
 התעייפות

 

התעייפות היא תופעה של התקדמות של סדק תחת עומס מחזורי. מעריכים שתופעה זו אחראית 

מהכישלונות של רכיבים הנדסיים. היא תופעה מסוכנת מכוון שבדך כלל אינה מלווה  60%-לכ

 . )1(איור  יסופבסימנים גלויים לעיין לפני שנגרם שבר 

 

קורוזיה, תחת מאמץ מחזורי -פותיבגלל התעי גרםשל כלי שיט שנ גל מנועשבר ב : שני מבטים של1איור 

 : ניתן להבחין )'בכוון המסומן בחץ באיור אמשולב של כפיפה ופיתול: א. מבט צד, ב. מבט בפני השבר (

ות הסדק ממקור בצד שמעידים על כיווני התקדמ) רדיאליים(וגם בקווי רכס  )מעגליים( גם בקווי חוף

 .(Metals Handbook)שמאל של האיור 

 

 משטר המאמצים 1.1

 ):2(איור  מרבית חלקי המכונות נושאים בעומסים מחזוריים. מגדירים

    משרעת מאמץ: 

 :   מאמץ ממוצע 

 :               ויחס מאמצים

 ב א

 מקור הסדק

 א
 
 
 ב
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  : צורות של ספקטרום התעייפות: א. מאמץ מחזורי ב. מאמצים אקראיים2איור                           

 מנגנון עירור והתקדמות סדקי התעייפות 1.2

 מבחינים בשלושה שלבים בחיי סדק התעייפות:

אורכו של  שלב זה הוא מרבית אורך  -במשרעת מאמצים קטנה : )I(שלב  שלב עירור הסדק 1.2.1

מאורך החיים). כשמאמץ פועל על מתכת הוא גורם בה להחלקה  90%-כהחיים של החלק (

ההחלקה מתרחשת באזורים  , אזגם כשמשרעת המאמצים קטנה ממאמץ הכניעה ,פלסטית

מתרחשת  -קדימה, כשהמאמץ מתחלף החלקה מתרחשת  -קטנים ומבודדים. כשהמאמץ עולה 

. בפסי החלקה מסויימים ות ההחלקה. עם הזמן ניתן לצפות בהתרכז)ד-ג 3 אחורה  (איורהחלקה 

הם לכן , ליטוש אלקטרוליטישמלטשים את פני השטח לאחר  אותם פסים חוזרים ומופיעים גם

ובהם מסתתר הסוד של תהליך א) 3איור () (persistent slip bandsנקראים פסי החלקה תמידיים 

ופן פשוט כתוצאה ההתעייפות ! מפסים אלה הולך ומתפתח סדק. אפשר לתאר את התהוותו בא

: ההחלקה אחורה אינה חייבת להתרחש באותו ההפיכות של הדפורמציה הפלסטית-אישל 

 -הסדר כמו ההחלקה קדימה. לכן יכולה להיווצר חדירה הדרגתית של פסי החלקה לעומק החומר 

). אכן המבנה האופייני לפני השבר באזור תחילת סדק התעייפות ד3לתו של סדק (איור ישהיא תח

. אולם )5(איור  מקבילים למישורי ההחלקה הקריסטלוגרפיים -משטחי ביקוע מבנה של וא ה

של מבנה הנקעים אמיתיות התהליך האמיתי הוא כנראה מורכב יותר כמו שמראות תמונות 

של תהליך עירור הסדק ). הפרטים האמיתיים 4בקרבת אתרי הנביטה של סדקי התעייפות (איור 

 
: מבנה 4איור 

"סולם" הנקעים 
בסביבת סדק 

 בנחושת התעייפות

 ב                        א                          ג                                      ד                  

 : תיאור סכמטי של עירור סדק התעייפות: 3איור 

א. פסי החלקה תמידיים על פני הגרעינים. ב. 

