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RESUMO

O  presente  trabalho  refere-se  a  análise  termomecânica  de  um  tipo  de  nylon,  a

Poliamida  11  (PA-11).  O  foco  principal  é  analisar  a  influência  da  temperatura  no

comportamento mecânico material polimérico.  Ensaios de tração foram realizados em uma

ampla gama de temperaturas (de -5ºC a 90°C). É proposto um modelo para o comportamento

geral  uniaxial  (válido  para  uma  vasta  gama  de  temperaturas)  onde  as  experiências  são

comparadas com as previsões do modelo e apresentaram bons resultados. 

Palavras-Chave: Polidamida 11;  Ensaios de tração ; PA-11.



ABSTRACT

The present work is  concerned with the thermomechanical  analysis  of PA-11. The

main focus is to analyze the influence of temperature in the mechanical behavior of PA 11.

Tensile tests were performed over a wide range of temperatures (from -5ºC to 90°C). It is

proposed a general model for the uniaxial behavior (valid for a wide range of temperatures).

Experiments are compared with the model predictions and it presented good results.

Key-Words: Polyamide 11; PA-11; Traction test .
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1 INTRODUÇÃO

Em  processos  de  perfuração  offshore,  também  conhecidos  como  perfuração

submarina, são utilizadas unidades marítimas como  plataformas e navios-sonda, e uma das

finalidades dessas unidades é a de produção do poço, que tem o objetivo de extrair com o

maior  fator de recuperação possível  o óleo estocado na bacia  sedimentar.  A  Figura 1 [1]

mostra como são essas unidades marítimas.

Figura 1 - Principais Tipos de Plataformas

Para se fazer a extração do petróleo é utilizado um equipamento denominado

riser flexível, que nada mais é que um tubo flexível de longo comprimento , que representa

uma alta  porcentagem no custo total  na cadeia  do processo de extração de petróleo.  Em

territórios onde a lâmina d’água pode atingir 3000 metros de profundidade ou em territórios

onde o mar  é muito  hostil,  o  tubo flexível tem uma extrema importância  na extração do

petróleo. Nesta situação, o tubo fica sujeito a elevados carregamentos, tanto estáticos quanto
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dinâmicos.  Por  esta  razão,  ele  é  constituído  por  camadas  bastante  complexas  e  essa

configuração garante a integridade do fluido que escoa em seu interior e ao mesmo tempo,

permite que o tubo seja flexível.

O presente trabalho visa o estudo de uma dessas camadas. A barreira de pressão.

Alguns diferentes tipos de materiais poliméricos podem ser utilizados nessa camada, porém

essa  pesquisa focou-se em fazer  uma análise  termomecânica  da  poliamida  11.  Buscou-se

então analisar a influência da temperatura no comportamento mecânico do PA-11 através de

ensaios de tração em corpos de poliamida 11 e por fim, propor uma equação matemática que

descrevesse o comportamento desse material sobre influencias de cargas trativas a diferentes

temperaturas.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 RISERS

A extração de um poço é feita através de tubos denominados risers de produção que

fazem  a  ligação  entre  o  poço  e  as  unidades  marítimas  e  são  eles  os  responsáveis  pelo

transporte  vertical  do  óleo  da  jazida.  Os  risers  flexíveis  podem ser  divididos  em colado

(bonded) e não colado (un-bonded) com base nas propriedades das seções transversais, o que

afeta a flexibilidade do tubo. Os tubos colados são caracterizados por estarem ligados entre si

por uma camada vulcanizada, e não sendo capazes de se mover uma em relação a outra. Por

sua  vez  os  tubos  não colados,  não  possuem essa  camada  vulcanizada,  e  as  camadas  são

capazes de se mover uma em relação a outra.

Existem  vários  tipos  de  risers  utilizados  na  indústria,  cada  um  com  suas

características  para  atender  diferentes  modelos  de  operação,  entretanto  o  mais  usado

atualmente  é  o  riser  flexível  (não colado),  pois  é  o  que  pode suportar  tanto  movimentos

verticais  como  horizontais,  ideiais  para  unidades  flutuantes  que  estão  em  constante

movimento. A Figura 2 [2] mostra um exemplo de um tubo flexível.
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Figura 2 – Riser

2.2 DUTOS NÃO COLADOS (UNBONDED PIPES)

Em  meados  de  1960,  o  IFP  (Institut  Français  du  Pétrole)  deu  início  ao

desenvolvimento de pesquisa do que chamamos de tubos flexíveis não colados. Usando um

processo de fabricação camada por camada. .

