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BENDROS ŽINIOS APIE MECHANINIUS 
MEDŽIAGŲ BANDYMUS

Projektuojant konstrukcijų elementus, būtina žinoti pagrindines naudo-
jamų medžiagų mechanines savybes (stiprumą, plastiškumą, tamprumą, kie-
tumą ir t. t.) ir jų tamprumo konstantas E ir v. Bandymai, kuriais nustatomos 
minėtos savybės, vadinami mechaniniais medžiagų bandymais.

Mechaninės medžiagų savybės priklauso ne tik nuo atitinkamų me-
džiagos fi zinių charakteristikų, bet ir nuo kitų veiksnių: bandinio formos, 
matmenų, apkrovos pobūdžio, temperatūros ir kt. Įvairiose laboratori jose 
tapatingi bandymų rezultatai gaunami tik tada, kai jie atliekami griežtai 
laikantis taisyklių ir sąlygų, kurios nusakomos Valstybiniuose standar-
tuose. Išskirtiniais atvejais gali būti bandomi patys gaminiai arba atskiri 
jų elementai įvairiai juos apkraunant.

Pagal apkrovos pobūdį bandymai skirstomi į statinius, dinaminius 
ir varginimo. Pagal apkrovos būdą – tempimo, gniuždymo, kirpimo, skė-
limo, sukimo, lenkimo ir kt. bandymus. Praktikoje pagrindinės mecha-
ninės savybės – stiprumas, tamprumas, plastiškumas ir kt. nustatomos 
statiniais ban dymais. Dinaminiu-smūginiu bandymu nustatoma tik viena 
savybė – smūginis tąsumas (savybė atlaikyti smūginę apkrovą). Vargini-
mo (kintamos apkrovos) bandymu nustatomas patvarumas (ciklinis sti-
prumas) – savybė atlaikyti kin tamą, daug kartų pasikartojančią apkrovą.

Nustatant minėtas savybes tiriamos medžiagos bandinys įtvirtinamas 
atitinkamoje mašinoje ir deformuojamas iki tam tikro deformacijos laipsnio 
arba kol suyra. Matuojami atskirų deformacijos fazių apkrovų bei deforma-
cijų dydžiai, iš kurių tiesiogiai arba atliekant atitinkamus skaičiavimus gau-
namos tiriamų medžiagų mechaninių savybių charakteristikos.

Minėti apskaičiavimai atliekami naudojant SI sistemos jėgos (ap-
krovimo) vienetus: niutonus (N), kiloniutonus (kN) arba meganiutonus 
(MN) (1 MN = 103kN = 106 N). Kai laboratorinių mašinų jėgos matavimo 
įrengimų skalės graduotos kilogramais (kG arba kgf), mūsų geografi nėje 
platumoje naudojamas šis dydžių santykis:

1kG=9,81 N ≈10N ≈10-2 kN ≈10-5 MN.

Įtempių vienetas SI sistemoje – paskalis (Pa); 1Pa = 1 N/m2 (1MPa 
= 103 kPa = 106 Pa).

Darbo W vienetas SI sistemoje – džaulis (J); 1 J = 1 N⋅m.
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1. PLIENO TEMPIMO BANDYMAS

Darbo tikslas:

a) nustatyti priklausomybę tarp bandinį veikiančios apkrovos ir jo 
pailgėjimo;

b) sudaryti santykinės deformacijos pasiskirstymo priklausomai 
nuo bandinio ilgio diagramą;

c) apskaičiuoti pagrindines mechanines charakteristikas.

Pagrindinės sąvokos

Bandymas tempiant statine apkrova labiausiai paplitęs, nes yra 
paprastas, ir leidžia sužinoti kelias tiriamos medžiagos charakteristikas 
(parametrus).

Šiam bandymui naudojamos specialios mašinos su mechanine ar 
hidrau line pavara ir turinčios šiuos įrenginius: 1) bandiniui įtvirtinti, 
2) bandiniui apkrauti, 3) tempi mo jėgai matuoti, 4) tempimo diagra-
mai brėžti.

Tempimo bandymas atliekamas naudojant apvalaus skerspjūvio 
(proporcingus ilgio ir skersmens atžvilgiu) bandinius. Stačiakampio 
skerspjūvio bandiniai naudojami tik tais atvejais, kuomet apvalaus 
skerspjūvio bandinius yra sunku arba net visai neįmanoma pagaminti, 
pvz. bandant lakštinį metalą.

Tempiant bandinį automatiškai braižoma tiesioginė tempimo dia-
grama, vaizduojanti priklausomybę tarp bandinį veikiančios jėgos F ir 
ilgio pokyčio (absoliutinės išilginės deformacijos) ∆L (1.1 pav.)

Mechaninėms medžiagos savybėms nagrinėti patogesnė yra dia-
gra ma susiejanti normalinį įtempį σ su santy ki niu ilgio pokyčiu (santy-
kine išilgine deformacija) ε, t.y. atspindinti priklausomybę σ = f(ε). Ši 
sąlyginė tempimo diagrama (1.2 pav.) gaunama iš tiesioginės diagra-
mos F = f(∆L) atitinkamai pakeitus mastelius ir matavimo vienetus, 
nes įtempis yra proporcingas ašinei jėgai ( 0 0/ /F A N Aσ = = ), o san-
tykinė išilginė deformacija – ilgio pokyčiui (ε = ∆L / L0).
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  1.1 pav.   1.2 pav.

Būdingoje mažaangliam plienui diagramoje yra keletas ypatingų 
ruožų ir keletas ypatingų taškų. Sąlyginėje tempimo diagramoje ypatingų 
taškų įtempiai vadinami ribomis:

1. Proporcingumo riba – did žiausias įtempis, iki kurio itempiai 
kinta tiesiškai:

σpr = Fpr /A0,

čia Fpr – proporcingumo ribos jėga;
 A0 – pradinis bandinio skerspjūvio plotas.

Iki šios ribos įtempiai proporcingi deformacijoms, t.y. galioja Huko 
dėsnis (σ = ε⋅ E). Tiesaus diagramos ruožo kampo α (1.2 pav.) tangentas 
yra lygus tiriamos medžiagos tamprumo moduliui, nes tg / Eα = σ ε =
(iš Huko dėsnio).

2. Tamprumo riba – didžiausias įtem pi s, iki kurio bandinyje neatsi-
randa jokių liekamųjų deforma cijų:

σe = Fe /A0,

čia Fe – tamprumo ribos jėga.

Tai sunkiai nusta toma riba, todėl praktikoje dažnai abi ribos yra 
sutapatinamos: proporcin gumo-tamprumo riba.

3. Takumo riba – mažiausias įtempis, kuriam veikiant bandinio de-
formacija didėja, esant beveik pastoviai apkrovai:

σy = Fy /A0,
čia  Fy – takumo ribos jėga.
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Mažaangliam plie nui ši riba labai ryški – poliruotas paviršius ne-
tenka blizgėjimo ir jame išryškėja 45o kampu į strypo ašį pasvirusios 
linijos, vadinamos šlyties linijomis. Jos susi jusios su šlyties poslinkiais 
medžiagos kristalinėje gardelėje.

Daugeliui medžiagų, tame tarpe daugumai konstrukcinių plienų, ši 
riba neryški, todėl naudojama sąlyginė takumo riba, t. y. įtempis, atitin-
kantis 0,2% liekamosios plastinės deformacijos.

4. Stiprumo riba – didžiausios apkrovos, kurią gali atlaikyti bandi-
nys, įtempis:

σu = Fu /A0,
čia Fu – stiprumo ribos jėga (nustatoma pagal prietaiso jėgai matuoti 

parodymus).

Kol įtempis neviršija stiprumo ribos, bandi nys deformuojasi visas, 
o kai viršija ją – tįsta, ir jo skerspjūvis mažėja tik apibrėžtoje dalyje (su-
sidaro kaklelis).

5. Trūkimo riba – tai toks įtempis, kai bandinys trūksta:
σfr = Ffr /A1,

čia  Ffr – trūkimo ribos jėga;
 A1 – skerspjūvio plotas trūkimo (kaklelio) vietoje.

Jei bandinį nukrautume bet kuriame taške K (ruože tarp takumo ir 
stiprumo ribų), tai nukrovimo linija KM eitų tiese, lygiagrečia tiesei O1. 
Šiuo atveju bandinio de formacija susideda iš dviejų – tampriosios (iš-
nykstančiosios) εe

 ir plastiškosios (liekamosios) εp. Iš naujo apkraunant 
bandinį, apkrovimo linija beveik sutampa su nukrovimo linija (diagra-
mos dalis O123 nesikartoja). Toks reiškinys, kai iš anksto apkrovus ban-
dinį viršijant medžiagos takumo ribą, padidėja tos medžiagos proporcin-
gumo riba ir sumažėja plastiškumas, vadinamas medžiagos stiprinimu. 
Šis reiškinys gali būti naudingas (armatūros sustiprinimas) ir žalingas 
(plieno skardos kraštų sukietėjimas kerpant ją žirk lėmis).

