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Rezumat. În cadrul instalaţiilor tehnologice, conductelor tehnologice, prezenţa apei în 
diverse concentraţii ale mediului tehnologic, poate creea o stare de tensiuni mecanice, în 
peretele metalic, datorită îngheţării acesteia. O dată cu solidificarea apei în instalaţiile 
tehnologice, creşte şi riscul de cedare tehnologică. Cauza apariţiei cedării este creştere 
de volum a apei în timpul solodificării, cu crica 9% din volumul iniţial al apei. În funcţie 
de carateristicile fizico-mecanice ale materialului metalic, caracteristicile geometrice – 
diametrul interior, grosimea de perete, temperatura de lucru exterioară a echipamentului, 
riscul de cedare este diferit. O data cu apariţia cedării echipamentului tehnologic, are loc 
scăpări de mediii tehnologice, poluante pentru mediu înconjurător. 
 
Cuvinte cheie: element finit, risc tehnic, mediul înconjurător, cedare, avarie. 

INTRODUCERE 

Apa industrială introdusă în mod special, implicată ca atare sau introdusă pur 
şi simplu în procesele tehnologice, sub formă de picături (condensat, asudare, 
stropire, pulverizare), suviţe continue sau intermitente (drenare, scurgere, separare 
etc.) dopuri ş.a., în decursul timpului, se acumuleză în unele situaţii până la umplere 
completă. Această acumulare ale loc în elementele de conductă temporar sau 
definitiv obturate şi/sau neechipate în mod corespunzător – cu elemente care să 
asigure eliminarea apei depozitate (separatoare de condensat, robinete de drenare, 
orificii de scurgere ş.a.), în zonele de conductă derivate, denivelate sau cu săgeată 
mare ale conductelor de asemenea în spaţiile cave ale diferitelor echipamente cum 
ar fi corpuri la armăturile de tip robinet şi pompe; structuri chesonate de tip reazem 
la aparatele cilindrice orizontale şi rezervoarele similare; picioare sau coloane 
tubulare - la rezervoarele sferice şi estacade etc. 

Apa, ca stare de agregare, prezintă o serie de anomalii, cum ar fi: 
– anomaliile punctului de topire şi de fierbere – apa ar trebui să se solidifice sau 

gheaţa şi să se topească în jurul temperaturii de -100 oC şi să fiarbă la temperaturi de 
sub + 20oC; 
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– anomalia densităţii – cu creşterea temperaturii Celsius de la zero, densitatea 
apei descreşte monoton (ca la celelalte lichide), mai intâi creşte, de la 0oC şi până la 
+4oC, după care scade, la temperaturile de 0oC, 4oC, 10oC, 15oC şi 20oC având 
valorile de 0,999866; 1,000000; 0,999727; 0,999127 şi, respectiv, 0,998230; ca 
urmare, la îngheţarea apei (0oC, 760 torr), densitatea î-i scade şi volumul ei creşte 
(cu până la circa 9 %), figura 1; 

– anomaliile privind căldura de vaporizare, căldura masică (specifică) tensiunea 
superficială toate având valori prea mici vis-a-vis de celelalte lichide. 
 

 
 

Fig. 1. Graficul funcţiei densitate – temperatură [1]. 
 

Gheaţa se poate forma de asemenea din vapori de apă direct fără a mai trece 
prin starea lichidă (de exemplu formarea promoroacei). Punctul de topire al gheţii 
serveşte drept standard termometric (0 °C sau +32 °F). Proprietăţile fizice ale gheţii 
la 0 °C sunt redate în tabelul 1. Gheaţa, ca un corp cristalin solid, este considerată un 
mineral compus din oxigen şi hidrogen. O proprietate neobişnuită a gheţii formate la o 
presiune atmosferică standard este aceea că este cu 9% mai puţin densă decât apa 
lichidă. 

Apa lichidă este mai densă având 1.00 g/cm³ la 4° C şi devine mai puţin 
densă atunci când moleculele de apă încep să formeze cristale hexagonale de gheaţă 
pe măsură ce temperatura se apropie de 0 °C [2]. La temperatura de 0 °C şi la 
presiunea de zero bar, compresibilitatea este 5.1 × 10-10 Pa-1. La limita de zero bar, 
de presiune, compresibilitatea ajunge la un minim de 4.4 × 10-10 Pa-1 în jurul valorii 
de 45 °C, înainte de a creşte din nou, cu creşterea temperaturii. O dată cu creşterea 
presiunii, compresibilitatea scade, fiind de 3.9 × 10-10 Pa-1 la 0 °C şi 100 MPa. 

