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RESUMO

Apesar da vida em fadiga de risers flexíveis ser de grande importância na
explotação “off-shore”, os dados disponíveis são bastante restritos. A interação entre as
suas várias camadas, as inúmeras combinações realizadas entre elas para se obter
diferentes características e os recentes avanços em termos de materiais, nos obrigam a
estudá-los constantemente. Este trabalho tinha como objetivo principal a construção de um
equipamento para possibilitar o estudo da vida em fadiga de risers, através de movimentos
de tração combinada com flexão, referentes ao teste “a” da classe II da norma API 17B,
bem como todos os outros testes da classe I da referida norma.
Foram projetadas a estrutura e todos os demais componentes, que posteriormente
foram redimensionados pelos resultados obtidos em simulações numéricas (elementos
finitos).
Posteriormente, de posse de todos os componentes, realizou-se a montagem do
equipamento, seguida de um teste final, que foi acompanhado por uma análise
extensométrica dos principais pontos da estrutura.
A conclusão básica deste trabalho foi obtida através da comparação das análises por
elementos finitos e extensométrica, onde foi constatado que o equipamento estava apto a
entrar em operação para a realização de ensaios estáticos ou dinâmicos, observando-se
apenas algumas restrições comentadas.
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ABSTRACT

Even though the fatigue behavior of flexible risers is of great importance to the offshore explotaition industry little is currently known. The interaction between its several
layers, their countless arrangements to achieve different characteristics and the new
advancements in terms of materials, is a continuous challenge to the designer. The main
objective of this work was to build an equipment to evaluate the flexible riser fatigue
behavior, by the combined loading of traction and bending movements according to the
test “a” of class II of API 17B.
The structure and all components were designed and later improved with results
obtained from numerical simulations.
Once the equipment was fabricated a final test of the structure was performed with
the points of larger stresses continuously monitored with electrical resistance strain gages
bonded to the structure.
The main conclusion of this work was obtained through numerical simulations and
electrical resistance strain gages analysis comparison, where was defined that the
equipment is fit to work in static and dynamic loadings being observed the maximum load
restrictions.
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1. INTRODUÇÃO

Uma das grandes ironias da natureza é que os mais abundantes e valiosos recursos
ocorrem com muita freqüência em ambientes de difícil ou impossível acesso aos seres
humanos. Um exemplo disso é o petróleo, onde grandes reservas se encontram abaixo da
superfície dos oceanos, apresentando, para a sua exploração, um grande desafio à nossa
inventividade.
O petróleo já é conhecido pela humanidade à pelo menos cinco mil anos, porém, só
começou a ser explorado comercialmente na segunda metade do século XIX. Desde o
início de sua exploração, por volta de 1860, os poços somente eram perfurados em terra
firme, chegando a pequenos lagos e mares rasos em torno de 1900 e finalmente em águas
profundas a partir de 1950.
No Brasil, a história do petróleo foi alavancada pela crise da década de 70, quando
a Petrobras se viu obrigada a aumentar a sua produção, para atender a demanda interna do
país. Devido à baixa resposta dos poços perfurados em terra firme, foram voltados os
esforços para o mar. Desde então a produção marítima não parou de crescer e hoje alcança
cerca de 80% da produção nacional.
À medida que o homem ia avançando em águas cada vez mais profundas, ia
enfrentando maiores desafios, como as altas pressões do fundo do oceano, força das
correntes marinhas e ondas, etc. Como solução para alguns desses problemas, surgiram os
risers flexíveis. Neste trabalho será utilizado o termo risers para definir os trechos
submetidos a carregamento dinâmico das tubulações flexíveis utilizadas para a elevação de
óleo ou gás dos poços submarinos para a plataforma ou navio de produção. Os risers
flexíveis apresentam uma resistência mecânica igual à dos risers rígidos, maior resistência
1

à fadiga e ainda maior proteção contra a corrosão, essas características são muito
importantes, pois falhas deste tipo de tubulação, invariavelmente ocasionam graves danos
ambientais, pelo vazamento de grandes quantidades de óleo nos oceanos.
Os risers flexíveis, apesar de serem objeto de estudos por parte de empresas de
petróleo, fabricantes e universidades, ainda apresentam muitos detalhes a serem
desvendados, como por exemplo, a real vida útil e a interação entre as várias camadas que
o compõem.
Tendo experiência de três anos na pesquisa de fadiga em risers rígidos através de
ensaios de ressonância, propomos a ampliação dos estudos para esta nova área, a dos tubos
flexíveis, através da construção de um equipamento capaz de simular situações próximas
das situações encontradas pelos risers, conexões e acessórios, quando do exercício de suas
funções em campo. Neste trabalho são apresentados alguns componentes, os quais o
equipamento em desenvolvimento se propõe a testar, bem como o próprio projeto do
equipamento, seguido da sua construção, teste e comparação com as análises realizadas na
etapa de projeto.

2

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

Risers
Os risers flexíveis são tubos compostos por várias camadas sobrepostas de

materiais diferentes, organizados de forma a se obter ótimas características de resistência à
tração, pressão externa e pressão interna, proteção contra a corrosão, boa flexibilidade e
menor atrito entre camadas.
Os risers têm como suas principais funções: a produção de gás, água e óleo; a
injeção de água, gases e produtos químicos em poços e o transporte de semiprocessados de
óleo e gás.

2.1.1 Tipos de Construção
Os riser flexíveis, devido à sua forma construtiva, podem ser subdivididos em duas
categorias: “Bonded” e “Unbonded Pipes”.
Unbonded pipes – Os chamados “unbonded pipes” são risers cujas camadas são
desprovidas de qualquer tipo de união, permitindo uma maior mobilidade entre as
camadas, o que proporciona ao riser uma maior flexibilidade.
Os “unbonded pipes” são classificados em 3 famílias distintas (API 17B). A família
I (leve), se caracteriza por não possuir a carcaça interna e é indicada para pressões mais
baixas. A família II (intermediária), se caracteriza por não possuir as camadas de
armaduras de pressão e revestimento intermediário, caracterizando esta família como de
classe de pressão média. A terceira família (família III), pode sofrer em alguns casos, com
3

a ausência apenas do revestimento intermediário, justificando a classificação da família
como tubos pesados, ou simplesmente reforçados.
Bonded pipes – Os chamados “bonded pipes” são risers cujas camadas são unidas
por meio de adesivos ou processo de vulcanização.
Os “bonded pipes”, são classificados em duas famílias, conhecidas como IV e V,
cuja principal diferença se deve ao fato dos risers da família IV não possuírem carcaça
interna, conseqüentemente, resistindo a classes de pressões mais baixas.
As principais camadas que compõem os risers são:
Carcaça – A carcaça é a camada mais interna de um riser, sendo composta por um
perfil metálico enrolado em forma de helicóide. A seção deste perfil pode variar conforme
o projeto ou o fabricante, mas a sua principal função é resistir à pressão externa,
possibilitando uma boa flexibilidade ao tubo.
Os materiais geralmente empregados na sua construção são: para “unbonded pipes”
aços carbono, aços inoxidáveis ferríticos (AISI 409 e AISI 430), aços inoxidáveis
austeníticos (AISI 304, 304L, 316 e 316L), aços inoxidáveis alta liga (UNS S31803) e
ligas a base de Níquel (N08825) e para “bonded pipes” além dos materiais referidos acima,
podem ser usadas algumas ligas de alumínio.
Revestimento interno – É uma camada polimérica colocada externamente à carcaça,
com o objetivo de manter a estanqueidade do fluido a ser transportado e diminuir o atrito
entre a carcaça e as próximas camadas.
Os materiais geralmente empregados na sua construção são: HDPE (Polietileno de
alta densidade), XLPE (Polietileno termofixo), PA-11 ou PA-12 (Poliamida) e PVDF
(Fluoreto de polivinideno – termoplástico), para “bonded” e “unbonded pipes”.
Armaduras de pressão – É composta por um perfil metálico enrolado em forma de
helicóide, externamente ao revestimento interno. As armaduras de pressão, quando em
pares, são enroladas em sentidos contrários, para que quando o conjunto seja tracionado, os
esforços torcionais de uma camada compensem os da outra, mantendo o conjunto em
equilíbrio. Entre ambas as camadas, pode ser encontrada uma camada de material
polimérico antiatrito, para aumentar a mobilidade do conjunto.
4

O material geralmente empregado para “unbonded pipes” é o aço carbono, cujo teor
de carbono varia conforme a resistência mecânica exigida no projeto. Para “bonded pipes”
usam-se materiais compósitos tais como: fibra de vidro, fibra de carbono e fibra de
aramida o que permite uma redução de peso de 75% somente nesta camada.
Revestimento intermediário – O revestimento intermediário é uma camada
polimérica externa à armadura de pressão e sua principal função é reduzir o atrito entre a
referida camada e as armaduras de tração cruzadas.
Os materiais geralmente empregados na sua construção são os mesmos utilizados
na construção do revestimento interno.
Armaduras de tração cruzadas – Esta camada é geralmente composta por fitas de
aço enroladas em forma de helicóide, externamente ao revestimento intermediário, são
encontradas necessariamente em pares (geralmente 2 ou 4 camadas), devido a sua forma
construtiva, que ao ser tracionada, provoca esforços torcionais que são imediatamente
compensados pela segunda camada, enrolada no sentido oposto. Entre ambas as camadas
podem ser encontradas camadas de material polimérico antiatrito para aumentar a
mobilidade entre as camadas. Sua principal função é garantir a resistência à tração do
conjunto.
Os materiais empregados na construção desta camada são os mesmos empregados
na construção das armaduras de pressão.
Revestimento externo – É a camada mais externa do riser, de composição
polimérica, sua principal finalidade é proteger as camadas internas da contaminação pelo
fluido externo.
Os materiais geralmente utilizados na sua construção são: HDPE, PA-11 e PA-12
(poliâmida), tanto para “bonded” quanto para “unbonded pipes”.
A Figura 2. 1 apresenta a disposição das diferentes camadas de um riser flexível.
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Figura 2. 1

Disposição e nomenclatura das várias camadas de um riser flexível.

2.1.2 Utilização dos Dutos Flexíveis
Condições Estáticas
Consideram-se condições estáticas aquelas em que o componente não sofre
qualquer tipo de carregamento dinâmico, ou aquelas situações em que os carregamentos
dinâmicos são de ordem muito baixa, não oferecendo qualquer risco de falha por fadiga ao
tubo. Exemplos de aplicações estáticas dos risers flexíveis são:
•

Conexões submarinas onde há dificuldade de alinhamento e imprecisão
dimensional.

•

Situações

envolvendo

terrenos

movediços

ou

possíveis

danos

por

desmoronamentos do terreno.
•

Situações em que as linhas mudam de localização de acordo com as características
de produção e devem ser reutilizadas.

