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Abstract: Assessment of the fatigue strength of welded aluminium structural members includes the
following three phases: calculation of stress range, selection of the design ?s - N curve, calculation of the
cumulative damage ratio. Depending on the type of stress used in calculation, the fatigue assessment can be
categorized by the so-called “nominal stress approach”, “hot spot stress approach” ,”notch stress approach”.
The three stresses are defined in this paper.

1. Introducere
Cedarea prin oboseala se datoreaza formarii,propagarii si deschiderii
fisurilor,fenomene care conduc la ruperi catastrofale ale structurii (sau parti din structura)
daca ele nu sunt detectate.Alegerea curbelor ? s – N pentru determinarea efectului
cumulat al distrugerilor datorate fenomenului de oboseala asupra îmbinarilor sudate
trebuie sa fie în concordanta cu tensiunea care se calculeaza.
În noile recomandari de proiectare ale Institutului International de Sudura [5] durata
de viata la oboseala pentru îmbinarile sudate la aluminiu se poate stabili prin patru
metode:
• Curbe ? s – N pentru anumite detalii sudate în legatura cu tensiunea nominala
(nominal stress)
• Curbe ? s – N în legatura cu tensiunea în puncte critice (hot spot stress)
• Curbe ? s – N în legatura cu vârful local de tensiune (notch stress)
• Utilizarea procedeelor mecanicii ruperii prin care aparitia,cresterea si propagarea
crapaturilor se studiaza în legatura cu factorul de intensitate al tensiunii
Primele trei metode sunt indicate în proiectarea structurilor,în timp ce ultima este folosita
pentru studiul defectelor existente sau presupuse în îmbinare.
2. Definirea tipurilor de tensiuni
Tensiune nominala. Este tensiunea într-o componenta structurala calculata pe
baza teoriei de grinda.Proprietatile sectiunii de calcul tin cont de variatiile care apar în
geometria detaliului (dimensiuni diferite de piese,intrânduri,crestaturi,nealinieri,
schimbari bruste de sectiune etc.)Tensiunile nominale se pot calcula si cu metoda
elementelor finite.
Tensiune în punct critic. Este o tensiune locala în punctul critic,unde fisura se
poate initia.Tensiunea în punct critic tine cont de discontinuitatile structurii datorate
geometriei îmbinarii,dar exclude efectul sudurii (figura 2).Se poate calcula cu metoda
elementelor finite.Tensiunile calculate cu element finit sunt tensiuni geometrice,iar
imperfectiunile se iau în considerare separat prin factorul geometric de concentrare a
tensiunii kg
kg = s geometric /s nominal
97

(1)

ANNALS of the ORADEA UNIVERSITY.
Fascicle of Management and Technological Engineering

Calculul se efectueaza în domeniul liniar elastic deci valorile calculate ale
tensiunilor se apropie de cele mai multe ori de limita plastica Rp a materialului.
Vârf de tensiune. Este tensiunea totala la marginea cordonului de sudura si
tine cont de concentrari de tensiune geometrica si de tensiuni datorate sudurii.Se poate
calcula multiplicând tensiunea în punctul critic cu factorul de concentrare a tensiunilor
pentru sudura k w .
Kw = s vârf /s punct critic
(2)
Cele trei tipuri de tensiuni sunt indicate în figura 1.
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Figura 1.Definirea tipurilor de tensiuni

În termeni de factori de concentrare a tensiunii definitiile de mai sus se
interpreteaza conform tabelului 1.S-a notat:
• s N tensiunea nominala din teoria de grinda
• kg factorul geometric de concentrare a tensiunii datorita configuratiei
geometrice a îmbinarii
• kw factorul de concentrare a tensiunilor datorita geometriei sudurii
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Figura 2.Tensiuni în puncte critice [7]
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kg = 1

kw =1
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kg ? 1

kw =1

kg ? 1
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kg ? 1

kw ?1

kg ? 1

kw =1

Tabelul 1. Definirea tensiunilor în termeni de factori de concentrare a tensiunii [8]
3.Concluzii
Cel mai extins procedeu de calcul este cel care utilizeaza tensiuni nominale care se
pot determina usor si prin teste de laborator.Discontinuitatile care apar în
structura,distributia neuniforma a tensiunilor si cresterea acestora pot fi elemente care pot
conduce la probleme privind determinarea tensiunilor nominale.Cresterea tensiunii lânga
cordonul de sudura se poate determina experimental sau numeric(metoda elementelor
finite),iar tensiunea în punctul critic rezulta prin extrapolarea tensiunii în apropierea
sudurii.Utilizarea metodei cu tensiunea în punct critic poate fi utilizata pentru detalii sudate
care cedeaza prin aparitia unei fisuri la marginea cordonului de sudura.Pentru câteva
îmbinari la sectiuni tubulare exista formule parametrice de calculul tensiunii în punct
critic.Numai nota DNV [3] contine recomandari privind utilizarea acestor tensiuni la studiul
fenomenului de oboseala.
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Vârful de tensiune se determina prin analize numerice si exista formule parametrice pentru
o serie de tipuri de îmbinari.Aceasta metoda apare doar recent în recomandarile de calcul
la oboseala,respectiv în [3] si[2].si este putin studiata.
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