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  شكست در اثر تغيير شكل االستيك

باري كه مي توان به يك عضو بدون ايجاد وقفه در عملكرد آن اعمال نمود مي تواند تابع كرنش االستيك مجاز يا حداكثر 
تغيير شكل االستيكي كه مي تواند باعث آسيب ديدن عضو شود مي تواند تحت شرايط زير به وقوع . دتغيير شكل عضو باش

  :بپيوندد

تغيير شكل در اثر شرايط تعادل پايدار به طور مثال تغيير طول يك عضو كششي، پيچش يك ميله و خيز تير ) الف(
  )يا بارگذاري استاتيكي(مخصوصاً تحت بارگذاري تدريجي 

ناگهاني به همراه تعادل ناپايدار كه اغلب منجر به فروريختن كلي عضو مي ش يا تغيير شكل ناگهاني به همراه كمان) ب(
اين نوع شكست به طور مثال زماني رخ مي دهد كه بار محوري تدريجي اعمال شده به يك ستون خيلي الغر از بار . شود

لي كه به يك پوسته استوانه اي يا لوله جدار نازك وارد مي شود بحراني اويلر فراتر رود و يا هنگامي كه فشار خارجي سيا
  .با رسيدن به يك مقدار بحراني باعث فروريختن آن شود

اين شكست در . تغيير شكل هاي االستيكي كه دامنه ارتعاش يك عضو هستند اغلب منجر به شكست عضو مي شوند) پ(
ي متحرك با بخش هاي ساكن وغيره كه در اثر ارتعاش بوجود اثر صداي دلخراش، نيروي تكان دهنده، برخورد بخش ها

  .مي آيند پديدار مي شوند

عضوي در اثر تغييرشكل االستيك گسيخته مي شود، معادالت اصلي طراحي همانهايي هستند كه بار و تغيير شكل هنگامي كه 
AE/(PLe(: عبارتند از) فال(به طور مثال معادالت مربوط به سه عضو بند . را به يكديگر ارتباط مي دهند  ،)GJ/(TLθ 

]EI/(WL[(و  3αδ   كه در آنα  ثابتي است كه براي يك تير مشخص و موقعيت مشخص بستگي به نوع تكيه گاه ها و نوع
م مصالح كه در تغييرشكل االستيك دخالت دارد مي بايستي متذكر شد كه اين معدالت حاوي ويژگي هاي مه. بارگذاري دارد

EG]/2)1[(يا ) كه بعضي مواقع به آن سختي مي گويند( Eباشد يعني مدول االستيسيته  ν . تنش هاي بوجود آمده در
ه اي به عضو به عبارت ديگر تنش ها، بارهايي را كه مي توان بدون ايجاد آسيب ساز. اثر بارگذاري كميت هاي مهمي نيستند

به . در درجه اول اهميت قرار ندارند) يعني تنش تسليم(وارد نمود را محدود نمي نمايند و بنابراين خصوصيات مقاومتي مصالح 
عبارت ديگر اگر عضوي با ابعاد مشخص قادر به انجام عملكرد باربري اش در اثر تغيير شكل االستيك بيش از حد نباشد، 

توان با استفاده از مصالحي قوي تر افزايش داد بلكه بايد آن را با استفاده از مصالحي با مدول ظرفيت باربري آن را نمي 
اما به عنوان يك قاعده كلي، موثر ترين روش براي . االستيسيته باالتر، سخت تر نمود و يا شكل و ابعاد مقطع را تغيير داد

عالوه بر اين . ضي آن به جاي سخت تر كردن مصالح عضو استكاهش تغيير شكل عضو، تغيير مقطع يا افزايش ابعاد مقطع عر
در صورتي كه عضو فوالدي باشد، سختي آن را نمي توان با جايگزيني آن با مصالحي ديگر به ميزان زيادي افزايش داد چون 

  .فوالد يكي از سخت ترين مصالح ساختماني موجود است
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Part I. Comprehension Exercises 
 

