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STRENGTH OF TUBULAR COMPONENTS AND SHELLS-TUBULAR JUNCTION - 
ABSTRACT: The analysis of the tubular junction calculation in the design codes shows: - the 
materials behavior is taken perfect plastic; - the deterioration due to cracks and the influence of 
residual stresses are neglected. On the basis of the principle of critical energy one proposes a 
general equation for effects superposition in the case of nonlinear, power law, behavior of the 
materials, taking into account: - the influence of stochastic distribution of the materials 
characteristics; - the deterioration due to cracks; - the residual stresses. From this general eq. 
several particular eqs. have been obtained for: - tubular samples; - cylindrical shell – tubular 
branch pipe junction; - torispherical shell – tubular branch pipe junction. The eqs. obtained in the 
paper have been verified against the data from literature; this shows the utility and the high degree 
of generality of the principle of critical energy. 

Keywords: tubular junction; torispheric shell; effects superposition; cracks; residual stresses; 
principle of critical energy. 

REZUMAT: Din analiza calculului joncţiunilor tubulare cuprins în normativele de proiectare se 
constată că: - se consideră materiale perfect plastice; - nu se consideră influenţa fisurilor şi nici 
influenţa tensiunilor remanente. Pe baza principiului energiei critice se propune o relaţie generală 
pentru suprapunerea efectelor în cazul comportării neliniare, funcţie de putere, a materialelor, cu 
considerarea: - influenţei distribuţiei stochastice a caracteristicilor mecanice; - a deteriorării 
produsă de fisuri; - a tensiunilor remanente. Relaţia generală este adusă la forme particulare 
pentru: - epruvete tubulare; - joncţiuni de tip înveliş cilindric-racord cilindric  tubular; - joncţiuni 
de tip înveliş torosferic - racord cilindric tubular. Relaţiile deduse sunt bine verificate de datele 
existente în literatură, ceea ce arată utilitatea şi gradul mare de generalitate al principiului energiei 
critice. 

Cuvinte cheie: joncţiuni tubulare; înveliş torosferic; suprapunerea efectelor; fisuri; tensiuni 
remanente; principiul energiei critice. 

1. INTRODUCERE 

Învelişurile de revoluţie (sferice, cilindrice, conice, 
elipsoidale, toroidale, toro-sferice …) reprezintă 
elementele constructive de bază ale echipamentelor 
sub presiune. Adeseori acestea sunt prevăzute cu 
racorduri cilindrice tubulare: - perpendiculare sau 
înclinate faţă de axa geometrică a învelişului; - 
tangenţiale la înveliş; - paralele cu sau pe axa 
geometrică a învelişului (fig. 1). 

În unele cazuri învelişurile semielipsoidale, 
semisferice sau toro-sferice (Fig. 1, d) sau 
învelişurile cilindrice (Fig. 1, e, f) sunt prevăzute cu 
două sau mai multe racorduri.  
 
În prezent poate fi stabilită prin calcul rezistenţa 
învelişurilor solicitate cu câte o singură sarcină 
(presiune, forţă axială, forţă tăietoare, moment 
încovoietor…) (Jinescu, 1983; ASME Sect VIII; PD-
5500; EN 13445), iar în unele cazuri la solicitarea 
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simultană sau succesivă cu două sau mai multe 
sarcini [Pavel, 1998; Jinescu, 2011; Jinescu et al., 
2015].  
 
În normativele de calcul [ASME Code Sect. VIII; PD 
– 5500; EN 13445]: – se tratează numai cazurile în 
care comportarea materialului învelişului este liniar-
elastică, ceea ce permite determinarea efectului total 
prin sumarea algebrică a efectelor individuale. La 
tensiuni mai mari decât limita de curgere, unde 

comportarea materialelor este – în general – 
neliniară, o astfel de sumare nu este corectă. În cazul 
joncţiunilor tubulare se tratează solicitarea simultană 
cu presiune interioară, forţa axială, forţă tăietoare şi 
moment încovoietor, pentru învelişuri sferice şi 
cilindrice; – nu se consideră influenţa fisurilor atât 
asupra rezistenţei învelişurilor cât şi asupra 
joncţiunilor înveliş-racord; – nu se consideră 
influenţa tensiunilor remanente. 
 

