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Análise e comparação teórica e prática das tensões exercidas em curvas de 
expansão de linhas de vapor.  

 

 

1. Resumo 

O trabalho consiste em estudar as tensões resultantes em curvas de 

expansão de linhas de vapor, comparando os valores obtidos nos ensaios 

realizados em softwares de elementos finitos – CAE – com os dados 

levantados nas medições em modelo monitorado por Extensometria. Para a 

avaliação teórica das deformações que ocorrem em curvas de expansão, serão 

simuladas condições de operação de uma linha de vapor nos softwares Triflex 

e Solidworks que trabalham com a análise por elementos finitos. Os valores 

reais serão obtidos através de medição por Extensometria em um modelo 

escalar de curva de expansão montado em uma bancada e submetido a 

condições de operação de temperatura e pressão. 
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2. Introdução 

A flexibilidade de uma tubulação é tratada como a capacidade que ela 

tem em absorver dilatações térmicas por meio de deformações nos seus 

diversos trechos (TELLES, 1979). Os sistemas planos apresentam 

deformações por flexão e flambagem, já os sistemas tridimensionais 

apresentam além destas, também, as torções. Quanto menores forem as 

tensões internas e as reações sobre seus apoios, mais flexível será o sistema. 

Sabe-se que uma tubulação está bem dimensionada, quanto à flexibilidade, 

quando as tensões e reações encontradas não ultrapassam os valores 

máximos admitidos para o material. Pode-se estabelecer que a flexibilidade de 

uma tubulação será tanto maior quanto mais o seu traçado se afastar de uma 

linha reta , ou seja, quanto maiores forem as mudanças de direção entre seus 

dois extremos. 



Sempre que um tubo for submetido a uma variação de temperatura 

sofrerá variação em seu comprimento. Em um tubo livre, a variação de 

comprimento não desenvolverá tensões internas ou reações, já em um tubo 

fixado de alguma forma, aparecem tensões internas na parede do tubo e 

reações nos pontos de fixação.  

Quando se toma um tubo reto fixado em seus extremos e aplica-lhe um 

aumento de temperatura, o tubo exercerá um empuxo sobre os pontos de 

fixação tendendo a afastá-los. O empuxo exercido pelo tubo é normalmente 

absorvido pelo deslocamento dos pontos de fixação e pela flambagem lateral 

do tubo.  

Como o empuxo e as tensões internas não dependem do comprimento do 

tubo, mesmo tubos de pequenos comprimentos que estejam fixados de forma a 

impedir seu deslocamento exercerão esforços consideráveis sobre os pontos 

de fixação. Neste caso, a situação se agrava, pois não haverá flambagem 

lateral para absorver a dilatação, porém, a dilatação total por ser menor, será 

também absorvida com maior facilidade pelo deslocamento dos pontos de 

fixação. Quanto maior for o diâmetro ou a espessura da parede, maior a área 

da seção transversal e, consequentemente, maiores serão os esforços 

exercidos sobre os pontos de fixação. 

Quando a tubulação for submetida a uma redução de temperatura, os 

fenômenos envolvidos serão os mesmos, porém sofrerá um esforço de tração 

proporcional à redução de comprimento. Trabalhando à tração, a tubulação não 

sofrerá efeito de flambagem e o empuxo será absorvido apenas pelo 

deslocamento dos apoios. 

 

 

3.  Objetivos 

O objetivo deste estudo é comparar os resultados obtidos por meio dos 

métodos computacionais, na determinação dos esforços internos e reações nos 

apoios de tubulações de linhas de vapor com os reais para, eventual validação 

do método. Além disto, a partir dos resultados, desenvolver um método para 



projeto e determinação da melhor geometria para curvas de expansão que 

resultem em um melhor desempenho com um menor custo. 

 

4. Procedimentos Metodológicos 

Para o desenvolvimento do trabalho será tomado como referência um 

caso real de tubulação de vapor em funcionamento no parque industrial da 

região. 

Serão levantados os parâmetros físicos e de operação e a partir deles 

determinada a escala de fabricação e montagem do modelo a ser estudado. O 

modelo será fabricado com os mesmos materiais utilizados na tubulação 

original e as características de operação serão impostas ao modelo através de 

vapor gerado pela caldeira (figura1) existente no laboratório de Máquinas 

Térmicas da universidade. 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Caldeira  



No modelo, serão instalados Strain Gages (figura 2) para medição dos 

deslocamentos e posterior verificação das tensões geradas.  

 

 

 

Será gerado um modelo virtual (figura 3) em software gráfico e a partir 

dele, estudadas as tensões e deformações na tubulação.  A simulação será 

feita pelo método de elementos finitos no software Solidworks e no Triflex a 

determinação dos deslocamentos e tensões obtidas. 

 

 

Figura 2 – Aplicação dos Strain Gages  

Figura 3 – Modelo virtual  



Serão comparados os resultados obtidos no experimento com os 

apurados virtualmente a fim de comprovar a confiabilidade do método de 

simulação virtual, possibilitando a criação de um modelo de projeto e 

especificação de curvas de expansão. 

 

5. Plano de Trabalho 

O desenvolvimento do trabalho seguirá o cronograma descrito (tabela 1). 

 

Atividade Início Término 
Pesquisa do estado da arte Agosto/2014 Outubro/2014 

Levantamento de dados reais Outubro/2014 Outubro/2014 

Criação do modelo virtual Novembro/2014 Novembro/2014 

Análise por elementos finitos - Solidworks Novembro/2014 Dezembro/2014 

Análise de tensões e deformações - Triflex Dezembro/2014 Janeiro/2015 

Construção do modelo Janeiro/2015 Fevereiro/2015 

Testes e simulação real Fevereiro/2015 Março/2015 

Relatório parcial Fevereiro/2015 Fevereiro/2015 

Workshop de Iniciação Científica Março/2015 Março/2015 

Relatório Final Abril/2015 Agosto/2015 
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