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1 - Introdução CM j .' •;,'

No projeto e analise de vasos sob pressão os pontos
•ais críticos siof òs bocais de entrada e saída das canalizaçõe.., bo
cais de instrumentação, etc. Para o caso de haver sonente o carrega^
•ento da pressio interna, já existem, e« normas, regras gerais de
diaensionaaento e projeto que satisfazem o estado de tensões devi-
do às descontinuidades do bocal. Cojao na maioria dos casos práti-
cos tea-se diversos tTansientes de pressão e temperatura e carrega-
mentos externos, transmitidos pelas canalizações, o adequado diaen-
sionaaento e análise da região no entorno dos bocais torna-se ua
problcaa coaplexo.

Com o objetivo de trazer alguma colaboração, no presen-
te trabalho tenta-se apresentar ujna sistemática de análise de bo-
cais típicos de componentes de usinas nucleares, incluindo aspectos
gCTais do ferraaental disponível para efetuá-la-.

Esta análise, conforme determinam as noraas e as especi^
ficações de equipamentos, geralmente deverá ter efetuada era diferen
tes condições, quais sejam: condições de projeto; condições noraais
e anoraais; condições de emergência; condições de falha e condições
de teste.'Para cada uma destas condições deverão ser consideradas
difeYentes combinações de' carregamentos e respectivos limites de
t e n s õ e s , ' " " : ' f . •- '- '•' '•• • • ' ' . . ; . - . : > ; ••'-•. " - : - •'•'•'• '-•• ' '"•'- "

2 - C o n d i ç õ e s d e p r o j e t o ' • • ' < - > •
• - r - •:, r i - • • ;.\ • , ••.•_,: - ' • '- -

- : • • • • / : . > • • ' • • ' : . - ' : • . . _ : :

Nestas condições, o primeiro passo éa verificação dos r£
forço* de confoniidade co/n as normas, seguida da análise de tensões
devidas ã pressão de projeto e carregamentos externos especifica-
dos. Os carregamentos externos a considerar são aqueles resultan-
tes do peso pTÕprio de operação e de abalos sísmicos transmitidos
ao bocal pelas canalizações. As tensões resultantes destes carrega
nentos são comparados cora as tensões limites admissíveis, que são
consideradas para o material na tenoeratura de projeto.

A seguir, estes passos são descritos en mais dftalhe*
apresentando-se aspectos de conformidade com as normas e de métodos
de análise. 3
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: - Figura 1 •>• Modelo de ura bocal con a indicação doa íiifti-
• • •'•••• •• • •••,:'•<<'>. •' • t e s d o ^ - r e f o r ç o . ' : ; ~ • ' ' • " ' "•'•' "''•'"' '' : ; ' '

?.l - Verificação dos reforços dosljócais
•• ' ' - I ' • - • - . • ; ' r • •• " : Í O ' 1 O ' : . " ' ' • ' - ' • • • • • : • • •

A figura 1 mostra uw'»<ídelo de bocal « a verificação
do reforço consiste em determinai se a quantidade de Material
adicionais!.dentro dos limites L^ !e Lh, é igual ou «aiòf do que a
secção do furo nã"chapa do vaso. Para bocais Co tipo integral, fi-
gura 1, a área cm excesso ãs espessuras trv e trt,, 4everá* atender
à s e g u i n t e r e l a ç ã o : J ^ i ^ ' ^ r ' *;,n ,-••••.. ' ••.•••••.
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onde d é o diâsetro do furo, trv é a espessura do vaso necessária

para suportar a pressão no vaso e Fun fator de correção.

A NB-3324 especifica o cálculo dos valores de trv e trb

e as nonas NB-3331"a NB-3336 dão requisitos de foraas de bocais,

de materiais e procedimentos de calculo dos limites dos reforços.

