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SINOPSE

Na indústria de óleo e gás é imprescindível que os dutos, suas conexões e componentes
conservem sua integridade física devido a fatores ambientais, econômicos e de
segurança. Para o caso de dutos com corrosão e perda de espessura externa existem
diferentes tipos de reparos. Neste trabalho foi avaliado o comportamento de sistemas de
reforços constituídos de mantas de resina epóxi reforçada por fibra de carbono (ERFC).
Foram testados hidrostaticamente quatro espécimes tubulares construídos com tubos de
aço API 5L Grau B com diâmetros nominais iguais a 12,75in (325mm) e 10,75in
(273mm) e conexões com conicidade 3:1. As reduções de diâmetro dos quatro
espécimes tubulares testados possuíam defeitos com perda metálica e que foram
introduzidos por usinagem para simular defeitos de corrosão. Três destes espécimes
foram reparados com ERFC. Dois espécimes, um com reparo e outro sem reparo foram
testados até a sua ruptura. Os outros dois espécimes foram testados com pressões
internas até atingirem o Limite Mínimo de Escoamento Especificado (SMYS) para o
aço API 5L grau B. Todos os espécimes foram instrumentados com rosetas biaxiais
compostas de Extensômetros de Resistência Elétrica (EREs ou “strain gages”). As

deformações medidas pelos EREs e os resultados dos Testes de Pressão Hidrostáticos
(TPH) foram comparados com Modelos de Elementos Finitos (MEF) para a sua
validação. Por sua vez, estes modelos foram usados na validação de um modelo
analítico para a determinação das espessuras de reparos necessárias para restituir a
integridade das conexões com defeitos. O trabalho conclui fornecendo a equação para
determinação da espessura de reparos e também apresenta a solução desta equação sob a
forma de gráficos que podem ser facilmente construídos para situações onde as
dimensões dos dutos e suas reduções, as dimensões dos defeitos existentes, e as
propriedades dos materiais dos dutos e dos reparos sejam conhecidas.
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente conta-se uma extensão de mais de 1,7 milhões de km de dutos para o
transporte de gás, óleo e seus produtos em todo o mundo [1]. Só nos Estados Unidos o
custo anual é de 7 bilhões de dólares para monitorar, substituir e manter esses ativos,
onde o custo relativo de operação e manutenção é 80% desse valor [2].

Tradicionalmente, trechos de dutos com grandes perdas de corrosão eram substituídos
para restabelecer sua integridade, mas este procedimento era de grande custo, uma vez
que era necessária a parada das linhas de produção e transporte bem como a extensa
utilização de reparos com soldas e consequentes ensaios não destrutivos [1].

Atualmente procura-se o desenvolvimento e aperfeiçoamento de outras opções de
reparo que sejam confiáveis e de menor custo e que possam ser aplicadas, com
segurança, a linhas em uso, isto é, sem interromper sua operação. Uma destas opções
envolve o uso de materiais compósitos que já são amplamente utilizados como sistemas
de reparo em dutos retos com perdas de espessura externa [3-9].

Entretanto, a flexibilidade de aplicação de mantas de materiais compósitos a diversas
geometrias de dutos não retos e seus componentes, tais como dutos curvados a frio e a
quente, tubos com uniões em T [10] e dutos com reduções de diâmetro abrem [11] uma
nova linha de pesquisa. Esta linha tem como objetivo a investigação da integridade e
eficiência dos reparos destes componentes que têm defeitos com perda de espessura.
Outro objetivo é o desenvolvimento de equações e métodos simples, porém confiáveis,
que possam ser usados na determinação das espessuras dos sistemas de reparos a serem
usados. O presente trabalho é continuação daquele, onde foram testados
reparos com epóxi - fibra de vidro e agora estão sendo apresentados
resultados para epóxi - fibra de carbono [11].

Neste trabalho foram ensaiados quatro espécimes tubulares com reduções de diâmetros
onde existiam defeitos caracterizados por perdas localizadas de espessura. Os defeitos
foram usinados por eletro-erosão. Três destes espécimes foram reparados com mantas
de resina-epóxi-reforçada-por-fibra-de-carbono (ERFC). Os quatro espécimes foram
testados hidrostaticamente com pressão interna e dois deles levados à ruptura. O método
de Elementos Finitos foi usado para simular o comportamento dos espécimes nas
diferentes condições de testes que incluíram o comportamento do seu material nas
regiões elástica e plástica, e a investigação da influência no aumento de sua resistência à
pressão interna gerada pela presença dos reparos. Finalmente, o método de Elementos
Finitos foi usado para validar uma equação, desenvolvida e apresentada no final deste
artigo, que pode ser usada na determinação da espessura dos reparos.