•

Quando não se consegue preparar satisfatoriamente o solo para o assentamento de
tubulações rígidas.
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•

“Jumper lines”, ligações curtas entre dois pontos fixos, como por exemplo: ligações
entre poços e “manifolds” e entre poços e risers rígidos.

Condições Dinâmicas
Condições dinâmicas são todas aquelas em que há um carregamento cíclico de tal
ordem a ser capaz de gerar falha por fadiga em um tubo flexível. Exemplos de aplicações
dinâmicas em risers flexíveis são:
•

Ligações entre pontos de produção e de distribuição, quando há movimento relativo
entre esses dois pontos em serviço. Este tipo de aplicação geralmente envolve uma
plataforma flutuante de produção.

•

Sistemas de carregamento de navios.

•

Conexões entre plataformas flutuantes e equipamentos submersos. A Figura 2. 2
apresenta o movimento de flexão do riser conforme o deslocamento gerado na
plataforma pelas condições ambientais (ondas, ventos, correntes marinhas, etc).

Figura 2. 2

•

Plataforma semi-submersível se movimentando conforme as condições
ambientais, provocando a flexão do riser.

“Jumper lines”, ligações médias e longas entre dois pontos, onde um ou ambos os
pontos são móveis, por exemplo, ligações entre plataformas fixas e navios de
transporte, linhas flutuantes de transferência de carga entre navios, etc.
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2.1.3 Dimensões
Atualmente os risers flexíveis são fabricados em diâmetros de 0,05m a 0,5m, sendo
limitados apenas pela capacidade de produção atual. Os comprimentos dos tubos flexíveis
são limitados apenas pela capacidade de transporte dos mesmos, visto que são
armazenados em carretéis que devem ser transportados geralmente em navios.

2.2

Umbilical de Serviço Integrado (ISU)
Embora este trabalho somente tenha tratado até o presente momento de risers

flexíveis, convém mencionar que o equipamento em desenvolvimento deverá abranger
testes em uma faixa mais ampla de produtos “off shore”. Alguns exemplos destes produtos
são: ganchos, cordas, amarras, manilhas, cabos de aço para ancoragem de plataformas e
umbilicais. Os umbilicais de serviço integrado, mais conhecidos como ISU, também se
apresentam nessa lista de produtos a serem testados.
Os ISU são uma espécie de riser flexível, ao qual são adicionados cabos elétricos,
tubos hidráulicos e linhas de controle, combinando a funcionalidade dos umbilicais à
resistência do riser flexível.
A resistência à tração de um ISU, provém do próprio riser, ao qual são enrolados
em forma de helicóides os componentes elétricos, hidráulicos e linhas de controle. Esta
montagem é recoberta por uma camada polimérica protetora e, em alguns casos, recebe
uma armadura metálica internamente a esta camada, com o objetivo de proteger contra
danos externos, o que provoca um aumento de peso e diâmetro do tubo, reduzindo o raio
de curvatura e movimentos dinâmicos.

2.3

Multibores
O “multibore” é mais um item da família de produtos “off shore”, ao qual o

equipamento em desenvolvimento está sendo adaptado para ensaios futuros.
O conceito de “multibore” combina múltiplos risers flexíveis e/ou umbilicais (ISU),
unidos em uma única construção. A quantidade de risers ou umbilicais varia conforme a
necessidade do projeto e nesse tipo de construção se torna necessário o uso de pequenas
tubulações poliméricas para enchimento com o objetivo de manter uma seção circular ao
tubo. Os “multibores” podem também receber uma armadura metálica abaixo da camada
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polimérica externa de revestimento para proteger contra danos externos. A Figura 2. 3
apresenta uma seção transversal de um exemplo de configuração de um “multibore”, onde
se pode observar todos os seus componentes, incluindo os tubos de enchimento.

Figura 2. 3

Seção transversal de um “multibore”, contendo 6 risers flexíveis de
diferentes tamanhos e tubos de enchimento.

A construção de um “multibore” se torna muito mais complexa que a de um
umbilical, porém, a sua utilização gera uma grande simplificação no “lay out” da planta
produtora, reduzindo razoavelmente os custos de instalação e manutenção das linhas.

2.4

Limitadores de Curvatura
Os limitadores de curvatura são componentes utilizados em condições quasi-

estáticas e dinâmicas, com o objetivo de reduzir os esforços causados pela flexão do tubo
junto às conexões. Atualmente utilizam-se 2 tipos de limitadores, o “bellmouth”, uma
espécie de tubo metálico com uma boca de sino que envolve o riser limitando a sua
curvatura a um raio pré-determinado e o “bend stiffener”, uma espécie de cone de material
flexível que envolve o riser próximo a uma conexão, aumentando a sua resistência
gradativamente à medida que aproxima-se da conexão. Existe ainda uma terceira
configuração na qual o riser passa internamente á um tubo rígido de aço com uma pequena
folga e o “bend stiffener” é acoplado na extremidade desse tubo, dessa forma os esforços
fletores no riser são afastados a uma distância razoável da sua conexão. A Figura 2. 4
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mostra um “bend stiffener” acoplado a uma conexão, onde se pode observar que o seu
formato cônico proporciona maior rigidez ao riser à medida que o mesmo se aproxima da
conexão, à direita observa-se a configuração onde o “bend stiffener” é colocado na
extremidade de um tubo rígido, longe do “end fiting”.

Figura 2. 4

“Bend stiffener” acoplado a uma conexão envolvendo um riser flexível
(esquerda) e “bend stiffener” acoplado a um tubo rígido longe da conexão
(direita).

A Figura 2. 5 apresenta um “bellmouth” envolvendo um riser flexível próximo a
uma conexão com a plataforma, onde se pode observar que ambos não possuem uma união
fixa e a curvatura do riser é limitada pelo formato da boca de sino na parte inferior do
“bellmouth”.
Os limitadores de curvatura são grandes responsáveis pelo aumento da vida em
fadiga de conexões de risers flexíveis, logo, sua utilização torna-se indispensável e, desta
forma, qualquer equipamento para teste de risers deve ser projetado para realizar testes
com a sua presença.
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Figura 2. 5

2.5

Apresentação de um “bellmouth” envolvendo um riser próximo a sua
conexão na plataforma.

Restritores de Curvatura
Os restritores de curvatura são componentes utilizados em condições estáticas,

geralmente acoplamentos horizontais, com o objetivo de impedir o dobramento do riser
flexível pela ação do próprio peso. Atualmente um único tipo de restritor de curvatura é
utilizado e consiste em anéis metálicos ou de elastômeros resistentes interligados,
projetados de forma a permitir um raio máximo de curvatura. O seu comprimento pode ser
aumentado ou diminuído pelo acréscimo ou retirada de anéis do conjunto.
A Figura 2. 6 apresenta um exemplo esquemático de um restritor de curvatura, onde
se pode observar a forma de construção bi-partida e o seu mecanismo de funcionamento.
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Figura 2. 6

2.6

Mecanismo de funcionamento de um restritor de curvatura

Conectores
Atualmente são usados uma grande variedade de conectores, tais como: flanges,

conectores de desconexão rápida, conectores de conexão e desconexão rápida, conectores
com válvula de proteção contra vazamentos, etc. Porém o acoplamento de todos esses tipos
de conectores com os risers flexíveis são realizados através dos chamados “end fittings”,
que são estruturas especialmente desenvolvidas para o acoplamento perfeito de todas as
camadas que compõem o riser, evitando vazamentos e desconexões devido a esforços
trativos.
Os “end fittings” são especialmente desenvolvidos para cada família de riser e para
cada tipo de construção (bonded ou unbonded). A Figura 2. 7 apresenta um desenho
esquemático de um “end fitting” para “unbonded pipe”, onde se pode observar o seu
perfeito acoplamento com todas as camadas do riser. Na sua extremidade esquerda,
observa-se também a conexão de um flange por intermédio de soldagem.
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Figura 2. 7

Exemplo típico de “end fitting” para “unbonded pipe” (AMERICAN
PETROLEUM INSTITUTE 1998).

Os “end fittings” podem ser construídos com ou sem o seu conector apropriado.
Quando construído sem conector, este é acoplado ao “end fitting” diretamente por processo
de soldagem. Por este mesmo processo o “end fitting” pode ser acoplado diretamente a
uma tubulação rígida de aço.
No lado oposto ao conector, os “end fittings” podem possuir uma pré-disposição
para o acoplamento de um limitador ou restritor de curvatura dependendo da necessidade
do projeto.

2.7

Generalidades
Usualmente, cada riser é projetado para uma plataforma específica (Petrobras

1997), cujos dados como profundidade da lâmina d’água, estrutura da plataforma,
orientação geográfica, condições do mar e clima durante as estações do ano e orientação do
suporte do riser na plataforma, são anteriormente estudados (Petrobras 1995).
Todos os dados referidos anteriormente são responsáveis pela variação da carga de
tração e do ângulo de flexão do riser. Com o estudo desses itens, podemos construir uma
tabela com as probabilidades de ocorrência de vários níveis de carregamento durante a vida
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útil estipulada para o riser, que geralmente é de cerca de 20 anos. Estes níveis de
carregamentos seriam divididos de acordo com a intensidade da carga de tração e do
ângulo de flexão do tubo. Como as cargas e os ângulos de flexão elevados ocorrem
somente na presença de ventos fortes e ondas e correntes marinhas de grandes proporções,
que são fenômenos que ocorrem com menor freqüência na natureza, a projeção de
carregamentos durante a vida útil do riser leva em conta essa probabilidade de ocorrência
de cada evento. A Figura 2. 8 mostra esquematicamente como as correntes marinhas, o
vento e as ondas atuam sob o carregamento dos risers, além desses movimentos, as ondas
causam ainda inclinações laterais nas plataformas flutuantes ou navios de produção, o que
contribui em grande parte nos ângulos de flexão dos risers.

Figura 2. 8

2.8

Desenho esquemático da atuação de elementos da natureza sob o
carregamento mecânico dos risers.

Carregamentos Devido às Ondas
O carregamento devido às ondas possui grande influência na vida em fadiga de um

riser, pois o mesmo, aliado à força dos ventos, provoca o deslocamento lateral da
plataforma e, conseqüentemente, a flexão do riser. Nos risers instalados em catenária, o
deslocamento lateral da plataforma, provoca também, um grande aumento na carga de
tração do tubo o qual deve ser estudado cuidadosamente.
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A Tabela 2. 1 mostra um exemplo dos vários níveis de carregamento provocados
pela força das ondas em um riser, assim como a sua probabilidade de ocorrência. Esses
dados são posteriormente utilizados para a realização dos ensaios de fadiga.
Tabela 2. 1

Prováveis carregamentos durante os 20 anos de vida útil de um riser,
referentes ao Campo Garoupa (Bacia de Campos) – Plataforma P36
(Petrobras 1997).

