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با یادخدا
تقدیم به روح پاک 

مادرم 
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1فیلم شماره 
شبیه سازی ساختاری شکست :موضوع 

نمایش فیلم در صورت امکان زمانی
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چکیده 
اط ارائه حاضر جمع بندی مطالبی بطور خالصه در ارتب

.آزمون خزش می باشد هاوروش با ماشین 

ثیر نخست با تعریف خزش و ا شاره به دالیل و عوامل تا
گذار بر خزش و نمایش چند نمودار شروع وآنگاه به 

.مبحث ماشین ها وروشها خواهیم پرداخت 

نین در انتها نیز به ضمایم،اشاره به چند استاندارد و همچ
به منابع اشاره خواهد گردید امید است مثمر ثمر واقع

. گردد 
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ه و عبارتست از تغییر شکل آهستخزش

که ثابت با زمانتنشتحتجامدپیوسته

باال رخ می دهد،دماهایتنها در

( .نقطه ذوب کلوین مواد جامد0.4)

کی آنچه که مسلم است شرایط ترمودینامی

ار و مشخصه های سینتیکی تأثیر بسی

ه زیادی بر روی ریزساختار ماده دارند، ب

یمی با عنوان مثال پدیدٔه نفوذ رابطٔه مستق

دما دارد و این خود تأثیراتی روی خواص

.مکانیکی مواد و پدیده خزش می گذارد

خزش چیست ؟

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B4_(%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7


.

سر خزش تابعی پیچیده از تنش، زمان، دما، اندازه  شکل دانه، ریزساختار، ککلی پدیده  بطور 
.می باشد… حجمی و ویسکوزیته فازشیشه ای در مرز دانه ها، تحرک نابجایی ها و 

خزشمکانیزم های 
:خزش سه نوع اندبراین اساس مکانیزم های 

نابجایی هامبتنی بر -1

مبتنی بر نفوذ -2

مبتنی بر حرکت مرزهای دانه-3

اساس شرایط محیطی اعمال شده روی ماده از قبیل دما که بر 

کدام از این مکانیزم ها قابلیت بروز و ظهور دارندهر 
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چرا مطالعه و آزمون های خزش اهمیت دارد ؟

ص براساس آنچه گفته شد تولید  قطعاتی که بتوانند درمدت زمان ودمای خا
.خواص مکانیکی خود را حفظ کنند ازاهمیت باالئی برخوردار است

تالف به جرات می توان گفت  توانائی و داشتن این تکنیک از وجوه  ممیزه اخ
. سطح تکنولوژی کشورهای در حال توسعه می باشد 

ها برای مثال نیرو گاههای حرارتی ،مخازن تحت فشار ،دیگ های بخار،موتور
ا وپره های توربین و نیروگاههای هسته و صنایع هوافضا پیشرفت خود ر

.مرهون این علم و مطالعات مربوطه میباشند 

بدون بررسی نمودارهای کاربردی  خزش که از آزمونها استخراج گردیده 
همچنین با بررسی این داده ها امکان پیدا کردن راههای. امکان پذیر نیست 

.مناسب و مواد مقاوم در خزش  امکان پذیراست 
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آزمون در خزش فلزات

ی است که فرموله کردن و تفسیر خزش مانند تمام تالشهائی که در فیزیک و مکانیک متالورژی رخ می دهد برای رسیدن به مدل
.با آن بتوانند عالوه بر تفسیر رخداد های حادث شده  به پیش بینی برخی رخداد های مشابه  دیگر بیانجامد 

اع چگونه آنها در ارتفبرای دیدن اینکه مواد برای هواپیما برای آزمایش بریتانیادر 1948اولین ماشین آزمایش خزش در سال 
ساسی اولین بار این ماشین آالت  توسعه یافت  تا در محاسبه و درک میزان خزش موادگامی ا. زیاد، دما و فشار ایستاده بودند

.بردارد 

رائه می دستگاه آزمون خزش منحنی وابسته به زمان را با محاسبه میزان ثابت خزش و با توجه به زمان الزم برای تغییر ماده، ا
.دهد 

