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  خزشآزمایش 

(Creep Test( 

  دهاهختلف  هتفاٍت، اعوال بار ثابت، هقادیز هحصَركٌٌذُاهکاى اًجام تست تحت ضزایط ،

 رطَبت ٍ ًن َّا، بارگذاري سيکليك

  آسهایص در خوص، آسهایص در پيچص، آسهایص در اهکاى اًجام آسهایص ّاي هختلف ًظيز

 فطارش/كطص ٍ آسهایص فزٍ رًٍذگی بزاي پيص بيٌی رفتار خشضی سٌگ ّا

  هيکزٍى،  1هيکزٍى ٍ قذرت ًوایص  8اًذاسُ گيزي جابجایی طَلی با گيج دیجيتال با دقت

 بار 0/8جابجایی هحيطی با اكستٌسَهتز سًجيزي ٍ تٌص اس بارسٌج دیجيتالی با دقت 

  تَاًایی اًجام تست ّایی با فطار جاًبی با استفادُ اس سلَل َّک ٍ در دهاّاي هختلف با

 اي ّاي خشضی هزحلِ استفادُ اس كَرُ ٍ بزرسی تأثيز آى بز كزًص هحَري در آسهایص

  اهکاى اًجام سِ ًَع آسهایص جْت بزرسی رفتار خشضی: آسهایص تٌص ثابت ّوگي جْت

پایذار، آسهایص ًزخ كزًص ثابت بِ هٌظَر بزرسی رفتار تزد تعييي فزایٌذّاي خشضی حالت 

 ّا ٍ آسهایص رّاساسي. سٌگ

 اي بذٍى فطار جاًبی ّاي استَاًِ طزیق فطارش ًوًَِ ّاي ٍیسکَاالستيك اس تعييي ثابت 

 تي  08تا  اعوال بار هحَري ثابت در فطار یا كطص بِ یك هيلِ یا استَاًِ اس هادُ هَرد ًظز

 .بار

   بار بزاي هذت سهاى طَالًیاهکاى ثابت ًگْذاضتي. 

 .اًذاسُ گيزي كزًص خشضی در گذر سهاى 

   ثبت سهاى در لحظِ گسيختگی. ّا  تٌظين سهاى تست اس كوتز اس یك دقيقِ تا سالاهکاى ٍ 

  ّا ٍ دهاّاي هتعذد هادُ هطخص در تٌص یك تست بز رٍياًجام اهکاى. 

   .بزرسی رفتار تغييز ضکل هخصَصا اس ًَع ٍابستِ بِ سهاى 

 بارگذاري دیٌاهيکی ٍ اهکاى كٌتزل ًزخ بارگذاري ٍ جابجایی 
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