Figura 2 - Modelo de bocal com cordão de solda de pene-

tração parcial,

Nos va6os do circuito primário tera-se, e» diyersos ca-

sos ie pocais, tais como, de instrumentação e de penetração dos

aquecedores no pressurizador, modelos do tipo de cordão de solda de

penetração parcial,como mostra a figura 2. De acordo com a

NB-3337.3, este tipo de bocal fomente ê admitido quando não atua;n

reações das tubulações e para reforço somente poderá ser considera-

do o que e.integral, cora a parede do vaso penetrado.,

2.2 - Cálculo das tensões no bocal devidas à pressão interna !̂,:;

- 1 , • • ; • ' ' ; • ' r ; < • ; " . • . : • "' '• •';-•:,•.• í

i ' • Para o cálculo das tensões na região, dos bocais, tem-se

vários aétodos de solução, que são baseados em diferentes foimulá-

ções e que resultam on maior ou menor precisão, dependendo do caso

Particular do bocal em consideração. Além da precisão deve-se consi_
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derar o fator de recursos necessários para a preparação e processa-

mento de dados, conpatfveis com o tempo disponível e a precisão de-

sejada.

Na bibliografia são encontrados vários métodos analíti-

cos apTOxiaados e resultados experimentais obtidos através do méto-

do da fotoelasticidade e por extensometria, coso poT exemplo, mos-

tram algumas referências [2, 3, 4, 5. 6. 7], A referência [í] apre-

senta um considerável levantamento bibliográfico sobre este assunto.

Estes resultados teóricos e experimentais são de grande valor para

orientar o projetista na fixação das dimensões e formas dos bocais,

•as, geralmente, de pequeno valor para una análise mais precisa do

estado de tensões no entorno do bocal. Alguns resultados em gráfi-

cos e os experimentais, geralmente so fornecem dados de concentra-

ção de tensão em um determinado ponto. Este dado dificilmente é ade-

quado para superpor ãs tensões devidas aos carregamentos externos

e térmicos para,então, determinar o estado total das tensões.

Para superar estes inconvenientes são adotados métodos

numéricos e de elementos fínitos que, então, permitem determinar o

estado de tensões em toda região" e, desta forma, posteriormente, su-

perpor as tensões de outiros cafregamentos. Os métodos propostos são

baseados em simpli t'icac.ões, cõnõ~iía teoria de casca fina ou casca

grossa ou ainda, em diferentes formulações do método de elementos fî

nitos e são elaborados para diferentes aplicações como, por exemplo,

paTa problenas axiosimetricos, tm-não, de rforma e carregamento. N'JS

vasos sob pressão cncontrara-se com maior freqüência, bocais normais

i pared* dV vasos esféricos'e^cilíndricosl'Os prímeíVos, sob pressão

interna, são axissíniêtricos e, portanto,K de solução bem mais simples

do que bocais em vasou cilíndricosv e ainda mais quando comparados

com bocais inclinados,

Para t*jr~5e uraa idéia, a seguir serão mencionados ai-,

guns aétodo3 numéricos propostos para a determinação, do estado de

ttnsões em bocais tie vasos sob pressão interna:

a) Método da interação.

Como mostra a figura 3.o modelo do bocal é dividido em

elementos de tubos e anéis e, determinados os esforços de interação

nas junções dos elementos, calculam-se as correspondentes tensões.

Este aétodo tem sido usado com freqüência e traz a vantagem de *«r

econôsiico na preparação e processamento dos dados, mas apresenta a
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desvantagem de precisão limitada e não peraite a determinação dire-

ta1 da concentração de tensões nas descontinuidades.

•)--(•

,.,..., Figura 3 - Modelagem de um bocal para o método de i)jte_

... . . Tação.

b) Método dos elementos finitos. ' "

No pTesente não se pretende discorrer sobre o método

dos elementos finitos, mas apresentar alguns aspectos dos recursos

disponíveis no Centro Tecnológico da UFSC e da preparação e análi-

se de dados do referido método quando aplicado em bocais'.

Quanto aos programas de elementos finitos disponíveis

tem-se o programa de Análise de Sistemas Estruturais - PROASE [9],

o Program* de Análise de Sólidos Axissimétricos - ASAS [JO} e o

Sistema Modular de Elementos Pinitos - SIMELF [11, 12],

0 programa PROASE permite a utilização de, elementos de

viga, placas triangulares c quadrangulares com rigidez de membrana

e de flexão. Este programa permite a análise de tensões em bocais
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de vasos de parede tia àc tipo encontrado no vaso de contenção. A

figura 4 «ostra a mo<l lagera por elementos finitos de um oodelo de

bocal radial do tipo "o vaso de contenção de Angra II submetido ã

pressão interna. As iáguias 5,6 e 7 mostram os resultados das ten-

sões na parede do v-v >, na parede do tubo do bocal e deslocamen-

tos radiais de um bocal com as dimensões: raio médio da esfera

de 28015am, raio médio do bocal de 290mm, espessura da parede da

esfera de 36mn, espessura da parede do bocal de 45mra. Nestas figu-

ras x te» a direção do paralelo e y a direção do meridiano.

