
 

 

 فوالدی هایسازهدر  و شکست انواع خرابی

طراحی  هاپل هایپایهاعضای کالفی و یا  تیرها، ،هاستونهمه اعضای یک ساختمان را از جمله  مهندسان سازه عنوانبهما 

 که ابن اعضا بتوانند در برابر نیروهای خاصی مقاومت کنند. گیردمیاین طراحی به نحوی صورت  .کنیممی

که  نیمکمیطراحی  ایگونه به و سپس اعضا را کنیممینیروها را در اعضای مختلف محاسبه  ،کنیممی بینیپیشما یک بار را 

به  نیرو در اعضای خاصی ،غیرمنتظرهبا نامشخص  اما گاهی اوقات به دلیل بارهای؛ بتوانند در مقابل بار مورد نظر مقاومت کنند

از  محتمل هایخرابیاما انواع ؛ شودمیدچار شکست  نهایتاًمقاومت کند و  برابر آندر  تواندنمیعضو  که یابدمیحدی افزایش 

 کرد.نگران نباشید، در این مقاله درباره این موارد صحبت خواهیم  ؟شودمیچگونه یک عضو دچار خرابی  چه قرار هستند؟

عضو  1000با فوالد شبیه در کنار هم قرار دادن قطعات یک پازل است. شما  ایسازهساخت است و  پذیرشکل ایمادهفوالدی 

ر بسیا ایمادهکه فوالد  آنجاییهم ساده نیست. از  قدرآناما این کار ؛ را به هم متصل کنید هاآندر یک سازه دارید که باید 

 هایگرهید مشکالت مربوطه را درک کنید. هر یک از توانمیاعضایی بلند و باریک ساخت. حال شما  آناز  توانمی، استمحکم 

عالوه  کنیم، سازیشبیهبررسی شوند. اگر ما هر مفصل یا گره را در سازه فوالدی  ،کندمیسازه باید به لحاظ نیرویی که تجربه 

 فوالدی صحبت هایسازه. حال بیایید در مورد انواع خرابی در یابدمیش کارایی سازه نیز کاه بر اینکه احتمال خطر وجود دارد،

 کنیم.

 خرابی در اتصاالت -1

با دقت زیاد و به یم هر عضو فوالدی را توانمیفوالدی است. ما  هایسازهدر  هاخرابی ترینشایعو  ترینمهماین نوع یکی از 

است. شما باید مجموعه بارها را در نظر بگیرید و سپس به طراحی  کنندهخسته هامفصلشکلی زیبا طراحی کنیم اما طراحی 

نشده  بینیپیشنیرویی  اول ناشی از در درجهخرابی اتصاالت  کلی، طوربهاما ؛ مفصل تحت بیشترین نیروی ممکن بپردازید

 هافصلمبا این حال  یکنواخت است. ایماده بارهای ثانویه را تحمل کند. دلیل این است که فوالد تواندمیهر عضو فوالدی است. 

اکنون اجازه دهید یک مفصل را  .هاآنشده هستند اما نه همه  بینیپیششکننده دارند و تنها قادر به تحمل بارهای  رفتاری

 در نظر بگیریم. در یک سازه فوالدی

. هر گونه اندشدهدچار خرابی  هاز بولتتعدادی ا دچار شکست شود، چرا که حال این احتمال وجود دارد که مفصل باال

راحی اگر هنگام ط که یکی از اساتیدم به من گفت: آورممیخرابی شود. به یاد  د منجر بهتوانمی در محاسبه مقادیر انگاریسهل

یک  در از دو بولت باز هم بایداعم از کششی با فشاری تحمل کند،  نیروها را دتوانمییک اتصال متوجه شدی که یک بولت 

. در حقیقت او به این نکته اشاره داشت که وجود تنها یک بولت به منزله نبود هیچ بولت در اتصال است. دل استفاده کنیااتص

کنیم.  بولت استفاده منطقی است که از دو این حالت مغایرت با محاسبات داشته باشد اما با اینکه ممکن است کنممیامن فکر 

این را بدانید که سازه تحت کنترل شما نیست و شما قادر  طراح سازه یک بولت کفایت کند اما نوانعبهاز دیدگاه شما  شاید

که پیچ در شرایط  داندمیچه کسی  ،کنیدمیکنترل کنید. فرض کنید فقط از یک پیچ استفاده  را غیرمنتظرهوقایع  نیستید که

همیشه بهتر این  بنابراین؛ این احتمال وجود دارد ؟شودمیدگی آیا بولت دچار زنگ ر ؟گیردمیواقعی تحت چه چیزهایی قرار 

بولت در نظر نگیرید. این کار  7بولت نیاز دارید،  6به  اما وقتی؛ تنها یک بولت استفاده کنید جایبهاست که از دو بولت 

