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با یادخدا

تقدیم به روح پاک
مادرم
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فیلم شماره 1
موضوع :شبیه سازی ساختاری شکست
نمایش فیلم در صورت امکان زمانی
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چکیده
ارائه حاضر جمع بندی مطالبی بطور خالصه در ارتباط
با ماشین هاوروش آزمون خزش می باشد .
نخست با تعریف خزش و ا شاره به دالیل و عوامل تاثیر
گذار بر خزش و نمایش چند نمودار شروع وآنگاه به
مبحث ماشین ها وروشها خواهیم پرداخت .
در انتها نیز به ضمایم،اشاره به چند استاندارد و همچنین
به منابع اشاره خواهد گردید امید است مثمر ثمر واقع
گردد .
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خزش چیست ؟
خزش عبارتست از تغییر شکل آهسته و
پیوسته جامد تحت تنش ثابت با زمان که
تنها در دماهای باال رخ میدهد،
(0.4نقطه ذوب کلوین مواد جامد) .
آنچه که مسلم است شرایط ترمودینامیکی
و مشخصههای سینتیکی تأثیر بسیار
زیادی بر روی ریزساختار ماده دارند ،به
عنوان مثال پدید ٔه نفوذ رابط ٔه مستقیمی با
دما دارد و این خود تأثیراتی روی خواص
مکانیکی مواد و پدیده خزش میگذارد.

.
بطور کلی پدیده خزش تابعی پیچیده از تنش ،زمان ،دما ،اندازه شکل دانه ،ریزساختار ،کسر
حجمی و ویسکوزیته فازشیشهای در مرز دانهها ،تحرک نابجاییها و … میباشد.

مکانیزمهای خزش
براین اساس مکانیزمهای خزش سه نوع اند:
 -1مبتنی بر نابجاییها
 -2مبتنی بر نفوذ
 -3مبتنی بر حرکت مرزهای دانه
که بر اساس شرایط محیطی اعمال شده روی ماده از قبیل دما
هر کدام از این مکانیزمها قابلیت بروز و ظهور دارند
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چرا مطالعه و آزمون های خزش اهمیت دارد ؟
براساس آنچه گفته شد تولید قطعاتی که بتوانند درمدت زمان ودمای خاص
خواص مکانیکی خود را حفظ کنند ازاهمیت باالئی برخوردار است.
به جرات می توان گفت توانائی و داشتن این تکنیک از وجوه ممیزه اختالف
سطح تکنولوژی کشورهای در حال توسعه می باشد .
برای مثال نیرو گاههای حرارتی ،مخازن تحت فشار ،دیگ های بخار،موتورها
وپره های توربین و نیروگاههای هسته و صنایع هوافضا پیشرفت خود را
مرهون این علم و مطالعات مربوطه میباشند .
بدون بررسی نمودارهای کاربردی خزش که از آزمونها استخراج گردیده
امکان پذیر نیست  .همچنین با بررسی این داده ها امکان پیدا کردن راههای
مناسب و مواد مقاوم در خزش امکان پذیراست .
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آزمون در خزش فلزات
فرموله کردن و تفسیر خزش مانند تمام تالشهائی که در فیزیک و مکانیک متالورژی رخ می دهد برای رسیدن به مدلی است که
با آن بتوانند عالوه بر تفسیر رخداد های حادث شده به پیش بینی برخی رخداد های مشابه دیگر بیانجامد .
اولین ماشین آزمایش خزش در سال  1948در بریتانیا برای آزمایش مواد برای هواپیما برای دیدن اینکه چگونه آنها در ارتفاع
زیاد ،دما و فشار ایستاده بودند .اولین بار این ماشین آالت توسعه یافت تا در محاسبه و درک میزان خزش موادگامی اساسی
بردارد .
دستگاه آزمون خزش منحنی وابسته به زمان را با محاسبه میزان ثابت خزش و با توجه به زمان الزم برای تغییر ماده ،ارائه می
دهد .
دستگاه تست یا اندازه گیری خزش تمایل یک ماده پس از تحت فشار قرار گرفتن در معرض سطوح باالی تنش ،تغییر شکل آن
در رابطه با زمان در کناردمای باالدر یک شی را می سنجد.
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تست خزش
تست خزش معموال به صورت کششی انجام می شود و نمونه های تست نیز دارای
شکلی مشابه نمونه های تست کشش هستند .نمونه های تست خزش کششی ،مقطع گرد
یا مستطیلی دارند ولی اندازه آن ها استاندارد نشده است.
اندازه های واقعی نمونه ها به نوع ماشین تست بستگی دارد .ماشین های
تست خزش باید خصوصیاتی به شرح زیر داشته باشند:
الف) از قابلیت اعمال و حفظ نیروی کششی ثابت برخوردار باشند.
ب) باید کوره ای مناسب برای حفظ دمای نمونه آزمایش در مقدار مورد نظر و در
محدوده ای بسیار نزدیک به آن را داشته باشد.

