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 1. Увод 

 Известно е, че при механични изпитвания на метали и 
сплави, влияние върху резултатите оказват редица параметри. 
Някои от тях определят режима на изпитване. Такива при 
изпитване на опън, например са температурата и скоростта на 
натоварване. Други параметри касаят пробните тела. Такива 
параметри са размерите на образците и тяхната структура. 
 Оказва се, обаче, че влияние върху резултатите от 
механичните изпитвания на метали и сплави оказва и 
коравината на системата изпитателна машина-образец. 
Коравината характеризира основно изпитателната машина. 
 В литературата има оскъдни данни за влиянието на 
коравината на системата машина-образец и те са предимно от 
констативен характер [1]. 
 Проведени от нас изследвания [2] показаха, че 
влиянието на коравината на изпитателната система е особено 
забележимо при опънови изпитвания на метали и сплави със 
свръхдребнозърнеста структура при високи температури. Това 
се дължи на проявата на механизмите за зърногранично 
плъзгане, които да характерни за този тип материали при 
повишени температури, и не са типични за материали с 
конвенционална едрина на кристалографските зърна  [3].  
 Влиянието на коравината на изпитателната система, 
касае основно стойностите на пластичността (оценявана по 
относително удължение при разрушаване δ) и почти не се 
забелязва при отчитане на стойностите на якостта на опън. 
 Цел на работата е да се изследва експериментално 
влиянието на коравината на системата изпитателна машина-
образец върху показателите на пластичността на изследваните 
материали. 

 
 2. Материал и методика 

 За целта на експеримента са изработени пробни тела 
от две сплави: Zn-1,2%Mn и Al-33%Cu. Тези сплави са с 

различен тип на кристалната решетка, което ще даде по-голяма 
всеобхватност, а от там и по-голяма достоверност на 
получените резултати. Средната едрина на структурата на 
образеца от сплав Zn-1,2%Mn е d=2µm, а на тази от Al-33%Cu - 
d=4µm. 
 Експериментите на едноосен опън са извършени на 
машина с механично задвижване [4]. Коравината е изменяна с 
разработено за целта приспособление на четири нива: 2,41; 
5,25; 10,82 и 22,14 kg/mm. Коравината на изпитателната 
машина е 2800 kg/mm. 
 Температурата на изпитване се поддържа с помощта 
на солна вана за по-хомогенно нагряване на образците. 
 Пробните тела са петкратни, цилиндрични с диаметър 
на работната част 5 mm. 

 
 3. Резултати и анализ  

 На фиг.1 е показана зависимостта на относителното 
удължение при разрушаване δs от коравината на системата 
машина-образец k за образци от сплав Zn-1,2%Mn. 
Експериментите са проведени при температура T=320°C и 
скорост на деформация έ=10-3s-1. 
 На фиг.2 е показана зависимостта δs=f(k) за образци от 
сплав Al-33%Cu. 
Опитите са проведени при T=490°C и скорост на деформация 
έ=10-3s-1. Избраните температурно-скоростни режими на 
деформация и за двете сплави са близки до оптималните за 
проява на ефекта свръхпластичност при тях. 
  От фиг.1 и фиг.2 се вижда, че с увеличаване на 
стойността на коравината на системата k се увеличават и 
получените стойности за относителното удължение при 
разрушаване δs, като при сплав Zn-1,2%Mn увеличението е 
почти двойно. 
 Получените резултати навеждат на мисълта, че 
изменението на амплитудно-честотната характеристика на 
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натоварването вследствие изменението на коравината на 
изпитателната система, явно влияе върху механизма на 
деформация  на свръхдребнозърнестите сплави. Тоест 
различните механизми на деформация при материали с 
конвенционална и свръхдребнозърнеста структура имат 
различна чувствителност към характера на натоварване при 
изпитване на опън. 
 

 
Фиг.1 Сплав Zn-1,2%Mn, 320°С 

 
Фиг.2 Сплав Al-33%Cu, 490°С 

 4. Изводи   

 1. Установено е, че коравината на системата 
изпитателна машина-образец k влияе върху измерените 
стойности на относителното удължение при разрушаване δs. 
 2. Опитно е доказано, че с нарастване на k нарастват и 
стойностите на δs. Тази зависимост е установена и при двете 
изследвани сплави Zn-1,2%Mn и Al-33%Cu. 
 3. Получените резултати показват, че при 
сравняването на резултатите от механични изпитвания на 
свръхдребнозърнести материали, проведени на различни 
изпитателни машини, трябва да се отчита и влиянието на 
тяхната коравина. 
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