מיקום מישורי ההחלקה בדגם מתיחה. ג. החלקה 

מתיחה.   פלסטית על מישורי ההחלקה תחת מאמץ 

  יבת ד. החלקה חזרה בשלב הלחיצה, אינה חי

להתרחש באותו הסדר בו התרחשה ההחלקה תחת 

 מאמץ מתיחה.
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 עדיין לא ידועים !

 

) התקדמות סדק על פני מישורים Iשלב : פני שבר באזור מקורות סדק התעייפות (5יור א

 (Metals Handbook)קריסטלוגרפיים: א. בנתך קובלט. ב. בנתך ניקל 

 

כשהסדק גדול מספיק משתנה כיוון התקדמותו וגם : II) (שלב שלב התקדמות הסדק 1.2.2.

הסדק מתרחש במקביל למישור החלקה פעיל, מנגנון התקדמותו: בעוד שבשלב העירור גידול 

למאמץ המתיחה  ניצבלמאמץ המתיחה, התקדמות הסדק מתרחשת ב 45o-שנמצא בזוית קרובה ל

. פעילות זו מתרחשת כדי להקהות את קצה הסדק ת החלקהומערכידי פעילות של כמה על 

-מיקרוהו תהליך ולהקטין את ריכוז המאמצים. היא נרחבת יותר משלב עירור הסדק אך עדיין ז

בפני השבר,  (fatigue striations)התקדמות הסדק מלווה ביצירת תלמים  FCC! במתכות  פלסטי

 לא נוצרים תלמים מושלמים. BCC). במתכות 5בדרך כלל כל מחזור מאמץ יוצר תלם אחד (איור 

 .7הוצאו מנגנונים אחדים להסביר את היווצרותם. אחד המנגנונים משוחזר באיור 

 כלות מאקרוסקופית, או בהגדלות קטנות בפני שבר התעייפות ניתן להבחין בשני מאפייניםבהסת

 :ב)1(איור 

שהם קווי חזית הסדק. הם נוצרים כנראה בגלל "חבילת" מחזורי  -(beach lines) קווי חוףא. 

) (באמצעות מיקרוסקופ אלקטרונים סורקניתן לזהות בדרך כלל  בניהםמאמץ בעלי אותו אופי, כי 

 תלמי התעייפות.   בכמה אלפי

שנוצרים מכוון שהסדק מתפצל באמת להרבה סדקים זעירים שמתקדמים  -(ridges) קווי רכסב. 

בכוונים מעט שונים ועל פני משטחים שונים. בשלב מסויים הם מתמזגים על ידי חיתוך הרווח 

מסמנים את כוון . קווי הרכס רכסהקווי  שהם, וחיתוך זה יוצר מדרגות בפני השבר בניהם

 התקדמות הסדק ולכן הם ניצבים לקווי החוף !

 .FCCוקווי רכס במתכות  BCCבדרך כלל מופיעים קווי חוף במתכות 

 

לשאת  החלק לא יכול  כשהסדק התקדם לאורך קריטי, שבר סופי:  1.2.3

משיך  בחומר במאמץ המופעל עליו והוא נשבר בשבר מהיר (קטסטרופלי). 

השבר  רוב שטח  -שלב הסופי הוא קטן. בחומר פריך שטח השבר שנשבר ב

  ).8הוא השבר הסופי (איור 

 ב א

 שלב שלב   שבר
 II    I  3     סופי



 ב א

 ד ג

5µm 

 

 : שלושת השלבים בכישלון התעייפות8איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: פני שבר בחוט של גלגל אופניים עשוי 6איור 
 X25נתך אלומיניום. א. מראה כללי 

ב. תקריב באזור מקור הסדק המסומן בחץ 
 צהוב בתמונה א

אלקטרונים סורק של  ג. תקריב במיקרוסקופ
 האזור המסומן במלבן בתמונה ב

ד. תקריב באזור המסומן בתמונה ג. תלמים 
 FCCיפיפיים כאלה יש רק במתכות 

           1                          2            3                                                                                                                                                                                                                
                                                                                    4              5    

                                                                                      פני שטח                        
6 

7                      8                          9           
 פני שבר         11 10                                                            

