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CREEP 

Def. 

Deformasi Plastis yang terjadi sebagai akibat dari lingkungan yang bertemperatur tinggi dan tegangan 

static yang tetap dalam kurun waktu yang lama. 

 

Contoh komponen-komponen yang potensial mengalami creep adalah. 

1. Turbin rotor dalam mesin jet 

2. Turbin generator uap yang mengalami gaya sentrifugal 

3. Pipa-pipa yang dialiri gas panas dan bertekanan tinggi 

 

Parameter-parameter yang dalam creep adalah. 

1. Pengaruh waktu 

2. Deformasi permanen dari materials 

3. Beban tetap atau constan stress 

4. Phenomena yang tidak diharapkan (undesireable phenomenon) 

5. Batas usia komponen (the limiting factor in life of part) 

6. Temperatur kerja untuk metal 0.4Tm (Tm = absolute melting temperature) 

 

Creep Curve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr. Creep Curve dari regangan Vs time akibat beban konstan dan temperature yang konstan 
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Parameter-parameter yang penting dalam creep 

.  έ =  = laju creep  

Laju creep yang terendah atau minimal terjadi pada secondary region. 

. tr  = Rupture  lifetime  

Rupture lifetime adalah total waktu untuk rupture (patah) 

ASTM Standard E139 merupakan standar pengujian creep, creep rupture, dan stree rupture 

test untuk material metals. 

Berdasarkan kurva hasil pengujian creep diatas, dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu : 

1. Primary region/transient creep regions 

2. Secondary creep regions 

3. Tertiery creep regions 

 

Pada daerah I: Primary region/transient creep regions 

+ Terjadi pengurangan laju creep, hal ini ditunjukkan dengan nilai έ =  yang besar. 

+ Pada daerah ini material memiliki peningkatan ketahanan thp creep, indikasinya strain 

hardening terjadi. 

+ Material akan lebih sulid mengalami deformasi. 

 

Pada daerah II: Secondary Creep 

+ Daerah ini dinamakan juga minimum creep atau steady state creep. 

+ Kecepatan laju creep konstan. 

+ Kurvanya cenderung linier konstan 

+ Creep terjadi dalam kurun waktu yang lama. 

 

Pada daerah III: Tertiery Creep 

+ Terjadi percepatan laju creep 
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+ Fracture yang terjadi berbentuk rupture dan menghasilkan perubahan secara microstruktur 

diantaranya, pemisahan grain boundary dan pembentukkan internal crack, cavities, dan void. 

+ Pada kasus pembebanan tarik necking terbentuk. Hal ini mengakibatkan pengurangan luas 

penampang melintang effective dan meningkatkan laju regangan. 

 

CREEP PADA METALIC MATERIAL 

+ Creep test dilakukkan dengan uniaxial tension dengan specimen yang memiliki geometri 

sama dengan pengujian tensile test. 

+ Creep test dilakukan dengan uniaxial compression test sesuai untuk material britle. 

 

PENGARUH TEGANGAN DAN TEMPERATUR 

 

Gbr. 9.45 

 

+ Strain pada temperature dibawah 0.4Tm setelah initial deformation akan berlangsung tanpa 

tergantung waktu artinya material tidak akan rusak karena creep. 

+ Dengan peningkatan stress dan temperature  

1. Terjadi peningkatan strain pada saat diberi tegangan 

2. Steady state creep rate meningkat 

3. Rupture lifetime is diminish 
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Curve log of stress vs log of rupture lifetime 

 

Gbr. 9.46 Curve log of stress vs log of rupture lifetime of nickel alloy 

Pada Tahap secondary creep hubungan antara tegangan dan regangan adalah sebagai berikut. 

.     έ   
Dimana :  K1,    dan  n  = konstanta material 

 

Gbr. 9.47 Nickel alloy pada  3 temperatur 
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Bila pengaruh temperature dimasukkan : 

.     έ   

Dimana :  K2,    dan  Qc  = konstanta material 

   Qc  = activation energy for creep 

Atau dapat ditulis sebagai berikut: 

 

C : Konstanta tergantung dari Materialnya 

 m dan b : exponents tergantung pada creep mechanism  

Q  : energi aktivasi dari mekanisme creep  

σ  : Applied stress 

d  : the grain size of the material 

 k : Boltzmann's constant 

T  : the absolute temperature. 

Mechanisme Creep Behaviour 

Mekanismenya ada beberapa macam yaitu : 

1. Stress induced vacancy diffusion 

2. Grain Boundary diffusion 

3. Dislocation motions 

4. Grain boundary sliding 

Data untuk keperluan engineering (Pengukuran prediction life rupture material), 

pengambilan data dari hasil pengujian creep membutuhkan waktu yang lama sehingga hal ini 

tidak praktis untuk pengambilan datanya. Solusi dari kondisi ini, adalah seperti yang 

dilakukan oleh Larson – Miller. Yaitu dengan data extrapolation method. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Boltzmann%27s_constant


Materi kuliah pemilihan bahan dan proses 2011 

 

 

Gbr. 9.48. Log. stress Vs the Larson –Miller parameter untuk S-590 Iron 

Larson Miller parameter adalah sebagai berikut  

Dimana,  C = Konstanta ( biasanya 20 ) 

  T = Temperatur (Kelvin) 

  tr = Rupture lifetime (hour) 

Contoh penggunaan Methoda extrapolasi ini: 

Rupture lifetime prediction 

Dengan menggunakan Larson Miller Data untuk S-590 Besi. Tunjukkan waktu patah 

komponen yang menerima tegangan 140 MPa (20000 psi). pada 800 C(1073 K). 

Solusi 

Berdasarkan Gbr. 9.48 pada σ = 140 MPa (20000 psi) nilai dari Larson Miller parameter 

adalah 24.0 x 10
3 

, untuk Temp dalam Kelvin dan tr dam hour , sehingga 

24.0 x 10
3
 = T ( 20 + log tr) 

24.0 x 10
3
 = 1073 ( 20 + log tr) maka tr = 233 hr (9.7 hari) 
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Reff: 

William D. Calister, Jr., Material Science Engineering 

www.Wikipedia.com 

Tugas ( dikumpulkan sebelum UAS) 

1. Cari Journal atau artikel tentang creep, pencegahan, dan design yang ramah 

terhadap creep.  

2. Cari satu kasus creep dan bagaimana mencegahnya 
3. S-590 komponen besi akan memiliki creep ruture lifetime selama 20 hari pada 

650C (92 K). Hitung Maximum allowable stress level.nya 

4. 18-8 Mo Stainless Steel tolong di prediksi time of rupture untuk komponen 

tersebut yang mengalami tegangan 100MPa (14500 psi) pada 600C (873 K). 

 

 

 
 

Gbr. 9.64. Log. stress Vs the Larson –Miller parameter untuk 18-8 Mo Stainless Steel 

http://www.wikipedia.com/

