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RESUMO
Risers flexíveis são estruturas tubulares cilíndricas multicamadas usadas para transferir
petróleo e gás desde o leito marinho até uma plataforma flutuante de produção de petróleo. A
presente dissertação de mestrado tem como objetivos o desenvolvimento de um modelo
tridimensional de elementos finitos de um elemento de riser flexível capaz de modelar as
interações de contato entre camadas, e a implementação de um modelo analítico de riser
flexível para estudos de comparação de resposta. Neste trabalho foi considerado somente
simulações de cargas axissimétricas (tração, torção e, pressões interna e externa). A
metodologia de trabalho é como segue. Primeiro, o modelo analítico de um riser flexível é
obtido usando o princípio dos trabalhos virtuais. Segundo, o modelo analítico resultante é
codificado no Matlab para a realização de simulações de carregamentos. Terceiro, usando o
software de elementos finitos Abaqus 6.10 o modelo de elementos finitos para o riser é
obtido. O modelo de elementos finitos desenvolvido e apresentado possui um baixo custo
computacional, onde a redução de tempo e o custo computacional baseia-se 1) na substituição
das camadas compostas de tiras intertravadas de aço (carcaça) por cilindros de paredes finas
de material ortotrópico e 2) no uso de esquemas de integração explícita para problemas de
dinâmica estrutural. Os resultados obtidos mostram uma boa coerência entre a resposta do
modelo analítico com a do modelo de elementos finitos. Comparação de resultados simulados
com dados experimentais da literatura também foi considerada, validando, desta maneira, os
resultados obtidos neste trabalho.

Palavras-chaves: Riser Flexível, Análise Estrutural, Elementos Finitos,Contato Mecânico.

ABSTRACT
Unbonded Flexible Risers are multilayered cylindrical tubular strucutures used to transfer
oil and gas from the sea floor to a floating platform of oil production. The methodology is as
follows. This dissertation aims to develop a three-dimension finite element model capable of
modeling the contact interactions between the layers and implement a analytical model of
flexible riser studies comparing response. In this work, though the finite element model
developed can be used to drives simulations of different static loads axisymmetric (tensile,
bending and internal/external pressure) are only considered. The Methodology is as follows.
First, the analytical model of a flexible riser selected in the literature is obtained using the
principle of virtual work. Second, the analytical model resulting is encoded in Matlab for
simulating the load cases applied in the riser. Third, using the finite element software Abaqus
6.10, the finite element model of riser studing is obtained.
The finite element model developed has low cost and low computional time of
simulation. The reduction of computacional time and cost is based on 1) replacing the
helicoidal layers of interlocked elements for steel using an orthotropic cylindrical thin-wall
and 2) the explicit integration scheme for structural dynamics problems.
The results shown a high approach from the answer obtained of analytical model, finite
element model and experimentally obtained, thus validating the numerical model.

Keywords: Unbonded Flexible Risers, Structural Analysis, Finite Elements, Mechanical
Contact.
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1. INTRODUÇÃO
Uma das grandes ironias da natureza é que os mais abundantes e valiosos recursos
ocorrem com muita frequência em ambientes de difícil acesso aos seres humanos. Um
exemplo disso é o petróleo, onde grandes reservas se encontram em regiões de grandes
profundidades, apresentando, para a sua exploração, um grande desafio à nossa sociedade.
O petróleo é conhecido pela humanidade a 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 em termos de produção de petróleo dos poços perfurados em terra
firme, foram voltados os esforços para o mar. Desde então a produção marítima de petróleo
não parou de crescer e hoje alcança cerca de 80% da produção nacional.(SOUZA, 2005)
À medida que o homem avançava em águas cada vez mais profundas, enfrentava-se
maiores desafios, como as altas pressões no fundo do oceano, influência de correntes
marítimas, efeito das marés, etc. Como solução para alguns desses problemas, surgiram as
linhas flexíveis, afim de suprir tal necessidade. Os dutos de coleta quanto os dutos de
exportação não apresentam diferenças e são classificados segundo sua aplicação no projeto do
sistema submarino de escoamento como:
•

Flowlines, quando em aplicações estáticas.

•

Risers, quando em aplicações dinâmicas.
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Entende-se por “Dutos Flexíveis” um conjunto de estruturas tubulares específicos e
largamente utilizados na produção offshore de petróleo. Cada conjunto desse é conhecido por
“Tramo de riser flexível” ou simplesmente “Tramo flexível”.
A Figura 1, ilustra um campo de produção de petróleo, onde pode-de ver um tramo
flexível interligando a UEP (Unidade Estacionária de Produção) e o Manifold (sistema para
movimentação de fluido através de tubos e canais), enquanto os “flowlines” fazem a conexão
entre o Manifold e ANM (Árvore de Natal Molhada). (OLIVEIRA, 1985)

Figura 1: Esquema do sistema submarino de produção de petróleo. (OLIVEIRA, 1985)

Neste trabalho será utilizado o termo risers flexíveis para definir todos os trechos
submetidos a carregamento dinâmico das tubulações flexíveis utilizadas para a elevação de
óleo ou gás dos Manifolds até a UEP. Os risers flexíveis apresentam uma resistência
mecânica igual à dos risers rígidos, maior resistência à fadiga e ainda maior proteção contra a
corrosão, essas características são muito importantes, pois falhas mecânicas deste tipo de
tubulação, tem como consequência graves danos ambientais e podendo ocasionar vazamento
de grandes quantidades de óleo nos oceanos.
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Os risers flexíveis, apesar de serem objeto de estudo por parte de empresas de produção
de petróleo, fabricantes e universidades, ainda apresentam muitos detalhes a serem
desvendados, como por exemplo, sua vida útil, a interação mecânica entre as várias camadas
que o compõem, o melhor arranjo geométrico das camadas, etc.. Com todos esses desafios,
foi escolhido trabalhar com risers flexíveis, onde a região de operação tem uma forte
influência no tipo e característica do produto em questão, tornando um problema desafiador
para um projeto de mestrado. Os flowlines não serão tratados neste trabalho, por apresentarem
uma estrutura mais simples, e uma aplicação com menor grau de risco, por sofrerem apenas
carregamento estáticos de pressões, e assim não sofrerem influência direta da variação da
pressão hidrostática em função da profundidade, ao contrário de risers flexíveis, onde
trabalham com uma grande variação de pressão.

1.1 Riser flexível
A principal característica construtiva de um riser flexível é a sua composição em
múltiplas camadas, metálicas e não metálicas, montadas alternadamente. As camadas não
metálicas têm como principal função manter a estanqueidade do riser, ou seja, manter a
vedação do fluido internamente no riser flexível. Algumas estruturas possuem camadas não
metálicas destinadas a reduzir o atrito entre camadas, isolar termicamente ou compor a
resistência estrutural do duto. As camadas de material metálico são responsáveis pela
resistência estrutural do riser flexível e seu número de camadas varia segundo as solicitações
estáticas e dinâmicas às quais o riser estará sujeito (SOUZA, 2005).
Construtivamente, os risers podem ser divididos em duas grandes classes:
•

Riser com camadas não-aderentes – (Unbonded Pipe): construção

tubular composta por camadas poliméricas e metálicas separadas entre si,
permitindo movimentos relativos entre as camadas.
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•

Riser com camadas aderentes – (Bonded Pipe): construção tubular na

qual a estrutura metálica é integrada ao conjunto em um processo de vulcanização com
materiais elastoméricos.

O mercado internacional de risers flexíveis é composto por um conjunto limitado de
fabricantes e fornecedores. Uma vez fabricado, o corpo tubular de um riser flexível é
enrolado sobre carretéis padronizados e intercambiáveis. As bobinas podem ser transportadas
por veículos terrestres ou marítimos. Grandes comprimentos de risers podem ser
acondicionados em cestas de armazenamento. O abastecimento dos navios de produção e
extração de petróleo é feito, em geral, com a utilização dos risers flexíveis por tensionadores.
As operações de lançamento de risers flexíveis offshore envolvem grande variedade de
máquinas, ferramentas e materiais e exigem a participação de vários grupos de especialistas.
São utilizados navios especiais para lançamento de riser (Laying Support Vessel – LSV). Caso
necessário e quando possível, o riser pode ser recuperado e reutilizado para uma nova
aplicação. A Figura 2 indica as principais camadas que compõem um riser flexível.

Figura 2: Composição típica de um riser flexível (BATISTA, 1988).
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A tabela 1 apresenta um descritivo das camadas de um riser flexível e suas respectivas
funções, conforme pode ser visto pela figura 2, acima.

Tabela 1: Tabela descritiva das camadas de um riser flexível

COMPOSIÇÃO TÍPICA DO DUTO FLEXÍVEL
CAMADA

FUNÇÃO

FUNÇÃO RESISTENTE

1

CARCAÇA INTERTRAVADA

Pressão Externa, Colapso, compressão Mecânica Radial

2

CAMADA INTERNA DE PRESSÃO

Estanqueidade ao Fluido interno

3

ARMADURA DE PRESSÃO

Pressão Interna, Colapso, Compressão Mecânica Radial

4

ARMADURA DE TRAÇÃO

Cargas de tração

5

CAMADA EXTERNA

Estanqueidade ao Fluido externo

Alguns projetos de risers possuem camadas não metálicas destinadas a reduzir o atrito
entre camadas, isolar termicamente ou compor a resistência estrutural do duto, não
representadas na Figura 2 acima. A seguir descrevem-se as funções de cada uma das camadas
as quais são apresentadas em detalhe em SILVA (2008).

Carcaça intertravada
A função principal da carcaça interna é suportar a camada polimérica de pressão e
prevenir o colapso do tubo quando submetido à pressão externa. As pressões externas são
oriundas de:
Cargas radiais de esmagamento aplicadas pelos tensionadores durante o lançamento;
cargas localizadas de esmagamento agindo sobre o riser durante a passagem sobre as rodas de
lançamento nos navios especiais (LSV - Laying Support Vessel); pressão hidrostática agindo
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sobre a camada externa; pressão hidrostática atuando diretamente sobre a barreira de pressão,
no caso de dano da camada externa e inundação do espaço anular da linha; pressão aplicada
pelas armaduras de tração quando estas são distendidas (efeito de “squeezing” ou
estrangulamento); pressão externa atuante na ocorrência de descompressão súbita do fluido
interno.
A carcaça intertravada é confeccionada a partir de uma fita de aço inoxidável e enrolada
helicoidalmente sobre um gabarito cilíndrico, conforme a Figura 3. O material normalmente
utilizado é o aço inoxidável AISI 304L/316L com limites de escoamento do material de 310
MPa.

Figura 3: (a) Vista em corte da carcaça intertravada de um típico riser flexível,
(b) perfil das tiras de aço.

Armadura de pressão
Esta camada de reforço estrutural é projetada para resistir tanto pressões internas (devido
ao fluido) quanto externas. A armadura de pressão auxilia a carcaça interna a resistir às
pressões externas (esforços radiais de lançamento, pressão hidrostática externa e efeito de
estrangulamento dos arames das armaduras de tração).
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Esta camada apresenta aspecto construtivo próprio e designações próprias dos
fabricantes: em geral é feita de um arame em Z, enrolado helicoidalmente sobre a camada
polimérica de pressão com intertravamento das espirais, conforme a Figura 4. O material
normalmente utilizado é o aço carbono 1045 com limites de ruptura do material entre 750 e
1000 MPa.

Figura 4: Tipos de perfis segundo API RP 17B
(a) perfil Z, (b) perfil C, (c) perfil T e (d) perfil T (OLIVEIRA, 1985).

Camada anti-atrito
É uma camada não-metálica cuja função é evitar a fricção e o desgaste de duas camadas
metálicas em movimento relativo. Pode ser extrudada em forma de tubo ou enrolada sobre a
armadura de pressão. O material usado é o polietileno ou a poliamida. Esta camada não está
representada na Figura 2.
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Armaduras de tração
Estas camadas são compostas de arames metálicos enrolados helicoidalmente com
ângulos de passo entre 15 e 55 graus (medidos em relação ao eixo longitudinal do riser). Os
valores dos ângulos de passo variam conforme a necessidade de aumentar ou diminuir a
resistência à pressão interna. Em geral os risers flexíveis apresentam duas camadas de
armadura de tração enroladas em direções opostas, conforme Figura 5.

Figura 5: Tendões helicoidais.

A principal função das armaduras de tração é resistir à tração e torção sem dificultar a
flexão do riser. Quase a totalidade dos carregamentos de tração é sustentada pelas armaduras
de tração, enquanto sua contribuição na rigidez à flexão é pequena. Os arames podem ser
chatos ou cilíndricos. O uso de arames chatos garante maior fator de ocupação da camada e
menor espessura, mas está associado também a dificuldades de conformação durante a
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fabricação. As armaduras estão ancoradas diretamente nos conectores montados nas
extremidades dos risers, de forma a descarregar neles o carregamento de tração. Dadas as
elevadas tensões a que estarão sujeitas as armaduras de tração, função dos carregamentos
aplicados aos risers flexíveis, o material comumente usado é o aço carbono de alta resistência,
com limites de ruptura entre 1100 MPa e 1500 MPa.

Camada externa
Camada não-metálica cujas funções principais são resistir aos danos mecânicos,
protegendo a estrutura contra corrosão e abrasão, evitando a entrada da água do mar e
fornecendo isolamento térmico adicional. Composta por tubo plástico extrudado sobre as
armaduras de tração. O material normalmente utilizado é um plástico de alta resistência para
os risers e o polietileno de alta densidade para as flowlines.