În faza lichidă, apa prezintă o serie de anomalii în comparaţie cu alte 
lichide. În faza solidă, ea prezintă una dintre cele mai complexe diagrame de 
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fază, având în 15 diferite structuri solide. Dintre aceste 15 structuri solide, 9 
dintre ele sunt stabile termodinamic, şi alte 6 structuri (Ic, IV, IX, XII, XIII, şi 
XIV) sunt metastabile. 

Având în vedere importanţa şi complexitatea acesteia, înţelegerea pro-
prietăţilor apei din punct de vedere molecular este de interes considerabil. Studiul 
experimental al diagramei de fază a apei, a fost realizat în perioada secolului 20, 
începând cu experimentele ale lui Tammann Bridgman şi până la descoperirea 
recentă a gheţii de tipul XII, XIII, şi XIV [3]. 

Identificarea avariilor majore potenţiale, din mulţimea tuturor avariilor 
posibile asociate unui accident tehnic necesită, în primul rând evaluarea tuturor 
consecinţelor posibile ale accidentului, care apoi sunt ierarhizate în conformitate cu 
unele criterii de evaluare a gravităţii lor. 

Cedarea materialului tehnologic duce la eliberarea mediului tehnologic, cu 
efecte majore asupra mediului. Un bun exemplu este rafinăria Valero McKee din 
Sunray, Texas, la 65 mile nord de Amarillo [13,14]. Datorită activităţiilor de 
mentenanţă necorespunzătoare, la unul dintre armăturile tehnologice a fost găsit o 
bucată de metal, care nu a permis închiderea completă a sertarului armăturii. În data 
de 16 februare 2007, datorită temperaturii exterioare scăzute – 14oC – şi a unei 
cantităţi de apă colectate în armătură, a avut loc îngheţarea apei colectate în 
armătură. O dată cu îngheţarea apei, în peretele materialului armăturii au aparut 
fisuri. Atunci când tempertaura exterioară a crescut, sezonul cald, prin fisură a fost 
evacuată o cantitate importantă de produs tehnologic ducând mai departe la apariţia 
incediilui şi a unor pierderi de produs tehnologic, propan [13,14]. 

Riscul tehnic caracterizează un eveniment nedorit – specific exploatării 
sistemului tehnic şi asociat unei stări potenţiale de pericol al acestuia – prin 
probabilitatea (p) de producere a evenimentului, prin gravitatea (G) consecinţelor 
acestuia şi prin nivelul de acceptabilitate (A) a acestor consecinţe. Prin prisma 
acestei interpretări s-a elaborat asa-numita ecuaţie structurală a riscului tehnic, 
relaţia 1: 
 

R  = G × p (1) 
Riscul tehnic  gravitatea  probabilitatea  

 
 

Tabelul 1 

Proprietăţile fizice ale gheţii [2] 

Denumire mărime Valoare UM 

Densitatea cca. 900 kg/m³ 

Căldura specifică aprox. 2,1 kJ/(kg ·°C) 

Căldura latentă de topire cca. 335 kJ/kg 

Coeficientul conductibilităţii termice 2,326 W/(m ·°C) 
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În cadrul acestui articol sunt prezentate datele cu privire la starea de tesniuni 
mecanice, obţinute în urma analizei cu element finit. 

Analiza prin metoda elementului finit pentru structurile modelate se 
realizează în condiții liniar statice. Rezultatele obținute, pentru structurile modelate, 
ale tensiunilor, vor fi comparate cu valorile obținute experimental, acolo unde 
sursele bibliografice conţine date cu privire la condiţiile experimentale. 

Solicitările structurilor tubulare au fost definite ca fiind presiunile ce 
acționează pe suprafețele interioare ale tubulaturii cilindrice în funcţie de 
temperatura exterioară de lucru şi de tipul de material tubular, tabelul 2. 
Proprietăţile fizico – mecanice ale materialelor tubulare, utilizate în analiza cu 
element finit, sunt prezentate în tabelul 2 [10]. 