پ) وسایل الزم برای اندازه گیری دقیق افزایش طول نمونه را دارا باشند.
اگر ماشین تست فقط برای اندازه گیری اطالعات مربوط به تنش تا گسیختگی مورد
استفاده قرار گیرد ،آخرین شرط قید شده ،الزم نخواهد بود.
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پدیده خزش بهطور معمول
در سه مرحله صورت می پذیرد
مرحله  :۱در مرحل ٔه اول ابتدا شیب زیاد است و سپس کم میشود .یعنی نرخ کرنش با گذشت زمان کاهش پیدا میکند .در
این مرحله اثر کارسختی بیشتر از کار نرمی است.

مرحله  :۲در مرحل ٔه دوم نرخ کرنش ثابت میشود و نمودار به صورت تقریبا خطی میشود .در این مرحله کار سختی و
کار نرمی تقریبا ً به تعادل میرسند و موجب ثابت شدن نرخ کرنش میگردند.
مرحله  :۳در مرحل ٔه سوم نیز به دلیل کاهش چشمگیر سطح مقطع جسم و گلویی شدن ،تنش در مقطع جسم به طرز قابل
توجهی افزایش یافته و در نتیجه نرخ کرنش (شیب نمودار) افزایش مییابد تا این که جسم پاره میگردد.

در آزمون خزش با روش تنش ثابت مرحل ٔه سوم وجود ندارد و نمودار آن شامل مرحل ٔه  ۱و  ۲تا زمان شکست کامل است
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مراحل خزش

Constant Load)
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فیلم شماره 2
موضوع :مبنای علمی تست اول خزش
نمایش در صورت امان زمانی
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.انواع آزمون
آزمونها بطور کلی دو گونه می باشند

آزمون بلند مدت
مناسب پیش بینی ها
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آزمون سریع

مبنای آزمون خزش
تغییرات در شكل منحنی های خزش به علت تغییرات دما و تنش های آزمایش ایجاد
می گردد که این مسئله در شکل روبرو نیز نشان داده شد .دماها و تنش های باال
محدوده مرحله اول را کاهش داده و عمال مرحله ی دوم را حذف می نمایند ،در
نتیجه نرخ کرنش به طور پیوسته افزایش می یابد .
با کاهش دما و تنش ،مدت زمان مراحل اول و دوم به طور فراوانی افزایش می یابد
و این احتمال وجود دارد که تغییر طول قطعه با کاهش دما و تنش دچار کاهش شود
آزمون های خزش جهت بررسی تغییرات ابعاد نمونه با گذشت زمان در دمای باال
انجام می گردند به این منظور در حالت کلی نمونه مشابه آنچه در مورد آزمون کشش
تک محوری انجام می گردد از هر دو طرف بین فک هایی نصب و تثبیت می شود.
نمونه سپس مطابق شکل روبرو در کوره ای انجام می گیرد که دمای آن از پیش
تنظیم شده است .با اعمال یک بار ثابت ،زمان و میزان تغییرات ابعاد نمونه ثبت و
رسم می گردد تا منحنی خزش مربوط به ماده در آن دما و تنش معین ،حاصل گردد.
SM106 MK IIیکی از تجهیزات رایج جهت انجام آزمون های خزش ،دستگاه
است که دراین شکل صفحه بعد مشاهده می شود .
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فیلم شماره 3
موضوع :نمایش آخرین ورژن دستگاه
نمایش فیلم در صورت امکان زمانی
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حالت دیگر بارگذاری نمونه ،نگه داشتن آن توسط یک فک باالیی و آویختن جرم از پایین آن در دمای
باالست  .روند انجام آزمون خزش را به شکل مرحله به مرحله می توان به صورت زیر جمع بندی نمود :
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

