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خواص مکانیکی

دانشگاه هرمزگان   
دانشکده فني و مهندسي     

بخش مهندسي صنايع    



مقدمه

نوع  عکس العمل مواد جامد در مقابل نيروها، گشتاورها و يا به طور کلي هر     ⇨
ص تنشهاي خارجي وارد بر آن، اعم از استاتيکي و ديناميکي، در شرايط خا     

.محيط کار يا محيط آزمايش، رفتار يا خواص مکانيکي ناميده مي شود      



تعریف تنش 

نيروهاي خارجي وارد بر يک جسم باعث تغيير شکل و به وجود آمدن      ⇨
کميت  . نيروهاي مخالف داخلي براي حفظ حالت اوليه آن جسم مي شود      

. واحد اين نيروهاي داخلي را تنش مي نامند   
د چنانچه نيرويي که بر جسم وارد مي شود از نوع کششي باشد، تنش به وجو      ⇨

و اگر نيروي وارد بر جسم فشاري باشد، تنش به وجود       “ تنش کششي ”آمده 
.ناميده مي شود “ تنش فشاري ”آمده 
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تنش برشی و تنش مماسی

هرگاه سطح مقطعي که در نقطه اي از ميله در نظر مي گيريم،       ⇨
به طوري که . عمود بر ميله نبوده، بلکه به صورت مورب باشد    

امتداد نيرو با خط عمود بر اين سطح مقطع زاويه اي برابر               
:بسازد آنگاه
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تغییر شکل االستیک

در صورتي که تنش  . در اثر وارد شدن تنش تغيير شکل در جسم ايجاد مي شود   ⇨
و به  وارده بر آن از نوع تنش کششي باشد، تغيير شکل ايجاد شده در جهت نير      
صورت ازدياد طول خواهد بود و چنانچه تنش وارده، تنش فشاري باشد به     

.صورت کاهش طول ظاهر مي شود
)  برشي(اگر تنش وارده، تنش مماسي      

باشد، تغيير شکل به صورت تغيير      
.  زوايا خواهد بود 



مدول االستیکی

گشت   رابطه بين تنش و تغيير شکل االستيکي يا به عبارت ديگر تغيير شکل بر       ⇨
. پذير به وسيله قانون هوک بيان مي شود   

ضريب االستيکي و     مقدار تغيير شکل نسبي يا همان کرنش        Eدر اين رابطه ها  ⇨
.است

درجه حرارت نسبت               را که در محدوده االستيکي براي هر ماده، در يک   ⇨
. ثابت، عدد ثابتي است، مدول االستيکي مي نامند    

.است) Pa( واحد مدول االستيکي             يا پاسکال      ⇨
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عوامل مؤثر بر مدول االستیکی 

:جهات کريستالي⇨
ان  (يدر تک کريستالها به علت وجد غير يکنواختي جهتي يا ناهمسانگرد     

جدول زير بستگي  .  مدول االستيکي در جهات مختلف متفاوت است   ) ايزوتروپي
. مدول االستيکي و مدول برشي در تک کريستال چند فلز را نشان مي دهد      



تأثیر درجه حرارت بر مدول االستیکی 

و مدول االستيکي به قدرت اتصاالت اتمي در شبکه کريستالي بستگي داشته    ⇨
افزايش  عمدتأً تحت تأثير مقدار متوسط فواصل اتمي، که با ازدياد درجه حرارت     

از اينرو مدول االستيکي با افزايش درجه حرارت      .  مي يابد قرار خواهد گرفت 
. کاهش مي يابد

واد  اين وابستگي به درجه حرارت براي فلزات و سراميکها نسبتاً کم و در م     ⇨
. مصنوعي بيشتر است 

مي باشد که اين    “ عناصر آلياژي ”عامل ديگر تأثيرگذار بر مدول االستيکي،    ⇨
ترکيبات بسيار پايدار مانند   .  وابستگي نسبت به درصد وزني آلياژ متفاوت است 

االستيکي  کاربيدها، بريدها و اکسيدها که نقطه ذوب بااليي دارند، داراي مدول     
.بسيار بااليي هستند



مدول برشی

و تغييرشکل    در محدوده االستيکي رابطه مشابهي با               بين تنش برشي            ⇨
.نسبي برشي به دست آمده توسط آن      وجود دارد    

