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Машински материјали , шифра предмета 0010.16 

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

датум: 17.03.2020. 

Механичка својства материјала 

Механичка својства материјала представљају скуп својстава материјала која 

карактеришу њихово понашање када су изложени дејству спољашњих сила. 

Без детаљног познавања ових својстава не може се извршити правилан избор 

материјала код димензионисања машинских делова. 

Најважнија механичка својства материјала су: 

Крутост је својство материјала да се одупре еластичном деформисању услед 

оптерећења. 

Дуктилност је способност материјала да се пластично деформише пре него што 

дође до лома (често се ова особина материјала назива и пластичност) 

Чврстоћа материјала је појам који је често двозначан је р се може односити на 

отпорност материјала према пластичном деформисању или према кидању. 

Жилавост је својство материјала да при деформацији пре лома апсорбује 

одређену енергију. Материјали ниске жилавости нису дуктилни него крти. 

Тврдоћа је својство материјала да се одупире продирању других тела у њихову 

површину. 

Оптерећење је спољашња сила која делује на целој површини пресека 

испитиваног узорка, односно материјала. 

Напон је реакција на оптерећење, односно резултат је настојања унутрашњих 

сила (међуатомских и међумолекулских) материјала да се одупиру спољашњим 

силама. 

 

Слика 1. Основни типови оптерећења 
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Према начину дејства силе оптерећења се деле на 

 Статичка 

 Динамичка 

 Ударна 

 Вибрациона 

 

Слика 2. Основни типови оптерећења према начину дејства силе у времену 

 

Испитивање  материјала са разарањем узорка 

Узорци материјала се могу испитивати статичким дејством силе при чему се 

напрезање постепено повећава и динамичким дејством силе при чему сила 

дејствује у облику удаа или мења интензитет и смер велики број пута у јединици 

времена. 

Према врсти напрезања испитивања се деле на: 

 Испитивање затезањем 

 Испитивање притиском 

 Испитивање савијањем 

 Испитивање увијањем 

 Испитивање извијањем 

 Испитивање смицањем 

Испитивање  материјала затезањем 

Испитивање затезањем епрувете стандардних димензија има за циљ одређивање 

својстава отпорности материјала: граница еластичности, граница развлачења, 

затезна чврстоћа, и одрађивање способности деформације: издужење и 

контракција као и модула еластичности (Е). 

Модул еластичности (Е) представља однос између напона и деформације у 

области еластичности, тј. представља меру крутости материјала. Уколико је 
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његова вредност већа, утолико је за једнаку површину попречног пресека 

материјала потребна већа сила да би настала одређена деформација. Код 

материјала који имају линеаран однос између напона и деформације при 

еластичној деформацији:      , при чему је   угао који права заклапа са 

апсцисом на дијаграму напон-деформација. 

Неопходна опрема за испитивање обухвата: механичка или идрауличка кидалица, 

епрувета испитиваног материјала и прибор за мерење (мерна опрема). 

На кидалици се врши генерисање силе, преношење силе на епрувету, 

регистровање силе и регистровање деформације. 

Инструменти за мерење издужења се називају екстензометри или дилатометри. 

Епрувета је тело стандардизованог облика и димензија, израђено од узорка 

материјала и припремљено за испитивање. 

Облик и димензије епрувете одређени су према стандарду SRPS EN ISO 6892-

1:2017. 

Попречни пресек епрувете може бити кружни, квадратни, правоугаони (пљоснати) 

и др. Епрувета (слика 3) се састоји од радног дела (део епрувете са мањом 

површином попречног пресека) на коме се посматрају промене димензија у току 

испитивања и крајева епрувете (са већом површином попречног пресека) који 

улазе у чељуст кидалице. 

 

Слика 3. Карактеристичне димензије епрувеза за испитивање материјала 

затезањем 

  - пречник мерног дела епрувете пре испитивања 

  - мерна дужина епрувете 
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  - испитна дужина епрувете 

  - укупна дужина епрувете 

Ако је   =20 mm, за епрувету се каже да је нормална. Ако је   ≠20 mm или 

попречни пресек правоугаони или квадратни, за епрувету се каже да се 

пропорционална. 

Код нормалне епрувете:   =10·  =200 mm. 

Код нормалне кратке епрувете:   =5·  =100 mm. 

Код пропорционалне епрувете:   =10·  =11,3·√  , где је   - површина попречног 

пресека мерног дела епрувете у mm2. 

