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Машински материјали, шифра предмета 0010.16 

предметни наставник: др Никола Танасић, дипл.инж.маш. 

датум: 05.05.2020. 

Припреме за лабораторијску вежбу 

Лабораторијска вежба бр. 7 – Технолошка испитивања 

Технолошким испитивањима утврђују се подаци о погодности неког материјала 

да буде обрађен на одређени начин. Услови испитивања блиски су оним којима ће 

материјал бити изложен за време прераде и у току саме примене. 

Способност дубоког извлачења лимова по методи Ериксена: 

Производи који се добијају поступком дубоког извлачења (посуђе, чауре, 

каросерије аутомобила) израђују се од танких лимова чија се подобност за ову 

сврху испитује на уређају типа Ериксен (Erichsen) (слика 1). Пробни узорак је 

лимена трака ширине b=90 mm која се чврсто притеже између матрице и 

прстенастог притезача, тако да за време испитивања не долази до клизања. 

 

Слика 1. Уређај за испитивање способности дубоког извлачења лимова по методи 

Ериксена 

Утискивање се врши равномерно, без трзања, са брзином у границама 5÷20 

mm/min, стим да брзина при крају испитивања буде смањена на доњу границу, 

како би се прецизније могао уочити тренутак почетак пуцања лима. Као почетак 

пуцања лима сматра се пукотина кроз целу дебљину епрувете. У том тренутку 
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очитава се дубина извлачења „k“ која представља индекс дубине извлачења. Ова 

вредност се очитава на слали уређаја са тачношћу очитавања 0,1 mm. 

Овом методом се могу испитивати лимови чија дебљина не прелази 2 mm. 

Вредност дубине извлачења се уноси на дијаграм и пореди са граничном 

вредности за дату врсту материјала (слика 2) 

 

Слика 2. Дијаграм минималне вредности дубине извлачења лимова за три врсте 

челика 

Лабораторијска вежба бр. 8 – Металографска испитивања 

Металографија је део науке о металима и легурама метала која се бави везама 

између дијаграма стања, структуре кристалне грађе и особина метала и легура. 

Њен задатак је да при одређеном хемијском саставу, из прегледа макро и микро 

структуре унапред процени својства и понашање метала и легура и укаже на 

најповољнију структуру за процес прераде или примене материјала. 

Термијска анализа: 

Да би се дошло до дијаграма стања система са две, три или више компоненти 

потребно је нацртати криве хлађења које се јављају при равнотежним условима 

хлађења. Обично је брзина хлађења од 5÷10°C/min довољна за постизање 

равнотежних услова. Бележењем промена температуре дате легуре у одређеним 
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временским интервалима који износе 15 секунди, за веће брзине хлађења, 

односно 30 секунди за мање брзине хлађења добијају се криве хлађења (слика 3). 

За мерење температуре користе се термометри (до температуре 500°C) и 

пирометри за мерење високих температура (500÷2000°C). 

Посматрајући криве хлађења може се уочити да се трансформација из једне у 

другу фазу и обратно обавља на сталној температури код чистог метала, односно 

у интервалу температуре код легура. 

 

Слика 3. Пример криве хлађења 

Шематски приказ апаратуре за термијску анализу приказан је на слици 4. Она се 

састоји од лончића од ватросталног материјала за растапање узорка, пећи за 

загревање и термометра. Узорак материјла који се топи је чист калај (Sn). 

 

Слика 4. Шематски приказ термијске анализе 



4 
 

 

Техника металографског испитивања: 

Макроскопска и микроскопска испитивања се врше на нагриженим и ненагриженим 

узорцима. У пракси се сва металографска испитивања обављају помоћу две групе 

метода: 

 Макроскопска, која обухватају визуелну контролу уз увећање до 20 пута, 

 Микроскопска, са увећањима и до 2000 пута за потпуну анализу унутрашње 

грађе. 

На основу ових испитивања врши се провера квалитета и уочавања грешака у 

материјалу. 

Површина испитиваног узорка мора бити равна и глатка. Припрема узорка 

подразумева: исецање, затапање материјала у носач, брушење, полирање, 

испирање (мешавина воде и алкохола), сушење и нагризање одговарајућим 

агенсом. 