.  نسبت تنش برشي به تغيير شکل نسبي برشي را مدول برشي       مي نامند         ⇨
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ضریب پواسان

-تحت تأثير نيروي تک محوري   -همزمان با تغيير شکل االستيکي در امتداد نيرو    ⇨
. تغيير شکلي هم در جهات ديگر نمونه صورت مي گيرد 

نسبت تغيير شکل نسبي در جهت عرضي به تغيير شکل نسبي در امتداد نيرو     ⇨
.ضريب پواسان       ناميده مي شود    

. است ۳۵/۰و ۲/۰مقدار ضريب پواسان اکثر فلزات بين     ⇨
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تغییر شکل پالستیکی مواد

تغيير شکل پالستيکي در اثر لغزش صفحات اتمي در امتداد صفحات و جهات     ⇨
،  کريستالي معيني که جمعاً به نام سيستمهاي لغزشي معين ناميده مي شود        

تنش برشي  “به محض اينکه مقدار تنش برشي به مقدار معين       . انجام مي گيرد  
.برسد، لغزش شروع مي گردد   “  بحراني

ضريب                      که به کمک آن مقدار تنش           ⇨
برشي مؤثر از تنش کششي محاسبه مي شود به       

اين ضريب  . ناميده مي شود “ ضريب اشميد ”عنوان  
به جهات کريستالي نسبت به امتداد کشش بستگي      

.  است۰/ ۵دارد و حداکثر مقدار آن   
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... تغییر شکل پالستیکی
براي مثال در   . در اغلب کريستالها تعداد زيادي سيستمهاي لغزشي وجود دارد   ⇨

و   } ۱۱۱{صفحات لغزشي صفحات   FCCکريستالهاي مکعبي با وجوه مرکزدار    
.است> ۱۱۰<جهات لغزشي جهات 

جدول زير تعدادي از سيستمهاي   ⇨
لغزشي در چند نوع ساختار    
.کريستالي را نشان مي دهد     



سیستمهاي کریستالی و تنش برشی 

باالتر از فلزات با    bccجدول زير نشان مي دهد که تنش برشي بحراني فلزات       ⇨
بدين صورت که تراکم اتمي روي لغزش نابجايي تأثير دارد      . ساختار متراکمتر است 

با سهولت  و لغزش در صفحات متراکمتر و در جهات پرتراکم، از لحاظ چگالي اتمي،      
. بيشتري انجام مي گيرد   

ستگي تنش برشي بحراني به درجه حرارت و مقدار ناخالصي موجود در کريستال ب    ⇨
ئي  بدين ترتيب که با افزايش درجه حرارت کاهش مي يابد و مقدار بسيار جز     . دارد

ناخالصي سبب افزايش 
. آن مي شود  



نقش نابجاییها در تغییر شکل پالستیکی

، سبب کاهش  )لبه اي (در تغيير شکل پالستيکي سرد وجود نابجاييها خطي يا   ⇨
.  قابل مالحظه، تنش برشي در لغزش صفحات اتمي بر روي يکديگر مي شود     

ته تمامي  حرکت گام به گام نياز به انرژي بسيار کمتري در مقايسه با حرکت پيوس        ⇨
.يک قسمت کريستال از کريستال بر روي قسمت ديگر دارد      



کرنش-نمودار تنش

تغيير بعد انجام     -بررسي رفتار االستيک و پالستيک مواد به کمک نمودار تنش  ١.
. مي گيرد





کرنش حقیقی-نمودار تنش

⇨

تغيير طول نسبي حقيقي، تنش تا لحظه شکست، پيوسته افزايش      -در نمودار تنش⇨
تنش در نقطه شکست، تنش شکست حقيقي ناميده مي شود و مقدار آن        . مي يابد

. به طور واضحي بيش از استحکام کششي جسم             است        
.  در شکل روبه رو انواع شکستها در کشش تک محوري نشان داده شده است   ⇨

شکست ترد )  الف 
شکست نرم  ) ب 
شکست مختلط   ) ج  
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سختی