                                       
 קווי חוף 12                                        

 
קווי רכס 
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על  פני השטחשהחלו במקורות סדקים מקבילים  1-6: תאור סכמטי של מבנה שבר התעייפות: 7איור 

 פיצול של משטחי סדק, 7-10ים מקריעת הרווח בין הסדקים,  פני מישורים שונים, קווי הרכס נוצר

 התמזגות של משטחי סדק 11-12 

 

 

 S-Nעקומת  –. מאפיינים הנדסיים 1.2.4
תוצאות של ניסויי התעייפות בחומר נתון על ידי תאור הקשר בין אורך החיים תחת  סיכום של

כרגיל, ככל שמשרעת המאמץ  .S-Nעקומת נקרא  עומס מחזורי לבין משרעת המאמץ המופעל

אורך החיים קטן. הירידה באורך החיים היא מונוטונית ברוב המתכות: נחושת,   -גדלה 

אלומיניום, מגנזיום ועוד ובפלדות וטיטניום היא נעצרת במאמץ מסויים מתחתיו לא מתפתח כשל 

בול מחזורים). מאמץ זה נקרא ג (108 – 106התעייפות לאחר מספר גדול של מחזורים 

. יחס זה מדגים שההתעייפות σend =0.5UTS וגודלו בפלדות: (endurance limit)ההתעייפות 

היא ה"עקב אכילס" של הדפורמציה הפלסטית: חוזק גבוה בהעמסה מונוטונית נובע מהפרעות 

 להחלקה של הנקעים בחומר, הפרעות אלה מגבילות גם את התהליכים שמעוררים 

 .) 9(איור  סדקי התעייפות

 

 סכמטית S-N: עקומת 9איור 

 

 

 

 

 

 

 א. התעייפות גבוהת מחזורים והתעייפות נמוכת מחזורים

Fe, Ti      
 
 

Cu, Al, Mg 

S 

logN 

 ב                  א
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 

 סדק סגור

 מישורי החלקה שפעלו: 
 רק בשלב פתיחת הסדק
 גם בשלב סגירת הסדק

 אב                      

 : הסבר סכמטי לתהליכים הפלסטיים שמתרחשים7איור 

 בחזית סדק התעייפות: 

 הקהית סדק .א

 יצירת תלם התעייפות .ב
 המאמץ החיצוני ניחיצים אדומים מסמנים את כוו
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כשהמאמצים המחזוריים עוברים את גבול הכניעה החומר עובר דפורמציה פלסטית מחזורית 

ומספר המחזורים בהם הוא יעמוד עד שישבר הוא קטן. תחום זה נקרא תחום ההתעייפות נמוכת 

. כשהמאמצים המחזוריים קטנים ונמצאים (Low Cycle Fatigue, LCF)מץ מחזור וגבוהת מא

בתחום האלסטי מספר המחזורים עד לשבר גדול יותר, ומספר המחזורים עד לכשל גדל ככל 

                                שהמאמץ קטן. תחום זה נקרא תחום ההתעייפות גבוהת מחזור ונמוכת מאמץ 

(High Cycle Fatigue, HCF).  
 מחזורים. 1000הגבול בין התחומים אינו מוגדר באופן חד והוא נמצא בסביבות אורך החיים של 

 Coffin and Mansonבתחום ההתעייפות נמוכת המחזור מצאו 
 קשר כמותי בין משרעת העיבור הפלסטי לאורך החיים:

                      
2 (2 )

pl f
c

fN
ε ε∆

= 

 בור (האמיתי) לשבר בניסוי מתיחה רגילהוא העי εf -כש

 . 0.5-קבוע שערכו כ c-ו

 

 ב. עירור סדק והתקדמות סדק

כשהמאמצים המחזוריים עוברים את גבול הכניעה סדקי ההתעייפות נוצרים בשלב מוקדם יחסית 

של חיי הגוף. כחצי מאורך החיים הוא הזמן הנדרש לעירור הסדק וכחצי הוא הזמן בו הסדק גדל 

הסדק מתארך והוא מהווה את רוב  עירורבר הסופי. כשהמאמצים קטנים הזמן הנדרש לעד לש

 ). בהתעייפות גבוהת מחזור90%-אורך החיים (כ

 הסדקים נמשך חלק קטן מאורך החיים גידול

 ולכן יש סיכוי קטן לגלותם לפני שיגרם שבר סופי.

