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SUMARIO
Descrevem-se trabalhos analíticos e numéricos de determinação

do estado de tensão linear elástico em acessórios curvos de tubula-
ções industriais. As análises desenvolvidas dizem respeito a elemen
to» curvos de parede fina possuindo terminações flangeadas ou extre
aos tangentes. As técnicas agora desenvolvidas e descritas são: (i)
\m método simplificado baseado na integração da equação de Euler, e
Hi) um método baseado na análise de Fourier. Os resultados obtidos
por estas análises foram comparados com resultados obtidos usando o
programa de elementos finitos "seroiloof". A concordância das dife-
rentes análises é discutida.

SUMMARY
Analytic and numerical studies of the linear elastic behaviour

of pipe bends, with tangent pipes or flanged ends, are presented.
Two analytic techUquc* were developed: one is based on the integro
tion of Euler equation, and the other la based on a Fourier series
analysis. The results obtained using these approaches are compared
with results obtained using the finite element code for «hells
"scmiioof". The agreement between all the different studies is dis-
cussed.



1. Introdução
O estudo das tensões e flexibilidade em tubos curvos de pa-

rede fina é de extrema importância, dado o seu vasto campo de apli.
cação na engenharia, muitas vezes tendo de satisfazer elevados fac
tores de segurança, como é o caso nas redes de tubulações de cen-
trais nucleares.

Neste artigo apresentam-se duas soluções que permites calcu-
lar o coeficiente de flexibilidade e as tensões em qualquer ponto
da casca, admitindo-se um comportamento linear el/stico para a es-
trutura.

0 cálculo rigoroso do coeficiente de flexibilidade permite
obter soluções mais precisas quando se calculam redes de tubulações
recorrendo a programas de computador baseados em elementos tubula-
res equivalentes a elementos de viga [1].

A possibilidade de determinar as tensões em qualquer ponto
da casca é também importante em aplicações da Mecânica da Fractura
a estas estruturas. 0 cálculo de factores de intensidade de tensão
para defeitos superficiais existentes em acessórios de tubagens po
de ser feito isolando um elemento da casca contendo o defeito» des
de que conhecido o estado de tensões, que é calculávei por um dos
processos a seguir descritos. Evita-se assim ter de analisar toda
a casca, o que exigiria o recurso a uma rede de elementos finitos
possivelmente bastante complexa.

Dada a relevância prática do estudo proposto, é compreensível
que numerosos autores se tenha» ocupado coa a sua solução, como por
exemplo J.F. Whatham, 12J, que usou uma técnica baseada nos fun-
damentos da teoria das cascas fina», ou Ory e Wilczek, |3}y que
utilizaram uma técnica de matriz de transferência. As análises ago
ra proposta» apresentam porém a vantagem de combinar rigor, econo-
mia de tempo de solução, e aplicabilidade a diversas condições dos
extremo» dos acessórios curvos*

2. Solução analítica para o cálculo das tensões em tubos cur-
suieitos 1 flexãoT por intearacâo da equação da Euler

A solução agora desenvolvida a apresentada consiste na sobre»
posição de dois tipos de problemas de flexão de tubos curvos. Pri-
meiramente admite-se que um acessório possuindo o» bordos livres ê
deformado por flexão, apresentando um ângulo de rotação 26a entre



as duas secções extremas. Trata-se aqui do problema de von Karaan
|4]. Seguidamente completasse a geometria da casca deformada, pres.
crevendo a ovalisaçio e eapenaaento nos bordos do acessório, con-
forme o tipo de condições fronteira. Neste segundo problema não se
considera a flexío do acessório, mas prescreve-se a ovalizaçio e
empenamento nos bordas, Figura 1.

•a»
tilremo»
livres

Fig. 1 - Sobreposiçio de efeitos na flexão de tubos com restri-
ções nos bordos

2.1. Flexio de acessórios curvos com extremos flongeados

2.1.1. Propagação da ovalizacão
A propagação da ovalizacão num tubo curvo com extremos flan-

geados é estudada seguidamente. Como em (5], são cotiMüentda» as
hipóteses seguintes: .

