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SUMÁRIO 

Apresenta-se um modelo de elementos finitos para analise 

de tubos curvos com terminações flangeadas ou continuações re

tas. Comenta-se sobre a introdução da carga de pressão inter 

na. 

Fatores de flexibilidade e de intensificação de tensões 

obtidos através deste modelo, são comparados com outros dis

poníveis . 

SUMMARY 

A Finite Element Model for the Stress and Flexibility Analysis 

of Curved Pipes 

We present a finite element model for the analysis of 

pipe bends with flanged ends or flanged tangents. Comments 

are made on the consideration of the internal pressure load. 

Flexibility and stress intensification factores obtained 

with the present model are compared with others available. 



1. Introdução 

Em 1911, von Karman [1] mostrou que, ao contrario dos tubos 

retos, a flexão de tubos curvos era acompanhada pela ovalização da 

seção transversal inicialmente circular, o que os fazia não apenas 

mais flexíveis como gerava tensões superiores àquelas presentes em 

um tubo reto com mesma seção e comprimento. 

Desde então, especialmente na década de 70, um grande esfo£ 

ço foi 'aplicado em trabalhos experimentais, analíticos e numéricos 

(ver p.ex. Thomson e Spence [2], Boyle [3], Axelrad e Emmerling 

[4]) procurando comprovar ou simular o comportamento de tubos cur 

vos e quantificar a sua flexibilidade adicional e fatores de in 

tensificação de tensões, quando sujeitos a flexão no plano, fora do 

plano, outras solicitações como a pressão interna e ainda em situa 

ções onde as hipóteses fundamentais de flexão pura e relação eleva_ 

da entre o raio da curva e o raio da seção transversal, utilizadas 

por von Karman, não se aplicam ou têm a sua validade questionada. 

Estes são os casos, freqüentes em sistemas de tubulações,das 

curvas com terminações flangeadas ou continuações retas, ambas im 

pondo restrições à ovalização e cujos efeitos foram analisados pe 

Ia primeira vez por Pardue e Vigness [5], e o das curvas com raio 

apenas duas ou três vezes maior que o raio da seção, sendo portan 

to questionável desprezar o inverso desta relação frente à unidade. 

Jones [6], Cheng e Thailer [7] discutem a influência desta relação 

em curvas sob flexão pura e Whatham e Thompson [8] , Thomson e 

Spence [9,10] confirmam a influência da relação entre os raios so 

bre os fatores de flexibilidade e de tensões de curvas com terming 

ções flangeadas e continuações retas. 

Do ponto de vista da análise elástica linear de grandes si£ 

temas de tubulações, o conhecimento dos fatores de flexibilidade 

para as geometrias das curvas do sistema, permite que uma modela

gem de elementos finitos, seja feita utilizando-se elementos de vi_ 

ga reta e curva, alterando-se apenas as matrizes de rigidez destes 

através daqueles fatores. As tensões de viga calculadas, são então 

majoradas através dos fatores de intensificação de tensões. 

A crescente necessidade de análise de linhas, trabalhando em 

regime inelástico, levou vários autores, conforme Boyle e Spence 

[11J, não apenas a procurarem estender àquela situação os concei_ 

tos utilizados na análise elástica linear, como também, a partir 

de Hibbit et ai,[12], a procurarem desenvolver elementos finitos 
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especiais para tubos curvos, que permitissem considerar o efeito 

da ovalização, dispensando a utilização de fatores de flexibilida

de, e que fossem compatíveis com elementos de tubo reto. 

0 elemento desenvolvido por Hibbit et ai. foi implementado no 

programa MARC como Elemento 17 e analisado detalhadamente por 

Sobel 113], Suas características principais são a de ser um elemen 

to de flexão constante (todas as seções ovalizam da mesma forma ) 

e a de não manter a compatibilidade entre elementos o que não asst? 

gura convergência. 

