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REZUMAT 

 

Lucrarea de faţă prezintă noile materiale compozite din care sunt fabricate în prezent ţevile pentru transportul apei şi al gazului. 

Totodată se prezintă tensiunile reziduale în ţeava de polietilenă sub presiune şi metodele de predicţie a tensiunilor reziduale în 

găurile de prindere ale componentelor aeronautice, după diferiţi autori. 

 
ABSTRACT 

The paper presents new composite materials used to manufacture water and gas pipe-lines. Residual stresses in the pressurized 

poly-ethylene tubes and methods to predict residual stresses in assembling holes of aeronautic components (according to various 

authors) are also presented. 

 
În prezent, atât producerea de noi materiale cât şi 

renunţarea la altele mai vechi reprezintă un proces extrem 

de activ, fără precedent. 

Materialele plastice se încadrează în această categorie 

şi ele au reuşit să înlocuiească materialele elastice 

naturale, limitate cantitativ, într-o mulţime de aplicaţii, 

ducând la reducerea remarcabilă a preţului de producţie şi 

la creşterea vitezei de fabricaţie. 

Calităţile materialelor plastice obţinute prin 

polimerizare le fac deosebit de utile atât în construcţiile 

aerospaţiale cât şi în alte domenii de vârf ale construcţiei 

de maşini, ceea ce a condus la cercetări fundamentale şi 

aplicative având drept scop asigurarea unei bune 

funcţionări şi a condiţiilor de fiabilitate necesare în regim 

de solicitări maxime, spre a obţine un consum minim de 

material şi o eficienţă optimă. 

Exigenţele la care trebuie să facă faţă materialele 

utilizate mai ales în domeniul aerospaţial sunt uneori 

contradictorii, cum ar fi rezistenţa mecanică foarte ridicată 

combinată cu un grad avansat de maleabilitate ş.a.m.d., 

ceea ce conduce în mod evident la soluţii de compromis cu 

totul deosebite. 

Metodele de estimare a fiabilităţii pieselor utilizate în 

diverse aplicaţii tehnice trebuie să ţină seama de 

proprietăţile structurale specifice materialelor din care sunt 

fabricate. 

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte stadiul actual 

al acestei probleme pentru materialele plastice de înaltă 

rezistenţă folosite la tuburile de polietilenă de înaltă 

densitate, care au o deosebită utilizare în diverse domenii 

şi, în mod particular, la transportul de lichide şi gaze. 

Materia primă pentru tuburile de polietilenă – granulele 

de polietilenă – se obţine prin polimerizarea  sub presiune 

a etilenei în prezenţa unor catalizatori: 

n x  C2H2 catalizatori - (- CH2-CH2 -)n 

                  monomer                    polimer 

Polimerii în diferite forme sunt în mare măsură utilizaţi 

în inginerie. 
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Simetria moleculelor uriaşe aşezate în lanţ poate fi 

schimbată prin adăugarea altor molecule monomere. Prin 

adăugarea moleculelor de hexen se obţine un material cu 

rezistenţă sau rigiditate mai mare. 

După anul 1980 se produce polietilenă de generaţia a 

II-a cu metoda Philips modificată (sub presiuni mici), 

granulele având o densitate medie (între 0,95 şi 0,965 g/cm
3
). 

Caracterizarea rezistenţei acestor materiale se exprimă în 

MRS (rezistenţa minimă, exprimată în MPa). 

În urma dezvoltării continue, au apărut granulele de 

calitate MRS 10, de generaţia a III-a (de exemplu: 

ELTEXTUB 121). 

ELTEXTUB este un material cu rezistenţă foarte mare. 

Creşterea rezistenţei se datorează întăririi legăturilor 

laterale între moleculele înlănţuite. 