ابتدا ابعاد نمونه جهت محاسبه ی تنش و کرنش آزمون خزش اندازه گیری و ثبت می شوند .
نمونه برروی تجهیز انجام آزمون خزش قرار داده شده و سنجه در محدوده وسط طول نمونه جهت اندازه گیری ازدیاد طول
( کرنش خزشی ) نصب می گردند .
جرمهای مشخص جهت اعمال تنش ثابت به پایین نمونه آویخته می شوند تا ازدیاد طول نمونه توسط سنجه تعیین گردیده و
زمان ثبت شود.
با آویختن جرم به پایین نمونه ،یک کرنش آنی در آن اتفاق می افتد که باید اندازه گیری گردد .سپس زمان به ازای هر
5/0میلی متر ازدیاد طول ثبت می شود.
آزمون با شرایط یکسان در مورد یک نمونه ی جدید تکرار می گردد تا میانگین نرخ کرنش به دست آید .
آزمون های خزش در ادامه با استفاده از وزنه های دیگر (جهت اعمال تنش های مختلف) تکرار می شوند تا تأثیر سطح
تنش بر نرخ خزش نمونه مورد بررسی قرار گیرد.
منحنی های خزش ماده با توجه به داده های آزمایشگاهی به دست آمده رسم می شوند.به عالوه در صورت لزوم ،قوانین
خزش مورد نظر بر اساس این داده ها کالیبره می گردند (.ثوابت مربوط به جنس ماده معموال به روش های بهینه سازی تعیین می

شوند).
 .8در نهایت نرخ خزش هر یک از منحنی های رسم شده و سطوح شکست نمونه ها مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند تا جمع بندی
الزم در ارتباط با رفتار خزشی ماده صورت می پذیرد.
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.
لازم به ذکر است که انجام آزمایش تحت تنش ثابت نسبت به انجام آزمایش تحت بار
ثابت دشوارتر است .علت این امر آن است که با افزایش کرنش نمی توان بار را
متناسب با آن کاهش داد .به عالوه زمانی که شرایط الغری به وجود می آید با فرض
ثابت بودن تنش در نقطه ی الغری ،تنش در نقاط دیگر نمونه کاهش می یابد (به این
دلیل که نقطه ی الغری به عنوان محل تمرکز تنش عمل نموده و رابطه بین تنش و
کرنش پیچیده می شود ) .
بنابر این آزمایش تحت تنش ثابت زمانی دارای اهمیت است که تغییر طول نمونه به
طور یکنواخت ایجاد شده و از بروز پدیده ی الغری جلوگیری گردد .به همین دلیل در
آزمایش های تحت تنش ثابت مشکالت فراوانی به وجود آمده و نیز نسبت به داده های
حاصل از آن ها نیز نسبت به داده های حاصل از آزمایش های تحت بار ثابت از دقت
کمتری برخوردار هستند.
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انواع تست

(تنش ثابت –بارثابت )
دو روش معتبر در خزش متداول است که یکی تنش ثابت و دیگری بار ثابت می باشد و این به مشخصات درخواست،نوع جنس و
هدف از آزمون و مهارت(مهارت انباشت و تقریق )(غرق کردن )وحساسیت باال به میزان بار و نرخ جابجایی فرد در آزمون برمی
گردد.نکته مهماین است که این روش برای سرامیک قابل اعتماد وقطعی تر است.
لذا مشکلی که وجود دارد این است که اطالعات مناسبی از آزمون پایدار ممکن است کسب نگردد

برای رفع این مشکل توصیه براین است که هر دوروش در آزمون خزش برای مواد حتی االمکان بکار گرفته شود که صد البته به
مهارت و تخصص فرد در تصمیم گیری باز خواهد گشت .
اما هدف از آمونها توانایی تخمین طول عمر قطعه در شرایط خزش برای فرا ر از واماند گی و شکست می باد که الز مست با انجام
آزمون کاهش فشار و تقریق عمرخزش را تخمین زد امروزه این وظیفه را مدل سازی دررایانه ها بعهده دارند .
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تست سریع
طیف گسترده ای از نرخ تنش خزش
می تواند توسط استرس آرامش
حاصل شود
تست