 
Fig. 1. Învelişuri cu racorduri cilindrice tubulare: a – înveliş cilindric (1) cu racord radial (2);  

b – înveliş cilindric (1) cu racord înclinat (2); c – înveliş cilindric sau sferic cu racord tangenţial (2); 
d – pe axa geometrică a învelişului semielipsoidal (2), paralel cu axa geometrică a învelişului (3), înclinat faţă de axa 

geometrică a învelişului (4); e – înveliş cilindric (1) cu două racorduri (2 şi 3) pe aceeaşi generatoare; f – înveliş cilindric (1) 
cu două racorduri opuse (2 şi 3). 

 
Prevederile normativelor de calcul se bazează pe 
rezultatele teoretice şi experimentale ale lui Bijlaard 
(Bijlaard, 1957) dezvoltate ulterior, definitivate şi 
publicate în Welding Research Bulletin 107 [1965], 
198 [1974] şi 297 [1987], probleme sistematizate în 
lucrarea (Chelu, 2015). 
 
În ultimul timp au fost propuse relaţii de calcul 
pentru calculul deteriorării epruvetelor tubulare cu 
fisuri (Iordăchescu, 2013; Jinescu et al., 2015) şi 
pentru evaluarea rezistenţei joncţiunilor de tip înveliş 
– racord tubular cu fisuri (Serghiev şi Gusev, 1979; 
Hsieh et al., 2000; Meyong et al., 2012; Jinescu et al., 
2015), la solicitarea simultană cu două sarcini. În 
general, materialul structurii a fost considerat ideal 
plastic, cu excepţia cazurilor tratate teoretic în 
lucrările (Jinescu, 2011; Jinescu et al., 2015;). 
 
Atunci când pe aceeaşi generatoare sau pe aceeaşi 
circumferinţă sunt două sau mai multe racorduri (Fig. 
1, e, f), se pune şi problema interacţiunii acestora.  
În cele ce urmează se propune o relaţie generală 
pentru suprapunerea efectelor mai multor solicitări 
în cazul comportării neliniare a materialului 
structurii, cu considerarea deteriorării produsă de 
fisuri, a influenţei tensiunilor remanente provenite 
din etapa de fabricare şi a distribuţiei stochastice a 
caracteristicilor materialului. Relaţia este adusă la 
câteva forme particulare care sunt verificate cu date 
experimentale proprii (pentru epruvetele tubulare) şi 
cu date din literatură, pentru joncţiunile de tip înveliş 
– racord cilindric tubular. 

2.  RELAŢIE GENERALĂ PENTRU 
SUPRAPUNEREA EFECTELOR 

Suprapunerea efectelor solicitărilor se referă la 
efectul total al acţiunii simultane a mai multor 
sarcini. Se consideră comportarea neliniară, funcţie 
de putere, a materialului structurii: 

,γ   τ;εσ 1
τσ

kk MM   (1) 

în care σ, τ – este tensiunea normală, respectiv 
tangenţială; ε, γ – deformaţia specifică, respectiv 

lunecarea specifică; kMM  , , τσ  şi k1 sunt constante 

ale materialului. Adeseori 1kk  . 

 
Rezolvarea problemelor de suprapunere a efectelor în 
cazul comportării neliniare se poate face, în prezent, 
numai pe baza principiului energiei critice (Jinescu, 
2005; Jinescu, 2011). 
Conform acestui principiu se calculează participaţiile 
energiilor specifice corespunzătoare tensiunilor σi şi 
τj în raport cu stările critice σi,cr şi respectiv τj,cr: 

  icriiiP δσσ 1α
,  

;   jcrjjjP δττ 1α
,

1   , (2) 

în care 1δ i  şi 1δ j  dacă tensiunea respectivă (σi 

şi τj) acţionează în sensul desfăşurării procesului 
1δ i  şi 1δ j  dacă tensiunea σi şi respectiv, τj 

acţionează în sens contrar desfăşurării procesului; 
k1α   şi 11 1α k . Participaţiile energiilor 

specifice sunt mărimi adimensionale funcţie de 
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exponenţi dependenţi de comportarea materialului (k 
şi k1). 
Participaţia totală a energiilor specifice are expresia 
generală, 

   
j

j
i

iT PPtP , (3) 

şi ea o mărime adimensională, în general dependentă 
de timp (t). 

