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 المكان والزمان

عصرا  4:00 
2019مايو  5األحد،   

 غرفة االجتماعات، كلية الهندسة

 الملخص

 ZK60A (UNSدراسة السلوك الميكانيكي والكسر ألحد سبائك المغنيسيوم هذا البحث هو من الهدف  
M16600.) العديد من التطبيقات الصناعية وينبغي قياس خصائصها من أجل التصميم المناسب للمكونات لمادة ل

لتحديد الخواص الميكانيكية. باإلضافة إلى ذلك، تم  باتباع المعايير القياسية أجريت العديد من االختبارات أو النظم.
كسر  لماكمع Kم عامل شدة اإلجهاد تم استخدا باستخدام منحنى سمك صالبة الكسر. ادةقياس صالبة الكسر للم

( وفًقا لطريقة اختبار SENB) عيناتباستخدام  ZK60Aمن سبيكة المغنيسيوم  ICKكسر اللتحديد صالبة 
ASTM E399 حتى يتم الوصول إلى إجهاد  شدقبل تحميل العينة في حالة  الكسر باإلجهاد. تم الشروع في مرحلة

انخفضت مع زيادة  CKي تم الحصول عليها لمختلف السماكة أن قيمة صالبة الكسر الت CKأظهرت قيم  الكسر.
 CKملم. أصبحت قيمة    4لعينة سمك m√MPa 24.7تم الحصول عليها كانت  CKسماكة العينة. أعلى قيمة 

مم. ثم تم اعتبار هذه القيمة بمثابة صالبة  12عندما يتجاوز سمك العينة  m √MPa 20.6ثابتة نسبًيا عند حوالي 
 .ZK60Aسبائك المغنيسيوم ل ICKكسر ال

عدم أحمال و ،iP لتحديد أحمال البدء يكة( من خالل السبSGCتم فحص سلوك نمو الشقوق المستقر )أخيرا، 
( لـ 3.86) Pi maxP /تم تسجيل الحد األقصى لقيمة  .SGCنمو الشقوق المستقر نطاق و ،maxP االستقرار

/W = 0.50a 0.5. أيضا، لوحظت مجموعة من نمو الشقوق المستقر على السطح من 54° وزاوية الكسر البالغة 
تم استخدام عينات كسر مختلفة لدراسة وضع الكسر  .(IIو  Iمم للوضع المختلط ) 5إلى  2ومن  Iمم للوضع  2إلى 

، SEMمثل  التوصيف،. تم استخدام العديد من تقنيات SENBمن خالل عينات  (IIو  Iاألول واألداء المختلط )
 الستكشاف تضاريس سطح الكسر في مناطق مختلفة أثناء نمو الشقوق المستقر.

نمو الشقوق ، الشد، تأثير شاربي، عامل شدة اإلجهاد، صالبة الكسر، التوصيف الميكانيكي: كلمات البحث الرئيسية
.مسح المجهر اإللكتروني ،المستقر  

 