2. ANÁLISE EXPERIMENTAL

Foram ensaiados quatro espécimes tubulares. Em todos quatro espécimes foram
introduzidos defeitos nas reduções. Três espécimes foram reparados com mantas de
resina-epóxi-reforçada-por-fibra-de-carbono e um espécime foi mantido sem reparo
para efeito de comparação de resultados.



A Tabela 1apresenta o resumo dos testes realizados onde dois espécimes foram levados
à ruptura e dois espécimes foram ensaiados até que o tubo de maior diâmetro da
conexão alcançasse uma tensão igual ao seu limite de escoamento nominal, isto é, o
valor SMYS do material utilizado.
Os quatro espécimes tubulares ensaiados foram confeccionados com segmentos de
tubos novos de aço API 5L Grau B, sem costura, com diâmetros nominais de 12,75in e
10,75in. Os tubos contavam com espessuras nominais de parede iguais a 9,5mm
(0,375in). As propriedades mecânicas nominais dos tubos API 5L Grau B (resistência
ao escoamento e à tração, SMYS e SMUS) para ambos tubos e as determinadas em
ensaio hidrostático para o tubo com diâmetro 12,75in(resistência ao escoamento e à
tração, Sy e Su) são respectivamente iguais a 242MPa, 413MPa, 245MPa e 426MPa. A
redução foi fabricada com conicidade 3:1 e aço ao carbono com propriedades de
escoamento e ruptura, respectivamente estimadas em 328MPa 510MPa.

Em todos quatro espécimes foram introduzidos defeitos nas reduções. Estes defeitos
foram usinados pelo processo de eletro-erosão, onde se manteve uma razão de perda de
espessura d/t com valores variando entre os limites mínimo e máximo iguais a 0,6 e 0,7.

As Figuras 1 e 2 e as Tabelas 2 e 3 mostram, respectivamente, as localizações das
posições de levantamento das dimensões dos espécimes ensaiados, resumos dos
resultados medidos para estas dimensões e valores normalizados, medidos ou estimados
para suas propriedades mecânicas.

Três dos quatro espécimes foram reparados com mantas de resina-epóxi-reforçada-por-
fibra-de-carbono (ERFC). A aplicação dos reparos foi executada por seu fornecedor. A
espessura total destes reparos foi decidida pelo fornecedor e suas propriedades
mecânicas são de seu conhecimento. Medições de campo antes dos testes revelaram
espessuras totais aproximadamente iguais a 11mm. A partir de investigação
independente [12], as propriedades elásticas destes materiais compósitos foram
determinadas e estão fornecidas na Tabela 4.

Um dos quatro espécimes não teve seu defeito reparado para servir como padrão de
comparação para a determinação da eficiência dos reparos utilizados. A avaliação de
medição de eficiência de reparo foi feita por meio de testes hidrostáticos onde dois
espécimes (o espécime sem reparo e um espécime reparado) foram ensaiados com
pressão interna (teste de pressão hidrostático TPH) até sua ruptura.

Em todos os testes hidrostáticos foram utilizadas rosetas duplas, compostas por
extensômetros de resistência elétrica (EREs) localizados nas direções circunferencial e
longitudinal. As rosetas foram coladas em duas regiões dos espécimes. Foram usadas
duas rosetas por espécime. Em cada espécime uma roseta foi posicionada em posição
nominal na superfície externa dos tubos com diâmetro 12,75in. O espécime não
reparado teve uma roseta colada no centro de seu defeito. Os demais três espécimes
tiveram rosetas coladas sobre a manta de material composto na posição sobre o centro
do defeito.