Figura 4 • Modelo de um bocal radial do vaso de conten

ção de Angra II.

Como se "ode observar, com este programa tem-se a possi

bilidade de analisa" bocais de diversos tipos uiilizados na prãti

ca, con geometria c < arrcp.amento axissiraétrico, ou não, mas os re

sultados são do tipo de casca fina, o que não permite determinar a

concentração de tensües dovido ã descontinuidade da união do vaso

e bocal. • '

O programa ASAS permite uma análise mais detalhada das

tensões nos bocais, uas somente em bocais com axissirnetria de for

ma e carregamento c, nor odotar ura elemento de revolução triangular

coa funções de into, -olâ iio lineares, a malha devera ser bem peque

na. O programa SIMI-J,..-, em desenvolvimento, 1a dispõe de elementos
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sólidos isoparnmetricos de 20 nus e disporá de elementos de revolu

çâo sais adequados para a análise de tensões em bocais de geome-

tria axissimétrica.

o)

2C0f)

Figura 5 - Bocal 290/38. Tensões normalizadas na esfe

ra.

a) Tensões de membrana e flexão.

b) Tensões resultantes de membrana mais

flexão.

Quando c empregado o método dos elementos finitos as

tensões calculadas são as totais e.de acordo com a norma, estas

tensóet; deverão ser decompostas em tensões de membrana, tensões de

flexão e de pico,como mostra a figura 8. De acordo com a referên-
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o)

«00

figura 6 - Bocal 290/38. Tensões normalizadas no bo-
cal.
a) Tensões de membrana e de flexão.
b) Ten,s5es resultantes de membrana mais

f lexão.
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Figura 7 - Bocal 290/38. Deslccamentos radiais normal^

zados.
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Figura 3 - Decomposição da tensão total nas tensões

parciais de mambrana, flexão e de pico.

cia J13J, se o bocal e modelado como mostra a figura 9t os resul'a

dos do programa de elementos finitos deverão ser analisados era di-

ferentes planos (plano 1 a 6) para localizar aquele no qual tem-se

o eçtado de tensões mais desfavorável. A decomposição das tensões

lotais devera ser feita nas tensões de membrana, tensões de fle-

xão c tensões de pico através da parede do vaso junto ao bocal e

no tubo uo bocal ou transição . do bocal para a tubulação, naquela
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região dentro dos limites do reforço definidos pela NB-3334, de

acordo cora a NB-3227,5-

I

Figura 9 - MaJha de elementos fini^os do bocal e indi

cação dos planos de analise da «áxiir.a ten-

são .
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2,3 - Cálculo das tensões no bocal devidas aos carre^.amentos ex

ternos transmitidos pelas canalizações

Na condição de projeto, deverão ser consideradas, mda,

as tensões no vaso devidas aos carregamentos externos decorrentes

do peso próprio e sísmicos base de operação (O.B.E).Como mostra a

figura 10,no bocal atuam forças axiais e de cisalhamento e raonen-

tos de flexão e torção.

Figura 10 - Esfoxços externos atuantes no bocal.

Para calcular as tensões no vaso devidas a estes car-

regamentos, pode ser adotado o método dos elementos finitos e,ainda,

são usados,coro freqüência, os resultados desenvolvidos por Bijlaard e

que foram condensados na referência [1*0, onde,através de gráfi-

cos, pode-se determinar as tensões na junção de bocais cilíndricos

radiais em vasos esféricos e cilíndricos. Estes resultados são ba-

seados na teoria de cascas finas e, para dar uma orientação ao pro

jetista, a referência [14] apresenta um apêndice no qual são dis-

cutidos os aspectos de precisão e limitações dos resultados apre-

sôntados. A referência [l5] também apresenta gráficos para deternú

nar valores da tensão máxima na junção de bocais cilíndricos dís-
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postos radialmente em vasos tsféricos sujeitos a carregamentos ex-

teVnos, mas os resultados também são baseados na teoTia de cascas

finas.