A. ات صحيح در برابر عبار“T”  و در برابر عبارات غلط“F” براي پاسخ خود دليل بياوريد. قرار دهيد. 

......T .....1 .در صورتي كه عضوي كشيده شود، ممكن است در اثر تغيير شكل االستيك متحمل شكست شود.  
......F......2 .تغيير شكل هاي االستيك، دامنه ارتعاش يك عضو هستند.  
......F......3 .ت در اثر كمانش، جزو شكست هاي االستيك محسوب نمي شودشكس.  
......T......4 .تغيير شكل مقطع عرضي، بهترين راه كاهش تغيير شكل مي باشد.  
......T......5 .با قوي كردن يك مصالح، نمي توان تغيير شكل ها را كاهش داد.  

B.  از بينa ،b ،c  وd كاملترين گزينه را انتخاب نماييد. 
 ........d........پايدار يك عضو  .1

a. ممكن نيست در اثر تغيير شكل هاي بيش از حد متحمل شكست شود. 
b. ممكن است قبل از شكست متحمل كمانش شود. 
c. ممكن است در صورتي كه بار محوري در انتهاي آن وارد شود، ناپايدار شود. 
d. ممكن است در اثر تغيير شكل االستيك بيش از حد متحمل شكست شود. 
 

 ........b........ي كه شيئي با يك عضو در حال سكون بر خود مي نمايد، هنگام .2

a. عضو كمانش خواهد كرد. 
b. عضو ممكن است در اثر ارتعاشات متحمل شكست شود. 
c.  داراي اهميت نيستندتنش هاي ايجاد شده در اثر برخورد. 
d. عضو ترك خواهد خورد. 
  
 .است....... d........مي كند، نگران  وقتي كه كسي از شكست در اثر تغيير شكل االستيك صحبت .3
a. تغيير شكل محوري و خمشي 

b. تغيير شكل پيچشي 

c. تنها تغيير شكل خمشي 

d. مقاومت 

  
 ........c......با در نظر گرفتن يك عضو فوالدي، مولف معتقد است كه   .4

a. مقاومت عضو همواره عامل اصلي شكست است. 
b.  خواهد شداگر مدول االستيسته عضو بيشتر شود، عضو سخت تر. 
c. اگر ابعاد مقطع عرضي افزايش يابد، عضو سخت تر خواهد شد. 
d. عضو هاي سخت تر، قوي تر هستند. 
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 .....b.....هنگامي كه عضوي در اثر تغيير شكل االستيك متحمل شكست مي شود، ظرفيت باربري آن افزايش خواهد يافت  .5

a.  نقطه تسليم باالتر(اگر با مصالحي قوي تر جايگزين شود.( 

b. اگر مصالحي سخت تر با مدول االستيسيته باالتر به كار برده شود. 
c. اگر از فوالد ساخته شود. 
d. اگر وزنش تغيير يابد. 

 

C. حذف. (به سواالت زير به صورت شفاهي پاسخ دهيد( 

Part II. Language Practices 

 .كاملترين گزينه را انتخاب نماييد dو  a ،b ،cاز بين  .1
 

1. .........c ........ك عضو به عنوان قابليت آن براي جذب انرژي تعيرف مي شودي. 

a. االستيسته 

b. انقطاع 

c. طاقت 

d. جهندگي 

 

يك تير فوالدي دو سر ساده در وسط دهانه باال باشد، عاقالنه تر است كه از مقطعي بزرگتر استفاده ......... d........اگر  .2
 .نماييم

a. االستيسيته 

b. تنش 

c. طاقت 

d. خيز 

 

 .شكست پيشنهاد شده اند....... a.......در طي سالها، حداقل شش  .3

a. ضابطه 

b. پيشنهاد 

c. ويژگي 

d. واقعيت 
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 .بيش از حد متحمل شكست مي شوند........... d............شواهد تجربي نشان داده اند كه بعضي مصالح در اثر  .4

a. طاقت 

b. االستيسيته 

c. قابليت فشردگي 

d. تنش برشي 

  