Um tubo flexível é composto por camadas de diferentes materiais onde cada uma

possui  uma função distinta,  e  quando trabalham em conjunto  têm o objetivo  de conter  e

conduzir  os  fluidos,  além  de  suportar  diferentes  tipos  de  cargas.  A    importância  da

flexibilidade  desses  dutos  não  é  somente  operacional,  mas  também  de  logística.  A

flexibilidade torna possível enrolar os tubos em carretéis para facilitar o transporte do mesmo.

A Figura 3  mostra um tubo flexível enrolado em carretéis, que geralmente mede 3,7 metros

de  diâmetro  e  2,6  metros  de  largura.  Nessas  condições  é  possível  enrolar  um tubo de  2

polegadas ou até de 6 polegadas de diâmetro interno [3]. Assim é possível ter uma noção do

raio de curvatura que esses flexíveis conseguem suportar.Portanto, um tubo flexível é uma

tecnologia muito mais complexa do que um tubo metálico rígido.
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Figura 3 – Carretéis

2.3 COMPONENTES DAS CAMADAS

As  principais  camadas  dos  tubos  flexíveis  não  colados  são  as  barreiras

termoplásticas que evitam o vazamento do fluido, e as camadas de aço, que tanto resistem a

carregamentos,  quanto  conduzem o óleo.  Os dutos  flexíveis  mais  simples,  em geral,  têm

aproximadamente  4 camadas,  já  os  dutos  mais  complexos  podem chegar  a  conter  até  19

camadas.

As armaduras  de  aço,  que  têm o  objetivo  de suportar  as  variadas  tensões,  não

estando em contato direto com o fluido transportado,logo não precisam ter o mesmo fator de

resistência a corrosão que o aço utilizado nos dutos rígidos. Isso se dá pelo fato dos dutos

flexíveis possuírem outras camadas que garantem a estanqueidade do fluido, como é o caso

das barreiras de pressão ou liner, que são camadas feitas de um material termoplástico.

Além das barreiras de fluido e das armaduras de aço, outras camadas podem ser

incluídas para evitar o desgaste entre esses materiais ou para melhorar a isolação térmica do

sistema. A Figura 4 [4] detalha as camadas dos tubos não colados.
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Figura 4 – Riser e suas camadas

2.3.1 Carcaça

A carcaça é geralmente a primeira camada do tubo e a sua função é resistir  ao

colapso  hidrostático  e  as  compressões  mecânicas  radiais,  além de  suportar  a  barreira  de

pressão (camada externa). Seu perfil em “S” possibilita um intertravamento de peça por peça,

o que facilita a flexão.  A Figura 5 [5] representa a primeira camada.

Figura 5 – Perfil da Carcaça

Por estar em contato direto com fluido, deve-se levar em consideração os fatores

que afetam a corrosão do material, logo, aços inoxidáveis como o duplex por exemplo, são os

mais utilizados na indústria. Os fatores que aceleram o processo de corrosão são derivados das

características  do  fluido  transportado,  como  o  teor  de  CO2,  o  teor  de  ácido  sulfídrico,  a

presença de água, o teor de cloretos dessa água, o pH da água ou sua composição iônica e até

a pressão e temperatura máxima de projeto. Outro elemento importante da carcaça é que o aço

usado deve ser  resistente  a  erosão,  pois o  fluido se desloca com velocidade  considerável

carregando consigo, elementos químicos que degradam a vida do material [6]. .
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A próxima camada é o Liner, ou também chamado de Barreira de Pressão. Porém

não será discutida no momento, pois por se tratar do enfoque dessa pesquisa, esse assunto será

abordado posteriormente.

2.3.2 Armadura de Pressão

A armadura de pressão é a camada que se sobrepõe ao liner, e é ela a responsável

por resistir a compressões mecânicas radiais, ao colapso hidrostático e a pressões internas e

externas,  e  normalmente  o  seu  limite  de  escoamento  é  alto.  Ela  é  feita  de  aço  carbono

resistente  a  corrosão,  devido  a  alguns  elementos  de  liga  presentes  em  sua  composição

química,  porém,  em  baixa  quantidade,  quando  comparada  com  a  carcaça.  Os  principais

fatores que afetam a corrosão nessa armadura são a pressão e a temperatura de operação, o

teor de CO2, o teor de ácido sulfídrico, o teor de água, a composição molar do fluido e a

temperatura externa. Seu perfil mais comum é chamado de zeta e pode ser visualizado na

Figura 6 [5].