ییر شکل آن دستگاه تست یا اندازه گیری خزش تمایل یک ماده پس از تحت فشار قرار گرفتن در معرض سطوح باالی تنش، تغ
. در رابطه با زمان در کناردمای باالدر یک شی را می سنجد
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تست خزش

نمونه  های تست نیز دارایانجام می  شود و کششیمعموال به  صورت تست خزش 
ع گرد مقطنمونه  های تست خزش کششی، . هستندتست کشششکلی مشابه نمونه  های

.استنشده استانداردآن  هاولی اندازه دارند یا مستطیلی

ماشین  های . داردبستگیاندازه  های واقعی نمونه  ها به نوع ماشین تست 
:باید خصوصیاتی به شرح زیر داشته باشندخزشتست

.از قابلیت اعمال و حفظ نیروی کششی ثابت برخوردار باشند( الف

باید کوره  ای مناسب برای حفظ دمای نمونه آزمایش در مقدار مورد نظر و در ( ب
.محدوده  ای بسیار نزدیک به آن را داشته باشد

.وسایل الزم برای اندازه  گیری دقیق افزایش طول نمونه را دارا باشند( پ

مورد یگسیختگتا تنشاگر ماشین تست فقط برای اندازه  گیری اطالعات مربوط به
.استفاده قرار گیرد، آخرین شرط قید شده، الزم نخواهد بود
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پدیده خزش به طور معمول
در سه  مرحله صورت  می پذیرد

در .  کندیعنی نرخ کرنش با گذشت زمان کاهش پیدا می. در مرحلٔه اول ابتدا شیب زیاد است و سپس کم می شود: ۱مرحله 
.این مرحله اثر کارسختی بیشتر از کار نرمی است

ی و در این مرحله کار سخت. در مرحلٔه دوم نرخ کرنش ثابت می شود و نمودار به صورت تقریبا خطی می شود: ۲مرحله 
.کار نرمی تقریباً به تعادل می رسند و موجب ثابت شدن نرخ کرنش می گردند

قابل در مرحلٔه سوم نیز به دلیل کاهش چشمگیر سطح مقطع جسم و گلویی شدن، تنش در مقطع جسم به طرز: ۳مرحله 
.افزایش می یابد تا این که جسم پاره می گردد( شیب نمودار)توجهی افزایش یافته و در نتیجه نرخ کرنش 

تا زمان شکست کامل است۲و ۱در آزمون خزش با روش تنش ثابت مرحلٔه سوم وجود ندارد و نمودار آن شامل مرحلٔه 
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مراحل خزش
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Constant Load) 



2فیلم شماره 
مبنای علمی تست اول خزش :موضوع 

نمایش در صورت امان زمانی
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.انواع آزمون 
آزمونها بطور کلی دو گونه می باشند

آزمون سریع آزمون بلند مدت 

مناسب پیش بینی ها 
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مبنای آزمون خزش

14

تغییرات در شكل منحنی های خزش به علت تغییرات دما و تنش های آزمایش ایجاد 
دماها و تنش های باال . نشان داده شدنیز روبرو می گردد که این مسئله در شکل 

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

کوره ای انجام می گیرد که دمای آن از پیش در روبرو سپس مطابق شکل نمونه 
با اعمال یک بار ثابت، زمان و میزان تغییرات ابعاد نمونه ثبت و . تنظیم شده است

. 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 

. می شود مشاهده صفحه بعد شکلاین دراست که 



.
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3فیلم شماره 
نمایش آخرین ورژن دستگاه :موضوع 

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 
: روند انجام آزمون خزش را به شکل مرحله به مرحله می توان به صورت زیر جمع بندی نمود . باالست 
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. ابتدا ابعاد نمونه جهت محاسبه ی تنش و کرنش آزمون خزش اندازه گیری و ثبت می شوند 1.

