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Машински материјали, шифра предмета 0010.16 

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

датум: 07.04.2020. 

Припреме за лабораторијску вежбу 

Лабораторијска вежба бр. 4 – Испитивање тврдоће материјала 

Постоји више метода испитивања тврдоће материјала у зависности од примењене 

методологије и услова за испитивање који су на располагању. 

Према дејству силе испитивање тврдоће се дели на статичко и динамичко. Код 

сатичких испитивања сила којом се врши утискивање равномерно расте до 

максималне вредности, док код динамичких сила делује у виду еластичног одскока 

или удара утискивача. 

Најчешће примењене статичке методе испитивања тврдоће су по Бринелу 

(Brinell), Викерсу (Vickers) и Роквелу (Rockwell). Добиле су име по научницима који 

су их изумели и патентирали. Све наведене методе се базирају на отпору који 

површина испитиваног материјала пружа продирању утискивача веће тврдоће. 

Код методе Бринела и Викерса тврдоћа је дефинисана односом силе којом је 

вршено испитивање и површине добијеног отиска. Код методе Роквела као 

основа за дефинисање тврдоће узима се трајна дубина отиска. 

Испитивање тврдоће по методи Бринела: 

Метода је стандардизованa (SRPS EN ISO 6506-1:2016) а шематски приказ методе 

је дат на слици 1. 

Тврдоћа материјала се изражава на следећи начин: 

   
 

 
 

   

    (  √     )
  

Где су: 

  - сила којом се врши утискивање, N; 

  - пречник утискивача, mm; 

  - пречник отиска, mm; 
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Утискивач је куглица од каљеног челика (тврдоће најмање 850 HV). Стандардни 

пречник утискивача (куглице) је  =10 mm. Могуће је употребљавати и куглице 

мањег пречника:  =1; 2; 2,5; 5 mm у зависности од врсте и дебљине испитиваног 

материјала. За мерење пречника отиска користи се микроскоп са микрометарским 

завртњем при чему се мере две вредности пречника у управним правцима а за 

прорачун се узима средња вредност. 

 

Слика 1. Испитивање тврдоће материјала по методи Бринела 

Сила утискивања се бира у зависности од пречника куглице и врсте материјала 

који се испитује (табела 1). 

Табела 1. Избор вредности силе утискивања у зависности од врсте материјала и 

пречника утискивача 

Врста материјала Сила (F), N 

Челик и сиви лив       

Тврде легуре бакра       

Меке легуре бакра и алуминијума      

Бели метали и меке легуре        

Олово и меке легуре         

 

Код тврдих метала величина отиска се достиже релативно брзо, па је довољно да 

се сила утискивања одржава у времену од 10÷15 секунди. За материјале мање 

тврдоће време утискивања износи 30 секунди до 3 минута. Испитивање се врши 

на довољно равној и глаткој (обрушеној) површини узорка. Стандардом је 

прописана дебљина узорка (8 до 10 пута већа од дубине продирања) као и 

удаљеност отиска од ивице узорка (не мање од 2,5d). Такође прописана је 

минимална удаљеност два суседна отиска како би се избегао утицај отврдњавања 

површине материјала у непосредној околини отиска на резултате испитивања. 

Ознаци тврдоће по Бринелу „HB“ додају се допунске ознаке које изражавају 

услове под којима је извршено испитивање и то: пречник куглице, сила 

утискивања и време трајања силе: 
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бројчана вредност HB D/F/ време утискивања (τ), напр. 477HB 5/750/10 

Предност испитивања по Бринелу је у томе што постоји веза између тврдоће 

добијене овом методом и затезне чврстоће материјала: 

        

Где је   коефицијент добијен емпиријским путем и код некаљеног челика узима 

вредности 0,3÷0,4. 

 

Испитивање тврдоће по методи Викерса: 

Код ове методе утискивач је дијамантски врх правилне четворостране пирамиде, 

чије наспрамне стране заклапају угао од 136° (слика 2). 