Mărimile geometrice şi parametrii de lucru ale materialelor tubulare, supuse 
la presiune interioară, ce intervin în determinarea tensiunilor, utilizând metoda cu 
element finit, sunt prezentate în tabelul 2. 

REZULTATE ȘI CONCLUZII 

În cadrul determinării solicitărilor mecanice s-au utilizat teoria a III–a, Tσ, sau 
teoria tensiunii tangenţiale maxime (criteriul Coulomb–Tresca–Guest şi a V–a, TED, 
sau teoria energiei potenţiale de deviaţie, de rezistenţă si teoria a V–a. 

Valorile tensiunilor şi ale deplasărilor pentru materialele tubulare supuse 
presiunii interioare, datorate formării gheţii la interior, în funcţie de elementele 
geometrice, tipul de material tubular, presiunile şi temperaturile de lucru, sunt 
prezentate în tabelele 4, 5, utilizând elemente finite de tip SOLID BRICK şi SOLID 
QUAD 4NODE [9]. 

Rezultatele obţinute, utilizând metoda elementului finit şi pentru alte presiuni de 
lucru, (pi = 2.6 MPa; 3,4 MPa; 6,7 MPa; 12,5 MPa; 18,4 MPa; 22 MPa; 23,3 MPa;), sunt 
prezentate în tabelul 5 [10]. 

În cadrul încercărilor experimentale, au fost obţinut tensiunile mecanice din 
peretele materialului tubular, utilizând metoda tensometriei rezistive, TER. Valorile 
obţinute sunt prezentate în tabelul 6 [11,4]. Poziţiile punctelor de măsurare, din 
tabelul 6, sunt reprezentate în figura 2. Încercările experimentale constau în 
pregătire unor materiale tubulare cu două dimensiuni, tabelul 2. 

Citirile valorilor tensiunilor au fost făcute după două direcţii, radială şi 
meridională, tabelul 6. Mediul tehnologic a fost apă, cu un grad de umplere al 
materialului tubular de 100%, în primă variantă şi a doua variantă 90% apă şi 10% 
hidrogen sulfurat. În tabel sunt evidenţiate valori de compresiune şi de întindere, 
tabelul 6. Valorile tensiunilor au fost obţinute la temperaturi de cuprinse între –2oC 
şi –22oC [11,4]. 



 

 

Tabelul 2 

Proprietăţile fizico-mecanice ale materialului tubular [4] 

Nr 
crt 

Tipul de 
material 

Proprietăţile fizico-mecanice 
ale materialului tubular Dimensiuni 

Mediul tehnologic 

Mărime Valoare U.M. Mărime Valoare U.M. 

1 OLT45 
Rez la rupere, σr 524 

N/mm2 

De 60 

mm 

Apă 
Lim. teh. de curgere, σo,2 337 s 4 Apă +H2S

2 OLT45K 
Rez la rupere, σr 522 De 219 Apă

Lim. teh. de curgere, σo,2 356 s 7 Apă +H2S
 

Tabelul 3 

Mărimile geometrice şi parametrii de lucru, ai materialului tubular supuse la presiuni interioare,  
datorate formării gheţii [4,6,7,8,12] 

Nr. 
crt. 

Tipul de 
material 

Dimensiuni, mm Presiunea formată 
de gheaţă, MPa 

Temperatura  
de lucru, oC 

Diametrul exterior, mm Grosimea de perete, mm
1 

Oţel carbon* 
[4] 

219 7 

7,7 

–2 oC 

2 3,3 
3 6,7 
4 3,4 
5 

60 4 

27,6 
6 24,3 
7 17,6 
8 18,4 
9 

219 7 
5,6 

–4 oC 

11 12,5 
12 2,6 
14 

60 4 
27,7 

15 23,3 
16 22,0 
17 33,4 1 30,4 [6] -

*Oţel carbon OLT45K (P235GH) şi OLT 45 (L245GA). ** CPVC– Chlorinated Polyvinyl Chloride. 



 

 

 
 

Tabelul 4 

Valorile deplasărilor evaluate prin simulare numerică MEF cu ajutorul elementului finit  
de tip STRUCTURAL SOLID BRICK 8NODE45 şi în situ prin MTER [4,5,7,8,9,10] 

Nr. 
crt. 