•) a casca I fina
b) as deformações sio de semi membrana
c) a* secções ovaliian de modo transversal inextensível e nio

permanece» planai (isto é, empenam)
d) o raio de curvature Jt é significativamente maior,dó* que o

raio da secção transversal r (ver Figura 2)
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Fig. 2 - Elemento de casca toroidal representando esforços
• deslocamentos de seal membrana

I'urtimlo do conhecimento das doformuwovs do semi-mcmbruna,
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A foraa da secção transversal deforaada pode aproximar-se por

um desenvolvimento trigonométrico em série decossunos pars solici-
tações no plano da curvature. Desejando obter uma solução elementar
para este problema, vamos admitir que a deformação transversal e
suficientemente aproximada por consideração de um único termo no
desenvolvimento em série, que será co*29. Assim, serão válidos os
seguintes deslocamento*:

u(x,«) • b(») cosZO

virl

Mix,9} m tt(x) eo«20

A energia de de/omaçSo enyoivida na solicitação eu e*|udo



A condição de estacionaridade para a funcional tt, (6), leva
ao sisteaa de equações de Euler:

( -jj- db • -IJT db*] dxde • 0

onde B i i superfície «õdia do acessório.
Substituindo na expressão da energia as defonaacoef calcula

«Ias co« o vector 6, o sistena de equações anterior peraite obter
» equação diferenciai de quarta ordea:

onde
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A equação característica associada tea raízes iaaginírias do

tipo D • X • yi.Constata-se que X= y, por se admitir ser R»r. As-
*ia sendo faz-se A«y»0.5(X*y), [7], passando as soluções a ser
M W i ) . Esta siaplificacão conduz a expressões menos extensas e a
•aior siaplicidade no tratamento do problems, face a condições de
fronteira.

A solução geral da equação diferencial ê da forma, (7),

a(x) • chXx(A cosXx • B senXx)*»hXx(C cosXx * D senXx)
(o)

b(x) m chXx(B COSAX • F senXx)*shXx(G cotXx • H



2.1.2. Sobreposição ue efeitos

As constantes A....H são determinadas ca função das condições
de fronteira do problema por sobreposição, como já foi referido,
ver Figura 1. No bordo flangeado e a(L)«-a» e b(L)« 0, onde at é a
ovalização que se propaga uniformemente sobre a superfície de um
tubo curvo com extremos livres.

Consideremos a rotação T(x) das secçôes, tal como se mostra
na figura 3:

Livre

ig. 3 - Rotação das secções Pig. 4 - InInfluencia dus condi-
ções de bordo era ¥(x)

Essa rotação é uniforme no tubo curvo fleet ido, sem restri-
ções de bordo, mus não o é no caso em que a ovalização e o empenu
acnto varia» com x, apresentando o aspecte representado na Figura
4.

A expressão agora obtida da função f(x), para o tubo dotado
de flanges, i a seguinte:

t ( X j cos Xx*chXx sen

• -^-(chXx sen Xx-shXx cos Xx))

(7)

onde:



u EI 6a 1
(1-va)L *a

I » ir'e (momento de inércia da secção)

s r *..
••• "57- I76T*

a»- S» 4a

Ka" {1" ""JlT l L * ~ f l (shALcos XL+ chXL sen XL) •
(7a)

• -^(chXL sen XL - shAl cos XL) 1 )~l

sendo Ka o coeficiente da flexibilidade do acessório curvo.