Principalele proprietăţi ale ţevilor din polietilenă sunt 

date în primul rând de calitatea materiei prime – a granulelor. 
Pe lângă materia primă de bază MRS 8 sau MRS 10 se 

adaugă în procentaj de 8–10% şi alte materiale, pentru a 
îmbunătăţi lucrabilitatea, sudarea şi durata de folosinţă a 
tuburilor. Materialele de tip ceară măresc alunecarea 
ţevilor prin extruder. La acţiunea îndelungată a razelor 
solare precum şi la acţiunea temperaturilor înalte, 
polietilena intră în descompunere. Pentru a micşora acest 
fenomen se folosesc anumite materiale stabilizatoare de 
lumină şi de temperatură. Cel mai cunoscut aditiv este 
fumingina (2–3%), care are rol de colorant şi stabilizator. 

Ţevile de polietilenă se fabrică prin metoda extrudării. 

Influenţa construcţiei orificiului de extrudare pe structura 

peretelui tuburilor de polietilenă este arătată în figura 

1,a,b,c,d.

 
Fig. 1 

 

Structura în spirală (fig.1,d) rezultată în urma 

extrudării granulelor de polietilenă prin orificiul de tip 

HELIX, dezvoltat de Cincinati – Milacron, asigură 

omogenitate perfectă, reducând la minimum tensiunile de 

fabricaţie din masa şi de pe suprafaţa ţevilor. 

Ţevile de polietilenă prezintă următoarele avantaje: 

 imunitate faţă de majoritatea agenţilor corozivi; 

 greutate proprie redusă; 

 elasticitate foarte mare; 

 durata de folosinţă foarte mare; 

 rezistenţă mare la acţiunea de erodare a materialelor 

rugoase; 

 tehnologie de montaj uşoară şi simplă. [1] 

Sistemele cu tensiuni reziduale pot exista într-un corp 

când nu sunt aplicate sarcini exterioare. Uzual, ele rezultă 

din restricţia contracţiei termice la solidificare sub 

temperaturi neuniforme şi sunt, desigur, în echilibru 

intern, întucât ele există fără aplicarea sarcinilor. 

Energia eliberată pe unitatea de suprafaţă a fisurii G, 

poate rezulta dacă creşterea fisurii conduce la o schimbare 
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în starea de echilibru. Cea mai convenabilă metodă pentru 

a-l calcula pe G este să definim energia pe unitatea de 

volum W pentru sistemul tensionat şi apoi să folosim 

ecuaţia (2.16) din lucrarea [2]. 

Un exemplu simplu este dat de o dublă grindă în 

consolă, în care un sistem cu tensiuni reziduale poate fi 

reprodus prin fabricarea lui dintr-o porţiune centrală de 

lăţime D şi două secţiuni exterioare, de lăţime D/2. Dacă 

cele trei părţi sunt apoi unite cu centrul sub tensiune, ne 

vom întâlni cu o stare de tensiuni p0 în centru şi –p0, în 

secţiunile exterioare. Când fisura centrală creşte, acolo 

este un moment de încovoiere de ambele sensuri dat de 

p0BD
2
/4, care poate fi folosit în ecuaţia (2.24) [2] pentru a 

rezulta G: 

G= 3/4 (p0
2
D). 

Acelaşi rezultat poate fi dedus din ecuaţia (2.16) [2], 

luând un contur în faţa fisurii pentru care W = p0/2E şi 

unul de acolo de unde tensiunea s-a schimbat din cauza 

îndepărtării momentului de încovoiere (E= modulul lui 

Young) . 

Sistemele tensionate sunt arătate în figura 2; notăm că, 

în urmărirea conturului, este un semn de schimbare unul 

către altul, dând diferenţa de energie. 

 

 

Fig. 2

Putem acum scrie G ca: 

G= 2 [  (p0
2
/2E)dy – 2  (p0

2
/2E) (1/2 – 3y/D)

2
dy], 

care dă acelaşi rezultat. 

O problemă de interes practic este ţeava sub presiune 

arătată în figura 3; acolo este tensiune reziduală datorată 

sistemului de răcire folosit la producerea ţevilor. 

 

Fig. 3 

Sistemul de tensiuni în faţa fisurii este acela datorat 

presiunii interne 
D

 = 
2

P
p B  şi o formă parabolică [3] a 

tensiunii reziduale dată de: 

pR = p0 (1 – 3z
2
/B

2
) 

unde p0 este  valoarea la gaură, la z = 0. 

