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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – МЕТАЛИ II-ра част

 1. Твърдост на металите

 Твърдостта на металите се определя от способността им да се съпротивляват срещу проникването
на чужди тела с по-висока твърдост в тях. Телата с които се провежда изпитването могат да бъдат
със сферична, конична или пирамидална форма. Същите са изработени от стомана с повишена
твърдост или диамант.

 Дълбочината на проникване на чуждото тяло в стоманата зависи основно от неговата собствена
твърдост, от формата и размерите на проникващото чуждо тяло, големината и продължителността
на натисковото въздействие и др.

 Определянето на твърдостта на металите намира приложение за безразрушително определяне
на нейната вероятна якост на опън във вече изпълнени строителни конструкции.

 В европейската практика се използват четири основни методики за определяне твърдостта на
металите, всяка от която определя съответния вид твърдост. Тава са твърдост по Brinell, твърдост
по Vickers, твърдост по Rockwell и твърдост по Knoop.
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1.1. Твърдост по Brinell – БДС EN ISO 6506-1 ”Метали. Изпитване на твърдост по Brinell ”.

 Твърдостта по метода на Brinell (НВW) се изразява с отношението между приложената натискова сила и площта на
напречното сечение на отпечатъка, което отношение се получава при натискане на сферично тяло (сачма) с
определена сила приложена перпендикулярно към повърхността на изпитваната проба (Фиг.1). Изпитването се
провежда бързо, сравнително лесно и не води до разрушаване на пробата от материала.

Където:
0,102 – коефициент трансформиращ силата на натоварване от дименсия килограмсила в нютон (kgf→ N);

F – големината на силата F с която се осъществява натисковото натоварване, N;
А – площ на напречното сечение на отпечатъка на сферичното тяло (сачмата), mm²;
D – диаметър на сачмата, mm.

 Сачмата се изготвя от метал с повишена твърдост и с диаметър D = 1, 2, 2.5, 5 или 10mm

(D на сачмата зависи от дебелината на пр.тяло, например при дебелина b ≥ 6mm → D = 10 mm).

 Големината на силата F с която се осъществява натисковото натоварване зависи от
дебелината на пробното тяло (b) и диаметъра на сачмата (D). За целта се използва т.н.
градиент на натоварването GR, който представлява отношението м/у натоварващата
сила и квадрата на диаметъра на сачмата и се определя по формулата:

 За определяне на твърдостта по Brinell се използва формулата:

2
102,0

D

F
GR 

𝐻𝐵𝑊 =
𝐹

𝐴
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1.1. Твърдост по Brinell –

 Изпитване:
Повърхността на пробното тяло се 
обработва до метален блясък. 
Сачмата се допира до обработената
повърхност на пробното тяло. 
Силата F се увеличава плавно до 
определената максимална стойност 
и се задържа константна за опреде-
леното време за въздействие  tB. 
Нанасят се минимум три броя отпе-
чатъци, като се спазва изискването 
разстоянието от центъра на отпеча-
тъка до крайния ръб на пробата при
черни метали да бъде минимум 2,5D,
а при цветни метали съответно 3D. 
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 При строителните стомани най-често използваното време за въздействие tB върху сачмата е в границите 10-15 s, но
тъй като то се определя в зависимост от очакваната твърдост на метала може да варира в доста широки граници,
дадени в таблицата.

 Стойността на диаметърът на отпечатъка (d ) се получава като средноаритметична стойност от две измервания, в
две взаимно перпендикулярни направления:

𝑑 =
𝑑1+𝑑2

2

За постигане на необходимата точност на измерването, всеки един диаметър на отпечатъка трябва да се намира в
границите (0,24-0,6) D.

 Площта на напречното сечение на отпечатъка на сферичното тяло се определя по формулата:

𝐴 =
𝜋𝐷

2
𝐷 − 𝐷2 − 𝑑2

Където: 
d – стойност на диаметъра на отпечатъка, mm;
D – диаметър на сферичното тяло (сачмата), mm;
A – площ на напречното сечение на отпечатъка на сферичното тяло (сачмата), mm² ;
𝜋 = 3,14

Където: 

d1 и d2 – две взаимно перпендикулярни измервания на отпечатъка, mm;
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 Окончателната формула за определяне на твърдостта по Brinell е:

𝐻𝐵𝑊 =
2𝐹

𝜋𝐷 𝐷 − 𝐷2 − 𝑑2

 Вероятната якост на опън на металите, може да се определи чрез получената стойност за твърдостта по Brinell , по
формулата:

𝑅𝑚= 𝑘.𝐻𝐵𝑊

Коефициентът к за стомани с якост на опън от 300МРа до 1000МРа се приема 3.6, а за легирани хром-никелови
стомани 3.4.

Записване на резултатите от изпитването:

Където:
Rm – вероятна якост на опън на метала, N/mm² (МРа);

К – коефициент зависещ от вида на метала.