No CTC/UFSC está sei.do testada a precisão dos resulta

dos de cálculo das pensões em bocais,devidas ã pressão interna e

carregamentos externos, através do programa CORTERDE [,} , no qual

o desenvolvimento analítico é realizado a partir da teoria de cas-

cas, conhecida como primeira aproximação de Love, e a formulação

numérica é feita através de diferenças finitas. Este programa so-

mente permite o cálculo de tensões em bocais de geometria axissime

trica.

Neste caso, as tensões resultantes dos carregamentos

externos deverão ser decompostas, também, era suas componentes de

membrana, flexão e de pico, através da espessura da parede na re-

gião dentro dos limites do reforço.

2.4 - Cálculo das tensões na região de transição bocal/tubulação

Mo bocal, fora da região de reforço limitada pela

NB-3334, as tensões devidas ã pressão interna e os carregamentos

externos mecânicos deverão ser decompostas, de acordo com a

NB-3227.5, em tensões de membrana e tensões de flexão consideran-

do toda a secção transversal do bocal.

Com base nestas considerações as tensões de membrana

poderio ser calculadas por:

0 = 0 + - (2a)
a apm 4 *- '

°t * °tpm ., , . , . , <2b>

°r " °rPm ^

e as tensões de membrana mais flexão por
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„. . o * £ + M J Ê t^kJ* (3a)
a ape A j l

pe

°r ' °r pe (3c)

o » o., o eT são as tensões axial, tangencial, radial e

de cisalharaanto, respectivamente;

pm e pe indicam tensão resultante da pressão interna,

na superfície média e externa, respectivamente;

P " F , carga axial externa

M - / M 2 + MT1"

A » área da secçlo transversal do bocal

r.. r , r =» raios interno, médio e externo
A. ni e

L a distância do ponto de aplicação da carga externa ao

ponto de calculo da tensão.

I,J • momentos de inércia.

F i Fv. F,, M M , M - carregatientos externos de peso
•A j Z A j u

próprio e sísmico base de operação (O.B.E).
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2.S - Tensões resultantes e comparação com os limites do código

AGME nas condições de projeto

Na parede do vaso na região da junção com o bocai as

tensões, resultantes da pressão interna e dos carregamentos exter-

nos mecânicos, deverão ser superpostas e. através da espessura da

parede, decompostas em tensões de membrana e tensões de membrana

mais flexão.

A intensidade de tensão de ^mbrana é classificada em

tensão primária de membrana local ?i e a intensidade de tensão de

membrana mais flexão é classificada em tensão primária de membra-

na «ais tensão primária de flexão 1'L • Pb e. estas intensidades de

tensão deverão ser limitadas por:

PL < 1,5 Sm (4)

P L + Pb < 1,5 Sm (5)

No bocal deverão ser consideradas as seguintes clas-

sificações de tensões e limites:

a) Na região dentro do limite do reforço a intensida-

de de tensão de membrana primária local e a intensidade de tensão

de nerabrana primária local mais primária de flexão, deverão ser e:s

tabelecidas através da parede e atendidos os limites das equações

(4) e (5) respectivamente.- Além disso, na secção transversal per-

pendicular ao eixo do bocal, a intensidade de tensão primária ge-

ral de membrana Pm deverá ser comparada.com Sm.

b) Na região, fora dos limites do reforço, a intensi-

dade de tensão resultante das tensões dadas pelas equações (2) é

classificada em tensão primária geral de membrana Pm e a intensida

de de tensão, resultante das tensões de membrana mais flexão, da-

das pelas equações (3), é classificada em tensão primaria geral de

membrana mais flexão, ?m +?]>,

Os limites de tensões são os seguintes:

pra * Sm

P» * Pb <_ 1,5 Sm.
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3 - Condições normais e anormais
I

Para cada uma das condições normais e anormais, defini-

das na referência, [l] , tem-se nas especificações do equipamento o

seu número de ocorrências, e o transiente de pressão e temperatura.

A análise de tensões Tesultantes do carregamento de pressão e térmi.

co deverá ser efetuada ao longo de cada condição normal e anormal.

Para facilitar a análise deve-se,em primeiro lugar, efetuar um estu

do do conjunto de condições normais e anormais cora o objetivo de

veTificar a possibilidade de estabelecer, por exemplo, um transien-

te equivalente, cooo «ostra a figura 11.