A Figura 3 (A e B) mostra as rosetas coladas no espécime sem reparo e num dos
espécimes com reparo nas posições R1(no tubo de diâmetro 12,75in) e R2(no defeito ou
sobre a manta, na região sobre o defeito). Foram usadas rosetas TML-FCA-10-120-11
(Figura 3-A, B). Como adesivos, foram usados o epóxi AV138 + HV998. Sobre o



defeito foi usada a resina epóxi Araldite, que contou com testes de viabilidade e
validação executados para sua aplicação em medições envolvendo grandes
deformações.

Figura 1: Dimensões gerais do duto em redução

Tabela 2: Dimensões dos espécimes

Espécime
π .ØA
(mm)

π .ØB
(mm)

π .ØC
(mm)

L10
(mm)

L12
(mm)

Lt
(mm)

1,2
(mm)

3-6
(mm)

7,8
(mm)

Re1 1020 860 1017 574 677 1412 9,7 10,2 9,4

Re4 1020 860 1017 575 675 1410 9,7 10,2 9,4

Re5 1020 860 1019 574 671 1404 9,7 10,2 9,4

Re7 1020 860 1016 577 673 1411 9,7 10,2 9,4

Figura 2: Dimensões dos defeitos usinados por eletro-erosão. À esquerda está localizado
o tubo de diâmetro 12,75in

Tabela 1-Resumo dos testes realizados

Espécime Reparo TPH (valor da pressão
máxima em MPa)

Re1 Com reparo Ruptura (28.5MPa)
Re4 Com reparo Até tubo com diâmetro

12,75in alcançar SMYS
(14,2MPa)

Re5 Com reparo

Re7 Sem reparo Ruptura (21.5MPa)



Tabela 3: Dimensões dos defeitos usinados por eletro-erosão

Espécime
W1

(mm)
W2

(mm)
L1

(mm)
L2

(mm)
1-5

(mm)
6-10
(mm)

11-15
(mm)

Re1 99,4 98,8 162 162 2,98 3,03 3,06

Re4 99,1 99,3 162 162 3,62 3,61 3,82

Re5 99,4 99,8 162 162 3,42 3,26 3,52

Re7 99 98,8 162 162 4,13 4,06 4,16

Figura 3: Instrumentação com EREs no espécime sem reparo (A) e em um espécime
reparado (B). Espécime Re1 (C) testado até a ruptura, com região de ruptura fora da
região reparada e mostrada na parte inferior da fotografia, na posição do tubo com
diâmetro 12,75in

As propriedades mecânicas (curva tensão– deformação) do material usado para os
tubos com maior diâmetro (tubos das conexões com maiores tensões nominais) foram
levantadas com base nos dados adquiridos pela roseta posicionada na região nominal do
tubo de 12,75in de diâmetro, no teste de pressão hidrostático do espécime Re1. Uma vez
que este tubo atingiu sua ruptura, praticamente toda a curva tensão– deformação do seu
material pode ser determinada.  Esta curva foi levantada seguindo o procedimento
proposto em [13]. Para isto foram usadas as deformações totais medidas pelos EREs



longitudinal e circunferencial durante o teste do espécime Re1 para cada pequeno
incremento da pressão de teste. Estas deformações tiveram suas partes elástica e plástica
separadas; e estas deformações foram usadas em conjunto com a tensão de von Mises e
a deformação plástica equivalente de von Mises para a determinação da curva tensão-
deformação.

A deformação plástica equivalente de von Mises é dada pela equação (1)

( ) ( ) ( )[ ]222

9

2
rlrclcequi −+−+−= (1)

Onde as componentes ε c e ε l são as deformações plásticas nas direções circunferencial e
longitudinal e, para conservação de volume na região plástica,

ε r = -(ε c + ε l)) (2)

ε r é a deformação radial.

As equações aplicáveis a tubos de paredes finas, deduzidas usando-se condições de
equilíbrio, fornecem as tensões circunferencial e longitudinal, respectivamente dadas
por:

σ c = p.D/2t e σ l = p.D/4t (3)

Considerando a tensão radialσ r igual a zero na parede externa do tubo de parede fina e
as tensões definidas em (3), a tensão de von Mises para cada valor de pressão é dada
pela equação (4).

lclcequi .22 −+= (4)

Acoplando-se a esta tensões e deformações plásticas às relações entre tensões e
deformações elásticas para um tubo de paredes finas, a curva tensão-deformação com
suas regiões elástica e plástica é determinada (ver Figura 4) e usada na análise numérica
feita na próxima seção deste artigo.