Deoarece ii F~σ  sau Mî şi jj F~τ  sau Mt (Fi, Fj – 

forţa normală, respectiv tangenţială; Mî, Mt – moment 
încovoietor, respectiv moment de torsiune) relaţia (3) 
devine, 

   tPtP
e

eT  , (4) 

unde  tPe  este participaţia energiei specifice a 

oricărei acţiuni exterioare (Fi, Fj, Mî, Mt etc.). 
 
Pentru a stabili dacă solicitarea este critică sau nu, 

 tPT  se compară cu valoarea sa critică (Jinescu, 

2005; Jinescu, 2015), 
      remTcrcr PtDPtP  0 , (5) 

în care  0crP  este participaţia critică la t = 0, 

mărime stochastică cuprinsă (la 0t ) între o 
valoare minimă şi o valoare maximă, 

      0 ;00 max,min, crcrcr PPP  , unde   10max, crP . 

Deteriorarea totală are expresia, 

   
k

kT tDtD , (6) 

în care  tDk  este deteriorarea individuală produsă, 

de exemplu, de: fisuri, coroziune, acţiunea 
hidrogenului, acţiunea neutronilor, fluaj etc. 
Deteriorarea   0tDk  pentru materialul virgin, 

nesolicitat şi   1tDk  pentru materialul total 

deteriorat (rupere, deformare excesivă, …). În 
general    1 ;0tDk . 

 
Participaţia energiei specifice corespunzătoare 
tensiunilor remanente, σrem, are expresia 

 
remrremremP σ

2 δσσ  , (7) 

în care σr este tensiunea de rupere, iar 1δσ 
rem

 sau 

1  după cum tensiunea remanentă acţionează în 
sensul desfăşurării procesului de deformare sau se 
opune acestuia. Dacă  

   tPtP crT   – starea de solicitare este  

subcritică; 
   tPtP crT   – starea de solicitare este critică; (8) 

   tPtP crT   – starea de solicitare este  

supracritică. 
La atingerea stării critice, a doua relaţie (8) se scrie, 

   tPtP cr
e

e  . (9) 

Calculul rezistenţei structurilor pe baza principiului 
energiei critice, conform relaţiei generale (9) a fost 
aplicat în numeroase cazuri practice, dinte care unele 
sunt cuprinse în lucrările (Jinescu, 2005; Jinescu, 
2013, a; Jinescu, 2013, b; Jinescu, 2015). 
 

3. SUPRAPUNEREA EFECTELOR 
SOLICITĂRILOR LA EPRUVETE 

TUBULARE 

În cazul comportării liniar – elastice ( 11  kk şi 

1αα 1  ), la solicitarea unei epruvete tubulare cu 

patru sarcini: presiune interioară, p, moment 
încovoietor, Mî, forţă axială F, şi moment de 
torsiune, Mt, din relaţia (9) rezultă 

 
     

   ,              

δδ
2 

,

1α 
,

2 2 

tPMM

MMFFpp

crcrtt

McrîîFcrcr



 

 (10) 
unde termenii de la numitor reprezintă valoarea 
critică a mărimii de la numărător iar Fδ  şi Mδ  au 

semnificaţia lui iδ . Dacă valorile caracteristicilor 

mecanice sunt mărimi deterministe atunci   10 crP . 

a. Epruvete fără fisuri. 
Pentru epruvete cilindrice tubulare din oţel carbon (St 
20) şi din oţel austenitic (12Cr18Ni10Ti) fără fisuri 
s-a obţinut experimental (Serghiev şi Gusev, 1979) 
relaţia de interacţiune, 