نمونه برروی تجهیز انجام آزمون خزش قرار داده شده و سنجه در محدوده وسط طول نمونه جهت اندازه گیری ازدیاد طول 2.
. نصب می گردند ( کرنش خزشی ) 

ردیده و جرمهای مشخص جهت اعمال تنش ثابت به پایین نمونه آویخته می شوند تا ازدیاد طول نمونه توسط سنجه تعیین گ3.
.زمان ثبت شود

ازای هر سپس زمان به. با آویختن جرم به پایین نمونه، یک کرنش آنی در آن اتفاق می افتد که باید اندازه گیری گردد4.
.  میلی متر ازدیاد طول ثبت می شود5/0

. آزمون با شرایط یکسان در مورد یک نمونه ی جدید تکرار می گردد تا میانگین نرخ کرنش به دست آید 5.

تکرار می شوند تا تأثیر سطح(  جهت اعمال تنش های مختلف)آزمون های خزش در ادامه با استفاده از وزنه های دیگر 6.
.  تنش بر نرخ خزش نمونه مورد بررسی قرار گیرد

قوانینلزوم،صورتدرعالوهبه.شوندمیرسمآمدهدستبهآزمایشگاهیهایدادهبهتوجهبامادهخزشهایمنحنی7.
میتعیینسازیبهینههایروشبهمعموالمادهجنسبهمربوطثوابت).گردندمیکالیبرههادادهایناساسبرنظرموردخزش

.(شوند

دیبنجمعتاگیرندمیقراربررسیوتحلیلموردهانمونهشکستسطوحوشدهرسمهایمنحنیازیکهرخزشنرخنهایتدر8.
.پذیردمیصورتمادهخزشیرفتارباارتباطدرالزم



.
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بار به ذکر است که انجام آزمایش تحت تنش ثابت نسبت به انجام آزمایش تحتازم ل
ا علت این امر آن است که با افزایش کرنش نمی توان بار ر. ثابت دشوارتر  است

به عالوه زمانی که شرایط الغری به وجود می آید با فرض. متناسب با آن کاهش داد
ه این ب)ثابت بودن تنش در نقطه ی الغری، تنش در نقاط دیگر نمونه کاهش می یابد 

و دلیل که نقطه ی الغری به عنوان محل تمرکز تنش عمل نموده و رابطه بین تنش
( .  کرنش پیچیده می شود 

ه  به بنابر این آزمایش تحت تنش ثابت زمانی دارای اهمیت است که تغییر طول نمون
در به همین دلیل. طور یکنواخت ایجاد شده و از بروز پدیده ی الغری جلوگیری گردد

ای آزمایش های تحت تنش ثابت مشکالت فراوانی به وجود آمده و نیز نسبت به داده ه
حاصل از آن ها نیز نسبت به داده های حاصل از آزمایش های تحت بار ثابت از دقت 

.کمتری برخوردار هستند



انواع تست 

(بارثابت–ثابتتنش)
وجنسدرخواست،نوعمشخصاتبهاینوباشدمیثابتباردیگریوثابتتنشیکیکهاستمتداولخزشدرمعتبرروشدو

میبرآزموندرفردجابجایینرخوبارمیزانبهباالوحساسیت(کردنغرق()تقریقوانباشتمهارت)مهارتوآزمونازهدف
.استتروقطعیاعتمادقابلسرامیکبرایروشاینکهاستمهمایننکته.گردد

نگرددکسباستممکنپایدارآزمونازمناسبیاطالعاتکهاستاینداردوجودکهمشکلیلذا

بهالبتهصدکهشودگرفتهبکاراالمکانحتیموادبرایخزشآزموندردوروشهرکهاستبراینتوصیهمشکلاینرفعبرای
.گشتخواهدبازگیریتصمیمدرفردتخصصومهارت

نجامابامستالزکهبادمیشکستوگیواماندازرفرابرایخزششرایطدرقطعهعمرطولتخمینتواناییآمونهاازهدفاما
.دارندبعهدههادررایانهسازیمدلراوظیفهاینامروزهزدتخمینراعمرخزشتقریقوفشارکاهشآزمون
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سریعتست
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ሶ𝐿 = −𝑐 ሶ𝑃

