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I.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. 

 

I.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, 2012). 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 por norma para o material. Pode-se estabelecer que a 

flexibilidade de uma tubulação seja 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. 

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 (JOHNSTON, 

1982). 

Na indústria, as tubulações normalmente percorrem longas distâncias e 

necessitam seguir uma direção geral retilínea. Com a finalidade de absorver total ou 

parcialmente as dilatações provenientes das variações de temperatura e também 
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impedir a propagação de vibrações, devem ser instaladas curvas de expansão 

intercaladas em trechos distintos. 

Uma tubulação será considerada suficientemente flexível, quando os valores 

das tensões e reações ficarem abaixo dos máximos admissíveis por norma. De um 

modo geral, a flexibilidade de uma tubulação será tanto maior quanto menos 

retilíneo for o seu trajeto, ou seja, quanto maior o número de mudanças de direção 

ela possuir entre seus extremos. 

 

I.3. Objetivos 

O objetivo deste estudo é comparar os resultados obtidos na determinação 

dos esforços internos e reações nos apoios de tubulações de linhas de vapor, 

utilizando os métodos de elementos finitos no software genérico1 SolidWorks® e no 

software específico2 Triflex®, com as deformações medidas por extensometria na 

curva de expansão modelo e extrapoladas por meio de cálculos numéricos para 

obtenção das tensões e esforços atuantes. 

 

I.4. Metodologia 

Neste trabalho serão apresentados o modelamento virtual da curva de 

expansão e a análise das tensões e reações nos apoios que atuam sobre o modelo 

quando exposto a condições específicas de temperatura e pressão. 

Serão também apresentados o projeto e as etapas de fabricação do modelo 

físico da curva de expansão e os valores das deformações indicadas pelos 

Extensômetros nele instalados. Conhecidas as deformações e as propriedades do 

material de fabricação do tubo, serão determinadas por cálculos numéricos as 

tensões atuantes no modelo quando exposto às mesmas condições de temperatura 

e pressão anteriormente aplicadas no modelo virtual. 

Finalmente os resultados serão compilados em planilhas eletrônicas e 

plotados em gráficos de tensão e deformação que possibilitarão a comparação entre 

os métodos virtuais e a medição direta. Através desta comparação espera-se poder 

validar o método virtual que melhor represente o comportamento real do modelo. 
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I.5. Desenvolvimento 

Para o desenvolvimento do trabalho foi tomado como referência um caso real 

de tubulação de vapor em funcionamento no parque industrial da região. 

Foram 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 foi fabricado com os mesmos materiais utilizados na tubulação original e as 

características de operação foram impostas ao modelo através de vapor gerado pela 

caldeira existente no laboratório de Máquinas Térmicas da universidade. 

No modelo, foram instalados extensômetros para medição dos deslocamentos 

e posterior verificação das tensões geradas. 

Foi gerado um modelo virtual em software gráfico e a partir dele, estudadas 

as tensões e deformações na tubulação.  A simulação foi realizada pelo método de 

elementos finitos nos softwares SolidWorks® e Triflex® e determinados os 

deslocamentos e tensões principais. 

 

I.5.1. Forma de Análise 

Serão comparados os resultados obtidos no experimento com os apurados 

virtualmente a fim de comprovar se há confiabilidade no método de simulação 

virtual, possibilitando em caso positivo, a criação de um modelo de projeto e 

especificação de curvas de expansão. 

 

I.5.2. Simulação de Processo e Medições 

Após a fabricação do modelo, bancada de apoio, suportes de fixação e a 

realização dos ensaios não destrutíveis (END), o conjunto foi montado no laboratório 

de Termodinâmica da Universidade Santa Cecília e a superfície da curva de 

expansão preparada para a instalação dos Strain Gauges.  

Previamente foi simulado em modelo virtual no Software Triflex® as 

condições de operação de uma curva de expansão de tubulação de vapor e 

analisado onde ocorreriam as maiores tensões. Os resultados desta simulação 

serviram de referência para a instalação dos Strain Gauges no modelo físico. 
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Uma vez conhecidos os pontos onde ocorrem as maiores concentrações de 

tensão, foram instalados Strain Gauges, sendo três na face superior, na entrada do 

vapor, centro geométrico da curva de expansão e saída do vapor e um na face 

frontal no centro geométrico da curva de expansão. 

