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ة للعوام ل الم رةرة ىل ي ةي اة الكل ل ائلت وائي ور ال دورات الكامل ة المعكوس ة واطئ ة ي دراسة تجريبطروحة: عنوان الرسالة أواإل
                                                                                  .                                     التردد

 ملخص الرسالة أو األطروحة :

( ونوعدان مدن الفدوذذ المقداوم للصددأ ندول  AISI 1020 ل ذو الددورا  واطةدة التدردد علدث ادوا اندوال مدن الفدوذذ : ئدوذذ واطد  الكداربون ندول  تم أجراء إختبار الكل      

 (AISI 316L    ونولAISI 304Hلتقييم سلوك الكلل )  . األلتواةي لتلك المعادن 

. كل منها تم ئحصه ئي ظدرئين   خمد   )  AISI  316L- 304H-1020كل عشرة عينا   تم تصنيعها من انوال الفوذذ   ( عينة تم استخدامها ئي هذه الدراسة.03اواون    

م . اذختبار تم أجراؤه ئي ماكنة ئحص الكلل و الزحف تح  تأاير كلل ذي دورا  كاملة معكوسدة  033عينا  ئي درجة حرارة الغرئة  والخمسة األخرى عند درجة حرارة 
( . كدل العوقدا  اإللتواةيدة التجريبيدة للتجدارب العمليدة تدم 3130( وأقدل قيمدة لده  3100لتردد . مدى األنفعال القصي المسلط  تم أختياره   حيا كان  أقصث قيمدة لده  واطةة ا

 . Coffin-Mansonعمر كلل   وخضع  لمعادلة   -حسابها بموجب أسلوب أنفعال

عمر الكلل ألجراء المقارندة بدين أداء المعدادن الاوادة ئدي درجدة حدرارة  -أسلوب التحقق من العوقا  اإللتواةية تم بناءاً علث ئحوصا  الشد . تم استخدام عوقا  اإلنفعال     

( مدرا  للندوعين 0( و  01,3ر الكلدل لغايدة الفشدل بنسدبة  ( بين  زيدادة ئدي عمدAISI 304Hو    AISI 316L)م . تم موحظة أن كو نوعي الفوذذ   033الغرئة وعند درجة 

م  لندوعي الفدوذذ المقداوم  033( ئي درجة حرارة الغرئة . بينما اختلف  نسب عمر الكلدل عندد درجدة حدرارة AISI 1020بالتعاقب مقارنة بعمر الكلل للفوذذ واط  الكاربون 

 (.AISI 1020( بالتعاقب مقارنة بعمر كلل الفوذذ واط  الكاربون  01,3( و 3103( لتكون  AISI 304Hو    AISI 316L)للصدأ  

لكلدل اإللتدواةي المسدموه بده تم مناقشة النسب المذكورة لكل حالة خول الدراسة . أجريد  المقارندة مدر دراسدا  أخدرى أابتد  األداء الجيدد لهدذه الدراسدة . تدم حسداب حدد ا    
إعتماداً علث النتاةج العملية . الطريقة الاانية هي الطريدق الققتصدادية والتدي تدم خولهدا تغييدر معدامو   Basquinخول تطبيق معادلة  للمعادن الاواة بطريقتين . األولث من 

 عوقة تربط الخواص الميكانيكية للمعادن الاواة وتم مقارنة النتاةج مر مراجر معروئة وأعط  نتاةج جيدة.
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Thesis title: Experimental Study of the Influence Factors on the Torsional Fully Reversed Low-Cycle 

Fatigue Life.                                                                                                                                                                      

Abstract : 

     Low-cycle  torsional  fatigue  tests have been carried out on three  type of steels; low carbon steel (AISI 1020) and stainless steel 

(AISI 316L and AISI 304H ) to evaluate the torsional fatigue behavior of this metals.                                                                                 

   Thirty (30) specimens had been conducted for the present study. Each ten was machined from the three type of steels AISI (316L -

304H-1020). Every ten (for each type of steels)  have been conducted as five in room temperature and the other five at 100 o C. The  

tests  were  conducted in creep-fatigue machine under fully reversed low-cycle fatigue. The shear strain amplitude that applied was 

selected, where the maximum value was (0.18) and the minimum is of (0.02). All torsional empirical relations for experimental data 

had been calculated according to strain-life method and  obeyed Coffin-Manson equation.                                                                         

   The verification of torsional relations had been achieve based on the axial tensile tests. Amplitude strain-life relationships were used 

to made a comparison between three steels in both room temperatures and 100o C. It was observed that both steels AISI 316L and AISI 

304H exhibit life to failure increase by the ratios (3.75) and (3) times respectively than carbon steel AISI 1020 at room temperature. 

While  a different ratios  in  decay for cycles to failure exhibit at 100o C for same steels  AISI 316L and AISI 304H to be (5.25) and 

(2.75) respectively compared with carbon steel AISI 1020.                                                                                                                           

   This ratios were discussed for each case. A comparison with other studies proved that this study gave a good performance. The 

torsional fatigue limit have been calculated in two methods. The first method was a Basquin equation based on the experimental data. 

The second method was done by economic modified model relating with the mechanical properties of the three metals, and the results 

obtained were compared with the another references of the objects and good matches were obtained.                                                        


