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Abstract 
  This paper examines the fatigue short and long cracks behaviour in 2024 T4 
aluminum alloy under rotating bending loading and stress ratio R = -1. 
   In the short cracks region, cracks grow initially at a fast rate but deceleration 
occurs quickly and, depending on the stress level, they either arrest or are 
temporarily halted at a critical length. This critical length is shown to conincide 
with the value of the microstructure parameter, grain size diameter,  
   An empirical model which describes short and long cracks rates is developed and 
is seen in good agreement with the experimental observations in this alloy. 
Comparison of the empirical model lives results with cumulative fatigue results has 
shown encouraging experimentally agreement while liner rule gave a non – 
reasonable prediction.  
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  يم اعمار الكالل تحت االحمال المتغيرةينموذج نمو الشق لتق

  
  الخالصة

-2024يختبر هذا البحث تصرف شقوق الكالل الصغيرة والكبيرة لسبيكة االلمنيوم ذات الرمز    
T4  تحت الحمل االنحنائي الدوراني وبنسبة اجهادR=-1  .  

يع نموها ابتدائياً بمعدل عالي وبعدها يحدث التباطىء السـر  –لشقوق الصغيرة منطقة ا  
. او تستقر مؤقتاً عند طول شق حـرج  يأما هذه الشقوق تتوقف. وهذا يعتمد على مستوى االجهاد

  .مل التركيب المجهري وحجم الحبيبةتم مشاهدة هذا الطول الحرج مطابقاً الى قيمة عا
ـ عتمداً على النتائج العملية يتم بناء انموذج رياضي م   ـ ف نص و الشـقوق الصـغيرة   م
، تم مقارنة اعمار الكالل ، ولوحظ ان هذا االنموذج يتطابق بشكل جيد مع النتائج العملية والكبيرة

المستخرجة عملياً من فحوصات تراكم الضرر مع االعمار العملية واعطت هذه المقارنة توافـق  
  .ين غير معقولنز اعطت تخممشجع بينما نظرية ماي

 
 .التحميل المتغير، نظرية ماينر، تخمين العمر، نمو الشقوق: الكلمات المرشدة
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