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Vsebinski opis projekta Namen projekta je razviti metodo za oceno celovitosti varjene 

konstrukcije z razpoko ob upoštevanju heterogene neenakosti 

zvarnega spoja kakor tudi oddaljenost napake od linije spajanja 

dveh materialov. U okviru projekta se teoretično analizira vpliv 

heterogenosti na gonilno silo razvoja razpoke ter numerično 

modelira lomno obnašanje in vrši eksperimentalna analiza 

obnašanja dveh trdnostno različnih zvarnih spojev. Do sedaj 

razviti postopkii za oceno celovitosti ne upoštevajo sprememb v 

lokalni gonilni sili razvoja razpoke in jih ni mogoče uporabiti v 

primeru večplastnih materialov, celo ne v primeru reparaturnih 

zvarov. Pričakovani rezultati projekta so postavitev bolj 

natančnega postopka za oceno celovitosti zvarnih spojev z 

razpoko, ki spreminja smer širjenja skozi trdnostno različne 

strukture materiala in s tem prispevati boljšem razumevanju 

lomnega obnašanja kakor tudi podati smernice za izdelavo 

zvarnega spoja z večjo odpornostjo na lom. Na osnovi opravljenih 

raziskav sklepamo, da je celovitost konstrukcije možno oceniti po 

globalnem pristopu in po lokalnem pristopu. Globalni pristop 

temelji na konceptih elastične in elasto-plastične mehanike loma. 

V tem primeru je možno karakterizirati odpornost gradiva na rast 

razpoke z lomno mehanskimi parametri K, J in CTOD, ki jih 

običajno določimo po standardiziranih metodah (npr. STM E399-

12e3, ASTM E1820-15 in BS 7448). Glavna pomanjkljivost ocene 

celovitosti konstrukcije po globalnem pristopu je prenos 

materialnih parametrov, pridobljenih s testiranjem standardnih 

epruvet, na velike konstrukcije, saj se vpetost konice razpoke in 

triaksialnost napetostnega polja spreminjata v odvisnosti od 

geometrije zvarnega spoja kakor tudi od geometrije konstrukcij.  
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je razdeljen na faze priprave in izdelave zvarnih spojev za 
eksperimentalno preizkušanje, karakterizacijo mehanskih in lomno-
mehanskih lastnosti ter numerično modeliranje lomnega obnašanja 
homogenih in heterogenih zvarnih spojev glede različne stopnje 
triosnega stanja napetosti ob upoštevanju trdnostne razlike ter 
oddaljenosti konice razpoke od linije zlitja. Na osnovi analize 
eksperimentalnih rezultatov določamo vhodne parametre za 
numerično analizo in oblikovanje mikromehanskih konstitutivnih 

modelov za oceno celovitosti konstrukcij.  
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