Altura das
ondas (m)
3,25
4,25
5,25
6,75
8,25
9,75

Intervalo
entre ondas
(s)
4,74
4,96
5,30
5,49
5,89
6,50

nº ciclos em
20 anos

Força de
tração (KN)

Ângulo de
flexão (graus)

1000000
755200
152060
33440
4660
900

405
415
422
447
459
450

16,7
16,9
17,0
17,2
17,6
18,9

As ondas menores provocam carregamentos que não possuem maior significância
com relação à fadiga em risers, por isso podem ser desprezadas.

2.9

Carregamento Devido às Correntes Marinhas e Movimentos da Plataforma
Para risers instalados em forma de catenária, podemos calcular as forças devido ao

seu peso próprio, que atuam nas suas duas extremidades, pelas seguintes equações
(SWANSON et al. 1995):
FP = FS + P * H

(1)

 P*H 
FS = 

 sen θ H − 1

(2)

Onde FP é a força trativa no ponto de conexão com a plataforma, FS a força trativa
na outra extremidade do riser (extremidade submersa), P é o peso por unidade de
comprimento do riser submerso em água e H é a altura da lâmina d’água. A Figura 2. 9
apresenta a instalação de um riser em catenária em uma plataforma de exploração.
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θS

Figura 2. 9

Dimensões, forças e ângulos em um riser instalado em catenária.

O comprimento total do riser (Lf) e a distância horizontal da conexão com a
plataforma até a extremidade submersa (Xf) são dados pelas seguintes equações
(SWANSON et al.1995):

F 
L f =  P  * sen θ S
 P
1 + sen θ S 
 F 
X f =  S  * ln 

 2* P 
1 − sen θ S 

(3)

(4)

Onde θS, é o ângulo formado entre a catenária do riser e a vertical na conexão
submersa.
A Figura 2. 10 apresenta a evolução das cargas nas extremidades do riser de acordo
com a variação do ângulo θH (SWANSON et al.1995).
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2.10

θH)
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76 75

Evolução das cargas nas extremidades do riser de acordo com a variação do
ângulo θH para uma plataforma instalada em uma lâmina d’água de 915
metros e cujo riser possui um peso por metro linear, submerso, de 9 Kgf/m.

Tensões Estáticas

A flexibilidade de um riser se deve, basicamente, ao baixo módulo de elasticidade
das camadas poliméricas e ao deslocamento relativo entre as fitas metálicas que compõem
as camadas de armaduras de tração cruzadas. Há alguma fricção entre as camadas, então,
os deslocamentos são governados pela elasticidade dessas fitas e pelas forças de fricção.
Para curvaturas médias, assume-se que as fitas adotam uma forma ovalada
eliminando os efeitos da fricção, então a tensão estática é composta de (PETROBRAS
1996):
-

Tensão de flexão

σ F (θ ) =

E.e
δC F (θ )
2

onde
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(5)





2
2

1 
ξ . cos α
2
− sen α 
δCF (θ ) = 1 −
am  
am 



 1 + R . cosθ 

0

 


(6)

e
2

1,5.am
ξ = 1−
2
1,5.R0 .am + R0 . tan 2 α

-

(7)

Tensão torcional

τ T (θ ) =

2.11

E.e. sen α . cos α  1

− 3

2
2,6.R0

 sen α

(8)

Tensões Dinâmicas

Em flexões dinâmicas, pode-se definir uma variação de curvatura crítica sob a qual
não ocorre deslocamento entre as camadas como (PETROBRAS 1996):
~

π 2 . P C 2 .F2
C C (θ ) =
4.E.e. sen α . cos 2 α
~

(9)

~

onde P C 2 é um valor estimado.
Em variações de curvaturas menores que o valor crítico, assume-se que os
deslocamentos das armaduras de tração cruzadas são nulos, então as tensões dinâmicas são
compostas por (PETROBRAS 1996):
-

Tensão de flexão normal
~

σ F (θ ) =
-

~

E.b 1
δ cosα 1 + sen 2 α sen θ
2 R

(

)

(11)

E.e 1
δ sen α . cosα . cosθ
2,6 R

(12)

Tensão torcional
~

τ T (θ ) =
-

(10)

Tensão de flexão transversal

σ T (θ ) =
-

E.e 1
δ cos 2 α . cos 2α . cosθ
2 R

Tensão axial devido à fricção
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 1

δ

~
~
σ A (θ ) = inf  ~ R σ A max , σ A max (θ )
 CC





~

(13)

~

onde σ A max (θ ) é um valor estimado.
Se a variação de curvatura é maior que o valor crítico, assume-se que os
deslocamentos das fitas das armaduras de tração cruzadas existem e são positivos. Então as
tensões dinâmicas são compostas por (PETROBRAS 1996):
-

Tensão de flexão normal
 1 ~  2
− C C  cos α . cosθ
 R


~

σ F (θ ) = 3 δ
-

Tensão de flexão transversal
~

σ T (θ ) = 0
-

(15)

Tensão torcional
~

τ T (θ ) =
-

(14)

E.e 1
 1

δ sinα . cosα  2 − 3 cosθ
2,6 R
 sen α


(16)

Tensão axial devido à fricção
~

~

σ A (θ ) = σ A max (θ )

(17)

A máxima tensão de fricção usada nas fórmulas anteriores é calculada somando-se
todas as forças de fricção ao longo das fitas.
~

σ A max (θ ) =

θ

1
dFS
S0 θ∫0

(18)

com

dFS = −(PC1. f1 + PC 2 . f 2 )

4.π .am . cos α
ds
n1 + n2

(19)

e

ds =

am .dθ
sen α

(20)

As forças de fricção dependem da tensão aplicada nas fitas, que por sua vez
depende das forças de fricção, portanto a solução se dá através de iterações.
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2.12

Tensões Multiaxiais

Com o propósito de aplicar uma análise uniaxial clássica no diagrama de Haigh,
usa-se uma extensão do critério de Von Mises para tensões estáticas e dinâmicas. Então
define-se as tensões equivalentes como (PETROBRAS 1996):

σ Seq =

(σ T + σ F )2 + τ T 2

(21)

2

σ Aeq

~
 ~

2

=  0,5 σ F + σ T  + σ A  + τ T

 


(22)

Estes dois valores podem ser plotados no diagrama de Haigh. Os critérios de
projeto requerem que os pontos estejam abaixo da linha limite de durabilidade por 10
milhões de ciclos. Um outro critério requerido é que a soma desses dois valores deve ser
menor que a tensão de escoamento. A Figura 2. 11 apresenta o diagrama de Haigh com a
linha limite de escoamento, onde devem ser plotadas as tensões equivalentes de Von
Mises.

Figura 2. 11

Diagrama de Haigh, mostrando a linha limite de escoamento.
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2.13

Desgaste e Durabilidade das Fitas das Armaduras de Tração Cruzadas

Quando a variação de curvatura é menor que o valor crítico não haverá
deslocamento relativo entre as armaduras de tração cruzadas. Se a curvatura é elevada a
um nível maior que o crítico, ocorre um deslocamento relativo que pode ser calculado de
acordo com (PETROBRAS 1996):
 1 ~  a . sen θ
δ r = 4 δ . − C C  m
 R
 tan α
2

(23)

O desgaste acumulado durante um ciclo é:

δ e = 2δ r .W .P'C 2

(24)

Onde P'C 2 é a pressão efetiva de contato entre as armaduras de tração cruzadas
levando-se em conta a geometria das fitas e o espaçamento lateral entre elas.
Para cada nível de carregamento em um ensaio de fadiga é calculado um desgaste
acumulado correspondente ao número de ciclos. Assumindo que estes níveis são
distribuídos no tempo de forma conhecida, pode-se calcular o desgaste total acumulado
durante este tempo. Este desgaste pode ser maior que 25% da espessura inicial de uma fita
durante a vida útil de um riser. Sabendo-se que a espessura das fitas é reduzida a cada ciclo
dinâmico de flexão do tubo, um cálculo mais preciso de vida em fadiga leva em conta esta
nova espessura para recalcular as tensões no tubo a cada ciclo.
Além dos problemas relativos à fadiga pesquisas recentes demonstraram que 50%
dos risers flexíveis instalados no Mar do Norte, por exemplo, apresentam algum problema
ou

mau

funcionamento,

devido

a

problemas

de

permeabilidade

ao

metano,

incompatibilidade com o fluido de trabalho ou danos mecânicos causados durante a sua
fabricação ou instalação (SWANSON et al.1995).

2.14

Componentes acessórios

Existem vários modelos de ganchos, manilhas e amarras no mercado, cada modelo
para uma determinada utilização, porém, de maneira geral, estes vários elementos são
organizados por faixas de carga de resistência à tração e dentro destas faixas os mesmos
podem ser combinados livremente formando linhas com inúmeros componentes diferentes.
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Ganchos são hastes curvas de material resistente, geralmente utilizado para
levantamento de cargas ou fixação de linhas tracionadas. Os ganchos possuem sua
geometria principal muito semelhante independente do modelo, porém, o seu olhal pode
variar de um simples olhal circular para barras roscadas ou até mesmo pinos providos de
rolamento para facilitar o seu movimento de rotação.
Manilhas são acessórios constituídos de uma barra de material resistente dobrada
em forma de “U”, contendo um pino atravessado entre as suas duas extremidades, com a
finalidade de transmitir força. As manilhas, assim como os ganchos e as amarras, são
classificadas conforme uma determinada classe de resistência à tração, porém podem
possuir grandes variações tanto no diâmetro quanto na sua altura, largura e formato,
conforme a utilização para a qual foi desenvolvida. As principais famílias de manilhas
utilizadas atualmente são: manilhas de ancoragem e manilhas de carga.
Amarras são correntes formadas por elos de material resistente, geralmente
reforçadas com malhetes, fazem parte das linhas que seguram uma unidade flutuante à
âncora. As amarras possuem três tipos principais de elos: elos comuns (sem malhetes), elos
com malhete e elo Kenter (espécie de elo bi-partido, usado para a união de dois
comprimentos de amarra). Estes três componentes podem ser testados no equipamento
tema deste trabalho isoladamente (geralmente testes de tração) ou em conjunto (testes de
fadiga) utilizando qualquer combinação englobando os comprimentos de um metro a doze
metros lineares de montagem e a carga de tração máxima de 2,5 MN. A Figura 2. 12
apresenta um dos vários arranjos possíveis contendo estes três elementos de acoplamentos
utilizados em instalações “off shore”. Como se pode observar, na montagem de um gancho
são necessárias duas manilhas diferentes e, no mínimo, dois tipos de elos de amarra. Esta
variedade de componentes se deve ao fato de o olhal das manilhas não passarem por dentro
de um elo comum de amarra com malhete.
Os cabos e cordoalhas de ancoragem vêm substituindo gradativamente as amarras
na ancoragem de unidades flutuantes pela sua indiscutível vantagem na relação resistência
mecânica / densidade. São compostos por arames de aço ou fios sintéticos ou naturais,
retorcidos em forma de hélice ou trançados, utilizando a tração.
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Figura 2. 12

Exemplo de montagem de para ensaio de fadiga de componentes, contendo
um gancho, duas manilhas e cinco elos de amarras.