 .حالت عمومي شكست تحت شرايط خدمت دهي مفروض، محاسبه شودالزم مي دارد كه ......... a........رويكرد منطقي  .5

a. طراحي 

b. طرح 

c. شكست 

d. انقطاع 

 

 .جاهاي خالي را با شكل مناسب كلمات داده شده پر كنيد .2

1. Fail 
a. Glass …Fails… in a brittle manner. 
b. The …Failure…of steel members is initiated by yielding. 

 شكستن .1

  .ي شكندشيشه با رفتاري ترد م) الف(
  .شكست عضو فوالدي با تسليم آغاز مي شود) ب(

2. Plastic 
a. The …Plasticity … index is a measure of the soil’s strength 
b. In general, …Plastics …have nonlinear stress-strain relationships. 

  پالستيك   .2
  .شاخص پالستيسيته معياري از مقاومت خاك است) الف(
  .كرنش هستند-كلي، پالستيك ها داراي روابط غير خطي تنش به طور) ب(

3. Stable 
a. The study of the … Stability…. of structural members is very complicated. 
b. A column may become … unstable … if the axial load is increased substantially. 

  پايدار.   3
  .زه اي بسيار دشوار استمطالعه پايداري عضو هاي سا) الف(
  .ممكن است در صورتي كه بار محوري به ميزان قابل توجهي افزايش يابد، ناپايدار گردديك ستون ) ب(
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4. Ductile 
a. Steel is classified as a … Ductile … material. 
b. The …Ductility … of steel is inversely proportional to its strength. 

  شكل پذير.    4
  .د به عنوان يكي از شكل پذيرترين مصالح طبقه بندي مي شودفوال

  .شكل پذيري فوالد نسبت عكس با مقاومت آن دارد

5. Stiff 
a. The … Stiffness … of a member increases as it is shortened. 
b. By … Stiffening … a member, its deformation decreases. 

  سخت
  .با كوتاه شدن عضو، سختي آن افزايش مي يابد) الف(
  .با سخت كردن يك عضو، تغيير شكل آن كاهش مي يابد) ب(

  

C .جاهاي خالي را با كلمات داده شده پر نماييد.  

  :به ترتيب

Yielding, failure, axially, columns, inplane, modes, metal, recrystallization 

  .ين به دانشجو واگذار مي شودترجمه متن به عنوان تمر

D. جدول داده شده قرار دهيدحروف مربوطه را در . جمالت زير را به شكل يك پارگراف مرتب نماييد. 

adecb 
 

Section Two: 
Further Reading 

 حالت هاي گسيختگي

لحي كه عضو از آن ساخته مي كه يك عضو سازه اي در معرض بارگذاري قرار مي گيرد، واكنش آن نه تنها به نوع مصاهنگا
بسته به اينكه عضو چگونه بارگذاري شده . شده است بستگي دارد، بلكه به شرايط محيطي و شيوه بارگذاري نيز وابسته است

است، ممكن است در اثر تغيير شكل بيش از اندازه كه باعث مي شود عضو قادر به انجام عملكرد طراحي اش نباشد متحمل 
كه مي تواند باعث ايجاد تغيير شكل دائمي نامطلوب ) تسليم(مكن است در اثر تغيير شكل پالستيك همچنين م. شكست شود

شود، متحمل شكست شود، همچنين عضو ممكن است در اثر انقطاع متحمل شكست شود كه بسته به مصالح و طبيعت 
يا از نوع ترد با تغيير شكل پالستيك اندك و بارگذاري مي تواند از نوع شكل پذير به همراه تغيير شكل پالستيك قابل توجه و 
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مصالحي همچون شيشه، سراميك، سنگ، بتن غير مسلح و چدن نمونه هايي از مصالحي . يا بدون تغيير شكل پالستيك باشد
در . هستند كه تحت شرايط محيط عادي و بارگذاري كششي آرام به صورت ترد متحمل شكست مي شوند) مصالح ترد(