و  سختي به عنوان مقاومت يک ماده در مقابل تغيير شکل پالستيکي و يا فر       ⇨
. رفتن ماده سخت تر ديگري در آن تعريف شده است   

سختي برينل⇨
سختي راکول⇨
سختي ويکرز⇨
سختي نوپ⇨
سختي شر يا اسکلروسکوپ  ⇨
سختي ماوراء صوت⇨
سختي خراشي⇨



سختی برینل

به عنوان فروشونده   Dدر اين آزمايش از يک ساچمه فوالدي سخت شده به قطر     ⇨
بر سطح   ) بدون ضربه(به آرامي و به طور يکنواخت Fاستفاده مي شود که با نيروي    

.صيقلي شده قطعه مورد آزمايش به صورت عمودي فشار داده خواهد شد   
زيرا در اينصورت  قطر اثر ساچمه نبايد از حدي کمتر باشد                                         ⇨

. محيط يا لبه فرورفتگي به خوبي نمايان نمي شود   
براي فلزات سخت    . زمان وارد آوردن نيرو با توجه به جنس قطعه کار متفاوت است    ⇨

.                                   ثانيه مي باشد  ۳۰ثانيه و براي فلزات نرم در حدود     ۱۰در حدود 
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معایب روش برینل

⇨
. اين روش براي مواد بسيار نرم و بسيار سخت مناسب نيست     ⇨
ميليمتر   ۵/۲محدوديت در ضخامت نمونه، به طوري که ضخامت آن نبايد کمتر از      ⇨

.دباشد و يا به عبارتي ديگر نبايد کمتر از ده برابر عمق فرورفتگي باش      
رخي از  لبه فرورفتگي را هميشه نمي توان به راحتي ديد و تشخيص آن در مورد ب   ⇨

.فلزات که داراي رنگ خاصي هستند دشوار است 
ه طوري امتياز اين روش در اين است که سطح اثر فرورفتگي نسبتاً بزرگ است، ب     ⇨

تاثير    که در اندازه گيري سختي غيريکنواختيهاي بسيار جزئي در نتيجه آزمايش   
. ندارد

ر رابطه بين استحکام کششي فوالدهاي ساختماني و سختي برينل به صورت زي     ⇨
:بيان مي شود
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سختی راکول

ا  در اندازه گيري سختي به روش راکول از فروشونده مخروطي شکل الماسي ب   ⇨
.درجه يا ساچمه فوالدي سخت شده استفاده مي شود  ۱۲۰زاويه 

اعداد     عدد سختي راکول طبق رابطه زير به دست مي آيد که در اين رابطه         ⇨
براي مخروط الماسي                  و براي ساچمه فوالدي                         . ثابتي هستند

. انتخاب شده است ۵۰۰براي هر دو نوع فروشونده برابر     

ميليمتر و سطوح ناصاف و يا غير       ۵/۱براي اندازه گيري نمونه هاي نازکتر از     ⇨
. يکنواخت مانند چدن خاکستري، نمي توان دستگاه راکول را به کار برد   

ر  از مزاياي اين دستگاه به سرعت عمل آن مي توان اشاره کرد، مخصوصاً د      ⇨
تيهاي   توليدات سري سازي کاربرد زيادي دارد و از طرفي براي اندازه گيري سخ  

. باال مناسب است 
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سختی ویکرز

⇨
زاويه سطوح جانبي .  در اين روش فرو شونده يک هرم مربع القاعده الماسي است    ⇨

و قطر   ) نيوتن(بر حسب کيلوگرم نيرو   Fدر اين رابطه   . درجه است۱۳۶اين هرم  
. بر حسب ميليمتر است  dاثر  

سيار  سختي سنج ويکرز براي اندازه گيري سخت ترين مواد تحت بارهاي متغير ب       ⇨
. دقيق و مناسب است

ه ويژه   از معايب اين روش مي توان به گراني دستگاه، حساسيت فرو شونده  آن ب     ⇨
آن، مي    صرف وقت زياد براي تهيه نمونه از مقاطع نازک و اندازه گيري قطر اثر       

. توان اشاره کرد
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)Knoop(سختی نوپ

.  در اين روش از يک فروشونده هرمي شکل از جنس الماس استفاده مي شود  ⇨
. کيلوگرم نيرو است   ۳گرم تا   ۱۵نيروي وارده بر آن بين   