    12 
,

2  crîîcr MMpp . (11) 

Aceasta rezultă din relaţia (10) în cazul particular în 
care 0 FMt ,   10 crP  şi 1δ M . 

b. Epruvete cu fisuri dar fără tensiuni remanente. 
În acest caz în relaţia (9)  tPcr  se înlocuieşte cu 

   caDPcr ;0   sau    θ;0 aDPcr  , unde 

 caD ;  sau  θ;aD  este deteriorarea datorită unei 

fisuri de adâncime a şi extindere 2c sau extindere 
unghiulară θ2  (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2. Înveliş cilindric cu fisură semieliptică 
circumferenţială la suprafaţa interioară de adâncime a şi 
extindere 2c. 
 
De exemplu, pentru o epruvetă tubulară cu fisură 
circumferenţială semieliptică la suprafaţa interioară 
(Fig. 2), solicitată cu forţă axială F de întindere 
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 1δ F  şi cu moment încovoietor Mî, cu   10 crP  

relaţia (10) devine, 

     θ;12
,

2 aDMMFF crîîcr  . (12) 

Rezultatele din lucrarea (Kim et al., 2003) pentru 
epruvetă cu fisură circumferenţială (Fig. 2) cu 

3,0ta  şi 25,0πθ  , solicitată static corespunde 

membrului drept    85,0θ;1  aD  (Fig. 3), ceea 

ce arată că deteriorarea produsă de fisură 
  15,0θ; aD . 

 
 

Fig. 3. Interdependenţa 
conform relaţiei (12) pentru 

fisură cu 3,0ta  şi 

25,0πθ  . 

 

 

4.  SUPRAPUNEREA EFECTELOR 
SOLICITĂRILOR LA JONCŢIUNI DE TIP 

ÎNVELIŞ CILINDRIC-RACORD 
CILINDRIC TUBULAR 

a. Joncţiune tubulară fără fisuri. Rezistenţa unei 
joncţiuni nedeteriorată   0tD  şi fără tensiuni 

remanente  0remP  se evaluează pe baza relaţiei 

(10). De exemplu, pentru o joncţiune solicitată cu 
presiune interioară, p, şi cu un moment încovoietor, 
Mî, caracterizată prin 27,0Rr ; 5,59r mm; 

5,222R mm; 8t mm şi 20T mm (Fig. 4, a), 
cercetată în lucrarea (Meyong et al., 2012), s-a 
obţinut experimental o interdependenţă circulară 
conform rel. (11), ceea ce confirmă rezultatul teoretic 
particular reprezentat de relaţia (11). 

 
Fig. 4. Joncţiune tubulară cu fisură în partea inferioară a 
cordonului de sudură, solicitată la presiune interioară şi un 
moment încovoietor. 
 

b. Joncţiune tubulară cu fisuri. Se consideră 
joncţiunea din Fig. 4 cu fisură în partea inferioară a 
cordonului de sudură, solicitată cu presiune interioară 
şi moment încovoietor. Materialul joncţiunii se 
comportă ideal-plastic ( 1k  şi 1α  ). 
 
Joncţiunea din Fig. 4 este caracterizată prin (Lynch et 
al., 2000; Moffat, 2003): 202 mR ; 5,0mm Rr  

şi Tt  . Fisura pe toată grosimea  Ta   are o 

extindere unghiulară 2β. Din relaţia generală (9) se 
obţine, 

     tPMMpp crcrîîcr  2 
,

2 
, (13) 

unde  tPcr  depinde de extinderea fisurii pe flanc 

sau pe coamă. Deteriorările pe flanc şi pe coamă 
sunt:    β;; aDcaD   – pe flanc şi 

   ;; aDcaD   – pe coamă (Fig. 4). Ca urmare, 

   β;1 aDtPcr   – pe flanc;    ;1 aDtPcr   

– pe coamă.  
Aici Lcr pp   şi Lîcrî MM ,,   deoarece materialul 

a fost considerat ideal-plastic. 
 
