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Abstract 
  In some applications, the aluminum alloy 2024 T4 may be subjected to an 

interaction of fatigue and creep effects at high temperature. This paper investigates 
the effect of this interaction by studying the effect of constant amplitude fatigue 
(CAF) and creep separately, and then fatigue-creep interaction is introduced by 
testing the alloy under constant amplitude with some holding time periods through 
the test at high temperature (150 oC). The results showed that the life time of the 
alloy decreases due to fatigue-creep interaction as compared to creep alone in 
about 77%, and in about 80% as compared with fatigue alone. This is a result of 
accumulated fatigue damage superimposed on creep damage. Creep allows more 
free spaces for fatigue cracks paths that accelerate failure. A theoretical model to 
calculate the time to failure due to fatigue-creep interaction has been proposed. 
This theoretical interaction model predicts very close time to failure values to the 
experimental results.  
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  تأثير فترات المسك عند درجة حرارة عالية على عمر الكالل لسبيكة ألمنيوم
 2024 T4  

  الخالصة
الى تداخل بين تاثير ) T4 2024(لمصنفة التطبيقات قد تتعرض سبيكة االلمنيوم افي بعض     

تاثير هذا التداخل من خالل هذا البحث يدرس . درجات الحرارة العاليةالكالل و الزحف في 
دراسة تداخل ثم , زحف على السبيكة بشكل منفصلالتاثير  وة تاثير الكالل ثابت السعة دراس

لكالل ثابت السعة مع اعطاء فترات ا تاثير الزحف و الكالل من خالل فحص السبيكة تحت
بينت النتائج  ان عمر السبيكة .(oC 150) في درجات الحرارة العالية توقف زمنية خالل الفحص

و و عن %77اخل الكالل مع الزحف مقارنة مع عمر الزحف لوحده بحوالي ينخفض نتيجة تد
نتيجة  تراكم ضرر الزحف مع ضرر الكالل، حيث يؤدي , %80عمر الكالل وحده بحوالي 

الزحف الى زيادة المسافات البينية امام مسارات الشقوق المتولدة من الكالل مما يعجل حدوث 
ب الزمن للفشل نتيجة تداخل تأثير الكالل والزحف تم اقتراح نموذج نظري لحسا. الفشل

  .للنتائج العملية" واستطاع هذا النموذج التنبؤ بنجاح بقيم أزمان للفشل مقربة جدا
 .تداخل ثابت السعة, )T4 2024(سبيكة المنيوم , الكالل–تداخل الزحف : الكلمات المفتاحية
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