Os cabos e cordas de ancoragem também podem ser testados dentro do limite de
um a doze metros de comprimento e carga de tração de 2,5 MN.

2.15

Tipos de Testes de Risers Flexíveis

Uma grande variedade de testes devem ser realizadas em risers flexíveis. Em sua
grande maioria esses testes são destrutivos e, conseqüentemente, de alto custo. Outros
fatores impedem a realização de vários testes, com vários corpos de prova, para uma
melhor caracterização de cada projeto de riser. Um exemplo desses fatores é o elevado
tempo de duração de cada ensaio para os casos de fadiga, devido às baixas freqüências de
aplicação do carregamento dinâmico exigidas por norma específica.
Os testes de risers flexíveis são divididos em 3 classes, como apresentado na Tabela
2. 2. A Classe I representa os testes padrões, mais comumente usados, a Classe II
representa os testes especiais, utilizados para verificar aspectos específicos tais como
condições de instalação e operação e a Classe III que representa os testes realizados para
caracterizar propriedades específicas do tubo.
Para a aprovação de um novo projeto de tubo, ou validação de um novo fabricante,
é exigido que o tubo satisfaça, no mínimo, as exigências da Classe I.
23

O equipamento tema do presente trabalho dedica-se principalmente à realização do
teste dinâmico de fadiga, teste “a” da Classe II, porém, seu projeto foi desenvolvido de
forma tal que seja possível a realização de todos os testes da Classe I (teste padrão).
Portanto, após a aprovação final do equipamento, pretende-se qualificá-lo, tanto
para a aprovação de novos projetos de risers flexíveis, quanto validar produtos de novos
fabricantes. O equipamento pode ser utilizado também para avaliar a vida remanescente de
componentes retirados de serviço.
Tabela 2. 2

Classe

I

Classificação dos vários tipos de testes de risers flexíveis, conforme a
Norma API 17B.
Tipo

Descrição

Condições / Comentários
Tipicamente em linha reta
À pressão ambiente
Com o revestimento externo perfurado
ou retirado (pressão externa)

a. Teste de explosão
b. Teste de tensão axial
Testes padrão c. Teste de colapso

a. Teste dinâmico de fadiga

b. Teste de força de esmagamento

II

c. Teste combinado de tração e
Testes especiais curvatura
d. Teste de serviço com ácido
e. Teste de fogo
f. Teste de erosão
g. Teste TFL
a. Teste de rigidez ao dobramento
b. Teste de rigidez a torção
c. Teste de abrasão
d. Teste de descompressão rápida

III

Testes de
e. Teste de compressão axial
caracterização e
f. Teste de características térmicas
protótipos

Flexão, tração, torção, pressão cíclica,
flexão rotativa ou tração x flexão
combinados
Teste de instalação
Teste de instalação
Para examinar a degradação das tiras
de aço
Para examinar a degradação da
carcaça
Teste de fluxo
Para MBR (não destrutivo)
Para avaliação de torque (não
destrutivo)
Teste para abrasão externa

Capacidade de compressão
Em condições de escoamento

g. Teste de temperatura

Ciclos de baixas e altas temperaturas

h. Teste de baixa temperatura
i. Teste de exposição ao tempo
j. Teste estrutural em água

Teste de baixas temperaturas
Resistência a raios UV
Teste de caracterização
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2.15.1 Teste Dinâmico de Fadiga

O teste dinâmico de fadiga, objetivo principal do equipamento em questão, é
realizado em corpos de prova de dimensões reais, com um comprimento mínimo de quatro
passos das armaduras de tração cruzadas, os quais variam de acordo com o diâmetro do
tubo, acrescido do comprimento dos dois “end fittings”.
Este tipo de teste exige a presença de um “bend limiter“, que pode ser tanto um
“bend sttifener” quanto um “bellmouth”. Dos quatro passos de comprimento do corpo de
prova, um passo é reservado para o “bend limiter”, enquanto os outros três passos são
excedentes à parte coberta pelo mesmo.
A norma para ensaios de risers (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE 1998)
exige cuidados especiais em relação à temperatura do corpo de prova, a qual, em uma hora,
não deve sofrer variação superior a 2,5 ºC e com relação à pressão, a qual, em uma hora,
pode sofrer uma variação máxima de 1% para mais ou para menos da pressão estipulada
para o teste.
A referida norma, também recomenda cuidados especiais quanto ao início do
ensaio. É recomendado que o primeiro ciclo de carregamento seja utilizado para a
acomodação da estrutura do tubo, o segundo ciclo para a calibração dos instrumentos de
medição e o terceiro ciclo para verificar as medições realizadas no segundo ciclo. Somente
após este procedimento é recomendado o início do ensaio.
Quanto à freqüência de aplicação do carregamento é recomendado que a mesma
não sofra uma variação superior a 5% acima da freqüência máxima estimada para o ensaio.
Os carregamentos cíclicos aplicados em um teste de fadiga são geralmente
divididos em blocos (tipicamente sete blocos, com um mínimo de cinco). Em cada um
desses blocos, são aplicados diferentes ângulos de flexão, freqüências e número de ciclos.
Observa-se que a freqüência nunca deve exceder a 1,0 Hz e o valor recomendado é de
aproximadamente 0,2 Hz. Freqüências maiores podem ser utilizadas juntamente com
ângulos de flexão menores, tomando-se cuidados para que a temperatura do corpo de prova
não varie mais do que o permitido. Sistemas de refrigeração podem ser utilizados para
evitar a elevação de temperatura nos locais de maior flexão.
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Para a realização do teste de fadiga são exigidos um número total de ciclos entre
dois e quatro milhões, dependendo da aplicação do tubo.
Durante a realização do teste, deverão ser continuamente coletados dados referentes
a: números de ciclos, temperatura interna do corpo de prova, temperatura ambiente,
pressão interna, tensão aplicada e ângulo de flexão.
O término do teste de fadiga é determinado pela falha do tubo (ou “bend limiter”)
ou, em caso de não haver falha, ao alcançar o número de ciclos total estipulado para o
teste. Em caso de não ter havido falha, o tubo deve ser submetido a um teste de pressão
com um mínimo de 1,25 vezes a pressão de projeto.
Após a realização do teste de pressão, a dissecação de camada por camada do corpo
de prova deve ser realizada com o intuito de localizar possíveis evidências de degradação
da estrutura do tubo, preferencialmente na região de maior solicitação (variação de
curvatura).
O tubo é considerado aprovado quando não há falha e quando durante a sua
dissecação não são encontrados danos graves na sua estrutura.
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3. PROJETO DO EQUIPAMENTO

3.1

Projeto Informacional

Inúmeros equipamentos semelhantes podem ser encontrados na literatura, porém a
grande maioria não apresenta maiores detalhes de funcionamento e especificações técnicas,
por exemplo, a sua carga máxima de tração e ângulo máximo de flexão. As Figura 3. 1 a
Figura 3. 6, apresentam alguns desses equipamentos que se propõem a realizar ensaios de
fadiga e tração em risers flexíveis. Nelas podemos observar poucos detalhes do seu
funcionamento, porém, podemos observar certas limitações (dificuldade de manutenção e
posicionamento do corpo de prova), as quais pretende-se eliminar no projeto em
desenvolvimento.
A Figura 3. 1 mostra um equipamento de construção horizontal, em área aberta,
onde se pode observar que, pela sua construção, o mesmo não possui regulagem de
comprimento, logo existe a necessidade da construção de um corpo de prova com
dimensões específicas para este equipamento.
A Figura 3. 2 mostra um equipamento de construção vertical, também em área
aberta. Aparentemente este equipamento também não possui regulagem de comprimento, o
que ressalta novamente o problema anterior e devido a sua construção ser vertical existe
dificuldade de se fazer a manutenção e troca dos equipamentos elevados e até mesmo do
posicionamento do corpo de prova na máquina.
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Figura 3. 1

Máquina de ensaios Wellstream, localizada em Panama City - EUA,
projetada para testes de tração, flexão e fadiga, na posição de trabalho
horizontal. Capacidade de carga não informada (www.wellstream.com).

Figura 3. 2

Máquina de ensaios Wellstream, localizada em Panama City - EUA,
projetada para testes de tração, flexão e fadiga, na posição de trabalho
vertical. Capacidade de carga não informada (www.wellstream.com).
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A Figura 3. 3 mostra um equipamento vertical em área aberta, que apesar de não ser
tão alto quanto o anterior, aparentemente apresenta as mesmas desvantagens.

Figura 3. 3

Máquina de ensaios Coflexip, localizada em Le Trait – França, projetada
para testes de flexão e fadiga, na posição de trabalho vertical. Capacidade de
carga não informada (PETROBRAS – COFLEXIP – 1996).

A Figura 3. 4 apresenta mais um exemplo de um equipamento vertical em área
aberta, sem regulagem de comprimento para corpo de prova. Pode-se observar que existem
equipamentos hidráulicos abaixo do nível do solo e que existe a necessidade da construção
de sólidas fundações para o apoio do equipamento.
A Figura 3. 5 apresenta um equipamento horizontal, em área coberta, para corpos
de prova de 7 metros de comprimento. Sua capacidade de carga é de 2 MN e seu ângulo de
flexão máximo não é informado.
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Figura 3. 4

Máquina de ensaios Coflexip, localizada em Le Trait – França, projetada
para testes de tração, flexão e fadiga, na posição de trabalho vertical.
Capacidade de carga não informada (PETROBRAS – COFLEXIP – 1996).

Figura 3. 5

Máquina de ensaios Marintek, localizada em Trondheim – Noruega,
projetada para testes de tração, flexão e fadiga, posição de trabalho
horizontal (www.marintek.sintef.no).
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A Figura 3. 6 apresenta um equipamento vertical, em área aberta, aparentemente
sem regulagem de comprimento. Sua capacidade de carga e seu ângulo de flexão máximo
não são informados.

Figura 3. 6

Máquina de ensaios NKT, localizada na Dinamarca, projetada para testes de
tração, flexão e fadiga, posição de trabalho vertical para corpos de prova de
grandes dimensões (www.nktflexibles.com).

Existe também um equipamento nacional, localizado na cidade do Rio de Janeiro,
feito com tecnologia nacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O equipamento
de construção vertical está em funcionamento à cerca de seis meses. As fotos do
equipamento não estão disponíveis, mas sabe-se que o mesmo possui uma carga máxima
de tração de 2,25 MN e o seu conjunto de flexão pode aplicar um ângulo de cerca de 30º.