(отчита се от таблица)
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1.2. Твърдост по Vickers – БДС EN ISO 6507-1:2006 “Метали. Изпитване на твърдост по Vickers. Част 1: Метод за
изпитване”.

 Твърдостта по метода на Vickers се изразява чрез напрежението, което се получава при натискане на правилна
четиристенна диамантена пирамида с ъгъл при върха α=1360 със сила F, действаща перпендикулярно към
повърхността на изпитваната проба (Фиг.2). Методът се прилага при метали с повишена твърдост и при малка
дебелина на пробите.

 Твърдостта по метода Vickers е изчислява по следната формула:

Където:

HV - твърдост по Vickers;

F - големината на силата F с която се осъществява натисковото

натоварване, N;

A - площ на напречното сечение на отпечатъка на пирамидата, mm²;

d - средноаритметична стойност на диагонала на отпечатъка;

𝛂 - ъгъла при върха на пирамидата 1360.

0,102 – коефициент трансформиращ силата на натоварване от дименсия килограмсила в нютон (kgf→ N);

F
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1.2. Твърдост по Vickers –
Машина за изпитване на твърдост на стомани по метода Vickers

 Изпитване:
Повърхността на пробното тяло се 
обработва до метален блясък. 
Пирамидата се допира до обработената
повърхност на пробното тяло. Силата F
се увеличава плавно до определената
максимална стойност и се задържа кон-
стантна за определеното време за въз-
действие  tB. 
Силата F варира в границите от 49N до 
980N (по изключение от  0,098N до 49N). 
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1.3. Твърдост по Rockwell – БДС EN ISO 6508-1:2015 “ Метали. Изпитване на твърдост по Rockwell. Част 1: Метод за
изпитване”.

 Твърдостта се изразява чрез дълбочината на потъване на диамантено конично тяло с ъгъл при върха α=1200 (или
стоманено сферично тяло с диаметър 1,58 mm) под действието на сила с определена големина (Фиг.3). Като
критерий за твърдостта на метала се използва дълбочината на проникване на тялото.

 Твърдостта по метода Роквел се изчислява по следната формула:

Където:

HR - твърдост на стоманата по Rockwell;

Е - константа на измерването по метода Rockwell –
(Е=100 – диаманатен конус и Е=130 – стоманена сфера);

z - съответни eдиници на скалата на уреда ;

fо - потъване на коничното тяло при натоварарване с предвари-
телен товар F0 ;

f1 - сумарно потъване на коничното тяло при натоварарване с
предварителен F0 + основен товар F1;

f2 - остатъчно потъване на коничното тяло измерено след отстраняване на основния товар F1 .
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1.3. Твърдост по Rockwell –
 Машина за изпитване на твърдост на стомани

по метода Rockwell  Изпитване:
При този метод не е необходимо повърхността на
пробното тяло да се обработва. Диамантеното ко-
нично тяло се допира до повърхността на пробата
и се прилага предварителен товар F0 (Фиг.3). 

В резултат на въздействието на силата F0 се реали-
зира потъване на тялото в пробата на дълбочина f0, 
което потъване се отчита с точност 0,002 mm. 
Чрез това първоначално натоварване се цели да се 
преодолеят неравностите по повърхността на пробно-
то тяло. След това към силата F0 се прибавя основния
товар F1, като се отчита сумарното потъване на 
тялото f1. Отстранява се основния товар F1 и се
измерва остатъчното потъване f2. Като количествен 
критерии за твърдостта на метала се използва разли-
ката (f2 – f0), изразена в единици на уреда (е).
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1.4. Твърдост по Knoop – БДС EN ISO 4545-1 “Метали. Изпитване на твърдост по Knoop. Част 1: Метод за изпитване”

 Твърдостта се изразява чрез напрежението, което се получава при натискане на четиристенна диамантена пирамида с
ъгли при срещуположните върхове съответно α=172,50 и β=1300 със сила F до 9,8 N, действаща перпендикулярно към
повърхността на изпитваното пробно тяло (Фиг.4). Дебелината на пробното тяло трябва да надвишава 1/3 от по-големия
диагонала на отпечатъка или това приблизително съответства на 10 пъти дълбочината на потъване.

 Твърдостта по метода Knoop се изчислява по следната формула:

 Изпитване:

Повърхността на пробното тяло се обработва чрез полиране до

метален блясък. Необходимостта от повърхностна обработка цели да прецизира определянето на диагоналите d на
отпечатъка. Пирамидата се допира до обработената повърхност на пробното тяло. Силата F се увеличава плавно до
определената максимална стойност и се задържа константна за определеното време за въздействие tB. Диагоналите на
отпечатъка се определят с точност 0,001 mm и се изчислява твърдостта по Knoop в условни единици kgf/mm².