Figura 6 – Perfil Zeta da Armadura de Pressão

2.3.3 Armadura de Tração

A armadura de tração é a camada que fica sobreposta à armadura de pressão, e sua

principal função é a de resistir a carregamentos axiais e torcionais. Essa armadura é composta

por  arames  achatados  de  aço  carbono  resistente  a  corrosão,  que  estão  dispostos

helicoidalmente em um ângulo de aproximadamente 20° a 66º em relação ao eixo longitudinal

do tubo. O ângulo mais usual é de 35º [7]. São utilizados normalmente duas camadas dessa

armadura, cada uma com um sentido de ângulo diferente, com o objetivo de suportar torções

em qualquer direção. A Figura 2 e a Figura 4 mostram os detalhes dessa armadura.

Os fatores  que afetam a corrosão dessa camada são os mesmo da armadura  de

pressão.
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2.3.4 Capa Externa

A capa externa é a última camada do duto flexível. Feita de material polimérico, ela

assegura a estanqueidade externa, protegendo a estrutura contra abrasão. Isto é, protege do

dano  mecânico  e  da  entrada  da  água  do  mar  no  espaço  anular,  protegendo  as  camadas

internas.  A capa  externa  também pode ajudar  no  isolamento  do  sistema e  além de  ter  a

possibilidade de ser aplicada em uma ou mais camadas.

Fabricada  em um processo de extrusão,  ela  é geralmente  feita  de poliamida  11

(PA11) ou 12 (PA12), possibilitando uma vida útil em operação de aproximadamente 3 anos.

Sua coloração é amarelada, devido a utilização de corantes, estabilizadores e antioxidantes

[3].

2.3.5 Outras Camadas

 Fitas anti-desgaste:

Para aplicações  dinâmicas,  essas fitas são colocadas entre as camadas metálicas

adjacentes, evitando o desgaste dessas camadas.

 Fitas acima das armaduras de tração:

Além de ajudar no processo de fabricação, resistem à compressão axial devido ao

efeito de fundo negativo (pressão externa maior que a interna), evitando a formação da gaiola

de passarinho. A Figura 7 [7] mostra o detalhe desse problema.

 Camada anti-colapso:

Em dutos flexíveis smooth bore, essa camada transmite a pressão externa para a

armadura de pressão.
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Figura 7 – Gaiola de Passarinho

 Isolamento térmico:

Limita a perda de calor através das paredes do duto para o meio externo (água fria

do mar), evita a precipitação de parafinas, hidratos; garante uma temperatura de chegada na

planta de processo e favorece o escoamento.

Nos dias atuais, os flexíveis resistem a todas as pressões de fluidos encontradas nas

aplicações  submarinas,  e  o  seu  processo  de  fabricação  consegue ajustar  a  espessura,  e  a

quantidade das camadas de armadura de acordo com a especificação de cada cliente e modo

de operação.

Infelizmente,  com  a  complexidade  estrutural  dos  tubos  flexíveis,  existem

vulnerabilidades que tem resultado em uma elevada taxa de falha durante a operação, em

comparação aos tubos de aço rígidos.  Existem várias causas para esses problemas,  mas o

principal fator é a utilização inadequada desses tubos, devido a falhas de projetos durante

vários anos de operação. As estruturas dos tubos e seus materiais variam significativamente

com as aplicações e a sua tecnologia básica é relativamente nova, em comparação com os

tubos de aço, e ao longo dos anos está evoluindo para suportar aplicações mais desafiadoras.

Nos  primeiros  anos  de  funcionamento  do  tubo  flexível  nos  mares  da  Noruega,  vários
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incidentes foram encontrados com o envelhecimento do polímero (camada de pressão que

garante a estanqueidade do tubo) por causa da severidade do ambiente [4].

2.4 POLÍMEROS

Os conceitos básicos de polímeros serão abordados nesse tópico, pois é necessário

um entendimento prévio desses materiais, devido a utilização deles na barreira de pressão,

camada que será foco desse estudo.

São materiais que possuem cadeias extensas, formadas por grandes quantidades de

macromoléculas, obtidas a partir da adição e repetição de moléculas menores chamadas meros

(unidades  de  repetição)  o  termo  polímero,  onde,  poli=muitos e  meros=partes  [8].  As

macromoléculas  são  formadas  pela  união  de  átomos  com  alta  massa  molecular  através

predominantemente de ligações de natureza covalente.  A estrutura molecular é o principal

fator que diferencia as propriedades tecnológicas dos polímeros [9].