3.2

Projeto Conceitual

Estrutura: A primeira decisão tomada no projeto do equipamento, foi a opção por
um tipo de construção horizontal, o que apresenta muitas vantagens em relação a
equipamentos similares de construção vertical. Além do custo de fabricação da própria
estrutura ser razoavelmente inferior, por não necessitar da construção de escadas,
fundações, colocação de equipamentos subterrâneos e elevados, etc, este tipo de construção
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apresenta várias outras vantagens, tais como: a possibilidade da realização de ensaios em
local coberto, visto que a estrutura pode facilmente ser colocada dentro de um prédio sem
maiores adaptações; a possibilidade de fabricação de uma estrutura modular, a qual pode
adaptar-se ao tamanho do corpo de prova a ser ensaiado pelo acréscimo ou retirada de
módulos; facilidade do acompanhamento visual, tanto do ensaio, quanto do corpo de
prova, visto que a construção horizontal permite um acesso fácil e rápido; menor risco de
acidentes em caso de colapso do corpo de prova, por estar o mesmo dentro de uma
estrutura mais densamente fechada; facilidade de manutenção e substituição de
componentes e equipamentos, por estarem estes próximos ao solo.
Após essa opção por uma estrutura horizontal e modular, partiu-se em busca da
estrutura que melhor se adaptasse a estas características, chegando-se rapidamente a uma
estrutura tubular treliçada com extremidades flangeadas. Foram propostos vários modelos
de estruturas, dos mais reforçados aos mais simples, conforme mostrado nas Figura 3. 7 e
Figura 3. 8.

Figura 3. 7

Primeiro modelo de estrutura projetado, contendo oito tubos principais e um
sistema de contraventamentos externo e outro central. Esta estrutura ainda
não previa uma construção modular flangeada.
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Figura 3. 8

Segundo modelo de estrutura projetado, contendo oito tubos principais de
260mm de diâmetro com espessura de parede de 17mm. Essa nova
configuração ainda apresentava a estrutura com dimensões e peso muito
elevados.

Após a análise de várias situações de aplicação da carga por elementos finitos,
combinado com várias configurações de tubos principais e contraventamentos, chegou-se à
configuração mostrada na Figura 3. 9, onde os tubos principais possuem diâmetro externo
de 168mm e parede de 20mm e os contraventamentos possuem 114,3mm de diâmetro
externo e parede de 8mm.
Foram projetados inicialmente quatro módulos, sendo que dois deles com dois
metros de comprimento e dois com quatro metros, dessa forma consegue-se adaptar o
equipamento para qualquer tamanho de corpo de prova entre um e doze metros. A Figura
3. 9 apresenta o desenho final da estrutura modular, cuja configuração muito mais esbelta
que a dos modelos anteriores proporcionou uma redução dos custos do projeto.
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Figura 3. 9

Projeto final da estrutura modular, com somente quatro tubos principais e
um sistema de contraventamento.

Proteção: Para o fechamento da estrutura, procurou-se materiais com alta
resistência mecânica, porém, que permitissem uma boa visibilidade da parte interna do
equipamento para possibilitar um melhor acompanhamento do ensaio. Dentre os vários
materiais transparentes existentes no mercado seriam indicados o acrílico, o policarbonato
e o vidro temperado. Em razão da dificuldade de calcular as reais forças envolvidas no
caso de falha de um corpo de prova, descartou-se estes materiais, por considerar-se sua
tenacidade baixa e um alto custo (policarbonato).
A alternativa encontrada para manter uma boa visibilidade interna foi as chamadas
chapas expandidas, que apresentam uma resistência mecânica semelhante a de uma chapa
comum, porém com uma área aberta, que permite uma visibilidade de 55%, com a
vantagem de serem fabricadas em aço, o que lhes proporciona um baixo custo, baixo risco
de estilhaços e facilidade na montagem e fixação.
Em favor da segurança, optou-se pela chapa de maior espessura disponível no
mercado e, conseqüentemente, de maior resistência mecânica, com o objetivo de se obter
maior segurança durante os ensaios. As chapas expandidas foram encaixadas em molduras
e colocadas na estrutura em forma de portas deslizantes que permitem grandes áreas de
acesso ao interior do equipamento.
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A Figura 3. 10 apresenta as portas fabricadas em chapa expandida de 9,35 mm de
espessura, emolduradas com cantoneiras de 75 x 75 x 9,35 mm.

Figura 3. 10

Portas de revestimento fabricadas com chapa expandida e cantoneiras.

Especificações técnicas: A capacidade de carga (tração e compressão) e o curso
total do equipamento ficaram definidos em 2,5 MN e 250 mm, respectivamente, pelo
atuador hidráulico adquirido. Além desta capacidade de tracionar e comprimir corpos de
prova com 2,5 MN o equipamento pode flexionar corpos de prova com ângulos de ± 22,5º
ou ainda torcê-los em ângulos ilimitados. Alguns esclarecimentos devem ser feitos com
relação à utilização do equipamento, por exemplo, a estrutura do equipamento foi projetada
para suportar cargas de 2,5 MN estáticas e dinâmicas, porém, o eixo de flexão foi projetado
para suportar as cargas dinâmicas usuais para ensaios de risers que ficam em torno de 1
MN, com ou sem o movimento de torção (-22,5º a 22,5º). Em um eventual erro de
operação do equipamento, o eixo de flexão pode suportar a carga máxima (2,5 MN),
porém, as tensões atingidas chegam muito próximas do limite de escoamento do material
com o qual foi confeccionado.
A Figura 3. 11 apresenta o sistema que permite o movimento de flexão do corpo de
prova, onde se pode observar os ângulos máximo (+22,5º) e mínimo (-22,5º). A flexão é
obtida pelo giro do eixo sobre dois mancais do tipo “japonês” modelo “SD 3056 S” com 1
rolamento auto-compensador de rolo “23056 CCK/W33” cada, comandado por dois
cilindros hidráulicos de 100 KN cada. Cada rolamento possui capacidade estática de 2,85
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MN e dinâmica de 1,73 MN. O movimento de flexão poderá ser executado
simultaneamente com os movimentos de tração/compressão e/ou torção.
O movimento de torção poderá ser executado por um sistema independente
acoplado no centro do eixo de flexão, o qual será motivo de estudos futuros.
22,5º

22,5º

Figura 3. 11

Movimento do eixo de flexão, responsável pela flexão do corpo de prova.

Após serem definidos todos os materiais, equipamentos e acessórios a serem
utilizados, o projeto final do equipamento para ensaios de fadiga em risers flexíveis ficou
como mostrado na Figura 3. 12.

Figura 3. 12

Projeto final do equipamento para ensaios de fadiga em risers flexíveis.

Monitoramento de Ensaios à Distância: Para fazer o monitoramento de ensaios à
distância foram adquiridas quatro mini câmeras, as quais são conectadas à um
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microcomputador através de uma placa de aquisição de imagens, à qual permite
acompanhar e gravar imagens digitais de até 16 câmeras simultaneamente. Esse sistema de
monitoramento foi implantado como mais um dispositivo de segurança permitindo o
acompanhamento visual em tempo real do ensaio em locais protegidos (à distância), até
mesmo pela internet. A Figura 3. 13 apresenta a tela de acompanhamento das imagens
durante um ensaio.

Figura 3. 13

3.3

Tela de acompanhamento de ensaios (Geovision, modelo GV650).

Equipamentos Utilizados

Para o funcionamento da máquina de ensaios de fadiga em riser são necessários
vários outros equipamentos, tais como uma bomba hidráulica para o acionamento do
atuador, um sistema de controle para a bomba e o atuador, etc. A seguir estão listados os
principais equipamentos que compõem o conjunto.
•

Unidade hidráulica MTS SilentFlo 505.120 (3000 PSI)– Responsável pela
energia hidráulica para o acionamento do atuador de 2,5 MN.

•

Manifold MTS 293 – O “manifold” possui 6 funções distintas: liberar e
impedir o fluxo de óleo hidráulico da bomba para o atuador, permitir uma
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variação de pressão gradual, regular a pressão, filtrar o óleo, absorver as
variações de pressão e acumular a energia em excesso do óleo.
•

Atuador servo-controlado Bradford 2,5 MN (Instrom) – Responsável pela
tração e compressão axial dos corpos de prova.

•

2 cilindros hidráulicos Parker 100 KN – Responsável pelo movimento de
rotação do eixo de flexão, o qual, causa a flexão do corpo de prova.

•

Unidade hidráulica 25 CV Hidrautini (3000 PSI) – Responsável pela energia
hidráulica para o acionamento dos cilindros hidráulicos de 100 KN.

•

Controlador MTS Test Star IIs – Responsável pelo controle do “manifold” e
do acionamento do atuador de 2,5 MN.

•

2 torres de resfriamento Anemos (20 m³/h) – Responsáveis pelo
arrefecimento da água de refrigeração da unidade hidráulica MTS SilentFlo.

3.4

Análise por Elementos Finitos

Todas as análises realizadas foram feitas levando-se em conta as piores
combinações de carregamento possíveis. Algumas hipóteses foram formuladas a fim de se
analisar casos extremos de carregamentos, mesmo que suas ocorrências sejam pouco
prováveis.
As análises realizadas a seguir foram efetuadas em sólidos tridimensionais,
modelados no software “SolidWorks”, versão 2003. Estes modelos foram importados para
o software de análise por elementos finitos “Abaqus”, versão 6.2 e analisados com os
seguintes parâmetros:
-

Todas as análises foram do tipo elastoplástica com os dados dos materiais retirados
dos ensaios de tração contidos nas Tabela 3. 1 a Tabela 3. 3.

-

As malhas foram geradas no mesmo software da análise e o tamanho dos elementos
varia conforme o tamanho do componente analisado, evitando-se sempre um
número excessivo de elementos o que inviabilizaria a análise. No caso de
componentes muito grandes, para conseguir uma malha bem distribuída (tamanho
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de elementos razoável), porém com um número de elementos total menor, foram
utilizadas as ferramentas de simetria, as quais permitem a análise de meio
componente ou até mesmo um quarto ou um oitavo, quando a simetria do mesmo
permitir.

3.4.1 Estrutura Principal

A Figura 3. 14 apresenta a distribuição de tensões (Von Mises) após a aplicação da
carga de compressão de 2,5MN de forma balanceada, distribuída igualmente na face
frontal dos quatro tubos principais da estrutura. As condições de contorno na outra
extremidade impedem os deslocamentos na direção de aplicação da carga. Os elementos
utilizados na análise são elementos de viga de interpolação linear (tipo B31 – ABAQUS).
Observa-se na figura que a maior concentração de tensões ocorre nos pontos indicados
com um círculo, mas seu valor (77 MPa compressivo) não representa um ponto crítico da
estrutura (ver dados dos materiais da estrutura nas Tabela 3. 1 a Tabela 3. 3).
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Figura 3. 14

Distribuição de tensões (Von Mises) na estrutura treliçada após a aplicação
da carga de forma balanceada.
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A Figura 3. 15 apresenta a aparência final da estrutura treliçada composta por dois
módulos de dois metros e dois módulos de quatro metros, totalizando doze metros, no
detalhe à direita a seção transversal dos tubos principais e contraventamentos.
Contraventamentos
Espessura da parede 8,3 mm

Tubos principais
Espessura da parede 20 mm

Figura 3. 15

Aparência final da estrutura treliçada e seções transversais dos tubos
utilizados na sua construção.