Baseando-se na teoria de cascas finas de Kirchhoff-Love, 

Ohtsubo e Watanabe [14,15] desenvolveram um elemento conhecido co 

mo anel finito, onde os deslocamentos da superfície média são fun 

çoes trigonométricas, com coeficientes dependentes da coordenada 

longitudinal e interpoladas com os polinômios de Hermite, o que 

tem como inconveniente a introdução de deformações associadas a mo 

vimentos rígidos. 

Lazzeri [16] desenvolveu um elemento similar ao anterior, po 

Tem utilizando um esquema de diferença finita para computar as de 

rivadas dos coeficientes da expansão de Fourier, ao longo da coor

denada longitudinal. 

Takeda et ai. [17] propuseram os elementos especiais de dupla 

curvatura, ELB0W6 e ELB0W6R. A tubulação é dividida em anéis e C£ 

da anel discretizado em quadriláteros com quatro nós nos vértices 

e dois nós nos centros das seções. No elemento ELB0W6 os desloca -

mentos radiais e circunferenciais são interpolados com polinômios 

cúbicos bi-dimensionais de Hermite e o deslocamento longitudinal 

é expandido em série de Fourier na direção circunferencial com co£ 

ficientes interpolados, também com polinômios cúbicos, na direção 

longitudinal. 0 elemento ELB0W6R, baseia-se numa teoria de cascas 

com cortante, tem os deslocamentos radiais e circunferenciais e as 

rotações interpolados com funções lagrangianas bi-lincares. Os coe 

ficientes da expansão para o deslocamento longitudinal áão interpo 

lados linearmente. Um esquema de integração reduzida é utilizado. 

Bathe e Almeida [18) formularam um elemento finito para tu

bos, que consiste basicamente em superpor os modos de ovalização, 

na forma de funções trigonometricas com coeficientes interpolados 

cubicamente na direção longitudinal, a um elemento isoparamétrico 

de viga, com quatro nos. A hipótese de inextensibilidade da super

fície média na direção circunferencial é mantida e a formulação 
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não inclui a distorção da seção transversal. Um procedimento de p£ 

nalização é utilizado para assegurar continuidade de rotações en 

tre elementos. 

A biblioteca de elementos do programa ABAQUS [19], conta com 

alguns elementos especiais para tubos curvos, também desenvolvidos 

segundo a idéia de superpor os modos de ovalização aos modos de vi_ 

ga de um tubo curvo. 

Neste' trabalho, apresentamos elementos finitos especiais pa 

ra tubos curvos e tubos retos com seção circular, formulados com 

base na teoria de cascas finas de Kirchhoff-Love, os quais permi

tem simular o efeito de ovalização em tubos com terminações flan -

geadas ou não e a sua propagação ao longo de continuações retas. 

Os elementos foram desenvolvidos acrescentando-se os modos 

de ovalização e distorção, na forma de expansões em séries de Fou

rier, ao elemento de tubo (viga) reto hermitiano e a um elemento 

de tubo toroidal, com três nós, apresentado por Velloso et ai.[20] 

e Loula e Guerreiro [21]. 

Os coeficientes das séries, funções da coordenada longitudi

nal, são interpolados com polinômios de Hermite, utilizando os nós 

extremos dos elementos, no caso dos deslocamentos radiais e circun 

ferenciais, e com polinômios quadráticos, no caso do deslocamento 

longitudinal. Desta forma, a compatibilidade entre elementos com 

mesmos raios de curvatura fica assegurada porém, se esses raios 

são diferentes, não há continuidade da rotação na direção longitu

dinal, da normal â superfície média do tubo. 

Comenta-se sobre a introdução do carregamento de pressão in

terna nos modelos e apresentam-se alguns resultados através deles 

obtidos. 