Os materiais poliméricos apresentam uma vasta gama de aplicações, dentre as quais

resultou no desenvolvimento e produção dos polímeros técnicos, conhecidos como plásticos e

que podem ser classificados como: policarbonatos, poliamidas, poliésteres, entre outros. Além

também dos polímeros de uso mais comum, como: polietileno, polipropileno, PVC e ABS [9].

As propriedades do polímero têm relação direta com a forma de disposição dos

átomos         na cadeia.  Entre  as diversas possibilidades  de estruturas  estão:  as cadeias

lineares,  onde  as  unidades  monoméricas  se  repetem  em  apenas  uma  direção;  as  cadeias

ramificadas,  onde  cadeias  laterais  e  ramificadas  estão  ligadas  a  uma  cadeia  principal;  e

cadeias  reticuladas,  onde  apresentam  cadeias  tridimensionais  com  ligações  cruzadas.

Macromoléculas de cadeias reticuladas não deslizam umas sobre as outras, o que confere uma

elevada resistência mecânica e torna o polímero infusível e insolúvel, denominado polímero

termorrígido.  Os  polímeros  de  cadeias  lineares  ou  ramificadas  podem  ser  fundidos  e

endurecidos várias vezes, uma vez que suas moléculas não estão interligadas por ligações

químicas primárias e são denominados como termoplásticos. Uma representação dos três tipos

de cadeias poliméricas é apresentada na Figura 8 [10].
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Figura 8 – Representação esquemática das cadeias poliméricas (a) lineares, (b)
ramificadas e (c) reticuladas

O número de unidades monoméricas presentes na molécula define o comprimento

de uma cadeia polimérica. A massa molar de um polímero é definida pelo produto da massa

molar do mero pelo grau de polimerização do polímero. A maioria dos polímeros industriais

tem massa molar entre 10.000 e 1.000.000 g/mol [11].

As  propriedades  mecânicas  dos  polímeros  são  caracterizadas  pelos  tipos  de

respostas  que  esses  materiais  quando  submetidas  a  solicitações,  como  tensões  ou

deformações.  Essas  respostas  dependem  da  estrutura  química,  temperatura,  tempo  e  das

condições  de  processamento  do  polímero.  Sua  estrutura  molecular  proporciona  um

comportamento  elástico,  como os  sólidos  que seguem a  lei  Hooke,  em paralelo  com um

comportamento  viscoso,  como  os  líquidos.  Esse  tipo  de  comportamento  é  nomeado  de

viscoelasticidade e ocorre para plásticos e fibras. A velocidade de solicitação também é um

parâmetro importante na análise dos polímeros, pois ensaios mecânicos podem ser realizados

de forma rápida ou lenta, influenciando a resposta do material.

Existem uma gama de  ensaios  para  caracterizar  as  propriedades  mecânicas  dos

polímeros, dentre eles, estão os ensaios estáticos, dinâmicos, destrutivos, não-destrutivos, de

curta  duração  e  de  longa  duração.  Os  ensaios  de  tração,  um dos  mais  populares,  tem o

objetivo fornecer uma curva de tensão x deformação a partir da qual são possíveis extrair

diversas propriedades acerca do material tais como o módulo de Young, tensão e deformação

no escoamento, tensão máxima, tensão e deformação na ruptura, e a tenacidade.  A Figura 9

[12] ilustra alguns desses parâmetros numa curva tensão-deformação.
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Figura 9 – Curva tensão-deformação sob tração da Poliamida 6,6 com 0,2% de umidade

O polímero,  por  ter  um comportamento  viscoelástico,  faz  com que  parâmetros

como o tempo, temperatura e ambiente, afetem diretamente as propriedades desse material. A

Figura  10  [12] mostra  a  influência  da  temperatura  num ensaio  de  tração em acetato  de

celulose.

Figura 10 – Curva tensão-deformação para o acetato de celulose a várias temperaturas

Pode-se  observar  que  para  diferentes  temperaturas,  o  polímero  muda  de  um

comportamento totalmente frágil para um totalmente dúctil.
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A taxa de deformação, ou seja, a velocidade com que é aplicada a deformação no

material,  é um outro parâmetro de grande importância para se analisar as propriedades do

polímero. Curvas tensão-deformação em tração para diferentes taxas de deformação em epóxi,

podem ser analisadas na Figura 11 [12].

Figura 11 – Efeito da taxa de deformação (velocidade em mm/min) nas curvas de tração
do epóxi

Pode-se observar que a tensão de escoamento aumenta linearmente com o aumento

do logaritmo da taxa de deformação.

