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Машински материјали , шифра предмета 0010.16 

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

датум: 20.03.2020. 

Припреме за лабораторијске вежбе 

Лабораторијска вежба бр. 1 – Испитивање затезањем 

Испитивање материјала затезањем статичким силама чији се правци поклапају са 

њиховим осама (аксијалне силе) при чему се промена њиховог интензитета одвија 

све до прекида епрувете. 

Испитивањем затезањем се одређују: 

Својства отпорности: напон течења    [
 

       ] и затезна чврстоћа 

  [
 

       ]. 

Својства деформације: процентуално издужење   [ ]  и процентуално сужење 

  [ ].  

Кидалица у лабораторији за испитивање материјала је са механичким уређајем за 

стварање оптерећења са завојним вретеном, покретана електромотором (слика 

1). Измерена сила је у јединицама kP (килопонд). За прерачунавање у SI јединице: 

1 kP=9,81 N. 

 

Слика 1. Уређај за испитивање материјала затезањем - кидалица 

Испитивање се започиње мерењем дужине    и пречника епрувете    и 

обележавањем епрувете на низ једнаких делова (слика 2.) 

Легенда: 

1. Погонско-преносни склоп 

2. Доња чељуст кидалице 

3. Епрувета 

4. Горња чељуст 

5. Уређај за мерење силе (динамометар) 

6. Писач  и ваљак са милеметарским 

папиром 

7. Полужни систем са тегом 
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Мерење пречника врши се на три места а као меродавна се узима вредност 

добијена аритметичком средином:  

   
           

 
 

На кидалици се добија испис са дијаграмом сила (F) – издужење (l) на 

милиметарском папиру на основу кога се конструише дијаграм напон (R) – 

процентуално издужење (ε). 

 

Слика 2. Мерење карактеристичних димензија епрувете пре и након кидања 

Лабораторијска вежба бр. 2 – Испитивање смицањем 

У кидалицу се поставља алат који обезбеђује смицање у два пресека. Испитује се 

узорак метала цилиндричног облика (жица) дебљине          . Испитивање 

се започиње мерењем пречника жице. Смицајна чврстоћа се одређује на следећи 

начин: 

    
  

    
 [    ] 

Где су: 

  - максимална сила у моменту смицања епрувете, [ ] 
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  - површина попречног пресека жице     
  
   

 
 [   ] 

 

Лабораторијска вежба бр. 3 – Одређивање модула клизања материјала 

Узорак материјала (жица) чији се пречник претходно измери помичним мерилом 

се поставља у уређај за одређивање модула клизања материјала (слика 2). 

 

 

Слика 3. Уређај за мерење модула клизања материјала 
 

Промена обртног момента преко промене крака силе. Максимална дужина крака 

силе је 130 mm док је минимална дужина крака силе 30 mm. 

 Максимална промена дужине крака силе: 100 mm.  

 Облик тегова: цилиндрични 

 Начин промене положаја тега: одвијањем (повећање крака силе), завијањем 

(смањење крака силе) 

 Уређај има могућност мерења угла увијања у једну и у другу страну 

 Маса тега: 207 g 

 Дужина узорака: 625 mm 

 Пречник жице: максимално 4 mm 

 Димензије уређаја: 700x330x210 mm 

 Начин укљештења узорка: веза навојним спојем 

Уређај обезбеђује мерење модула клизања витких вратила различитих пречника и 

материјала. Мерење модула клизања врши се на константој дужини витког 

вратила L=625 mm. Уређај је конципиран тако да се на основу константних маса 

тегова и променљивих дужина растојања тежишта тегова од обртне осе осовине, 

мењају обртни моменти, а самим тим и угао увијања узорка витког вратила. 
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Мерењем угла увијања (θ) и крака сила F1=F2=const (L1 и L2) могуће је одредити 

модул клизања. 

Експеримент треба спровести по следећим корацима: 

 Очитати вредност крака силе F1 (L1=const). 

 Повећати крак силе F2 и очитати његову дужину L2. 

 На скали за очитавање угла очитати вредност угла увијања (θ). 

 Након мерења вредности крака сила (L1 и L2) и угла увијања (θ), а на основу 

познате масе тегова која износи m=207 g, врши се прорачун модула 

клизања жице. 

На основу познатих величина и експериментално добијених резултата врши се 

прорачун модула клизања на следећи начин: 

  
    

    
 [    ] 

Где су: 

  – модул клизања [GPa], 

   – момент увијања (торзије) [N·mm], 

θ – измерени угао увијања [rad], 

  [    ]  
   [  ]

   
  

   – поларни момент инерције, [mm4], 

L – дужина увијања: L =625 mm. 

Момент торзије се рачуна по обрасцу: 

           

                

                

Где су: 

   – резултујући отпорни момент торзије који делује на жицу, 

    – момент торзије проузрокован силом F2 и растојањем L2, 
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    – момент торзије проузрокован силом F1 и растојањем L1, 

  – маса тега [kg], 

  = 9,81 [ m/s2 ] – гравитациона константа, 

    – растојање тежишта непомичног тега од обртне осе мерног инструмента [mm], 

   – растојање тежишта покретног тега од обртне осе мерног инструмента [mm]. 

Поларни отпорни момент инерције рачуна се по обрасцу: 

   
    

  
 [    ] 

Где је: 

d – пречник узорка који се испитује [mm]. 

Вредности модула клизања које се добијају извођењем лабораторијске вежбе 

веома су блиске теоријским вредностима које се, у зависности од материјала, могу 

наћи у литератури. 
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ПРИМЕР ПРОРАЧУНА: 

Експериментални подаци:  

Крак силе једог тега: L1 =30 [mm]  

Крак силе другог тега: L2 = 130 [mm]  

Угао увијања који се очитава на скали: θ = 11°  

Испитивана дужина жице: L= 625 mm,  

Пречник узорка: d = 3 [mm] 

 

           

                                            

        [  ]      [
 

  
]                  [  ]         [    ] 

   
    

  
 

    

  
       [    ] 

  [    ]  
   [  ]

   
 

    

   
        [    ]  

  
    

    
 

       [    ]       [  ]

       [    ]          [    ]
      [    ] 

 