2.1, Equações Gerais 

Dentro da teoria de pequenas deformações, pequenos giros da 

normal a superfície média e considerando as hipóteses de Kirchhoff-

Love, a equação de equilíbrio global de uma casca, na forma varia-

cional do princípio dos trabalhos virtuais é dada por [22] 

f 
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J J-lNaBe<xB(^ + " « B W H * ~ V i 1 AlA2daida2 = 
oia2

 l 

*JtN. G. + Ü B„(u)A2da2+[[N. u.+fi Bw(u)]Ajdoi; aB=1,2 j xi l oti a y ai i a; a -
a2 oi i=1,2,3 

onde N B e M - são as componentes dos tensores de esforços r momen 

tos generalizados, G _ e x „ são as componentes dos tensores de de 

formação e de variação de curvaturas da superfície media, u é o ve 

tor de deslocamento de um ponto qualquer da superfície media, B 

são os giros da normal a esta superfície e q-, carga por unidade 

de área, aplicada sobre ela.oieo2 são coordenadas curvilíneas prin 

cipais definidas na superfície média, Ai e A2 são as corresponden

tes primeiras grandezas fundamentais e (N. ,M ), (N- ,M ) são for 
r " 11 ' Oi' 1 2 ' 02 -

ças e momentos atuando nos bordos aj, a2 constantes respectivamen

te. 

As componentes 6 g e X g dos tensores de deformação e varia

ção de curvatura da superfície média, são 

GaB = X IW2> + W?» 

X a B s Í lKaB(u-> * K B a ( u » 

(2 a-b) 
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e os giros, BieBí, da normal aquela superfície, são 

*> - - T i aa> ST (5 a_b) 
ft, ]_^i + ÍU-
62 À7 3a2 RT 

onde Ri e R2 são raios de curvaturas principais da superfície mé -

dia. 

Nestas condições, resolver o problema de equilíbrio estático 

de cascas elásticas, consiste em determinar o campo de deslocamen

to u, contínuo, com rotações 6 (u) contínuas, satisfazendo às con

dições de contorno geométricas e tais que (1) se verifique para 

qualquer campo u contínuo, com rotações 6 (u) contínuas e satisfa

zendo às condições u.=0 e g (u)=0 nos bordos onde são prescritos 

deslocamentos ou'rotações. Além disso, devem ser satisfeitas as e 

quaçÕes constitutivas 

(6 a-b) 
MoB -Df[(l-v) Xag * v x Y Y «oíJ 

com Dm » Eh/(1-v
2), D f • Eh

J/12(1-v2), E é o módulo de Young, v 

o coeficiente de Poisson, h a espessura da casca e 6 _ delta de 

Kronecker. 

2.2. Cascas Toroidais - Tubos Curvos 

No caso de cascas toroidais com seção circular, Figura 1, 

01 a 9 ; 02«^ ' 

Aj= R4rcos<f> ; A2=r 

D R+rcos» , . „ 
R l s cos'» ' ; R2"r 

e admite-se que o campo de deslocamento é composto por duas paixe-

las; 

i) parcela associada a um comportamento de viga, onde a seção 

transversal do toro é rígida e os deslocamentos de um ponto da 

sua superfície são obtidos a partir dos deslocamentos U, V e W 
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do seu eixo e das rotações Y I » Y Í e YJ da sua seção transver -

sal. 

ii)parcela associada ã ovalização e ã distorção da seção transver

sal, representada por expansões em séries de Fourier na coorde

nada $, com coeficientes dependentes apenas da coordenada longi_ 

tudinal ô. 

Tem-se então: 

Ui(e,4O=U(e)+Y2(8)rsení>+Y3Í0)rcos<|>+ j A í6)cosn<{>+ l Bíe)senn<{> 
n=2 n n=2 n 

u2(e,*)=V(e)sen<}>+W(0)cos<()-rYi(e)+ l - i - P C©Dsenn<í>+ £ — Q (6)cosn<i> 
n=2 n " n=2 n n 

U3Ce,<t>)=-V(e)cos*+W(G)sen<(.+u§(6)- l P(e)cosn<t>+É Qn(eDsenn<|» (7 a - c ) 
n=2 n n=2 n 

com 

Y2 - • T TI 

*• =* X (u + W> 

(8 a-b) 

53»
WA, 

5,2»' » O 

Figura 1 - Casca toroidal - tubo curvo 
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Deve-se notar que ao se tomar deslocamentos da forma (7 a-c) 

resulta que 

ou seja, a menos da parcela associada ã expansão uniforme, está 

sendo adotada a hipótese de inextensibilidade da linha média da se 

ção transversal. Esta hipótese pode ser desprezada totalmente, to 

mando-se coeficientes independentes para as séries correspondentes 

a U2 e uj, com o inconveniente de termos um númeTO maior de parãme 

tros nodais no modelo de elementos finitos desenvolvido. 