Aléa do carregamento da pressão interna e térmico, nas con-

dições normais e anoraais de operação, deverão ser considerados os

carregamentos externos, transmitidos aos bocais pelas canalizações,

devidos ao peso próprio, dilatações térmicas das canalizações c sÍ£

micos base de operação.

3.1 - Calculo das tensões devidas ã pressão interna nas condições

normais e anormais

Como mostra a figura 11, a pressão varia ao longo do

transiente equivalente, mas se as tensões permanecem dentro do reg^

we elástico e sendo um problema linear, o cálculo das tensões por

un dos métodos descritos no ítem 2.2, precisa ser efetuado somente

para um nível de pTessão e para os demais níveis basta uma sim-

ples correção. ü»a preocupação que se deve ter em mente é que o mo-

delo de análise de tensões s^ja compatível com os modelos de análi-

se de tensões tensicas e devidas aos carregamentos externos, para

facilitar, posteriormente, a composição dns tensões ou o cálculo

das tensões totais.

3.2 - Cálculo das tensões térmicas nas condições normais e anormais

Para «fetuar a análise térmica de um bocal, deve-se se-

guir os seguintes passos: estabelecer o modelo e condições de con-

torno; calcular a distribuição de temperatura ao longo dos transi-

entes ou transiente equivalente; identificar, ao longo dos mesmos,

as regiões onde ocorrem os máximo* grandientes de temperatura e, fí

nalraente, calcular as tensões térmicas, A seguir serão apresentadas



S69

a
t

1

)

/

/

A—i

T«mpo

\

Tempo

Figura 11 - Transiente equivalente de pressão e tempe-

ratura.

alguna3 consitkrjções sobre os passos mencionados.

a) Modelo e condições de contorno.

Para análise das tensões térmicas, deverão ser levan-

tados os seguintes dados:

Geonetria do bocal;

Propriedades do; nateriais, módulo de elasticidade,

coeficiente de expansão témiica, condutividade térmi-

ca, calor específico e densidade era função d* tempera

tura;
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Extensão do bocal até a região onde se pode conside-

rar que não haja tiais fluxo de calor ao longo da pa_

rede;

Demais condições tais como isolamentos e coeficien-

tes de película.

Figura 12 - Condições de contorno térmicas do modelo

do bocal,

Se o bocal apresenta um revestimento, como mostra a

figura 12, de acordo com a NB-3122,3, sendo o revestimento do ti-

po integral e sua espessura menor do que 101 da espessura da pare

de do bocal, o sei. efeito estrutural pode ser desprezado e, para o

cálculo da distribuição de temperatura, pode-se considerar como
i •

una resistência adicional ao coeficiente de película.
.\ ^

b) Calculo da distribuição de temperatura.

Uma vez estabelecidas as condições de contorno o pas-

30 seguinte é a deternínação da distribuição de temperatura o que,

geralmente,sõ e viaveí atra és de soluções numérica», adotando o

tiétodo da* diferenças finitas ou elementos finitos. Na grande ma-

V



ioria dos casos práticos pode-se simplificar o problema para un

problems axissinetrico. Adotando o «étodo de diferenças finitas,

pode-se tr-gar uína mal! - como mostra a figura 13, onde são descon-

siderados alguns detalhes geométricos COB a finalidade de facili-

tar sua aplicação.
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Cora elementos firntos a modelagem mais proximo da

Hi real é obtida cora mais facilidade.

Na.referêncja [16] terâ se a descrição do programa de

elementos finitos ASAS-TE com elementos de secção triangular com

função de interpolação lineares que, no momento, permite o cálculo

da distribuição da temperatura de problemas estáticos.

c) Calculo das tensões térmicas.

Para o cálculo das tensões, pode-se seguir dois cami-

nhos. 0 primeiro consiste era modelar o bocal em elementos como

•ostra a figura 3, determinar as deformações térmicas de corpo li-

vre e, através dos esforços de compatibilizaçãc nas junções dos

elementos, deterrainar as correspondentes tensões. 0 segundo méto-

do, e o mais preciso, é o de elementos finitos. Cabe salientar que

as tensões térmicas deverão ser determinadas em diferentes tempos

de cada transiente com o objetivo de determinar a faixa de varia-

ção das tensões.

