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  . و عمر خستگي توضيح دهيدS-Nاثر تنش متوسط و تمركز را بر منحني  - 1
  
  . جوانه زني و رشد ترك خستگي را با رسم شكل توضيح دهيدمكانيزم ميكروسكوپي - 2

  
خزش را تعريف نموده و با رسم منحني مناطق مختلف را شرح داده و اثر دما و تنش بر روي منحني خزش را  - 3

 .بنويسيد
  
طول عمر خستگي از رابطه زير بدست .است جوانه مي زند mm 3-10ترك خستگي زماني كه طول ترك سطحي   - 4

   :مي آيد 
1000Ni =  √2.02 * Nf

√2.02  )  Ni تعداد سيكل براي جوانه زني وNf تعداد سيكل براي شكست (  
    : طول عمر خستگي تحت شرايط زير بدست آوريد– الف 

       -  Ni/Nf = 0.011تحت محدوده تنشσ∆                               -  Ni/Nf = 0.992تحت محدوده تنشσ∆  
 باشد سرعت متوسط رشد ترك را تحت محدوده 1mmت خستگي طول ترك  در صورتيكه در لحظه شكس-ب

  .   محاسبه كنيد∆1σتنش
  

  به ترتيب قرار مي گيرد طول بزرگترين 50MPaو100MPa ورق بزرگ از فوالد تحت تنش كششي و فشاري - 5
 مشخص شده است در صورتيكه تافنس شكست كرنش سطحي براي نمونه 2mmترك قبل از تست

25MPa√m و مقادير m و A و 3 , 12-10 به ترتيب α=1باشد عمر خستگي نمونه را محاسبه نماييد .  
  
 قرار مي گيرد در صورتيكه استحكام 178KN تحت بار متوسط 0.003m2ميله فوالدي به مساحت سطح مقطع  - 6

 برابر 107و تعداد سيكل شكست  و استحكام خستگي در تنش متوسط صفر 344MN/m2تسليم فوالد 
276MN/m2 چقدر است؟107 باشد نيروي الزم جهت از كار افتادن ميله تحت تعداد سيكل   

  
 بطوريكه تنش متصل مي كند م ديگر ه درجه سانتيگراد ب1000 رادر دماي  فوالدي پيچ فوالدي دو صفحه تخت- 7

.ε  وn = 3 باشد  MN/m2 27در صورتيكه تنش .  بر پيچ وارد مي شود 70MN/m2اوليه 
s = 0.7*10-9h-1 است   .

  .را بدست آوريد در دماي فوق 900hپيچ بعد از  تنش باقي مانده در
   
  

               
  
  
  

  موفق باشيد
  توحيدلو
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