 A cada Strain Gauge foi ligado um extensômetro para efetuar-se a leitura dos 

deslocamentos conforme indicado na figura 2. 

 
Os Strain Gauges instalados foram do tipo roseta paralela retangular  

Após a instalação foi realizada a calibragem dos extensômetros para o fator 

gauge (FG) de 2060 com a curva em estado natural (temperatura ambiente e 

despressurizada)  

Finalizada a calibração dos extensômetros, a caldeira foi ligada e aguardou-

se a formação de vapor saturado até que a pressão de 8 kgf/cm² fosse atingida. 

Nesse momento foi aberta a válvula de segurança da caldeira e a válvula de esfera 

na extremidade da curva de expansão e liberado o fluxo de vapor saturado no 

interior da tubulação a fim de equalizar a temperatura em todos os pontos de 

medição.  

As válvulas permaneceram abertas com o vapor percorrendo o interior da 

curva de expansão por cinco minutos e depois de atingido o equilíbrio de 

temperatura em toda a extensão da curva, o fluxo foi interrompido fechando-se a 

Figura 1 - Instalação dos Strain Gauges e extensômetros na curva de expansão - (a) Entrada 
do vapor, (b) Centro geométrico da curva de expansão, (c) Saída do vapor, (d) Centro 

geométrico da curva de expansão na face central, (e) Extensômetros (Pelo autor) 
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válvula de esfera na extremidade da curva e a pressão foi novamente elevada a 8,0 

kgf/cm² 

Aguardou-se um tempo de 15 minutos até que o ciclo termodinâmico fosse 

estabilizado e com a pressão mantida em 7,5 kgf/cm² e a temperatura de entrada do 

vapor em 160°C foram realizadas as leituras das ind icações nos extensômetros. 

Este processo foi repetido por mais duas vezes com pressões de 6,5kgf/cm² a 

151ºC e também a 5,5kgf/cm² a uma temperatura de 147ºC 

Depois de anotados os valores registrados em todas as pressões previamente 

definidas, foram realizadas as correções dos valores para o FG 2095, visto que os 

extensômetros foram regulados para o FG 2060. 

Depois que todos os valores foram corrigidos, calculou-se os alongamentos 

(ε1, ε2 e ε3) subtraindo-se os valores medidos com carga dos medidos sem carga 

para o FG 2060 que representam respectivamente ε1 e ε3 e subtraindo-se os 

valores corrigidos com carga dos corrigidos sem carga para o FG 2095 que 

representam respectivamente ε2 e os resultados foram inseridos no Quadro 1 para a 

pressão de 7,5 kgf/cm². 

 

Foi seguido o mesmo procedimento tanto para a correção dos valores como 

para o cálculo dos alongamentos para a pressão de 6,5 kgf/cm² e os resultados 

foram inseridos no Quadro 2. 

Quadro 1 - Valores de alongamentos com pressão estabilizada em 7,5 kgf/cm². 
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Assim como para as pressões anteriores o procedimento de correção dos 

valores e cálculo dos alongamentos para a pressão de 5,5 kgf/cm² foi repetido e os 

resultados foram inseridos no Quadro 3. 

 

 

Com os valores dos alongamentos calculados para as três pressões 

determinadas, puderam-se calcular os alongamentos principais para cada Strain 

Quadro 2  - Valores de alongamentos com pressão estabilizada em 6,5 kgf/cm². 

Quadro 3  - Valores de alongamentos com pressão estabilizada em 5,5 kgf/cm². 
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Gauge considerando-se a aplicação de rosetas retangulares que apresentam os 

eixos onde são medidos os alongamentos em ângulos de 45° entre si. 

As tensões principais foram calculadas a partir da determinação dos 

alongamentos principais através das equações da lei de HOOKE: 

Foram calculados os alongamentos e tensões principais para cada Strain 

Gauge em cada uma das três pressões determinadas e os valores indicados no 

Quadro 4 

 

I.5.3. Simulação computacional nos softwares SolidW orks® e Triflex® 

Com os dados de tensões e alongamentos levantados na simulação de 

processo, a próxima etapa foi o estudo das tensões simulando as mesmas 

condições de temperatura e pressão em um modelo virtual utilizando para isso os 

softwares SolidWorks® e Triflex®. 