2.4.1 Poliamida

Polímeros com unidades repetitivas de grupos amida (-NH-COOH) são chamados

de poliamidas (Pas) [13].

As  poliamidas  foram  os  primeiros  materiais  a  serem  reconhecidos  como

termoplásticos,  possuindo  boas  propriedades  mecânicas,  especialmente  em  aplicações

expostas ao calor e em contato com solventes orgânicos. Isso permitiu  que as poliamidas

substituam os materiais metálicos em vasta gama de aplicações na engenharia.

A estrutura molecular desta classe de polímeros se caracteriza pela repetição dos

monomeros amida (-CONH-) ao longo da cadeia polimérica, intercalados por sequências de

grupos metilenos (-CH-). Tais polímeros são denominados de poliamidas alifáticas, enquanto

que  as  poliamidas  que  apresentam  anéis  benzênicos  em  suas  unidades  de  repetição  são

poliamidas  aromáticas.  Podem-se  classificar  as  poliamidas  em dois  grupos:  (a)  polímeros
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produzidos a partir da reação de policondensação entre diaminas e ácidos dicarboxílicos e (b)

polímeros produzidos a partir da policondensação de aminoácidos. A Figura 12 [14] mostra a

reação de polimerização de dois tipos de poliamidas.

Figura 12 - Equações químicas das reações de polimerização de PA 6 e PA 6,6

A nomenclatura  mais  comumente  usada  das  poliamidas  apresenta  números  que

indicam a quantidade de átomos de carbono presentes entre os grupos amida do polímero. O

primeiro algarismo indica o número de átomos de carbono presentes na diamina usada como

monômero, enquanto que o segundo algarismo indica o número de átomos de carbono do

ácido dicarboxílico. Para o caso de poliamidas produzidas por aminoácidos, a nomenclatura

indica o número de átomos de carbono presentes no aminoácido. Portanto PA 4,6, PA 6,6, PA

6,10, PA 6,12, assim como PA 6, PA 7, PA 11 e PA 12 são alguns exemplos de polímeros que

fazem parte da família das poliamidas.

As poliamidas alifáticas são polímeros de estrutura linear que contém os grupos

polares  amidas,  espaçados  em intervalos  regulares  ao  longo  da  cadeia  polimérica,  o  que

permite  uma  cristalização  parcial  do  polímero  com  elevada  atração  intermolecular.  As

sequências  metilênicas  presentes  nas  moléculas  das  poliamidas  conferem  flexibilidade

molecular  nas  regiões  amorfas  do  polímero,  em  temperaturas  acima  da  temperatura  de

transição vítrea.  A combinação destas  duas  características  resulta  em um material  de alta

tenacidade e ótimo desempenho mecânico de uma forma geral.

O  espaçamento  dos  grupos  amida  ao  longo  da  cadeia  do  polímero  é  uma

característica determinante das propriedades de cada tipo de poliamida, uma vez que quanto
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mais  curta  for  a  sequência  de  grupos  metilênicos  entre  os  grupos  amida,  maior  será  a

concentração  destes  grupos  polares  em  polímeros  com  cadeias  de  tamanhos  parecidos.

Portanto, poliamidas com grupos amidas mais próximos possuem maior energia coesiva que

poliamidas  com  sequências  metilênicas  maiores,  e  consequentemente  maior  densidade,

rigidez,  resistência  à  tração  e  compressão,  temperatura  de  fusão  e  deflexão  ao  calor,

resistência  a  hidrocarbonetos,  e  capacidade  de  absorção  de  umidade.  A  Tabela  1 [15]

apresenta algumas propriedades físicas de diferentes poliamidas.

Tabela 1 – Propriedades físicas de algumas poliamidas

As ligações secundárias do tipo ligações de hidrogênio entre os grupos amidas, gera

uma elevada energia de coesão entre as moléculas, resultando no aumento da temperatura de

fusão do material,  que  fica  entorno de  200°C.  Entretanto,  em comparação  aos  polímeros

obtidos pelo processo de poliadição, no estado fundido o material apresenta uma viscosidade

relativamente baixa devido à baixa massa molar.