E. W. Hart
𝐿ሶ = −𝑐 𝑃ሶ
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منحنی انحراف استرس آرام ساز برای تست خزش پایین به پایین.
)(A

فرمت دائمی تقریبی توسط
آزمون خزش پایین به پایین.
)(b
رابطه تنش-زمان
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آزمون طوالنی مدت
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تست خزش چهارنقطه ای
Four-point bend test

Force

Sample
3m
m

40mm
S = 20mm

Strain gage

S1= 40mm

4m
m
Spring

Alumina
Rods
Seesaw
echanism
LVD
T
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در این تست تغییر
مکان نسبی مرکز نمونه
نسبت به تکیه گاه ها
بررسی می شود.
البته تست سه نقطه ای
هم استفاده می شود.

آزمون رهایی تنش(گسیختگی)
دمای آزمون باید در حدودی که در بخش تست خزش بیان شد ،کنترل شود .اگر یکی از نمونه های آزمایش بشکند ،بر تمام
نمونه های باقیمانده بار وارد خواهد شد .دستگاه معموال طوری تنظیم می شود که با آزاد شدن بار به علت شکستن یکی از
نمونه ها ،یک میکروسویچ عمل کرده و کوره و ساعت اندازه گیری زمان را خاموش نماید؛ سپس می توان قطعه شکسته
شده را برداشت و آزمایش را برای قطعات باقیمانده ادامه داد .بنا بر استاندارد انگلیسی  3500الزم است که زمان تا
گسیختگی با دقت  ±1درصد اندازهگیری شود.
این واقعیت که تست خزش فرآیندی بسیار طوالنی است این مفهوم را می رساند که آزمایشگاه تست خزش نیاز به تعداد
بسیار زیادی تجهیزات دارد ،شاید حدود صدها ماشین تست خزش در یک آزمایشگاه الزم باشد؛ لذا آزمون خزش بسیار پر
هزینه است ،هم به خاطر هزینه باالی خرید ماشین آالت و هم به خاطر فضای مورد نیاز .بنابراین ،میزان صرفه جویی
اقتصادی ،زنجیره کردن نمونه ها و انجام آزمون با یک ماشین را به خوبی توجیه می کند.
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تفاوت بارثابت کم وزیاد
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ارزیابی نتایج آزمون خزش
نتایج آزمون خزش تا حدودی دارای پراکندگی است و عاقالنه نیست که برای یک دما و تنش بخصوص ،فقط به نتایج تنها
یک آزمون اکتفا شود؛ بنابراین ،می توان گفت که برنامه ریزی و انجام تست خزش بسیار پر هزینه است و عالوه بر این
انجام آن نیاز به زمان طوالنی دارد .برای به دست آوردن تصویر کاملی از مشخصات خزشی ماده ،به ازای هر ترکیبی از
تنش و دما ،انجام چندین آزمون و ثبت نتایج آن الزم است .با وجود این ،حتی اگر هر ترکیبی از ویژگی های خزشی ماده در
دوره های نسبتا کوتاه  1000یا  10000ساعته در دسترس باشد ،بسیار مشکل است که عملکرد خزشی آن ماده را در یک
دوره طوالنی از عمر ضمن خدمت ،پیش بینی کرد .برای مثال ،عمر قابل انتظار یک مولد بخاری نیروگاه می تواند نهایتا به
بیش از  20سال برسد (حدود  200000ساعت)؛ لذا ارزیابی چگونگی عملکرد قطعه در یک دوره طوالنی از عمر خدمت
آن ،بر پایه برونیابی نتایج آزمون خزش مثال  10000ساعته ،را نباید قابل اعتماد تصور نمود.
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تست کاهش خزش
مبنائی برای تحقیقات خزش در آینده
توجه :برخی تست های خزش سالها زمان می برد
Cr-Mo-V Steels in 811°K
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نکته
موضوع قابل توجه دیگر این است که آزمون خزش رفتار ماده را در شرایط دما و تنش ثابت تعیین می کند ،در حالی که
یک قطعه ضمن خدمت ،ممکن است مرتبا در چرخه سرما و گرما قرار گیرد و بار متغیری نیز به آن اعمال شود .با وجود
این نتایج آزمایش خزش را می توان با اطمینان کافی برای مقاصد طراحی مورد استفاده قرار داد ،مشروط بر این که
شرایط کار شامل مقادیر نسبتا ثابتی از تنش و دما در دوره های طوالنی کار باشد و تناوب چرخه های گرما و سرما کوتاه
باشد .در غیر حاالت یاد شده ،داده های تست خزش باید با احتیاط زیادی مورد استفاده قرار گیرند .غالبا استفاده از
اطالعات مربوط به قطعات و موادی که در شرایط کاری مشابه با قطعه مورد نظر بهکار گرفته شدهاند ،نیز مفید است.
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تست کشش -گسیختگی
نکته کاربردی برای کاربران
اگر زمان تا شکست ،برای دما و تنش بخصوصی مورد نظر باشد ولی نمایش تغییرات کرنش خزشی ضروری نباشد،
می توان تعدادی نمونه را به طور همزمان در یک ماشین آزمایش نمود؛ به این ترتیب از نظر اقتصادی در استفاده از
ماشین های تست خزش مقداری صرفه جویی خواهد شد .در این گونه موارد تعدادی از نمونه های آزمایش را می توان
در امتداد یکدیگر به صورت یک رشته بلند در داخل کوره قرار داد و بار مورد نظر را اعمال نمود (شکل زیر).در
این آزمایش ،مانند دیگر تست های خزش ،به هر نمونه یک ترموکوپل مستقل مربوط می شود.

