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Componentele instalaţiilor care funcţionează în exploatare la 
temperaturi şi presiuni ridicate sunt supuse degradărilor de 
fluaj şi de oboseală în regim stabil şi tranzient de solicitare. 
Starea lor de tensiune şi de deformaţie este afectată de mai 
mulţi factori, dar cei mai importanţi sunt cei legaţi de starea 
de concentrare a tensiunii. Pentru acesta este necesară 
optimizarea formei şi mărimii concentratorilor de tensiune. 
Aceasta se realizează prin modelare cu elemente finite, iar 
programul ANSYS este cel mai folosit la modelarea 
recipientelor sub presiune, în special solicitări de oboseală. 
Metoda permite evaluarea stării de tensiune şi deformaţie în 
majoritatea structurilor complexe sudate. 
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Descrier
 sistemele clasice de evaluare prin calcul a duratei de 
 recipientelor sub presiune, noul sistem permite o 
e semnificativă a duratei de viaţă (la oboseală în 
), prin reevaluarea razelor de racordare şi a 
nţilor de concentrare a tensiunii la analiza cu 
te finite. 
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Domenii de aplicar

ul permite modelarea stării de tensiune şi deformaţie pent

ustria chimică şi petrochimică; 
ru: 

ientele sub presiune din ind
ne şi turbine cu abur din termoenergetică; 
motoarele cu reacţie din aviaţie; 
amente din industria metalurgică; 
arele cu ardere internă, etc; 

 de evaluare prin analiză cu elemente finite a stării recipientelor sub presiune a fost dezvoltat în cadrul Institutului 
l de Cercetare Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara 
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