Devido  à  natureza  das  ligações  secundárias,  as  poliamidas  absorvem  umidade

afetando significativamente as dimensões do material, gerando um inchaço no produto,  bem

como as propriedades mecânicas do mesmo [16] [17] [18]. As moléculas de água alojam-se

entre as cadeias macromoleculares, reduzindo as forças de atração entre elas e aumentando a

mobilidade molecular do polímero, gerando assim um efeito plastificante. Em razão disso,

algumas propriedades se modificam, como o aumento da tenacidade e a redução da resistência

à tração, compressão e flexão, do módulo de elasticidade e da temperatura de transição vítrea

das  poliamidas  após  a  umidificação.  A poliamida  4,6  em condição de  saturação  de  água

(12,4% em peso) tem o valor da temperatura de transição vítrea reduzida de 80ºC para –40ºC

[19].
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As poliamidas possuem importantes aplicações na engenharia devido à combinação

de suas propriedades como a elevada resistência à tensão e à flexão , estabilidade dimensional

e boa resistência química e a abrasão,. Em contrapartida, as poliamidas são bastante sensíveis

ao entalhe, por apresentarem alta resistência à iniciação de trinca, ou seja, são dúcteis quando

não entalhados, mas fraturam de maneira frágil quando entalhados [20].

2.4.2 Poliamida 11 (PA-11)

Polímero  produzido  a  partir  de  matéria-prima  renovável  de  origem  vegetal,  o

ricinus  communis  (óleo  de  mamona),  é  um  termoplástico  que  não  libera  componentes

orgânicos  voláteis.  Desenvolvido  há  mais  de  50  anos,  é  um material  com alto  nível  de

desempenho e com respostas eficazes para um crescente número de aplicações. Possui notável

desempenho físico e mecânico, incluindo:

1 - Boa resistência ao desgaste e UV;

2 - Boa estabilidade termica e baixa absorcao de umidade;

3 - Baixo coeficiente de atrito;

4 - Grande flexibilidade mecanica;

5 - Potabilidade, conforme NFA e FDA;

6 - protecao para ambientes saturados de cloretos, como zonas de variacao de mare, nevoa

salina, compostos organicos, aguas industriais, entre outros.

O PA-11 é um bioplástico produzido a partir do óleo de mamona, sendo o ácido

ricinoleico, 18 carbonos, seu maior constituinte, cerca de 90%, da cadeia polimérica [21].

É  uma  poliamida  que  tem  sido  comercializada  pela  sua  baixa  absorção  de

humidade, bem como a capacidade de manter graus mais elevados de ductilidade do que a

poliamida 6 a baixas temperaturas [22]. O módulo de elasticidade é relatado como 1,04 GPa.

A Tabela 2  [23] apresenta as outras propriedades da poliamida 11 seca.

As poliamidas vêm sendo utilizadas como barreira de pressão dos risers. A barreira

de pressão é a camada do riser que possui o propósito de garantir a estanqueidade ao fluido, e

por  isso  essa  camada  não  pode  sofrer  grandes  influências  quando  submetidas  a  altas
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temperaturas e a solicitações mecânicas, além de claro, manter o fluido dentro do duto sem

que haja grandes vazamentos ou absorções do material.

A poliamida 11 foi o material escolhido para o presente estudo por estar sendo cada

vez mais utilizado na indústria petroquímica.

Tabela 2 - Propriedades da poliamida 11

 Poliamida 11

Densidade (g/cm³) 1.04

Resistência à Tração (MPa) 52

Alongamento máximo (%) 120

Módulo de Flexão (GPa) 0,9

Absorção de Água em 24h (%) 0.3

2.5  BARREIRA DE PRESSÃO

A barreira de pressão, ou liner, como também é conhecido, é a segunda camada do

tubo flexível.  Localizada  externamente  à  carcaça,  ela  é  feita  de  material  polimérico,  que

assegura a estanqueidade do duto e a transmição do esforço da pressão interna para as demais

camadas.  Por  ser  feito  de  um material  termoplástico,  ela   tambem garante  o  isolamento

térmico do fluido para que a diferença de temperatura entre o meio externo (água salgada) e o

óleo não aumente a viscosidade do fluido, dificultando o transporte do mesmo.

Diferentes  materiais  poliméricos  são  selecionados  para  serem  quimicamente

resistentes  ao  fluido  transportado  e  de  modo  que  não  sejam afetados  pelas  condições  de

operação.

Principais materiais poliméricos empregados nessa camada são:
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 Polietileno de alta densidade – HDPE (água / gás e óleo dependendo da temperatura

de pressão).

 Polietileno reticulado – XLPE ou PEX (água / gás e óleo dependendo da temperatura

de pressão).  

 Poliamida  11  –  PA-11  ou  nylon  11  (gás  e  óleo  com  limitações  dependendo  de

temperatura, pressão, presença de água e seu pH). 

 Poliamida  12  –  PA-12  ou  nylon  12  (gás  e  óleo  com  limitações  dependendo  de

temperatura, pressão, presença de água e seu pH). 