32

نکته مهم
انجام آزمون بدون در نظر گرفتن هدف آزمون همچنین عدم تسلط به استانداردها ی آزمون
و آشنائی با ماشینها و حذف خطاهای سیستمی و انسانی قطعا نتیجه صحیحی به ما نخواهد
داد لذا در این قسمت به معرفی ماشینهای تست خزش و برخی تجهیزات خواهم پرداخت .
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استاندارد توصیه شده
تست فشارش
تست خمشی
تست پیچشی
تست فنری

34

بر اساس

استاندارد

ASTM E 328

اجزا ء اصلی ماشین تست خزش
یک ماشین تست خزش هر چقدر هم به روز باشد متشکل از بخش های زیر است

1تست کشش
 2کوره
3واحد ثبت
 4سنسورها و وسائل ارتباطی
 5رایانه برای پردازش و دیاگرام
6ابزار و تجهیزات کمکی و کناری
در کنار این موارد رسیدگی و کالیبراسیون برای دفع خطا مهمترین وظیفه اپراتورمی باشد

35

تجهیزات

{
36

ماشین تست خزش
ماشین تست خزش کششی طوری طراحی می شود که نمونه به صورت قائم
در آن قرار گیرد و معموال نیروی محوری به گیره های نمونه ،توسط یک
سیستم اهرم و بار مرده (آویختن وزنه) اعمال می شود .یک نکته مهم این است
که دمای نمونه در خالل آزمایش به خوبی تحت کنترل قرار داشته باشد و
عالوه بر این ،دما در تمام طول نمونه یکنواخت باشد .روش متداول ،استفاده
از یک کوره مقاومتی استوانه ای است که روی قاب ماشین کشش نصب
می شود و در امتداد قائم قابل جابهجایی است .کوره می تواند در امتداد هادی
خود به طرف باال و پایین حرکت کند تا در مکانی مناسب ،نمونه را در بر
گیرد ،یا به فاصله مناسبی از آن قرار گیرد به طوری که گذاشتن و برداشتن
نمونه آزمایش و همچنین تنظیم سیستم کرنش سنج امکان پذیر باشد .کوره باید
به مقدار قابل مالحظهای از طول نمونه آزمایش بلند تر باشد تا اطمینان از
برقراری دمای یکنواخت در تمام طول نمونه حاصل شود.
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38

