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Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

1. Thi t lập đư c các phương tr nh th hiện mối quan hệ gi a các tham số
rung với ứng su t dư trong chi ti t và với sự thay đ i các đ c trưng ền
m i c a chi ti t sau rung kh ứng su t dư
2. Xây dựng đư c các thuật toán và chương tr nh cho phép t nh toán, kh o
sát số ác đ nh mức độ thay đ i ứng su t dư giới hạn m i và tu i thọ m i
c a chi ti t sau rung kh ứng su t dư với các th ng số rung động khác
nhau.
3. Đã ti n hành th nghiệm đ

ác đ nh ch độ rung h p l và kh o sát giới

hạn ền m i tu i thọ m i sau quá tr nh rung kh ứng su t dư K t qu th
nghiệm c giá tr ki m chứng đánh giá mức độ tin cậy c a phương pháp
l thuy t và chương tr nh đã đư c thành lập
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Dissertation title: Studying the effect of vibratory stress relief on the fatigue
strength of the machine elements.
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The novelty of the research

1. Equations determining the relationship between vibratory stress relieving
parameters with the residual stress and between those parameters with the
changes in fatigue characteristics in the machine elements after vibratory
stress relief have been established.
2. Algorithm and programs for calculating and numerical survey of changes in
residual stress, fatigue limit and fatigue life of the machine elements after
vibratory stress relief with different vibration parameters have been created.
3. Experiments on specimens for determining reasonable vibratory stress
relieving regime and investigating the fatigue limit and fatigue life after
vibratory stress relief have been conducted. The obtained experimental
results can be used for verification and assessment of reliability of the
theoretical method and the established program.
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