Camadas de isolamento térmico
São camadas opcionais de material isolante que visam reduzir as perdas de calor do
fluido escoado. Constituídas em fitas poliméricas com adição de micro-esferas de vidro que
previnem o colapso do material em águas profundas e garantem a manutenção de suas
propriedades em grandes profundidades.

1.2 Definição do problema e objetivos
Com a descoberta do pré-sal no Brasil existe a necessidade contínua de fazer novos
projetos estruturais de risers para águas profundas e ultraprofundas para o escoamento de
petróleo e gás em alto-mar. Na fase de projeto destas estruturas a realização de uma análise
estrutural de um elemento de riser torna-se crucial. Normalmente uma análise estrutural pode
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ser realizada através de uma abordagem por simulação de um modelo analítico teórico ou por
simulação computacional pelo métodos dos elementos finitos. A maioria dos modelos
analíticos apresentados na literatura não consideram o contato e a separação das camadas
devido à complexidade de modelagem desses fenômenos. Como vantagem, um modelo de
elementos finitos pode sim com facilidade incluir esses fenômenos de contato, porém, como
desvantagem, a realização de simulações por elementos finitos é demorada e de alto custo
computacional, devido a inclusão de contato mecânico entre as camadas, afim de tornar uma
análise mais realística. Assim, com o intuito de diminuir o tempo computacional de uma
simulação numérica por elementos finitos, foi desenvolvido um modelo numérico, onde
foram consideradas algumas simplificações afim de se obter uma resposta mais realística
possível, conforme será discorrido nesta dissertação.
Dentro deste contexto, a presente dissertação de mestrado tem como objetivos o
desenvolvimento de um modelo tridimensional de elementos finitos capaz de modelar as
interações de contato entre camadas e a implementação no Matlab de um modelo analítico de
riser flexível para conduzir estudos de comparação de resposta. Serão considerados somente
carregamentos axissimétricos, por cargas de tração, torção e pressão. Carga de flexão não é
considerada devido à complexidade da formulação do modelo analítico que pode ser tratada
em uma tese de doutorado.

17
1.3 Contribuições
A contribuição deste trabalho está no desenvolvimento de um modelo de elementos
finitos tridimensional de riser flexível capaz de detetar o contato e separação entre camadas
com baixo custo e tempo de simulação computacional. A redução do tempo computacional e
do tempo de solução do problema baseia-se na substituição das camadas compostas de tiras
intertravadas de aço (carcaça) por elementos cilíndricos ortotrópicos de paredes finas e no uso
de um esquema de integração explícito para problemas de dinâmica estrutural, fazendo-se
com que tenha um ganho significativo de processamento.
A contribuição é justificada pelo fato de existirem poucos trabalhos experimentais
publicados sobre comportamento mecânico de risers flexíveis.

1.4 Estruturação do trabalho
O primeiro capítulo introduz e identifica o problema abordado nesta dissertação de
mestrado. O segundo capítulo contem um revisão bibliográfica dos artigos e trabalhos
publicados sobre mecânica estrutural de risers flexíveis. Este capítulo também apresenta uma
descrição detalhada do problema a ser abordado e a motivação da realização deste trabalho.
O terceiro capítulo apresenta a formulação do modelo analítico do riser flexível
escolhido. O quarto capítulo apresenta o modelo tridimensional de elementos finitos.
O capítulo cinco descreve os resultados das simulações por elementos finitos para
diversos carregamentos. No capítulo seis, é feito uma validação do modelo analítico tendo
como base o modelo numérico de elementos finitos e modelos experimentais. Conclusões são
apresentadas no capítulo sete, incluindo as atividades complementares a serem realizadas para
futuros trabalhos. Finalmente, apresenta-se, a lista de referências bibliográficas utilizadas
neste e o apêndice com o código fonte do programa desenvolvido no Matlab.

18
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Como apresentado no capítulo anterior, riser flexível de camadas não aderentes é uma
estrutura bastante complexa. Por isso, sua análise local normalmente se constitui em um
grande desafio, onde se tem por objetivos calcular:
• As propriedades mecânicas de um elemento de riser sob cargas de tração, flexão e
torção para serem utilizadas como parâmetros de entrada em programas de análise global.
• As cargas-limite às quais a linha pode ser submetida.
Neste capítulo serão apresentados os aspectos relacionados à determinação, através de
modelos analíticos, das propriedades mecânicas de uma linha flexível e, além disso, uma
revisão bibliográfica de modelos analíticos de risers flexíveis.

2.1 Cálculo das propriedades mecânicas de uma linha flexível
A determinação através de modelos numéricos ou analíticos das propriedades mecânicas
de uma linha flexível, tais como rigidez à tração, compressão, torção ou flexão, não é tarefa
fácil por diversas razões, a saber (SOUZA, 2005):
•

O comportamento mecânico dos materiais que constituem um riser flexível, em
geral, não é bem conhecido. As propriedades físicas das armaduras metálicas, por
exemplo, são afetadas pelo processo de fabricação dos perfis. As camadas
poliméricas, por sua vez, têm propriedades dependentes da temperatura e da
pressão, e além disso, seu comportamento é altamente não-linear.

•

Os fabricantes, nas folhas de dados, informam poucas propriedades físicas dos
materiais utilizados. Geralmente, essas propriedades são as encontradas na
literatura, isto é, sem considerar as alterações introduzidas pelo processo de
fabricação.
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•

A própria avaliação das propriedades geométricas dos perfis metálicos também é
bastante difícil, uma vez que os fabricantes costumam passar poucas informações
sobre esses. Muitas vezes, isto acaba por inviabilizar a determinação, por
exemplo, da rigidez à flexão e até mesmo da área do perfil. Some-se a isto que,
usualmente, não se conhece o número de arames em cada camada de tendões
helicoidais.

•

A mudança de configuração da linha ou a perda de contato entre as camadas
durante o carregamento, além de possíveis ovalizações ou folgas iniciais nas
camadas, podem provocar uma resposta não-linear da estrutura.

•

A linha flexível possui comportamento axial bastante sensível ao sentido em que
se aplica a carga. Em outras palavras, a rigidez à tração costuma ser distinta da
rigidez à compressão e a rigidez à torção horária é distinta da rigidez à torção
antihorária, devido ao sentido de orientação dos tendões helicoidais, onde
apresentam sentidos opostos. Além disso, a rigidez à flexão é dependente do
atrito entre as camadas, o que apresenta um formalismo matemático complexo
para e assim dificultando sua análise.

•

A grande variedade de risers existentes e, sobretudo, as novas tecnologias que
estão constantemente sendo desenvolvidas e aplicadas às linhas flexíveis,
implicam constantes modificações nos modelos de análise e, muitas vezes, não
há resultados experimentais para balizar estas modificações. Isto acaba limitando
a aplicabilidade desses modelos.

Como se pode observar, há dois tipos de dificuldades: as associadas às propriedades das
camadas que constituem a linha flexível e a modelagem de comportamento não linear
geométrico, físico ou de contato. Estas mesmas dificuldades se mantêm no cálculo de cargaslimite.
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Em geral, os modelos para análise local de risers flexíveis podem ser divididos em três
grupos: os modelos para análise de cargas axissimétricas (que são tração, torção e pressão
hidrostática), os modelos para análise de flexão (inclusão de carregamentos devido a flexão) e
os para análise de cargas de instalação (onde apresentam cargas com fatores multiplicativos
devido as margens de segurança de operação de tais equipamentos). No presente trabalho, se
restringirá o estudo apenas aos modelos para análise de cargas axissimétricas. Isto é porque a
modelagem analítica de um elemento de riser submetido à flexão é um problema complexo
(KRAINCANIC e KEBADZE, 2001), devido ao efeito de deslocamento relativo dos tendões
helicoidais, à ovalização e à variação da curvatura com o momento fletor, tornando a análise
analítica complexa, assim, fugindo do escopo do presente trabalho.

2.2 Modelos para análise de carregamentos axissimétricos
Os primeiros modelos para a análise local de risers flexíveis começaram a surgir na
segunda metade da década de 1980. OLIVEIRA et al. (1985) apresentaram o primeiro modelo
analítico para a determinação das características mecânicas de linhas flexíveis de camadas não
aderentes.
Este modelo se baseia em um conjunto de equações algébricas lineares para avaliar a
rigidez axial à tração e à torção de um riser flexível, supondo que as armaduras experimentam
apenas deformações axiais. GOTO et al. (1987) propuseram um modelo semelhante ao de
OLIVEIRA et al. (1985), porém voltado para o cálculo da resistência da linha flexível à
tração, à torção e ao crushing (“esmagamento”), isto é, cargas concentradas radiais aplicadas,
em dois pontos diametralmente opostos. Estes primeiros modelos, além de assumirem uma
série de simplificações, apresentavam o inconveniente de suas previsões estarem intimamente
associadas a um parâmetro empírico que mede a relação entre a deformação radial e a
deformação axial da linha flexível. Uma nova abordagem para o problema, contudo, foi
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apresentada por FERET e BOURNAZEL (1987). Eles propuseram um modelo onde cada
camada da linha flexível é considerada independente. O modelo assume as seguintes
hipóteses:
• As deformações são muito pequenas.
• Todas as seções transversais do riser flexível e todas as suas camadas apresentam o
mesmo ângulo de torção e o mesmo deslocamento por unidade de comprimento.
• Todos os materiais são homogêneos, isotrópicos e têm comportamento elástico- linear
no modelo apresentado por FERET e BOURNAZEL (1987).
• As camadas poliméricas apenas transmitem a pressão para as armaduras metálicas e a
contribuição destas camadas para a resistência a cargas axissimétricas é desprezível.
• Não há perda de contato nem folgas iniciais entre as camadas de um riser flexível.
• Não há contato lateral entre os arames de uma amarmadura metálica durante o
carregamento.
• Ovalizações iniciais ou devidas ao carregamento aplicado não são levadas em conta.
• Os eixos principais de inércia dos arames das armaduras metálicas são sempre
ortogonais entre eles.
• Seções genéricas são adotadas para as armaduras de pressão, isto é, apenas a espessura,
a área e as inércias do perfil são consideradas. A forma real do perfil não é representada pelo
modelo.
• O atrito entre camadas é desprezado.

Assumindo essas hipóteses, podem-se obter, através da teoria da elasticidade, equações
de continuidade e equilíbrio. Essas equações formam um sistema linear, onde as deformações
radial e axial são consideradas variáveis independentes. Desta forma, o modelo de FERET e