După ce fisura a fost trecută, tensiunea datorată 

presiunii tinde către zero şi modelul rezidual este schimbat 

de eliberarea momentului net, rezultând: 

P’R = p0 (–1/2 –3 z
2
/B

2
 + 3z/B) 

Valoarea rezultantă a lui G este dată de relaţia: 

G =  D [  (p + pR) 
2
/2E dz/B –  p’R

2
/2E dz/B], 

care poate fi transformată în: 

G =  D/2E(p
2
+3/4p0

2
). 

Fisurarea la găurile de prindere este o sursă majoră a 

ruperilor la oboseală ale componentelor aeronautice şi 

lărgirea la rece a găurilor este în prezent folosită să 

sporească viaţa la oboseală. Aceste tehnici se bazează pe 

introducerea cantităţilor controlate ale deformaţiei plastice 

într-o regiune inelară în jurul găurii, de obicei prin forţarea 

cu un dorn; când dornul este îndepărtat, revenirea elastică 

a materialului înconjurător încarcă regiunea deformată 

plastic, introducând tensiuni reziduale de compresiune 

circumferenţiale, lângă alezajul găurii. 

Dacă o fisură se dezvoltă la gaură, tensiunile reziduale 

reduc coeficientul efectiv de intensitate al tensiunii, aşa 

cum este arătat în figura 4, precum şi ritmul de creştere al 

fisurii. 
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Fig. 4

Abilitatea anticipării lărgirii la rece a găurilor la 
oboseală este dezirabilă, în particular acolo unde 
componentele aeronautice conţinând găuri prelucrate la 
rece sunt proiectate şi produse pe bază de durabilitate la 
avarie. Mai întâi, prezenţa tensiunilor reziduale schimbă 
lungimea critică a fisurii pentru ruptura instabilă şi, 
ambele, această lungime critică a lungimii şi ritmul de 
creştere al fisurii, trebuie cunoscute pentru a putea alege 
un nivel adecvat al inspecţiei nedistructive pentru 
componenta respectivă. 

Predicţia tensiunii reziduale împrejurul găurilor de 
prindere prelucrate la rece ale componentelor aeronautice 
a fost tratată de mai mulţi autori [4–6]. 

Câteva din aceste lucrări au fost revizuite de Mann şi 
Jost [7]. Presupunerile făcute în analize sunt de o 
importanţă particulară [8]. Aceste presupuneri ce au fost 
revizuite de Poolsk şi Sharpe [9] conţin parametri ai 
materialului: criteriul de curgere, comportamentul de 
curgere reversibil, duritatea materialului, şi pot varia 
considerabil, influenţând în mare măsură capacitatea 
predicţiilor [10]. 

În timp ce lărgirea la rece a materialului subţire 
aeronautic implică condiţii în care sunt predominante 
tensiunea plană, lărgirea la rece a găurilor în metalele cu 
secţiuni groase, descrise recent de Pell [11], implică 
folosirea unor condiţii restrictive care diferă considerabil 
de starea plană de tensiune. 

Ca o concluzie, aproximările cerute pentru predicţia 
tensiunilor reziduale (şi, din aceste tensiuni, coeficienţii de 
intensitate ai tensiunii) sunt similare celor necesare 
predicţiei creşterii fisurii la oboseală, în ţevile puştilor care 
sunt fabricate prin procese de autofretare. 

O zonă de curgere se întinde în peretele cilindrului şi 

este consecutivă elastic (şi, mai rar, plastică), încărcată la 

compresiune după înlăturarea presiunii necesare fretării. 

Tensiunile de compresiune inelare în perete întârzie 

creşterea fisurilor la oboseală în acelaşi mod ca la găurile 

prelucrate la rece. 
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● fără prelucrare la rece 

 
● cu prelucrare la rece 

● material prelucrat la rece  

în jurul găurii ● intensitatea tensiunii  

cauza creşterii fisurii 