Curvas com resultados experimentais de pressão atuante e valores correspondentes de
deformações circunferenciais medidas para pontos instrumentados dos espécimes Re1 e
Re7 estão mostradas nas Figuras 5 e 6 e serão comentadas na seção de análise numérica
deste artigo.

As propriedades mecânicas de resistência ao escoamento e à tração do material da
conexão cônica foram estimadas a partir da curva pressão-deformação circunferencial
determinada no ensaio do espécime Re1 e mostrada na Figura 4. Para isto usou-se o
patamar de pressão atuante no escoamento da seção central da conexão, a pressão de
ruptura do espécime que ocorreu nesta região do defeito e as equações de equilíbrio
(para relacionar tensões de von Mises e pressões) aplicadas a esta região central do
defeito, este encarado como um defeito longo.

Para comparações analíticas com modelos de elementos finitos na região elástica, as
deformações principais podem ser obtidas das seguintes equações:
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Ondeµ é o coeficiente de Poisson.

Figura 4: Curva tensão-deformação levantada para o tubo de aço API 5L Grau B a partir
dos resultados experimentais gerados no ensaio hidrostático do espécime Re1 na seção
nominal do tubo com diâmetro 12,75in onde se posicionou uma roseta extensométrica

Figura 5: Deformação circunferencial (MEF e ERE circunferencial) no espécime Re1 na
região fora do defeito (diâmetro 12,75in) até a ruptura

R1

R1



Figura 6: Deformação circunferencial na região central do defeito no espécime Re7,
sem reparo, até a ruptura

3. ANÁLISE NUMÉRICA

Na análise numérica pelo método de elementos finitos foi usado o software ANSYS
15.0. Foram elaborados dois modelos 3D com as dimensões mostradas nas Tabelas 2 e
3, um para o espécime Re1 e outro para o espécime Re7. Foram utilizados elementos
sólidos tipo tetraedro com 10 nós na geração de malhas.

O modelo foi simulado com propriedades não lineares para o material metálico e foi
ativada as opções de grandes deslocamentos e não linearidade geométrica. Usou-se a
curva tensão-deformação mostrada na Figura 4. As propriedades ortotrópicas do
compósito de resina epóxi reforçada por fibra de carbono foram determinadas em [12] e
estão mostradas na Tabela 4.

A Figura 7 apresenta a malha de elementos finitos (ordem de 50 mil nós e 30 mil
elementos) bem como as condições de contorno no modelo. Usou-se simetria para os
modelos simulando-se a metade do costado do duto e reparo. Um estudo com elementos
assimétricos poderia ser feito com ganho de tempo de computação e forneceria os
mesmos resultados. A pressão foi aplicada em incrementos com passos variando de 25
até 106 sub-passos, isto se traduzindo em termos de incrementos de pressão (Δ P), na

região elástica-plástica e principalmente na região próxima à ruptura, em passos de
pressão atéΔ P=Pruptura/106.

O procedimento numérico usou o critério de von Misses. O critério de não convergência
numérica foi usado para definir a ruptura de um modelo (material metálico). Por este
motivo foram aplicados incrementosΔ P pequenos quando a solução numérica se
aproximou da pressão de ruptura. No caso do material ERFC não foi necessário
estabelecer-se um critério de ruptura já que este material foi considerado como linear
elástico por não se esperar sua ruptura ou plastificação, o que foi confirmado nos testes
realizados.

R2



Tabela 4: Propriedades dos materiais e dados usados nas análises numéricas

Material
SMYS
(MPa)

SMUS
(MPa)

Sy (MPa) Su (MPa)
E*

(GPa)

Ec

(GPa)
[12]

El

(GPa)
[12]

Gcl

(GPa)
[12]

µcl

[12]

Aço API 5L
Grau B– tubo
com diâmetro

12,5in

242* 413*

245**
Ensaio
tubo,

Figura 4

426**
Ensaio
Tubo,

Figura 4

200 - - - -

Aço API 5L
Grau B– tubo
com diâmetro

10,5in

242* 413*

245***
similar a

tubo
com

diâmetro
12,5in

426***
similar a

tubo
com

diâmetro
12,5in

200 - - - -

Conexão entre
tubos

- -

328***
Figura 6

e von
Mises

510***
Figura 6

e von
Mises

200 - - - -

Resina epóxi de preenchimento do defeito
1,7***
literatura

- - -
0,4***
Literatur

a

Resina epóxi reforçada por fibra de carbono
(instalada pelo fornecedor com espessura t = 11mm)