22
BOURNAZEL (1987) permite o cálculo de tensões e deformações devidas a cargas
axissimétricas e, em particular, a avaliação da rigidez à tração e torção.
Deve-se salientar que muitas das hipóteses assumidas no modelo de FERET e
BOURNAZEL (1987) também serviram como premissas para os modelos que o sucederam.
Para simplificar a descrição dos modelos que vêm a seguir, serão relatadas apenas as
modificações feitas pelos seus respectivos autores em relação a esse modelo. BATISTA e
EBECKEN (1988) e BATISTA et al. (1989) apresentaram, provavelmente, o primeiro modelo
desenvolvido no Brasil para análise de risers flexíveis. O modelo se baseia na teoria proposta
por FERET e BOURNAZEL (1987) abrangendo tanto linhas de camadas não aderentes
quanto linhas de camadas aderentes. Além disso, o modelo considera as camadas poliméricas
resistentes ao carregamento aplicado, o atrito entre as camadas e deslocamento radial e
variações de espessura distintos para cada camada. Esse modelo foi codificado com o nome
de COPPEFLEX e serve de base para o sistema de análise de risers flexíveis da
PETROBRAS conhecido como FRAES (OLIVEIRA, 1985).
Um melhoramento do modelo apresentado por FERET e BOURNAZEL (1987) para a
análise tanto de camadas não aderentes quanto aderentes foi feito. Neste modelo, as equações
propostas por FERET e BOURNAZEL (1987) foram reescritas considerando rigidez nas
camadas poliméricas, deslocamentos radiais e variações de espessura diferentes em cada
camada, devido a cargas oriundas de uma variação de temperatura uniforme e,
principalmente, a perda de contato entre as camadas durante o carregamento. Este modelo é
comercializado pelo MARINTEK sob o nome de CAFLEX (OLIVEIRA, 1985).
A busca por uma melhor representação dos arames que constituem a linha flexível levou
a um novo conjunto de modelos de análise. Estes novos modelos começaram a surgir a partir
de 1992 e utilizam a teoria de hastes curvas de Clebsch-Kirchhoff (LANTEIGNE, 1985).
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WITZ e TAN (1992) elaboraram um modelo analítico para previsão do comportamento à
tração e à torção de risers flexíveis, onde as camadas plásticas são tubos de paredes finas e as
armaduras helicoidais são modeladas através da teoria de Clebsch-Kirchhoff. As equações de
equilíbrio propostas por esta teoria associadas às equações de continuidade entre as camadas
permitem a avaliação do deslocamento radial, da variação de espessura das camadas, das
deformações e tensões em cada camada da linha flexível. Além disso, possibilita o cálculo da
rigidez à tração e à torção tanto no sentido horário quanto no antihorário, posto que o modelo
permite a perda de contato entre as camadas
CUSTÓDIO (1999) propôs um interessante modelo analítico voltado para a análise de
cabos umbilicais, mas que também pode ser utilizado na análise de linhas flexíveis de
camadas não aderentes. Onde as camadas poliméricas também são modeladas como tubos de
parede espessa e as armaduras metálicas como vigas curvas seguindo a teoria de ClebschKirchhoff. Ele desenvolveu um algoritmo sofisticado em termos de convergência para
tratamento das não linearidades envolvidas na análise.
RAMOS e PESCE (2002) desenvolveram um modelo baseado na teoria da elasticidade,
onde equações de continuidade e equilíbrio são escritas e a perda de contato entre as camadas
é considerada. Este modelo se assemelha ao proposto por FERET e MOMPLOT (1991),
exceto por não considerar o carregamento devido à temperatura.
Até este ponto, os modelos propostos eram baseados exclusivamente em formulações
analíticas, isto é, em equações de continuidade e equilíbrio e, alguns, aplicaram a teoria de
vigas curvas para uma melhor representação dos tendões helicoidais. A evolução, no entanto,
da capacidade de processamento dos microcomputadores começou a viabilizar a análise de
risers flexíveis através do Método dos Elementos Finitos (MEF) levando a um outro conjunto
de modelos.
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CHEN et al. (1995) propôs um modelo que considera as camadas poliméricas, a carcaça
intertravada e as armaduras de pressão como tubos de paredes finas. As armaduras de tração,
por sua vez, são assumidas como fitas que possuem apenas rigidez axial, isto é, a rigidez à
flexão e à torção são desprezadas. A partir de hipóteses semelhantes às assumidas por FERET
e BOURNAZEL (1987), escrevem-se equações de equilíbrio e continuidade que, resolvidas
iterativamente, permitem considerar a perda de contato entre as camadas da linha flexível. As
pressões de contato determinadas são aplicadas a um outro modelo, onde os perfis das
armaduras de pressão são discretizados pelo MEF usando o programa de elementos finitos
ANSYS para uma avaliação mais detalhada das tensões. Este é um dos modelos utilizados
pela empresa GE OIL & GAS’s WELLSTREAM para análise local de risers flexíveis.
BAHTUI (2008) propôs um modelo analítico de riser flexível onde as camadas plásticas
foram modeladas como tubos isotrópicos de paredes finas, os tendões helicoidais foram
modelados como barras sob tensão uniaxial, e a carcaça intertravada foi modelada por um
cilíndro visto como uma casca de material ortotrópico.
Neste trabalho o modelo analítico apresentado por BATHUI (2008) foi codificado no
Maltab a fim de conduzir simulações de carregamento. A Figura 6 mostra o modelo físico do
riser flexível objeto de estudo neste trabalho. O modelo de Bahtui foi escolhido por
apresentar uma similaridade geométrica e por ser um riser flexível em que já foi estudado,
para assim se obter um aporte maior com relação a comparação e validação dos resultados
através do modelo numérico desenvolvido. A diferença da figura 6 para a figura 2 é devido ao
rearranjo das camadas de um riser flexível e o número de camadas. A figura 6 apresenta o
rearranjo de um riser flexível do qual será estudado nesta dissertação de mestrado. Entretanto
a figura 2 tem carater apenas ilustrativo de um modelo de riser flexível com um rearranjo
diferente.
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Figura 6: Camadas do riser flexível objeto de estudo (BAHTUI, 2008).

2.3 Condição de Cargas Axissimétricas
As estruturas axissimétricas ou de revolução, são estruturas que podem ser representadas
por uma secção transversal que contém um eixo de revolução. Estas estruturas podem assim
ser geradas rodando a secção transversal 360° segundo o eixo de revolução.
Dada a existência de um eixo de revolução, os problemas axissimétricos podem ser
definidos em coordenadas cilíndricas. A seguinte imagem representa o sistema de
coordenadas globais para um problema axissimétrico.
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Figura 7: Sistemas de coordenadas cilíndricas (r,z,ș)

Considerando carregamentos axissimétricos, o campo de deslocamentos depende apenas
das coordenadas r, z e ș.
Uma vez que nesse trabalho apneas será abordado risers flexíveis sujeito a carregamentos
axissimétricos, por cargas de tração, torção e pressão interna e externa, o problema não será
representado no espaço bidimensional, conforme modelo axissimétricos. Embora existam
tensões e deformações tangenciais perpendiculares ao plano em análise, estas tensões e
deformações serão adotadas como constantes ao longo da coordenada angular de revolução ș,
devio a simplificação axissimétrica dos carregamentos e as condições apresentadas.
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3. MODELO ANALÍTICO
Foi implementado um modelo analítico para risers flexíveis desenvolvido por BATHUI
(2008) e este capítulo apresenta em detalhe tal desenvolvimento. O modelo físico do riser
considerado por BATHUI (2008) é mostrado na Figura 6. A Equação de rigidez para cada
uma das camadas será deduzida e a matriz de rigidez global do elemento de riser será obtida
por montagem das rigidezes individuais de cada uma das camadas. Um esquema de detecção
de separação de camadas também é apresentado.

A Figura 5 mostra o deslocamento axial ݑ௭ , a rotação  em torno do eixo z, a rotação em

torno dos eixos normal e bi-normal ߖ௫ e ߖ௬ e o deslocamento radial ݑ . Considera-se que

as camadas podem se mover na direção radial independentemente, o que implica em
considerações de separação de camadas. Hipóteses de pequenos deslocamentos e deformações
são consideradas para uma análise local do riser, fazendo com que a seção transversal
permaneça plana com área constante durante a análise, e cargas relacionadas à flexão sejam
desconsideradas.

Figura 8: Deslocamentos e rotações da seção transversal de uma
camada.
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3.1 Conceitos de mecânica estrutural
Nesta seção serão apresentados alguns conceitos fundamentais da mecânica estrutural
necessários para a obtenção das equações de equilíbrio das camadas de um riser flexível.
Uma descrição mais detalhada desses conceitos é encontrada nos livros de TIMOSHENKO
(1941) e JONES (1999).

3.1.1 Energia de deformação
Energia é a capacidade para se fazer trabalho. Para corpos sólidos elásticos, o trabalho
realizado pelas forças externas é armazenado na forma de energia interna ou energia de
deformação. A energia interna armazenada num corpo com comportamento elástico-linear no
sistema de coordenadas ortogonais 1-2-3 é definido como:
ܷൌ

ͳ
නሺߪଵ ߝଵ  ߪଶ ߝଶ  ߪଷ ߝଷ  ߬ଶଷ ߛଶଷ  ߬ଷଵ ߛଷଵ  ߬ଵଶ ߛଵଶ ሻܸ݀
ʹ

(3.1)

Considerando o estado plano de tensão, e assumindo ɐଷ ǡ ɒଶଷ e ɒଵଷ como zero na Equação
(3.1), obtem-se:
ܷൌ

ͳ
නሺߪଵ ߝଵ  ߪଶ ߝଶ  ߪଷ ߝଷ  ߬ଵଶ ߛଵଶ ሻܸ݀
ʹ

(3.2)

3.1.2 Lei de Hooke para materiais isotropicos e ortotrópicos
A relação entre tensão e deformação para um um corpo tridimensional ortotrópico no
sistema de coordenadas ortogonais 1-2-3 é dado por (REDDY, 2008):
ߝଵ
ܵଵଵ
ܵۍ ۗ ߝ ۓ
ۖ ଶ ۖ  ێଵଶ
ߝଷ
ܵێଵଷ
ൌ
ߛ۔ଶଷ ۘ Ͳ ێ
ۖߛଵଷ ۖ Ͳ ێ
ߛەଵଶ ۙ Ͳ ۏ

ܵଵଶ
ܵଶଶ
ܵଶଷ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ܵଵଷ
ܵଶଷ
ܵଷଷ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
ܵସସ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ܵହହ
Ͳ

ߪଵ
Ͳ
ې
ۓ
ۗ
ߪ
Ͳ
ଶ
ۖ ߪۖۑ
Ͳۑ
ଷ
Ͳ ߬۔ ۑଶଷ ۘ
Ͳ ߬ۖ ۑଵଷ ۖ
ܵ ߬ە ےଵଶ ۙ

(3.3)
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Na Equação (3.3)

ܵ ሺǡ  ൌ ͳǡʹǡ͵ǡ ǥ ǡ ሻ são definidos em termos das propriedades

mecânicas do material como:
ͳ
ͳ
ߥଵଶ
Ǣܵସସ ൌ
Ǣܵଵଶ ൌ  െ
ܧଵ
ܩଶଷ
ܧଵ
ͳ
ͳ
ߥଵଷ
ܵଶଶ ൌ Ǣܵହହ ൌ
Ǣܵଵଷ ൌ  െ
ܧଵ
ܧଶ
ܩଵଷ
ͳ
ͳ
ߥଶଷ
ܵଷଷ ൌ Ǣܵ ൌ
Ǣܵଶଷ ൌ  െ
ܧଷ
ܩଵଶ
ܧଶ
ܵଵଵ ൌ

(3.4)

onde ܧ ሺ ൌ ͳǡʹǡ͵ሻ é o módulo de elasticidade nas três direções ortogonais, ܩ ሺǡ  ൌ ͳǡʹǡ͵ሻ

os módulos de cisalhamento, e ߥ ሺǡ  ൌ ͳǡʹǡ͵ሻ são os coeficientes de Poisson. Resolvendo a
Equação (3.3) para as tensões obtem-se:
ߪଵ
ܥଵଵ
ܥۍ ۗ ߪ ۓ
ۖ ଶ ۖ  ێଵଶ
ߪଷ
ܥێଵଷ
ൌ
߬۔ଶଷ ۘ Ͳ ێ
ۖ߬ଵଷ ۖ Ͳ ێ
߬ەଵଶ ۙ Ͳ ۏ

ܥଵଶ
ܥଶଶ
ܥଶଷ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ܥଵଷ
ܥଶଷ
ܥଷଷ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
ܥସସ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ܥହହ
Ͳ

ߝଵ
Ͳ
ې
ۓ
ߝ ۗ
Ͳ
ߝ ۖ ۑଶ ۖ
Ͳ ۑ
ଷ
Ͳ ߛ۔ ۑଶଷ ۘ
Ͳ ߛۖ ۑଵଷ ۖ
ߛە ے ܥଵଶ ۙ

(3.5)

onde os coeficientes ܥ ሺ݅ǡ ݆ ൌ ͳǡʹǡ͵ǡ ǥ ǡሻ são definidos como:

ܵଶଶ ܵଷଷ െ ܵଶଷ ܵଶଷ
ܵଵଷ ܵଶଷ െ ܵଵଶ ܵଷଷ
Ǣܥଵଶ ൌ

ܵ
ܵ
ܵଷଷ ܵଵଵ െ ܵଵଷ ܵଵଷ
ܵଵଶ ܵଶଷ െ ܵଵଷ ܵଶଶ
ܥଶଶ ൌ
Ǣܥଵଷ ൌ

ܵ
ܵ
ܵଵଵ ܵଶଶ െ ܵଵଶ ܵଵଶ
ܵଵଶ ܵଵଷ െ ܵଶଷ ܵଵଵ
ܥଷଷ ൌ
Ǣܥଶଷ ൌ

ܵ
ܵ
ͳ
ͳ
ͳ
Ǣܥହହ ൌ
Ǣ ܥൌ
ܥସସ ൌ
ܵସସ
ܵହହ
ܵ
ܥଵଵ ൌ

com

ܵ ൌ ܵଵଵ ܵଶଶ ܵଷଷ െ ܵଵଵ ܵଶଷ ܵଶଷ െ ܵଶଶ ܵଵଷ ܵଵଷ െ ܵଷଷ ܵଵଶ ܵଵଶ  ʹܵଵଶ ܵଶଷ ܵଵଷ

(3.6)

Para o estado plano de tensões, onde ߪଷ ǡ ߬ଶଷ e ߬ଵଷ são iguais a zero, a Equação (3.3)
torna-se:

ܵଵଶ
ܵଶଶ
Ͳ

ߪଵ
Ͳ
ߪ
Ͳ ൩൝ ଶൡ
ܵ ߬ଵଶ

ܳଵଶ
ܳଶଶ
Ͳ

ߝଵ
Ͳ
Ͳ ൩ ൝ ߝଶ ൡ
ܳ ߛଵଶ

ߝଵ
ܵଵଵ
ߝ
൝ ଶ ൡ ൌ ܵଵଶ
ߛଵଶ
Ͳ
e a Equação (3.5) torna-se:

ߪଵ
ܳଵଵ
൝ ߪଶ ൡ ൌ ܳଵଶ
߬ଵଶ
Ͳ
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(3.7)

(3.8)

Os coeficientes da matriz constitutiva da Equação (3.8) em termos das propriedades
mecânicas dos materiais são:

ܧଵ
ߥଵଶ ܧଶ
ߥଶଵ ܧଵ
ܳଵଶ ൌ
ൌ
ͳ െ ߥଵଶ ߥଶଵ
ͳ െ ߥଵଶ ߥଶଵ ͳ െ ߥଵଶ ߥଶଵ
ܧଶ
ൌ
ܳଵଶ ൌ ܩଵଶ
ͳ െ ߥଵଶ ߥଶଵ

ܳଵଵ ൌ

ܳଶଶ

(3.9)

Para um material isotrópico, ܧଵ ൌ ܧଶ ൌ  ܧe ߥଵଶ ൌ ߥଶଵ ൌ ߥ, portanto os coeficientes da
Equação (3.9) são agora:
ܳଵଵ ൌ ܳଶଶ ൌ
ܳଵଶ ൌ

ܧ
ͳ െ ߥଶ

(3.10)

ߥܧ
ͳ െ ߥଶ

ܳ ൌ  ܩൌ

ܧ
ʹሺͳ  ߥሻ

3.2 Camada isotrópica
As camadas plásticas do riser foram modeladas como camadas isotrópicas em estado
plano de tensão. Um estado de deformação uniforme é considerado ao longo do elemento de
riser, assim as deformações são relacionadas com os deslocamentos pelas seguintes equações:
ߝଵ ൌ

οߖ௬
οݑ௭
οߖ௫
ݕ
െݔ
ܮ
ܮ
ܮ
ߝଶ ൌ

ݑ
ܴ

(3.11)

ߛଵଶ ൌ ܴ
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ο߶
ܴ

onde  ܮé o comprimento do elemento de riser, ܴ é o raio médio da camada isotrópica e os

subscritos 1 e 2 indicam as direções logitudinal (paralelo a  )ݖe circunferencial,
respectivamente (ver figura 7). O sistema de coordenadas de referência ݔǡ  ݖ݁ݕé mostrado
na Figura 7. Além disso, οݑ௭ ǡ οߖ௫ ǡ οߖ௬ e ο߶ indica incrementos de ݑ௭ , ߖ௫ , ߖ௬ e ߶ através

do comprimento ܮ.

