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Hướng dẫn thử kéo kim loại theo TCVN 197, ASTM E 8, 

JIS Z 2241, ISO 6892 

Phương pháp thử kéo kim loại ở nhiệt độ môi trường được ứng dụng rộng rãi trong các nhành sản 
xuất kim loại, chế tạo cơ khí, đúc luyện kim và kiểm định vật liệu… để xác định độ bền kéo đứt, độ 
đàn hồi, độ dẻo của mẫu kim loại. Để thử độ bền kéo ta sử dụng máy thử kéo vạn năng và áp 
dụng theo hướng dẫn của các tiêu chuẩn TCVN 197, ASTM E 8, JIS Z 2241 và ISO 6892. 

1. Khái niệm 

Tính bến dạng của kim loại 

Khi kim loại chịu tác dụng của tải trọng sẽ có 3 giai đoạn biến dạng: biến dạng đàn hồi, biến dạng dẻo 
và phá huỷ. Quan hệ giữa biến dạng (Δl) và tải trọng (P) được giới thiệu trên hình sau: 

 

Đường đặc tính thử kéo 

Biến dạng đàn hồi có quan hệ Δl và P là bậc nhất (vùng 1). 

Biến dạng dẻo là biến dạng xảy ra khi tải trọng vượt quá tải trọng đàn hồi, quan hệ Δl – P không còn 
là bậc nhất (vùng 2). Nguyên nhân gây ra biến dạng dẻo là sự trượt mạng tinh thể. 

Giai đoạn phá hoại khi tải trọng đã đạt tới giá trị cực đại (Pmax), vết nứt xuất hiện và mẫu bị phá hoại 
(vùng 3). 
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Biến dạng dẻo là đặc trưng quan trọng của kim loại nói chung và vật liệu thép nói riêng, nó làm kim 
loại có thể gia công cơ nhiệt để tạo ra những sản phẩm với những tính chất phù hợp với điều kiện sử 
dụng. 

Đặc trưng biến dạng của kim loại chịu kéo là là độ giãn dài tương đối và độ thắt tương đối. Độ giãn 
dài tương đối ε là tỉ số phần trăm giữa độ giãn dài sau khi kéo Δl và độ dài ban đầu lo của mẫu. 

Cường độ 

Khi thí nghiệm kéo mẫu, cường độ của kim loại được đặc trưng bằng 3 chỉ tiêu sau: 

 Giới hạn đàn hồi σp là ứng suất lớn nhất ứng với tải trọng Pp mà biến dạng dư không vượt 
quá 0,05% 

 Giới hạn chảy σc là ứng suất khi kim loại chảy (tải trọng không đổi nhưng chiều dài tiếp tục 
tăng) ứng với biến dạng dư không vượt quá 0,2%: 

 Giới hạn bền σb là ứng suất lớn nhất ngay khi mẫu bị phá hoại 

Để xác định khả năng chịu biến dạng dẻo của kim loại thép khi uốn người ta tiến hành thử uốn bằng 
cách uốn thanh kim loại xung quanh một trục uốn có đường kính nhất định, khi uốn đến một góc uốn 
theo qui định thì kiểm tra sự xuất hiện vết nứt. 

2. Chuẩn bị mẫu thử 

Mẫu thử phải được cắt ra từ sản phẩm. Nếu cắt bằng mỏ cắt hơi hoặc bằng máy cắt thì phải để lượng 
dư cần thiết để loại bỏ khi gia công lại lần cuối. Mẫu thử được chế tạo theo quy cách như bảng sau: 
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Quy cách và kích thước mẫu thử kéo 
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