A Figura 3. 16 apresenta a distribuição de tensões (Von Mises), resultante da
aplicação da carga de compressão de 2,5MN de forma desbalanceada, aplicada nos quatro
cantos da extremidade da estrutura, de forma que um dos quatro tubos principais receba o
dobro do carregamento dos outros, ou seja, foi aplicada a carga de 1MN em um dos tubos e
0,5MN nos outros três. As condições de contorno na outra extremidade impedem os
movimentos na direção de aplicação da carga. Os elementos utilizados na análise são
elementos de viga de interpolação linear (tipo B31 – ABAQUS). Observa-se na figura que
a maior concentração de tensões ocorre nos pontos indicados com um círculo, mas que seu
valor (117,7 MP compressível) não representa um ponto crítico da estrutura (ver dados dos
materiais nas Tabela 3. 1 a Tabela 3. 3).
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Figura 3. 16

Distribuição de tensões (Von Mises) na estrutura treliçada após a aplicação
da carga de forma desbalanceada.
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3.4.2 Flange de União dos Módulos

As uniões flangeadas dos módulos, apesar de não representarem maiores riscos pelo
fato da estrutura somente trabalhar em compressão, foram motivo de análise individual.
Foi sugerida uma situação hipotética em que um corpo de prova sendo tracionado com a
carga máxima do equipamento rompe, provocando um retorno elástico de igual
intensidade, neste caso, a carga máxima do equipamento (2,5MN) seria aplicada de forma
trativa nos flanges. Logo foi aplicada uma carga de tração de 625 KN na face frontal de um
tubo principal (equivalente à ¼ da carga total de 2,5MN). Optou-se, então, por um flange
que não sofresse deformação plástica com a aplicação desta carga, fabricado a partir de
chapas de aço ASTM A36, com 19mm de espessura e com oito furos de 22mm para a sua
fixação com os oito parafusos M20 grau 8.8 sextavados.
Optou-se pela não utilização de flanges normalizados, pelo fato dos mesmos serem
projetados para resistirem à pressão interna do tubo sem apresentar vazamento e não
especificamente para a aplicação desejada. O número elevado de parafusos na junta se
deve também à necessidade de maior resistência em caso de tração.
A Figura 3. 17 apresenta a distribuição de tensões (Von Mises) após a aplicação da
carga trativa de 625KN (retorno elástico) no topo do tubo principal. As condições de
contorno representam a fixação do flange pelos oito parafusos que serão utilizados na
união dos módulos. Foram usados elementos do tipo hexagonal de interpolação linear (tipo
C3D8 - ABAQUS), com tamanho de arestas de 5 mm, o que permitiu um total de 4
elementos na espessura da parede, com a malha formada por 22.641 elementos.
Pela análise, observa-se que no caso hipotético levantado, não haveria deformação
plástica e a integridade da estrutura seria mantida, visto que as tensões no conjunto em
geral não ultrapassam os 70 MPa, valor esse que é muito inferior à tensão de escoamento
do material utilizado (ASTM A36).
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Figura 3. 17

Distribuição de tensões (Von Mises) no flange após a aplicação da carga
trativa de 625KN, no detalhe à direita, as condições de contorno (em
laranja) e a direção e sentido da carga aplicada (em rosa).
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3.4.3 Placa de Fixação do Atuador

O quadro de fixação do atuador foi projetado de forma a resistir à carga máxima do
equipamento com um mínimo de material possível, objetivando uma redução de peso,
facilitando a sua movimentação quando for necessário a remoção ou acréscimo de módulos
no equipamento.
Depois de analisadas várias configurações chegou-se a um quadro formado por uma
placa de aço ASTM A36 de 75mm de espessura, reforçada com um anel de 62,5mm de
espessura e com diâmetro de 1500mm do mesmo material. Internamente ao referido anel,
oito reforços triangulares de 50mm de espessura completam a estrutura do quadro. A
fixação do atuador é feita através de 20 parafusos com sextavado interno M30 12.9.
A Figura 3. 18 apresenta a distribuição de tensões (Von Mises) após a aplicação da
carga máxima do equipamento (2,5MN), exercida pelo atuador, na região central da placa
(em volta do furo), na área real de contato entre ambos. As condições de contorno simulam
a simetria da placa no plano 1-3 e o apoio da mesma pelos quatro segmentos de tubo nos
seus quatro cantos. Foram usados elementos do tipo hexagonal de interpolação linear (tipo
C3D8 – ABAQUS), com arestas de 20 mm, com a malha formada por 28.428 elementos.
Pela análise podemos observar que as tensões ficam em torno dos 320 Mpa (tensão
compressiva) nos dois pontos de maior concentração (indicados com os círculos
vermelhos) bastante próximo da tensão de escoamento do material, porém, em se tratando
de tensões compressivas, isso não implica em maiores problemas. As tensões máximas
trativas (Von Mises) ocorrem na união dos oito reforços triangulares com a chapa principal
e seu valor é de cerca de 120 MPa, como se pode observar na Figura 3. 19. As tensões
máximas nas direções principais não ultrapassam os 186 MPa.
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Figura 3. 18

Distribuição de tensões (Von Mises) no flange após a aplicação da carga
máxima do equipamento.
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A Figura 3. 19 apresenta todos os elementos da placa cuja tensão ultrapassa os
180MPa, observa-se que apenas 18 elementos ultrapassam essa tensão. Nas demais regiões
da placa as tensões ficam abaixo dos 120 MPa (1/3 do limite de escoamento). No detalhe 1
a região e o sentido de aplicação da carga, no detalhe 2 as condições de contorno nos
flanges e no detalhe 3 a simetria no plano 1-3.

1

3

2

Figura 3. 19

Elementos da placa cuja tensão ultrapassa os 180MPa, nos detalhes a região
e sentido de aplicação da carga (1), condições de contorno nos flanges (2) e
simetria no plano 1-3 (3).

A Figura 3. 20 apresenta as tensões na placa na direção 1, direção na qual foi
colado um extensômetro uniaxial (CH9), cuja posição é mostrada em vermelho. Os
resultados da extensometria são mostrados no capítulo 4. Observa-se pela figura que as
tensões nesse ponto ficam entre 30 e 65 MPa.
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Figura 3. 20

Tensões na direção 1 na placa de fixação do atuador, no detalhe em
vermelho a posição de colagem do extensômetro uniaxial (CH9).
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3.4.4 Quadro Cabeçote de Flexão

O quadro cabeçote de flexão foi projetado para ser construído utilizando-se os
mesmos materiais empregados na fabricação dos módulos de dois e quatro metros da
estrutura do equipamento. Chegou-se então à configuração mostrada na Figura 3. 21.
A Figura 3. 22 apresenta a distribuição de tensões (Von Mises) após a aplicação da
carga máxima do equipamento (2,5MN), exercida pelo atuador sobre o corpo de prova, o
qual repassa esta carga para o eixo de flexão e este, conseqüentemente, para os seus dois
mancais, indicados na figura pelas setas. As condições de contorno simulam o apoio do
quadro pelos quatro segmentos de tubo nos seus quatro cantos. Os elementos utilizados na
análise são elementos de viga de interpolação linear (tipo B31 – ABAQUS). A análise
deixa claro que o nível de tensões atingido, mesmo com a carga máxima do equipamento,
não representa maiores riscos à segurança do equipamento.

Figura 3. 21

Configuração final do quadro cabeçote de flexão.
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Figura 3. 22

Distribuição de tensões (Von Mises) no quadro cabeçote de flexão após a
aplicação da carga máxima do equipamento.
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3.4.5 Eixo de Flexão

O eixo de flexão é composto por um anel central de 1000 mm de diâmetro (externo)
com espessura de parede de 100 mm. Possui, também, um eixo de 260 mm transversal a
esse anel e doze reforços triangulares de 50 mm na união de ambos, todas essas partes são
unidas através de processo de soldagem e são fabricadas em aço ASTM A 36.
A Figura 3. 23 apresenta a aparência final do eixo de flexão, resultado de várias
análises com configurações diferentes de reforços e anéis centrais, como mostrado na
Figura 3. 24.

Figura 3. 23

Aparência final do eixo de flexão.

Figura 3. 24

Várias outras configurações testadas para o eixo de flexão.
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A Figura 3. 25 apresenta a distribuição de tensões (Von Mises) após a aplicação da
carga máxima do equipamento (2,5MN), exercida pelo atuador sobre o centro do eixo,
onde será fixado o flange do riser. Os elementos utilizados são do tipo hexagonal de
interpolação linear (C3D8 - ABAQUS). As cargas de trabalho do eixo de flexão deverão
ficar em torno de 1 MN para ensaios dinâmicos (carga de teste de risers flexíveis) e 2 MN
para ensaios estáticos, porém, o eixo foi dimensionado para suportar cargas estáticas no
valor de 2,5 MN, em caso de uma eventual falha de operação.
A carga aplicada na análise é a carga máxima do equipamento, a qual raramente
será utilizada. Na análise pode-se notar uma pequena concentração de tensões na ponta dos
reforços, aonde as tensões chegam a 298 MPa. Este valor está acima da tensão de
escoamento do material, porém, provavelmente esteja sofrendo uma grande influência de
uma malha não muito refinada e de uma geometria desfavorável nessa região o que acaba
concentrando muito as tensões em apenas alguns elementos, como se pode observar na
Figura 3. 26.
A Figura 3. 26 apresenta somente os elementos do eixo cuja tensão ultrapassa os
170 MPa, observa-se que apenas 8 elementos ultrapassam essa tensão. Nas demais regiões
do eixo as tensões se mantêm sempre abaixo desse valor. As condições de contorno
simulam o apoio do eixo nos dois rolamentos autocompensadores (representados em
branco) e a simetria nos dois planos (1-3 e 2-3). A figura apresenta também, as condições
de simetria em laranja e azul e a região e sentido de aplicação da carga em rosa.
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Figura 3. 25

Distribuição de tensões (Von Mises) no eixo após a aplicação da carga
máxima do equipamento.
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Figura 3. 26

Elementos do eixo cuja tensão (Von Mises) ultrapassa os 170 MPa,
condição de simetria (em laranja e azul) e região e sentido de aplicação da
carga (em rosa).