Као средство за нагризање површине материјала примењују се одговарајући 

хемијски агенси: 

- За сиви лив: 2% раствор азотне киселине (HNO3) у алкохолу, 

- За челике: 4% раствор азотне киселине (HNO3) у алкохолу, 

- За легуре на бази алуминијума: 5% раствор флуороводоничне киселине 

(HF) у води. 

Микроскопско посматрање (слика 5) узорка омогућава да се одреди тип 

микроструктуре, величина зрна, њихова оријентација, расподела и величина 

укључака и сл. 

Принцип рада оптичких микроскопа заснива се на усмеравању и пропуштању 

светлосног зрака кроз систем сочива, призми и филтера, пропусних огледала и 

одбијању зрака од припремљене површине узорка ка објективу и окулару, где се 

уочава увећана слика структуре метала. 
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Слика 5. Шема рада металографског микроскопа (1. испитивани узорак, 2. објектив 

микроскопа, 3. светлосни зраци) 

Зависно од садржаја угљеника код угљеничних челика структура може да буде: 

феритна, феритно-перлитна, перлитна и перлитно-цементитна (слика 6). 

 

Слика 6. Микроструктура угљеничних челика 
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Лабораторијска вежба бр. 9 – Испитивање прокаљивости материјала: 

Прокаљивост представља способност челика да, при утврђеним условима 

каљења, постигне одређену тврдоћу на одређеном одстојању од спољне 

површине. Својство прокаљивости има посебан значај при опредељивању режима 

термичке обраде. 

На пример, при термичкој обради побољшања каљењем неопходно је обезбедити 

добијање мартензитне структуре у површинским слојевима делова док се 

накнадним отпуштањем постиже уједначавање особина у језгру материјала. 

Прокаљивост се може изразити као мерило употребљивости челика и представља 

један од критеријума за његов правилан и лак избор. 

Прокаљивост се може одредити експериментално, методом чеоног хлађења 

(Џомини метода). Основне предности методе су једноставност извођења, широко 

подручје примењивости и добра поновљивост резултата испитивања. 

Највећа брзина хлађења и највећа вредност тврдоће постиже се на челу епрувете 

(слика 7), а са удаљавањем од чела брзина хлађења, а самим тим и тврдоћа 

материјала опада. 

 

Слика 7. Стандардна епрувета за испитивање прокаљивости 

Епрувета се загрева у електричној пећи при температури 850°C у времену од 

τзаг=40 min. Затим се епрувета хлади чеоно млазом воде у трајању од τхл=10 min. 

Температура воде мора да буде у границама од 5 до 30 °C. Након завршеног 

хлађења, епрувета се бруси тако да се добију међусобно паралелне површине на 

којима се мери тврдоћа. Мерење тврдоће се врши на одстојању од 2 mm за првих 

8 тачака а затим на свака 4 mm. 
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Слика 8. Скица уређаја за исптивање прокаљивости по Џоминију 

Резултати мерења тврдоће могу се презентовати у виду дијаграма прокаљивости 

(слика 9), као зависност вредности тврдоће од одстојања од закаљеног чела. 

Карактеристика прокаљивости изражава се индексом прокаљивости: Jxx – d 

Где су: 

xx  - бројчана вредност тврдоће по методи Роквела (HRC скала) 

d – одстојање тачке у којој је измерена xx вредност тврдоће од чела епрувете у 

[mm]. 

 

Слика 9. Дијаграм прокаљивости 
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Лабораторијска вежба бр. 10 – Испитивања без разарања – испитивање 

продирућим средствима - пенетрантима 

У испитивање без разарања спадају поступци који омогућавају стицање увида у 

квалитет материјала или целе конструкције без њеног разарања. Поступци 

испитивања омогућавају контролу финалног производа. Овим испитивањем је 

могуће одредити површинске грешке код материјала или заверених спојева. Због 

малог површинског напона пенетрант брзо продире у ситне површинске отворе 

капиларном активношћу (слика 10). Задатак развијача је да извуче пенетрант из 

шупљине и укаже на евентуалне прскотине. 

Основне операције у примени пенетрантима: чишћење и одмашћивање 

испитиване површине, примена пенетраната (урањањем комада који се испитује 

или прскањем спреј боцама), уклањање вишка пенетраната, примена развијача 

(наношење танког слоја контрасних средстава), очитавање резултата и тумачење. 

 

Слика 10. Принцип испитивања материјала пенетрантима 

 