طیف گسترده ای از نرخ تنش خزش

می تواند توسط استرس آرامش 

حاصل شود

E. W. Hartتست



.
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.منحنی انحراف استرس آرام ساز برای تست خزش پایین به پایین

(A)

دائمی تقریبی توسط فرمت 

.خزش پایین به پایینآزمون 

(b)

زمان-رابطه تنش
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آزمون طوالنی مدت
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ایتست خزش چهارنقطه 
Four-point bend test
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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

 

3m

m 

S = 20mm 

S1= 40mm 

Alumina   

Rods 

Force 

40mm 

4m

m 

   Seesaw 

echanism 

Spring 

Sample  

Strain gage  

 

 

 

LVD

T 



(گسیختگی)تنشآزمون رهایی 
تمامبربشکند،آزمایشهاینمونه ازیکیاگر.شودکنترلشد،بیانخزشتستبخشدرکهحدودیدربایدآزموندمای
ازیکیشکستنعلتبهبارشدنآزادباکهشودمی تنظیمطوریمعموالدستگاه.شدخواهدواردبارباقیماندههاینمونه 
تهشکسقطعهتوانمی سپسنماید؛خاموشرازمانگیریاندازه ساعتوکورهوکردهعملمیکروسویچیکها،نمونه 
تازمانکهاستالزم3500انگلیسیاستانداردبربنا.دادادامهباقیماندهقطعاتبرایراآزمایشوبرداشتراشده

.شوداندازه گیریدرصد±1دقتباگسیختگی

تعدادبهنیازخزشتستآزمایشگاهکهرساندمی رامفهومایناستطوالنیبسیارفرآیندیخزشتستکهواقعیتاین
پریاربسخزشآزمونلذا؛باشدالزمآزمایشگاهیکدرخزشتستماشینصدهاحدودشایددارد،تجهیزاتزیادیبسیار
ییجوصرفه میزانبنابراین،.نیازموردفضایخاطربههموآالتماشین خریدباالیهزینهخاطربههماست،هزینه

.کندمی توجیهخوبیبه راماشینیکباآزمونانجاموهانمونه کردنزنجیرهاقتصادی،
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تفاوت بارثابت کم وزیاد 
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ارزیابی نتایج آزمون خزش

تنهاتایجنبهفقطبخصوص،تنشودمایکبرایکهنیستعاقالنهواستپراکندگیدارایحدودیتاخزشآزموننتایج
اینبروهعالواستهزینهپربسیارخزشتستانجاموریزیبرنامه کهگفتتوانمی بنابراین،شود؛اکتفاآزمونیک

ازترکیبیهرازایبه ماده،خزشیمشخصاتازکاملیتصویرآوردندستبه برای.داردطوالنیزمانبهنیازآنانجام
درمادهخزشیهایویژگی ازترکیبیهراگرحتیاین،وجودبا.استالزمآننتایجثبتوآزمونچندینانجامدما،وتنش
یکدررامادهآنخزشیعملکردکهاستمشکلبسیار،باشددسترسدرساعته10000یا1000کوتاهنسبتاهایدوره 
بهنهایتاتواندمی نیروگاهبخاریمولدیکانتظارقابلعمرمثال،برای.کردبینیپیش خدمت،ضمنعمرازطوالنیدوره
خدمتعمرازطوالنیدورهیکدرقطعهعملکردچگونگیارزیابیلذا؛(ساعت200000حدود)برسدسال20ازبیش
.نمودتصوراعتمادقابلنبایدراساعته،10000مثالخزشآزموننتایجبرون یابیپایهبرآن،
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تست کاهش خزش 
آیندهبرای تحقیقات خزش در مبنائی 
برخی تست های خزش سالها زمان می برد :توجه 

Cr-Mo-V Steels in 811°K
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نکته 

کهالیحدرکند،می تعیینثابتتنشودماشرایطدررامادهرفتارخزشآزمونکهاستایندیگرتوجهقابلموضوع
جودوبا.شوداعمالآنبهنیزمتغیریباروگیردقرارگرماوسرماچرخهدرمرتبااستممکنخدمت،ضمنقطعهیک
هکاینبرمشروطداد،قراراستفادهموردطراحیمقاصدبرایکافیاطمینانباتوانمی راخزشآزمایشنتایجاین