A energia de deformação de uma camada isotrópica do riser é dada pela seguinte
expressão:
ܷൌ

com: ݇ ൌ ଵିఔమ
ா

ܧ
ͳെߥ ଶ
ම ߝଵଶ  ߝଶଶ  ʹߥߝଵ ߝଶ 
ߛଵଶ ൨ ܸ݀
ଶ
ʹሺͳ െ ߥ ሻ
ʹ

(3.12)

a qual pode também ser escrita como:
ͳ
ଶ ሿܸ݀
ܷ ൌ න ሾ݇ߝଵଶ  ʹߥߝଵ ߝଶ  ݇ߝଶଶ  ߛܩଵଶ
ʹ

(3.13)



Tomando a primeira variação da Equação (3.13), tem-se:
οߖ௬ ߜοݑ௭
ߜοߖ௬
ͳ
οݑ௭
οߖ௫
ߜοߖ௫
ߜܷ ൌ න ሼʹ݇ ൬
ݕ
െݔ
൰ቆ
ݕ
െݔ
ቇ
ʹ
ܮ
ܮ
ܮ
ܮ
ܮ
ܮ


(3.14)

ߜοߖ௬
݇
ݑ ߜοݑ௭
ߜοߖ௫
ߜݑ ݑ  ʹߥ݇ ቆ
ݕ
െݔ
ቇ
ଶ
ܴ
ܮ
ܮ
ܮ
ܴ
οߖ௬ ߜݑ
οݑ௭
οߖ௫
 ܴܩଶ
 ʹߥ݇ ൬
ݕ
െݔ
൰
 ʹ ଶ ο߶Ǥ ߜο߶ሽܸ݀
ܮ
ܮ
ܮ
ܴ
ܮ
ʹ

O trabalho total W realizado pelas cargas externas através dos deslocamentos é:
ܹ ൌ ܰοݑ௭  ܶο߶  ܯ௫ οߖ௫  ܯ௬ οߖ௬  ο ൬ʹ

ݑ οݑ௭

൰ ߨܴ ଶ ܮ
ܴ
ܮ

(3.15)

onde, ܰǡ ܶǡ ܯ௫ e ܯ௬ são a força axial, o torque, o momento em torno de x e o momento em

torno do y, respectivamente. ο é a diferença entre a pressão radial interna  e a pressão
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radial externa ௨௧ da camada, isto é ο ൌ  െ ௨௧ Ǥ Tomando a primeira variação da
Equação 3.15 tem-se:
ܹ݀ ൌ ܰߜοݑ௭  ܶߜο߶  ܯ௫ ߜοߖ௫  ܯ௬ ߜοߖ௬  ο ൬ʹ

ߜݑ ߜοݑ௭

൰ ߨܴ ଶ ܮ
ܴ
ܮ

(3.16)

Usando o princípio dos trabalhos virtuais, que estabelece a igualdade entre a primeira
variação da energia de deformação e a primeira variação do trabalho das cargas externas:
ߜܷ ൌ ߜܹ

(3.17)

Obtem-se as equações de equilíbrio para uma camada isotrópica do riser:
ܧܣ
ۍ
Ͳ ێ
ێ
Ͳ ێ
Ͳ ێ
ܧܣߥۏ

Ͳ
Ͳ
ͳ
ܫܧ௭ ሺͳ െ ߥሻ Ͳ
ʹ
Ͳ
ܫܧ௫
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
ܫܧ௬
Ͳ

οݑ௭
ۓ
ۗ
ۖ ܮ
ۖ
ߥ ܧܣο߶
ܰ  ߨܴ ଶ ο
ۖ
ۖې
ۓ
ۗ
ܶ
Ͳ ۖ ܮ ۖۑ
ۖ
ۖ
 ۑοߖ௫ ൌ ሺͳ െ ߥ ଶ ሻ
ܯ௫
Ͳ ۘ ܮ ۔ۑ
۔
ۘ
ܯ௬
Ͳ ۖ ۑοߖ௬ ۖ
ۖ
ۖ
ଶ
ە
ʹߨܴ
ο
ۙ
ܫܧ௭ ۖ ܮ ۖ ے
ۖ ݑ ۖ
ۙ ܴ ە

(3.18)

onde ܫ௫ e ܫ௬ são os momentos de inércia em relação aos eixos ݔe ݕ, ܫ௭ é o momento de

inércia polar e  ܣé a área da seção transversal da camada.

3.3 Camada ortotrópica
Risers flexíveis são projetados para serem operados abaixo da superficie da água e
sujeitos a pressões hidrostáticas externas. A primeira camada de dentro para fora, a carcaça
intertravada (vide Figura 2), é projetada para suportar, além da pressão interna produzida pelo
escoamento do fluido, a pressão hidrostática que atua na parede externa do riser. Devido a sua
construção e para propósitos de facilitar a modelagem matemática, a carcaça intertravada é
modelada como uma casca cilíndrica feita de material ortotrópico. Isto é porque um elemento
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de superfície da carcaça intertravada tem uma resistência à tração na direção circunferencial
muito maior que a resistência à tração na direção do eixo do riser. O módulo de elasticidade
na direção circunferencial é assumido a ser igual ao módulo de elasticidade do aço e o módulo
de elasticidade na direção do eixo do riser é assumido a tomar um valor pequeno. A última
suposição é devida a que carcaças intertravadas são projetadas especificamente para resistir
pressões interna e externa e não tração axial, de alí que sua contrução é feita a partir de tiras
intertravadas.
Um material ortotrópico elástico-linear no estado plano de tensão é escolhido para a
modelagem matemática da carcaça intertravada, resultando na seguinte Equação constitutiva
(BAHTUI, 2008):
ͳ ۍȀܧ௭
ێ
ߝଵ
ߥ ێ௭ఏ
൝ ߝଶ ൡ ൌ ێെ
ܧ௭
ߛଵଶ
ێ
Ͳ ێ
ۏ

ߥఏ௭
ܧఏ
ͳ
ܧఏ

െ

Ͳ

Ͳ ې
ߪ ۑଵ
Ͳ  ۑۑ൝ ߪଶ ൡ
ߪ ۑଵଶ
ͳ ۑ
ܩ௭ఏ ے

(3.19)

O estado plano de tensão para a carcaça intertravada leva em consideração as

deformações e as tensões nas direções 1 (eixo  )ݖe 2 (direção circunferencial). Usando a
Equação constitutiva para um material ortotrópico em tensão plana, Equação (3.8), a energia
de deformação é expressa como:
ܷൌ

ͳ
ଶ ሿܸ݀
න ሾܳଵଵ ߝଵଶ  ʹܳଵଶ ߝଵ ߝଶ  ܳଶଶ ߝଶଶ  ܳ ߛଵଶ
ʹ 

Tomando a primeira variação de U na Equação (3.20) resulta:

(3.20)

ߜܷ ൌ

οߖ௬ ߜοݑ
ߜοߖ௬
ͳ
οݑ
οߖ௫
ߜοߖ௫
න ቊʹܳଵଵ ൬  ݕ
െݔ
൰ቆ
ݕ
െݔ
ቇ
ʹ 
ܮ
ܮ
ܮ
ܮ
ܮ
ܮ
ߜοߖ௬
ߜοߖ௫
ͳ
ݑ ߜοݑ
 ʹܳଶଶ ଶ ߜݑ Ǥ ݑ  ʹܳଵଶ ቆ
ݕ
െݔ
ቇ
ܮ
ܴ
ܴ
ܮ
ܮ
οߖ௬ ߜݑ
οݑ
οߖ௫
ܴଶ
 ʹܳଵଶ ൬  ݕ
െݔ
൰
 ʹܳ ଶ ο߶Ǥ ߜο߶ቋ ܸ݀
ܮ
ܮ
ܮ
ܴ
ܮ
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(3.21)

Usando o príncipio dos trabalhos virtuais tal como foi usado na seção anterior, obtem-se
as equações de equilíbrio da carcaça intertravada:

ܳܣଵଵ
Ͳ ۍ
ێ
Ͳ ێ
Ͳ ێ
ܳܣۏଵଶ

Ͳ

ܳ ܫ௭
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

ܳଵଵ ܫ௫
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

ܳଵଵ ܫ௬
Ͳ

onde os Qij são dados por:

ܳଵଶ

οݑ௭
ۓ
ۗ
ۖ ۖ ܮ
ܳܣଵଶ ۖ ο߶ ۖ
ܰ  ߨܴ ଶ ο
ۓ
ۗ
ې
Ͳ ۖ ۖ ۖ ܮ
ܶ
ۖ
ۑ
ܯ௫
Ͳ  ۑοߖ௫ ൌ
ۘ
ܯ௬
Ͳ ۔ ۘ ܮ ۔ۑ
ۖ
ۖ
οߖ
ܳܣଶଶ  ۖ ے௬ ۖ  ܴߨʹ ەଶ οۙ 
ۖ ۖ ܮ
ۖ ݑ ۖ
ۙ ܴ ە

(3.22)

ܧଵ
ͳ െ ߥଵଶ ߥଶଵ
ߥଵଶ ܧଶ
ߥଶଵ ܧଵ
ൌ
ൌ
ͳ െ ߥଵଶ ߥଶଵ ͳ െ ߥଵଶ ߥଶଵ
ܳଵଵ ൌ

ܳଶଶ ൌ

ܧଶ
ͳ െ ߥଵଶ ߥଶଵ

ܳଵଶ ൌ ܩଵଶ

3.4 Modelagem da camada de tendões helicoidais
As armaduras de tração são compostas por tendões helicoidais (Figura 5). As equações de
equilíbrio para a camada de tendões helicoidais são obtidas de maneira similar que para o
caso da camada isotrópica. LANTEIGNE (1985) deduzeu uma expressão para a deformação
axial total dos arames que compõem um cabo de tração de aço. Ele não considerou a energia
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de deformação devida à flexão dos arames. Neste trabalho é usada a expressão desenvolvida
por LANTEIGNE (1985) para calcular a deformação axial total dos tendões helicoidais:

ߝൌ

οݑ௭
οݑ ଶ
ο߶
οߖ௫
 ଶ ߙ 
 ߙ  ܴ
 ߙ  ߙ  ܴ  ߠ
 ଶ ߙ
ܮ
ܴ
ܮ
ܮ
οߖ௬
 ܴ  ߠ
 ଶ ߙ
ܮ

(3.23)

onde ߙ é o angulo de assentamento do tendão e ߠ é a posição angular do tendão na seção
transversal, como representado na Figura 8. Considerando um comportamento elástico-linear
para os tendões, a energia de deformação total da camada é a soma das energias de
deformação de todos os tendões individuais:

Figura 9: Geometria de um tendão helicoidal (LANTEIGNE, 1985)


ͳ
ଶ ݀ݖ
ܷ ൌ  ܣܧ න ൫ߝ  ൯
ʹ
 ߙ

ୀଵ

(3.24)
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onde ݊ é o número de tendões da camada, ܣ é a área da seção transvesal do ݅ െ ±݉݅ݏ

tendão, e  ݖé a coordenada axial. Aplicando o princípio dos trabalhos virtuais, como na seção
anterior, as equações de equilíbrio para a armadura de tração são:

ʙଵଵ
ۍʙ
 ێଶଵ
Ͳ ێ
Ͳ ێ
ۏʙହଵ

ʙଵଶ
ʙଶଶ
Ͳ
Ͳ
ʙହଶ

Ͳ
Ͳ
ʙଷଷ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
ʙସସ
Ͳ

οݑ௭
ۓ
ۗ
ۖ ۖ ܮ
ο߶
ܰ  ߨܴ ଶ ο
ʙଵହ ۖ
ۖ
ۓ
ۗ
ې
ܶ
ʙଶହ ۖ ۖ ۖ ܮ
ۖ
 ۑοߖ௫
ܯ
Ͳ ۑ
ൌ
௫
ۘ
ܯ௬
Ͳ ۔ ۘ ܮ ۔ۑ
ۖ
ۖ
οߖ
ʙହହ  ۖ ے௬ ۖ  ܴߨʹ ەଶ οۙ 
ۖ ۖ ܮ
ۖ ݑ ۖ
ۙ ܴ ە

(3.25)

onde as constantes ʙ ሺ݅ǡ ݆ ൌ ͳǡ ǥ ǡͷሻ são dadas pelas seguintes expressões (BAHTUI, 2008):

ʙଵଵ ൌ ݊ܣܧ  ଷ ߙ
ʙଵଶ ൌ ݊ܣܧ ܴ  ߙ  ଶ ߙ
ʙଵହ ൌ ݊ܣܧ ଶ ߙ  ߙ
ʙଶଶ ൌ ݊ܣܧ ܴ ଶ ଶ ߙ  ߙ
ʙଶହ ൌ ݊ܣܧ ܴ ଷ ߙ
ͳ
ߨ

ʙଷଷ ൌ ݊ܣܧ ܴ ଷ  ସ ߙ
ܮ
 ߙ
ͳ
ߨ
ʙସସ ൌ ݊ܣܧ ܴ ଷ  ସ ߙ
ܮ
 ߙ
ସ

ߙ
ʙହହ ൌ ݊ܣܧ

 ߙ

A matriz de rigidez da Equação (3.25) é simétrica devida ao comportamento elástico-

linear assumido para os tendões.