.در شکل زير نحوه کار نشان داده شده است  ⇨
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سختی شر یا اسکلروسکوپ

در آزمايش سختي به روش شر، سختي بر اساس مقدار بازگشت چکشي است که      ⇨
ستاندارد  يک فروشونده الماسي نوک تيز در انتهاي آن قرار گرفته و از ارتفاع ا     

به طور عمود بر سطح قطعه مورد آزمايش رها   ) ميليمتر۲۵۰حدود (شده معيني
بدين جهت به سختي  . مي شود  

)برگشتي (االستيکي يا ارتجاعي   
. معروف است   

از مزاياي اين دستگاه قابل    ⇨
حمل بودن آن است و لذا از     
اين روش به راحتي مي توان    

براي اندازه گيري سختي      
قطعات بزرگ مانند غلتکها،      

. چرخ دنده ها استفاده کرد   



)Ultrasonic(سختی ماوراء صوت

ب شده،  در  اين دستگاه از ميله مغناطيسي که فرو شونده الماسي در نوک آن نص     ⇨
ميزان  .  از طريق جريان الکتريکي با فرکانس مافوق صوت به نوسان در مي آيد    

فرورفتگي نوک فروشونده در سطح قطعه تابعي از سختي قطعه مورد آزمايش   
اين تغيير در   . است که سبب تغيير در فرکانس ميله نوسان کننده مي شود   

. فرکانس بر حسب عدد سختي راکول و ويکرز درجه بندي شده است   
در اين روش چون عمق فرورفتگي بسيار کم است تنها براي سختي سطحي      ⇨

. استفاده مي شود
از معايب اين روش اين    ⇨

است که خاصيت    
االستيکي يا مدول     

االستيکي خود ميله    
مي تواند بر روي نوسان     

ميله و عدد سختي تأثير      
.   بگذارد 



سختی خراشی

رد در اين روش مقاومت يک قطعه در ازاي خراش برداشتن توسط جسم ديگري مو     ⇨
اين   . سنجش قرار مي گيرد و از روي چگونگي خراش، سختي مشخص مي شود    

در اين روش ابتدا ده  .  روش معموال براي تعيين سختي مواد معدني به کار مي رود     
.سنگ معدني بر حسب درجه سختي به صورت زير مرتب مي شوند  

-۸کوارتز -۷فلدسپات  -۶آپاتيت -۵فلوريت -۴کالسيت -۳گچ -۲تالکت -۱⇨
الماس   -۱۰ياقوت سرخ  -۹ياقوت کبود 

هر سنگ معدني قادر به خراش   ⇨
دادن به سنگ معدني با درجه     

. سختي کمتر است   





مقایسه اعداد سختی با یکدیگر 



رفتار مواد در مقابل نیروهاي ضربه اي 

ملي مي   يک ماده با وجود انعطاف پذيري و استحکام بااليي دارد تحت تأثير عوا       ⇨
ست  تواند ترد و شکننده شود، بدين صورت که تحت آن شرايط تمايل به يک شک    

.ناگهاني با مقدار بسيار کمي تغيير شکل پالستيکي دارد    
درجه حرارتهاي پايين، سرعتهاي باالي وارد    : عمده ترين عوامل مؤثر عبارتند از   ⇨

آمدن تنش و حالت تنش سه محوري  
وصا  علل ظاهر گشتن خاصيت تردي مي تواند، تجمع رسوبات يا فازهاي سخت مخص     ⇨

، ايجاد عيوب نقطه  )ترد شدن در اثر گاز هيدروژن (در مرز دانه ها، نفوذ گازها 
. در اثر اشعه دادن و همچنين اثرات خوردگي و اکسيداسيون    ) جاهاي خالي(اي

اد  به کمک آزمايش ضربه مي توان محدوده هاي درجه حرارتي را که در آن مو    ⇨
. رفتاري ترد و يا نرم از خود نشان مي دهند، مشخص کرد     

اده ترد   چنانچه مقدار انرژي شکست کم باشد مي توان چنين نتيجه گيري کرد که م       ⇨
و اگر اين انرژي باال     . بوده و داراي حساسيت بااليي در مقابل نيروهاي ضربه اي است      