Trapių medžiagų bandiniai tempiant suyra esant labai mažoms lie-
kamosioms deformacijoms, diagra mose (pvz., ketaus tempimo) dažnai 
paste bimas būdingas šioms medžiagoms nukrypi mas nuo Huko dėsnio 
(1.3 pav.). Tačiau prak tiniuose skaičiavi muose to nepaisoma, t. y. ne-
tiesinės diagramos pakeičiamos tiesinėmis. Šioms med žiagoms nusta-
toma tik stiprumo riba σu.
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=

Lyginant plastiškų ir trapių me džia gų tem-
pimo bandymų rezultatus, galima pada ryti to-
kias išvadas:

1) plastiškų medžiagų liekamosios deforma-
cijos yra žymiai didesnės nei trapių medžiagų;

2) prieš nutrūkstant plastiškoms medžia-
goms susidaro kaklelis, o trapioms medžiagoms 
tai nebūdinga;

3) plastiškoms medžiagoms būdingi taku-
mo reiškiniai, o trapioms – nebūdingi;

4) didinant trapių medžiagų bandinių 
skerspjūvį stiprumo riba mažėja, o plastiškų – ši 
tendencija mažiau pastebima.

Bandymo mašina:
universali tempimo mašina R-5 (vertikali).

Įrankiai ir prietaisai:
liniuotė, slankmatis, žymeklis.

Bandinys (1.4 pav.).

1.4 pav.

Faktinėje tempimo diagramoje (1.5 pav.) fi ksuojamos tik dvi jėgos 
– takumo ribos jėga Fy ir stiprumo ribos jėga Fu. Pagal Fu apskaičiuota 
stiprumo riba uσ  rodo, kokius didžiausius sąlyginius įtempius gali at-
laikyti medžiaga nesuirdama, o pagal Fy apskaičiuota takumo riba yσ
– kokius didžiausius įtempius gali atlaikyti medžiaga nesideformuodama 
plastiškai. Šių rodiklių pagrindu nustatomi norminiai medžiagos stipru-
mo rodikliai (leistinieji įtempiai, projektiniai įtempiai).

1.3 pav.
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Faktinė tempimo diagrama

Fy skaičiavimo pavyzdys:

1580 kGuF =  – 5,0 cm

yF   – 3,0 cm
____________________

31580 3,0 984kG 9,48 10 MN.
5,0yF −⋅

= = = ⋅

Bandymo rezultatai
Takumo ribos jėga Fy =  kG =  MN;
Stiprumo ribos jėga Fu = kG =  MN;
Pradinis bandinio skerspjūvio plotas A0 = π ⋅ d2/4 =  m2;
Takumo riba σy = Fy /A0 =  MPa;
Stiprumo riba σu = Fu /A0 =  MPa;
Kaklelio skerspjūvio plotas A1 = π ⋅d1

2/4 =  m2;

Tiriamos medžiagos plastiškumas įvertinamas pagal santykinį lie-
kamąjį bandinio ilgio pokytį δ (%) ir santykinį liekamąjį bandinio skers-
pjūvio ploto pokytį ψ (%):

 δ =
 

1 0

0

L L
L
−

⋅ 100 =                     %;

 ψ = 0 1

0

A A
A
−

 ⋅100 =                     %.

Bandinio dalių santykinė deformacija
Padalos
eil. Nr.

Padalos ilgis mm Santykinė 
deformacija δ%prieš bandymą po bandymo

1 10  
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
7 10
8 10

3
,0

c
m

5
,0

c
m

1.5 pav.
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Santykinės deformacijos pasiskirstymo bandinyje diagrama
δ%  

70

60 

50 

40

30 

20

10

 
  1 2 3 4 5 6 7 8

Padalos

Išvada

Bandinio medžiaga – ____________________________________

Klausimai

1. Kokios formos ir matmenų naudojami plieno bandiniai?
2. Kokių dydžių ryšį nusako tiesioginė ir sąlyginė tempimo diagra-

mos?
3. Kokius pagrindinius įrengimus turi tempimo bandymų mašinos?
4. Ką apibūdina ypatingų taškų reikšmės tiesioginėje ir sąlyginėje 

tempimo diagramose?
5. Kokias medžiagos mechanines savybes galima nustatyti naudo-

jantis faktine tempimo diagrama?
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6. Kas tempimo diagramoje išreiškia bandomos medžiagos tampru-
mo modulį?

7. Kokios deformacijos atsiranda įvairiose tempimo bandymo stadi-
jose?

8. Kokios deformacijos vadinamos tampriosiomis ir kokios – plas-
tiškosiomis?

9. Kas vadinama medžiagos stiprinimu? Tarp kurių ribų diagramoje 
yra stiprėjimo ruožas?

10. Kodėl viršijus stiprumo ribą tolesnei deformacijai reikalinga 
mažesnė jėga?

11. Ką teigia Huko dėsnis normaliniams įtempiams. Iki kokios ribos 
jis galioja?

12. Kuo skiriasi plastiškų ir trapių medžiagų tempimo bandymų di-
agramos?
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2. TAMPRUMO MODULIO IR PUASONO 
KOEFICIENTO NUSTATYMAS

Darbo tikslas:
a) išmatuoti tempiamo bandinio išilgines ir skersines deformacijas;
b) patikrinti Huko dėsnį normaliniams įtempiams;
c) apskaičiuoti tamprumo modulį E ir Puasono koefi cientą v.

Pagrindinės sąvokos

Absoliuti išilginė deformacija, tempiant arba gniuždant įvairių me-
džiagų strypus, apskaičiuojama pagal formulę:

N LL
E A

⋅
∆ =

⋅
,

čia N – strypą veikianti įrąža MN;
 L – skaičiuojamasis strypo ilgis m;
 E – strypo medžiagos tamprumo modulis (Mpa), t.y. proporcingu-

mo koefi cientas, nusakantis ryšį tarp normalinių įtempių ir 
santykinės linijinės deformacijos ( )Eσ = ε ⋅ ;

 A – strypo skerspjūvio plotas m2.

Atliekant tempimo ar gniuždymo bandymą neviršijant proporcin-
gumo ribos, nusta tomi ∆L bei N ir apskaičiuojamas tamprumo modulis:

F LE
L A

⋅
=

∆ ⋅
,

(apkraunant strypą viena jėga, N = F).

Kad būtų galima patikrinti Huko dėsnį ir gauti patikimesnius 
rezultatus, jėga didinama tolydžiai vienodais laipteliais ∆F. Laiptelio 
dydis priklauso nuo bandinio medžiagos ir jo skerspjūvio matmenų: 
dažniausiai jis parenkamas toks, kad po atitinkamo skaičiaus laiptelių 
gauta jėga bandinyje nesukeltų liekamųjų deformacijų, t.y. iki propor-
cingumo-tamprumo ribos. Kai bandomosios medžiagos ši riba neži-
noma, apytikriai ji gali būti nustatoma pagal takumo ribą σpr = σy /1,2. 
Kiekvieno laiptelio gale matuojami išilginės ∆L ir skersinės ∆B abso-
liutinių deformacijų prieaugiai.
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Pakankamai stabilus išilginės deformacijos prieaugis rodo tarp ap-
krovos ir deformacijos esantį tiesinį ryšį, t.y. patvirtina Huko dėsnį nor-
maliniams įtempiams, kai neviršijama proporcingumo riba.

Apskaičiuojamos deformacijos prieaugių vidutinės reikšmės 
vid vidirL B∆     ∆ . Tada tamprumo modulis apskaičiuojamas taip:

vid

F LE
L A
∆ ⋅

=
∆ ⋅ .

E gali būti nustatomas tiek bandinį tempiant tiek gniuždant. Kai propor-
cingumo riba neviršijama, deformacijos yra labai mažos, todėl tikslinga nau-
doti ilgesnius bandinius, tačiau pastaruosius patogiau bandyti tempiant, nes 
gniuždant jie būna nepakankamai stabilūs (gali išlinkti). Apskritai bandiniams 
standartų nėra: jų forma ir mat menys priklauso nuo mašinos galios ir deforma-
cijų matavimo prietaisų tikslumo. Mažoms deformacijoms matuoti naudojami 
specialūs prietaisai – ten zometrai, kurie pagal konstrukciją ir veikimo principą 
skirstomi į optinius- mechaninius, mechaninius-indikatorinius, elektrinius ir 
kt. Tikslesni rezultatai ga unami naudojant didelės bazės tenzometrus.

Bazė – tai atstumas tarp bandinio atitin kamo matmens dviejų taškų, 
tarp kurių matuojama defor macija.

Nustačius bandinio išilginės ∆Lvid ir skersinės ∆Bvid deformacijų 
prieaugių vidurkius, apskaičiuojamos išilginė ε ir skersinė εq santykinės 
defor macijos:

ε = ∆Lvid /L ir εq = ∆Bvid /B,
čia  L – tenzometro bazė išilginei deformacijai matuoti;
 B – tenzometro bazė skersinei deformacijai matuoti.

Medžiagos skersinės ir išilginės santykinių deformacijų santykis 
kiekvienai medžiagai yra pastovus dydis ir vadinamas Puasono koefi ci-
entu: v = εq /ε. Jo kitimo ribos 0 ≤ v ≤ 0,5.

Bandymo mašina:
universali tempimo-gniuždymo mašina GRM-1 (ribinė apkrova 

500 kN).