Su =600MPa**
ε u=1,4%**

40** 40** 30** 0,35**

E: Módulo de Elasticidade; c: direção circunferencial; l: direção longitudinal; G: módulo de cisalhamento; µ:
coeficiente de Poisson,ε u:deformação de ruptura
* propriedade nominal
** propriedade medida
*** propriedade estimada

Inicialmente foram feitas simulações na região elástica e foram comparadas as
deformações calculadas com as medidas nos ensaios experimentais. Após constatarem-
se comparações satisfatórias entre deformações calculadas e medidas, os modelos
numéricos foram usados para cálculos nas análises não lineares (elasto-plásticas) e nas
análises próximas à ruptura dos modelos.

Figura 7: Modelo sólido para análise das conexões por elementos finitos

ERFC

R2

R1

x

z Y



4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS E NUMÉRICOS

A Figura 8 apresenta os resultados para as deformações circunferenciais e longitudinais
na região nominal do tubo de 12,75in, isto é, longe da conexão tronco-cônica onde
estava localizado o defeito. Os resultados apresentados se referem aos espécimes Re4 e
Re5 que foram testados até uma pressão de 14MPa (região elástica). Os resultados de
deformações medidas estão plotados para comparação com resultados obtidos pelas
soluções para estes modelos com o método de elementos finitos e com os resultados
obtidos com soluções analíticas mostradas nas equações (5 e 6). Para ambos espécimes
as comparações foram consideradas satisfatórias e a partir daí novos cálculos foram
desenvolvidos para verificar-se o comportamento elasto-plástico das soluções para os
outros espécimes.

Depois de ser considerada validada a solução de elementos finitos para a região elástica
foi levada a termo uma solução até alcançar-se a pressão de ruptura do espécime Re1,
usando-se para isto as propriedades do aço usado no tubo de diâmetro 12,75in, cuja
curva tensão-deformação é mostrada na Figura 4. A Figura 5 apresenta os resultados
para as deformações circunferenciais determinadas no ensaio e na solução MEF.

Tanto no teste experimental como na solução por MEF a pressão que gera um câmbio
abrupto na deformação circunferencial está perto de 17MPa (pressão para escoamento
da seção tubular com diâmetro 12,75in). Em pressões maiores o tubo deixa de ter um
comportamento linear e passa a sofrer grandes deformações com incrementos menores
de pressão. Este processo fica muito evidente para pressões maiores que 25MPa. A
partir deste valor de pressão (deformação circunferencial da ordem de 9%) a roseta
extensométrica deixou de fazer medições confiáveis devido às altas deformações que
ocorreram.

Figura 8: Comparação de deformações (longitudinais e circunferenciais) experimentais,
analíticas e obtidas por MEF para uma pressão de 140 bar (14MPa) para os espécimes
Re4 e Re5

A Figura 6 mostra resultados experimentais e numéricos para as curvas pressão-
deformação circunferencial para o ponto central da região do defeito situado na conexão
tronco-cônica do espécime Re7, que não recebeu reparo. As curvas mostram-se

Longitudinais Circunferenciais

R1



resultados satisfatórios. As propriedades utilizados no modelo de elementos finitos
apresentam-se na Tabela 4.

A Figura 9 apresenta as curvas pressão-deformação circunferenciais determinadas para
a superfície externa do reparo sobre a região central do defeito, determinadas pelas
soluções experimental (com EREs) e numérica (elementos finitos) para o espécime Re1.

Figura 9: Curvas pressão-deformação circunferenciais determinadas para a superfície
externa do reparo sobre a região central do defeito determinadas pelas soluções
experimental (ERE) e numérica (elementos finitos)

A Figura 10 apresenta uma ilustração das tensões de Von Misses fornecida pela solução
de elementos finitos para o espécime Re1 em instante imediatamente antes da sua
ruptura (não-convergência da solução numérica). Neste instante, para uma pressão
interna de 26,7 MPa (267bar), a tensão de von Mises na região do defeito (posição R1)
atinge um valor de 257 MPa (abaixo do limite de escoamento do aço da conexão ou
mesmo do aço API 5L Grau B). Ainda, neste instante, o tubo com diâmetro 12,75in
alcança, na posição R2, uma tensão (real) igual a 426 MPa, valor usado para o cálculo
do limite de resistência à ruptura do material. Deve-se notar que esta análise é
compatível com a região do espécime Re1 onde ocorreu a ruptura durante o seu ensaio,
conforme mostrado na Figura 3C.

