
 

 

VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ 

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

TAHOVÁ ZKOUŠKA U RŮZNÝCH DRUHŮ MATERIÁLŮ 

 

 

 

 

 

 

2016          Patrik Schindler 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Cílem této bakalářské práce je porovnat mechanické vlastnosti různých druhů materiálů. V 

teoretické části jsou popsány typy trhacích strojů, možnosti použití zkušebních těles a smluvní 

diagram tahové zkoušky. Práce se zabývá nejčastějšími výdobytky jako mez kluzu, mez 

pevnosti, tažnost a kontrakce. Praktická část se věnuje rozborem tahové zkoušky, chováním 

materiálu při deformaci a hodnocením lomových ploch po deformaci. 

 

Klíčová slova 

Mez kluzu, mez pevnosti, tažnost, kontrakce, deformace, dislokace. 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of bachelor thesis is to compare mechanical properties of different material types. 

Theoretical part describes some types of tensile-strenght testing machines, the possibility of 

using of testing specimens and tensile test contracting diagram. Thesis deals with the most 

common results such as yield stress, tensile strenght, elongation and reduction of area. The 

practical part is focused on the analysis of tensile test, material behavior during the deformation 

and the fracture surfaces evaluation after deformation. 
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1. Úvod  

Tahovou zkouškou zjišťujeme mechanické vlastnosti (mez kluzu, mez pevnosti, tažnost a 

kontrakce) pro výběr vhodného materiálu jako konstrukčního prvku. Výsledné mechanické 

vlastnosti nám napomáhají při rozhodnutí a volbě materiálu. V praktické části budou porovnány 

mechanické vlastnosti různých materiálů. K dispozici pro zkoušku byla ocel P9Ň, plastové 

zkušební těleso Akrylonitrilbutadienstyren (dále jen ABS), plast polybutylentereftalát (dále jen 

PBT) a plastový kompozit polykarbonát (dále jen PC). V závěru bude provedeno zhodnocení 

naměřených výsledků.  

 

2. Teoretický rozbor tahové zkoušky  

Při výběru konstrukčního materiálu dbáme na mnoho důležitých faktorů, které ovliv ují činnost 

stroje. Základní dovedností je umět vybrat vhodný materiál pro danou strojní součást. Vhodné 

materiály se určují tak, aby spl ovaly všechny konstrukční a chemické vlastnosti a zárove  byly 

ekonomicky co nejméně náročné. Mezi nejčastěji používané materiály se řadí klasické kovové, 

polymerní materiály, pryže, gumy, keramické materiály a další [1,2]. 

Mechanické zkoušky nám podávají hodnocení materiálů při působení vnějších sil a pomáhají 

nám volit vhodný materiál. Mezi základní a nejčastěji používané zkoušky patří zkouška tahem, 

tlakem, krutem, střihem a v ohybu, jak ukazuje obr. 1. 

Obr. 1 Druhy namáhání 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Akrylonitrilbutadienstyren
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Podle druhu zatěžování rozdělujeme zkoušky mechanických vlastností materiálů následovně: 

 

1. Podle působení sil na zkoušený vzorek [3]: 

a) Statické zkoušky – vyznačuje se působením statického (stejného) nebo pomalu 

se měnícího zatížení. 

b) Dynamické zkoušky – vzorek je zatížen maximálním napětím během zlomku 

sekundy. 

c) Cyklické zkoušky – princip spočívá v opakovaném namáhání zkoušeného 

vzorku 

 

2. Podle teploty prostředí, ve kterých je materiál zkoušen: 

a) Zkouška za normálních teplot 

b) Zkouška za vysokých teplot 

c) Zkouška za nízkých teplot 

 

3. Podle porušení materiálu: 

a) Destruktivní 

b) Nedestruktivní 

 

Mechanické vlastnosti lze vyjádřit matematickými vztahy a určit jejich fyzikální význam. Tvar 

nebo rozměr zkoušeného tělesa je možno přepočítat a použít (např. pro výpočet pevnosti). 