3.5 Rigidez total do riser
A rigidez total do elemento de riser é obtida pelo processo de montagem das rigidezes
individuais de cada uma das camadas as quais são classificadas como isotrópicas e
ortotrópicas.
O riser objeto de estudo é aquele apresentado na Figura 4, o qual contem seis camadas.
Expandindo cada uma das Equações (3.18), (3.22) e (3.25) a uma Equação matricial de
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tamanho igual ao número total de graus de liberdade da estrutura e em seguida somando-se as
mesmas obtem-se a Equação de rigidez de equilíbrio global da estrutura:

ο௨

ܭଵଵ
ܭۍ
 ێଶଵ
Ͳ
ێ
Ͳ ێ
ܭ ێହଵ
ܭ ێଵ
ܭ ێଵ
଼ܭ ێଵ
ܭ ێଽଵ
ܭۏଵଵ

ܭଵଶ
ܭଶଶ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ܭଶ
Ͳ
ܭଽଶ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
ܭଷଷ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
ܭସସ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ܭଵହ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ܭହହ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ܭଵ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ܭ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ܭଵ
ܭଶ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ܭ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Matriz de Rigidez

onde o subscrito

ܭଵ଼
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
଼଼ܭ
Ͳ
Ͳ

ܭଵଽ
ܭଶଽ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ܭଽଽ
Ͳ

 ۓ ۗ
ۖ οథ ۖ
ۖ  ۖ
்ܰ
ܭଵଵ ۖοఅೣ ۖ
ܶ ۓ
ۗ
்
Ͳ  ۖې ۖ
ۖ
ۖ
 ۑοఅ
ۖ ܯ௫் ۖ
Ͳ ۖ ۖ
 ۑ
ۖ ܯ௬் ۖ
Ͳ ۖ ۑ௨ೝȁభ ۖ
ۖ ۖ
ۖʹߨܴ ଶ οۖ 
ଵ
ଵ
Ͳ  ۑோభ
௨ೝȁమ  ൌ  ʹߨܴ ଶ ο
Ͳ ۘ ۔ۑ
ଶۘ
ଶ
۔
ோమ
ଶ
Ͳ ۖ ۑ௨ೝȁయ ۖ
ۖʹߨܴଷ οଷ ۖ
ۖʹߨܴସଶ οସ ۖ
Ͳ  ۖ ۑோయ ۖ
ۖ
ۖ
ۖ
ۖ
௨
Ͳ  ۑೝȁర
ʹߨܴହଶ οହ ۖ
ۖ
ۖ
ۖ
ܭଵଵ  ےோర
ܴߨʹەଶ οۙ 
ۖ௨ೝȁఱ ۖ
ۖ ோఱ ۖ
ۖ௨ೝȁల ۖ
 ەோల ۙ

Vetor de
Deformação

(3.26)

Vetor
de
Cargas

݅ሺ݅ ൌ ͳǡ ǥ ǡሻ do vetor de deformação indica a í-ésima camada e as

camadas são numeradas de acordo com a Figura 4. Os coeficientes ܭଷଷ e ܭସସ dependem da

curvatura do eixo do riser e variam durante o processo de flexão (KRAINCANIC e
KEBADZE, 2010). Os coeficientes da matriz de rigidez global ܭ ሺ݅ǡ ݆ ൌ ͳǡ ǥ ǡͳͲሻ e do vetor

de forças com os escalares ்ܰ ǡ ்ܶ ǡ ܯ௫் e ܯ௬் são calculados pela Equação (3.26). A seguir

apresentam-se as expressões para os coeficientes da matriz de rigidez global:
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ܭଵଵ ൌ

ܧଶ ܣଶ
ܧସ ܣସ
ܣ ܧ
 ݊ଷ ܧଷ ܣଷ  ଷ ߙଷ  ݊ହ ܧହ ܣହ  ଷ ߙହ  ܣଵ ܳଵଵ
ଶ
ଶ
ͳ െ ߥଶ ͳ െ ߥସ ͳ െ ߥଶ

ܭଵହ ൌ

ߥଶ ܧଶ ܣଶ
ߥ ܣ ܧ
Ǣܭଵ ൌ

ଶ
ଶ
ሺͳ െ ߥଶ ሻܴଶ
ሺͳ െ ߥଶ ሻܴଶ

ܭଵଶ ൌ ݊ଷ ܧଷ ܣଷ ܴଷ  ߙଷ  ଶ ߙଷ  ݊ହ ܧହ ܣହ ܴହ  ߙହ  ଶ ߙହ

ܭଵ ൌ ݊ଷ ܧଷ
ܭଵଽ ൌ ݊ହ ܧହ
ܭଶଶ ൌ

ܭସସ ൌ

ܣହ
ଶ
ଶ  ߙହ  ߙହ Ǣܭଵଵ ൌ ܣଵ ܳଵଶ
ܴହ

ܧଶ ܫ௭ଶ
ܧସ ܫ௭ସ
ܫ ܧ௭


 ݊ଷ ܧଷ ܣଷ ܴଷଶ ଶ ߙଷ  ߙଷ
ʹሺͳ  ߥଶ ሻ ʹሺͳ  ߥସ ሻ ʹሺͳ  ߥ ሻ
 ݊ହ ܧହ ܣହ ܴହଶ ଶ ߙହ  ߙହ  ܳ ܫ௭ଵ

ܭଶ ൌ ݊ଷ ܧଷ
ܭଷଷ ൌ

ߥସ ܧସ ܣସ
ܣଷ
ଶ
ଶ  ߙଷ  ߙଷ Ǣܭଵ଼ ൌ ሺͳ
ܴଷ
െ ߥସଶ ሻܴସଶ

ܣଷ ଷ
ܣହ
 ߙଷ Ǣܭଶଽ ൌ ݊ହ ܧହ ଷ ߙହ
ܴଷ
ܴହ

ܧଶ ܫ௫ଶ
ܧସ ܫ௫ସ
ܫ ܧ௫ ͳ
  ହ ߙଷ ͳ
  ହ ߙହ
ଷ
ଷ



݊
ܧ
ܣ
ܴ
ߨ

݊
ܧ
ܣ
ܴ
ߨ
 ܮହ ହ ହ ହ  ߙହ
ͳ െ ߥଶଶ ͳ െ ߥସଶ ͳ െ ߥଶ  ܮଷ ଷ ଷ ଷ  ߙଷ
 ܳଵଵ ܫ௫ଵ 
ܧଶ ܫ௬ଶ
ܧସ ܫ௬ସ
ܫ ܧ௬ ͳ
  ହ ߙଷ ͳ
  ହ ߙହ
ଷ
ଷ



݊
ܧ
ܣ
ܴ
ߨ

݊
ܧ
ܣ
ܴ
ߨ
 ܮହ ହ ହ ହ  ߙହ
ͳ െ ߥଶଶ ͳ െ ߥସଶ ͳ െ ߥଶ  ܮଷ ଷ ଷ ଷ  ߙଷ
 ܳଵଵ ܫ௬ଵ 

ܧଶ ܣଶ
ܣ ܧ
Ǣ ܭൌ
ଷ
ଶ
ሺͳ െ ݒଶ ሻܴଶ
ሺͳ െ ݒଶ ሻܴଷ
ସ ߙଷ
ܧସ ܣସ
 ܭൌ ݊ଷ ܧଷ ܣଷ  ଷ
Ǣ ଼଼ܭൌ

ሺͳ െ ߥସଶ ሻܴସଷ
ܴଷ  ߙଷ
ସ ߙହ
Ǣܭଵଵ ൌ ܣଵ ܳଶଶ
ܭଽଽ ൌ ݊ହ ܧହ ܣହ  ଷ
ܴହ  ߙହ

ܭହହ ൌ

ହ

்ܰ ൌ  ܰ 
ୀଵ
ହ

ହ

ߨ   ܴଶ
ୀଵ

ହ

ൌ  ܰ  ߨሺܴଶଶ ܲ െ ܴଶ ܲ௨௧ ሻ
ହ

ୀଵ

ହ

்ܶ ൌ  ܶ ܯ௫் ൌ  ܯ௫  ܯ௬் ൌ  ܯ௬
ୀଵ

ୀଵ

ୀଵ

onde o subscrito ݅ሺ݅ ൌ ͳǡ ǥ ǡሻ referencia-se para as 6 diferentes camadas conforme Figura 6.
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Para resolver a Equação (3.26), as pressões de contato entre camadas οଵ ǡ ǥ Ǥ ǡ ο

presentes no vetor de carga devem ser conhecidos. Estas variáveis dependem do vetor de
deformação desconhecido na Equação (3.26) e assim um esquema iterativo de solução é
utilizado.
Sucintamente, a solução deste problema se resulta em inverter a matriz de rigidez e
mutiplicar pelo vetor de cargas, encontrando os deslocamentos para cada camada. Em
seguida, esse valor de deslocamento é utilizado para calcular os novos valores de pressões, e
assim, formar um ciclo, até que a pressão atuante no riser flexível se estabilize e seja
encontrada.
A cada iteração, novas pressões de contato são calculadas, e assim esses valores são
utilizados para dar continuidade ao processo iterativo. As pressões de contato para as camadas
de tendões helicoidais, οଷ e οହ, são calculdas usando (LANTEIGNE, 1985)
ο ൌ ݊ߝܣ

ଶ ߙ
ʹߨܴ ଶ  ߙ

(3.27)

A pressão aplicada na camada mais interna, ou seja, na carcaça intertravada, é transfereda

para a camada consecutiva (camada plástica), assim por consideração tem-se que οଵ ൌ ͲǤ
Isto é porque o fluido sendo transportado atraviessa a carcaça como esta é feita de fitas de aço
conectadas ou intertravadas com folga mecânica. Para calcular as três pressões de contato nas
camadas isotrópicas οଶ ǡ οସ e ο, algumas equações são necessárias. Utiliza-se a Equação
do equilibrio de pressões:


௨௧ ൌ ାଵ
ǡ݅ ൌ ͳǡ ǥ ǡͷ
௨௧

 ൌ  െ οǡ݅ ൌ ͳǡ ǥ ǡ

onde o subscrito ݅ሺ݅ ൌ ͳǡ ǥ ǡሻ referencia-se para as seis diferentes camadas conforme a
Figura 6, que combinadas, resulta em:
οଶ  οସ  ο ൌ ܲ െ ܲ௨௧ െ οଷ െ οହ

(3.28)
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onde ܲ e ܲ௨௧ são a pressão interna e externa, respectivamente.

As equações resultantes vem da condição de continuidade do deslocamento radial para
todas as camadas. Portanto, as relações de compatibilidade para todas as camadas devem ser
satisfeitas:
௨௧
οݎ௨௧ ൌ  οݎାଵ
ǡ݅ ൌ ʹǡ ǥ ǡͷ

(3.29)

onde ο ݎ௨௧ e ο ݎ são variações dos raios externos e internos ܴ ௨௧ e ܴ  para cada camada.
Considerando que o deslocamento seja na direção radial, conforme a Figura 7,

Figura 10: Camada do riser antes e depois da deformação.

ሺοݎଷ ൌ οݎଷ௨௧ e οݎହ ൌ οݎହ௨௧ ሻresultados da Equação (4.29) para reduzir em 2 equações:

οݎ௨௧ ൌ οݎାଶ
ǡ݅ ൌ ʹǡͶ

(3.30)

A mudança de espessura para as camadas isotrópicas são:
οݐ ൌ οݎ௨௧ െ οݎ ǡ݅ ൌ ʹǡͶǡ

(3.31)
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onde ݐ , é a espessura da camada ݅. ο ݐé calculado da teoria da resistência dos materiais para
cilíndros isotrópicos ocos (TIMOSHENKO, 1941).

