
2مقاومت مصالح 
مدرس: محسن اصفهانیان

فهرست مطالب:
تحلیل تنش و کرنشمباحث تکمیلی در -1

انتقال تنش- 1-1
بعديتحلیل تنش سه- 1-2
ايمسائل تنش صفحه- 1-3
ايمسائل کرنش صفحه- 1-4

شکستوتسلیمهاينظریهبرايمقدمه-2
شکست تسلیم در مواد- 2-1
هاي شکست استاتیکینظریه- 2-2
مکانیک شکست- 2-3

فشارتحتهاياستوانه-3
هاي جدار نازكاستوانه- 3-1
هاي جدار ضخیماستوانه- 3-2
انطباق فشاري- 3-3

تیرهادرخیز-4
روش انتگرالی- 4-1
توابع منفرد- 4-2
مساحت-روش ممان- 4-3

انرژيهايروش-5
اصل کار مجازي- 5-1
نظریه ماکسول- 5-2
نظریه کاستیگلیانو- 5-3

استاتیکینامعینمسایل-6
هاستونکمانش-7

نظریه اویلر- 7-1
احیطردرتنشتحلیلکاربردبرايمقدمه-8

بندي:بارم
)29/8/92(نمره6ترممیان
نمره9ترمپایان

نمره5و کوییزهاتکالیف
نمره20جمع

شدخواهندبرگزارتمرینحلکالسدرکوئیزها.
روزهرازايبه%10پروژهوتکالیفتحویلدرجریمه تأخیر

.باشدمیهفتهیکقبولتأخیر قابلمدتاست. حداکثر
بامشورتصورتدرحتیرا،خودتکالیفبایدودانشجهر

.دهدپاسخمستقالًدیگران،
بودخواهند"بستهکتاب"صورتبهامتحانات.

مراجع:
1- Popov, E. P., Engineering Mechanics of Solids, Prentice-Hall, 1990 (150056)
2- Beer, F.P. and Johnston, E. R., Mechanics of Materials, McGraw-Hill, 1981.
3- Hibbeler, R. C., Mechanics of Materials, 6th Edition, Prentice-Hall, 2005.
4- Hortog, D., Advanced Strength of Materials, McGraw-Hill, 1972
5- Timoshenko, S., Strength of Materials, Van Nostrand, 1955.

Selected Internet Resources
1) http://www.me.mtu.edu/~mavable/MoM2nd.htm
2) https://ecourses.ou.edu/cgi-bin/eBook.cgi?topic=me
3) http://www.mdsolids.com/
4) http://web.mst.edu/~mecmovie/
5) http://www.mechanics-of-materials.com/
6) http://www.yourotherteacher.com/sample_videos/d1/Engineering.html



براي استفاده در تعیین مقطع بحرانیتوابع تکینگی

Q(x):(Load Intensity Function)تابع توزیع بار خارجی 

Shear Load)تابع توزیع برشی برشی  Distribution Function):

V(x) =

:(Bending Moment Distribution Function)وزیع بار خمشی تابع ت

M(x) =



خواص مواد.1
 اي از آلیاژهاي فوالدپارهمکانیکی خواص



)C)68 °F° 20چگالی مواد مختلف در دماي 
ESDUاز  (1984)

)C)68 °F° 20مدول االستیسیته مواد مختلف در دماي
ESDU (1984)از 



)C)68 °F° 20در دماي ون براي مواد مختلفضریب پواس
ESDU (1984)از 

الی20ییدماگستره در ضریب انبساط حرارتی مواد مختلف
200 °C)68 392الی °F(

ESDU (1984)از 



ضریب انتقال حرارت رسانایی مواد مختلف 
ESDU (1984)از 

)C)68 °F° 20در دماي گرماي ویژه مواد ختلف 
ESDU (1984)از 



استانداردهاي فوالدهاي کربنی و آلیاژي
) شماره فوالد بر اساس کدهاي چهاریا پنج رقمی مشخص AISI)American Iron and Steel Instituteمطابق استاندارد

شود.می
X  Y  ZZX Y ZZZ

X :.نمایانگر نوع آلیاژي که در فوالد بکار رفته است
Y:نگر کل درصد آلیاژي که در فوالد بکاررفته است.نمایا

ZZ :.نمایانگر صد برابر درصد کربنی که در فوالد بکار رفته است
ZZZ :1کار رفته (بیش از نماینده صد برابر درصد کربنی که در فوالد به%(

کدهاي آلیاژهاي مختلف به شرح زیر است:

No Alloyفوالد کربنی ساده، بدون آلیاژ1

NiNickel Alloyفوالد آلیاژ نیکل2

-Ni-CrNickelکرمیوم-فوالد با آلیاژ نیکل3 Chromium

-Mo-Ni-CrMolybdenumکرمیم- نیکل- فوالد با آلیاژ مولیبدن4 Nickel- Chromium

CrChromiumفوالد با آلیاژ کرومیوم 5

Cr-VChromium-vanadiumوانادیوم–فوالد با آلیاژ کرومیوم 6

WTungstenفوالد با آلیاژ تنگستن7

-NI-Cr-MoNickelمولیبدنیم- کرمیوم-فوالد با آلیاژ نیکل8 Chromium- Molybdenum

-Si-MnSiliconمنگنز-فوالد آلیاژي سیلیکون9 Manganese

-S-MnSulfurمنگنز -فوالد آلیاژ سولفور11 Manganese

S-MnManganese Sulfideولفات منگنزفوالد آلیاژي س12

MnHigh Manganeseفوالد آلیاژي با منگنز زیاد13

MnModerate Manganeseفوالد آلیاژي با منگنز متوسط14

باشند.همه انواع شامل مقدار کمی منگز، سیسلیم، گوگرد، فسفر می

:مثال

کربن دارد%0,3آلیاژ نیکل و %1= فوالدي که 2130
کربن دارد%0,4کرمیوم دارد و -نیکل-آلیاژ مولبندن%3= فوالدي که 4340

کربن دارد%1کرمیوم و %2= فوالدي که 52100
کربن%0,15= فوالد ساده کربنی با 1015



اثر اضافه شدن آلیاژ به فوالد

ماده اضافه شده
ALCrCuNiMnMoPSVWSIخاصیت

+++++++++م کششیاستحکا

++++++++تنش تسلیم

-+--+--مقاومت در برابر ضربه شکاف

-+++--+استحکام سایشی

--+-+++--قابلیت تغییر شکل گرم

-------قابلیت تغییر شکل سرد

--++---قابلیت براده برداري

-+-+مقاومت خوردگی

+-++++مقاومت در برابر زنگ زدن

++++-+کاريدماي سخت

+++++++بهسازي-کاريقابلیت سخت

-+++++قابلیت نیتره کردن

+++++++نقطه لهیدگی

-انبساط

---+---اريکقابلیت آهنگري و چکش

--++----قابلیت جوشکاري فشاري

--++--قابلیت جوشکاري ذوبی

++-+قابلیت شکنندگی (سرخ)

-----سرعت بحرانی سرد شدن

+-++++مقاومت در درجه حرارت زیاد

در خواص فوالدبه معناي تأثیر + 
به معنی تاثیر منفی در خواص فوالد-

جاي خالی                  به معنی عدم تءثیر در خواص



:استانداردهاي آلومینیوم

XYZZCشوند:اي مشخص میآلیاژهاي آلومینیوم با کد چهار شماره

X:گستره   = نمایانگر نوع آلیاژ استSut

X =127-12آلومینیوم)%99لیاژ (بیش از آبدون

X=2آلیاژ مسCu26-62

X=3آلیاژ منگنزMn16-29

X =4آلیاژ سیلیکانSi19-42

X =5آلیاژ منیزیمMg28-42

X=645-18آلیاژ منیزیم و سیلیکان

X=7آلیاژ رويZn33-83

Y.نمایانگر تغییراتی که در مواد آلیاژي داده شده است =
Y=0ون تغییر بد

9Y=1مقداري ناخالصی در مواد آلیاژي

ZZکار رفته است (عدد دقیقی نیست)ه= نمایانگر مقدار تقریبی آلیاژ ب

C.براي مشخص کردن نوع حرارت کاري است =
C = Fبدون حرارت کاري

O =بازپخت شده

=(H3سخت کاري شده H (H1

=(T10ي شده با درجات مختلف سردکاريحرارت کار T (T1



Cuاستانداردهاي مس:   

%CuآلیاژنامUNS #Sut (ksi)

99.9
خالص مس

C 10000-C1300032-50ـــبدون آلیاژCommercially Pureتجاري

Zn+BeC17000بریلیوم و رويBeryllium Brassبرنج بریلیوم

ZnC2100037رويGliding Brassبرنج طالئی95

ZnC22000رويCommercial Bronzeبرنز تجارتی90

ZnC2300039-70رويRed Brassبرنج قرمز85

ZnC24000رويLow Brassبرنج سبک80

ZnC260008-65رويCot ridge Brassبرنج فشنگ70

ZnC27000رويYellow Brassبرنج زرد

ZnC2800025-53رويMontez Metalمانتزفلز 60

Zn+PbC33000روي و سربLeal Brassبرنج سربی

SnC5000066-128قلعPhosphor Bronzeبرنز فسفري90

AlC606000-C6420085-90آلومینیومAluminum Bronzeبرنز آلومینیوم93

SiC64700-C66100سیلیکانSilicon Bronzeبرنز سیلیکونی

NiC70000نیکلCopper Nickelمس نیکلی

Co %0.3بریلیوم- کبالتBeryllium copperمس برلیوم
2% Be

?185

?MnمنگنزMagnesium copperمس منگنز