Výsledky zkoušek všech použitých materiálů se zaznamenávají do diagramů, ve kterém se mezi 

sebou porovnávají. Mechanické zkoušky, jejich vzorky a způsob vyhodnocení jsou normovány, 

to zaručuje jejich porovnatelnost [3]. To je výhodné pro výrobce, který může na základě 

výsledků zaručit požadovanou kvalitu výrobku. 

  

2.1.  Tahová zkouška  

Tahová zkouška patří do skupiny statických mechanických zkoušek. Tahová zkouška za okolní 

teploty je vyjádřena normou ČSN EN 10 002-1 (Evropská norma EN 1000Ň:90) [4]. Tahovou 

zkouškou zkoumáme mechanické vlastnosti za působení vnějších sil na zkušební těleso. 

Mechanické vlastnosti zkoušeného vzorku vyjadřují závislost napětí na deformaci (mez kluzu, 

mez pevnosti v tahu) a schopnost deformovat se (kontrakce, tažnost).  
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Princip tahové zkoušky spočívá v jeho jednoosém namáhání zkušebního vzorku. Výsledkem 

tahové zkoušky je grafický záznam závislosti napětí na deformaci (tahový diagram). 

 

2.2.  Zkušební tělesa  

Tvary a rozměry zkušebních těles jsou dány dle tvaru a rozměru kovových výrobků, pro které 

jsou zkoušeny. Vzorek je nejčastěji odebírán přímo z materiálu, z kterého je součást vyrobena. 

Vyrobené materiály často nejsou homogenní a izotropní. Místo a způsob odebíraní vzorku také 

závisí na výsledku zkoušek. Vzorky se proto vybírají tak, aby charakterizovaly vlastnosti 

materiálů. 

 

Zkušební těleso se skládá ze tří částí: 

a) Hlava  

b) Přechod  

c) Střední část 

 

Zkušební tělesa mají různé průřezy. Obvykle se volí jednoduché průřezy obdélníkové nebo 

kulaté (viz obr. 2). 

 

Základní rozměry zkušebního tělesa [4]: 

a) d0 – počáteční průměr kulatého zkušebního tělesa – [mm] 

b) du – průměr kulatého zkušebního tělesa po přetržení – [mm] 

c) ao, au – počáteční a konečná tloušťka plochého zkušebního tělesa – [mm] 

d) bo, bu – počáteční a konečná šířka plochého zkušebního tělesa – [mm] 

e) Lo – počáteční délka vyznačená na zkušebním tělese (od rysky po rysku vyznačuje se 

Lc) – [mm] 

Obr. Ň Druhy průřezů zkušebního tělesa a) hranaté, b) kulaté 
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Krátká počáteční měřená délka -  =  ,  √ �  

Dlouhá počáteční měřená délka - =  ,  √ � 

 

Obr. 3 Zkušební tělesa a) kulaté, b) hranaté [4] 

 

do – počáteční průměr válcového tělesa [mm2] 

l0 – počáteční měřená délka [mm] 

b0 – počáteční měřená šířka plochého zkušebního tělesa[mm], (viz obr. 3) 

 

Zkušební tělesa obrobená  

K obrobení povrchu tělesa kruhového průřezu se volí buď jemné soustružení, nebo broušení. 

Plochá zkušební tělesa jsou frézovaná. Hlavy zkušebního tělesa jsou vyrobeny tak, aby 

odpovídaly tvaru čelistí. Rozměr mezi hlavou a měřenou délkou se nazývá přechodová délka a 

je definována normou.  

 

Zkušební tělesa neobrobená  

Jsou-li tělesa vyrobena z pásu nebo plechu, nesmí se obrábět z důvodu finančních úspor. Tato 

tělesa jsou vyrobena střihem, proto u těchto těles musíme počítat se zpevněním střižných hran, 

které zkreslují hodnoty hlavně meze kluzu až o 15 MPa. 
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Zkušební tělesa poměrná  

Tělesa, u kterých se počáteční měřená délka L0 vztahuje k počátečnímu průřezu S0 tedy     (rov. 