Aplicando-se o diagrama de Goodman modificado a esta configuração, com uma
tensão limite de fadiga de 150 MPa (aproximadamente 33% do valor da tensão máxima
encontrado no ensaio de tração), proveniente da aplicação dos fatores de correção devido à
temperatura, tamanho, acabamento, etc., chegou-se para carregamentos do tipo repetido
(tipo de carregamento onde a carga varia entre um certo valor e zero) a um valor de tensão
máximo de 225 MPa para vida infinita. Este valor de tensão é alcançado quando a carga
aplicada no eixo é de cerca de 2,2 MN, valor bem acima do necessário para ensaios de
risers flexíveis.

3.4.6 Pés dos Módulos

Os pés dos módulos, apesar de não representarem maior importância no âmbito
geral da estrutura, foram motivo de análise individual devido ao elevado peso da estrutura,
estimado em torno de 30 toneladas com todos os equipamentos instalados. Foram
distribuídos ao longo de toda a estrutura vinte e quatro pés, sendo que o módulo mais
pesado possui seis pés.
A Figura 3. 27 apresenta a distribuição de tensões (Von Mises) após a aplicação da
carga de 0,1 MN (carga máxima estimada para o módulo mais pesado da estrutura)
distribuída entre os seis pés do módulo. As condições de contorno, no detalhe à direita,
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representam o apoio dos pés sobre o solo. A carga concentrada foi aplicada sobre uma
superfície rígida indeformável, representada em branco. Foram usados elementos do tipo
hexagonal de interpolação linear (tipo C3D8 - ABAQUS) com arestas de 5 mm, com a
malha formada por 1089 elementos. O material utilizado na construção dos pés foi o
ASTM A36.

Figura 3. 27

Distribuição de tensões (Von Mises) em um pé de um módulo após a
aplicação da carga máxima superestimada do mesmo. No detalhe à direita,
as condições de contorno (em laranja) e o local e sentido de aplicação da
carga (em rosa).
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Nota-se pela análise que apesar da carga máxima (peso do módulo) ter sido
superestimada, ainda sim as tensões máximas obtidas (aproximadamente 9,7 MPa) se
mantém em níveis muito baixos quando comparados com a resistência do material
escolhido (ASTM A36).

3.4.7 Degrau de Levantamento

A Figura 3. 28 apresenta a distribuição de tensões (Von Mises) após a aplicação da
carga de 0,05 MN, na borda inferior do furo. Esta carga equivale à metade do peso
estimado para o módulo mais pesado e é aplicada por um macaco hidráulico, o qual levanta
somente um lado do módulo, ficando o outro lado apoiado sobre o solo. As condições de
contorno representam a fixação da base do degrau e dos dois reforços por soldagem no
tubo principal da treliça. Foram usados elementos do tipo hexagonal de interpolação linear
(tipo C3D8 – ABAQUS) com arestas de 5 mm, o que permitiu um total de 3 elementos na
espessura da parede, com a malha formada por 5.220 elementos.
Como se pode ver na figura, as tensões na estrutura não ultrapassam os 150 MPa.
Existe uma pequena concentração de tensões na borda do furo que se deve à aplicação da
carga ao longo de uma linha, aonde as tensões chegam a 237 MPa, mas que também não
ultrapassam a tensão de escoamento do material (ASTM A36).
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Figura 3. 28

Distribuição de tensões (Von Mises) no degrau após a aplicação da carga
equivalente a ½ da carga máxima (peso) estimada do módulo. No detalhe à
direita, as condições de contorno (em laranja) e sentido e região de
aplicação da carga (em azul).
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A Figura 3. 29 mostra o posicionamento do degrau de levantamento de um módulo
de dois metros, marcado com o círculo vermelho.

Figura 3. 29

Perspectiva da montagem do equipamento com o posicionamento do degrau
de levantamento em um módulo de dois metros (marcado em vermelho).

3.4.8 Parafusos

Para a união dos módulos foram utilizados 160 parafusos M20 8.8 sextavados, os
quais normalmente não sofrerão esforços trativos, porém, como anteriormente explicado,
foi sugerida uma situação hipotética em que os parafusos seriam tracionados com a carga
máxima do equipamento. Dessa forma os parafusos sofreriam um esforço de 344 MPa.
Como as juntas aparafusadas da estrutura não trabalharão em fadiga, e dificilmente
sofreriam a referida carga trativa, optou-se por uma análise estática onde foram escolhidos
parafusos cuja tensão máxima é de 800 MPa, garantindo um coeficiente de segurança
maior que 2.
3.5

Testes de Segurança

Com o objetivo de garantir a segurança dos operadores e observadores, foram
realizados vários testes, atacando os possíveis pontos fracos do equipamento. Após várias
análises foram identificados os seguintes pontos em que seria possível a ocorrência de
defeitos, os quais poderiam causar acidentes: materiais e juntas soldadas.
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A seguir são descritos os testes realizados nestes itens, bem como os resultados
obtidos.

3.5.1 Teste de materiais

Com o objetivo de verificar a qualidade dos materiais utilizados na construção do
equipamento, foram efetuados ensaios de tração, dureza e análise química. Os valores
desses ensaios foram comparados com os valores normalizados para os materiais,
encontrados na literatura. Foram analisados os itens de maior responsabilidade para a
segurança do equipamento, começando pela estrutura treliçada, com seus dois tubos
diferentes (tubos principais e contraventamentos) e por fim, as chapas de aço utilizadas na
construção da placa de fixação do atuador e eixo de flexão.
Os resultados dos ensaios são apresentados a seguir, subdivididos pelo item
analisado.

Tubo Principal

Para a construção da estrutura treliçada, mais especificamente dos tubos principais,
foram utilizados aproximadamente setenta metros do tubo 168 x 20mm DIN ST 52. Para a
caracterização química do material foram realizadas três análises em equipamento de
espectroscopia de emissão óptica da marca Spectrolab, modelo LAVFA18B, cuja média do
teor dos principais elementos é apresentada na Tabela 3. 1.
Para a caracterização mecânica do material foram confeccionados três corpos de
prova de tração reduzido, tamanho 6, tipo “round tension”, em conformidade com a norma
ASTM E 8M. Os ensaios de tração foram realizados em equipamento servo-hidráulico
universal de ensaios marca MTS, modelo 810 e seus resultados se encontram na Tabela 3.
1. Para a complementação das características mecânicas, foram realizadas três medições de
dureza Brinell em durômetro da marca Wolpert modelo Dia Testor 2Rc e os resultados
obtidos também se encontram na referida tabela.
Como podemos observar, o material se encontra plenamente de acordo com as
especificações normalizadas na literatura.
59

Tabela 3. 1

Resumo de ensaios realizados para a caracterização do material dos tubos
principais da estrutura treliçada – DIN ST 52.

Elemento

Norm DIN
ST52
Medido

C
(%)

Si
(%)

0,2

0,3

0,14 0,24

Limite de Limite de
Alongamento Dureza
P
S (%) resistência escoamento
(%)
Brinell
(%)
(MPa)
(MPa)
máx. máx.
1,4
510
343
22
145
0,03 0,03
1,46 0,01 0,01
570
378
30
170
Mn
(%)

Contraventamentos

Para a complementação da estrutura treliçada, foram utilizados como reforços, os
chamados contraventamentos. Foram utilizados aproximadamente sessenta metros do tubo
114 x 8mm ASTM A53 grau B. Para a caracterização química do material foram realizadas
três análises no equipamento de espectroscopia de emissão óptica referido no item anterior,
cuja média do teor dos principais elementos é apresentada na Tabela 3. 2.
Para a caracterização mecânica do material foram confeccionados três corpos de
prova de tração reduzido, tamanho 4, tipo “round tension”, em conformidade com a norma
ASTM E 8M. Os ensaios de tração foram realizados no equipamento servo-hidráulico
universal de ensaios referido no item anterior e seus resultados se encontram na Tabela 3.
1. Para a complementação das características mecânicas, foram realizadas três medições de
dureza Brinell no durômetro referido no item anterior e os resultados obtidos também se
encontram na referida tabela.
Como podemos observar, o material se encontra plenamente de acordo com as
especificações normalizadas na literatura, exceto uma variação razoável na porcentagem de
Mn e uma dureza um pouco abaixo do encontrado na literatura, mas que não chegam a
produzir um prejuízo à resistência do equipamento.
Tabela 3. 2

Resumo de ensaios realizados para a caracterização do material dos
contraventamentos da estrutura treliçada – ASTM A53 grau B.

Elemento

Limite de Limite de
C
Si Mn
P
S
Alongamento Dureza
resistência escoamento
(%) (%) (%) (%) (%)
(%)
Brinell
(MPa)
(MPa)

Norma ASTM
0,25
A 53 B
Medido

0,2

0,2

1,2

máx. máx.
0,05 0,045

415

240

23

140

0,23

0,5

0,01 0,01

465

308

37

128
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Placa de Fixação do Atuador e Eixo de Flexão

Para a fabricação da placa de fixação do atuador e todos os seus reforços e ainda o
eixo de flexão, foram utilizados aproximadamente cinco toneladas de chapas de várias
espessuras, todas do material ASTM A36. Para a caracterização química do material foram
realizadas três análises no equipamento de espectroscopia de emissão óptica referido no
primeiro item (tubo principal), cuja média do teor dos principais elementos é apresentada
na Tabela 3. 3.
Para a caracterização mecânica do material foram confeccionados três corpos de
prova de tração reduzido, tamanho 6, tipo “round tension”, em conformidade com a norma
ASTM E 8M. Os ensaios de tração foram realizados no equipamento servo-hidráulico
universal de ensaios referido no item tubo principal e seus resultados se encontram na
Tabela 3. 3. Para a complementação das características mecânicas, foram realizadas três
medições de dureza Brinell no durômetro referido no item tubo principal e os resultados
obtidos nestas medições também se encontram na referida tabela.
Como podemos observar, o material se encontra plenamente de acordo com as
especificações normalizadas na literatura.
Tabela 3. 3

Elemento

Resumo de ensaios realizados para a caracterização do material da placa de
fixação do atuador e eixo de flexão – ASTM A36.
C
(%)

Norma
ASTM A 36 0,26
Medido
0,15

Limite de Limite de
P
Alongamento Dureza
S (%) resistência escoamento
(%)
(%)
Brinell
(MPa)
(MPa)
máx. máx.
0,4 1,03 0,04 0,05 400 - 550
250
20
130
0,18 1,01 0,02 0,02
452
253
27
135
Si
(%)

Mn
(%)

3.5.2 Juntas soldadas

As juntas soldadas representam sempre um motivo de atenção especial,
principalmente quando se trabalha com equipamentos para ensaios de fadiga, visto que são
fortemente susceptíveis à nucleação de trincas. Sabendo-se disso, foram tomadas
providências para que isso não ocorra. Para averiguar a qualidade das juntas soldadas, 20%
delas, escolhidas aleatoriamente, foram inspecionadas com líquido penetrante e ultra-som,
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onde foi constatado que não haviam trincas devido ao processo de soldagem e porosidades
ou inclusões de escória suficientemente grandes a ponto de representarem maiores riscos.
A última providência tomada para garantir maior qualidade da estrutura foi que
100% das juntas tiveram o pé do cordão tratado com o processo de martelamento, o qual
comprovadamente aumenta enormemente a vida em fadiga da junta (Kirkhope K. J., 1999).
Foi utilizado o processo de soldagem manual por eletrodo revestido, com goivagem
de raiz, sem cobre junta. O processo de soldagem foi desenvolvido segundo a norma
ASME IX-98 e adenda 2000. Os chanfros utilizados na maioria dos pontos foram de 60º a
70º de acordo com a espessura das chapas ou tubos soldados, os eletrodos utilizados foram
ER 308L e ER 308LSi na soldagem entre tubos principais e contraventamento com
correntes entre 280 e 300 A, ER 309L na soldagem entre chapas planas e
contraventamentos com correntes variando entre 360 e 470 A e ER 70S-6 na soldagem
entre chapas planas com correntes entre 390 e 470 A.