تجهیزات
وزن هیپربولیک
کاهش وزن بروش ارشمیدوس (با افزودن مایع )
به شکل وزن :
𝑀𝐿0 1
𝑥𝜌𝜋 𝐿+

=𝑦
𝑀𝐿0 1
𝑥𝜌𝜋 𝐿+
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=𝑦

تجهیزات
کامپاننت (تجهیزات )
متعادل کننده
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43
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فیلم شماره 4
موضوع :مقایسه روشهای لودینگ
پخش فیلم درصورت امکان زمانی
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کوره

50

51

Equipment

52

توجه
با توجه به استاندارد
کنترل دما

باید توجه داشت که نبایستی بیش از اندازه محیط گرم گردد
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.
در استاندارد انگلیسی  ،)1969( 3500شرایطی که باید تست خزش در آن شرایط
انجام شود ،توضیح داده شده و بر تلرانس هر چه کوچک تر دما تاکید شده است،

برای انجام آزمایش تا  600درجه سانتی گراد ،باید دما ها تا حدود  ±2درجه سانتی
گراد ثابت نگه داشته شوند و برای محدوده  600تا  800درجه سانتی گراد ،این مقدار
 ±2.5درجه سانتی گراد ،و در دماهای بین  800تا  1000این مقدار  ±3درجه سانتی
گراد تعیین شده است.
برای رسیدن به این شرایط ،نه تنها باید کوره به دقت ساخته شود و توسط ترموکوپل
کنترل شود بلکه باید وسایل اندازهگیری دما از دقت و حساسیت باالیی برخوردار
باشند .کوره هایی که برای آزمایش خزش مورد استفاده قرار می گیرند ،معموال دارای
چند ناحیه هستند ،که هر یک از آن ها می تواند مستقال کنترل شود و به این ترتیب افت
دما ،که معموال در دو انتهای استوانه کوره وجود دارد ،جبران می شود .در طول گیج
نمونه باید چندین ترموکوپل دقیق قرار داده شود .حساسیت وسایل اندازهگیری دما باید
به قدری باشد که تغییرات نیم درجه سانتیگراد ،یا کمتر از آن را ،اندازهگیری کنند.
54
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بیشتر کرنش سنج هایی که برای تست های خزش به کار گرفته می شوند ،دارای
امکانات انتخاب مبدا اندازهگیری نیز هستند ،لذا ،می توان برد اندازهگیری آن ها را
تغییر داد و قرائت دقیق تری برای افزایش طول های بزرگ تر به دست آورد .اگر
انتهای بازو های کرنش سنج ها به طرفین نمونه آزمایش متصل شود ،ممکن است در
قرائت طول مشکالتی ایجاد شود؛ اما می توان بازو های کرنش سنج را در محدوده
ای خارج از قسمت اندازه گیری با استفاده از تیغه های تماس لبه تیز به گیج متصل
نمود .اتصاالت باید بسیار محکم باشند تا ضمن آزمایش ،محل آن ها تغییر نکند ،به
ویژه اگر الزم باشد که آزمایش در دما های خیلی باال انجام شود .به هر حال زیاد
محکم کردن گیرههای لبه تیز ،روی نمونه میتواند فرورفتگی هایی ایجاد کند که نهایتا
رفتار نمونه تحت آزمایش را تغییر می دهد .در روش دیگر ،کرنش سنج ها به شانه
هایی که خارج از قسمت اندازهگیری نمونه قرار دارند متصل می شوند (شکل
روبرو) .از آنجا که سطح مقطع نمونه آزمایش از قسمت میانی تا نقاط اتصال روی
شانه ها در یک فاصله کوتاه به مقدار زیادی تغییرات دارد ،مقدار افزایش طولی که
روی شانهها ایجاد میشود ناچیز است.
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Extensometer

اندازه گیری کرنش مستقیما مشکل است لذا

در اینجا یک لینک یا پیوند دهنده مکانیکی با عنوان
LVDT
با قابلیت اندازه های جزی به خطی استفاده می گردد
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در خالل انجام تست خزش ،به استثنای آزمایش تنش تا گسیختگی،
الزم است مقدار کرنش به دقت اندازهگیری شود .معموال کرنش
سنج های به کار رفته از نوع آیینه ای هستند ،که حساسیت
اندازهگیری افزایش طول با دقت  10-3یا  10-4میلی متر را
دارند؛ این دقت برای تست های خزش از نوع تنش تا گسیختگی،
الزم نیست .میله های انبساط ،که از آلیاژهای مقاوم به دما ساخته
می شوند ،نقاط اتصال نمونه را به کرنش سنج خارج کوره متصل
می کنند .معموال ،حساسیت کرنش سنج ها با مقدار کل ازدیاد
طولی که می توانند اندازه بگیرند ،نسبت عکس دارد.