*•̂  Flexao de tubos curvos com terminações tangentes
As condições do fronteira para este problema (figura S) deve*

assegurar a continuidade das duas superfícies. A solução obtida re-
sultou da hipótese de deformação de semi membrana. Por isso é de
esperar que o número de parâmetros envolvidos no' problema, e calcu-
1ave is pelas condições de fronteira, não seja suficiente para com-
templar todas as condições geométricas; é o caso que se verifica
junto a flange, quando só é possível especificar a ovalizaçao e em*
penamento nulos, não havendo constantes disponíveis para especifi-
car também a derivada Ow/dx) .« 0.

x*i«

Esta simplificação conduz a uma notável redução na complexi-
dade dos cálculos, verificando-se uma excelente concordância com s
>olução completa em que se adoptou um modelo de casca tipo Reissner,
17,1), que inclui não sõ as defo/mações devidas a variação das cur-
vatures segundo 8e x, mas também às torções das superficies (k0x)>

Regista-se ainda que, não obstante as simplificações jncluí-
das na formulação apresentada, verificou-se ser possível conciliar
todas as condições de fronteira possíveis no problema, o que não
»t vtrificou no trabalho de Millard c Roche (7), no que toca 5 ex-
pressão do tmpenamonto.
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(a)

a(»)tã(x)

(tubo recto)

*<«)

x (tubo curvo)

( b ) LIGAÇÃO

i:ig. 5 - Computibilidadc da ovalização na junção das cas-
cas

onde

As soluções gerais para a(x), ã(x), b(x) e b(x) são da forma:

a(xj - a» (1*A chXx cosXx+D sh Xx sen Xx)
! (»)

b(x) - F ch X x scnXxtC shXx cosX x
.-Ãx,

tubo recto (9)
b(x) * c'AA(K2CosXx • K) sen Xx)

(10)

ã(x) . e*A*(K»cos Xx •

As constantes A, 0, F...JC»...Ki são determinadas de acordo
com a já referida continuidade de superficies.

0 coeficiente de flexibilidade Kr. para o conjunto tubo curvo
mais terminação tangente calcula-se utilizando a expressão (7a),
tomando ei» consideração as condições de fronteira para este proble-
ma.

Apresentam-se nas Figuras 6 e 7 exemplos de calculo, em que
os resultados são comparados com os obtidos por utilização do pro-
gruma de elementos finitos "semiloof", verificando-se uma boa con-
cordância tendo em conta as aproximações e simplificações realiza-
das. Este elemento» proposto por Irons |9), está amplamente experi-
mentado e documentado na literatura, como por exemplo em (10),
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3. Solução para o problema da flexão do tubo com extremos
flangeados, baseada no desenvolvimento em série

Os deslocamentos resultantes da deformação da superfície são,
nesta solução, expressos em séries de Fourier duplas, sendo os coe
ficientes dos desenvolvimentos calculados por minimização da ener-'
gia de deformação. Para os deslocamentos da superfície; admitire-
mos as seguintes expressões: .

v(x,6) * W(x) cosd+0(x,6) «

, . 3 v*?» e ) (inextensibilidade transversal)(11)

u(x,0) « U(x)+r cos eux)+w(x,8)

onde
W(x) - deslocamento radial do eixo baricentrico
U(x) - deslocamento tangencial do eixo baricentrico, sendo

admitida a inextensibilidade daquele eixo, isto é:
W(x) * - R dU/dx

u(x,d) - empenamento das sccçses transversais
0(x,8) - ovalização das secções transversais
t(x) - rotação das secções transversais, sob o esforço de

flexão

Sendo 6a o ângulo de rotação presente em cada extremo, Figu-
ra 3, são adoptados os seguintes desenvolvimentos em série:

0(x,9). I £ cot XilliUlS-(cof(k*1)ej.» k
n-1k-1 *l n*

w(x.Q). l l sen
fc

Conservando a hipótese da deformação de semimembrana, era
possível neste cálculo adoptar funções de forma qua a priori satis-
fizessem â condição O"/)x)Xsj,

a P> "o entanto, ottndando ao insi-
gnificant* desvio relativamente ã solução correcta, (7], procuramos
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que a função 0(x) admitisse a condição w(L,6) « 0, mas não
(3w/3x) ,• 0. Os autores não ten conhecimento de tal modo de pro-

x*i>

ceder por parte de outros investigadores usando a solução por sé-
ries de Fourier, e verificaram que foi obtida boa concordância com
a solução por elementos finitos"semiloof", mesmo usando um baixo
número de termos nas séries de Fourier.

