y^) b ) " - ' v
( k ) (19) 

• "ly1,n*rY1,n*1Dl' y1 ll9J 

5. SOLUÇÕES NUMÉRICAS 

Apresentam-se, a seguir, os métodos numéricos (d1scret1z£ 

cio espadai e temporal) empregados na obtenção do algoritmo de 

solução. 

5.1. Olscretlzacão Espacial 

A estrutura é dlscretlzada em N. elementos flnltos de com 

prlmento h. Dentro de um elemento genérico (e) é adotado como 1n_ 

terpolacão para y(x,t) 

y-(x.t) - l YSe,(t)oSe,(x) . e-l,2,...,N. (20) 

onde as funções $je'(x) são os poHnònios cúbicos de Hermlte e 

Yif' são os parâmetros nodals do elenento (e). 

Para o coeficiente de sustentação C, (x,t) adota-se, para 

o elemento genérico (c), uma Interpolacão linear, 

c[e,(x.t) - I x5e)(t)v(e)(x) , e.1,2 Me (21) 
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onde as funções de interpolaçio locais * j (x) sie dadas per 

*í°(x) - J (23) 

e x|e' sio os valores do coeficiente de sustentação per* o ele -

•ento (e). 

A substituição das equações (20) e (21) na equação (18) 

conduz as aproximações de elementos finltos a nTvel de elemento» 

cuja aproximação global ê representada pelo sistema de equações: 

- -n+l - -n+l - -n*i -x 

» 

-BS-i-rfíi" CM) 

onde H, C e jt são» respectivamente» as matrizes globais de massa, 

íki -

amortecimento e rigidez; Y e o vetor dos Incrementos dos des

locamento a cada Iteração (k); o vetor X n ^ ê composto pelos pa

râmetros nodais X, do coeficiente de sustentação e a matriz R é 

formada pelas contribuições a nTvel de elemento da forca de sus

tentação» representadas por. 

r 1 j ) ' | 8(e)*!e,(xHJe)(x)dx ; 1.1,2,3,4 e J-1,2 (25) 
0 

enquanto que a matriz K[ ' e o vetor £n*í » referentes i Ite

ração (k-1), são provenientes das molas não-11neares que simulam 

as restrições com folga. 

Para se obter a discretizacão da equação (IS) i usado o 

método de colocação. A aplicação deste método, após substituirna 

equação (15) as interpolates adotadas para y(x,t) e C,(x,t), for 

nece a equação desacopleda do coeficiente de sustentação, válida 
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par* cada.ponto nodal 

Xi+W|(UHC«0)XrM$GC«0Xi*tt$GX^1*G ji -«•!«»-

-HX^Xt » -g- yi , 1-1.2 n (26) 

onde y, representa a velocidade de translado do 1-êslao nô. 

S.2. Dlscretizaçio Temporal 

Empregam-se os algoritmos de Newmark e diferenças flnltas, 

respectivamente, na d1scret1zacão temporal das equações (24) e 

(26). 

Substituindo na equação (26), escrita para Instante 

t-nat, as aproximações de diferences flnltas: 

jjn+1 „n-1 

*? " - ^ s r - <27> 

,.n Xn+1-2X%X""1 

correspondentes is velocidades e acelerações no n-éslmo Interva

lo de tempo, chega-se a, 

X?+1 - n " Ãt í[2-At»i.»(UHWB)3x;* 

d- V usGC,L0* ¥ Gn> 

•At«-«(XJ)'*(^ Gn- S£ |*$6C[0-1)X}"U 

• D y") » 1-1,2,... (29) 

onde Cn é dado por 

Gn . U$G(X
,;), • i- (X,;), - HXJX} (3C) 
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Ma avaliação do termo nao-llnear 6n. a derivada X{ ê epr© 

ximada inicialmente por 

XIÍ »n-i 

Cos e$te valor de 2? calcula-se 6 por (30) e, em seguida, atra

vés da equação (29) obtém-se uma primeira aproximação para x" . 

Recalcula-se então x" pela expressão de diferença central, dada 

por (27) e novamente X? por (29). Repete-se este processo ite-

rativo até haver convergência. 

Por outro lado, para integrar a equação do movimento (Eq. 

(24)) utiliza-se o algoritmo de Nèwmark [10], que se resume em 

calcular os deslocamentos, velocidades e acelerações no Instante 

tn+1«(n*1)At e para a k-ésima iteração através das equações, 

In!} ' In * A!(k) í32) 

tSA -U * h »!'*' <»' 

ondt ty ' e o vetor atualizado de incrementos de deslocamentos, 

dados por 

Aj(k) . Ay(k-D , j(k) . ( 3 5 ) 

Levando as equações (32) a (34) no sistema de equações dî  

fereneiais (24), obtém-se, 

K*oYík) - F* . (36) 

onde 
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(37) 

(38} 

As equações (29) e (36) representam o algoritmo de evolu

ção no tempo, resultante da combinação do algoritmo de diferen

ças finitas como o de Newmarfc. 

6. APRESENTAÇÃO 00S RESULTADOS 

Foi Implementado um programa de Elementos Finitos qut exe 

cuta o algoritmo de solução proposto. Como Ilustração apresentam 

se os resultados obtidos para um tubo bi-apoiado contendo ua su

porte com folga a meio vão, com os seguintes dados: 

- Sobre o tubo: 

Comprimento : L * 1000mm 

Diâmetro : D • 2Jmm 

Espessura ; t • Imm 

Massa específica: p • 7,85x10**N.st/mm% 

Módulo de Young ; E • 2x10sN/rora* 

- Sobre o escoamento: 

Fluido : água 

Massa específica: IxIO^N.*•/«»«»* 

Neste estudo foram utilizados 16 elementos de Igual com -

prlmento (£ •62>50mm) e como passo de integração adotou-se 

âta3,6x10~5s, que corresponde ao período fundamental dividido 

por SOO. Para simular a restrição unilateral, que tem ur.a aspes-

K# • i rr5*n5*5*5r" n 

«•i •??«•! -?„ÍÍ1} -5 !«•£!» 