Код пропорционалне епрувете:   =10·  =5,65·√  , где је   - површина попречног 

пресека мерног дела епрувете у mm2. 

Дијаграм напон-деформација 

Гранични напон, до којег је издужење пропорционално напону, назива се граница 

пропорционалности. Напон при коме издужење почиње приметно брже да расте 

назива се граница развлачења или граница течења. Ово је прелаз из елестичне у 

пластичну деформацију материјала (слика 4). 

 

Слика 4. Дијаграм напон-деформација (   ) 
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Код неких врста челика, пре свега код нискоугљеничних челика у ваљаном и 

жареном стању, граница развлачења је веома оштро истакнута па се разликује 

горњи (   ) и доњи (   ) напон течења. 

Граница пропорционалности, тј. граница еластичности где су деформације 0,01% 

или 0,005% од мерне дужине епрувете: 

   
  

  
 [
 

   
    ] 

Граница развлачења: 

   
  
  
 [
 

   
    ] 

Код неких метала граница развлачења није јасно изражена, стога се узима оно 

напрезање које изазива трајно издужење мерне дужине    за 0,2%. Овај напон 

обележава се са       и зове се конвенционални напон течења. 

Затезна чврстоћа одговара максималној сили затезања којим се материјал може 

оптеретити: 

   
  
  
 [
 

   
    ] 

Дозвољено оптерећење је оно оптерећење којим се са сигурношћу може 

оптеретити материјал при експлоатацији. Оно мора бити мање од вредности 

затезне чврстоће и зависи од врсте оптерећења и температурских услова у току 

експлоатације. 

Одређивање способности деформације 

Издужење епрувете израчунава се на следећи начин:         [  ] 

Укупно издужење епрувете:           [  ] 

Укупно издужење у процентима:    
  

  
     

     

  
     [ ] 

Контракција попречног пресека: :   
     

  
     [ ] 

Површина попречног пресека епрувете пре и након кидања:    
  
  

 
 и    

  
  

 
 

[   ]. 
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Испитивање притиском 

Испитивању притиском подвргавају се крти материјали као што су сиви лив, 

месинг, бетони, као и полимерни материјали. Епрувете су у облику равностраног 

ваљка Ø20-30 mm или коцке исте величине ивице. Епрувета се притиска између 

челичних плоча снабдевених зглобном везом, која има задатак да обезбеди 

управно дејство силе на површину епрувете (слика 5а). На слици 5б приказан је 

изглед сломљене епрувете карактеристичан за крти материјал. Делови епрувете 

клизе један преко другог дуж равни клизања нагнуте под углом од 45° у односу на 

правац дејства силе. 

  
(а) (б) 

Слика 5. (а) Поступак притисног испстивања (1. притисна челична плоча, 2. 

епрувета, 3. зглобна веза челичне плоче); (б) Изглед сломљене епрувете код кртог 

материјала 

Испитивање смицањем 

На смицање се испитују метални производи који су у експлоатацији изложени 

смицајном оптерећењу, напр. осовинице или закивци. Испитивање се не врши у 

једном пресеку јер је у том случају смицање праћено савијањем па се добијају 

погрешни резултати. Алат за испитивање смицањем у два пресека који се 

поставља у чељусти кидалице приказан је на слици 6. 
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Слика 6. Алат за смицање у два пресека 

Смицајна чврстоћа се одређује на следећи начин: 

   
    
    

 [
 

   
    ] 

Приближно одређивање смицајне чврстоће се може одредити на основу познате 

вредности затезне чврстоће:    (        )     [
 

   
    ] 

 

Испитивање увијањем 

Овај тип испитивања се користи код материјала који служе за израду вратила и 

цеви. Вратила су углавном оптерећена динамичким оптерећењима на увијање па 

су динамичка испитивања меродавнија у том случају. 

Уређај за испитивање (слика 7) се састоји од две стезне главе од којих је једна 

стационарна а друга ротирајућа. Испитивање се врши на цилиндричним 

штаповима и цевима чије димензије нису прописане стандардом. 
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Слика 7. Уређај за одређивање модула клизања материјала 

Тангенцијални напон се јавља на периферији попречног пресека епрувете: 

   
  
  
 [
 

   
    ] 

где су: 

  - момент увијања, [    ] 

  - поларни момент, у случају кружног попречног пресека     
    

 
 [   ] 

r- полупречник кружног попречног пресека, [  ] 

Деформацијом код увијања се сматра клизање материјала које се изражава углом 

клизања  . 

 


