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  باستخدام معادلة باریس المعمم  ALدراسة نظریة لنمو شقوق الكلل لسبیكة األلمنیوم 

  
  د.فاروق إبراھیم حسین

 قسم الفیزیاء – ابن الھیثم –كلیة التربیة 

 

  الخـالصــة

 .تمت ھذه ALتم في ھذا البحث أجراء دراسة نظریة لنمو شقوق الكلل ومدى عامل شدة اإلجھاد لسبیكة لأللمنیوم    

التجریبیة. حیث تم   nو Cالدراسة باستخدام قانون باریس المعمم. وتحقیق نظریتھ التي تربط بین بارامترات باریس 

العملیة  ومقارنتھا مع القیم النظریة التي تم التوصل إلیھا  nو Cاستعمال قانون باریس البسیط  وبمساعدتھ استخرجنا قیم 

أنموذج  ) لكل مادة ولكلGet dataوذلك باستخدام البرنامج ( K∆و da/dN بقانون باریس المعمم . وتم استخراج قیم

تم التوصل ألیھا, تم بناء برنامج حاسوب مكتوب  (بلغة  الفورتران) الذي یحقق قانون باریس  ومقارنتھ بالبیانات التي

البیانات النظریة والعملیة  النظریة . ومن ثم رسم Cو nالمعمم , الذي تم العمل بھ طوال البحث. وأیضا تم حساب قیم 

  ). والوصول إلى األشكال المذكورة في البحث .  Grafبوساطة برنامج (

 االلمنیوم      -نمو شقوق الكلل -المفتاح:

 

  - نمو شقوق الكلل :

 المقدمة

یل أي حمل الكلل بشكل عام یعرف بانھ ھو حالة الفشل أو االنھیار الذي یحدث في تركیب المواد نتیجة تعرضھا إلى تحم

خالل  ح(قوة خارجیة دوریة) فقد یحدث االنھیار التام على الرغم من عدم وجود ضرر واض (Cyclic load)متكرر 

لما أدت إلى انھیار المعدن إي  (Statically)الجزء األعظم من دورات التحمیل والتي لو سلطت ھذه األحمال سكونیا 

  ]1,2ه اقل من اإلجھاد الالزم لكسر العینة تحت تأثیر حمل ثابت .[وجوب كون اإلجھاد أو التحمیل الذي ینھار عند

  النظریة

، وتمثل بیانیا برسم  )minK -maxK= K(د  اباالختالف فـي معامـل شـدة اإلجھـ (Fatigue)نـمو شقـوق الكـلل  یوصـف 

) كشكل أنموذجي 1شكل (وكما مبین في ال (K)إزاء  (da/dN)لوغارتیمي لمعدل نمو الشقوق  –بیاني لوغارتیمي 

بنظر االعتبار لتطویر أنماذج تحلیلیة لتمثیل بیانات تجریبیة ،  FCGللمناطق الثالثة , حیث تؤخذ ھذه المناطق لمنحني 

  .]2, 7[.(Near- Threshod)وباألرقام الرومانیة 
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نمو بطيء جداً للشقوق وال  فیھا تمثل منطقة (قرب العتبة) أو(قرب البدایة) التي یحصل :(Region I)المنطقة األولى •   

 .)thK(والتي یرمز لھا بالرمز  یحصل فیھا نمو تحت قیمة العتبة للقوة الدافعة (المسببة للشقوق)

   المنطقة الخطیة ذات الحالة الثابتة لمنحني نمو الشقوق.  :(Region II)المنطقة الثانیة • 

مو األعلى للمنحني یحصل نمو سریع وغیر مستقر عندما یحصل في جزء معدل الن :(Region III)المنطقة الثالثة • 

  ، مایمثل مساواة الكسر للمادة.  eKتساوي  maxKاالقتراب من الكسر النھائي عندما 

، وكان ابسطھا  FCGوبمرور السنین تم تطویر عدد من المعادالت لتمثل جمیع اوجزءاً من المدى االنموذجي لبیانات 

  لتعطي المنطقة الخطیة من المنحني.   1963ت عام معادلة باریس التي ورد

 )1 da/dN = C(K)n  …….(  

  حیث أن :    

n, C     ثوابت تجریبیة :  