A Figura 11 apresenta curvas pressão-tensão de von Misses que ocorreram na superfície
externa na região do defeito e do tubo de 12,75in e a curva pressão-tensão
circunferencial na superfície interna do reparo. Inicialmente, para uma dada pressão,
verifica-se que o defeito apresenta maior tensão de von Misses(segmento C), mas a
partir do momento que atinge sua tensão de escoamento(posição C*) o efeito do reparo
se torna mais evidente e o aumento da tensão nesta região do defeito é diminuído
enquanto a tensão no tubo de 12,75in(segmento A) segue aumentando até atingir o
limite de resistência à ruptura.

R2



Figura 10: Tensões de von Misses em pontos do defeito (R1) e no tubo de 12,75in (R2,
à direita) fornecidas pelo modelo de elementos finitos, no instante considerado como
ruptura para a solução numérica

Figura 11: Curvas pressão-tensão que ocorreram na superfície externa na região do
defeito e do tubo de 12,75in e na superfície interna do reparopara o espécime Re1 por
MEF

A Tabela 5 apresenta o resumo das pressões de ruptura e compara os resultados dos
ensaios experimentais com os resultados obtidos pelo MEF. Estes resultados foram
encontrados para os espécimes Re1 (com reparo– ruptura fora do reparo, ocorrendo no
tubo de 12,75in) e Re7 (sem reparo– ruptura na região do defeito). Deve-se notar que a
comparação entre as soluções experimental e numérica para o espécime Re1, embora
bastante exata, usa o fato que a curva tensão-deformação do material usado na solução
de elementos finitos partiu de dados experimentais medidos durante o teste deste
espécime.
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Ruptura (A)

C

AB

A B
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Tabela 5: Comparações das pressões de ruptura dos ensaios experimentais e modelo de
elementos finitos, para os espécimes Re1 e Re7

Espécime
Teste de pressão hidrostático

Modelo de elementos
finitos

P ruptura(bar) Posição P ruptura(bar) Posição
Re1 276 No tubo 267 No tubo
Re7 215 No defeito 205 No defeito

5. SOLUÇÃO ANALÍTICA E RESULTADOS

Apresenta-se a seguir o desenvolvimento de uma equação analítica simples (7) para
determinar a espessura de reparo a ser usado em uma conexão com defeito de perda de
espessura. Esta solução é depois comparada com a solução numérica desenvolvida com
o método de elementos finitos e que foi validada nas seções anteriores para os
espécimes com conexões de tubos de aço API 5L Grau B.

A solução analítica inicia com a hipótese de um estado uniaxial com tensão
circunferencial causada pela pressão interna onde a pressão de ruptura pu de uma
conexão com espessura t é calculada como:

onde Dm é o diâmetro médio da conexão (embora possa se usar nesta expressão o
diâmetro do tubo maior, querendo então dizer que a resistência da conexão será maior
ou igual à do tubo com maior diâmetro). Sabendo que a tensão circunferencial no
ligamento de aço com espessura remanescentet*, na região do defeito e com reparo
aplicado éσ c* ; que a tensão no material compósito éσ R; que a espessura de material
compósito étR, e que a influência do material epóxi de preenchimento do defeito é
desprezível para o equilíbrio de forças nesta região do defeito, tem-se que:

Os termos que envolvem tensões (uniaxiais) para o aço e para o material compósito, são
explicitados a partir de suas deformações (supostas idênticas)tendo em conta suas
regiões elásticas e plásticas. Entretanto, o material compósito é assumido como apenas
elástico. Assim:

Onde ε y é a deformação que define escoamento no aço para uma curva bilinear, EH é o
módulo de encruamento para esta curva bilinear, eER é o módulo de elasticidade do
material compósito na direção circunferencial. Desta forma a espessura de material
composto pode ser calculada como:
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(7)

As Figura 12 e 13 apresentam comparações entre o modelo de elementos finitos e
modelo analítico desenvolvido (equação (7)), para um diâmetro médio de conexão igual
a Dmed = 323(mm/mm) respectivamente. Nestas comparações foram simuladas
espessuras remanescentes nas regiões dos defeitos iguais a 2 e 4mm. Os dados
utilizados na modelagem e nos cálculos são aqueles dados na Tabela 4 para o aço API
5L Grau B acrescentando-se a isto um módulo de encruamento para o aço igual a 2GPa.
Os defeitos simulados foram considerados longos.