 

 

 

 

 

 

 

 ג. תלות בחוזק החומר

ל חוזק נמוך. בחומר כזה קל לעורר סדקי התעייפות, כי תהליך ניידות הנקעים גבוהה בחומר בע

 התקדמות הסדק,פלסטית. אולם אחר כך, בשלב -הוא תהליך של דפורמציה מיקרו עירורה

הפלסטיות היא המנגנון העיקרי של התנגדות החומר להתקדמות סדק. מכוון ששלב התקדמות 

חומר משיך גדול מאורך החיים של אורך החיים של  LCF-הסדק  הוא ארוך יחסית בתחום ה

 חומר קשה . ולהיפך: במאמצים נמוכים 

(HCF) עירור הסדק נמשך רוב חיי החלק

ולכן חומרים בעלי אורך חיים גדול הם 

S 

logN 

LCF              HCF 

1000~ 

S 

logN 

 
     התקדמות סדק

  שבר סופי
 
 

 עירור סדק                       

S 

logN 

 פלדה רכה

 פלדה קשה
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 חומרים עמידים בעירור הסדק, ואלה הם חומרים חזקים. 

 

 

 

 

 

 . תלות בצורת מחזורי המאמציםד

דיאגרמת מוצע של הגל והמשרעת שלו. בהתאמה, ניתן להגדיר פונקציה מחזורית באמצעות המ

Goodman הגבול בין תנאים ניסיוניים שגורמים לכישלון בהתעייפות לאחר מספר  ה אתגימצ

מסויים של מחזורי מאמץ, לתנאים בהם הדגמים שורדים את הניסוי ללא כשלון. בתנאים של 

מוגדר כמשרעת  σendיפות ניסוי הקורה הסובבת, יש למחזור המאמץ ממוצע אפס וגבול ההתעי

המאמץ בניסוי כזה. הניסוי הקיצוני השני הוא ניסוי מתיחה רגיל, בו הממוצע הוא החוזק הגבול 

)(UTS והרכיב המחזורי הוא אפס. מכוון ש-σend =0.5UTS  רגישה ברור שהתופעה של התעייפות

בכוח, כמתואר . זו הסיבה שחשוב להדק ברגים למאמץ הממוצעהמאמצים מאשר  יותר למשרעת

 בתדריך "ברגים".

            

 

 

 

 נוהגים לסמן את הגבול בין דגמים שנכשלו S-Nבדיאגרמת 

  :ודגמים ששרדו על פי הפרמטר

max

min

R σ
σ

=  

 

 

 

 

 *                                                            דגמים שנכשלו     
                                                                                                                                                             *                                                                         

                               * 
                    *  

 דגמים ששרדו*                  
                 

σa 

 

 
σend 

=UTS/2 
 

σm     UTS 
 

σm 

2σa 

σm 0= ; R= -1 

R=-1/3 

S 

logN 

R1 
R2 

R3 

 Goodmanדיאגרמת 

 הכוכביות מסמלות דגמים שנשברו.

 הקו הישר המפריד בין האזורים הוא קירוב שמרני של הגבול
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התנהגות זו מתאימה להסבר הידוע למנגנון העירור והגידול של סדקי התעייפות. עירור הסדק 

ההפיכות של הדפורמציה הפלסטית. אי הפיכות זו משמעותית כשכיוון -יהוא תוצאה של א

המאמץ מתחלף. באופן דומה גם גידול הסדק מתרחש בעת שהמאמץ גדל מערכו הנמוך ביותר 

 לערכו הגבוה ביותר והוא לא רגיש לממוצע המאמצים.