3.3 - cálculo das tensões devidas aos carregamentos externos nas

condições normais e anormais

Os carregamentos externos que deverão ser considera-

dos nas condições normais e anormais são os dos carregamentos ex-

ternos de operação, mais os carregamentos externos devidos às ex-

pansões térmicas das canalitações e mai-J os carregamentos externos

sísmicos base de uperação.- Cabe lembrar que os carregamentos sísmí^

cos deveTao se considerados positivos e negatívo3 e, portanto, de

ve-se efetuar um estudo da combinação mais crítica do conjunto

dos carregamentos externos. 0 cálculo das tensões devidas a estes

carregamentos externos é efetuado como descrito no item 2-3.

3.4 - Cálculo das tensões totais e comparação com os limites de

tensões

Nas condições normal; e anormais as tensões calcula-

das nos itens 3-1, 3-2, e 3-3 deverão ser compostas e determinadas

as intensidade^ d»? tensões primárias mais secundárias PL • Pb + Q

ao longo dos transientes ou transiente equivalente e sua faixa

de variação, ao longo de todo p histórico das condições normais e
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anormais, ê que deverá ser limitado ao valor de 35^. Neste caso, as

intensidades d«; tensão P L + ^b + Q deverão ser determinadas atra-

vés da espessura da parede na região interior ao reforço e através

de toda a secção do tubo na região fora dos limites de reforço, de

acordo tom a NB-52 27.5.

5 - Condições de emer£ência .

No caso em que forem especificadas condições de emer-

gência, e se for efetuada uma análise elástica,então as intensida-

des de tensão classificadas nas categorias de Pm, ?L + ^b ü^verão

ser limitadas, de acordo com a NB-3224 e a figura NB-3224.1 da re-

ferência [l] , ao maior dos dois valores abaixo especificados:

Pm ± 1•2 Sm o u sy

' PL < 1,8 Sm ou 1,5 S y

PL + Pb < 1,8 Sj, ou 1,5 Sy

onde Sra e 3y, a tensão de escoamento do material, deverão ser ado-

tados na temperatura apropriada. -

As demais tensões, classificadas nas categorias de se-

cundárias de membrana e flexão e de pico não precisam ser avalia-

das.

6 - Condições de falha

Nas condições de falha a análise de bocais, geralmente,

deverá ser efetuada sob as seguintes combinações de carregamentos:

a) Carregamentos normais de operação mais carregamen-

tos externos sísmicos base de projeto (D. B. E.).

b) CaTTegamentos normais de operação mais carregamentos

externos devidos à ruptura da canalização.

c) Carregamentos normais dr operação mais carregamentos

externos sísmicos base de projeto (D.B.E.) e de ruptura da canali-

zação.
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Para estas condições sao calculadas as tensões devidas

a'pressão interna e aos carregamentos externos como foi descrito an

teriormente e os limites de tensões são os dados a seguiT.

Nestas condições de carregamento e efetuando uma aná

lise elástica,as tensões ^o bocal são classificadas na forma des-

crita no ítera 2-5 e como somente é necessário limitar as tensões

primárias, isto é", as tensões térmicas resultantes das condições

de falha não precisam ser consideradas, os limites serem a aten-

didos são os seguintes:

Po 5 a o "lenor valor de 0,7 S u ou 2,4 Sm

P^ • Pjj < ao menor dos valores de 1,05 S u ou 3,15 Sm

onde S u é a tensão de ruptura do material na temperatura Je opera

ção.

7 - Condições de teste

Nas condições de teste as intensidades de tensão prima

ria geral de membrana Pm ede tensão primária de membrana mais fle-

xão P^ • P^, deverão atender, de acordo com a NB-3226, aos limites

dados abaixo

Pn < 0,9 Sy

PL * p b í ]' 3 5 Sy

onde 3 é a tensão de escoamento do material na temperatura de

teste.

8 - Analise de fadiga

Quando se trata da análise de fadiga do bocal, o pri-

meiro passo a ser efetuado é a verificação das condições da

NB-3222.4(d) que.se atendidas,eliminara a necessidade da análise de fa-

diga. Caso não sejam atendidas estas condições, então a análise ã
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fadiga deverá atender ao procedimento descrito na NB-3222.4 (o) e

que consta das etapas descritas a beguir.