به   ماده نرم و انعطاف پذير است و بار بيشتري را مي تواند تحمل کندو يا        .باشد
. بااليي است) چقرمگي (عبارتي داراي سفتي

ين  آزمايش ضربه محدوده درجه حرارت انتقال شکست نرم به شکست ترد را تعي      ⇨
.مي کند



آزمایش ضربه چارپی و آیزود



.. . آزمایش ضربه

. يکي از عوامل مهم در اين آزمايش درجه حرارت است   ⇨
و  ) bcc( درجه حرارتي را که بعضي از فلزات با شبکه کريستالي مکعب مرکزدار    ⇨

از حالت شکست نرم به شکست ترد تغيير مي يابد،       ) hcp( هگزاگونال متراکم 
. مي نامند ) انتقال(درجه حرارت تبديل

به  درجه حرارت تبديل به سرعت تغيير شکل و حالت تنش وارده بستگي دارد و ⇨
ترد اثر    عبارتي تابع عواملي است که بر روي تحرک نابجاييها و پيشرفت ترکهاتي        

.مي گذارد
در شکل روبه رو تأثير درجه ⇨

حرارت بر روي انرژي جذب   
شده براي چند نوع ماده مختلف      

. نشان داده شده است   



انرژي شکست
تأثير کربن موجود در فوالد بر روي درجه حرارت انتقال   ⇨
.شکلVبا شيار  ۱۰۳۰تأثير اندازه دانه ها بر روي نوع شکست يک نمونه از فوالد      ⇨
. تأثير ساختار ميکروسکوپي بر روي نوع شکست   ⇨



)Fatigue(خستگی

ت آن   پديده اي را که در نتيجه تنشهاي متناوب در جسم ايجاد گشته و به شکس    ⇨
هر چه تعداد تناوب تنشهاي    . مي انجامد، خستگي و يا فرسودگي ناميده مي شود   
تنشهاي متناوب مي تواند   .  وارده بيشتر باشد، تنش شکست آن کوچکتر است  

.ناشي از چرخش، خمش يا ارتعاش باشد  
ور فوق العاده  حداکثر تنشي را که قطعه اي از ماده معين بتواند به ازاي آن تعداد د       ⇨

ميده  زيادي را بدون اينکه بشکند تحمل کند، استحکام خستگي يا حد خستگي نا    
.  مي شود

( ) tt wss sin.=



دستگاه آزمایش خستگی

( ) tt m wsss sin0+=
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نمودار خستگی

طول عمر خستگي مشخص کننده مدت زمان سرويس دهي قطعه اي است که      ⇨
. تنش متناوب معيني به آن اعمال مي شود   

)  ۱( ميزان حداکثر تنش را قبل از شکست که به وسيله قسمت افقي منحني     ⇨
. مي نامند ) استحکام دائمي  (نشان داده شده حد تحمل  

و براي يک فلز بدون      ) ۱(براي يک فلز با حد تحمل    ) منحني ولر(نمودار خستگي⇨
.نشان داده شده است ) AL(حد تحمل

بيشتر از يک نمونه    %  ۲۰حد تحمل يک نمونه پوليش داده شده تقريباً   ⇨
بيشتر از يک نمونه شياردار   %  ۴۰پرداختکاري شده با سنگ سمباده و حدود  

.است



)Creep(خزش

رار  چنانچه نمونه اي در درجه حرارتهاي باال تحت تاثير تنش کششي ثابتي ق      ⇨
ر  گير، اگر چه تنش کمتر از حد تسليم باشد، پس از گذشت مدت زماني تغيي     

بدين ترتيب که نمونه به طور   .  شکل بر جاي ماندني در آن ايجاد مي شود   
. نام دارد“ خزش ”اين پديده .  پيوسته تا موقع شکست ازدياد طول مي يابد 

پديده خزش در تمام قطعاتي که در درجه حرارتهاي باال کار مي کنند به   ⇨
موتورهاي احتراقي، پره هاي توربينهاي بخار و گازي،     : وجود مي آيد از قبيل