K  )  معامل شدة اإلجھاد :½stress intensity factor  .( Mpa*m  

da/dN)    معدل نمو الشقوق :Crack growth rate. (m/cycle د الدورات وتمثل نمو عرض الشق نسبة الى عد  
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: منطقة III: المنطقة الخطیة )، (II= العتبة)،(I) منحني أنموذجي لنمو شقوق الكلل یبین المناطق الثالث  (1الشكل (

  ]2عدم االستقرار).[

 [1,3]تم دراسة نمو شقوق الكلل لاللمنیوم من قبل الباحثین تجریبیا باستخدام معادلة باریس التجریبیة اعاله 

a=half  crack length 

minK -max= K∆K 

=applied stresses min,Smax, S         1/2(aπ)min= αSminN= no. of cyclic loading     , K 

                                                     1/2                                                                                                                          (πa) max=αSmaxK    

w=width of the specimen             1/2α=(sec πa/w)   
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   -منغنیزكاالتي: -االلمنیوم لسبیكة  وتم حساب معدل نمو شقوق الكلل 

3.921∆K11-da/dN=1.430 x10               

n=3.921              
11-1.430x10C= 

التجریبیة اعتبرت ثوابت مستقلة عن بعضھا الترتبط مع بعضھا وعلى العموم ان دراسة شقوق الكلل اعتبر  وھذه الثوابت

مرتبطان مع بعضھا البعض وتم توسیع   C,nفنا تجریبیا اكثر من كونھ علما , ولكن قام باحثون اخرون باثبات ان الثوابت 

) باستخدام میكانیك الكم للكسروتوصلوا الى PUNGO & RUFFمن قبل كل من (  2004معادلة باریس وتعمیمھا عام 

 ]5,6,  [4-والتي تمثل كاالتي: Generalized Paris Equationمعادلة باریس المعممة 

  

 

) الي مادة تخضع الجھادات دوریة تتبع معادلة باریس غیر FCGوبذلك اصبح باإلمكان التنبؤ نظریا بنمو شقوق الكلل (

حالي نحاول اثبات امكانیة استخدام معادلة باریس المعممة على سبائك االلمنیوم  والتنبؤ بنمو شقوق المعممة وفي بحثنا ال

  الكلل لھ وذلك باستخدام المعطیات العملیة من معادلة باریس االولیة وتطبیقھا في معادلة باریس المعممة واستخراج الثوابت

  )  .c,nنفسھا( 

  

  الحسابات والنتائج

بخفة وزنھ وبالمتانة العالیة وبقابلیة إلعادة التصنیع وبمقاومھ للصدأ و بسھولة التعامل و بقابلیتھ  ALاأللمنیوم یتمیز         

تعمالھ  وم وأصبح اس االت استعمال األلمنی ة تعددت مج ائص المتنوع ذه الخص ة لھ ائي , ونتیج كیل والتوصیل الكھرب للتش

ھ  م 70.2ضروریا في تطبیقات مختلفة . إذ تبلغ كثافت ھ  3غم| س ع بمقاومت اس . وأیضا یتمت د والنح ة الحدی ث كثاف ادل ثل تع

ن  ر م ي كثی دخل ف ث ی اء حی ي البن تعمل ف ن المواد المعمرة . ویس الجیدة للحریق , ومقاومتھ الفائقة للتآكل لذلك فھو یعد م

ي األسقف والجدران ة ف ة خارجی ائیة  المنتجات الصناعیة على ھیأة أعمدة وإطارات شبابیك وتغطی ل اإلنش ف الھیاك وتغلی

ر .  ائرات بشكل كبی ي الط وعلى ھیئة أوراق من األلمنیوم للحمایة  من تسرب المیاه فھو عازل تام للمیاه .  كما یستعمل ف

ى recyclingومن أھم خصائصھ الحدیثة ھي إمكانیة إعادة استعمالھ ( وم إل ا األلمنی ة یستخدم فیھ ) وفي منتجات البناء كاف

  دون إن تفقد خصائص المادة نفسھا .  غیر نھایة
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ي        ح ف ا موض ب كم ة النس اس ومغنیسیوم ) مختلف وم و نح ي  لسبیكة (ألمنی ة ھ ي النظری والنماذج التي تم استعمالھا ف

