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 جهینمونه و در نت کیثابت به  یآزمون خزش، اعمال تنش ثابت در دما 
جسم جامد( در بازه   کیطول  ی دائم ری کرنش )تغ زانیم یر یآن اندازه گ

  نیتر  جیاز را ی ک یروش تست  نیا .مختلف و ثابت است ی مان ز یها
تمام    نیا اما .به دست آوردن خواص مواد است یبرا ی ک یمکان یآزمون ها

 .دیآزمون با ما همراه باش ن یبا ا شتریب یی آشنا ی. براستیماجرا ن

 

 (Creep Test)  ست؟یآزمون خزش چ 1#

 

ماده با گذشت زمان در  ی ج یشکل آهسته و تدر ریتغ فی طبق تعر خزش
خزش از آزمون خزش استفاده   زانیم یر یاندازه گ یبرا .تنش ثابت است

  نیبر ا عالوه گردد و  ی فلزات انجام م  یآزمون معموال برا نیشود که ا ی م
 زیها ن کیها و ترموپالست  کیمانند الست  یفلز  ریاز مواد غ ی بعض یبرا

 .کاربرد دارد
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 رد آزمون خزشکارب 2#

 

مطالعه در  یمهم برا اریبس نهیزم کیباال  یخزش مواد در دما آزمون
و   ی طراح یخزش برا قیدق اطالعات  .از سطوح صنعت است یار یبس

  مانند کنند، ی باال کار م  یدما  ی اتیعمل طیکه تحت شرا ی ساخت قطعات
و  یهسته ا سات یتاس ،یکوره ها، ادوات نظام  ،یگاز  یها  نیتورب یاجزا

رفتار خزش با آزمون خزش  ی نیب شی پ نیچن هم .است یکامالً ضرور  رهیغ
در   ع یباال جهت استفاده وس ی دماها استحکام مواد در لیاز دال  ی کی

  به .است ی شگاهی و پاال ی مهم مانند مخازن نفت یکاربرد یسازه ها ی طراح 
در  الیس طرف  را در برابر تنش اعمال شده از ی که استحکام کاف یطور 
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  ریآزمون در مواد غ نیا .باال داشته باشد یو در دما  ی طوالن یزمان ها
 ی بررس یمناسب برا یاز روش ها  ی کی باشد و ی م  تیاهم یدارا زین یفلز 

  یتواند کاربردها ی م  حالت آن ها با گذشت زمان است که ریرفتار تغ
 .متعدد و درخور در صنعت داشته باشد

 

 یآزمون خزش مواد فلز  3#

 ادی روش .شود ی انجام م ASTM E139 آزمون به روش استاندارد نیا
  ی م  نیاز زمان تع ی را به عنوان تابع یشکل نمونه فلز  ریشده مقدار تغ

  یبه دما ی کی صورت که نمونه مورد نظر را توسط کوره الکتر  نیا به .کند
روش  نی ا در .دهند ی قرار م  ی کشش یروین تحت مورد نظر رسانده و

که در آزمون خزش، مورد استفاده قرار  ی زاتیالزامات مربوط به تجه ی تمام
 .شرح داده شده است رندیگ ی م
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 ها ک یآزمون خزش پالست 4#

انجام   ASTM D2990 ها به روش استاندارد کیخزش در پالست آزمون
ها را تحت   ک یپالست یو فشار  یشده، خزش کشش  ادی روش .شود ی م

که تحت   ی ها هنگام کیپالست .کند ی م  نیمشخص تع ی طیمح طیشرا
 ری تغ یها  دهیدر مقابل پدگذشت زمان  با رند،یگ یفشار مداوم قرار م

  نیا به شوند که ی م  میشکل آهسته که به خزش معروف هستند تسل
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 لیتما  یکه بر رو ی عامل اصل سه  .شود ی گفته م  زیسرد" ن انی"جر امدیپ
 :باشد ی م ریدارند به شرح ز ریخزش تأث

 کشش  یروین •
 دما  •
 زمان  •

 

 

 temperature and) اثر دما و تنش 5#
stress) 

کند   ی م دایپ شی دما خزش افزا  شی با افزا  ،ی آزمون خزش به طور قطع در
طور در  نیهم  .خواهد کرد دایبا کاهش دما خزش کاهش پ برعکس و
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  دارد؛ میرابطه صدق کرده و تنش با خزش رابطه مستق نیا زیمورد تنش ن
داشت و با  می خواه یشتر یخزش ب  تنش  شیمانند دما با افزا ی عنی

 .مشاهده خواهد شد یکاهش تنش خزش کمتر 

 

 

 (Creep temperatures) خزش یدما 6#

از نقطه   30در ٪  باً یکه خزش تقر افتی توان در  ی توجه به آزمون خزش م با
فلزات   ریغ یدرصد از نقطه ذوب برا 50 ی ال  40فلزات و   ی( برانی ذوب )کلو

ذوب خود خزش  یدما ی ک یدر نزد یهر ماده ا باً یتقر .قابل توجه است
( در می)مانند لح نی ها و فلزات با نقطه ذوب پا کیپالست .خواهد کرد

و   ی آب گرم سرب یامر در لوله ها نیا .شوند ی اتاق دچار خزش م یدما
 .کامالً مشهود است ی کیپالست یطور در اتصال دهنده ها نیهم



 

7 www.namatek.com 

 

 

 بال یخزش و اثرات دما 7#

از آن   ی برخ که  ابدی ی م  شیافزا ی متعدد لیباال به دال یدر دماها خزش
 :است ریها در آزمون خزش به شرح ز

 (Vacancy) ی اتم  ی خال یجا شیافزا •
 یحرارت انبساط •
 انتشار باال  سرعت •
 تواند در فاز جامد رخ دهد ی که م  ی تحوالت  •
 دانه ها  مرز •
 در بلورهاى فلز یی به جا جا •
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 بر آزمون خزش اژیاثر نوع آل  8#

از جمله عوامل مهم و مشهود موثر در رفتار   اژیعناصر موجود در آل اثر
  اژیدرصد عناصر موجود در آل  ریتغ با .باشد ی مواد مختلف م ی خزش

که از   یتوان با انتظار   ی م لذا .رود ی م  نی پا ایمقاومت به خزش باال 
 بیبا خواص متفاوت را ترک یاژ یآل عناصر م،یقطعه مورد نظر دار یکاربر 

 .میمورد نظر برس تیبا خاص یاژ ینموده و به آل
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باعث کاهش   دینبا یاژ یدرصد عناصر آل ریتوجه داشت که تغ  دیبا البته
آزمون خزش کامالً به  می همان طور که گفت رایز نقطه ذوب شود؛ یدما ادیز

ذوب باعث   یکه کاهش دما ی معن نیبد .وابسته استذوب  یدما
 .شود  ی خزش م شیافزا

 ینکته توجه داشت که عناصر طور  ن یبه ا دیبا یاژ یدر انتخاب عناصر آل لذا
 جهیتا منجر به بهبود نت  دیبه دست آ ی ذوب مناسب یدما انتخاب شوند که

 آزمون خزش گردد. 