Įrankiai ir prietaisai:
liniuotė, slankmatis, du indikatoriniai tenzometrai, kurių padalų vertės:

a) 0,00001 m – išilginėms deformacijoms matuoti;
b) 0,000001 m – skersinėms deformacijoms matuoti.
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2.1 pav. pateikiama specialaus bandinio schema.

2.1 pav.

Šio bandinio L = 0,5 m, B = 0,0977 m, d = 0,102 m, h = 0,0075 m 
ir pro porcin gumo ribos jėga Fpr = 60 kN. Priimtinas jėgos laiptelis 
∆F = 10 kN.

Bandymo rezultatai

Jėga MN Tenzometrų atskaitos
Išilginė deformacija Skersinė deformacija

F  ∆F C  ∆C  D  ∆D
0,01 0 0

0,01
0,02

0,03 0,01

0,04 0,01

0,05 0,01

0,06 0,01

 ∑ ∆C  = ∑ ∆D =
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∆F = 0,01 MN;
A = B⋅h =
n - intervalų skaičius
∆Lvid = Σ ∆C⋅10-5/n =
∆Bvid = Σ ∆D⋅10-6/n =
ε = ∆Lvid /L =
εq = ∆Bvid /B =

vid

F LE
L A
∆ ⋅

=
∆ ⋅

 =

v= εq /ε =

Išvados

1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________

Klausimai

1. Kokią medžiagos savybę charakterizuoja tamprumo modulis?
2. Kokį dydį bandymo metu reikia nustatyti tamprumo moduliui 

apskai čiuoti?
3. Ką apibūdina absoliutinė ir santykinė išilginė bei skersinė defor-

macijos?
4. Kodėl nustatant tamprumo modulį ir Puasono koefi cientą įtem-

piai neturi viršyti proporcingumo ribos?
5. Kodėl tamprumo modulį tikslingiau nustatyti bandinį tempiant, o 

ne gniuždant?
6. Ką išreiškia Puasono koefi cientas ir kokios jo kitimo ribos?
7. Kokį dėsnį galima patikrinti, jeigu jėga didinama pastoviais laip-

teliais ir nustatomi bandinio išilginių deformacijų prieaugiai?
8. Ką vadiname tenzometro baze?
9. Kaip buvo bandomas bandinys, jei tenzometru nustatytas skersi-

nių bandinio matmenų padidėjimas?
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 3. MEDŽIAGŲ GNIUŽDYMO BANDYMAS

Darbo tikslas:
a) susipažinti su medžiagų bandymo gniuždant metodika;
b) nustatyti pagrindines mechanines charakteristikas;
c) paaiškinti suirimo priežastis.

Pagrindinės sąvokos

Gniuždymas nuo tempimo skiriasi veikiančių jėgų kryptimis. Iki 
pro porcingumo-tamprumo ribos medžiagų pasipriešinimas tiek tempi-
mui tiek gniu ždymui yra maždaug vienodas. Viršijus tamprumo ribą, 
didėja skersinė deformacija, todėl bandinys priešinasi jai ne vien dėl me-
džiagos sustiprėjimo, bet ir dėl padidėjusio bandinio skerspjūvio. Dėl to 
iki tamprumo ribos tempimo ir gniuždymo diagramos panašios, o pasie-
kus plastinę deformaciją diagramų vaizdas labai keičiasi.

Gniuždomos tik trapios medžiagos, nes plastiškos – nesuyra. Nuo-
sekliai didinant apkrovą, plastiškų medžiagų bandinių skerspjūvis dėl 
didėjančios skersinės deformacijos labai išsiplečia ir bandiniai galiausiai 
susiploja, neatsiradus suirimo žymių, todėl negalima nustatyti šių me-
džiagų stip rumo ribos. Tačiau ir trapioms medžiagoms būdinga tik viena 
charakteristika – stip rumo riba gniuždant σu,c, kuri daugumai šios rūšies 
medžiagų yra daug didesnė už stiprumo ribą tempiant (σu,c > σu). Daugu-
mos pluoštinės struktūros medžiagų (pvz. medienos) σu > σu,c.

Apskritai medžiagų skirstymas į trapias ir plastiškas yra sąlyginis, 
nes ta pati medžiaga, esant skirtingoms sąlygoms, gali deformuotis ir 
kaip trapi, ir kaip plastiška, pvz., tempiamas ketaus bandinys didelio slė-
gio aplinkoje nutrūksta susidarant kakleliui, o minkštasis plienas žemoje 
temperatūroje suyra kaip ketus.

Net ir trapių medžiagų gniuždymo bandymų rezultatai gaunami ne-
tikslūs dėl šių priežasčių:

a) gniuždančią apkrovą sunku tiksliai centruoti pagal bandinio ašį: 
tuomet įtempiai skerspjūvyje pasiskirsto netolygiai, ir bandinys 
gali išlinkti;

b) neįmanoma visiškai panaikinti trinties tarp gniuždančios maši-
nos plokščių ir bandinio galų. Ši trintis varžo skersinę bandinio 
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deforma ciją, sukeldama papildomų įtempių. Kuo bandinys trum-
pesnis, tuo trinties jėgos turi didesnę įtaką.

Gniuždymui naudojami palyginti trumpi bandiniai. Betono, akmens 
bandiniai gaminami kubo formos, o metalų bandiniai – cilindro formos, ku-
rių aukštis h = (1... 3)d. Medienos bandiniai gaminami prizmės arba kubo 
formos. Bandant ilgesnius bandinius, pastarieji išlinksta, o bandant trumpes-
nius, dėl mi nėtos antrosios priežasties gaunami ne tokie tikslūs rezultatai.

Gniuždant trapių metalų bandinius, pastarieji, iš pradžių trumpė-
dami, įgauna statinaitės formą, kurios išgaubtumo dydis charakterizuo-
ja minėtos trinties ir bandomos medžiagos plastiškumo įtaką. Apkrovai 
pasiekus kritinę reikšmę, bandinys suyra staiga, atsiradus maždaug 45° 
kampu į bandinio ašį orientuotiems plyšiams. Panašiai suyra ir betono 
bandiniai, tačiau, sutepus jų galų ir mašinos plokščių paviršius parafi nu, 
jie suyra maždaug vertikaliais sluoksniais. Pagal 2-ją stiprumo teoriją, 
suirimo priežastimi laikoma santykinė deformacija, šiuo atveju viršijanti 
leistinosios santykinės de formacijos ribas.

3.1 pav. pateikiamos įvairių medžiagų gniuždymo diagramos.

Neanglingas 
plienas

Ketus,
betonas

Varis Mediena: 1-išilgai sl.
(klumpa), 2-skersai

sl. (skyla)

3.1 pav.

Mediena – anizotropinė medžiaga, todėl bandoma dviem kryptimis 
pagal sluoksnių išsidėstymą. Nors bandant skersai sluoksnių stiprumo 
ribą nustatyti sunku (dažnai ši riba apskaičiuojama imant Fu,c tokią, kuri 
suspaudžia bandinį 1/3 jo pradinio matmens), yra laikoma, kad medienos 
stiprumo riba gniuždant išilgai sluoksnių 8... 12 kartų didesnė už stipru-
mo ribą skersai sluoksnių.

Bandymo mašinos:
a) hidraulinis presas PSU-50 (ketui, betonui);
b) universali tempimo mašina R-5 (medienai).

 ε ε ε ε

 σ σ σ σ
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Įrankiai ir prietaisai:
liniuotė, slankmatis.

Bandymo rezultatai

Duomenys
Medžiaga

Ketus Betonas
Mediena

išilgai sl. skersai sl.

Bandinių 
eskizai su 
matmeni-
mis (mm)

Suardytų 
bandinių
eskizai

Skers-
pjūvio

plotas A 
(m2)

Stiprumo 
ribos jėga 

Fu,c (MN)
Stiprumo
riba σu,c (MPa)

Išvados

1. Trapios medžiagos pasižymi _________atsparumu gniuždymui.
2. Mediena, gniuždoma išilgai sluoksnių....... kartų stipresnė už tos 

pačios rūšies medieną, gniuždomą skersai sluoksnių.
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Klausimai
1. Kuo skiriasi gniuždymas nuo tempimo?
2. Kokias mechanines charakteristikas galima nustatyti gniuždant 

plastiškas bei trapias medžiagas?
3. Kokios gniuždomų bandinių formos bei matmenys?
4. Kodėl ribojamas gniuždomų bandinių ilgis?
5. Kas turi įtakos gniuždymo bandymų tikslumui?
6. Kokia trapių medžiagų suirimo priežastis ir pobūdis?
7. Kuo skiriasi plastiškų ir trapių medžiagų gniuždymo diagramos?
8. Kas lemia statinaitės išgaubtumo dydį deformuojantis bandiniui?
9. Kuo paaiškintinas bandinio suirimas maždaug vertikaliais sluoks-

niais, sutepus gniuždančios mašinos plokščių ir bandinių galų pa-
viršius?

10. Kokios medžiagos vadinamos anizotropinėmis? Nurodykite jų 
ypatu mus gniuždant.
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 4. MEDŽIAGŲ KIRPIMO IR SKĖLIMO 
BANDYMAS

Darbo tikslas:
a) susipažinti su medžiagų bandymo kerpant ir skeliant metodais;
b) nustatyti bandomų medžiagų kirpimo ir skėlimo stiprumo ribas.