As Figuras 12 e 13 apresentam resultados para deformações totais de até 0,014(m/m) ou
1,4% que devem ser comparados com as deformações máximas admissíveis para o
material compósito. É recomendável trabalhar-se com deformações máximas de até
0,005 (0,5%) para considerar casos de reparação em operação segura, caso não se
conheça melhor as deformações máximas que o material compósito possa admitir.

Figura 12: Deformações máximas atuantes nos componentes de conexão e de reparo
para uma espessura remanescentes de 2mm em defeito localizado em conexão com
diâmetro médio de 300mm e espessura inicial de 9,7mm. O material da conexão é
suposto ser o API 5L Grau B e o material compósito do reparo é uma resina epóxi
reforçada com fibra de carbono com propriedades elásticas dadas na Tabela 4.
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Figura 13: Deformações máximas atuantes nos componentes de conexão e de reparo
para uma espessuras remanescentes de 4mm em defeito localizado em conexão com
diâmetro médio de 323mm e espessura inicial de 9,7mm. O material da conexão é
suposto ser o API 5L Grau B e o material compósito do reparo é uma resina epóxi
reforçada com fibra de carbono com propriedades elásticas dadas na Tabela 4.

6. TRABALHOS ANTERIORES

No trabalho de J.Castellanos al et[11] foi aplicada a mesma equação para reparos a
partir de compósitos constituídos de mantas de resina epóxi reforçada por fibra de
vidro(ERFV), para ductos com reduções concêntricas. A continuação é feita uma
comparação dos resultados das espessuras de reparo calculados mediante a equação
desenvolvida e os resultados dos modelos numéricos para reparos de ERFV [11] e
ERFC.

As Figuras 14 e 15 apresentam comparações das espessuras dos reparos determinados a
partir da equação desenvolvida e os modelos de elementos finitos para reparos de fibra
de vidro (ERFV) e fibra de carbono (ERFC).
Os resultados obtidos nas figuras mostram que a equação desenvolvida é valida tanto
para compósitos de fibra de vidro como compósitos de fibra de carbono, requerendo
maiores espessuras de reparos os compósitos de fibra de vidro devido a seu menor
rigidez (9,5 GPa) comparada com a rigidez do compósito de fibra de carbono (40GPa).

Figura 14: Deformações máximas atuantes nos componentes de conexão e de reparo
para uma espessuras remanescentes de 4mm em defeito localizado em conexão com
diâmetro médio de 300mm e espessura inicial de 9,7mm. Para reparos de ERFV [11] e
ERFC.



Figura 15: Deformações máximas atuantes nos componentes de conexão e de reparo
para uma espessuras remanescentes de 6mm em defeito localizado em conexão com
diâmetro médio de 300mm e espessura inicial de 9,7mm. Para reparos de ERFV [11] e
ERFC.

7. CONCLUSÕES

Neste trabalho foram apresentados resultados experimentais de testes hidrostáticos com
quatro espécimes tubulares que possuíam reduções para união (conexões tronco-
cônicas) de tubos API 5L Grau B com diâmetros de 12,75in e 10,75in. Nestes quatro
espécimes foram introduzidos defeitos com perdas de espessuras nas suas conexões.
Três destes espécimes tiveram estes defeitos reparados com mantas de resina epóxi-
reforçada-por-fibra-de carbono (ERFC). Com estes testes validou-se satisfatoriamente
uma solução numérica pelo método de elementos finitos que, por sua vez, foi usada na
validação de uma equação analítica simples que pode ser empregada para dimensionar a
espessura da camada de material compósito (ERFC) a ser usada para reparo em
conexões que apresentarem defeitos com perda de espessura.
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