 

 . פילוג סטטיסטיה

לתנאים בהם חלקים שורדים את מוצגות כגבול בין תנאים בהם חלקים נכשלים  S-Nעקומות 

הניסוי או השירות, אולם גבול זה אינו חד. שלא כבניסויי מתיחה בהם מאמץ הכניעה או המאמץ 

הגבולי חוזרים על עצמם (הדירים) בהפרשים קטנים מדגם לדגם, יש בניסויי התעייפות הבדלים 

הבדלים אלה מגיעים גדולים מאוד בין דגמים העשויים מאותו חומר ונבחנים באותם תנאים. 

דגמים  10-מגודל המאמץ לכישלון באותו מספר מחזורים. לכן דרושים לפחות כ 25%-ליותר מ

 אמינה. S-Nלהסיק עקומת 

 

 

 

 

 

 

 

 גודלה. השפעת ו

יש הבדל באורך החיים בהתעייפות בין חלקים העשויים מאותו חומר ונמצאים בתנאי מאמץ 

החיים של חלקים גדולים קצר יותר מאורך החיים של זהים אך נבדלים זה מזה בגודלם: אורך 

חלקים קטנים. הבדל זה מיוחס לשטח הפנים הגדול יותר של החלקים הגדולים, כי בשטח גדול יש 

 סיכוי גדול יותר למצוא פגמים משמעותיים שיכולים לעורר היווצרות של סדקי התעייפות.

 

 . השפעת חריציםז

בהם המאמצים המחזוריים הם גדולים ביותר. התופעה של סדקי התעייפות מתחילים באזורים 

ריכוז מאמצים באזורים בהם יש שינויים בשטח החתך, חריצים וכ"ו, אחראית להרבה כישלונות 

בהתעייפות. אפשר לקבוע באמצעות ניסוי או חישוב את "מקדם ריכוז המאמצים" בהעמסה 

למאמצים הרחוקים מאזורים אלה. סטטית, שהוא היחס בין המאמצים באזור ריכוז המאמצים 

מסתבר שבדרך כלל קיצור אורך החיים בהתעייפות פחות חמור מהצפוי על פי גודלו של מקדם 

ריכוז המאמצים סביב חריצים חדים. יש הבדל ברגישות לחריצים בין חומרים קשים ורכים: 

חמורה יותר. מעניין שחריץ  –ההשפעה לקיצור אורך החיים של חומרים קשים על ידי חריץ 

מהצפוי לפי ריכוז  פחותיפות ימקצר את אורך החיים בהתע kשיוצר ריכוז מאמצים בגודל 

 המאמצים התאורטי.

S 

logN 
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 השפעת טיב השטחח. 

ברוב המקרים סדקי 

התעייפות מתחילים בשטח החיצוני של החלק ההנדסי. תוצאה זו ברורה בחלקים הנתונים 

יתול כי בהם המאמץ מרבי בפני השטח. אולם כאמור ברוב המקרים פני למאמצי כפיפה או פ

השטח הם אזורי התורפה מכוון שעירור הסדק מואץ על ידי ריכוז המאמצים סביב חיספוס של 

אורך החיים בהתעייפות גדל ככל שטיב פני פני השטח. 

 . 9איור ב נראההשטח משתפר, כמו ש

 

 

  
ות ההתעייפות של : השפעת  טיב השטח על תכונ9איור 

 פלדה.

 

 
 

 

 

 

 
 ט. שינויים בתכונות השטח ומאמצי לחיצה שארתיים

מהסעיף האחרון משתמע שניתן להאריך את אורך החיים בהתעייפות על ידי טיפול בפני השטח.  

ריסוס  -מבחינים בשתי קבוצות טיפולים: כאלה שיוצרים מאמצי לחיצה שארתיים (התזת רסס 

להורדת מאמצי  בכדורי פלדה) שגורמים

המתיחה שהחלק "מרגיש" בעת פעולת 

. (ב) כאלה שיוצרים )10מאמץ החיצוני (איור 

פני שטח קשים (פיחמון, חינקון) וכך מקשים 

  על תנועת הנקעים קרוב לפני השטח.