 Polifluoreto de vinilideno - PVDF (gás e óleo, altas pressões e temperaturas).  

Principais parâmetros que afetam a compatibilidade química são:

 Pressão e temperatura de projeto;

 Pressão e temperatura de operação;

 Presença de água;

 Teor de CO2;

 Teor de H2S;

 pH da água ou sua composição iônica;

 Vida útil especificada para o Duto Flexível.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 MATERIAIS

Os corpos de prova de tração da Poliamida 11 foram fabricados a partir de uma

amostra de barreira de pressão e especificados pela norma ASTM D-638-08 (Tipo 1), como se

vê na  Figura 13. A máquina utilizada para os testes de tração foi uma universal de tração

eletro-mecânica  Shimadzu  AGX-100  com  uma  câmara  termostática  acoplada,  que  conta

também com um forno para a regulagem da temperatura desejada no ensaio.  . 

Figura 13 – Dimensões do Corpo de Prova para testes de tração

A máquina utilizada para testes de tração e de carga-descarga foi uma universal de 

tração eletro-mecânica Shimadzu AG-X com uma câmara termostática acoplada, que conta 

também com um forno para a regulagem da temperatura desejada no ensaio. A Figura 14 e a

Figura 15 mostram os detalhes dessa máquina.
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Figura 14 – Máquina universal de ensaios Shimadzu AGX-100 com forno acoplado

Figura 15 – Ensaio de Tração com forno acoplado

3.2 MÉTODOS

Para  Considera-se  um  corpo  de  prova  de  seção  útil  l0 e  seção  transversal  A0

submetido a uma força de tração F(t). Verifica-se o alongamento ∆l(t) da seção útil devido à

força F(t) aplicada. A deformação de engenharia ε e a tensão de engenharia σ são definidas da

seguinte maneira:
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                                                               (1)

                                                                (2)

A deformação real εt e a tensão real σt são definidas da seguinte maneira:

                                                              (3)

                                                              (4)

O alongamento dos corpos de prova foi medido através de um sistema óptico sem

contato  devido  à  superplasticidade.  O método  de  medição  de  deformação  sem contato  é

baseado em 2 câmeras CCD ( Figura 16) que produzem imagens em tempo real da porção útil

do CP, o que é usado para a determinação de sua deformação.

Figura 16 – Aparato experimental de medição sem contato

Foram realizados ensaios de tração em 5 temperaturas (0ºC, 23ºC, 50ºC, 70ºC e

90ºC) até a ruptura do material
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Uma característica do PA11 é apresentar grandes deformações sob tensão antes de

sua  ruptura,  o  que  caracteriza  o comportamento  super  plástico.  A  Figura  17 mostra  uma

sequência  de  imagens  de  um dos  ensaios  de  tração  até  a  ruptura.  A  deformação  é  bem

homogênea e praticamente não há o empescoçamento do material (necking): O espécime fica

mais  fino  de  uma  maneira  muito  uniforme  e  a  falha  é  caracterizada  por  uma  trinca

perpendicular a direção da tração.

Figura 17 – Comportamento superplástico da Poliamida 11 sob tração

4.1 ENSAIOS

Primeiramente foram realizados ensaios de tração  em 5 temperaturas (0ºC, 23ºC,

50ºC, 70ºC e 90ºC) na velocidade de 0,08mm/s até a ruptura do material (Figura 18).
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Em todos  os  casos,  a  curva  tensão  real-deformação  real  apresenta  três  regiões

distintas: 

1 Região I, inicialmente a derivada  diminui;  

2 Região II, onde a derivada  tende para zero; 

3 Região III, na qual a derivada  aumenta. 

Figura 18 – Curvas tensão-deformação para  diferentes temperaturas

A  Figura  19 ilustra  esquematicamente  uma representação  da  curva  tensão real-

deformação real na qual ε* é a deformação no ponto de transição entre a região II e a região

III. 
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Figura 19 – Curva tensão real-deformação real típica

4.2 MODELAGEM

Os experimentos foram feitos até a ruptura do material,  porém, escolheu-se uma

deformação máxima de 20% que servirá como o ponto limite do estudo (Figura 22).

Figura 20 – Curvas tensão-deformação para o limite de  20% de deformação

Foi proposto então uma equação para representar  o modelo teórico,  buscando a

máxima aproximação das curvas experimentais. A equação utilizada é mostrada a seguir.

                                                  (5)
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Os  parâmetros   e    são  positivos  e  dependentes  da  temperatura,  que

caracterizam o material.