Pe flancul învelişului (Fig. 4), pentru 0β2   rel. 

(13) descrie cercuri cu raze egale cu 

    1β;1  aDtPcr  (Fig. 5). Cu datele din 

lucrarea [13;22] pentru  49β2  rezultă un sfert de 

cerc cu raza   957,0tPcr , pentru  95β2  

rezultă un sfert de cerc cu raza   883,0tPcr , iar 

pentru 140β2 a rezultat un sfert de cerc cu raza 

  800,0tPcr . 

 
Fig. 5. Diagrama de interacţiune a presiunii raportate, 

Lpp , şi a momentului încovoietor raportat 
Lîî MM ,

 la 

o joncţiune tubulară cu fisură pătrunsă la baza cordonului 
de sudură ( 202 mR ; 5,0mm Rr ; Tt   şi Ta  ):  

○ nefisurat; ● 49β2  ; ■ 95β2  ; Δ 140β2   

(Moffat, 2003). 
 
Rezultatele similare au fost obţinute şi pentru  

102 TRm şi 30 şi 95,0mm Rr (Lynch, 2001). 

Pe coama învelişului, de exemplu, pentru fisura 
situată la partea inferioară a cordonului de sudură în 
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cazul 0,5π  , starea critică este descrisă tot de 

rel. (13) în care    ;1 aDtPcr  . Rezultatele 

din lucrarea (Meyong et al., 2012) sunt descrise de 

rel. (13) pentru    0,9 ; 8,0tPcr  în cazul 

învelişului cu rază mare şi pentru 

   0,92 ;84,0tPcr  – pentru învelişul cu rază 

medie (Fig. 6). 

 
Fig. 6. Joncţiune tubulară cu fisură pătrunsă  Ta   

situată pe coamă, la baza cordonului de sudură, solicitată 
cu presiune interioară şi moment încovoietor, pentru înveliş 
cu rază mare (a) şi cu rază medie (b). 
Curbele – conform rel. (13) iar punctele – din lucrarea 
(Meyong et al., 2012) pentru: 0,25π   (○)  

şi 0.50π   (●). 

Datele din literatură confirmă relaţia (13), caz 
particular al relaţiei generale (9). 
 

5. SUPRAPUNEREA EFECTELOR 
SOLICITĂRILOR LA JONCŢIUNI DE TIP 

ÎNVELIŞ TOROSFERIC – RACORD 
CILINDRIC TUBULAR 

Capacele şi fundurile echipamentelor sub presiune 
sunt deseori prevăzute cu racorduri tubulare (Fig. 1, 
d) al căror perete este la distanţa ba de axa geometrică 
a acestora. Se consideră joncţiuni nedeteriorate 

  0tD  şi fără tensiuni remanente  0remP . De 

asemenea, se recurge la cazul în carte caracteristicile 
mecanice sunt mărimi deterministe   10 crP . 

Comportarea materialului se consideră ideal-plastică. 
 
a. Solicitarea racordului cu presiune interioară p şi cu 
vectorul momentului încovoietor în afara planului 
axelor celor două corpuri, Mî,0. În acest caz din relaţia 
generală (9) se obţine, 

     12 
,,

2 
LoîoîL MMpp , (14) 

în care pL este presiunea limită;  
LoîM ,  – momentul 

încovoietor limită. Pentru trei modele de joncţiuni 
din oţel cu 103,0ea Db , 0,455 şi 0,48 unde De 

este diametrul exterior al învelişului, au fost obţinute 
punctele înscrise în fig. 7, a. Curbele au fost trasate 
cu rel. (14). 
Pentru racordul amplasat pe axa învelişului (2 în Fig. 
1, d), corelaţia dintre presiunea p şi momentul 

încovoietor al cărui vector se află în planul axelor 
celor două corpuri, Mî

, se obţine din relaţia (13) cu 
  1tPcr , Lcr pp   şi Lîcrî MM ,,  , 

    12 
,

2  LîîL MMpp , (15) 

unde Mî,L este momentul încovoietor limită. Curba 
din fisura 7, b este bine descrisă de relaţia (15). 

