
 

 

 فوالدی هایسازهطراحی و ساخت  درفوالد ساختمانی  هایویژگی

مشخصات مختلف فوالد در این مقاله در مورد فوالدی به مشخصات فوالد ساختمانی بستگی دارد.  هایسازهطراحی و ساخت 

 .شودمیبحث فوالدی  هایسازهدر طراحی و ساخت  هاآنو اهمیت 

 
 1شکل 

 فوالدی هایسازهفوالد ساختمانی برای طراحی و ساخت  هایمشخصه

 از: اندعبارتفوالد ساختمانی  هایمشخصه

 کشش 

 برش 

 سختی 

 خزش 

 وارفتگی 

 خستگی 

 :مشخصات کششی

 -فوالدی استفاده شوند. منحنی تنش هایساختماندر ساخت  توانندمیمختلفی از فوالدهای ساختمانی وجود دارد که  هایرده

 مشاهده کنید. 2در شکل  توانیدمیآمده را  به دستمایش کشش فوالد ازکه  ایسازهکرنش معمولی برای انواع گوناگون فوالد 



 

 

عد بو فوالد  یستدر این محدوده، تغییر شکل سازه فوالدی دائمی ن .دهدمیمحدوده االستیک را نشان  ،بخش نخست منحنی

 .گرددیبرمخود شکل اصلی به از برداشتن بار 

  

 : منحنی تنش کرنش معمولی انواع مختلف فوالد2شکل.

همحدود. چنانچه بار روی فوالد افزایش یابد، بعد از اینکه به است مگا پاسکال 10×62مدول االستیسیته تمام انواع فوالد برابر با 

 تسلیم خواهد شد.معین  ینقطهدر یک پالستیک رسید  ی

 .رسدیم 0.002تنش تسلیم( به کرنش ) یمشخصست که فوالد تحت اثر تنش ا یانقطهتسلیم  ینقطه

توزیع مجدد تنش  یاجازهویژگی مهمی است که  ،نشان داده شده است 3که در شکل  طورهمانفوالد ساختمانی  یریپذشکل

 .شودمیتعریف فوالد درصدی از کاهش مقطع عرضی  صورتبه یریپذشکل. دهدیمرا  یکسرهدر اعضای فوالدی 

 
 : منحنی تنش کرنش فوالد3شکل.

 یریپذشکل



 

 

 0.3با است  برابراالستیک و پالستیک  یمحدودهبرای ، نسبت کرنش عرضی به کرنش محوری است و به ترتیب پواسون ضریب

 .0.5و 

 .شوندمیمختلف فوالد ساختمانی در دمای اتاق تولید  هایشکلفرآیندی است که  )نورد سرد( سرد کاری

ی است . تنش پسماند تنششودمیبا کاهش روبرو سازه  یریپذشکلاما  ابدییمفوالد ساختمانی افزایش  یریپذشکلدر نتیجه، 

 .ماندیمباقی  ،که در عضو فوالدی بعد از اینکه ساخته شد

یمر تغییکششی فوالد را خصوصیات  در نظر بگیرید زیرا را کرنش، الزم است مقدار که آزمایش کشش انجام شود تا زمانی

 .دهد

ا در بکرنش  مقدار نرمالهر چند، گرفت.  در نظررا کرنش باالیی  باید مقدار، باشدبارهای دینامیکی  تحتفوالدی  یسازهاگر 

 .شودمینظر گرفتن بارهای استاتیکی در سازه ارائه 

 گویند. ، چقرمگیرا انرژی جذب درساختمانی توانایی فوالد 

 مشخصات برشی

 است.برابر تنش تسلیم فوالد  0.57و حدود  شودمیفوالدی در گسیختگی تحت تنش برشی مشخص  یسازهمقاومت برشی 

 .کندمیاالستیک فوالد ساختمانی را بیان  یمحدودهمدول االستیک برشی، نسبت تنش برشی به کرنش برشی در 

از فرمول  توانمیدر نظر گرفته شود یا  گیگا پاسکال 75.84 تواندمیمعمول، مدول االستیک برشی فوالد ساختمانی  طوربه

 مدول االستیک برشی استفاده کرد: یمحاسبهزیر برای 

𝑮 1 -معادله  =
𝑬

𝟐(𝟏+𝝁)
 

 که:

Gمدول االستیک برشی فوالد : 

Eمدول االستیسیته ی فوالد : 

µضریب پواسون : 

 سختی

رگرفته ب تعاریف و آزمایش استاندارد هایروش. است غیر االستیکدر برابر تغییر شکل فوالد ساختمانی تحمل  میزان ،سختی

: برینل، کندمیسه آزمایش مختلف را برای ارزیابی سختی فوالد مشخص  ؛(A370-05) یفوالد قطعاتمایش مکانیکی از

 .پرتابلراکول و 

 



 

 

 برای آزمایش تنهانهبرای برآورد سختی فوالد ساختمانی استفاده شوند. سختی فوالد  توانندمی هاآزمایشهر کدام از این 

 .شودمیبلکه برای ارزیابی مقاومت کششی فوالد نیز استفاده  ،یکنواختی محصوالت مختلف

 
 : آزمایش راکول برای ارزیابی سختی فوالد4شکل.

 خزش

رخ  سوزیآتشیا تنش ثابت و خزش در اثر . شودمیتعریف تدریجی کرنش فوالد تحت تنش ثابت  تغییر صورتبه خزش

 .دهدمی

 یپوشچشمقابل، مورد توجه قرار گیرد آتش باید اثر وجودموردی که  از نظرصرف  فوالدی ایسازهطراحی و ساخت قاب  درخزش 

 است.

 وارفتگی

درصد بیشتر از  5، مقاومت تسلیم فوالد حدود معموالًفوالد ساختمانی تحت اثر تنش ثابت است.  کاهش تدریجی وارفتگی

است،  0.01حدود  که در انبساط طولی پالستیک متحمل سازه فوالدیو  یابدمی، افزایش دهدمیتنشی که کرنش را کاهش 

 خواهد شد.

 خستگی

ی هاآزمایش. شودتعریف می سیکلیبار  تأثیرترک تحت  گسترشو  گسیختگی فوالد ساختمانی به علت شروع صورتبه خستگی

یش تیر چرخشی و آزمایش بار محوری؛ وجود گوناگونی برای ارزیابی خستگی فوالد ساختمانی از جمله آزمایش خمش، آزما

 دارد.



 

 

 

 : آزمایش خستگی5شکل.
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