Pagrindinės sąvokos

Izotropinės (vientisos) medžiagos yra tik kerpamos. Anizotropi-
nėms (sluoksniuotoms) medžiagoms kirpimas, vykdomas išilgai sluoks-
nių, vadinamas skėlimu.

Kerpant ir skeliant nustatomi tangentiniai įtempiai. Šiuos įtempius 
galima nustatyti ir netiesiogiai, t.y. panaudojant atitinkamą stiprumo teoriją 
bei re miantis grynosios šlyties įtempių būviu, pvz., izotropinių medžiagų:

τu = α ⋅ σu ,
čia  α – koefi cientas (0,5... 0,8);
 σu – stiprumo riba tempiant.

Matome, kad apskaičiuojama tik apytiksliai. Be to, žinome, kad 
praktikoje grynosios šlyties nėra. Kerpant, be tangentinių kirpimo įtem-
pių, elementai taip pat yra veikiami gniuždymo, lenkimo įtempių, todėl 
laboratorinių bandymų rezultatai skiriasi nuo teorinių.

Kirpimo bandymas nereglamentuojamas standartu. Bandiniai iš 
metalų gaminami apvalūs, tačiau jų skersmuo priklauso nuo kirpimo 
įrenginio matmenų ir mašinos galios.

Jei bandinys įrenginio įtvirtinimo angoje yra laisvas, kirpimo jėgą 
Fu gali didinti atsiradusi (jau praktiškai nukirpus) papildoma trinties jėga 
Ftr. Ji eliminuojama tęsiant bandymą jau bandinį nukirpus:

Fu = F - Ftr .

Naudojant kirpimo įrenginius (4.1 pav., a) arba specialias kirpimo 
mašinas, kerpama iškart dviem pjūviais, todėl stiprumo riba:

τu = Fu
 /(2 A),

čia  A = π⋅d 2/4 (vieno kerpamo pjūvio plotas).
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Viena iš dažniausiai statyboms naudojamų sluoksniuotų medžiagų 
– mediena. Ši medžiaga gali būti skeliama keliais būdais: išilgai sluoks-
nių spinduline bei tangentine plokštumomis bei skersai sluoksnių ana-
logiškomis plokštumomis. Populiaresnis yra skėlimas išilgai sluoksnių, 
kurio metu, kaip ir kerpant, nustatoma tik viena mechaninė charakte-
ristika – stiprumo riba skeliant:

τu = Fu / A,
čia  A - skeliamo pjūvio plotas.

Skėlimo bandiniai (4.1 pav., d), kaip ir pats skėlimo įrenginys (4.1 
pav., b), yra reglamentuojami standarto. Medienos bandinių drėgnumas 
turi būti apie 15%.

Bandymo mašinos:
a) universali 4,0 t bandymo mašina (kirpimo bandymui);
b) universali tempimo mašina R-5 (skėlimo bandymui).

Įrankiai ir prietaisai:
liniuotė, slankmatis, specialus skėlimo įrenginys.

Prietaisai, bandiniai (4.1 pav.)

4.1 pav.
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Bandymo rezultatai
Duomenys Bandymo būdas ir medžiaga

kerpamas plienas skeliama mediena
Skerspjūvio matmenys (m)
Pjūvio plotas A(m2)
Irimo jėga Fu (MN)
Stipris τu = Fu /A (Mpa)
Įtempių ryšio koef. 
αlab = τu /

 σu

Pastaba: σu reikšmė imama iš 1 lab. darbo.

Išvados
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________

Klausimai

1. Kokie įtempiai ir deformacijos atsiranda bandiniuose kerpant ir 
ske liant?

2. Kuo skiriasi kirpimas nuo skėlimo?
3. Kaip suprantate grynąją šlytį?
4. Kaip nustatomi leistinieji tangentiniai kirpimo įtempiai?
5. Kur galima panaudoti kirpimo ir skėlimo bandymų rezultatus?
6. Koks yra ryšys tarp plieno stiprumo ribų kerpant ir tempiant?
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5. MEDŽIAGŲ SUKIMO BANDYMAS

Darbo tikslas:
a) susipažinti su medžiagų bandymo sukant metodais;
a) nustatyti bandomų medžiagų mechanines charakteristikas bei lū-

žio pobūdį.

Pagrindinės sąvokos
Sukimas – vienas svarbiausių medžiagų bandymo būdų, kai nusta-

tomos mechaninės jų savybės esant didelėms plastinėms deformacijoms. 
Jam būdinga tai, kad iki pat suirimo nesikeičia bandinio matmenys, todėl 
deformaciją ir įtempius bet kuriame pjūvyje galima nustatyti viso jo pro-
ceso metu ir daug tiksliau negu tempiant.

Sukant strypą skersiniame jo pjūvyje veikia tangentiniai įtempiai, kurie 
didžiausi yra paviršiniame sluoksnyje (5.1 pav., a ir b). Dėl tangentinių įtem-
pių dualumo tokio pat dydžio tangentiniai įtempiai veikia ir išilginiuose strypo 
pjūviuose (5.1 pav., c). Jie yra lygūs skersinio pjūvio įtempiams tik priešingos 
krypties. Kadangi čia turime plokščią įtempių būvį, bendro jų poveikio įtako-
je veikia vadinamieji svarbiausieji tempimo σ1 ir gniuždymo σ3 įtempiai (5.1 
pav., c), kurie absoliutiniu dydžiu yra lygūs anksčiau minėtiems įtempiams.

Įvairių medžiagų bandiniai sukant suyra nuo skirtingų įtempių. Plas-
tiškos medžiagos (minkštas plienas, dauguma spalvotųjų metalų) suyra 
dėl tangentinių įtempių veikiančių skerspjūvio plokštumoje (5.2 pav., a). 
Trapių medžiagų (ketaus, stiklo) suyrimą lemia svarbiausieji tempimo 
įtempimai σ1, kurie atplėšia vieną strypo dalį nuo kitos įstrižu pjūviu (5.2 
pav., b). Sukamų sluoksniuotų medžiagų strypai sueižėja dėl tangentinių 
įtempių veikiančių išilginėse strypo plokštumose (5.2 pav., c).

5.1 pav.
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=

5.2 pav.

Sukimo bandymui atlikti naudojamos specialios sukimo mašinos, turin-
čios šiuos įrenginius: 1) bandiniui įtvirtinti ir centruoti, 2) bandiniui apkrauti ir 
de formuoti, 3) sukimo momentui matuoti ir 4) sukimo diagramai brėžti.

Metalams bandyti dažniausiai naudojami apvalaus skerspjūvio ban-
diniai (d = 10 mm, L= 100 mm), tačiau leidžiama naudoti proporcingai 
mažesnius ar didesnius, taip pat vamzdžio bei kitokių formų bandinius.

Bandymo mašina:
Amsler tipo sukimo mašina (sukimo momentas iki 0,06 kN⋅m). Su-

kimo momento skalės padalos vertė k = 0,0003 kN⋅m (3 kG·cm). Bandi-
nys susukumas vieną kartą mašinos rankeną apsukus keturis kartus.
Įrankiai ir prietaisai:

liniuotė, slankmatis.
Bandinys (5.3 pav.)

5.3 pav.
Bandymo rezultatai

Charakteristikos 
Medžiaga

plienas
Ilgis L (m)
Skersmuo d (m)
Polinis inercijos momentas Ip = π · d 4/32 (m4)
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Charakteristikos Medžiaga
plienas

Polinis atsparumo momen-
tas Wp = π · d 3/16 (m3)
Sukimo momento skalės padalų skaičius m
Didžiausias sukimo momen-
tas Tu = m ⋅ k (kN⋅m)
Stiprumo riba (stipris) τu = Tu⋅10-3/Wp (Mpa)
Sukimo mašinos rankenos apsukų skaičius n
Faktiškas susisukimo kam-
pas ϕu

fakt = 2π ⋅ n /4 (rad)

Išvada

Plienas yra plastiškas, kadangi ____________________________
     (nurodyti suirimo priežastį)

Klausimai

1. Ką vadiname sukimo momentu?
2. Kas būdinga sukimo bandymui?
3. Kokie įtempiai atsiranda sukamo bandinio skersiniuose, išilgi-

niuose ir įstrižuose pjūviuose?
4. Kaip pasiskirsto įtempiai apvalaus sukamo strypo skerspjūvyje?
5. Kokie bandiniai naudojami sukimo bandymui?
6. Kaip apskaičiuojama apvalių sukamų strypų deformacija?
7. Kaip suyra sukami bandiniai iš trapių ir plastiškų medžiagų?
8. Kaip vaizduojamas elemento, išpjauto iš apvalaus sukamo strypo 

pavir šiaus, įtempių būvis.
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6. ŠLYTIES MODULIO NUSTATYMAS

Darbo tikslas:
a) išmatuoti sukamo bandinio sukimo momentus bei susisukimo 

kampus;
a) patikrinti Huko dėsnį tangentiniams įtempiams;
b) apskaičiuoti šlyties modulį.