. .. لوله هاي انتقال بخار، راکتورهاي هسته اي و    



مراحل خزش

تغيير شکل پالستيکي در اين مرحله بعد از وارد آمدن بار پس از      : مرحله اول ⇨
تغيير شکل االستيکي، در مدت زمان کوتاهي در نقاطي که تحت تأثير تنش    

.بيشتري قرار دارد، صورت مي گيرد  
در اين مرحله   . سرعت تغيير شکل به ازاي تنش وارده ثابت است      : مرحله دوم⇨

و نيز  ) کارسختي(تغيير شکل به دليل پديده سختي ناشي از قفل شدن نابجاييها   
،  کاهش سرعت تغيير شکل به دليل انجام فعل و انفعال نفوذ با گذشت زمان        

.   يکسان است
دليل افزايش سرعت خزش در   . سرعت خزش تا نقطه شکست افزايش مي يابد     ⇨

)گلويي(اين قسمت نازک شدن موضعي   
در نمونه و همچنين ايجاد حفره ها و ترکهاي         

بسيار ريز و پيوستن آنها به يکديگر و      
گسترش آنها در مرز دانه ها و افزايش عيوب       

.  جاي خالي در نتيجه باال رفتن تنش است    



عوامل مؤثر بر سرعت خزش

همچنين با باال رفتن درجه    .  سرعت خزش با افزايش تنش افزايش مي يابد     ⇨
.حرارت سرعت خزش افزايش و زمان شکست کاهش مي يابد    

سرعت خزش تابعي است از تنش خارجي، درجه حرارت، زمان و ريز ساختار   ⇨
. بودن ماده



)Fracture(شکست

fccکه بسياري از فلزات و آلياژهاي آن، به ويژه آنهايي که داراي ساختار شب     ⇨
نرم   هستند مانند آلومينيوم و آلياژهاي آن، در تمام درجه حرارتها، شکست    

.خواهند داشت
و  ) bcc(شکست ترد معموال در فلزاتي با ساختار کريستالي مکعب مرکزدار      ⇨

پايينتر  (و آلياژهاي آنها در درجه حرارتهاي پايين) hcp( هگزاگونال متراکم 
. و سرعتهاي تغيير شکل باال به طور ناگهاني ظاهر مي شود    ) از دماي محيط 

معموال براي شکست، در هر نوع از شبکه کريستالي، يک صفحه از ديگر        ⇨
.  در فريت) ۱۰۰( براي مثال صفحه    . صفحات کريستالي مناسبتر است  



)Fracture Toughness(تافنس شکست
تافنس شکست به رفتار مکانيکي اجسام، شامل ترک يا ديگر عيوب بسيار       ⇨

بناربراين به کمک تافنس شکست مي      . ريز سطحي يا داخلي مربوط مي شود  
رجي توان توانايي جسمي که به طور کامل سالم نيست را در مقابل يک بار خا    

. وارده بر جسم سنجيد 
براي حالت کرنش دوبعدي مي     ) ۲(براي حالت تنش دوبعدي و رابطه    ) ۱(رابطه ⇨

.باشد
همين که ضخامت نمونه     . کميتهاي              بستگي به ضخامت نمونه دارد       ⇨

.   افزايش يافت، تافنس شکست         تا مقدار ثابتي کاهش مي يابد          
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عوامل مؤثر بر رشد ترك

فنون خاص توليد، مانند   . عيوب بزرگ، تنش مجاز را کاهش مي دهد  ⇨
جداسازي و کاهش ناخالصيها از فلز مذاب، مي تواند موجب کاهش اندازه      

. عيب شود و تافنس شکست را بهبود بخشد  
افزايش استحکام فلز انعطاف پذيري را کاهش مي دهد و سبب کاهش تافنس         ⇨

. شکست مي شود
مواد ضخيمتر و صلبتر داراي تافنس شکست کمتر از مواد نازکتر هستند      ⇨
ه،   افزايش سرعت وارد کردن بار، مانند سرعت وارد شدن بار در آزمايش ضرب    ⇨

.نوعاً تافنس شکست جسم را کاهش مي دهد   
افزايش درجه حرارت معموال تافنس شکست را افزايش مي دهد، همانگونه       ⇨

.که در آزمايش ضربه اينچنين است   
. با کوچک شدن اندازه دانه ها معموال تافنس شکست بهبود مي يابد     ⇨