)  ولقد تم إجراء الفحوصات بمدى إجھاد ثابت تقریبا وبصورة دوریة , وھناك اختالف في التغایریة , حیث یمكن 2الشكل (

 ] .3[ 2و  1, ومالحظة التغایریة متوسطة الخشونة في العینتین  4و  3ظة التغایریة الناعمة للمادة في العینتین مالح

ن  ل م یم ك دیر ق تم أوال تق م nوCحیث ی ث ت م , حی اریس المعم انون ب ن ق ابھا م م حس ن ث اریس البسیطة ,وم ة ب ن معادل  م

  -والنظریة :   ةالعملی nوCاستعمال المعادالت اآلتیة الستخراج قیم 

    3
nCLog

dN
daLog   

   4 nLogLogC
dN
daLog  

   5



dLog

dNdadLogn  

   -العملیة كاألتي :∆ Kو da/dNكیفیة الحصول على بیانات      

), حیث بمساعدة 1المصادر التي تم استخدامھا في ھذا البحث تستخدم قانون باریس البسیط المشار ألیھ بالمعادلة ( .1

 من األشكال البیانیة في المصادر المذكورة . ∆ Kو da/dN) تم استخراج بیانات Get dataالحاسوبي (البرنامج 

) والتي تعتبر من وجھة 5)و(4(   العملیة حیث تم حسابھا باستخدام المعادالت Cو  nالمصادر المشار ألیھا التحتوي قیم  .2

النظریة من قانون  Cو nلك لالستفادة منھا عند حساب البعض وذ نظر قانون باریس البسیط أنھاغیر مرتبطة مع بعضھا

  مرتبطة مع بعضھا البعض وھذا الذي یھدف ألیھ البحث  لغرض المقارنة .  غیر باریس المعمم الذي یعتبرھا 

باریس الجدیدة من البرنامج  . تمت كتابة برنامج بلغة الفورتران لحساب معادلة باریس المعممة واستخراج معامالت3

واثبات إن ھذه المعامالت مرتبطة یبعضھا وھذا ماتشیر  K∆و da/dNخالل الحصول على قیم جدیدة لـ  nوC والمتمثلة 

  ).2موضحة في المعادلة (  كما  إلیھ معـادلة بـاریس المعممة

ظریة المحسوبة بوساطة البرنامج الفورتران ) والبیانات الن Get data. حیث تم رسم البیانات العملیة المستخرجة من (4

) ومنھ یمكن مالحظة الفرق بین القانونین, وفیما یلي جدول یوضح قیم معامالت  Grafبشكل بیاني بمساعدة البرنامج (

  .باریس النظریة والعملیة 
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  .ALلسبیكة األلمنیوم  nو C) یوضح قیم 1الـجدول(

Theoretical  Experimental  

C n  عینةرقم ال C n 

011-1.644E  3.164    1  .430E-0111  3.921 

1.661E-011  3.067   2  2.631E-011 3.702 

2.051E-011  3.246   3  22.315E-011 3.943 

2.118E-011 3.261  4  2.313E-011 3.562 

 

  ]AL ].3) یوضح أربعة نماذج مختلفة لسبیكة األلمنیوم 2الشكل (

    

 حسب قانون باریس المعمم.  في العینة األولى  AL) یوضح سلوك األلمنیوم 3الشكل (
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  .في العینة الثانیة حسب قانون باریس المعمم AL) یوضح سلوك األلمنیوم4الشكل (

   

  في العینة الثالثة حسب قانون باریس المعمم. AL) یوضح سلوك األلمنیوم 5الشكل (
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  في العینة الرابعة حسب قانون باریس المعمم. AL) یوضح سلوك األلمنیوم 6الشكل (

 

  المناقشة

-Sبصورة عامة من البیانات التي تم الحصول علیھا من األدبیات ومن الحسابات التي توصلنا إلیھا تم إنشاء منحنى (        

N ) حیث یمثل محور , (y-axis معدل نمو الشقوق والمتمثل بـ (da/dN ) ومحور ,x-axis اإلجھاد المتمثل  ) فیمثل شدة