Pagrindinės sąvokos

Sukant apvalų strypą, gaunamas grynosios šlyties atvejis ir nevirši-
jant proporcin gumo-tamprumo ribos gali būti taikomas Huko dėsnis:

τ =γ ⋅ G,
čia τ – tangentiniai įtempiai MPa;
 γ – šlyties kampas arba santykinė šlyties deformacija rad;

G – šlyties modulis (Mpa), apibūdinantis medžiagos pasiprie ši ni mą 
jos tamprioms deforma cijoms (kampinės deformacijos ir tan-
gentinių įtem pių ryšio koefi cientas).

Cilindrinio strypo deformacija (susisukimo kampas), pagal Huko 
dėsnį, išreiškiama formule:

ϕ = T⋅L/(G⋅Ip),
čia T – sukimo momentas MN⋅m;
 L– strypo ilgis m;
 Ip – polinis strypo skers  pjūvio inercijos momentas m4.

Bandymo metu matuojant sukimo momentus T ir juos atitinkančius 
susi su kimo kampus ϕ, galima apskaičiuoti šlyties modulį: G = T⋅L/(ϕ⋅Ip). 
Prieš atlie kant bandymą, pirmiausia nustatomas bandinio leistinasis ap-
krovos momen tas, atitinkantis proporcingumo-tamprumo ribą sukant. 
Šis momentas nusta to mas tiesiog sukimo bandymo metu arba iš tempi-
mo bandymo duomenų: τpr = 0,6σpr. Bandinio proporcingumo-tamprumo 
ribos sukimo momentas

Tpr = τpr⋅ Wp ,
čia  Wp – polinis strypo skerspjūvio atsparumo momentas m3.
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Huko dėsniui patikrinti ir patikimesniems skaičiavimo rezultatams 
gauti, sukimo momentas didinamas palaipsniui vienodo dydžio laiptais 
∆T ≈ Tpr /n (n = 6 – mūsų atveju nau dojamam specialiam stacionariniam 
bandiniui reko men  duotinas dydis).

Neviršijant proporcingumo-tamprumo ribos susisukimo kampas 
gaunamas labai mažas, todėl matuojamas indikatoriniu tenzometru. Kie-
kvieno sukimo momento laipto gale užrašomos tenzometro atskaitos ir 
apskaičiuojami jų prieaugiai.

Pakankamai pastovūs tenzometro atskaitų prieaugiai rodo esan-
tį tiesinį ryšį tarp sukimo momento ir susisukimo kampo, t.y. patvirti-
na egzistuojantį Huko dėsnį tangentiniams įtempiams kai neviršijama 
proporcin gumo-tamprumo riba.

Bandymas gali būti atliekamas panaudojant sukimo mašiną: ja suka-
mas cilindrinio skerspjūvio bandinys su specialia svirtimi indikatoriniam 
tenzometrui įstatyti. Sukimo momentą rodo specialus mašinos įrenginys, 
o susi sukimo kampas matuojamas tenzometru. Dar paprasčiau šlyties 
modulis nustato mas specialiu stendu: čia sukamą bandinį imituojančio 
strypo laisvasis galas apkrau na mas sukimo momentu, dedant svarsčius 
ant pritvir tintos svirties su lėkštele (6.1 pav.).

Bandymo schema

6.1 pav.

1
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Bandymo mašina:
specialus stendas.

Įrankiai ir prietaisai:
liniuotė, slankmatis, svarsčiai, indikatorinis tenzometras.

Bandymo rezultatai
Sukimo momentas Tenzometro atskaitos
T ∆ T B ∆ B

 ∆ Tvid = ∆ Bvid =

Tenzometro padalos vertė radianais C = 0,01/R =
∆ϕvid = ∆Bvid⋅C =
Bandinio ilgis L =
Bandinio skersmenys D =  ir d =
Polinis skerspjūvio inercijos momentas 4 4( )

32pI D dπ
= − =

G = ∆Tvid ⋅L/(∆ϕvid⋅ Ip) =
Jeigu tamprumo modulis E ir Puasono koefi cientas v ankstesniame 

darbe buvo nustatyti naudojant bandinį iš tos pačios medžiagos, palygi-
nimui apskai čiuojamas šlyties modulis pagal išraišką G = E /(2(1+v)) =

Išvados

1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
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Klausimai
1. Kokią medžiagos savybę charakterizuoja šlyties modulis?
2. Koks ryšys yra tarp sukimo momento ir susisukimo kampo?
3. Kokiais prietaisais matuojami maži susisukimo kampai?
4. Kaip pasikeis susisukimo kampas, jei bandomo strypo skersmenį 

su ma  žinsime du kartus?
5. Kokią įtaką susisukimo kampui turi bandinio ilgis?
6. Kokį dėsnį galima patikrinti apkraunant bandinį vienodais suki-

mo momento laiptais?
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7. MEDŽIAGŲ LENKIMO BANDYMAS

Darbo tikslas:
a) susipažinti su medžiagų lenkimo bandymo metodais;
b) nustatyti bandomų medžiagų stiprio ribas lenkiant.

Pagrindinės sąvokos
Plastiškų medžiagų (mažaanglio plieno, daugumos spalvotųjų me-

talų ir kt.) lenkimo bandymas neatliekamas, nes jis tikslus tik iki tampru-
mo ribos. Toliau lenkiant, dėsningas ryšys tarp įtempių ir deformacijų 
išnyksta, o pasiekus takumo ribą, bandinys nesuirdamas palaipsniui vi-
siškai susi lenkia, sudarydamas vadinamąjį plastinį šarnyrą.

Daug statybinių konstrukcijų lenkiamų elementų gaminami iš trapių me-
džiagų, kurioms lenkimo bandymas yra svarbesnis už tempimo bandymą, nes 
bandiniai suyra esant labai mažoms liekamosioms deformacijoms. Stiprumo 
charakteristikos nusta tomos tiesioginio lenkimo bandymo metu naudojant 
specialias mašinas arba univer salias mašinas, turinčias specialius įrenginius.

Lenkimo bandymas gali būti atliekamas pagal dvi bandinio apkrovimo 
schemas: viena koncentruota jėga, pridedama bandinio tarpatramio viduryje 
(7.1 pav., a), arba dviem simetriškai atramų atžvilgiu pridėtomis jėgomis (7.1 
pav., b). Naudojant pastarąją apkrovimo schemą, bandinio viduryje gaunamas 
grynojo len kimo ruožas, ir bandinys lūžta silpniausioje to ruožo vietoje. Šiuo 
atžvilgiu ši schema tinkamesnė, nes naudojant pirmąją, bandinys visuomet 
lūžta jėgos pridėjimo vietoje. Tačiau bandinį apkrauti viena koncentruota jėga 
yra paprasčiau, todėl pirmoji schema naudojama dažniau. Antrąją schemą tiks-
linga naudoti bandant nevienalytes medžiagas (betoną ir kt).

7.1 pav.
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Bandymo rezultatai priklauso nuo apkrovimo būdo, bandinio for-
mos bei matmenų. Įvairių medžiagų bandinių formos bei matmenys yra 
regalamentuojami šalyje galiojančiais standartais. Bandinių apkrovimo 
greitis turi būti ne didesnis kaip 6 mm/min.

Bandymo metu matuojama jėga Fu, kurią pasiekus bandinys lūžta. 
Tada apskaičiuojamas stiprumo ribos lenkimo momentas Mu, o po to – 
stiprumo riba lenkiant σu = Mu /Wx, bei didžiausi tangentiniai įtempiai:

τmax = Q⋅Sx
* /(Ix⋅b),

čia Wx – sijos skerspjūvio atsparumo momentas neutraliosios linijos at-
žvilgiu m3;

 Q – pavojingo sijos pjūvio skersinė jėga MN;
 Sx

*– pusės skerspjūvio (t.y. skerspjūvio dalies į vieną pusę nuo neutra-
liosios linijos) statinis momentas neutraliosios linijos atžvilgiu 
m3;

 Ix – skerspjūvio inercijos momentas neutraliosios linijos atžvilgiu 
m4;

 b – skerspjūvio plotis ties neutraliąja linija.

Bandymo mašina:
universali bandymo mašina UMM-10.

Įrankiai ir prietaisai:
liniuotė, slankmatis.

Medienos bandinio schema (7.2 pav.)

7.2 pav.



32

Bandymo rezultatai (sijos skerspjūviui, pateiktam7.2 pav.)

/ 2uQ F= =
* 2 / 8xS b h= ⋅ =

Ix = b · h3 / 12 =
2 / 6xW b h= ⋅ =

/ 4u uM F L= ⋅ =

/u u xM Wσ = =
*

max /x xQ S I bτ = ⋅ ⋅ =

Bandymo rezultatų lentelė

Duomenys
Medžiaga

Ilgis tarp atramų L (m)
Skerspjūvio matmenys b x h (m)
Statinis momentas Sx

* (m3)
Inercijos momentas Ix (m

4)
Atsparumo momentas Wx (m

3)
Stiprio ribos lenkiant jėga Fu (MN)
Stiprumo ribos lenk. mo-
mentas Mu (MN⋅m)
Stiprumo riba lenkiant σu (MPa)
Didžiausi tangentiniai 
įtempiai τmax (MPa)
Įtempių palyginimas, σu/τmax

Išvados

1. ___________________________________________________
2. Normaliniai įtempiai, palyginus su tangentiniais, yra... kartų di-

desni.