 

Слика 2. Испитивање тврдоће материјала по методи Викерса 

Испитивање тврдоће по Викерсу је прописано за челике, лаке метале и њихове 

легуре, бакар и легуре на бази бакра. Испитивање се врши утискивањем 

дијамантске пирамиде у узорак материјала силом F а затим се након престанка 

дејства силе мере обе дијагонале отиска d. Мерење се врши на три отиска и узима 

се осредњена вредност. 

Површина отиска може да се израчуна на следећи начин: 

  
  

        
       

Вредност тврдоће по методи Викерса израчунава се на следећи начин: 
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Време трајања пуног оптерећења код испитивања челика, бакра и бакарних 

легура траје 10÷15 секунди, а код лаких метала и њихових легура утискивање се 

врши 30 секунди. 

За челике се примењује сила од 300 N, стандард допушта вредности 500÷1000 N, 

док се за лаке метале и њихове легуре употребљава сила од 100 N. 

Ознаци „HV“ додају се допунске ознаке којима се изражава сила утискивања и 

време трајања дејства силе. 

бројчана вредност HV F/ време утискивања (τ). напр. 370HV 30/15 

Услед тупог угла и при релативно великој дијагонали отиска дубина отиска је 

сразмерно мала, па је овај поступак испитивања погодан за испитивање танких 

лимова и танких површинских слојева материјала (напр. добијених нитрирањем 

или цементацијом). 

Испитивање тврдоће по методи Роквела: 

Код ове методе као мерило тврдоће узима се дубина утискивања. Постоји велики 

број поступака мерења тврдоће по Роквелу у зависности од врсте утискивача и 

величине силе утискивања. Два основна поступка која су и стандардизована су „B“ 

(утискивач је челична куглица, ознака HRB) и „C“ (утискивач је дијамантски конус, 

ознака HRC). 

Дијамантски конус или челична куглица доводи у додир са површином која се 

испитује, а затим се прво оптерети претходним оптеређењем,         , управно 

на површину, без удара или вибрација (слика 3). Под дејством ове силе врх је 

утиснут на дубину   . Затим се наноси главна сила при којој ће утискивач 

продрети у материјал за дубину   . Тада је постигнуто укупно оптерећење, код 

методе „C“: 

                       , 

док је за метору Роквел „B“ укупна сила: 

                      . 

Након уклањања главне силе казаљка компаратера (уређај којим се мери дубина) 

вратила се за износ еластичне деформације испитиваног материјала. Настала 

трајна дубина отиска је    која представља мерило тврдоће. 

Дубина отиска    утолико је већа уколико је материјал мекши. Да би се код 

одређивања тврдоће за тврде материјале добиле веће вредности, усвојено је да 

се добијена вредност дубине отиска у Роквеловим јединицама одузима од 
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константе, која има вредност 100 за испитивање по „C“ методи, односно 130 за 

испитивање по „B“ методи (табела 2). 

Табела 2. Испитивање тврдоће по методи Роквела 

Ознака Утискивач Сила 
претходног 
оптерећења, 
N 

Главна 
сила, N 

Вредност 
тврдоће 

HRB Челична куглица, 
d=1,5875 mm 

 

100 900 
    

  

     
 

HRC Дијамантски конус 

 

100 1400 
    

  

     
 

 

Испитивање тврдоће динамичким дејством силе: 

Код динамичких метода испитивања на утискивач (куглицу или ваљчић) делује се 

ударним оптерећењем. Расположива енергија удара може се расчланити: 

 у енергију промене облика за настајање отиска, 

 у енергију одскока тела које пада, и 

 у изгубљену енергију, као на пример топлоту или рад осциловања. 

Мерило тврдоће је величина одскока коју утискивач начини у испитиваном 

материјалу или величина одскока тега или клатна после удара о испитивани 

материјал. Ови уређаји су релативно једноставни и јефтини, погодни за 

одређивање тврдоће великих комада и за испитивања на терену. 

Постоје испитивања по: Полдију, Шору, дуроскопска метода и сл. 