کوتاهماسروگرماهایچرخه تناوبوباشدکارطوالنیهایدوره دردماوتنشازثابتینسبتامقادیرشاملکارشرایط
ازدهاستفاغالبا.گیرندقراراستفادهموردزیادیاحتیاطبابایدخزشتستهایداده شده،یادحاالتغیردر.باشد

.ستامفیدنیزشده اند،گرفتهبه کارنظرموردقطعهبامشابهکاریشرایطدرکهموادیوقطعاتبهمربوطاطالعات
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گسیختگی-تست کشش
نکته کاربردی برای کاربران 

نباشد،ریضروخزشیکرنشتغییراتنمایشولیباشدنظرموردبخصوصیتنشودمابرایشکست،تازماناگر
ازادهاستفدراقتصادینظرازترتیباینبهنمود؛آزمایشماشینیکدرهمزمانطوربه رانمونهتعدادیتوانمی 

توانمی راآزمایشهاینمونه ازتعدادیمواردگونهایندر.شدخواهدجوییصرفه مقداریخزشتستهایماشین 
در.(زیرشکل)نموداعمالرانظرموردبارودادقرارکورهداخلدربلندرشتهیکصورتبه یکدیگرامتداددر
.شودمی مربوطمستقلترموکوپلیکنمونههربهخزش،هایتستدیگرمانندآزمایش،این

32



نکته مهم 

ن عدم تسلط به استانداردها ی آزموانجام آزمون بدون در نظر گرفتن هدف آزمون همچنین 
خواهد و آشنائی با ماشینها و حذف خطاهای سیستمی و انسانی قطعا نتیجه صحیحی به ما ن

.  معرفی ماشینهای تست خزش و برخی تجهیزات خواهم پرداختبه لذا در این قسمت داد
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استاندارد توصیه شده

فشارش تست 

تست خمشی

تست پیچشی

فنری تست 

34
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اصلی ماشین تست خزشاجزا ء 
بخش  های زیر است متشکل از باشد چقدر هم به روز خزش هر یک ماشین تست 

تست کشش 1

کوره 2

واحد ثبت 3

و وسائل ارتباطی سنسورها 4

رایانه برای پردازش و دیاگرام 5

ابزار و تجهیزات کمکی و کناری6

در کنار این موارد رسیدگی و کالیبراسیون برای دفع خطا مهمترین وظیفه اپراتورمی باشد 
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تجهیزات 

{
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ماشین تست خزش 

م ماشین تست خزش کششی طوری طراحی می  شود که نمونه به  صورت قائ
در آن قرار گیرد و معموال نیروی محوری به گیره  های نمونه، توسط یک 

ت یک نکته مهم این اس. اعمال می  شود( آویختن وزنه)سیستم اهرم و بار مرده 
که دمای نمونه در خالل آزمایش به  خوبی تحت کنترل قرار داشته باشد و

اده روش متداول، استف. عالوه بر این، دما در تمام طول نمونه یکنواخت باشد
از یک کوره مقاومتی استوانه  ای است که روی قاب ماشین کشش نصب 

ی کوره می  تواند در امتداد هاد. می  شود و در امتداد قائم قابل جابه جایی است
ر خود به طرف باال و پایین حرکت کند تا در مکانی مناسب، نمونه را در ب

رداشتن گیرد، یا به فاصله مناسبی از آن قرار گیرد به  طوری که گذاشتن و ب
وره باید ک. نمونه آزمایش و همچنین تنظیم سیستم کرنش سنج امکان  پذیر باشد

ز به مقدار قابل مالحظه ای از طول نمونه آزمایش بلند تر باشد تا اطمینان ا
.برقراری دمای یکنواخت در تمام طول نمونه حاصل شود
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تجهیزات
هیپربولیکوزن 