7.3 pav.
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Klausimai
1. Ar galima nustatyti stiprumo ribą lenkiant plastiškų medžiagų 

ban dinius?
2. Kokios mechaninės charakteristikos nustatomos lenkimo bandy-

mo metu?
3. Ką vadiname grynuoju lenkimu?
4. Kokius žinote sijų apkrovimo atvejus, kai gaunamas grynasis 

lenkimas.
5. Kokie įtempiai skersinio lenkimo atveju veikia sijų skerspjūviuose?
6. Kaip pasiskirsto įtempiai sijų skerspjūviuose? Kokia jų kryptis?
7. Kokie įtempiai turi lemiamą įtaką lenkiant įprastų matmenų si-

jas?
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8. STATIŠKAI NEIŠSPRENDŽIAMOS 
DVIATRAMĖS SIJOS ATRAMINIO MOMENTO 

RADIMAS

Darbo tikslas:

a) susipažinti su specialaus stendo veikimo principu;
b) nustatyti atraminį momentą;
c) gautus rezultatus palyginti su analitinio skaičiavimo rezultatais.

Pagrindinės sąvokos

Dviatramė sija, turinti vieną standžią atramą, yra vienąkart statiškai 
neišsprendžiama, nes nežinomas toje atramoje veikiantis momentas.

Stende (8.1 pav.), imituojančiame tokią siją, ši atrama įrengta taip, 
kad apkraunant siją, t. y. sukeliant minėtoje atramoje momentą, atitinka-
mu kampu pasisuka svir tis. Tai matuojama indikatoriniu tenzometru, prieš 
apkrovimą nustačius jo rodyklę ties nuliu. Svirtis atramoje yra sujungta 
su graduota gembe. Apkrovus siją, ant gembės esantis 1 kG masės svoris, 
atitinkantis jėgą, lygią 9,81 N, stumiamas nuo atramos tol, kol tenzo metro 
rodyklė grįžta į pradinę nulinę padėtį. Atstumo nuo atramos iki svorio ir to 
svorio sandauga yra lygi atraminiam momentui MA = F⋅L1 (N⋅m).

Bandymo schema

8.1 pav.

Analitiškai šį momentą apskaičiuojame pagal trijų momentų (Kla-
peirono) lygtį. Tam paruošiama tokia schema (8.2 pav.)
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M0 ⋅ L0 +2MA(L0+L)+MB⋅L=
= -6F f

rA;
M0 = 0; L0 = 0; MB = 0;
2MA⋅L = -6F f

rA;
MA⋅L = -3F f

rA;
M f

max = F⋅L /4;
ω = 0,5L⋅Mmax= F⋅L2/8;
Ff

rA= F f
rB = ω/2 = F⋅L2/16;

MA⋅L= -3F⋅L2/16;
MA = -3F⋅L /16.

Bandymo mašina:
stendas SM-11A

Įrankiai ir prietaisai:
liniuotė, slankmatis, svarsčiai, indikatorinis tenzometras.

Bandymo rezultatai 

Apkrova F (N)
Atraminis momentas MA (kN⋅m)

Skirtumas %
matuotas teorinis

Išvados
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________

Klausimai
1. Kokias sijas vadiname statiškai neišsprendžiamomis?
2. Kaip nustatomas sijos statinio neišsprendžiamumo laipsnis?
3. Kokiais būdais sprendžiamos statiškai neišsprendžiamos sijos?
4. Kaip bendruoju atveju užrašoma trijų momentų (Klapeirono) 

lygtis?
5. Kaip apskaičiuojama fi ktyvi atra minė reakcija?
6. Kaip skaičiuojamos sijos naudojant trijų momentų lygtį?

8.2 pav.

L
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9. DVIATRAMĖS SIJOS POSLINKIŲ 
NUSTATYMAS

Darbo tikslas:
a) susipažinti su specialaus stendo veikimo principu;
b) nustatyti sijos vidurio įlinkį ir atramų deviacijas;
c) gautus rezultatus palyginti su teorinių skaičiavimų rezultatais.

Pagrindinės sąvokos

Išorinių apkrovų veikiama, sija išlinksta. Jos skerspjūvių centrai 
pasis lenka statmena sijos ašiai kryptimi, o patys skerspjūviai, pasilik-
dami (pagal plokščiųjų pjūvių hipotezę) statmeni ašiai, – pasisuka. Li-
nijiniai skerspjūvių centrų poslinkiai kryptimi, statmena sijos išilginei 
ašiai, vadinami įlinkiais v (cm).

Nuo išorinių apkrovų deformuotoji strypo ašis, vadinama įlinkių 
kreive.

Sijos skerspjūvių pasisukimo kampai (kampiniai poslinkiai) vadi-
nami deviacijomis ϕ (rad). Praktikoje naudojamų sijų įlinkių kreivės 
yra lėkštos, todėl ir deviacijos būna nedidelės (ϕ < 0,017 rad ≈1o).

Kai neviršijama tamprumo riba, abu sijų poslinkius apibūdinan-
tys dydžiai yra maži, todėl matuojami specialiais prietaisais – tenzo-
metrais. Dviatramės sijos (specialus stendas), poslinkiams nustatyti 
naudojami indikatoriniai tenzo metrai. Stendas-sija (9.1 pav.), ap-
kraunama viduryje pridedama koncentruota jėga. Matuojami didžiau-
sias įlinkis ir didžiausia deviacija. Didžiausias įlinkis gau namas sijos 
viduryje, kuris nustatomas tiesiogiai matuojant tenzometru. Did-
žiausios, šiuo atveju tarpusavyje lygios, deviacijos gaunamos abiejo-
se atramose. Vienoje iš jų deviacija matuojama taip pat tenzometru, 
bet per pasisukančią svirtį.

Gaunami tikslesni rezultatai, jei jėga didinama vienodais inter-
valais. Po kiekvieno jėgos prieaugio ∆F, užrašomos abiejų tenzome-
trų atskaitos B1 ir B2, nustatomi jų prieaugiai ∆B1 ir ∆B2 ir apskaičiuo-
jami vidurkiai ∆B1

vid ir ∆B2
vid

.
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Bandymo schema

9.1 pav.

Bandymo mašina:
stendas SM-4A.

Įrankiai ir prietaisai:
liniuotė, slankmatis, svarsčiai, indikatoriniai tenzometrai.

Bandymo rezultatų įforminimas

Jėga N
Tenzometrų atskaitos

įlinkio 
(raudona skalė)

deviacijos 
(juoda skalė)

F ∆F B1 ∆B1 B2 ∆B2

9,81 9,81
19,62

9,81
29,43

9,81
39,24

9,8149,05

         ∆B1
vid =      ∆B2

vid =

vc = ∆B1
vid =

500500

L = 1000

1
5
0

40

7

C



38

Tenzometras deviacijai matuoti įtvirtinamas sijos nejudamoje verti-
kalioje svirtyje 150 mm atstumu nuo atramos. Tenzometro padalos vertė 
– 0,01 mm. Tuomet atraminė deviacija apskaičiuojama pagal išraišką:

|ϕA| = |ϕB| = 0,01 ⋅ ∆B2
vid / 150 =

Teoriškai poslinkiai (įlinkiai ir deviacijos) apskaičiuojami pagal to-
kias išraiškas:

vc=F⋅L3/ (48E⋅Ix) =
|ϕA| = |ϕB| = F⋅L2/(16E⋅Ix) =

čia  F = ∆F = 9,81 N;   L = 1,0 m;   E = 2⋅105 MPa.
 Ix = Imin = 0,04 ⋅ 0,0073/12 =  m4.

Rezultatų palyginimo lentelė

Poslinkiai Rezultatas Skirtumas
%matuotas teorinis

Įlinkis vc (cm)
Deviacija |ϕA| 
= |ϕB| (rad)

Apskaičiuojamas skirtumas procentais tarp teorinių ir bandymo re-
zultatų 100 ⋅ (∆teor - ∆band) /∆band =

Išvados

1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________

Klausimai

1. Kokie dydžiai nusako sijų poslinkius?
2. Ką vadiname sijos įlinkių kreive?
3. Ar yra ryšys tarp sijos įlinkių ir deviacijų?
4. Kaip pasikeis dviatramės sijos įlinkis, jeigu jos viduryje veikian-
čią koncentruotą jėgą sumažinsime du kartus?

5. Kaip pasikeis dviatramės sijos, apkrautos viduryje koncentruota 
jėga, įlinkis, jeigu jos ilgį sumažinsime du kartus?
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10. MEDŽIAGŲ SMŪGINIO TĄSUMO 
NUSTATYMAS

Darbo tikslas:
a) susipažinti su medžiagų bandymo smogiant metodika;
b) nustatyti duotų medžiagų smūginį tąsumą.

Pagrindinės sąvokos

Mechaninės medžiagų charakteristikos, gautos statiniais bandymais 
(tempiant, gniuždant, lenkiant, sukant), t. y. kai atitinkamos apkrovos 
didėja pamažu, netiksliai apibūdina tų medžiagų atsparumą smūgiams. 
Be to, dažnai plastiškos medžiagos tam tikromis sąlygomis (slėgis, tem-
peratūra) veikiant jas smūgiais suyra kaip trapios. Visais atvejais medžia-
gų atsparumą smūgiams galima nustatyti tik atliekant smūginį bandymą. 
Taip tikrinamos įvai riausių mašinų detalės, kurios darbo metu yra veikia-
mos smūgių arba jose staigiai keičiasi įtempiai.