Tipul de 
material 

Dimensiuni, mm 
Presiunea 
formată 

de gheaţă, 
MPa 

Temperatura 
de lucru, 

oC 

Deplasări, radiale, evaluate, mm 

Diametrul 
exterior, 

mm 

Grosimea 
de perete, 

mm 

în situ 
prin MTER, 

mm 
[4,5,7] 

prin simulare 
numerică, MEF, mm 

Element de tip 
Solid Brick, [10] 

1 

Oţel 
carbon, 

 
OLT45K 

(P235GH) 
 

şi OLT 45 
(L245GA) 

[4] 

219 7 

7,7

–2 

0,045 0051 
2 3,3 0,034 0,022 
3 6,7 0,040 0,045 
4 3,4 0,035 0,023 
5 

60 4 

27,6 0,022 0,0219 
6 24,3 0,019 0,019 
7 17,6 0,092 0,013 
8 18,4 0,011 0,015 
9 

219 7 
5,6

–4 

0,054 0,037 
10 12,5 0,06 0,080 
11 2,6 0,044 0,034 
12 

60 4 
27,7 0,021 0,0217 

13 23,3 0,013 0,017 
14 22,0 0,013 0,017 
15 33,4 [9] 1 30,4 – – 0,031 

 



 

 

Tabelul 5 

Tensiunile mecanice evaluate prin simulare numerică MEF cu ajutorul elementelor finite de tip STRUCTURAL SOLID BRICK 8NODE45 şi 
STRUCTURAL QUAD 4NODE 42 şi tensiunile determinate în situ prin MTER [4,5,7,8,9,10] 

Nr. 
crt. 

Tipul de 
material 

Dim., mm 

pg, 
MPa 

tl , 
oC 

Tensiunile evaluate 

De, 
mm 

s, 
mm 

în situ 
prin MTER, 

N/mm2 
 

prin simulare numerică MEF, N/mm2 
TIII TV 

Element de tip 
Solid Brick,[10] 

Element de tip Solid 
Quad 182, [10] 

Element de tip Solid 
Brick, [10] 

1 

Oţel 
carbon, 

 
OLT45K 

(P235GH) 
 
şi 

OLT 45 
(L245GA) 

[4] 

219 7 

7,7

–2 

117 121,66 123,228 98,074 
2 3,3 50 52,141 52,810 42,404 
3 6,7 102 105,8 107,221 86,093 
4 3,4 51 53,721 54,411 43,689 
5 

60 4 

27,6 193 209 213 152,200 
6 24,3 170 184 188 134,039 
7 17,6 123 133,6 136,19 97,082 
8 18,4 129 139 142 101,490 
9 

219 7 
5,6

–4 

85 88,4 89,622 71,958 
10 12,5 190 197 200 160,621 
11 2,6 60 51 41 33,400 
12 

60 4 
27,7 194 210,2 214 152,793 

13 23,3 156 169 172 128,523 
14 22,0 154 166 170 121,352 

15 
33,4 
[9] 

1 30,4 – – 477,915 522 488 

 

Notă: Dim. reprezintă dimensiuni; 
De – diametrul exterior al materialului tubular, mm; 
s – grosimea de perete a materialului tubular, mm; 
pg – presiunea, interioară, formată de gheaţă, MPa; 
tl – temperatura de lucru, oC; 
MTER – metoda tensometriei electrice rezistive; 
T–III – teoria a III– a de rezistenţă „Coulomb – Tresca – Guest”; 
T–V – teoria a V– a de rezistenţă „Von Mises”; 
 CPVC – Chlorinated Polyvinyl Chloride. 



 

 

 
 

 
Tabelul 6  

Valorile tensiunilor macanice obţinute prin metoda tensomnetriei rezistive, TER [4,12] 

Temp, oC -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 

Nr pct de 
măsurare 

Tensiuni, N/mm2 

1 -117 -250 -1153 -1168 -1179 -1160 -1144 – – – – 

2 -102 -190 -540 -586 -614 -633 -652 – – – – 

3 -50 -85 346 374 392 407 429 440 472 542 580 
4 51 60 384 413 429 441 455 466 485 516 533 
5 -193 -220 – – – – – – – – – 
6 -123 -156 -185 – – – – – – – – 