(با افزودن مایع )کاهش وزن بروش ارشمیدوس 

:به شکل وزن 

𝑦 =
𝑀𝐿0

𝜌𝜋

1

𝐿+𝑥

𝑦 =
𝑀𝐿0

𝜌𝜋

1

𝐿+𝑥
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تجهیزات

(  تجهیزات )کامپاننت 

متعادل کننده 

40



41



42



43



44



45



46



47



48



4فیلم شماره 
مقایسه روشهای لودینگ :موضوع 

پخش فیلم درصورت امکان زمانی
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کوره 
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Equipment
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توجه
با توجه به استاندارد 

کنترل دما

باید توجه داشت که نبایستی بیش از اندازه محیط گرم گردد 

53



.

، شرایطی که باید تست خزش در آن شرایط (1969)3500در استاندارد انگلیسی 
انجام شود، توضیح داده شده و بر تلرانس هر چه کوچک  تر دما تاکید شده است،

درجه سانتی ± 2درجه سانتی گراد، باید دما ها تا حدود 600برای انجام آزمایش تا 
درجه سانتی گراد، این مقدار 800تا 600گراد ثابت نگه داشته شوند و برای محدوده 

درجه سانتی ± 3این مقدار 1000تا 800درجه سانتی گراد، و در دماهای بین ± 2.5
.گراد تعیین شده است

رموکوپل برای رسیدن به این شرایط، نه تنها باید کوره به دقت ساخته شود و توسط ت
وردار کنترل شود بلکه باید وسایل اندازه گیری دما از دقت و حساسیت باالیی برخ

ارای کوره  هایی که برای آزمایش خزش مورد استفاده قرار می  گیرند، معموال د. باشند
تیب افت  چند ناحیه هستند، که هر یک از آن  ها می  تواند مستقال کنترل شود و به این تر

در طول  گیج. دما، که معموال در دو انتهای استوانه کوره وجود دارد، جبران می  شود
دما باید حساسیت وسایل اندازه گیری. نمونه باید چندین ترموکوپل دقیق قرار داده شود

.ی کنندبه  قدری باشد که تغییرات نیم درجه سانتیگراد، یا کمتر از آن را، اندازه گیر
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.

دارایشوند،می گرفتهکاربه خزشهایتستبرایکههاییسنج کرنش بیشتر
راهاآناندازه گیریبردتوانمی لذا،هستند،نیزاندازه گیریمبداانتخابامکانات

اگر.آورددستبه تربزرگ هایطول افزایشبرایتریدقیق قرائتودادتغییر
دراستممکنشود،متصلآزمایشنمونهطرفینبههاسنج کرنش هایبازوانتهای
محدوده درراسنجکرنش هایبازوتوانمی اماشود؛ایجادمشکالتیطولقرائت

متصلگیجبهتیزلبهتماسهایتیغه ازاستفادهباگیریاندازه قسمتازخارجای
به ند،نکتغییرهاآن محلآزمایش،ضمنتاباشندمحکمبسیاربایداتصاالت.نمود
زیادحالهربه.شودانجامباالخیلیهایدمادرآزمایشکهباشدالزماگرویژه

نهایتاکهدکنایجادهاییفرورفتگی می تواندنمونهرویتیز،لبهگیره هایکردنمحکم
انه شبههاسنج کرنش دیگر،روشدر.دهدمی تغییرراآزمایشتحتنمونهرفتار
شکل)شوندمی متصلدارندقرارنمونهاندازه گیریقسمتازخارجکههایی

یرواتصالنقاطتامیانیقسمتازآزمایشنمونهمقطعسطحکهآنجااز.(روبرو
کهیطولافزایشمقداردارد،تغییراتزیادیمقداربهکوتاهفاصلهیکدرهاشانه 
.استناچیزمی شودایجادشانه هاروی
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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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.

