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  الخالصة
 (T3 - 2024)في هذا البحث تمت دراسة ظاهرة الكالل لسبيكة األلمنيوم ذات الرمـز         

الحمل المسلط من نوع االنحناء الدوار ومقطع العينة دائري . تحت اجهادات ثابتة ومتغيرة السعة
ودرجة حـرارة   R = - 1  ملم جميع الفحوصات العملية تمت تحت نسبة إجهاد  (6.76) بقطر

  . اتسم البحث الحالي بجانبين النظري والعملي.الغرفة 
فحوصات على عينات تحت اجهادات ثابتة السعة للوصول إلى يتألف من إجراء  الجانب العملي

منحني العمر لهذه السبيكة والمجموعة الثانية شملت إجراء تجارب على عينات متغيرة السعة من 
  .واطئ إلى عالي ومن عالي إلى واطئ وذلك لدراسة تأثيرات تتابع اإلجهاد والضرر المتراكم

وث السابقة بشكل موجز وبناء  نموذج رياضي نظـري  فاتسم بدراسة البح إما الجانب النظري
يعتمد على تغيير اإلجهاد السلمي معتمدين على نظريات سابقة اخذين بنظر االعتبار االجهادات 

لدونه لتقييم  -الواطئة والعالية وحتى اكبر من أجهاد الخضوع هذا النموذج سمي نموذج مرونة 
بالتفصيل وهي نظرية ماينر الخطية ونظرية نمو  األعمار لألجزاء ،كذلك تمت دراسة نظريتين

لغرض معرفة التطبيقات العملية لهذه النظريات ومقارنتها مع النموذج المقترح . الشقوق المرنة
وقد تم إجراء المقارنة معتمدين على النتائج العملية حيث كانت أسـاس المقارنـة واتضـح إن    

حيث األمان مع الجانب العملي  إما النموذج المقترح النظريتين كانتا أمينتين وبعيدتين مقارنة من 
  .فهو اقرب إلى النتائج العملية مقارنة مع النظريتين السابقتين

  
  ، سبائك األلمنيوم ، نموذج رياضي  عمر الكالل :الكلمات المرشدة 

  
Estimation of Fatigue Life Components By Proposed 

Mathematical Model  
 

Abstract 
     In this study the fatigue behavior of an aluminum alloy designated 2024 – T3 
under constant and variable amplitude of stresses is considered. The applied load 
adopted is a rotating bending one, the cross Section of the laboratory samples is 
circular with a diameter of (6.74mm). All tests were carried out under a stress ratio 
of R = - 1 and at room temperature condition. The study consists of two parts 
experimental and theoretical. The experimental part includes carrying out 
laboratory tests on two groups of specimens   the first group was tested under 
constant stress amplitude to establish the S-N curve of the specimen's material, 
while the second group was tested under variable amplitude of stress to assess the 
effects of the accumulated fatigue damage. The theoretical part of the study 
includes a review of previous literature adopted to derive a theoretical and 
mathematical model depending upon the variation of the stresses obtained by 
some previous theories, taking into consideration low and high stress levels, and 
even post yield.                                                                                                      

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ین أعمار كالل األجزاء باستخدام نموذج ریاضي مقترحتخم        2010 ،19العدد   ،28المجلد ،مجلة الهندسة والتكنولوجيا
  

  

 923

     The derived model is denoted as elastic-plastic model for the evaluation of life 
time of machinery parts. The linear theory of Miner and the theory of Elastic 
Cracks Propagation are also studied throughout the theoretical part of the study.                       
     In order to assess the capability of the two theories with the derived model: a 
comparison is held between the experimented results and the results obtained by 
applying the two theories.  
      It is noted that results obtained by applying the two theories are lower  
(underestimates) than those obtained from the experimental study and that results 
obtained by the suggested derived model are in better agreement than those 
obtained by the two theories.                                                                                                           
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