 
Fig. 7. Interacţiunea dintre presiunea raportată Lpp  şi 

momentul încovoietor raportat: a – momentul încovoietor 

raportat  
Loîoî MM ,,  pentru 103,0ea Db  (■), 

0,455  (●)  şi 0,48 (Δ) (Hsieh et al., 2000). Curba este 
trasată cu rel (14); b – momentul încovoietor raportat 

Mî/Mî,L, pentru 103,0ea Db (Hsieh et al., 2000).  

Curba este trasată cu rel (15).  
La solicitarea simultană cu momentele încovoietoare 
Mî,0 şi Mî din relaţia (9) rezultă, 

     12 
0,0,

2 
, 

LîîLîî MMMM , (16) 

care este verificată cu datele din lucrarea (Hsieh et 
al., 2000) pentru 103,0ea Db , 0,455 şi 0,48 (Fig. 

8, a). 
La solicitarea racordului cu presiune interioară p şi 
cu moment de torsiune Mt (Fig. 1, d), relaţia de 
interacţiune se obţine din relaţia generală (10) cu 

  1tPcr , Lcr pp   şi Ltcrt MM ,,   sub forma, 

    12 
,

2  LttL MMpp , (17) 

în care LtM ,  este momentul de torsiune limită. În 

figura 8, b sunt înscrise punctele raportate în lucrarea 
(Hsieh et al., 2000) pentru 455,0ea Db  şi 0,48 şi 

curba trasată cu relaţia (17); aceasta descrie bine 
suprapunerea efectelor presiunii şi momentului de 
torsiune la solicitarea joncţiunii torosferice – racord 
cilindric tubular. 

 
Fig. 8. Interdependenţa dintre (Hsieh et al., 2000):  

a – momentele încovoietoare raportate Lîî MM ,  şi 

 
Loîoî MM ,,  pentru 103.0ea Db  

(■); 455.0ea Db  (●) şi 48.0ea Db  (Δ); b – 

presiunea raportată Lpp  şi momentul de torsiune 
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raportat Ltt MM ,  pentru 455.0ea Db  (●) şi  

48.0ea Db   (Δ). 

Rezultă că, pentru joncţiuni înveliş de revoluţie cu 
generatoare curbilinie (sferic, elipsoidal, toro-
sferic…) – racord tubular, fără fisuri, relaţia de 
interacţiune a două sarcini raportate descrie un sfert 
de cerc cu raza egală cu 1,0. Prezenţa fisurilor face ca 
relaţia de interacţiune să descrie un sfert de cerc cu 

raza subunitară   0,1tPcr . 

 

6. CONCLUZII 

Normativele de proiectare actuale permit calculul 
învelişurilor şi al joncţiunilor înveliş-racord tubular 
cu considerarea comportării liniar elastice a 
materialului, ceea ce permite suprapunerea efectelor 
solicitărilor (presiune, forţă axială, forţă tăietoare, 
moment încovoietor, moment de torsiune) prin 
sumarea lor algebrică. La comportarea neliniară, 
dincolo de limita de curgere efectul total este diferit 
de suma algebrică a efectelor parţiale. 
În lucrare se propune o relaţie generală pentru 
suprapunerea efectelor în cazul comportării neliniare 
funcţie de putere, pe baza principiului energiei 
critice; se consideră şi influenţa dispersiei valorilor 
caracteristicilor mecanice, influenţa deteriorării 
produsă de fisuri şi influenţa tensiunii remanente. 
Din relaţia generală au fost deduse relaţii particulare 
pentru: –  epruvete  tubulare fără  şi  cu  fisuri; – 
joncţiuni de tip înveliş cilindric - racord tubular 
cilindric; – joncţiuni de tip înveliş torosferic - racord 
cilindric tubular. S-au considerat cazurile fără şi 
respectiv cu fisuri. 
Comparate cu datele din literatură, relaţiile obţinute 
în lucrare sunt în totalitate verificate, ceea ce arată 
gradul mare de generalitate al principiului energiei 
critice.  
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