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Розривна машина УММ-5. 
Призначена для статичних випробувань матеріалів на розтягнення, стискання. 

Технічні характеристики: 

Найбільше навантаження, кгс: 500 

Граничні значення шкали деформування, мм: 0...200 

Ціна поділки шкали деформування, мм: 1 

Найбільша відстань, мм 

- між опорами при випробуванні на стискання: 150 

- між захватами при випробуванні на розтягування: 650 

Відстань між колонами, мм: 250 

Найбільша похибка показників, від %: ±1 

 

Статичне випробування на розтяг − поширений спосіб механічних випробувань 

металів. Для цього випробування виготовляються спеціальні зразки (рис. 2.9), які 

розриваються на спеціальних розривних машинах (рис. 2.10). На розривних машинах 

одержують діаграму розтягу), по якій можна визначити: межу текучості, межу 

міцності, відносне видовження і відносне звуження. 
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Рисунок 2.9 - Зразки для                                                Рисунок 2.10 – Універсальна 

випробувань на розтягування                                             розривна машина 

 Межею текучості називається найменше напруження, при якому без помітного 

збільшення навантаження продовжується деформація досліджуваного зразка. Межу 

текучості визначають за формулою: 

Gт = Pт / F0 , де  − навантаження текучості; 

 − поперечний переріз робочої частини зразка до випробування. 

Умовне напруження, яке відповідає найбільшому навантаженню, що передує 

руйнуванню зразка, називається межею міцності і визначається за формулою: 

 Gв = Pв / F0, де  – навантаження, що передує розриву зразка.  

По відносному видовженню та звуженню оцінюють пластичність металів. Відносне 

видовження і звуження вимірюють у відсотках (%).  

Відносне видовження визначають за формулою: 

G = l1 – l0 / l0 · 100(%),  де  – довжина зразка після розриву; – довжина 

зразка до розриву.  

Відносне звуження визначають за формулою:  

Х=F0 – F1 / F0 ·100(%),  де  – початкова площа поперечного перерізу робочої 

частини зразка; – площа поперечного перерізу після розриву. 

 Який вид напруженого стану реалізується в стержнях за чистого розтягання і 

стискання?  

 Чи виникають за чистого розтягання-стискання дотичні напруження в перерізах 

стержня? Якщо так, то як ці перерізи зорієнтовані відносно осі стержня  

 Сталевий стержень діаметром 40 мм розтягається силою F =100 кН . Які 

напруження виникають у стержні? 

 Як називаються машини, призначені для випробувань на розтягання?


