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چکیسُ
پّیٕطٞبی تطٔٛپالؾتیه غبِجب اظ َطیك

ٔ brittleی قىٙٙس ِٚی ٔیت ٚاٖ ٘تیدٌ ٝطفت وcrazing ٝ

ٕٟٔتطیٗ ٔیىطٔٚىب٘یؿٓ زضوٙتطَ قىؿت ٔی ثبقس .ای ٍٝ٘ٛٙپّیٕطٞب ثطای قط ٚ ٔٚایدبز قىبف احتیبج ثٝ
ا٘طغی وٕی زاض٘س  ٚزض ٖیٗ حبَ ا٘طغی ثطای ضقس ایٗ قىبف ٘یع پبییٗ ٔی آیس  ٚزاضای اؾتحىبْ يطث ٝای
پبئیٗ ٔی ق٘ٛس ٛٔ .از  ductileزاضای ا٘طغی ثبال یی ثطای قط ٚ ٔٚایدبز تطن ٔی ثبقٙس أب ا٘طغی ثطای
ضقس تطن زض ایٗ ٔٛاز ثؿیبض پبئیٗ اؾت.
زض وُ ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝقىؿت اوثط پالؾتیىٟب ثٚ ٝیػ ٜپّیٕطٞبی قیك ٝای ثَ ٝطیمٔ brittle ٝی ثبقس
 ٚزِیُ ایٗ أط ایٗ اؾت و ٝاٌطچ ٝزض ایٗ پّیٕطٞب پطٚؾ ٝخصة ا٘طغی ٘ٓیط ٔىب٘یؿٓ

ٚ crazing

 shear yieldingضخ ٔی زٞس أب ایٟٙب زض ٘ٛاحی اَطاف ٘ٛن  crackا٘دبْ ٔی پصیط٘س .ثٙبثطایٗ افعایف
٘طٔی پّیٕط یب  toughnessظٔب٘ی ضخ ٔی زٞس و ٝحدٕی و ٝایٗ ٔىب٘یعٟٔبی اتالف ا٘طغی زض آٖ نٛضت
ٔی ٌیطز ،ث ٝا٘ساظ ٜوبفی ثعضي ثبقس  .ثَٛ ٝضی وٕٞ ٝعٔبٖ ضقس  craze ٚ voidثس ٖٚتغییط زض ذٛال
زیٍط پّیٕط أىبٖ پصیطز.
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