Kafka e Dunn [23], Rodabaugh e George [24] e Spence e Thom -

son [25], mostraram que a pressão interna tem uma influência signî  

ficativa sobre a flexibilidade de tubos curvos. Nas analises por 

eles realizadas, o efeito da pressão era introduzido utilizando-se 

o artifício de admitir como nula não apenas a parcela linear como 

a expressão completa, incluindo os termos não lineares, da compo -

nente 622 do tensor de deformação e tomando o trabalho da pressão 

como sendo o seu produto pela variação da área da seção transver -

sal do tubo. 

No modelo representado pelas equações (1) a (6), a pressão 

(qj) não tem qualquer influência sobre a rigidez da casca. Esta in 

fluência pode ser considerada [21], entendendo-se que a pressão p, 

é um carregamento sempre normal à superfície média e portanto o 

seu trabalho virtual será: 

W - [ pn.G dS (9) 

S 

onde n é o vetor unitário normal ã superfície média deformada S. 

Referindo-se ã configuração indeformada, tem-se 

Wp[ í p(detF)(F
T)"ln0.u AaA2 dax da2 (10) 

O1O2 

sendo o0 o vetor unitário normal ã superfície média indeformada e 

F o tensor gradiente de deformação, com componentes 

Fij(u>óij * Lj.Cu) i j - 1,2,3 (11) 
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con L 0 ( a , B = 1,2) como de f in idos em (3 a - d ) , L s i * - B i , L32 = -62 e 
up 

Retendo-se apenas os termos lineares, a expressão (10) resul 

L j S «0. 

ta em 

íí =pi I [Bi(u)üi+B 2 (u)ü 2 +(1+L n +L 2 2 )G3JA1A2 daada2 (12) 

CtiCt2 

3. Modelos de Elementos Finitos 

3.1. Tubo Curvo 

i) Interpolação dos modos de viga 

Utiliza-se aqui uma aproximação de elementos finitos a 

presentada anteriormente [20,21] e que inclui os movimentos 

de corpo rígido nas funções de interpolação. Os modos correŝ  

pondentes são obtidos fazendo-se 6 0(U,V,W,Yi,Y2,Ya)=0 e con 
Ctp 

siderando-se (8 a-b). Obtem-se um sistema de equações dife -

renciais ordinárias que tem como solução funções trigonomê -

tricas às quais são acrescentados polinõmios em 6, resultando 

em « 

U=cisen0 + c2cos8 + cs + Ci,6 + C5B
2 

V=CiCOSÔ - c2sen6 • c6 + c7 6 + c89
2 c90

3 (13 a-d) 

W« - y-íbisene + b2cos6) + b3 + b.,9 • b5B
2 + bt6

3 

Yi c ~(bisen6 + bícosfl + b7 • b86 + b96
2) 

Os parâmetros generalizados b. e c. são obtidos introdu 

zindo-se como parâmetros nodais os deslocamentos U,V e W e 

as rotações Yi>Y2 e yj em cada um dos três nós do elemento 

finito proposto. 

ii) Interpolação dos modos de ovalização e distorção 

As interpolações dos coeficientes de distorção e ovali

zação, An, Bn, u|, Pn e Qn, foram feitas de forma a assegu -

rar a continuidade das rotações Bi(u) e $2(u). Assim, consi

derando-se as expressões,(5 a-b) e sendo Yi,Y2 e Ya> parâme

tros nodais da interpolação dos modos de viga, a continuida

de de $i e$2 fica assegurada se os coeficientes A >B >u§,P , 

Qn e as derivadas 3uJ/ae.aPn/ae e 9Qn/dBp forem contínuos. 
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Optou-se então por uma interpolação quadrática para A e 