62

4. TESTE FINAL

O teste final do equipamento consistiu na aplicação da carga de tração de 2,5 MN
em um corpo de prova especialmente produzido para o teste, não foi aplicado o movimento
de flexão, pois o corpo de prova produzido não era compatível com o movimento (corpo de
prova rígido).
O objetivo do teste final foi a comparação das tensões reais com as tensões obtidas
nas análises por elementos finitos, já que as mesmas foram usadas como critério de
aprovação do projeto para a fabricação do equipamento. Para isso, foi necessário o uso da
técnica de extensometria de resistência elétrica, para se obter os valores reais de tensões
em pontos específicos da estrutura durante o teste. Este teste permitiu avaliar as tensões na
estrutura do equipamento, verificando se as mesmas se situam nos mesmos níveis
encontrados na análise por elementos finitos e também possibilitou a verificação de
possíveis desalinhamentos na estrutura.
Foram escolhidos 13 pontos (8 na estrutura dos módulos, 2 no quadro cabeçote de
flexão, 1 na placa de fixação do atuador e 2 no eixo de flexão) onde as tensões atingem
níveis mais elevados nas análises por elementos finitos, onde foram colados extensômetros
de 2 mm da marca Kyowa, utilizando-se as técnicas de extensometria recomendadas na
literatura. A Figura 4. 1 apresenta os pontos onde foram colados os extensômetros com as
respectivas numerações adotadas para os canais de aquisição.
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Figura 4. 1

Pontos de acompanhamento das tensões reais por extensometria de
resistência elétrica.

Nos pontos CH1, CH2, CH3, CH4 e CH10 os extensômetros foram colados a 100
mm do pé do cordão de solda, para que não sofressem nenhuma influência das tensões
residuais do processo de soldagem o qual não é levado em consideração na análise por
elementos finitos. No ponto CH12 o extensômetro foi colado a 10 mm do cordão de solda,
pois é nesse local onde se encontram as maiores tensões na estrutura. Os demais pontos da
extensometria se encontram longe de qualquer influência das juntas soldadas.
Para a aquisição dos dados da extensometria foram utilizados um conversor de
sinais analógico/digital MGC Plus da marca HBM, ligado a um microcomputador portátil,
o qual armazena e facilita a visualização dos dados. A Figura 4. 2 apresenta os
extensômetros colados na estrutura com a nomenclatura dos seus respectivos canais de
aquisição.
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Figura 4. 2

Extensômetros colados na estrutura com seus respectivos nomes dos canais
de aquisição, abaixo à direita um desenho esquemático do tipo de
extensômetro utilizado.

O teste consistiu na aplicação da carga máxima do atuador hidráulico servocontrolado (2,5 MN). Por problemas técnicos na época do teste, não foi possível o controle
do atuador pela força, portanto foi utilizado um controle por deslocamento. No início do
processo de tração do corpo de prova, foram dados avanços de 5 mm até a carga do atuador
chegar a cerca de 2 MN, à partir deste valor foram utilizados avanços de 1 mm ate a carga
máxima, o que explica os degraus observados nas curvas tensão x força apresentadas nas
Figura 4. 3 e Figura 4. 4. A carga máxima foi mantida por cerca de um minuto e
posteriormente descarregada.
As Figura 4. 3 e Figura 4. 4 mostram o resultado da análise extensométrica do
equipamento durante o teste, transformado para valores de tensão.
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Figura 4. 3

Resultado da análise extensométrica do equipamento (estrutura do módulos,
quadro cabeçote de flexão e placa de fixação do atuador), durante a
aplicação da carga de 2,5 MN.

Figura 4. 4

Resultado da análise extensométrica do eixo e cabeçote de flexão, durante a
aplicação da carga de 2,5 MN.
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5. COMPARAÇÃO ENTRE O PROJETADO E O TESTE FINAL

Os resultados obtidos na análise extensométrica (Figura 4. 3 e Figura 4. 4) podem
ser comparados com os resultados da análise por elementos finitos, levando-se em conta as
tensões na mesma direção em que foram colados os extensômetros, onde conclui-se que:

•

O ponto de maior solicitação da estrutura dos módulos é realmente o ponto
onde foram colocados os extensômetros Ch2 e CH3, como foi verificado na
análise por elementos finitos e as tensões reais (54 MPa e 16 MPa) estão
dentro da faixa de tensão calculada (de 38 a 56 MPa, tensões na direção 1
no ponto superior marcado com um círculo em vermelho na Figura 3. 14),
ambas compressivas. O ponto de Ch1 apresentou tensões muito semelhantes
às do ponto Ch2, devido à proximidade entre os pontos e posição
semelhante do extensômetro.

•

Os pares de extensômetros colocados num mesmo ponto da estrutura a 180º
um do outro (Ch5-Ch6 e Ch7-Ch8) apresentaram praticamente os mesmos
valores de tensões, indicando um bom alinhamento da estrutura nestes
pontos. O par (CH2 e CH3) apresenta uma diferença final de 38 MPa, o que
pode ser explicado por um pequeno desalinhamento visível do flange, o qual
impossibilita o apoio uniforme dos flanges, mas cujas tensões atingidas não
indicam a necessidade de reparo nesse local.

•

O extensômetro Ch4 apresentou uma tensão máxima de 20,5 MPa, o que
representa que o nó em que o mesmo foi instalado não é um ponto crítico da
estrutura.
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•

O ponto onde foi colado o extensômetro CH0, no quadro cabeçote de
flexão, é o único ponto da estrutura tubular onde são atingidas tensões
trativas, porém as mesmas não ultrapassam 7 MPa.

•

O outro ponto do quadro cabeçote de flexão onde foi colado o extensômetro
CH10, apresenta a maior tensão de toda a estrutura tubular (56,8 MPa,
compressiva), dentro da faixa dos 51 a 72,5 MPa calculados (foram levados
em conta os valores de tensões nas direções 2 e 3, na análise Figura 3. 22).

•

O ponto da placa de fixação do atuador onde foi colado o extensômetro
CH9 apresentou tensões de 44 MPa, dentro da faixa dos 30 a 56 MPa
encontrados na análise por elementos finitos (tensão unidirecional, ver
Figura 3. 20), o que permite uma confiança na análise realizada.

•

O ponto onde foi colado o extensômetro CH11, no eixo cabeçote de flexão,
apresentou uma tensão de 129,5 MPa, dentro da faixa dos 124,5 a 156 MPa
da análise (tensões na direção 1, Figura 3. 25), porém, esta tensão é trativa,
o que representa um problema para uma máquina para ensaios de fadiga.
Este valor de tensões não é preocupante, pois como visto anteriormente,
pelo diagrama de Goodman Modificado tem-se uma vida em fadiga infinita
para tensões máximas de 225 MPa.

•

O ponto onde foi colado o extensômetro CH12, no eixo cabeçote de flexão
apresentou uma tensão de 253 MPa. Esta tensão está acima do limite de
fadiga do componente, o que comprova as recomendações de aplicação de
cargas mais baixas no mesmo (cerca de 200 toneladas no máximo).
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6. CONCLUSÕES

De posse dos resultados obtidos no teste final realizado no equipamento para
ensaios de fadiga em risers flexíveis, concluiu-se que o objetivo do presente trabalho foi
alcançado, pois o equipamento projetado, construído e testado, possui amplas condições de
realizar os ensaios a que o projeto inicial se propunha.
Durante todas as etapas do projeto foi dada uma ênfase especial à segurança, visto
que no equipamento, embora em uma área com trânsito restrito de pessoas, foram usados
os melhores e mais reforçados materiais existentes no mercado, para o seu fechamento.
Para que o equipamento cumprisse o seu papel de ser modular e para facilitar a
montagem e desmontagem dos seus módulos, alguns componentes foram projetados para
funções específicas, a fim de reduzir o seu peso e dimensões. Este é o caso do eixo de
flexão, o qual foi projetado especificamente para ensaio de risers, cuja carga máxima de
tração fica em torno de 1 MN. Portanto, deve-se alertar que o referido componente possui
limitações na sua utilização para ensaios dinâmicos.
Conclui-se que o equipamento está apto a entrar em operação, na realização de
ensaios de fadiga e tração dos mais variados componentes descritos no capítulo corpos de
prova.
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

•

Estudo da vida em fadiga de risers flexíveis e demais componentes listados
no capítulo corpos de prova.

•

Desenvolvimento de um dispositivo para ensaios de torção a ser acoplado
no centro do eixo de flexão.
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APÊNDICE A

Ensaio de Tração em Manilhas Pré Fadigadas

Como um primeiro teste prático do equipamento foi realizado um ensaio de tração
em duas manilhas previamente testadas em fadiga. As manilhas testadas eram manilhas do
tipo “LeBeon” de 100 toneladas grau 10. Ao serem tracionadas as duas manilhas se
romperam simultaneamente por sobrecarga, causada pela redução na área da sua seção
transversal devido a trincas de fadiga. A Figura A. 1 apresenta o conjunto montado,
momentos antes do ensaio ser realizado.

Figura A. 1

Conjunto de duas manilhas preparadas para o ensaio de tração.
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Ensaio de Tração em Riser rígido

O segundo ensaio realizado foi um ensaio de tração de risers rígidos. Foram
soldados olhais nas extremidades de dois segmentos de tubos de cerca de quatro metros, os
quais foram tracionados em série. O primeiro tubo rompeu com cerca de 1,25 MN e foi
substituído por um terceiro segmento que propiciou o rompimento do segundo segmento
com cerca de 1,3 MN de carga. A Figura A. 2 apresenta os dois corpos de prova rompidos
após o ensaio.

Figura A. 2

Imagem dos corpos de prova rompidos após terem sido tracionados.
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