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(72) РИБАК ТИМОФІЙ ІВАНОВИЧ, БАБІЙ АНДРІЙ 
ВАСИЛЬОВИЧ, ПОПОВИЧ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ, 
СТАШКІВ МИКОЛА ЯРОСЛАВОВИЧ 
(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІ-
ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
(57) Установка для дослідження зразків на чистий 
згин, що виконана у вигляді нерухомої станини, 
двох затискних пристроїв зразка, навантажуваль-

ного пристрою з приводом та контролюючої сис-
теми росту тріщини, яка відрізняється тим, що 
один із затискних пристроїв виконаний за одне 
ціле з навантажувальним пристроєм у вигляді ша-
рнірного важеля, в шарнірі якого змонтовано конт-
ролюючу систему росту тріщини, а вільний його 
кінець приєднано до шарніра, що кріпиться в пазу 
планки-кривошипа і має можливість фіксуватися 
при різних радіусах, крім того, центр обертання 
кривошипа кріпиться в пазах нерухомої станини з 
можливістю займати певне просторове положен-
ня. 

 
 

 
Корисна модель належить до лабораторного 

обладнання і може бути використана при дослі-
дженні механічних та втомних характеристик зраз-
ків матеріалів. 

Відома конструкція установки для дослідження 
зразків на чистий згин складається з нерухомої 
станини, двох затискних пристроїв зразка, наван-
тажувального пристрою з приводом та контролю-
ючої системи росту тріщини (А.Б. Поспелов. К ди-
намике машин для испытаний на усталость 
//Приборы и средства автоматизации. 2005. № 2. 
С. 43-48). 

До недоліків вказаної конструкції установки 
для дослідження зразків на чистий згин відносить-
ся складність конструкції машини через окреме 
виконання затискних пристроїв зразка та наванта-
жувального пристрою з приводом, а також існує 
складність для фіксування контролюючою систе-
мою початку зародження та розвитку втомної трі-
щини. Крім того, така система навантаження зраз-
ка не завжди може забезпечити амплітуду 
навантаження із заданим коефіцієнтом асиметрії. 

В основу корисної моделі поставлено завдан-
ня розширення функціональних можливостей 
установки для дослідження зразків на чистий згин, 
забезпечуючи навантажувальним пристроєм з 
приводом амплітуди навантаження зразка з дові-
льним коефіцієнтом асиметрії циклу та частотою, 
а також спрощуючи фіксацію процесу контролюю-
чою системою росту тріщини, шляхом виконання 
установки для дослідження зразків на чистий згин, 

що складається з нерухомої станини, двох затиск-
них пристроїв зразка, навантажувального при-
строю з приводом та контролюючої системи росту 
тріщини, виконавши один із затискних пристроїв 
заодно з навантажувальним пристроєм у вигляді 
шарнірного важеля, в шарнірі якого змонтовано 
контролюючу систему росту тріщини, а вільний 
його кінець приєднано до шарніра, що кріпиться в 
пазу планки-кривошипа і має можливість фіксува-
тися при різних радіусах, крім того, центральний 
шарнір планки-кривошипа кріпиться в пазах неру-
хомої станини з можливістю займати певне прос-
торове положення. 

Суть корисної моделі пояснюється графічним 
зображенням, де представлена конструкція уста-
новки для дослідження зразків на чистий згин. 

Установка для дослідження зразків на чистий 
згин виконана у вигляді нерухомої станини 1, двох 
затискних пристроїв 2 зразка 3, навантажувально-
го пристрою 4 з приводом 5 та контролюючої сис-
теми росту тріщини 6. Причому один із затискних 
пристроїв 2 виконаний заодно з навантажуваль-
ним пристроєм 4 у вигляді шарнірного важеля 7, в 
шарнірі 8 якого змонтовано контролюючу систему 
росту тріщини 6, а вільний його кінець приєднано 
до шарніра 9, що кріпиться в пазу планки-
кривошипа 10 і має можливість фіксуватися при 
різних радіусах, крім того, центральний шарнір 11 
обертання планки-кривошипа 10 кріпиться в пазах 
нерухомої станини 1 з можливістю займати певне 
просторове положення. 
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Установка для дослідження зразків на чистий 
згин працює наступним чином. На станині 1 уста-
новки нерухомо закріплено один затискний при-
стрій 2, в якому одним кінцем зафіксований дослі-
джуваний зразок 3, що іншим кінцем закріплений в 
другому затискному пристрої 2, на який вимушую-
ча сила передається через важіль 7 навантажува-
льного пристрою 4 при його русі в шарнірі 9. Даний 
шарнір 9 отримує обертовий рух від обертання 
планки-кривошипа 10, яка приводиться в дію при-
водом 5, наприклад, мотор-редуктором постійного 
струму, який має можливість зміною напруги змі-
нювати свою частоту обертання. Крім того, при 
визначеному фіксуванні шарніра 9 в пазах планки-
кривошипа 10 можна забезпечувати певний діапа-
зон радіусів обертання даного шарніра 9, що за-
безпечуватиме різні амплітуди вимушуючої сили, 
яка сприймається важелем 7. Також амплітуди 
вимушуючої сили можна змінювати просторовим 
переміщенням центрального шарніра 11 обертан-
ня планки-кривошипа 10, закріплюючи його в пазах 
нерухомої станини 1. При співпаданні центрально-
го шарніра 11 обертання планки-кривошипа 10 з 

лінією важеля 7 навантажувального пристрою 4 
будуть забезпечуватися симетричні навантаження 
на зразок 3, при переміщенні центрального шарні-
ра 11 у вертикальній площині, тобто його поло-
ження буде відмінним від лінії важеля 7, наванта-
ження на зразок З прийме асиметричний характер. 

Отже, встановивши необхідний радіус обер-
тання шарніра 9 в пазах планки-кривошипа 10 та 
просторове положення центрального шарніра 11, 
забезпечується необхідна характеристика наван-
таження зразка 3 через затискний пристрій 2 та 
важіль 7 навантажувального пристрою 4. Змонто-
вана контролююча система росту тріщини 6 в по-
рожнині шарніра 8 фіксує даний процес. 

Таким чином, запропонована конструкція 
установки для дослідження зразків на чистий згин 
дозволяє суттєво спростити конструкцію установки 
та розширити її функціональні можливості, забез-
печуючи навантажувальним пристроєм 4 з приво-
дом 5 амплітуди навантаження зразка 3 з довіль-
ним коефіцієнтом асиметрії циклу та частотою, а 
також спростити фіксацію процесу контролюючою 
системою росту тріщини 5. 
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