B e uma interpolação de Hermite para uf,P e Q ou seja 

Á_(0) • ai + a28 * a 30
2 

n (14 a-b) 

Pn(e)~-"#i(8) PJ i-1,.,.,4 

onde os coeficientes generalizados a. são determinados a par 
** i tir dos parâmetros nodais A„, valores de A em cada um dos r n • n 

três nós do elemento, $AQ) são os polinômios de Hermite e 

P* são os valores de P„ e suas derivadas nos nós extremos do n n 
elemento. B , u§ e Q são interpolados de forma análoga a 

A^ e P„ respectivamente, n n r 

3.2. Tubo reto 

0 elemento de tubo reto, desenvolvido com a finalidade de 

simular a propagação da ovalização ao longo das continuações, c s£ 

melhante ao de tubo curvo quanto â superposição dos modos de viga 

e de distorção e ovalização. Tem como base o elemento de viga reta 

usual, sendo o deslocamento longitudinal U, o giro Yi e os coefici

entes A e B interpolados linearmente e os deslocamentos V,W, u? e 

os coeficientes P e Q , interpolados com polinômios de Hermite. 

No entanto, na interseção entre o elemento de tubo curvo e 

o elemento de tubo reto, a continuidade de 3i não é preservada. Pa

ra que haja homogeneidade dos parâmetros nodais comuns e as matri -

zes possam ser montadas da forma usual, os parâmetros 3P /38,3Qn/36 

e 3u?/30 do elemento de tubo curvo, são divididos pelo raio da cur

va e as funções de interpolação associadas, multiplicadas por este 

raio. 

4. Resultados 

Com a finalidade de testar os elementos desenvolvidos, foram 

analisadas uma curva de 90° e terminações flangeadas, e curvas de 

180° e 90°, com continuações retas flangeadas, ambas sujeitas â fie 

xao no.seu próprio plano. 

Fatores de flexibilidade e de intensificação de tensões são 

apresentados em função^do fqtor de tubo A»Rh/r2, e da relação entre 

os raios da curva e da seção. 
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Sendo y a rotação entre as seções extremas do tubo curvo e 

Y,*MR0/EI, a rotação entre as seções extremas de um tubo reto com 

mesmo comprimento e seção, o fator de flexibilidade K, é definido 

como 

onde M é" o momento aplicado, I a inércia da seção e 0 o ângulo da 

curva. 

No caso de tubos coro continuações retas, K é definido [10] 

deduzindo-se de y, a rotação das continuações retas (Mfc/EI) reduzi_ 

da pelo fator (1-v2) uma vez que a análise aqui realizada é de es

tado plano de tensões. Tem-se neste caso 

o 

K- Y - 2(1-v2)Mfc/EI 
Y. 

onde £. é o comprimento da continuação. 

Os fatores de intensificação de tensões, longitudinal e cir 

cunferencial, são dados pela relação entre a máxima tensão longitu 

dinal ou circunferencial respectivamente, e a máxima tensão em um 

tubo reto: 

- mãxon . - maxo22 
õe = Mr/I » °* * Mr/1 

As terminações flangeadas rígidas, são simuladas restringin-

do-se os graus de liberdade associados ã ovalízação e ã distorção, 

na seção onde elas são aplicadas. 

Nos do's exemplos, utilizou-se a condição de simetria na sie 

ção média da curva, seis termos dos desenvolvimentos para represeil-

tar a distorção e a ovalização e v=0.3. 

4.1. Curva com terminações flangeadas 

Procurando inicialmente avaliar o número adequado de elemen

tos para o cálculo dos fatores de flexibilidade e de intensificação 

de tensões, com uma precisão razoável, analisou-se um tubo curvo com 

terminações flangeadas, com 0 * 90° , \ = 0.07, R/r=3 e utilizando-

se de 1 a 6 elementos na discretização. 