Код Полдијевог апарата (слика 3) утискивач је челична куглица пречника 10 mm 

која под дејством ударне силе ствара отисак, пречника   , у узорку који се 

испитује и еталону, пречника   , чија тврдоћа је позната. Тврдоћа узорка се 

одређује коришћењем следеће једначине: 

      
  √     

 

  √     
 
  

Где су: 

   - тврдоћа испитиваног материјала 
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   - тврдоћа еталона 

   - пречник отиска у испитиваном материјалу 

   - пречник отиска у еталону 

  - пречник куглице 

 

Слика 3. Испитивање тврдоће материјала по методи Полдија 

Мерење пречника отиска врши се лупом која има угравирану скалу. Јачина ударца 

треба да буде таква да отисак има пречник 2÷4 mm. 

Испитивање тврдоће Шоровом методом засновано је на еластичном одскоку 

утискивача од испитиваног материјала и на визуелном мерењу висине његовог 

одскока. Уређај за мерење се назива склероскоп (слика 4), који представља 

стаклену цев дужине 256 mm, која је подељена на 140 подеока (Шорових 

јединица). У стакленој цеви (1) се налази покретни утискивач, тег (2) мале масе, са 

дијамантским купастим врхом. 

При испитивању тврдоће утискивач се пушта да слободно пада са висине на 

избрушену и полирану површину предмета (3) чија се тврдоћа испитује. Услед 

еластичног удара о узорак тег се одбија и мери се висина одскока h која служи као 

мерило тврдоће. Величина h може да се напосредно очита на скали која је 

причвршћена уз стаклену цев. 
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Слика 4. Шоров склероскоп 

У литератури се могу пронаћи упоредне табеле за прерачунавање вредности 

тврдоће материјала које су добијене различитим методама. Пример је приказан у 

табели 3. 

Табела 3. Упоредне вредности тврдоће материјала 

HRC HV HB Шорове 
јединице 

60 698 601 81 

56,1 609 534 73 

50,7 517 477 66 

46 452 429 60 

39,9 381 363 51 

35 337 321 45 

32 308 293 41 

29 284 269 37 

26,6 269 255 35 

24,3 255 241 33 

23 247 235 32 

22 241 229 31 

20,8 234 223 30 
Извор: https://www.slideshare.net/MarthaAuroraGonzalez1/hardness-conversion-chart-3 

  

https://www.slideshare.net/MarthaAuroraGonzalez1/hardness-conversion-chart-3
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Лабораторијска вежба бр. 5 – Испитивање ударне жилавости (метода по 

Шарпију) 

Материјали у машинским конструкцијама често могу да буду изложени 

динамичким силама: наизменична напрезања великог интензитета и фреквенције 

или периодичним ударима велике снаге. Из овог се може закључити да избор 

материјала урађен само на основу резултата статичких испитивања неће дати 

поуздане гаранције квалитета, без обзира на одабране високе степене сигурности. 

Испитивања динамичким дејством силе имају за циљ да испитају материјал при 

условима који су слични условима експлоатације. 

Испитивање жилавости сматра се једним од најважнијих и највише примењиваних 

испитивања материјала динамичким дејством силе. Испитивање је прописано 

стандардом SRPS C.A4.228:2016 при чему се користе три врсте стандардних 

епрувета. 

Жилавост по Шарпију се дефинише као рад који је потребно утрошити по јединици 

површине попречног пресека епрувете, изнад жљеба, да би се епрувета поломила 

једним ударом. 

Епрувета за испитивање је комад шипке квадратног попречног пресека. На 

средини уздужне стране епрувета има зарез у облику слова „U“, „V“ или у облику 

кључаонице (слика 5). Све стране епрувете морају да буду машински обрађене, 

при чему су димензије 55x10x10 mm. Дубина зареза може да буде 2 mm, 3 mm и 5 

mm. 

За извођење овог испитивања користи се уређај са клатном, тзв. Шарпијево 

клатно (слика 5). Епрувета се поставља на два ослонца чије је растојање 40 mm. 