Para cada ciclo de carregamento das condições normais,

anormais, emergência, falha e teste deverá ser determinada a faixa

de variação da Máxima intensidade de ten:ão de acoico com o descri

to na NB-3216.1. para direções das tensões principais constantes,

e NB-3216.2, para direções das tensões principais variáveis. Esta

maxima intensidade de tensão é derivada do valor máximo, en qual-

quer ponto através da espessura da parede do bocal, resultante de

todas as tensões, primarias, secundárias e de pico devidas aos car

xeganentos da pressão, mecânicos externos e carregamentos térmicos

gerais e locais das condições normais e anormais, incluindo o efei

to de descontinuidades estruturais locais. Se for adotado o método

de elementos finitos e se adequadamente modelado, pode-se obter di

retamente as intensidades de 'censões máximas nos pontos de descon-

tinuidades, caso contrário, se forem adotados métodos simplifiçados,

descritos anteriormente, nos pontos de descontinuidades as ten-

sões deverão ser corrigidas através de fatores de concentração de

tensão, conforme descrito na referência [14],

Determinadas as intensidades de tensão máxima e mínima

em cada transiente de carregamento, pode-se traçar o diagrama do

tipo da figura 14, onde se tem c valor da intensidade de tensão em

função do tempo ao ltngo dos vários transiantes e, para exemplifi-

car, supõe-se os valores da tabela 1.

Tabela 1

Tiansiente

1

2

3

Ciclos

100

2000

100

Mínimo/Máximo

1

2

3

4

5

6

Inten. de tensão

0

ISO

140

200

250

-30
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t«<npo

Figura 14 - Variação da máxima intensidade de tensão

ao longo do tempo.

A partir destes valores pode-se estabelecer as combina

ções de diferenças de intensidades de tensões dadas na tabela 2.

Tabela 2

Combinação

1-2

1-3
1-4

1-5
1-6
2-3
2-4

2-5

2-6

Variação de-tensão

150

140

200

250

30

10

50

100

180

Combinação

3-4

3-5

3-6

4-5

4-6

5-6

Variação de tensão

60

110

170

50

230

280



Colocando en otriv-g de i^plitude da faixa de variação

de. intensidade de tensão e cÜ2~r̂ niLnando o número possível de ci-

clos obtém-se os dados da tarrelLi o.

Tabela 3

Combinarão

i-j

5-6

1-S

4-6

1-4

2-6

3-6

1-2

1-3

3-5

2-5

3-4

4-S

2-4

1-6

2-3

Variação de

tensão

280

250

230

200

180

170

150

140

110

100

60

50

50

30

10

t

-

f

7.

rt

to
F;

jf
n

k

l
'i

Iff-?

1C T

2 a---3

IC-Ü

C

e

103

ZJ:O

o
ir o

100

Ciclos

"j

100

0

0

2000

0

0

100

2000

0

0

1900

0

0

0

100

n

100

0

0

100

0

0

0

0

0

0

1900

0

0

0

100

A partir dos Vilares da tabela 3 tem-se as três pr i -

•eiras colunas da tabela 4. Teaco as faixas de variação da inten-

sidade de tensão maxima, a zjnr«nsidade de tensão alternante Sa ,

•ostrada na coluna 4 da tabela •£, e obtida pela divisão dos valo-

res da coluna 3 pelo valor 2.

Com estes valores «üsterraina-se o numero de ciclos NJ ,

que levaria o bocal ã falha pcrr fadiga ao nível de tensão alteman

te 5&í, através das curvas e t resis tência à fadiga do material, fî

guTas 1-9.0 do código ASME, cfcteaido os valores a serem introduzidos

na coluna S.

Pela dfcterminaçãc £trs valores da coluna 6 e efetuando

o seu somatório, se a relaçicr
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n

for i tisfeita para todos os pontos, do bocal então este

em segurança qusnto à fadiga.

Tabela 4

es tara

1

Combinação

5-6

1-4

3-4

2-3

Ciclos n;

100

100

iíOO

190

3
Variarão da

tensão

280

200

60

10

4
Tensão
Al tem. Saj

140

100

30

5

5

N i

6

9 - Conclusão

Se o procedimento descrito nos itens anteriores é efe-

tuado, considerando o método de análise elástica e para vasos da

classe 1, a região dos bocais atende aos limites de tensões esta-

belecidos pela norma [1] nas diferentes condições de funcionamen-

to e, também, estará era segurança contra i falha por fadiga.
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