A primeira simulação virtual foi realizada no SolidWorks®, onde foi gerado um 

modelo virtual. 

Para a simulação computacional foram inseridos no software as 

características principais do material de fabricação da curva de expansão e os 

principais parâmetros de controle como: Módulo de elasticidade; Coeficiente de 

Quadro 4  - Alongamentos e tensões principais calculadas 
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Poisson; Módulo de cisalhamento; Massa específica; Resistência à tração; Limite de 

escoamento; Coeficiente de expansão térmica; Condutividade térmica e Calor 

específico 

Depois de aplicadas todas as condições de contorno no modelo virtual, foram 

simulados os efeitos de uma pressão de 5,5 kgf/cm² e temperatura de 147°C, agindo 

sobre a curva de expansão. Com os valores processados, o software gerou uma 

imagem que pode ser observada na figura 3, onde se pode visualizar o mapeamento 

das tensões atuantes. 

 

 

Este processo foi repetido por mais duas vezes com pressões de 6,5kgf/cm² a 

151ºC e também a 5,5kgf/cm² a uma temperatura de 147ºC. 

Após a simulação realizada no SolidWorks®, foi criado o modelo virtual no 

software Triflex®, onde foram inseridos os mesmos parâmetros do ensaio no 

SolidWorks®. 

 

Resultados 

A análise foi dividida em duas etapas distintas, sendo, a análise do modelo 

físico e a análise do modelo virtual. Os resultados coletados foram consolidados e 

indicados no Quadro 5. Na comparação entre os métodos, desprezaram-se as 

Figura 2  - Resultados da simulação de tensões atuantes a 5,5 kgf/cm² e 147°C (Pelo autor)  
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medidas próximo aos engastamentos e foram analisadas apenas as tensões 

geradas no centro geométrico da curva. 

Quadro 5  – Comparativo entre as análises computacionais e físicas 

Parâmetros Tensão máxima (N/mm²) 

Pressão (kPa) Temperatura (°C) Strain Gauge SolidWorks® Triflex® 

539,366 147,000 79,238 40,100 7,270 

637,432 151,000 87,661 96,400 7,700 

735,499 160,000 85,200 42,200 8,390 

 

I.6. Considerações finas 

Com os resultados obtidos tanto nos cálculos baseados nas medições diretas 

com Strain Gauges quanto em ambos os softwares e indicados no Quadro 9, pôde-

se verificar que a curva de expansão seguiu a mesma tendência quanto aos pontos 

onde incidem as maiores tensões, sendo, nas extremidades da curva onde a mesma 

foi engastada, e em seu centro geométrico, região esta onde ocorrem as maiores 

solicitações quanto à compressão e consequentemente onde apresentam as 

maiores deformações.  

Analisando-se apenas as regiões onde ocorrem as maiores concentrações de 

tensão, pode-se observar que todos os métodos de análise apresentam indicações 

condizentes com a realidade, porém, ao analisarmos os valores encontrados em 

cada método, verificamos uma grande disparidade entre os resultados. 

Buscando a comparação entre os métodos de análise, conclui-se que os 

resultados apresentados são inconclusivos, necessitando aprofundar a pesquisa. 

Para tanto, as medições por Strain Gauges deverão ser refeitas buscando eliminar 

ao máximo fatores que possam interferir na precisão das medições como: 

Substituição de todos os fios de ligação dos Strain Gauge; Padronização da bitola 

dos fios; Montagem de terminais tipo espiga na extremidade de cada fio; Eliminação 

de qualquer equipamento ou dispositivo gerador de campo elétrico ou magnético na 

região da leitura; Inspeção na curva par a eliminação de possíveis vazamentos que 

possibilitem instabilidade na pressão; Certificação do perfeito funcionamento e 

calibração dos extensômetros. 

Para novas análises nos softwares gráficos, devem-se refazer os modelos 

virtuais para certificar-se que a geometria não apresenta qualquer desvio que venha 

a interferir nos resultados. Também é necessária uma análise do material da curva 
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de expansão para que os parâmetros inseridos nos softwares sejam exatamente os 

mesmos do tubo ensaiado. 

Dando continuidade a esse trabalho científico, ao adotar-se tal procedimento 

aumenta-se a probabilidade de obtenção de resultados mais consistentes. 
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