Nas figuras 2 a-c, estão apresentados os valores dos fatores 

de flexibilidade e de intensificação de tensões, correspondentes a 
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ia 

— 

ts 
"3 • « * 
•-• 
X. 
«4 
K 
t> 
U. 

•o 

o ** a u. 

I. 

1 1 r 

• 

^ r * 1 ° - . Prcs.Trabalho 
S S N Ref. 19] 

^ < > . Ref. 18] 

R/r-3. >^. 

Oi .2 .5 

Fator tlc Tubo (X) 

Figura 3 - Fatores de flexibilidade para curvas com 0=90' 

R/r 

10 

3 

X 

.1 

.2 

.5 

.15 

.3 

FATORES DE FLEXIBILIDADE 

Presente 
Trabalho 

6.76 
4 .33 
2.20 

2.24 

1.89 

Ref [ 9 ] 

7.10 
4.52 
2.25 

2.35 
1.99 

Ref [26] 

7.47 
4.68 
2.34 

2.57 

2.14 

Ref l 8 3 

7.69 
4 .78 
2.37 

2.60 

2.15 

Tabela 1 - Fatores de Flexibilidade. 0=90° 

Nas figuras 4 a-b, sao apresentados os fatores de intensifi
cação de tensões longitudinais, õ., calculados na seção média da 
curva e na seção flangeada e na figura 5 são apresentados os fato
res õ.. ^ 

9 r 
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ê* 

© 
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• 

R/r=10. 
7 r r ^ > ? 
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R/r-3. 
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—Ref. 19] 
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•3"0. 

•8 
| S 5 

•8 
*> 
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R/# • 10. 

* • * • < » 

. 

R / r « 3. 

- ^ Pres.Trabalho ; 
-—Ref. 19) 

« 

^^"^^^^ 

• 

•05 .2 

00 

.3 

Figura 4 - Fatores de intensificação de tensões 
longitudinais. 0=90° 

(a) seção média (b) seção flangeada 

VBK>. 

VI 

V 

•o 
2. 

O 

R/r* 10. 

" ^̂ ^̂^ 

• 

R /r « 3. 

—Prcs.Trabalho 
—Rcf. Í9J 

^̂ .̂ 
** 

* * ** • • ——-^^ 

Figura 5 - Fatores de intensificação de tensões 
circunferenciais. 0=90° 

No caso das tensões, as divergências observadas devem-se não 

apenas ã condição de inextensibilidade como também 5 discretização 

utilizada. 

f«2. Curva com continuações retas flangcadas 

Na figura 6, os fatores de flexibilidade aqui calculados são 

comparados com aqueles obtidos em [10], para uma curva de 180°, 

A«0.07, R/r»3 e relação variável entre o-comprimento das continua -

ções U ) e o raio da seção. Observa-se que para í./r>2JI, a flexibiH 

dade da curva praticamente não se altera. Foi utilizada uma malha 

com 6 elementos curvos e de 1 a 5 elementos retos, juntamente com 
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a simetria na seção média. 
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Na figura 7, comparam-se as flexibilidades de curvas com 

0-9G*, R/r=3, X variável e continuações longas (l/r>2H — tomamos 

t/r«10) com resultados teóricos e experimentais de diversos auto -

res e apresentados em [10). 

Juntamente com a condição de simetria, foi utilizada uma ms» 

lha com 3 elementos curvos e 5 retos. 

5. Conclusões 

Os resultados obtidos com os modelos apresentados, mostraram 

uma boa concordância com outros resultados teóricos e experimenta

is, no caso de flexão plana, devendo ainda serem testados em ou

tras situações, particularmente em flexão fora do plano e na comb_i 

nação da flexão com a pressão interna. 

Tornam-se também necessárias melhores avaliações tanto do 

número de termos a serem utilizados nas expansões de Fourier quan

to da discretização adequada a cada caso. 

Deve ser avaliado também, o desempenho dos elementos desen -

volvidos quando implementados em programas gerais pari! análise de tu 

bulações, especialmente no caso de análise inelãstica. 
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