*nqn*Xin) • K|k-,,AY(k-1> 
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sura de 25.2mm, ut111i©u-se uma sola elástica nio-Unetr de "ri

gidez" K-132M e expoente N-5. 

Inicialmente» analisasse o tubo vibrando com freqüência 

próxima i freqüência natural correspondente ao primeiro modo do 

tubo considerado sem restrição unilateral, procurando-se mostrar 

as principais mudanças de comportamento ocorridas quando se con

sidera a presença da restrição com folga. 

"6p"f .̂iwt 
19 IT 

W A W W g 

-SOOm »900mm 

Fig. 3. Tubo bi-apoiado com uma restrição unilateral a melo vão 

Na Figura 4 estão mostradas as histórias no tempo do des

locamento do nó central, correspondente ao suporte, para três sj[ 

tuações distintas: 

(1) tubo sem suporte com folga 

(2) tubo com suporte com folga de 4mm 

(3) tubo com suporte com folga de 8mm 

As variações de Intensidade da forca de contato entre o 

tubo e o suporte durante o primeiro choque, estão mostradas nas 

Figuras 5 e 6, relativas ãs folgas de 4mm e 8mm, respectivamente. 

Estes resultados foram obtidos tomando-se u «l,07u>n, que corres

ponde a uma velocidade de escoamento de aproximadamente 6x10'mm/s. 
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t ft 

• TVtO «•» ftltOfttt 
•—VJC9 CO» S ' J » C » T t : t O i . 9 * ' * * * 
• — T « M COM VJ^CUTt ;fCl.O« • * « • • 

Fig. 4. Historia no tempo do deslocamento do no central 

1900 

me 

MO 

FORCA(N) 

'W id J 1 
Fig. 5. História no tempo da forca de contato (gap«4«n) 
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fc*e»wi 

MM 

*»%»*&• 
•»>!« 

»* 
Ü1U Â 

*» net»» 

Fig. $. História no tempo da forca de contato (gap-8mm) 

Observa-se que o modelo adotado para representar a restM 

cio unilateral tem um bom desempenho no que diz respeito a limi

tação de amplitudes do tubo, simulando adequadamente o suporte 

rígido. Além disso, se observa, através da Figura 4, que devido 

a presença de restrições com folga, as soluções «ncontradas não 

são mais tio regulares como aquelas obtidas no caso de tubos com 

apoios sem folga. 

A seguir, ê analisado o tubo vibrando coro freqüência pró

xima i freqüência natural correspondente ao segundo modo do tubo 

considerado sem restrição unilateral, visando mostrar as princi

pais modificações ocorridas em relação ao caso em que o tubo con 

têm um apoio sem folga no lugar da restrição unilateral. 

Na Figura 7 estão mostradas as histórias no tempo dos des_ 

locamentos do nó S (ver Figura 3) para as seguintes situações: 

(1) tubo com suporte sem folga 

(2) tubo com suporte com folga de 0,37Sr.n 

(3) tubo com suporte com folga de 0,567nn 
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Fig. 7. História no tempo do deslocamento do nó S 

Conforae se pode observar nt figura acima, também neste c£ 

to ocorre una substancial redução das amplitudes de vibração do 

tubo, devido a limitação da rotação do nó, acarretada pela presejn 

ca da restrição unilateral. Entretanto esta redução sõ acontece pja 

ra uma folga de até 1,648mm. Para uma folga acima deste valor o 

tubo deixa de tocar a restrição e passa a assumir um comportamen

to exatamente Igual ao da um tubo com um apoio sem folga no lugar 

da restrição unilateral, vibrando ressonantemente no primeiro mo

do, ou de um tubo bl-apolado vibrando em ressonância no segundo 

modo. 

7. CONCLUSÕES 

0 método empregado no estudo de vibrações Induzidas por 

vórtices em tubulações, utiliza uma técnica de Integração numéri

ca que permite a consideração de restrições com folga, ao contra

rio de métodos anteriores que foram desenvolvidos visando apenas 

os casos onde não ocorre este tipo de restrição. 
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Os resultados Apresentados nas Figuras 4 t 7 mostraram que, 

dependendo dos dados do problema, poderi surgir usa Interação tu-

bo-suporte, cuja conseqüência Imediata ê uma redução considerável 

das amplitudes de vibração em relação ao caso sem restrição. Além 

disso se observou que esta Interação acarreta una nTtlda modifica^ 

cão no comportamento das vibrações, evidenciando deixar de e-tls -

tlr um ciclo 11mite semelhante ao observado para o caso de tubos 

não sujeitos a estas restrições. 

Verificou-se ainda que a Interação tubo-suporte se dã atra 

vês de forcas de contato de grande intensidade, que variam brusca^ 

mente no tempo, conforme mostram as Figuras 5 e 6. Portanto, pelas 

modificações que estas forcas podem ocasionar, fica evidente que 

analisar este problema desprezando-se as folgas pode significar 

uma má aproximação do problema real, principalmente por ser con -

trãrio â segurança. 
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