57

چنانچه نقاط اتصال ،نزدیک به لبه شانه های نمونه باشند در این صورت افزایش طول اندازهگیری شده ،نمایش تقریبا
دقیقی از افزایش طول متناظر با طول قسمت گیج نمونه خواهد بود؛ به عبارت دیگر با ازدیاد طول قسمت موازی
نمونه آزمایش ،که بین دو شانه واقع است ،برابر خواهد بود .با این طریقه اتصال ،بازو های کرنشسنج به طور محکم
بسته می شوند بدون این که خطر ایجاد اثر منفی روی طول سنجه نمونه وجود داشته باشد.
در یک تست خزش ابتدا نمونه همراه با ترموکوپل و کرنش سنج متصل به آن تا دمای انجام آزمایش گرم میشود و
سپس بارگذاری انجام می شود .نیرو باید بتدریج افزایش یابد و ازدیاد طول ناشی از افزایش بار ،تا رسیدن به تنش
اسمی ،باید ثبت شود .ثبت نتایج به منظور تعیین مقادیر نسبی کرنش االستیک و پالستیک در آغاز بارگذاری ضروری
است .پس از آن که تغییر شکل پالستیک اولیه ناشی از اعمال بار به پایان رسید ،کرنش های اندازه گیری شده در
فواصل منظمی از زمان ،ثبت می شوند .فواصل زمانی بین اندازهگیری ها ،بستگی به آهنگ خزش دارد .شرایط
عمومی انجام تست خزش ،در استاندارد انگلیسی  ،3500قسمت های  1و  )1969( 3آمده است.
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آماده سازی نمونه
آزمایش نمونه مشابه تست کششی کوتاه مدت است

الف)ماشینکاری در دمای باال سخت است بعالوه
مواد دردمای باال از خود حساسیت نشان می دهند
ب)برای دماهای بسیار باال مخصوصا در خال انجام می گردد
ج) نیاز به خار یا پین است
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فیلم شماره 5
موضوع روش آماده سازی نمونه
پخش فیلم درصورت امکان زمانی
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.

رایانه
62

لوازم جانبی
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دستور العمل کار با ماشین
تست

دستورالعمل
موضوع :آزمایش خزش

SANTAM

هدف

هرآزمایشگاهی بنا براستاندارد ملزم به
دستور العمل می باشد
مثال  :مواد کاران

حصول اطمينان از رعايت مواردي كه جهت انجام رضايت بخش تست خزش ضروري است.
گسترة فعاليت

این دستورالعمل براي تست خزش به كمك دستگاه SANTAMكه در داخل آزمایشگاه متالورژي انجام ميگیرد معتبر
ميباشد.
مسئوليتها
مسئولیت تهیه و نظارت بر اجراي مفاد این دستورالعمل بر عهدة مسئول آزمایشگاه خواص مكانیكي ميباشد.

مسئولیت اجرایي این دستورالعمل با كلیة اپراتورهاي ذیربط ميباشد.
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شرح عملیات
حصول اطمینان از رعایت موارد زیر:
داشتن قابلیت شناسایي و تطابق بین نمونه و برگ سفارش كار
(كد ،شماره ،نام قطعه)
كالیبره بودن ترموكوپلها و وزنههاي دستگاه خزش
ساخت صحیح نمونه طبق استاندارد خواسته شده

تعیین پارامترهاي مورد نیاز مانند شرایط دمایي و تنش اعمالي
و ثبت ابعاد اولیه نمونه خزشي
(طول و قطر نمونه)