A série adoptada para o desenvolvimento em x de w(x,6) foi
experimentada na sua versão completa (em vez de conter apenas os
termos impares), tendo sido obtidos melhores resultados para as
tensões, especialmente em tubos de curvatura relativamente grande.

Com vista ã programação em cálculo automático desta análise,
em notação compacta escreveremos:

6 - [N] 6» (13)

onde:
6 é o vector dos deslocamentos atrás definido
6o é o vector dos coeficientes presentes em todos os desen-

volvimentos em série
IN) é a matriz das funções trignomêtricas envolvidas nos de-

senvolvimentos em série.
Considerando ainda válidas todas as hipóteses anteriores re-

lativas ã deformação deste tipo de cascas, as deformações são:

{ sen8 jcosB
i- s— Í—tc-

(14)

ou e» notação simplificada:

5 • IU « (15)

onde (L) é a matriz diferenciadora.
A relação constitutiva, expressa sob a forma matricial, será:

a * (Dl ç ' (16)
onde

Q m

XX

'•6

I, D- Ee 0

0

0

1

o

o
o (17)
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A energia potencial de deformação elástica será

u dv (18)

A estacionaridade da variação de U em relação aos parâmetros
desconhecidos, em 6o, escreve-se em notação compacta, do seguinte
modo:

que corresponde á solução de um sistema de n equações nas n incó-
gnitas que formam 6», podendo ainda ser expresso desta forma:

«T,

onde
(B)
A resolução deste sistema permite conhecer os elementos que

compõe 5o, que substituido na equação o* [D] ç dá o estado de ten
são em qualquer secção do tubo.

O algoritmo anterior foi estruturado num programa de computa
dor escrito em FORTRAN 77. A Figura 8 apresenta o fluxograma deste
programa, enquanto as Figuras 9 c 10 apresentam alguns exemplos de
cálculo de tensões em tubos curvos usando a técnica descrita.

ti bar

• > » •

M Ttrmoi, i m t i l

M» t#rmo» tm $ * •
ifmile»* • MO «ttRitnto»
1«mpof tf» *CPU*:
FowMtr : f min
tomlloof) Hmln

CITR.

hbar

10 40 «0 10 MO IM MO MO 1(5 ' M «0 «0 M IN IX W IH

(a) (b)
v-50mm, R-200mm4e»2mm, r>S0mm, R«200ram. e«2mm t

9 - Acessório flangeado: (a), tensão o em x«0; (b), estado
de tansâoe» <-O,'JL, (geometria e notação como na figura
6). Solução baseuda cm séries do Fourier.
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eiemenUr

INTRADO&

* 1.2 * •
170 mm

R «11)0 mm
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IN

Fig. 10 - Aplicação da presente analise por séries de Fourier
ao caso estudado na ref. (3), e comparação de resul
tados.

Nestas figuras são também representados os resultados obtidos re-
correndo ao programa de elementos finitos "serailoof"

4. Conclusões
Foram desenvolvidas duas soluções descrevendo o comportamen-

to linear elástico de trocos curvos de tubulações, sujeitos a
flexão nu plano da curvuturu, e apresentando diversos tipo» de con
díçõcs fronteira nas extremidades. A solução baseada na integração
da equação de Euler, embora muito simples, fornece resultados de
boa precisão sempre que o TUÍO de curvatuTa do troço curvo R não
for da ordem de grandeza de raio da secção transversal r(R >>r).
A solução em séries de Fourier fornece resultados mais precisos,
â custa, porém, de uma maior complexidade do cálculo, e não está
sujeita à limitação geométrica anteriormente referida, pele que é
de utilização mais universal.
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