ختگی، در خالل انجام تست خزش، به استثنای آزمایش تنش تا گسی
معموال کرنش. الزم است مقدار کرنش به دقت اندازه گیری شود

سنج  های به  کار رفته از نوع آیینه  ای هستند، که حساسیت 
میلی  متر را 10-4یا 10-3اندازه گیری افزایش طول با دقت  

ی، دارند؛ این دقت برای تست های خزش از نوع تنش تا گسیختگ
ه میله  های انبساط، که از آلیاژهای مقاوم به دما ساخت. الزم نیست

صل می  شوند، نقاط اتصال نمونه را به کرنش سنج خارج کوره مت
معموال، حساسیت کرنش سنج  ها با مقدار کل ازدیاد.  می  کنند

.طولی که می  توانند اندازه بگیرند، نسبت عکس دارد
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تقریباشنمایشده،اندازه گیریطولافزایشصورتایندرباشندنمونههایشانه لبهبهنزدیکاتصال،نقاطچنانچه
ازیموقسمتطولازدیادبادیگرعبارتبهبود؛خواهدنمونهگیجقسمتطولبامتناظرطولافزایشازدقیقی
محکمورطبه کرنش سنجهایبازواتصال،طریقهاینبا.بودخواهدبرابراست،واقعشانهدوبینکهآزمایش،نمونه
.باشدداشتهوجودنمونهسنجهطولرویمنفیاثرایجادخطرکهاینبدونشوندمی بسته

وودمی شگرمآزمایشانجامدمایتاآنبهمتصلسنجکرنش وترموکوپلباهمراهنمونهابتداخزشتستیکدر
تنشبهدنرسیتابار،افزایشازناشیطولازدیادویابدافزایشبتدریجبایدنیرو.شودمی انجامبارگذاریسپس

ضروریبارگذاریآغازدرپالستیکواالستیککرنشنسبیمقادیرتعیینمنظوربه نتایجثبت.شودثبتبایداسمی،
درشدهیگیراندازه هایکرنش رسید،پایانبهباراعمالازناشیاولیهپالستیکشکلتغییرکهآنازپس.است

طشرای.داردخزشآهنگبهبستگیها،اندازه گیری بینزمانیفواصل.شوندمی ثبتزمان،ازمنظمیفواصل
.استآمده(1969)3و1هایقسمت ،3500انگلیسیاستاندارددرخزش،تستانجامعمومی
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آماده سازی نمونه

استآزمایش نمونه مشابه تست کششی کوتاه مدت 

ماشینکاری در دمای باال سخت است بعالوه  (الف

مواد دردمای باال از خود حساسیت نشان می دهند  

برای دماهای بسیار باال مخصوصا در خال انجام می گردد (ب

نیاز به خار یا پین است ( ج
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5فیلم شماره 
موضوع روش آماده سازی نمونه 

پخش فیلم درصورت امکان زمانی
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.

رایانه
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لوازم جانبی
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دستور العمل کار با ماشین 
تست 

هدف

.استضروريخزشتستبخشرضايتانجامجهتكهموارديرعايتازاطمينانحصول

فعاليتگسترة

معتبرمي گیردانجاممتالورژيآزمایشگاهداخلدركهSANTAMدستگاهكمكبهخزشتستبرايدستورالعملاین
.مي باشد

مسئوليتها

.مي باشدمكانیكيخواصآزمایشگاهمسئولعهدةبردستورالعملاینمفاداجرايبرنظارتوتهیهمسئولیت

.مي باشدذیربطاپراتورهايكلیةبادستورالعملایناجرایيمسئولیت

64

دستورالعمل 

آزمایش خزش : موضوع

SANTAM
هرآزمایشگاهی بنا براستاندارد ملزم به 

دستور العمل می باشد 

مواد کاران: مثال 



شرح عملیات

:اطمینان از رعایت موارد زیرحصول 

كارداشتن قابلیت شناسایي و تطابق بین نمونه و برگ سفارش 

(كد، شماره، نام قطعه)

كالیبره بودن ترموكوپل ها و وزنه هاي دستگاه خزش 

ساخت صحیح نمونه طبق استاندارد خواسته شده

تعیین پارامترهاي مورد نیاز مانند شرایط دمایي و تنش اعمالي 

ثبت ابعاد اولیه نمونه خزشي و 

(طول و قطر نمونه)