آغشته كردن كامل دو سر نمونه خزشي به مواد دیرگداز براي جلوگیري از چسبیدن نمونه به فكها
اتصال ترموكوپلها به باال و پایین نمونه
65

بستن كوره و گرفتن درزهاي كوره با مواد پنبه نسوز
روشن كردن كوره و تنظیم دماي كوره تا دماي مورد نظر
بررسي یكسان بودن دماهاي ترموكوپلهاي بسته شده به باال و پایین نمونه (بعد از به دما رسیدن كوره)

قرار دادن وزنههاي معادل 1/10بار محاسبه شده جهت اعمال نیرو (بازوي انتقال نیروي دستگاه خزش ،نیرو را 10
برابر ميكند)
قرار دادن سوئیچ مربوط به تراز كردن دستگاه در حالت Auto

66

تایمر مربوط به زمان را  Resetكرده و در حالت  Continueقرار ميدهیم.
پایین آوردن و خالي كردن زیر وزنهها توسط چرخاندن پیچ زیر وزنهها به آرامي تا زمانیكه كامالً زیر وزنهها خالي شود.

ثابت بودن دماي انجام آزمایش
عملكرد صحیح میكروسوئیچها پس از شكست نمونه و خاموش شدن دستگاه
سرد شدن كوره و خارج كردن نمونه و اندازهگیري ابعاد ثانویه (پس از شكست)
ثبت نتایج در برگ آزمایش خزش
انجام مراحل بازرسي كه مشخص كننده انجام رضایت بخش تست خزش ميباشد
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فیلم شماره 6
موضوع فیلم:معرفی ماشین های تست خزش
پخش فیلم درصورت امکان زمانی
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فیلم شماره 7
موضوع :نحوه عملکرد ومعرفی جزءبه جزء دستگاه

69

پاسخ یک تست

70

نمایش چند مدل دستگاه
آزمایشگاههای ایران
امروزه مجهز به بهترین
دستگاهها ی بین المللی
بوده و ایران امروز جز
سازنده مونتاژگرهای
حرفه ای ماشینهای
تست خزش می باشد .

71

انواع ماشین آالت و تجهیزات تست خزش

گروه سنتام یکی از بهترین
سازندگان تست خزش در
منطقه بوده .در اینجا چند
مدل از تجهیزات این شرکت
نمایش داده شده است
72

.

73

74

نمونه ای از یک ماشین تست تولید داخل

75

ماشین تست خزش سرد
در هنگام خرید یا تهیه این
ماشین آالت بایستی به دقت
به ویژگی های درج شده
د ر بروشورها که به موارد
فنی و مشخصه اشاره نموده
توجه نمود.
76

شبیه سازی با اپلکیشن برای خستگی و خزش مقدور است
فیلم شماره 7

77

استانداردهای آزمون خزش
با توجه به اهمیت استاندارد و نیروی انسانی و آزمایشگاه و شرایط آزمایش استاندارد های متعددی
در دنیا تدوین گردیده که مر بوط به نحوه عملیات آزمون و کالیبره نمودن ماشین و تجهیزات و
روش کار می باشد جداول زیر برخی استانداردهای کاربردی را معرفی می نماید
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.
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استانداردهای آزمون ها
ISO 14125

Fibre-reinforced plastic composites - Determination of flexural properties

ISO 29862

Self adhesive tapes -- Determination of peel adhesion properties

ISO 6259-3

Thermoplastics pipes -- Determination of tensile properties -- Part 3: Polyolefin pipes

ISO 6383-1

Film and sheeting - Determination of tear resistance - Trouser tear method

ISO 6892

Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature

ISO 8336

Fibre-cement flat sheets -- Product specification and test methods
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چند استاندارد معروف
استاندارد های تدوین شده در ارتباط با خزش عالوه بر توصیه به روشهای انجام آزمون و کالیبره شدن ،اطمینان از سالمت
رتجهیزات و روشهای بکار گرفته شده دستور العمل هائی نیز برای ماشین االت ونگارش و حتی عدم قطعیت صادر نموده که در
ادامه ذیال به برخی از معتبر ترین آنها اشاره گردیده است .لطفا برای مطالعه بر روی این موارد کلیک بفرمائید .متشکرم :
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