Smūginius bandymus galima atlikti įvairiai: tempiant, gniuždant, 
sukant ir t.t., tačiau praktikoje reikalingi duomenys gaunami tik smūgi-
nio lenkimo bandymo metu. Tuomet išryškėja medžiagos trapumas.

Darbas W (J), sunaudojamas bandiniui suardyti jį smūgiuojant, api-
būdina tos medžiagos atsparumą smūginiam apkrovimui. Kuo medžiaga 
plas tiš kesnė, tuo didesnis darbo kiekis reikalingas bandiniui suardyti.

Smūginio lenkimo metu nustatoma savita medžiagų mechaninė 
savybė – smūginis tąsumas ak. Smūginis tąsumas – mechaninė metalų 
charakteris tika, apibūdinama santykiniu darbu ploto vienetui, lenkiant 
smūgiu stan dartinį bandinį lūžio (įpjovos) vietoje:

ak = W/A,
čia W – atitinkamos skerspjūvio formos bandinio smūginio lenkimo 

darbas J;
 A – bandinio skerspjūvio plotas lūžio vietoje m2.

Ši charakteristika yra sudėtinė, nes priklauso ne tik nuo bandinio 
medžiagos savybių (struktūros, plastiškumo, stiprumo), bet ir nuo iš-
orinių darbo sąlygų ir netgi nuo smogiančiosios muštuvo dalies (smo-
gės) formos. Todėl ban dymas atliekamas laikantis Valstybinių standartų 
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reikalavimų. Pagal juos naudo jami standartiniai bandiniai: kvadratinio 
skerspjūvio – 10 x 10 mm ir 55 mm ilgio – su „U“ formos įpjova (10.1 
pav., b). Pastaroji daroma įtempių koncentracijai (lūžio vietai) sukelti.

Šiam bandymui atlikti dažniausiai naudojami švytuokliniai muštu-
vai. Tokio muštuvo schema pateikiama 10.1 pav., a. Smūgio deformaci-
jos darbas apskaičiuojamas kaip pakeltos muštuvo smogės potencinės 
energijos W2 ir likusios po smūgio energijos W1 skirtumas. Tačiau yra 
muštuvų, kurie nustato tiesiogiai atlikto darbo smūgio metu dydį.

Kuo trapesnė medžiaga, tuo ak mažesnis (lūžyje pastebimi stambūs 
blizgantys grūdai – kristalinė struktūra). Esant tąsiam irimui – ak  yra 
didesnis, bandinys kartais nenutrūksta.

Bandymo mašina:
švytuoklinis muštuvas MK-30.

Įrankiai ir prietaisai:
liniuotė, slankmatis, pjūklelis metalui pjauti.

 Muštuvo schema   Bandinys

10.1 pav.
Bandymo rezultatų lentelė

 Me-
džiaga

Skers-
pjūvio 

matmenys
a x a (m)

Įpjovos 
gylis (m)

Skerspjū-
vio plotas 

A (m2)

Smūgio 
dar bas 
W (J)

Smūginis 
tąsumas 
ak (J/m2)
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Išvados
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________

Klausimai
1. Ar priklauso medžiagų mechaninės savybės nuo apkrovos pridė-

jimo greičio?
2. Ką vadiname medžiagos smūginiu tąsumu?
3. Kodėl bandinyje daroma įpjova?
4. Kokių medžiagų (trapių ar plastiškų) smūginis tąsumas yra di-

desnis?
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11. SRAIGTINIŲ SPYRUOKLIŲ BANDYMAS

Darbo tikslas:
a) patikrinti spyruoklės standumą;
b) nustatyti spyruoklės konstantą;
c) nubraižyti sėdimo diagramą;
d) palyginti teorinę ir bandymo konstantas.

Pagrindinės sąvokos
Spyruoklės konstantą C (standumo rodiklį), kuri nusako proporcin-

gumą tarp spyruoklę veikiančios apkrovos F ir jos deformacijos Z, gali-
ma apskaičiuoti pagal teorinę formulę:

Cteor=G⋅d4 /(8D3⋅n),
čia  G = 8 ⋅ 104 MPa (spyruoklės medžiagos šlyties modulis);
 d – vielos skersmuo cm;
 D – vidutinis vijų skersmuo cm;
 n – vijų skaičius (neįskaitomos spyruoklės abiejų galų vijų dalys, prieš 

bandymą visiškai liečiančios mašinos abiejų plokščių paviršius).

Formulėje neįvertinama skersinė jėga, lenkimo momentas bei spy-
ruoklės gamybos technologija. Dėl to tikrinamas kiekvienos spyruoklės 
tinka mumas.

Spyruoklės (jos schema pateikiama 11.1 pav.) laboratorinį bandy-
mą patogiau atlikti specialia mašina, tačiau galima naudotis ir bet kuria 
universalia tempimo mašina. Spyruoklių deformaci jos yra didelės, todėl 
matuojamos paprasta liniuote arba slankmačiu 0,1 mm tikslumu.

Standumui patikrinti spyruoklė deformuojama, kol visiškai nesusi-
liečia jos vijos. Nuėmus apkrovą, spyruoklė turi būti tokio pat aukščio, 
kaip ir prieš apkrovimą.

Konstantai nustatyti spyruoklė apkraunama palaipsniui vie nodais 
jėgos intervalais ∆F. Kiekvieno intervalo pabaigoje matuojamas spyruok-
lės sėdimas Z ir apskaičiuojamas sėdimo prieaugis ∆Z. Duomenys sura-
šomi į lentelę ir, jais remiantis, nubraižoma bandomos spyruoklės sėdi-
mo diagrama.

Bandymo mašina:
universali tempimo mašina R-5 (vertikali).
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Įrankiai ir prietaisai:
liniuotė, slankmatis, dvi specialios plokštės.

Bandymo schema

11.1 pav.

Duomenys Bandinio Nr.
1 2

H  (m)
Dvid (m)
d   (m)
t   (m)
n (vijų skaičius)

Bandymo rezultatų įforminimas
Apkrova  kN Sėdimas  cm

F ∆F Z  ∆Z

 ∆Fvid = ∆Zvid =
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Sėdimo diagrama
F (kN)

7 
6
5
4
3
2
1 

 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Z (cm)

Cteor = G⋅d4/ (8D3⋅n) =

Didžiausias sėdimas Zmax = H − n⋅d =
Didžiausia jėga Fmax = Cteor⋅Zmax =
Cband = ∆Fvid /∆Zvid =
100 (Cteor − Cband)/Cband =

Išvados

1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________

Klausimai

1. Ką apibūdina spyruoklės konstanta?
2. Kokių veiksnių neįvertina teorinė formulė apskaičiuojant spyruo-

klės konstantą?
3. Kaip pasiskirsto įtempiai spyruoklės vielos skerspjūvyje?
4. Kaip pasikeis spyruoklės konstanta, sumažinus vielos skersmenį 

tris kartus?
5. Kaip pasikeis spyruoklės konstanta, padidinus spyruoklės vijų 

skers menį dvigubai?
6. Kaip sudaroma spyruoklės sėdimo diagrama?
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12. KLUPDYMO BANDYMAS

Darbo tikslas:
a) nustatyti metalinių strypų kritines apkrovas;
b) gautus rezultatus palyginti su teorinių skaičiavimų rezultatais pa-

gal Oilerio formulę.

Pagrindinės sąvokos

Ploni ir ilgi strypai gniuždomi išlinksta, t.y. netenka stabilumo, 
klumpa. Stabilumo netekimas gali reikštis ir kitokia forma, pvz., plo-
nasieniai nesimetrinio atviro profi lio stry pai gniuždomi susisuka, plo-
nasieniai vamzdžiai deformuojasi harmoninėmis bangomis ir t.t. Tačiau 
visais atvejais stabilumo netenkama tada, kai pasiekiama tam tikra kritiš-
ka gniuždymo jėga (iki to momento vyksta paprastas gniuždymas). Ma-
žiausia gniuždymo jėga, kuriai veikiant pradinė elemento pusiausvyra 
tampa nestabili, vadinama kritine apkrova Fcr .

Pašalinus kritinę apkrovą, tamprios medžiagos strypas vėl sugrįžta 
į pradinį tiesų būvį. Apkrovai viršijus kritinę reikšmę, strypas ar ištisa 
konstrukcija pereina į naują pusiausvyros formą, susijusią su deformaci-
jomis ir įrąžomis, kurioms priešintis ji nepritaikyta. Elementai, kartu ir 
ištisos konstrukcijos, stabilumo netenka staiga, be įspėjamųjų požymių, 
todėl tokių avarijų pasekmės paprastai būna sunkios.