ܴଶ ʹ െ ߥ ߥ ܰ ܴ
οݐ ൌ ο
െ
ǡ݅ ൌ ʹǡͶǡ
ݐ ʹܧ
ܣ ܧ

(3.32)

Da Figura 9, tem-se que:
ܴ  ݑ ȁ݅ ൌ

ܴ   ο ݎ  ܴ ௨௧  ο ݎ௨௧
ǡ݅ ൌ ʹǡ ǥ ǡ
ʹ

(3.33)

Substituindo a Equação de compatibilidade (3.30) na Equação (3.31-32) dentro da
Equação (3.33) obtem-se as seguintes equações:
ܴଶ ʹ െ ɋ ɋ ܰ ܴ
െ
ǡ݅ ൌ ʹǡͶǡ
ݐ ʹܧ
ܣ ܧ
ଶ
ܴିଵ
ʹ െ ɋିଵ ɋିଵ ܰିଵ ܴିଵ

ʹܴ  ʹݑ ȁ݅ ൌ ܴ  ʹοݎିଵ
 ܴ௨௧  οିଵ
െ
ǡ݅ ൌ ͵ǡͷ
ݐିଵ ʹܧିଵ
ܣିଵ ܧିଵ
ʹܴ  ʹݑ ȁ݅ ൌ ܴ  ʹοݎ  ܴ௨௧  ο

(3.34)

As equações (3.34) junto com as equações do equilíbrio de pressão (3.28), fornecem seis
equações suficientes para determinar todas as seis variáreis desconhecidas em cada iteração

de cálculo, que são: as três variações pressões οଶ ǡ οସ e ο e os três valores para

οݎଶ ǡ οݎସ e οݎ Ǥ

Para o caso onde se detecta contato entre camadas, as Equações (3.30) devem ser
reescritas trocando o algoritmo, conforme diagrama abaixo, para poder incluir análise de
contato, que é devido ao contato de uma camada com a outra, ou seja, o quanto o
deslocamento de uma camada se deslocou em relação a outra. A convergência nos resultados
é obtida quando a pressão de equilíbrio (quando a pressão externa iguala-se a pressão interna)
e a Equação de compatibilidade (3.30) são satisfetitas, conforme segue o esquema de
simulação do modelo analítico apresentado na Figura 10.
O modelo analítico do elemento de riser e a solução da Equação de equilíbrio global
(3.26) baseada em um esquema iterativo foram implementadas no Matlab a fim de obter as
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pressões de contato entre camadas, deslocamentos radiais das camadas, e tensões radiais e
circunferenciais. Um diagrama de blocos com as etapas da simulação numérica é mostrado na
Figura 10, onde os “GAPS” significam o espaçamento livre entre as camadas do riser
flexível, ou seja, um pequeno alívio que existe entre uma camada e outra consecutiva.

Figura 11: Diagrama de blocos das etapas do algoritmo iterativo do modelo analítico
desenvolvido no MATLAB.
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4. MODELO NUMÉRICO DE ELEMENTOS FINITOS
Este capítulo apresenta uma descrição do modelo de elementos finitos do riser objeto de
estudo e os resultados das simulações conduzidas.

A Tabela 2 apresenta os dados geométricos das camadas do riser em estudo, onde ݎ é o

raio da camada interna, ݎ é o raio da camada externa,  ݎé o raio da camada média e  ݐé a

espessura da camada. A Figura 11 mostra a geometria dos tendões helicoidais e os raios
medidos em relação ao eixo longitudinal do riser. As informações geométricas do riser
apresentados na Tabela 2 foram retiradas de BAHTUI et al. (2008).

Tabela 2: Dados geométricos do riser flexível.

Camada

Tipo

ri (mm)

ro (mm)

r (mm)

t (mm)

Į (graus)

1

Carcaça

85,54

90,54

88,04

5

88,44

2

Revestimento

90,76

97,46

94,11

6,7

90

3

Tendão helicoidal

99,43

103,42

101,43

3,99

36,54

4

Revestimento

103,55

104,95

104,25

1,4

90

5

Tendão helicoidal

105,17

109,17

107,17

4

-35,59

6

Camada externa

109,4

116,3

112,85

6,9

90
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Figura 12: Geometria do tendão helicoidal do riser flexível estudado.

A Figura 12 apresenta o perfil das tiras de aço que compõem a carcaça intertravada.
Como já explicado na Seção 3.3, neste trabalho a carcaça intertravada é modelada como uma
casca cilíndrica feita de material ortotrópico.

Figura 13: Perfil da carcaça intertravada.

45

4.1 Descrição dos elementos finitos
Todas as camadas isotrópicas do riser em estudo (as camadas plásticas) e os tendões
helicoidais das armaduras de tração foram discretizadas com elementos sólidos hexaédricos
de oito nós, um nó por cada vértice. Este elemento é conhecido na literatura como o "Brick8”,
mostrado na Figura 13.

Figura 14: Elemento sólido tridimensional “Brick” com 8 nós.

A carcaça intertravada vista como uma casca cilíndrica (ver Seção 3.3) foi discretizada
com elementos de casca de quatro nós, um nó por vértice. Este elemento é conhecido na
literatura como "Shell4”, mostrado na Figura 14.

Figura 15: Elemento finito de casca com 4 nós.
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4.2 Propriedades do material
Todas as camadas do riser em estudo são consideradas como sendo de material
isotrópico, exceto a carcaça intertravada que será modelada como um material ortotrópico. A
Tabela 3 apresenta as informações dos tipos de materiais de cada camada e suas respectivas
propriedades mecânicas. Conforme explicado na Seção 3.3, para a camada 1, E2 é o módulo
de elasticidade na direção circunferencial do riser, igual ao módulo de elasticidade do aço, e
E1 é o módulo de elasticidade na direção do eixo do riser considerado a ser muito pequeno
quando comparado com E2.

Tabela 3: Informação do material das camadas do riser

Camada

Especificação

E (N/mm2)

Ȟ

࣌࢟
(N/mm2)

1

Carcaça

E2= 1,5x105

Ȟ12= 0,3

E1= 1,24x104

Ȟ21= 0,3

࣋
(kg/m3)

250

7860

2

Revestimento

3,5x102

0,4

21

1030

3

Tendão Helicoidal

2,1x105

0,3

740

7860

4

Revestimento

3,5x102

0,4

21

1030

5

Tendão Helicoidal

2,1x105

0,3

740

7860

6

Camada Externa

3,5x102

0,4

21

1030

4.3 Modelo de elementos finitos
Um modelo tridimensional de elementos finitos foi desenvolvido usando o programa de
elementos finitos Abaqus 6.10 para um elemento de riser de 1,7 m de comprimento sobre um
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sistema de coordenadas cilíndricas. O comprimento de 1,7 metros de riser flexível utilizado
na simulação por elementos finitos é devido a necessidade de dois passos dos tendões
helicoidais, para assim se obter uma resposta mais realística do modelo estudado. A origem
do sistema de coordenadas está localizada no centro da base inferior do riser, representada
pelo ponto RP-2 na Figura 15. Cada uma das camadas foi contruída e discretizada
individualmente, para a posterior montagem do modelo. As duas camadas de tendões
helicoidais (Figura 16) foram montadas em sentido de rotação opostas e com raios diferentes,
introduzindo antissimetrias na resposta à torção.
A Figura 15 mostra a malha de elementos finitos do riser flexível em estudo. Observa-se
que a primeira camada de dentro para fora é uma superfície cilíndrica discretizada com
elementos de casca.

Figura 16: Modelo de elementos finitos do Riser
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Um modelo computacional axissimétrico não foi utilizado pois as camadas helicoidais
não apresentam simetria entre os tendões helicoidais, tornando-se assim inviável seu uso.
Somente as cargas aplicadas foram assiximétricas, que são tração, torção e pressão.

Figura 17: Camada em vermelho e azul representando os tendões helicoidais em sentidos de
rotação opostos.

A malha de elementos finitos é composta por 37526 elementos hexaédricos de oito nós e
4678 elementos de casca de 4 nós.

4.4 Interação entre camadas
Interações de contato foram introduzidas para todas as camadas do riser, assim os efeitos
do contato e da separação das camadas são considerados ao longo da simulação. O contato é
também permitido entre os tendões helicoidais. Neste trabalho o contato entre camadas foi
simulado usando o modelo de atrito de Coulomb. O algoritmo de detecção de contato do
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Abaqus/Explicit (Abaqus, 2007) foi usado. Este algoritmo usa técnicas sofisticadas para
rastreamento de contato entre superfícies. As superfícies de contato foram nomeadas e
selecionadas individualmente a fim de que a análise capture todos os possíveis contatos
presentes no riser. O coeficiente de atrito entre um revestimento polimérico e uma camada de
aço (armaduras de tração, armadura de pressão e carcaça) foi considerado a ser igual a 0,1,
valor obtido experimentalmente por SAEVIK e BERGE (1995).
O software ABAQUS/Explicit tem um algoritmo sofisticado de detecção de contato
baseado na penetração de uma superfície “mestre” sobre uma superfície “escravo”. Superfície
“escravo” é a superficie que sofrerá o contato. Entretanto, superfície “mestre” é a superfície
que irá induzir o contato, ou seja, a superfície que irá entrar em contato. Assim, esse tipo de
contato foi levando em conta durante as simulações por elementos finitos.

4.5 Esquema de integração explícita
A fim de determinar a relação entre carga e deslocamento para o elemento de riser em
estudo, uma análise estática de elementos finitos foi realizada. A análise estática do modelo
implementado no Abaqus é complexa e de alto custo computacional para ser conduzido em
um computador de uso comum, devido ao processo iterativo de detecção de contato e ao
número elevado de elementos de discretização.
Neste trabalho a análise estática do elemento de riser foi substituída por uma análise
dinâmica a fim de usar técnicas de integração explícita as quais são conhecidas por serem de
baixo custo computacional por passo de tempo (COOK e al., 2002). Esta substituição é valida
desde que a energia cinética seja insignificante frente à energia de deformação ao longo da
simulação.
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Esquemas numéricos de integração direta são usados vantajosamente para calcular a
resposta de sistemas estruturais com número alto de graus de liberdade. Tais esquemas são
classificados em dois grupos: implícitos e explícitos. Enquanto que os primeiros são de alto
custo computacional por passo de tempo, devido à necessidade de usar alta capacidade de
memória para a inversão de matrices, os segundos são de baixo custo computacional, pois
poucos recursos de memória são requeridos como não se exigem a inversão de matrices
(COOK e al., 2002). Visando diminuir o custo computacional nas simulações de elementos
finitos, neste trabalho foi usado um esquema de integração direta explícita para a solução das
equações dinâmicas do riser.

4.6 Casos de carga e condições de contorno
Cargas – As cargas consideradas são de tração, torção, pressão interna e externa como mostra
a Tabela 4. Pressão interna do fluido em escoamento e pressão externa hidrostática, conforme
Tabela 5, também são aplicadas. No caso de tração e torção do riser, uma pressão interna de 3
MPa está atuando, mas sem a aplicação de uma pressão externa. A pressão interna é aplicada
na superfície mais interna depois da carcaça (devido que a carcaça permite a passagem do
fluido em escoamento), e a pressão externa é aplicada na superfície mais externa.
Tabela 4: Casos de Carga

Casos de carga

Tipo de força aplicada ao riser

1

Pressão Inicial + Tensão ao longo de Z

2

Pressão Inicial + Torção ao longo de Y

3

Pressão Inicial + Pressão Hidrostática

Os três casos de carga incluem duas fases de aplicação da carga: uma fase de pressão
inicial (instalação) e uma fase de pressão externa. Todas as cargas foram aplicadas como
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função linear do tempo as quais são especificadas na Tabela 5. A carga de tração axial
considerada foi de 500 kN e o torque de 30 kNm tal como foi sugestionado por BAHTUI
(2008). A pressão externa foi de 8 MPa.

Tabela 5: Casos de Carga – Fases de aplicação de Carga e Valores

Casos de carga
1
2
3

Cargas aplicadas sob o riser
Fase de instalação
Carga
Pressão Interna = 3 MPa
Força Axial = 500 kN
Pressão Interna = 3 MPa
Torque = 30 kNm
Pressão Interna = 3 MPa
Pressão Hidrostática = 8 MPa

Pontos de aplicação das cargas e condições de contorno
Para as duas seções transversais dos extremos do riser, todos os nós da seção transversal
estão conectados rigidamente em um ponto de referência, o qual está posicionado no centro
da seção. As condições de contorno são aplicadas no ponto de referência que corresponde à
base do riser. Todas as cargas de tração e torção são aplicadas no ponto de referência
localizado no topo do riser, ver Figura 15 para o ponto de referência RP.
O ponto de referência da base do riser é engastado com restrição de todos os
movimentos. O ponto de referência do topo do riser é completamente livre durante a
aplicação da fase de pressão, e para os outros casos de carga seguem as condições:
•

Carga de torção: livre para todos os graus de liberdade

•

Carga axial: fixado para todos os movimentos de rotação.