 

 

 

 

: סכום (א) המאמצים החיצוניים 10איור 

במקרה של כפיפה, (ב) מאמצי לחיצה שארתיים 

S 

logN 

    דגמים ללא חריץ              
 ניסיוני, עקום דגמים עם חריץ  

לפי  מחושבים ,דגמים עם חריץ
 צים התאורטימקדם ריכוז המאמ
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נים על ידי מאמצי מתיחה שארתיים בעומק החומר) מקטין את המאמצים בפני השטח (המאוז

 שמורגשים למעשה בפני השטח (ג).

 

 

 

 

 

  גורמים מטלורגיים 1.2.5

 

: הקשר הברור בין חוזק סטטי לחוזק ההתעייפות (גבהות מחזור), שתואר בפרק הקודם . חוזק1

ר הוא תוצאה של החלקה לא הפיכה מתברר מהידוע על המנגנון של עירור סדקי התעייפות: העירו

 ולכן הפרעה להחלקה תעכב גם את העירור של סדקי התעייפות.  

 

: עירור סדק התעייפות מתרחש בגלל ריכוז החלקה של נקעים בפסי החלקה אחידות ההחלקה. 2

מסויימים. אחידות המבנה של מתכת מבטיחה אחידות בפיזור ההחלקה ולכן עמידות טובה בפני 

קי התעייפות. אחידות מבנה טובה משיגים על ידי טיפולים תרמומכניים (עיבוד פלסטי עירור סד

בטמפרטורה גבוהה). ולהיפך, אזורים של ריכוז מאמצים על פני השטח או בתוך נפח החומר 

מסייעים לריכוז ההחלקה סביבם ולעירור סדקי התעייפות. חלקיקים של פזה שנייה עלולים 

בם. אינקלוזיות (חלקיקים זרים כמו תחמוצות וסולפידים) מורידים לגרום לריכוז החלקה סבי

את חוזק ההתעייפות. הקרבידים בפלדה מהווים דוגמא מעניינת יותר: לוחות הצמנטיט בפרליט 

הם חלקיקים קשים וחדים וריכוז המאמצים שהם גורמים גדול יותר מזה שיוצרים חלקיקים 

תרמי של ספרואידיזציה (שהייה בטמפרטורה גבוהה כדוריים של צמנטיט בפלדה שעברה טיפול 

זמן ארוך שגורם להתכדררות הצמנטיט). כשמשווים את חוזק ההתעייפות של פלדה פרליטית 

לחוזק ההתעייפות של פלדה ספרואידלית בעלות קושי שווה, מוצאים שלפלדה הספרואידלית 

יעים גם במרטנזיט מורפה חוזק גבוה יותר בהתעייפות. קרבידים כדוריים קטנים מאוד מופ

וקטנים יותר נוצרים בביניט. כשמשווים את חוזק ההתעייפות של מרטנזיט מורפה וביניט בעלי 

 אותו חוזק מוצאים שלביניט יש חוזק גבוה יותר בהתעייפות.

 

: יש הבדל קטן בין חוזק ההתעייפות כשהסדק מתקדם בניצב לכוון הערגול של . אנאיזוטרופיה3

 נמוך) ובמקביל לכיוון העירגול (חוזק גבוה יותר). החומר (חוזק 

 

 

 ג. טוב ורע להתעייפות

 

 מבנה עמיד פחות  HCFמבנה עמיד בהתעייפות  הגורם

 חוזק נמוך חוזק גבוה חוזק  מטלורגי:

 חלקיקי פזות חדים מבנה אחיד פיזור החלקה             

 ירוד (מחוספס)טיב שטח  טיב שטח גבוה (שטח חלק) : טיב שטחתהליכים
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 פני שטח מוקשים  קושי פני השטח             

 (פיחמון, חינקון)

פני שטח רכים (דקרבוריזציה, 

 אלקלד (באלומיניום))

מאמצי לחיצה (התזת רסס,  מאמצים שארתיים           

 ערגול של פני השטח)

מאמצי מתיחה שארתיים 

 (בעיקבות השחזה, חיסום)