Kritinės apkrovos nustatymo bandymai gali būti atliekami uni-
versaliomis mašinomis arba gniuždymo presais. Kritinės apkrovos dy-
dis priklauso ne tik nuo strypo ilgio, skerspjūvio formos, medžiagos ir 
matmenų, bet ir nuo jo galų įtvirtinimo būdo. Šiuo atveju naudojamos 
papildomos detalės bandinių galams įtvirtinti. Didelio liaunumo strypų 
kritiškai apkrovai nustatyti bei detaliam klupdymo efektui pavaizduo-
ti nau dojami specialūs įrenginiai, kuriuose gali būti keičiamas bandinio 
galų įtvirtinimo būdas.

Naudojant universalias tempimo mašinas, klupdymo bandymas 
daž niausiai atliekamas šarnyriškai įtvirtinus abu bandomo strypo galus. 
Strypas mašinoje įtvirtinamas vertikaliai ir lėtai apkraunamas, kad būtų 
įmanoma stebėti apkrovos didėjimą ir strypo padėtį. Pasiekus apkrovai 
tam tikrą reikšmę, strypas pradeda linkti. Ši apkrovos reikšmė ir yra kriti-
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nė. Tęsiant bandymą toliau strypo pjūviuose gali pasireikšti plastiškosios 
deformacijos ir todėl jėga sumažėja.

Bendruoju atveju kritinės jėgos dydis apskaičiuojamas pagal Oile-
rio for mulę:

Fcr = π2⋅ E ⋅Imin /(µ⋅L)2,

čia  E – strypo medžiagos tamprumo modulis (plieno E = 2⋅105 MPa);
 Imin – mažiausias skerspjūvio inercijos momentas m4 (apvalaus 

skerspjūvio Imin = π⋅d4/64);
 µ – strypo ilgio redukcijos koefi cientas (esant šarnyriniam abiejų 

strypo galų įtvirtinimui µ = 1,0);
 L – strypo ilgis m.

Oilerio formulė tinka naudoti didelio liaunumo strypų kritinei jė-
gai nu statyti, kai jie netenka stabilumo esant įtempiams, neviršijantiems 
proporcin gumo ri bos σpr. Oilerio formulės galiojimas susietas su strypo 
liauniu, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

min/L iλ = µ ⋅ ,

čia  imin – minimalus strypo skerspjūvio inercijos spindulys m.

Pagal šį rodiklį strypai skirstomi į mažo, vidutinio ir didelio liau-
nio. Vidutinio liaunio strypų kritiniam įtempiui skaičiuoti naudojamos 
empirinės formulės. Mažo liaunio strypams suklupti pavojaus nėra, nes 
jie stiprumą praranda anksčiau negu stabilumą ir jų įtempius riboja ne 
kritinio įtempio reikšmė, bet stiprumo arba takumo riba.

Bandinių standartų nėra, tačiau jei bandymams naudojamos univer-
salios mašinos, patogesni apvalaus skerspjūvio bandiniai, nes jie įtvirti-
nami šarnyriškai ir nereikia sudėtingų papildomų detalių.

Bandymo mašina:
universali tempimo mašina R-5 (vertikali).

Įrankiai ir prietaisai:
liniuotė, slankmatis, dvi specialios detalės strypui įtvirtinti ir cen-

truoti.
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 Bandymo schema Bandinys

   12.1 pav. 12.2 pav.

Bandymo rezultatai

Charakteristikos Bandinio Nr.
1 2 3

Bandinio ilgis L (m)
Bandinio skersmuo d (m)
Skerspjūvio plotas A = π d 2/4 (m2)
Inercijos momentas Imin (m

4)

Inercijos spindulys imin = minI
A

 (m)

Strypo ilgio redukci-
jos koefi cientas µ
Strypo liaunis λ = µ ⋅ L/imin

Kritinė jėga pagal Oilerio 
lygtį Fcr

teor (N)
Bandymo kritinė jėga Fcr

band (N)
Apskaičiuojamas skirtumas procentais tarp teorinių ir bandymo re-

zultatų 100 (Fcr
teor − Fcr

band)/Fcr
band =
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Išvados
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________

Klausimai

1. Ką vadiname klupimu?
2. Kokią gniuždančią jėgą vadiname kritine?
3. Pagal kokią formulę galima apskaičiuoti liaunų strypų kritinę 

jėgą? Kokios jos galio jimo ribos?
4. Kokią įtaką kritinės jėgos dydžiui turi strypų galų įtvirtinimas?
5. Kaip apskaičiuojamas strypų liaunis?
6. Ar priklauso kritinės jėgos dydis nuo strypo medžiagos tampru-

mo ?
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13. TECHNOLOGINIAI BANDYMAI

Darbo tikslas:
nustatyti ar tiriamai medžiagai taikytinas atitinkamas technologinis 

procesas, t.y. patikrinti:
a) vielos tinkamumą lankstyti;
b) skardos tinkamumą šaltajam štampavimui.

Pagrindinės sąvokos

Technologiniai bandymai nuo kitų mechaninių medžiagų bandy-
mų skiriasi tuo, kad jais medžiagos kokybė įvertinama tik pagal plasti-
nę deforma ciją. Bandymų metu nematuojamos jėgos ir neskaičiuojami 
įtempiai. Dauguma bandymų atliekama universaliomis tempimo maši-
nomis, presais arba spaustu vais, tačiau kai kuriems bandymams naudoja-
mi specialūs įrenginiai. Dažniausiai bandoma iki tam tikro deformacijos 
laipsnio, priklausomai nuo pageidaujamo tech nologinio proceso. Po to iš 
išorės apžiūrima, ar neatsirado įtrūkimų. Jei jų nėra, medžiaga laikoma 
tinkama konkrečiam technologiniam procesui.

Jeigu bandoma deformuojant iki irimo, tai tinkamumas nustatomas 
pagal absoliutinę deformaciją, kuriai esant prasidėjo irimas.

Naudojama rišti viela turi būti plastiška, nes daug kartų sulenkiama 
ir atlenkiama. Lanksti turi būti ir skarda, jeigu jinai naudojama stogams 
dengti, vamzdžiams bei indams gaminti.

Vielos ir skardos tinkamumas lankstymo technologiniam proce-
sui tikri namas specialiu įrenginiu (13.1 pav.). Lankstoma tik 0,8...7 mm 
skersmens viela. Vienas 10...15 cm ilgio tiriamos vielos galas įtvirtina-
mas įrenginio spaustuvuose, kitas galas įtempiamas 20...60 N jėga spy-
ruokle, pritvirtinta prie švytuojančios svirties su rankena. Pirmą kartą 
viela sulenkiama tuomet, kai svirtis pasukama 90o kampu iš vertikalios 
į horizontalią padėtį. To liau lankstoma pasukant svirtį 180o iš pirmosios 
horizontalios padėties į antrą horizontalią padėtį. Lankstoma 60 kartų 
per minutę tol, kol vieloje atsiranda pastebimų įtrūkimų arba kol ji visai 
nulūžta. Paskutinis sulenkimas, kurio metu viela lūžta, neįskaitomas.

Skardos tinkamumas šaltajam štampavimui tikrinamas išduobi-
mo bandymu, kuris atliekamas specialiu įrenginiu (13.2 pav.). Tiriamos 
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skardos bandinys dedamas ant matricos. Bandinio kraštai prispaudžiami 
veržle. Po to ant skardos priartinamas rutulio formos puansonas ir, didi-
nant jėgą, spaudžiamas tol, kol išduobiamo gūbrelio paviršiuje atsiranda 
plyšys. Skardos plastiškumas nustatomas pagal išduobimo gylį, atskai-
čiuojamą specialioje skalėje.

Yra sudaryti aprašytų bei visų kitų technologinių bandymų standar-
tai – statybi nės normos bei gamybos technologinės sąlygos, pav., viela 
turi būti atsargiai ištiesinama mediniu ar kitokiu minkštos medžiagos 
plaktuku, skardą lankstant, juostelių plotis turi būti lygus 10-čiai skardos 
storių, bet ne mažesnis kaip 10 mm.

Skardos išduobimo bandiniai prieš bandant turi būti iš abiejų pusių 
sute pami vazelinu. Įrenginyje jie priveržiami, o paskui atleidžiami tiek, 
kad būtų 0,05 mm tarpelis. Puansono skersmuo privalo atitikti tiriamos 
skardos storį ir t.t.

Bandymo įrenginių schemos

13.1 pav.
Vielos lankstymo įrenginys:

1 – spaustuvas, 2 – tiriamoji viela, 3 – svirtis su rankena, 4 – spyruoklė
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13.2 pav.
Skardos išduobimo įrenginys:

1 – matrica, 2 – veidrodis, 3 – puansonas, 4 – veržlė, 5 – bandomoji skarda, 6 - skalė

Įrankiai ir prietaisai:
liniuotė, slankmatis.

Išvados

1. ... mm skersmens viela, tinkama lankstymo technologiniam pro-
cesui iki... lenkimų.

2. ... mm storio skarda, iki plyšio atsiradimo išsiduobė... mm.

Klausimai

1. Kokia technologinių bandymų prasmė ir tikslas?
2. Kuo skiriasi technologiniai bandymai nuo kitų mechaninių me-

džiagų bandymų?
3. Kur galima panaudoti vielos bandymo lankstant rezultatus?
4. Kur galima panaudoti skardos bandymo išduobiant rezultatus?
5. Kokio skersmens viela išlaikys daugiau lenkimų, lankstant dvi to 

paties metalo bet skirtingo storio vielas? Kodėl?
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