Neste último caso, uma superfície plana rígida a qual conecta rigidamente todas as camadas
no topo do riser é deslocada axialmente sem rotação.
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4.7 Simulação
A análise dinâmica por elementos finitos levou em conta os efeitos de grandes
deslocamentos e rotações, porém pequenas deformações locais, fazendo com que os materiais
que compõem o riser tenham um comportamento elástico-linear. Devido ao tipo de análise
considerado e a inclusão das interações de contato no modelo, neste trabalho assume-se que o
modelo de elementos finitos apresenta uma resposta mais completa que o modelo analítico
apresentado no Capítulo 3 que é um modelo linear, pelo fato de incluir separação e contato
entre camadas, que o modelo analítico não abrange.
Materiais com comportamento elástico-linear foram considerados para ambos os modelos
de elementos finitos e analítico. Esta condição de comportamento de material esta de acordo
com as condições de operação normal de risers flexíveis.
Na simulação para um caso de carga específico, o intervalo de simulação foi escolhido a
ser igual a 1s e o tamanho de passo de tempo foi escolhido a ser igual a 5,0 x 10-5 s. Este
intervalo pequeno de passo de tempo foi escolhido para anular qualquer problema de
estabilidade numérica, devido a não linearidade do problema.
As simulações de elementos finitos foram realizadas usando um computador tipo servidor
IBM x3300 M4, com 8 GB de memória RAM, disco rígido de 1 TB, processador Intel Xeon
E5-2420 - Six Core 1.9G Hz. O tempo de simulação para um caso de carga foi de
aproximadamente 1 hora.
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5. RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS E ANALÍTICA
Este capítulo apresenta os resultados das simulações tanto do modelo de elementos finitos
como do modelo analítico descritos nos capítulos anteriores.
As simulações foram feitas considerando cargas de tração, torção, pressão interna e
pressão hidrostática. Resultados de comparação de resposta dos modelos de elementos finitos
e analítico são apresentados.
As figuras 17, 19, 20, 21 e 22 mostram os resultados das simulações por elementos
finitos.

Caso 1: Pressão e tração.
Pela tabela 5, tem-se o valor da carga aplicada sobre o riser em estudo. A Figura 17
mostra as tensões axiais quando o riser flexível é submetido a uma força de tração de 500kN.
A magnitude da tensão circunferencial para o riser é de 18 MPa e para a tensão radial é
abaixo de 13 MPa. Assim, a tensão circunferencial foi selecionada pela razão de apresentar
maior concentração de tensão, conforme pode ser visto na figura 17. Como a maior
concentração de tensão é na camada dos tendões helicoidais, as outras camadas foram
ocultadas na figura para uma melhor visualização. A Figura 17 mostra que a tensão axial na
camada interna dos tendões é quase 1,5 vezes maior que a tensão da camada da armadura
mais externa, por causa da diferença de raios, corforme resultados das simulações feitas pelo
Abaqus.
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Figura 18: Resultado da tensão axial, devido uma tração de 500 kN do riser flexível.

A Figura 18 apresenta a resposta do modelo de elementos finitos do riser de seis
camadas, onde se observa uma tendência linear entre a força axial aplicada e o deslocamento
axial do ponto de referência do riser.
O resultado da Figura 18 mostra uma coerência da resposta da relação da força axial de
500kN pelo deslocamentos do riser com o modelo analítico propôsto por Bahtui.
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Figura 19: Força axial vs. deslocamento do ponto de referência superior do riser.

A Figura 19 mostra as tensões circunferenciais de uma das camadas de tendões
helicoidais obtidas pelo Abaqus. Novamente foi escolhida a camada helicoidal para
demonstrar o resultado obtido, pois é a camada resposável por suportar maior carga de tração.
Pode-se notar que a maior tensão encontrada pela figura 19 é em torno de 130-140 MPa, o
que pode-se concluir que o riser em estudo suportaria este valor de carregamento, onde tem-se
que o aço utilizado pela camada helicoidal apresenta um limite de escoamento de 1100-1500
MPa.
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Figura 20: Tensão circunferencial, quando o riser é submetido a uma carga tração.

Caso 2: Pressão e torção
A Figura 20 mostra a distribuição de tensões na direção axial do riser da primeira camada
de tendões helicoidais (de dentro para fora) quando o riser é submetido a uma carga de
torção. Os valores dos carregamentos foram apresentados na Tabela 5. Os tendões helicoidais
apresentaram um alto valor de tensão na direção axial do riser quando comparado com as
tensões axiais das outras camadas. As tensões circunferenciais não são significativas quando
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comparadas com as tensões na direção do eixo do riser, devido a que os tendões helicoidais
sofrem maior deformação ao longo de seu próprio eixo e a sua disposição em forma de hélice.

Figura 21: Distribuição de tensão axial do riser flexível sob carga de torção.

A Figura 21 mostra a resposta do modelo de elementos finitos do riser de 6 camadas
quando submetido a uma carga de torção. Mostra-se a tendência para um comportamento
linear entre o torque aplicado e o ângulo de torção do extremo livre do riser. Assim como no
caso de tração, verifica-se também uma coerência da resposta da relação da força torcional de
30kN.m pela rotação do riser com o modelo analítico propôsto por Bahtui, devido a
linearidade apresentada pela relação da força de troção pela rotação no ponto de referêcia PR2.
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Figura 22. Torção aplicada versus ângulo de torção do ponto de referência no topo do riser.

Caso 3: Pressão interna e pressão externa
A Figura 22 mostra a distribuição de tensões na direção axial do riser da primeira camada
de tendões helicoidais (de dentro para fora) quando o riser é submetido a uma pressão interna
de 3 MPa e pressão externa de 8 MPa. A região em vermelho com maior concentração de
tensão é devida ao deslizamento relativo entre camadas, fazendo-se assim com que haja um
acúmulo de tensão. Os tendões helicoidais apresentaram um alto valor de tensão na direção
axial do riser quando comparado com as tensões axiais das outras camadas. Assim como no
caso de tração e de torção, as tensões circunferenciais dos tendões helicoidais não são
significativas quando comparadas com as tensões na direção do eixo do riser, devido a que os

59
tendões sofrem maior deformação ao longo de seu eixo e a sua configuração em forma de
hélice ao longo do eixo do riser.

Figura 23: Distribuição de tensão axial do riser flexível sob pressão interna e externa.

A Figura 23 mostra uma camada plástica de um riser flexível com regiões indicando
contato entre camadas, ou seja, regiões onde uma camada sofre interferência com outra e
assim gerando pontos de pressões de contato entre camadas. A Figura 23 identifica as regiões
onde a camada de tendões helicoidais entrou em contato com a camada plástica adjacente,
uma informação importante na avaliação de fadigas e trincas em risers flexíveis. Porém, nesta
dissertação o enfoque dado é ao estudo do caso de cargas de tração, torção e pressão interna e
externa, fazendo com que a pressão de contato seja apenas uma análise qualitativa. Pode-se
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notar que o limite de escoamento do material é superior ao valor máximo de tensão
encontrado sobre o riser flexível em análise.

Figura 24: Riser submetido a pressão interna e externa: regiões da camada plástica interna
em contato com os tendões helicoidais.
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6. VALIDAÇÃO DE MODELOS

Este capítulo apresenta os resultados do estudo de validação dos modelos analítico e de
elementos finitos tendo base dados experimentais reportados na literatura. WITZ e TAN
(1992) publicaram dados experimentais de força versus deslocamento para um riser flexível
de com uma geometria similar ao modelo implementado por Bahtui. Como as propriedades
construtivas e geométricas do riser testado por estes autores são semelhantes às
correspondentes do modelo considerado neste trabalho, os dados de WITZ e TAN (1992)
foram usados como dados de referência para conduzir o estudo de validação.
O trabalho de WITZ e TAN (1992) demonstra que a separação de camadas (isto é, a
amplitude da separação) tem uma influência significativa na resposta de um riser com relação
às cargas axiais e torcionais. Fazer um estudo experimental da rigidez de um riser flexível é
um processo complexo devido à dificuldade em mensurar o efeito da separação das camadas.
A Figura 24 mostra as respostas dos modelos estudados e a resposta experinental obtida
por WITZ e TAN (1992). Seguem as conclusões do estudo comparativo.
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Figura 25: Força axial vs. deslocamento axial.

Para o caso de carga 1, onde a aplicação da força axial é de 500 kN, nota-se uma boa
aproximação da resposta do modelo analítico com a resposta do modelo numérico
desenvolvido no Abaqus, onde nota-se que o erro percentual varia de 5-10%. Pela Figura 24,
o deslocamento é medido através do ponto de referência RP2, onde é o local de aplicação da
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força, diferente do ponto de referência RP1, onde se encontra engastado. Porém, existe
discrepância (não tão grande a ponto de invalidar os resultados deste trabalho, pelo fato do
modelo analítico não contemplar uma análise de separação e contato entre as camadas, assim,
justificando pelo fato de tal erro apresentado não invalidar o modelo desenvolvido) das
respostas obtidas neste trabalho com a resposta experimental de WITZ e TAN (1992).
Entretanto, pode-se notar uma tendência linear para as respostas que também têm tendência
para a mesma orientação. Assim, verifica-se a resposta do modelo analítico com a do modelo
de elementos finitos, e por sua vez, ambas são validadas pela resposta experimental de WITZ
e TAN (1992).
As discrepâncias são devidas a que o modelo analítico é um modelo linear e não inclui o
contato lateral entre os tendões helicoidais assim como também o efeito do deslizamento
relativo entre camadas. Diferente que o modelo analítico, o modelo de elementos finitos é um
modelo tridimensional que considera grandes deslocamentos e rotações e o contato entre
todas as superfícies do riser. Este trabalho considera que o modelo de elementos finitos é mais
precisso que o modelo analítico e que a Figura 24 serve somente para verificar o
comportamento linear do riser flexível. A resposta experimental da Figura 24 não pode ser
considerada como referência absoluta de comparação, isto é devido às diferenças contrutivas
de seção transversal tanto do modelo de elementos finitos como do riser testado.
Semelhantemente para o caso de carga 2, onde aplica-se uma torção de 30 kNm,
conforme Figura 25, nota-se que a resposta do modelo analítico tem uma boa coerência com a
resposta experimental de WITZ e TAN (1992), e por sua vez, tem-se também que a resposta
do modelo de elementos finitos é coerente.
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Figura 26: Torque vs. ângulo de torção.

A partir deste estudo comparativo, pode-se concluir que o modelo de elementos finitos
apresentado neste trabalho pode ser usado no desenvolvimento de novos modelos analíticos
de risers flexíveis para fins de comparação de resposta, ou seja, para analises qualitativas
pode-se utilizar o modelo desenvolvido de elementos finitos para se estudar o comportamento
sobre cargas de tração, torção e pressão interna e externa. O modelo de elementos finitos
apresentado neste trabalho apresenta um baixo custo computacional, quando comparado com
modelos de análise complexa industriais e para diferentes tipos de carregamentos, isso devido
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a substituição da camada da carcaça por material ortotrópico e outras camadas como materiais
isotrópicos, assim levando ao uso qualitativo no dia a dia na fase de projeto destas estruturas.
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7. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
Modelo analítico
No capítulo 3 foi feita a formulação analítica do modelo de riser flexível em estudo tendo
como base três publicações sobre o assunto: LANTEIGNE (1985); MCNAMARA e HARTE
(1989); BAHTUI et. al. (2008). A abordagem de energia foi usada para deduzir a equação de
rigidez de cada uma das camadas. O modelo analítico e a técnica numérica de simulação
foram implementados no programa Matlab, ver código no Apêndice. O código inclui o
algoritmo de detecção de contato entre camadas. O modelo analítico é capaz de prever cargas
de tração, torção e pressões interna/externa além de considerar os efeitos de separação de
camadas. Neste trabalho os tendões helicoidais foram modelados como barras com rigidez
axial somente, porém, para uma melhor precisão do modelo do riser, os mesmos podem
modelados como vigas curvas tridimensionais.

Modelo numérico
Um modelo tridimensional de elementos finitos de baixo custo computacional foi
desenvolvido usando o software Abaqus 6.10 para conduzir análises locais de cargas estáticas
em risers flexíveis. O modelo considera o contato entre camadas incluindo o contato de
tendão com tendão, fazendo com este seja altamente não linear. O modelo de elementos
finitos desenvolvido é complexo devido que este contém um número alto de elementos finitos
(entre elementos de casca e elementos tipo paralelepípedo) assim como também considera
interações de contato entre camadas. A fim de reduzir o custo computacional e o tempo de
simulação na análise desse modelo, o problema de carregamento estático é sido subtituido por
um problema de dinâmica estrutural onde vantajosamente algoritmos de integração explítica
são usados. Conclui-se que, monitorando a energia cinética tal que esta seja menor que a
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energia de deformação do riser, a substituição de um problema de cargas estáticas por um
problema de dinâmica estrutural pode ser feita.
Um ponto importante neste trabalho é a substituição da carcaça intertravada (carcaça)
com perfil complexo por um cilíndro de parede fina modelado como material ortotrópico no
modelo de elementos finitos desenvolvido pelo Abaqus. Esta substituição foi feita com o
objetivo de usar elementos de casca de quatro nós na discretização da carcaça intertravada e,
consequentemente, diminuir o custo computacional.

Validação dos modelos
Os modelos analítico e de elementos finitos foram validados ao comparar a resposta
desses modelos com a resposta de um protótipo de riser obtida experimentalmente. Os dados
experimentais publicados por WITZ e TAN (1992) foram usados como base de comparação.
As respostas dos modelos analítico e numérico junto com a resposta experimental
mostraram-se coerentes, apresentando cada uma delas um comportamento linear com a
mesma tendência de inclinação. Esta conclusão valida os resultados apresentados neste
trabalho.

Trabalhos futuros

•

Realização de simulações do modelo de elementos finitos com cargas combinadas:
tração, torção, pressão e flexão. Comparação com resultados analíticos e
experimentais.

•

Na modelagem analítica considerar os tendões helicoidais como uma viga curva
tridimensional.

•

Na modelagem analítica do riser, substituir os cilindros plásticos de paredes finas por
outros de paredes espessas.
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9. APÊNDICE
Segue código fonte parcial do modelo analítico desenvolvido no Matlab.