آغشته كردن كامل دو سر نمونه خزشي به مواد دیرگداز براي جلوگیري از چسبیدن نمونه به فك ها

اتصال ترموكوپل ها به باال و پایین نمونه 

65



نسوزپنبهموادباكورهدرزهايگرفتنوكورهبستن

نظرمورددمايتاكورهدمايتنظیموكورهكردنروشن

(كورهرسیدندمابهازبعد)نمونهپایینوباالبهشدهبستهترموكوپل هايدماهايبودنیكسانبررسي

10رانیروخزش،دستگاهنیرويانتقالبازوي)نیرواعمالجهتشدهمحاسبهبار1/10معادلوزنه هايدادنقرار
(مي كندبرابر

Autoحالتدردستگاهكردنترازبهمربوطسوئیچدادنقرار
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.مي دهیمقرارContinueحالتدروكردهResetرازمانبهمربوطتایمر

.شوديخالوزنه هازیركامالً زمانیكهتاآراميبهوزنه هازیرپیچچرخاندنتوسطوزنه هازیركردنخاليوآوردنپایین

آزمایشانجامدمايبودنثابت

دستگاهشدنخاموشونمونهشكستازپسمیكروسوئیچ هاصحیحعملكرد

(شكستازپس)ثانویهابعاداندازه گیريونمونهكردنخارجوكورهشدنسرد

خزشآزمایشبرگدرنتایجثبت

مي باشدخزشتستبخشرضایتانجامكنندهمشخصكهبازرسيمراحلانجام
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6شماره فیلم 
خزشمعرفی ماشین های تست :موضوع فیلم

پخش فیلم درصورت امکان زمانی
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7فیلم شماره 
نحوه عملکرد ومعرفی جزءبه جزء دستگاه:موضوع 

69



پاسخ یک تست 

70



نمایش چند مدل دستگاه 

71

ایرانآزمایشگاههای

بهترینبهمجهزامروزه

المللیبینیدستگاهها

جزامروزایرانوبوده

مونتاژگرهایسازنده

ماشینهایایحرفه

.باشدمیخزشتست



.

72

انواع ماشین آالت و تجهیزات تست خزش

بهترینازیکیسنتامگروه

درخزشتستسازندگان

چنداینجادر.بودهمنطقه

شرکتاینتجهیزاتازمدل

استشدهدادهنمایش
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نمونه ای از یک ماشین تست تولید داخل

75



ماشین تست خزش سرد 

76

اینتهیهیاخریدهنگامدر

دقتبهبایستیآالتماشین

شدهدرجهایویژگیبه

مواردبهکهبروشورهارد

نمودهاشارهمشخصهوفنی

.نمودتوجه



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

عددیمتهایاستانداردآزمایششرایطوآزمایشگاهوانسانینیرویواستاندارداهمیتبهتوجهبا
وتتجهیزاوماشیننمودنکالیبرهوآزمونعملیاتنحوهبهبوطمرکهگردیدهتدویندنیادر

نمایدمیمعرفیراکاربردیاستانداردهایبرخیزیرجداولباشدمیکارروش
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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

80

http://www.benttram.com/Standard_ISO14125.html
http://www.benttram.com/Standard_ISO29862.html
http://www.benttram.com/Standard_ISO6259-3.html
http://www.benttram.com/Standard_ISO6383-1.html
http://www.benttram.com/Standard_ISO6892.html
http://www.benttram.com/Standard_ISO8336.html
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چند استاندارد معروف

متسالاز،اطمینانشدنکالیبرهوآزمونانجامروشهایبهتوصیهبرعالوهخزشباارتباطدرشدهتدوینهایاستاندارد
درکهمودهنصادرقطعیتعدمحتیوونگارشاالتماشینبراینیزهائیالعملدستورشدهگرفتهبکارروشهایورتجهیزات

:شکرممت.بفرمائیدکلیکموارداینرویبرمطالعهبرایلطفا.استگردیدهاشارهآنهاترینمعتبرازبرخیبهذیالادامه
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