ي تك محوره نيز اين مصالح به صورت ترد مي شكنند اما طبيعت شكست با حالت شكست مربوط به كشش بارگذاري فشار
بسته به عواملي همچون محيط، آهنگ بارگذاري، طبيعت بارگذاري و وجود ترك يا درز فلزات سازه اي . كامالً متفاوت است

  .مي توانند به صورت ترد يا شكل پذير منقطع شوند

به . رگذاري كه مي تواند منجر به شكستگي يا انقطاع ترد فلزات شكل پذير شود، بارگذاري تكرار شونده استيكي از انواع با
طور مثال اگر يك ميله داراي سطح صاف كه به صورت محوري بارگذاري شده است در معرض بارگذاري متناوب كششي و 

) معموالً در خستگي داراي چرخه هاي باال به صورت ترد است كه(فشاري با اندازه برابر قرار گيرد، ممكن است در اثر انقطاع 
انقطاع يك عضو . در سطح تنشي بسيار پايين تر از تنش كه باعث شكست در بار استاتيكي مي شود، متحمل شكست شود

شكست در اثر خستگي ممكن است با . سازه اي تحت بارگذاري متناوب اغلب شكست خستگي يا گسيختگي ناميده مي شود
چرخه تناوبي بار باعث مي شود . شروع يك يا چند ترك كوچك، معموالً در همسايگي حداكثر تنش بحراني در عضو آغاز شود

كه ترك يا ترك ها گسترش يابند تا زماني كه عضو سازه اي ديگر قادر به حمل بار در سطح ترك خورده نبوده و منقطع مي 
در اين . است متحمل شكست شود، ناپايداري االستيك يا پالستيك است در آن عضو سازه اي ممكنري كه حالت ديگ. شود

حالت گسيختگي هنگامي كه بار وارده به مقدار بحراني مي رسد عضو سازه اي ممكن است متحمل تغيير شكل هاي بزرگ 
ممكن است باعث اين نوع گسيختگي . مي گويند) يا بار ناپايداري(نسبت به پيكر بندي طراحي شود كه به آن بار كمانش 

عالوه بر حالت هاي شكست فوق، . حمل بار طرح شود) به خاطر تسليم يا شكستگي(تغيير شكل بيش از حد يا فقدان قابليت 
  . )علمكرد شيميايي(عضو سازه اي ممكن است به خاطر شرايط محيطي خورنده متحمل شكست شود 

هاي شكست زير را به طور جامع تري مورد بحث قرار مي براي تشريح بهتر حالت هاي گسيختگي اعضاي سازه اي، حالت 
  :دهيم

 شكست در اثر تغيير شكل بيش از حد .1

 شكست در اثر تسليم .2

  )اتاق(دماي معمولي ) الف(
  )خزش(دماي باالي محيط ) ب(

 شكست بر اثر انقطاع .3

  انقطاع ناگهاني مصالح ترد) الف(
  انقطاع اعضاي داراي ترك يا درز) ب(
    وندهانقطاع پيش ر) ج(
  انقطاع در طي زمان در اثر دماي باال محيط) د(

به طور مثال اعضاي كششي، ستون ها، (اين حالت هاي شكست و معيارهاي شكست مربوط به آن ها در اعضاي سازه اي ساده 
حالت  در مسائل دو و سه بعدي پيچيده، اهميت چنين. داراي مفهوم بيشتري هستند) تيرها، اعضاي پيچشي با مقطع دايروي
  .هاي شكست ساده اي مورد بحث است
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بسياري از اين حالت هاي شكست اعضاي سازه اي ساده، براي مهندسين شناخته شده هستند اما تحت شرايط غير معمول بار 
به طور مثال در سيستم هاي راكتور هسته اي، ترك در . و محيط، انواع جديدي از حالت هاي شكست ممكن است رخ دهد

  .ترك هاي خوردگي ناشي از تنش به همراه عوارض جانبي ناشي از تنش هاي جوشكاري نسبت داده شده استلوله ها به 

  

A.  در برابر عبارات صحيح“T”  و در برابر عبارات غلط“F” براي پاسخ خود دليل بياوريد. قرار دهيد. 

......F .....1 .بتن مصالحي شكل پذير است. 