Където:

HК - твърдост по Knoop;

F - сила с която се натиска диамантената пирамида, N;

A - площ на проекцията на отпечатъка с форма на
пирамида, mm²;

d - по-големият диагонал на отпечатъка, mm.

0,102 – коефициент трансформиращ силата на натоварване
от дименсия килограмсила в нютон (kgf→ N);
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2. Якост на срязване -
 Якостта на срязване на металите се определя в съответствие с изискванията на БДС 6372-86 ”Метали. Метод на

изпитване на срязване”.
 2.1. Якост на двойно срязване
Изпитването за якост на двойно срязване се прилага при пробни тела с кръгло напречно сечение (при оразмеряване
на болтове, нитове, заварки и други съединения в стоманените конструкции). За целта се измерва диаметъра на
пробното тяло dо , след което посредством приспособлението за срязване се поставя на изпитвателната машина
(Фиг.5).
Срязването на пробата се осъществява чрез срязващ нощ в две напречни сечения, при което се отчита срязващата
сила FS.

 Якостта на двойно срязване се изчислява
по формулата:

Където:
Rs“ – якост на двойно срязване, N/mm²;
Fs – срязваща сила, N;
Sо – площ на напрачното сечение на пр.тяло, mm²;
dо – диаметър на пробата, mm;
𝜋 = 3,14
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 2.2. Якост на единично срязване

Изпитването за якост на единично срязване се прилага при пробни тела с призматично/квадратно напречно сечение
(ламарини или метални листове), на които се измерва дебелината δ с точност 0,1 mm. Пробата (1) се поставя върху
центрирана на изпитвателната машина матрица (2) с цилиндричен отвор с диаметър d (Фиг.6). Прилага се натискова сила
посредством срязващ перфоратор (3). Диаметърът на напречното сечение на перфоратора се отличава от диаметъра на
отвора, за да може свободно да прониква в него. Силата на натиск се увеличава до настъпване на срязването т.е. до
изпадане на цилиндър с диаметър d. Срязването се осъществява по една вертикална равнина, разположена по периферията
на перфоратора.

 Якостта на единично срязване се изчислява по формулата:

Където:
Rs’ – якост на единично срязване, N/mm²;

Fs – срязваща сила, N;

Sо – площ на напречното сечение на цилиндъра, mm²;

d – диаметър на цилиндъра, mm;

𝛿 – дебелина на пробното тяло, mm;

𝜋 = 3,14

1 – пробно тяло;
2 – матрица;
3 – перфоратор;

1

2 2

3
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3. Изпитване на огъване

Изпитването на огъване служи за определяне способността на металите да издържат на пластична деформация,
която се измерва с ъгъла на огъване до поява на първа пукнатина.

За огъване на пробата се използва специален уред (преса) с подвижни ролкови опори (2) и дорник (1) (Фиг.7).
Изпитването за огъване се провежда при температура от 10°С до 35°С. При изпитването пробното тяло (3) трябва да
бъде огънато върху дорника на уреда. Скоростта на огъване трябва да бъде 60°/s. Ъгълът на огъване (α) и диаметърът
на дорника (D) трябва да съответстват на стандарта на продукта. Разстоянието м/у двете опори, трябва да бъде l≥(2 :
2,5)d+D.

Където:

D – диаметър на дорника, mm;

L – дължина на изпитвания елемент, mm;

а – дебелина/диаметър на изпитвания
елемент, mm;

l – разстояние м/у двете опори;

1 – дорник;

2 – ролкови опори;

3 – изпитван елемент (проба);
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3. Изпитване на огъване
Изпитване: Пробното тяло се поставя на ролковите опори и посредством дорника се натоварва на огъване. При
изпитването, пробното тяло преминава през следните три състояния на огъване:

1) Огъване до произволен ъгъл -

2) Огъване до успоредно положение на двете рамена (огъване до 180°) –

3) Огъване до пълно опиране на двете рамена -

По време на изпитването пробното тяло се наблюдава непрекъснато, с цел да се установи евентуална пукнатина и в
случай на констатиран признак, пробното тяло се снема от машината и се измерва ъгълът при появата на първа
пукнатина. След изпитването пробното тяло трябва внимателно да се провери за наличие на пукнатини или други
дефекти, видими от лице с нормално зрение.
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4. Изпитване на огъване и изправяне
Изпитване: При изпитването, пробното тяло преминава през следните етапи:
(1) огъване, (2) изкуствено стареене и (3) изправяне

Критерий: Липсата на пукнатини се приема, че пробното тяло е издържало изпитването на огъване и изправяне

1) Огъване (1) до ъгъл от 90° - след огъване, пробното тяло

се проверява за наличие на пукнатини и др. дефекти;

2) Изкуствено стареене, което се постига чрез поставяне на пробното тяло

в сушилен шкаф при t=100°С за време 1h, с последващо охлаждане до стайна температура;

3) Изправяне (3) на пробното тяло до ъгъл δ > 20°.
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Благодаря за вниманието !