שינויים חדים בשטח החתך,  י מאמציםמריכוז תהימנעו  תכנון

 קדחים

  

 . המיכשור2

 (rotating beam), מבוססת על עקרון של קורה סובבת  Moorהמכונה שתשמש לניסוי היא מסוג 

). במכונה שני בתי מיסבים, אשר במרכזם עובר גל מסתובב המונע על ידי מנוע. הדגם 11(איור 

ס מופעל על ידי משקולות המונחות על מחזיק שתלוי מתנהג כקורה בכפיפה בארבע נקודות. העומ

על שתי קצוות הדגם, כך שנוצר מומנט קבוע לאורך הדגם. אפשר לשנות את משרעת המאמץ 

 הפועל על הדגם על ידי שינוי המשקולות.

בכל סיבוב של הדגם הוא משלים מחזור מאמצים אחד. משרעת המאמץ שנוצר בפני השטח של 

3היא:                                              Dדגם גלילי שקוטרו 

16
a

WL
D

σ
π

= 

 

           

 Moor rotating beam test machine: 11איור 

 

 . שאלות לדוח מכין3

 הגדר את תופעת התעייפות של חומרים 3.1

 דמות הסדק .הסבר את התהליכים של הדפורמציה בשלבי עירור סדק התעייפות ובשלב התק 3.2
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 ההפיכות של הדפורמציה הפלסטית. הסבר.-אומרים שהתעייפות היא תוצאה של אי 3.3

 R=σmin/σmax. מהו יחס המאמצים 0צע שלו וא. צייר גל שמשרעתו והממ 3.4

 .R=0ב. צייר גל שיחס המאמצים שלו       

 R= -1ג. צייר גל שיחס המאמצים שלו       
 ורה סובבת. איזו צורת גל "רואה" כל נקודה בפני השטח של הדגם.ד. נתח את המאמצים בק      

 ,R=σmin/σmaxמשתנה עם יחס המאמצים  דיאגרמה, איך ה S_Nדיאגרמת  הסבר מהי 3.5

 Goodmanמהי דיאגרמת       
 מהו גבול התעייפות, באילו חומרים קיים גבול התעייפות.  3.6

 

 

 . מהלך הניסוי4

ליים עשויים מחומרים שונים. הדגמים מועמסים בכפיפה מחזורית הניסוי יעשה בדגמי ם גלי

 .R= −1טהורה, עם יחס מאמצים 

מדוד את מימדי הדגמים. אחוז דגם בתפסניות. הפעל את המנוע והמשך את הניסוי עד לשבר.  4.1

 רשום את מספר המחזורים לשבר של כל דגם.

 בצע ניסוי מתיחה בדגמים זהים. 4.2

שבר במיקרוסקופ סטראוסקופי. זהה את סדק ההתעייפות ואת השבר הסופי. ה בחן את פני 4.3

קבע את מימדי סדק ההתעייפות, חשב את שטחו והשווה לשטח הכולל של השבר. איך היחס 

 קשור למשיכות החומרים ?

תלמי ההתעייפות, מדוד  פני השברים יבדקו במיקרוסקופ אלקטרונים סורק. זהה את 4.4

השבר  תם לאורך קו. הערך את המספר הכולל של תלמי ההתעייפות בפניאת צפיפובתמונות  

 והשווה למספר המחזורים הכללי בהם עמד כל דגם.

 . הנחיות לדוח מסכם5

 תאר את מהלך הניסוי 5.1

 -(בפרט  ולסוג החומר קבוע מאמץבנסה למצוא קשר בין המימדים של סדקי ההתעייפות  5.2

 לו)להתארכות לשבר ולחוזק הגבולי ש

סכם את תצפיותך במבנה המאקרוסקופי והמיקרוסקופי של פני השברים. כיצד המבנה  5.3

 משתנה עם סוג החומר ועם משרעת המאמצים.

 

 . ספרות6

1. G. E. Dieter, Mechanical Metallurgy, McGraw-Hill, ch. 12 (1986 edition)                 

2. Metals Handbook, vols. 12 and 19                                                                                
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