......T......2 .انش مي كند، ممكن است در اثر تغيير شكل بيش از اندازه متحمل شكست شودهنگامي كه عضوي كم.  

......T......3 .عضو ممكن است در باري كمتر از بار ظرفيت باربري اش متحمل شكست شود.  

......T......4 .خستگي، انقطاع يك مصالح در اثر بارگذاري متناوب است.  

......F......5 .با ترك خوردن همراه است شكست در اثر خستگي همواره.  

B.  از بينa ،b ،c  وd كاملترين گزينه را انتخاب نماييد. 
 

 .............به طور كلي شيشه به صورت ترد مي شكند كه  .1

  .مي تواند ناگهاني باشد) الف(
  .در پالستيك ها بسيار رايج است) ب(
  .در دماهاي باال رخ مي دهد) ج(
  .گ استهمراه با تغيير شكل هاي بزر) د(
  
 .نام دارد................... شكست يك عضو سازه اي تحت بارگذاري چرخه اي  .2

  شكست شكل پذير) الف(
  شكست ترد) ب(
  شكست خستگي) ج(
  پارگي اليه اي) د(
  
 .................هنگامي كه عضوي در اثر خستگي متحمل شكست مي شود، سطح تنش در عضو  .3

  .است كه باعث شكست در اثر انقطاع مي شودهمواره كمتر از سطح تنشي ) الف(
  .مي تواند كمتر از سطح تنشي كه باعث شكست در اثر انقطاع مي شود، باشد) ب(
  .معموالً بيش از مقاومت تسليم مصالح است) ج(
  .همواره بيش از سطح تنشي است كه باعث شكست در اثر انقطاع مي شود) د(
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 .مي شود............... ........ترك در شيشه باعث به طور كلي  .4

  شكست شكل پذير) الف(
  شكست در اثر خستگي) ب(
  شكست ترد) ج(
  گسيختگي) د(
 .ار استذبر نوع شكست تاثيرگ.............................. عالوه بر محيط و آهنگ بارگذاري،  .5

  نسبت پواسون) الف(
  ترك) ب(
  چگالي عضو) ج(
  تاخير برشي) د(
  
C. سي پاسخ دهيدبه سواالت زير به فار. 

 حالت هاي مختلف شكست چه هستند؟ .1

 چرا ترك ها باعث كاهش ظرفيت باربري عضو مي شوند؟ .2

 كدام عوامل بر ترك خوردگي ناشي از خستگي تاثير مي گذارند؟ .3

 چرا شيشه به صورت ترد متحمل شكست مي شود؟ .4

 كدام عوامل بر نوع شكست تاثير دارند؟ .5

  
B .ديسيونب هدش هداد يلاخ ياج رد ار اه نآ و هدومن اديپ ار ريز تارابع و تالممعادل فارسي ك. 

  
brittle  درت Flaw  كرت

 Buckling  شنامك Fracture  )عاطقنا( يگتسكش
 Cast  هدش يريگ بلاق Instability  يرادياپان
 ceramics  لافس Noncyclic  يا هخرچريغ

Collapse  نتخيرورف propagation  شرتسگ

Crack  كرت Recrystallization  ددجم رولبت

Cyclic  يا هخرچ Rupture  يگراپ

Deflection  )زيخ( لكش رييغت Stiffness  يتخس

Ductile  ريذپ لكش Triaxial  يروحم هس

Equilibrium  لداعت Twist  شچيپ

Failure  تسكش Uniaxially  هروحم كت

fatigue  يگتسخ yielding  ميلست

  
 