7 -170 -194 -240 – – – – – – – – 

8 -129 -154 -184 – – – – – – – – 

9 -27 -120 -1186 -1207 -1213 -1209 -1183 -1163 -1072 -1019 -974 

10 -18 -67 -436 -489 -515 -538 -550 -562 -544 -522 -495 

11 -25 -117 347 389 431 464 493 530 554 583 610 

12 -15 -69 454 499 540 573 606 649 680 712 740 

13 6 8 8 11 14 16 17 21 24 29 33 

14 -8 -9 -11 -11 -10 -12 -13 -13 -14 -14 -15 

15 17 20 23 27 31 36 42 48 54 57 57 

16 2 2 0 -2 2 -3 -3 -3 -4 -6 -9 
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Fig. 2. Poziţiile punctelor de măsurare, pentru materialul tubular supus la îngheţ: 
1, 2, …, 16 – punctele de măsurare*. 

 

* Punctele de măsurare, poziţiile mărcilor tensometrice, TER, din figura 8.2. au 
următoarele semnificaţii: 

1. Punctele de măsurare 1,3,5,7,9,11,13,15, reprezintă direcţia, de măsurare, 
radială a materialului tubular. 

2. Punctele de măsurare 2,4,6,8,10,12,14,16, reprezintă direcţia, de măsurare, 
meridonală a materialului tubular. 

3. Punctele de măsurare 1,2,3,4,5,6,7,8, reprezintă punctele de măsurare pentru 
materialul tubular ce conţine mediul tehnologic apă. 

4. Punctele de măsurare 9,10,11,12,13,14,15,16 reprezintă punctele de măsurare 
pentru materialul tubular ce conţine mediul tehnologic hidrogen sulfurat. 

 
O dată cu creştere temperaturii de lucru a mediul exterior, riscul este mai 

mare, pentru medii tehnologice precum apa şi materialel metalice care nu sunt alese 
corespunzător temperaturii de lucru, mediului exterior. 

Condiţia delimitării zonei de risc este impusă de către proprietăţile mecanice 
ale materialului tehnologic, limita de curgere şi limita de rupere. În condiţiile în 
care materialul tehnologic este ales necorespunzător pentru temperaturile mediului 
exterioe, cu atât limitele riscului sunt mai mari, chiar şi la tempertauri mici, precum 
–2oC, tabelul 7. 

 
Tabelul 7 

Riscul tehnic pentru condiţiile de lucru a materialelor tubular supuse la îngheţ 

Temperatura, oC -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 

RISC 1 1 1.699 1.969        

CONCLUZII 

1. Tubulaturile cu capacitate de deformare elastoplastică mică, rigidă, cedează 
mai repede prin plesnire. 

2. Tubulatura cu rigiditate cilindrică mare este predispusă cedării fragile 
(adică poate ceda brusc, prin plesnire casantă), iar tubulatura cu rigiditate mică este 
predispusă la deformare elastoplsatică. 

3. Cu cât temperatura este mai mică cu atât tensiunile mecanice din peretele 
materialului tubular sunt mai mari. În funcţie de acest considerent temperatura cea 
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mai mică are valoarea riscului cea mai mare, a cărei valoarea a gravităţii este cinci. 
Am calculat riscul pentru fiecare temperatură în parte şi după aceea am calculat 
riscul global, ca fiind medie ponderată. Riscul a fost calculat cu ajutorul 
probabilităţii de apariţie a temperaturii şi gravitatea acestei temperaturi. 

4. Într-o tubulatură în care are loc îngheţarea apei prin solidificare, perna de 
gaz reduce tensiunile mecanice din peretele materialului tubular. 

5. Tubulatura testată care are rigiditatea mare (1/EI - în care E reprezintă 
modulul de elsticitate, N/mm2 şi I reprezintă momentul de inerţie, mm4), este 
predispusă ruperii fragile, iar tubulatura cu rigiditate mică este predispusă 
deformării elastoplastice. Adică în prima parte materialul tubular se comportă 
elestic şi după întră în domeniul plastic. Traseul cu tubulaturi cu diametrul mic – cu 
rigiditate mare – poate ceda mai repede, brusc, prin rupere. 

6. Siguranţa mediului încojurător este asigurată de buna funcţionare a 
echipamentelor tehnologice si a celor aferente acestora, prin stabilirea activităţilor 
de mentenaţă corespunzătoare. În calcul riscului tehnic şi tehnologic se iau în calcul 
şi problemele ce afectează mediul înconjurător. 
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