 .کنممیکه در مورد چه چیزی صحبت  دانیدمیحال  است. غیرمنطقی



 

 

باید در مورد طول جوش  آنطول جوش را بررسی کنید. پس از  ه باید انجام دهید این است که، همه کاری کهاجوشدر مورد 

 ود.طراحی ش دقتبه. اتصال شکننده است و بنابراین باید شودمیانجام  محلباشید. دلیل این است که جوش در  کارمحافظه

 خرابی در تیرها -2

دچار شکست شوند. حالت دیگر وقتی است که بارهای جانبی در تحت خمش  تیرها که افتدمیوقتی اتفاق  شکست خمشی

 فوالدی محسوب هایسازهدر  هاشکست تریناحتمالکم  اما این نوع شکست یکی از؛ افزایش یابند آنبیش از ظرفیت  تیر

 رآوردهبورد نظر و بعد بررسی کنیم که آیا معیارهای م یم از یک فرمول استفاده کنیمتوانمیما  . دلیل این است کهشودمی

 یا خیر. شوندمی

 این شکست ناشی از کمانش پیچشی جانبی است. .شودمیی مهم در تیرها محسوب هاشکستبا این حال این خرابی یکی از 

 

 

 



 

 

این  دلیل این است که ؟افتدمیچرا این اتفاق  .افتدمیکه چگونه کمانش پیچشی جانبی اتفاق  دهندمیباال نشان  هایشکل

بار  که نیمکمی، ما فرض کنیممیتیر مهار نشده باشد. وقتی باری به تیر اعمال  بال فشارکه  افتدمینوع شکست زمانی اتفاق 

ز از . این گریشوندمیو خارج از مرکز وارد  این نظریه چندان واقعی نیست. بارها به کف تیر اما شودمیتیر وارد  مرکز به دقیقاً

 درستیهباِستادهای برشی  از طریق بتنی هایعرشهمهار نشده است. وقتی  بال تیر چرا که شودمیگشتاور خمشی  مرکز منجر به

، همواره باید این ایطرهاما در مورد تیرهای ؛ به تیر متصل شوند، دیگر لزومی ندارد در مورد این نوع شکست نگران باشید

 دلیل این است که .شوندمیدر چنین شرایطی دچار شکست  معموالً فوتی 8یا  7 ایطرهشرایط بررسی شوند چرا که تیرهای 

 بال تیر به هیچ طریقی مهار نشده است.

 شکست تحت فشار -3

چرا که سازه مربوطه دارای ستون است. با توجه به  شودمیدر یک ساختمان محسوب  هاشکست ترینمهماین شکست یکی از 

 بخوانید. اینجاید در توانمیتکمیلی را  توضیحاتار گرفته است، مورد بحث قر قبالًاین موضوع  اینکه

 

 شکست تحت کشش -4

وقوع این حالت بسیار کم خواهد بود اگر سازه به  احتمالیک ماده را بیش از حد بکشید.  که افتدمیاین شکست زمانی اتفاق 

به حد تسلیم شدگی  در این نوع شکست عضو در ابتدا را مطرح کنم. اینکتهنحو درستی طراحی شده باشد. اجازه دهید 

. این حالت منجر شودمیو در نهایت به دلیل کاهش مقطع عرضی دچار شکست  شودمیسپس وارد فاز گلویی شدن  ،رسدمی

 دچار شکست شود. نهایتاًتا  شودمیمتحمل  بار زیادی را جسمو  شودمیانرژی کرنشی بسیار زیادی  به

 شکست موضعی -5

اگر  .شودمیکششی، فشاری و یا خمشی ن یی از نوعهاشکستدچار  عضو شما به قدری محکم و مقاوم است که فرض کنید که

کمانش موضعی در  ی موضعی،هاشکست ترینرایج یکی تز .افتدمیخرابی موضع اتفاق  نیروها از یک حد معینی فراتر بروند،

 شکل است. Iمقطع 

http://structuralmadness.blogspot.com/2014/03/charlie-chaplin-and-his-buckled-stick.html


 

 

 

 

این  .افتدمیخرابی موضعی اتفاق  که موجب شکست کامل عضو شود، ایاندازهبهاما نه  یابندمیافزایش  هاتنشکه  هنگامی

اما باز هم عضو  شودمیعضو  این خرابی باعث کاهش سختی .سیمشنامیدر تیرها با نام کمانش موضعی  خرابی موضعی را

 و یا تخریب شود. که سازه باید تعمیر دهدمیاین نوع خرابی، خوب است چرا که به ما نشان  د بار را تحمل کند.توانمی

 مترجم: بهاره یهرامی 
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