
 

 

 شکل پذیری و االستیسیته

که به طور گسترده در مهندسی سازه مورد بحث  شوندمیشکل پذیری و االستیسیته به عنوان دو اصطالح بسیار مهم محسوب 

نشان را  اعمالی بر روی ماده نیروهایبا  هاشکل. االستیسیته میزان االستیک بودن یک ماده و میزان تناسب تغییر گیرندمیقرار 

. از سویی، شکل پذیری بیان کننده قابلیت یک ماده جهت کشیده شدن فراتر از ناحیه االستیک است. من این اصطالح دهدمی

ماده متفاوت شامل یک نوار الستیکی و یک قطعه فوالد بسیار نازک یا سیم مسی . دو دهممیرا با بیان یک مثال واقعی توضیح 

 را در نظر بگیرید.

جهت مخالف بکشید. شما در خواهید یافت که میزان تغییر شکل ناشی از این کشش کوچک، دو  الستیک را با اعمال نیرو در

، این نوار به شکل و موقعیت اولیه خود باز خواهد گشت. کنیدمیبسیار زیاد خواهد بود، اما هنگامی که شما نوار الستیکی را رها 

اما این پرسش مطرح  ؛که نوار الستیکی دارای ماهیت االستیک است. شما با این مفهوم آشنا شدید دهدمیاین موضوع نشان 

ه ستیک را تا زمانی ک؟ پاسخ در دستان شماست، شما الکندمیکه نوار الستیکی چه مقدار نیرو را بدین شکل تحمل  شودمی

متناسب با  هاشکلبه طوری که بایستی این تغییر  ،کشیدمینوار الستیکی به اندازه کافی جهت کشیدن بیشتر سخت شود 

 که طی آن شما رسدمیفرا  ایمرحلهبزرگی نیروی اعمالی باشد. در صورتی که شما به کشیدن نوار ادامه دهید، در این صورت 

کل مشخص این نوار بدون هیچ گونه تغییر ش اینقطهو در  ی بیشتر اعمال کنیدهاشکلبزرگی را برای تغییر باید نیروی بسیار 

ذیری این مفهوم شکل پ بله. شودمی. این ناحیه فراتر از ناحیه االستیک، شکل پذیری ماده نامیده شودمی پارگیبیشتری دچار 

است. حال شما باید درک کرده باشید که االستیسیته یا خاصیت االستیک یک نوار الستیکی به عنوان یک خصوصیت مطلوب 

 که االستیک است، همواره شکل پذیر نیست. ایماده لزوماًشکل پذیری چندان مطلوب نیست، از این رو محسوب شده اما 

ا سیم مسی را در دستان خود بگیرید. سیم را با استفاده از دست خود کشیده یا آن را از یک انتها حال یک قطعه فوالدی نازک ی

در مراحل اولیه، شما به نیروی )به یک قالب بسته و آن را بکشید. شما نیروی زیادی را جهت شکستن این ماده نیاز دارید. 

اده االستیک است. تعریف االستیک بدین معنا نیست که شما نیروی زیادی جهت کشیدن قطعه نیاز دارید، اما آیا این ماده، یک م

تغییر شکلی را به یک ماده اعمال هنگامی که شما  دهدمیکمتری را جهت کشیدن ماده نیاز دارید، تعریف این خصوصیت نشان 

یز دارای ماهیت االستیک است که این ماده ن کنیدمیشما مشاهده (. گرددمی، این ماده همواره به شکل اصلی خود باز کنیدمی

. در مورد این سیم نیز گرددمیبه طوری که هنگام کشیده شدن تغییر شکل داده اما هنگام رها شدن، به طول اصلی خود باز 

که ماده به  کنیدمیمحدودیتی جهت اعمال نیرو وجود دارد به طوری که در طی یک مقدار کشیدگی مشخص، شما احساس 

در یک مقدار مشخص از نیرو افزایش یافته  هاشکلیشتری جهت تغییر شکل دادن نیاز ندارد. میزان تغییر مقاومت بهیچ گونه 

. دشومیو در یک مرحله مشخص، دچار شکست  یابدمی. این کشیدگی همچنان ادامه شودمیو مانند یک پالستیک کشیده 

، پس از اعمال مقدار مشخصی از بار بلهدی پی بردید؟ حال آیا شما به تفاوت بین شکست یک نوار الستیکی و یک سیم فوال

مسی  که سیم دهدمی. این موضوع نشان کشدمیسیم خود را برای مقدار تغییر شکل قابل توجه در مقایسه یک نوار الستیک 

 هم االستیک و هم شکل پذیر است.



 

 

 
 کرنش نوار الستیکی -(: نمودار تنشaشکل )

 
 فوالدکرنش  -(: نمودار تنشbشکل )

. دهدمیی بسیار کمی را در الستیک در ناحیه پالستیک نشان هاشکل( تغییر a. شکل )کنیدمیتفاوت بین دو نمودار را مشاهده 

که در انتها، شما به نیروی بسیار زیادی جهت شکستن آن نیاز دارید، اما این ماده به طور ناگهانی دچار  دهدمیاین شکل نشان 

 .کشدمیدریافت که ماده خود را تا حد بسیار بیشتری  توانمی (b)مورد شکل اما در  شود؛میشکست 

شما امروز دو خاصیت بسیار مهم یک ماده یعنی شکل پذیری . برآمدگی در نمودار فوالد نشان دهنده ناحیه شکل پذیر ماده است

که االستیسیته و شکل پذیری به طور  ایددریافته احتماالًو االستیسیته را آموختید. حال در مورد یک ماده ترد چه طور؟ شما 

 . باشندمیکلی با یکدیگر متفاوت 



 

 

 نمونه و ماده شکل پذیر فوالدنمونه . شودمیمرحله فرا االستیک یک ماده تحت عنوان شکل پذیری یا تردی یک ماده شناخته 

و  ی این بار را تحمل کردهصشیشه تا حد مشخ ،کنیدمیماده ترد شیشه است. هنگامی که شما نیرویی را بر روی شیشه اعمال 

 بنابراین مرحله فرا االستیک یک ماده بیان کننده شود؛میی بزرگ دچار شکست هاشکلبه طور ناگهانی بدون نشان دادن تغییر 

 شکل پذیری یا تردی ماده است.

اما حتی یک فرو رفتگی را در یک شیشه را در بدنه یک خودرو مشاهده کنید،  هاییرفتگیبه همین دلیل ممکن است شما فرو 

 یا یک ستون بتنی مشاهده نکنید.
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