, مما تدل ھذه الخواص على ان المنطقة الثانیة  ALوللمواد المختارة كافة . ومن خالل معرفتنا إلى صفات األلمنیوم  بـ 

ا تظھر ( منطقة النمو المنتظم للشقوق )  لھذا المركب تكون جیدة نوعا ما . مما نالحظ  أن وصولھ إلى حالة الفشل اقل مم

وحظ بشكل عند غیره من الم د ل عادن وكذلك عن المواد السیرامیكیة ,  الن األلمنیوم لھ مقاومة جیدة للسحب والطرق , ولق

ان معدل  فان  Rعام أن بتغیر قیمة نسبة اإلجھاد  شدة اإلجھاد تتغیر أیضا , ونتیجة لذلك واستنادا إلى معادلة باریس ف

 نمو الشقوق یجب أن تتغیر أیضا . 

ل ان الھدف االساسي  لمعادلة باریس المعممة ھي دراسة نمو شقوق الكلل نظریا والتنبأ بمعدل حدوثھا والبیاني الذي نحص

اطق  الث من ى ث ة واحدة والیقسمھا ال اد كمنطق دة االجھ قوق وش و الش دل نم ین مع ة ب ف العالق ة یص ذه المعادل علیھ من ھ

ة 6-3رحھا في النظریة واالشكال (كمعادلة باریس البسیطة الن االخیرة ھي معادلة تجریبیة كما تم ش ذه الحقیق ح ھ ) توض

ت  اذج حقق الربع نماذج من سبائك االلمنیوم مختلفة في نسب الشوائب المتكونة من النحاس والمغنیسیوم حیث ان االربع نم

التجریبیة والقیم ) العملیة المستخرجة تجریبیا من معادلة باریس  c , nمعادلة باریس المعممة من خالل مقارنة قیم الثوابت (

ي الجدول ( ح ف ا ان 1النظریة المستخرجة من معادلة باریس المعممة وكما موض ن الدراسة كم ) وھو الھدف الرئیسي م

االخص  واد وب ة الم ن بقی ر م ة اكب ال الدوری ادات االحم اوم اجھ االشكال توضح وتبین ان لاللمنیوم مرونة كبیرة ولدونة تق

ن المواد السیرامیكیة وھو نفس م ا یمك ا نظری ابقة اي انن ة الس اریس التجریبی ة ب ابقة لمعادل ة الس ھ الدراسات التجریبی احققت
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قوق  و الش ادات (معدل نم رض اجھ ادات da/dNدراسة سلوك االلمنیوم من خالل ف دث  ) وشدة اجھ أ  متى یح والتنب

  .االنھیار واالستفادة منھا في التصامیم الھندسیة التي یستخدم فیھا االلمنیوم

  

  االستنتاجات

 وبالعكس . nتزداد  Cترتبط بعضھا ببعض حیث كلما زادت  nوCوجد إن الثوابت التجریبیة لباریس  -1

  أن الزیادة في نسبة اإلجھاد تؤدي إلى زیادة في معدالت نمو الشقوق وكذلك زیادة في عامل شدة اإلجھاد . -2

ل حیث تزداد عند إضافة المواد األخر مثل النحاس یمكن أن یكون للتركیب تأثیر قوي على نسبة نمو الشقوق بالكل -3

 والمغنیسیوم وأیضا تزداد كلما ازدادت نسبة المادة المضافة . 

 عتبات نمو شقوق الكلل بالمقارنة في المادة الناعمة تكون أدنى مما في المواد الخشنة .  -4
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Abstract 

       A theoretical study was done in this work for  Fatigue Crack Growth (FCG) and stress 

factor intensity range for Aluminum. 

      It also includes Generalized Paris Equation and the Fulfillment of his equation which 

promises that there is a relation between parameters c and n.  

    Used Simple Paris Equation through which we have estimated  the practical values of c and 

n and compared them with the theoretical values which have been calculated by Generalized 

Paris Equation .  

      The value of da/dN (crack growth rate m/cycle) and ∆K (stress intensity factor Mpa*m1/2) 

for every material and sample were concluded and compared with the data which was used in 

the computer program for the whole of our research .  

      The program is written in Fortran . The theoretical and practical data was drawn with 

(Graf) program so as to conclude the data  mentioned in the research .      
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