O software utilizado para a projeção das curvas teóricas foi o Curve Expert 1.4, no

qual é preciso primeiro plotar a curva experimental do ensaio de tração com os dados da

deformação e tensão para cada instante de tempo. Então, deve-se inserir a equação (5) como

input, onde o σt será definido de acordo com os valores de tensão obtidos no ensaio, e o εt será

definido de acordo com os valores de deformação do mesmo ensaio.  O programa retorna

como resultado valores para os parâmetros   e  de forma que a curva gerada por essa

equação se aproxime ao máximo das curvas providas dos ensaios experimentais. A Tabela 3

mostra os valores obtidos dos parâmetros   e  .

    Tabela 3 - Parâmetros experimentais 

Temperatura(ºC) (MPa)  

0 23,33 16,09
23 23,32 11,50
50 18,3 10,10
70 16,91 9,14
90 14,24 10,69

Através  do  software  Excel,  plotou-se  um  gráfico  com  o  parâmetro  sendo  a

ordenada e a temperatura a abscissa (Figura 23 e Figura 24). 

Figura
21 –

Gráfico de  xTemperatura
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Figura 22 – Gráfico de  xTemperatura 

Utilizou-se o recurso chamado de linha de tendência, onde o Excel define uma reta

através dos pontos inseridos no gráfico. Com isso, definiu-se as equações das linhas para os

parâmetros  e  variando com a temperatura. As Equações 6 e 7 definem as retas para os

parâmetros.

                                                                               (6)

e

                                                                     (7)

Os coeficientes  foram então gerados através do recurso linha de

tendência, e podem ser visualizados na Tabela 4 .

Tabela 4 – Coeficientes definidos para os parâmetros 

0.11 24.28 0.0017 0.221 15.94

Com  os  parâmetros  definidos,  onde  eles  são  dependentes  da  temperatura,  a

Equação 5 foi aplicada novamente utilizando esses novos valores, e então novas curvas foram

geradas.
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As curvas teóricas e as experimentais foram plotadas no mesmo gráfico, em forma

de linhas e pontos respectivamente,  para que facilitasse a análise dos resultados, como pode

ser visto na Figura 23. 

Figura 23 – Gráfico de comparação entre as curvas experimentais (pontos) e a
simulação (linhas)

Observou-se em geral uma boa aproximação das curvas teóricas em relação a sua

respectiva curva experimental, especialmente ate 10% de deformacao, porém os resultados

foram melhores  observados para a temperaturas  50°C, 70°C e 90°C, onde a aplicação da

Equação 5 se tornou mais eficiente, aproximando com mais precisão as curvas teóricas das

curvas experimentais.

Foi observado ainda que a curva teórica para 0°C  ficou situada acima da curva

experimental, ou seja, as curva da simulação teve um decaimento menos brusco em relação ao

eixo y em comparação a curva experimental. Já a curva teóricas para a temperatura de 23°C se

sitou abaixo da curvas experimental.
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES

O estudo apresentou resultados  satisfatórios  com base nos ensaios feitos  para a

poliamida 11, onde a equação proposta (5) gerou bons valores, aproximando as curvas tensão-

deformação  teóricas  das  curvas  experimentais  para  as  mesmas  condições  de  temperatura.

Logo, a equação (5) demonstrou ser uma excelente ferramenta de análise do comportamento

desse polímero quando solicitado sob carregamento de tração.

Nos ensaios realizados nos corpos de prova até a sua ruptura percebeu-se que havia

um certo ponto da curva tensão-deformação onde a partir dele o material apresentava uma

fragilidade, necessitando de menos tensão para que o material se deformasse. Por isso, esse

ponto foi escolhido como o limite do estudo, por se apresentar como um ponto crítico em

carregamentos de tração, podendo ser o principal responsável por falhas em operação. Assim,

essa pesquisa visou estudar o comportamento da poliamida até esse ponto frágil.

 Logo concluiu-se que o estudo realizado atingiu seu objetivo de forma positiva,

podendo  ser  uma  ótima  forma  de  análise  do  comportamento  do  liner,  diminuindo  a

necessidade de testes e experimentos, que demandam elevado custo financeiro e tempo para a

realização dos mesmos. 

 Como continuação do estudo, se torna importante expandir a análise para outros

tipos  de  carregamentos,  como ensaios  de flexão ou até  de fadiga,  além de  realizar  esses

ensaios para outros níveis de temperaturas. Tornando assim o modelo  ainda mais amplo e

confiável para prever falhas operacionais.
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