%% FLEXIBLE RISERS
clear all
close all
%% STIFFENER MATRIX OF RISER
% Layer 1 - Orthotropic Material
E1_1 = 1.50E5;
E1_2 = 1.24E4;
v1_12 = 0.3;
v1_21 = 0.3;
G1_12 = 1.10E4;
A1 = 2765.78;
Ix1 =10727468;
Iy1 =10727468;
Iz1 =2.15E+07;
R1 = 88.04;
Q11
Q12
Q21
Q22
Q66

=E1_1/(1-v1_12*v1_21);
=v1_12*E1_1/(1-v1_12*v1_21);
=v1_21*E1_2/(1-v1_12*v1_21);
=E1_2/(1-v1_12*v1_21);
= G1_12;

C1 = [ A1*Q11 0 0 0 A1*Q12; 0 Q66*Iz1 0
Q11*Iy1 0; A1*Q12
0 0
0 A1*Q22 ];

0

0; 0

0 G2*Iz2

0

0

Q11*Ix1 0

0 ; 0

0 0

% Layer 2 - Isotropic Material
E2 = 3.50E2;
v2 = 0.4;
G2 = 125;
A2 = 3961.66;
Ix2 =17565849;
Iy2 =17565849;
Iz2 =3.51E+07;
R2 = 94.11;
K2=E2/(1-v2^2);
C2 =
[K2*A2 0
K2*Iy2 0;v2*A2*K2 0 0

%

0 0 v2*A2*K2;
0 A2*K2
];

Layer 3 - Helical Armor 1

E3 = 2.10E5;
A3 = 2542.64;
R3 = 101.43;

0 0; 0 0 K2*Ix2

0

0; 0

0 0
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alpha3 = 36.54*(pi/180);
ni=71;
e11
e12
e15
e22
e25
e33
e44
e55

=ni*E3*A3*cos(alpha3)^3;
=ni*E3*A3*R3*sin(alpha3)*cos(alpha3)^2;
=ni*E3*A3*sin(alpha3)^2*cos(alpha3);
=ni*E3*A3*R3^2*sin(alpha3)^2*cos(alpha3);
=ni*E3*A3*R3*sin(alpha3)^3;
=ni*E3*A3*R3^3*cos(alpha3)^4*(pi/tan(alpha3));
=ni*E3*A3*R3^3*cos(alpha3)^4*(pi/tan(alpha3));
=ni*E3*A3*sin(alpha3)^4/cos(alpha3);

C3 = [ e11
0 0 0 e44 0

e12
; e15 e25

0
0

0

0
e55

e15

; e12 e22

0

0

e25

;

0

0

e33 0

0 0; 0 0 K4*Ix4

0

0; 0

0

0

e33 0

0;

];

% Layer 4 - Isotropic Material
E4 = 3.50E+02;
v4 = 0.4;
G4 = 125;
A4 = 917.00;
Ix4 =4983252;
Iy4 =4983252;
Iz4 =9.97E+06;
R4 = 104.25;
K4=E4/(1-v4^2);
C4 =
[K4*A4 0
K4*Iy4 0;v4*A4*K4 0 0

%

0 0 v4*A4*K4;
0 A4*K4
];

0 G4*Iz4

0

0 0

Layer 5 - Helical Armor 2

E5 = 2.10E+05;
A5 = 2693.40;
R5 = 107.17;
alpha5 = 35.59*(pi/180);
ni=71;
e11
e12
e15
e22
e25
e33
e44
e55

=ni*E5*A5*cos(alpha5)^3;
=ni*E5*A5*R5*sin(alpha5)*cos(alpha5)^2;
=ni*E5*A5*sin(alpha5)^2*cos(alpha5);
=ni*E5*A5*R5^2*sin(alpha5)^2*cos(alpha5);
=ni*E5*A5*R5*sin(alpha5)^3;
=ni*E5*A5*R5^3*cos(alpha5)^4*(pi/tan(alpha5));
=ni*E5*A5*R5^3*cos(alpha5)^4*(pi/tan(alpha5));
=ni*E5*A5*sin(alpha5)^4/cos(alpha5);

C5 = [ e11
0 0 0 e44 0

e12
; e15 e25

0
0

0

% Layer 6 - Isotropic Material
E6 = 3.50E+02;
v6 = 0.4;
G6 = 125;
A6 = 4892.35;
Ix6 =31181468;

0
e55

e15
];

; e12 e22

0

e25

;

0

0;
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Iy6 =31181468;
Iz6 =6.24E+07;
R6 = 112.85;
K6=E6/(1-v6^2);
C6 =
[K6*A6 0
K6*Iy6 0;v6*A6*K6 0 0

0 0 v6*A6*K6;
0 A6*K6
];

0 G6*Iz6

0

0 0; 0 0 K6*Ix6

0

0; 0

0 0

% TOTAL STIFFENER
k11 = C1(1,1) + C2(1,1) +
k12 = C3(1,2) + C5(1,2);
k15 = C1(1,5);
k16 = C2(1,5);
k17 = C3(1,5);
k18 = C4(1,5);
k19 = C5(1,5);
k110 = C6(1,5);
k21 = C3(2,1) + C5(2,1);
k22 = C1(2,2) + C2(2,2) +
k27 = C3(2,5);
k29 = C5(2,5);
k33 = C1(3,3) + C2(3,3) +
k44 = C1(4,4) + C2(4,4) +
k51 = C1(5,1);
k55 = C1(5,5);
k61 = C2(5,1);
k66 = C2(5,5);
k71 = C3(5,1);
k72 = C3(5,2);
k77 = C3(5,5);
k81 = C4(5,1);
k88 = C4(5,5);
k91 = C5(5,1);
k92 = C5(5,2);
k99 = C5(5,5);
k101 = C6(5,1);
k1010 = C6(5,5);
K = [ k11
k21
0
0
k51
k61
k71
k81
k91
k101

k12
k22
0
0
0
0
k72
0
k92
0

0
0
k33
0
0
0
0
0
0
0

C3(1,1) +C4(1,1) + C5(1,1) + C6(1,1);

C3(2,2) +C4(2,2) + C5(2,2) + C6(2,2);
C3(3,3) +C4(2,2) + C5(3,3) + C6(3,3);
C3(4,4) +C4(4,4) + C5(4,4) + C6(4,4);

0
0
0
k44
0
0
0
0
0
0

k15
0
0
0
k55
0
0
0
0
0

%% INPUT OF RISER (PROPERTY AND GEOMETRY)
% Layer 1 - Carcass - [mm] and[N/mm2]
R1_in = 85.54;
R1_out = 90.54;
R1 = 88.04;
t1 = 5;
E1_1 = 1.50E+05;
E1_2 = 1.24E+04;
v1_12 = 0.3;

k16
0
0
0
0
k66
0
0
0
0

k17
k27
0
0
0
0
k77
0
0
0

k18
0
0
0
0
0
0
k88
0
0

k19
k29
0
0
0
0
0
0
k99
0

k110;
0 ;
0 ;
0 ;
0 ;
0 ;
0 ;
0 ;
0 ;
k1010]

;
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v1_21 = 0.3;
G1_12 = 1.10E+04;
A1 = 2765.78;
%Layer 2 - Anti-Wear Layer - [mm]and [N/mm2]
R2_in = 90.76;
R2_out = 97.46;
R2 = 94.11;
t2 = 6.7;
E2 = 3.50E+02;
v2 = 0.4;
G2 = 125;
A2 = 3961.66;
%Layer 3 - Helical Armour 1 - [mm]and [N/mm2]
R3_in = 99.43;
R3_out = 103.42;
R3 = 101.43;
t3 = 3.99;
E3 = 2.10E+05;
A3 = 2542.64;
%Layer 4 - Anti-Wear Layer - [mm]and [N/mm2]
R4_in = 103.55;
R4_out = 104.95;
R4 = 104.25;
t4 = 1.4;
E4 = 3.50E+02;
v4 = 0.4;
G4 = 125;
A4 = 917.00;

%Layer 5 - Helical Armour 2 - [mm]and [N/mm2]
R5_in = 105.17;
R5_out = 109.17;
R5 = 107.17;
t5 = 4;
E5 = 2.10E+05;
A5 = 2693.40;
%Layer 6 - Anti-Wear Layer - [mm]and [N/mm2]
R6_in = 109.4;
R6_out = 116.3;
R6 = 112.85;
t6 = 6.9;
E6 = 3.50E+02;
v6 = 0.4;
G6 = 125;
A6 = 4892.35;

%% LOADS VECTOR AND MOMENT ACTINGIN THE RISER
% In n iterations we'll have ncolumns for each P and F.
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N=0;
T=30;
M_x=0;
M_y=0;
n=10;
A1
A2
A3
A4
A5
A6

=pi*((R1_out)^2
=pi*((R2_out)^2
=pi*((R3_out)^2
=pi*((R4_out)^2
=pi*((R5_out)^2
=pi*((R6_out)^2

-

(R1_in)^2);
(R2_in)^2);
(R3_in)^2);
(R4_in)^2);
(R5_in)^2);
(R6_in)^2);

%%RESOLVENDO O SISTEMA LINEAR E ENCONTRANDO AS DEFORMAÇÕES
n=10;

% Number of interaction

%Declare a Row vector for each P.
delta_p1
delta_p2
delta_p3
delta_p4
delta_p5
delta_p6

=zeros(1,n+1);
=zeros(1,n+1);
=zeros(1,n+1);
=zeros(1,n+1);
=zeros(1,n+1);
=zeros(1,n+1);

%InitialConditions for Vector P.
delta_p1(1)
delta_p2(1)
delta_p3(1)
delta_p4(1)
delta_p5(1)
delta_p6(1)
p_in = 3;
p_out = 0;

=0;
=0.1;
=1;
=0.1;
=1;
=0.1;

%Desl.Vector Initialization
d=zeros(10,n);
alpha3=36.54*(pi/180);
alpha5=35.59*(pi/180);
m3=71;
m5=71;
% 35 inner and 35 outter
N1=0;
N2=0;
N4=0;
N6=0;
N=0;
T=30;
M_x=0;
M_y=0;
% Auxiliarvariables for Lanteigne
E_3 =zeros(1,n);
E_5 =zeros(1,n);
% Iterate to discover F and dvectors
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for j=1:1:n
%Calculate the new F vector
F(1:10, j) = [ N + pi*((R2^2)*p_in - (R6^2)*p_out);0; 0;0;2*pi*(R1^2)*delta_p1(j);
2*pi*(R2^2)*delta_p2(j);2*pi*(R3^2)*delta_p3(j);2*pi*(R4^2)*delta_p4(j);
2*pi*(R5^2)*delta_p5(j); 2*pi*(R6^2)*delta_p6(j)];
%Calculate the new D vector
d(1:10, j) = (K^(-1))*F(1:10,j);
%For layers 3 and 5 using Lanteigne:
E_3(j)=d(1,j)*(cos(alpha3))^2 + d(7,j)*(sin(alpha3))^2
+R3*d(2,j)*sin(alpha3)*cos(alpha3) + R3*sin(alpha3)*d(3,j)*(cos(alpha3))^2
+R3*cos(alpha3)*d(4,j)*(cos(alpha3))^2;
E_5(j)=d(1,j)*(cos(alpha5))^2 + d(9,j)*(sin(alpha5))^2
+R5*d(2,j)*sin(alpha5)*cos(alpha5) + R5*sin(alpha5)*d(3,j)*(cos(alpha5))^2
+R5*cos(alpha5)*d(4,j)*(cos(alpha5))^2;
%Recalculating the next delta_psvectors
delta_p3(j+1) = m3*A3*E_3(j)*((sin(alpha3))^2)/(2*pi*(R3^2)*cos(alpha3));
delta_p5(j+1) =m5*A5*E_5(j)*((sin(alpha5))^2)/(2*pi*(R5^2)*cos(alpha5));
%For layers 2, 4 and 6 using Isotropic material:
% Find the pressures and the radial displacement of layer 2, 4 and 6
KK=[ 2 0 0 ((R2^2)/t2)*((2)/(2*E2)) 0 0; 0 2 0 0 ((R4^2)/t4)*((2)/(2*E4)) 0 ; 0 0
2 0 0 ((R6^2)/t6)*((2-v6)/(2*E6)) ; 2 0 0 ((R2^2)/t2)*((2-v2)/(2*E2)) 0 0; 0 2 0 0
((R4^2)/t4)*((2-v4)/(2*E4)) 0; 0 0 0 1 1 1];
FF(1:6, j) = [ 2*R2 + 2*d(6,j)*R2 - R2_in - R2_out + (v2*N2*R2/(A2*E2)); 2*R4 +
2*d(8,j)*R4 - R4_in - R4_out + (v4*N4*R4/(A4*E4));2*R6 + 2*d(10,j)*R6 - R6_in R6_out + (v6*N6*R6/(A6*E6));2*R3 + 2*d(7,j)*R3 - R3_in - R3_out +
2*(v2*N2*R2/(A2*E2)); 2*R5 + 2*d(9,j)*R5 - R5_in - R5_out + 2*(v4*N4*R4/(A4*E4));
p_in - p_out - delta_p3(j+1) - delta_p5(j+1)];
dd(1:6, j) = (KK^(-1))*FF(1:6,j)
delta_p1(j+1)=0;
delta_p2(j+1)=dd(4,j);
delta_p4(j+1)=dd(5,j);
delta_p6(j+1)=dd(6,j);
% delta_p=[0 dd(4,j) delta_p3(1,j) dd(5,j) delta_p5(1,j) dd(6,j)]
pause
end