Клатно, на чијем је крају тег са ножем чије стране заклапају угао 30°, пусти се да 

пада са висине   . У тренутку када достигне највећу брзину претвара своју 

кинетичку енергију у рад прелома епрувете а затим са остатком неутрошене 

кинетичке енергије продужава пењање до одређене висине (  ). 
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Слика 5. Шарпијево клатно о стандардне епрувете за испитивање 

Енергија којом располаже клатно тежине   на висини    је: 

       . 

Преостала енергија након утрошеног рада за прелом епрувете: 

       . 

Разлика ове две енергије представља утрошену енергију за прелом епрувете: 

                     (     )           (           ). 

По дефиницији жилавост може да се прикаже као утрошени рад по јединици 

површине по следећем обрасцу: 

  
  

 
  

  

   
  

Где је А површина епрувете изнад жљеба у cm2. Жилавост добијена испитивањем 

са епруветом дубине зареза 2 mm је 1,25·  , са епруветом дубине зареза 3 mm: 

1,43·  , а са зарезом од 5 mm: 2·  . 

Према стандарду клатно чија тежина тега од 200 [N] треба да произведе рад од 

300±10 [J=Nm], тзв. називна енергија удара машине за испитивање. 

Када се испитивање врши са називном енергијом удара машине и са епруветом 

дубине зареза 5 mm, ударна жилавост се означава са „KU“. У случају да се 

користи другачија енергија, ознака KU се допуњава одговарајућим индексом (напр. 

KU 100/3: енергија удара 100 J, дубина зареза 3 mm). 
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Испитивање ударне жилавости је обавезно за метеријале од којих се израђују 

предмети изложени тренутним ударним оптерећењима, као што су полуосовине 

моторних возила, клипњаче, коленаста вратила, куке за дизалице и сл. 

Вредност ударне жилавости се у значајној мери умањује са опадањем 

температуре амбијента. Тако на пример ударна жилавост неког материјала на 

собној температури износи 100 Nm/cm2, при температури од око −60°C опада на 

40-50% своје првобитне вредности, односно 40 до 50 Nm/cm2. 

Ако се у току испитивања епрувета не сломи потпуно, већ се само деформише, 

утрошена енергија се не мора одредити. У том случају у извештају о испитивању 

мора се навести да епрувета није поломљена при енергији удара од xx J. 

 

 

Лабораторијска вежба бр. 6 – Одређивање модула еластичности 

На уређају који је приказан на слици 6 врши се експериментално одређивање 

модула еластичности материјала, на основу измерене вредности угиба узорка 

греде слободно ослоњене на два ослонца. Као узорци се користе жице од 

различитих материјала кружног попречног пресека, пречника 3÷6 mm. Угиб настаје 

услед силе савијања коју генерише тег одређене масе који се поставља на 

средину греде, а вредност угиба   се мери помоћу дигиталног помичног кљунастог 

мерила (слика 7). Прецизност мерила је 0,01 mm тако да је грешка одрђивања 

модула еластичности мања је од 5%. Сила савијања се одређује као: 

         . 

Mодул еластичности износи: 

  
    

       
       

где су: 

  - маса тега, kg; 

  - убрзање силе земљине теже, (kg·m)/s2; 

  - дужина греде између ослонаца, mm; 

  - измерена вредност угиба, mm; 
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, момент инерције за кружни попречни пресек, mm4. 

  - пречник кружног попречног пресека узорка материјала (жице), mm. 

 

Слика 6. Уређај за експериментално одређивање модула еластичности 

материјала 

  
Слика 7. Мерење угиба који настаје услед дејства силе савијања 
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Пример прорачуна: 

Растојање између ослонаца:            

Пречник жице:          

Маса тега:              

Сила савијања:             [
 

  
]                       

Измерена вредност угиба:              

Момент инерције за кружни попречни пресек:    
    

  
 

    

  
             

Модул еластичности:   
    

       
 

          

              
              

 