(1)): = � ∗ √  (1) 

 L − zku�ební délka kruhového tělesa, L ≥ mm k − mezinárodně stanovaná konstanta proporcionality ,  příp. ,  

= � ∗ � => � = √ ∗�  (2) 

 

Pětinásobek průměru krátkého tělesa (viz obr. 3): 

∗ � = ∗ √� ∗ √ = , ∗ √  (3) 

 

Desetinásobek průměru krátkého tělesa (viz obr. 4): 

∗ � = ∗ √� ∗ √ = , ∗ √  (4) 

 

 

Konstanta proporcionality se volí většinou 5,65. Měřená délka pro tuto hodnotu musí být 

minimálně Ň0 mm. Je-li délka menší, použijeme hodnotu k = 11,ň nebo nepoměrné zkušební 

těleso. Vypočtená délka se zaokrouhluje na násobek 5 mm. 

 

Zkušební tělesa nepoměrná  

Délka zkušebního tělesa L0 není závislá na počátečním průřezu S0. Délka tělesa musí být větší 

než + �, kde b je šířka zkoušeného tělesa. V tomto případě volíme délku zkušebního tělesa: 

50, 80, 100, Ň00 mm a šířku: 1Ň,5, Ň0, Ň5, 40 mm.   

 

Pro ploché výrobky a plechy s tloušťkou do ň mm používáme dva druhy tyčí: 

a) b0 = 12,5±1 mm a L0 = 50 mm 

b) b0 = 20±1 mm a L0 = 80 mm 
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Obr. 4 Universální zkušební stroj: a) mechanický, b) hydraulický 

Pro tyče, profily a dráty s tloušťkou nebo průměrem do 4 mm zkoušíme obvykle celý výrobek 

a jejich počáteční délka L0 musí být 100 nebo Ň00 mm. 

 

2.3. Trhací stroj  

Pomocí univerzálního trhacího stroje lze provádět nejen zkoušku tahem, ale také zkoušku 

tlakem a ohybem [5]. Stroj zatěžuje zkušební těleso staticky, ale může ho zatížit i dynamicky. 

Zkušební stroje jsou vybaveny snímači prodloužení tyče a snímačem potřebné sily. Je-li 

potřebné zatížení větší než Ň00kN, volíme hydraulický pohon stroje, který je zobrazen na   obr. 

4. Hydraulický stroj snímá sílu z hydrostatického tlaku oleje, podobně jako u hydrostatického 

lisu. Jiným typem zkušebního stroje je mechanický, tj. systém šroubů a matic. U těchto trhacích 

strojů se síla měří pomocí dynamometru.  

Upínací část stroje je zkonstruovaná tak, aby se spojila s hlavou zkušebního tělesa. Zkušební 

těleso se upíná tak, aby napětí působilo co nejblíž ose zkušebního tělesa. Tímto způsobem se 

zabra uje případnému ohybu tělesa.   

Nejvíce používané jsou klínové čelisti, a to k upínání plochých, kruhových a také hladkých 

těles s válcovými hlavami. Vhodnými čelistmi pro upínání zkušebních těles jsou také závitové, 

ploché nebo osazené čelisti.  
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1. Mechanický trhací stroj (obr. 4a) 

1 – elektromotor, 2 – převodová skří , ň – ozubené soukolí, 4 – vřeteno, 5 – pohyblivý příčník, 

6 – upínací hlava, 7 – zkušební tyč, 8 – průtahoměr, 9 – rám stroje, 10 – systém měření síly 

(dynamometr). 

 

2. Hydraulický trhací stroj (obr. 4b) 

1 – upínací hlava, Ň – zkušební tyč, ň – průtahoměr, 4 – rám stroje, 5 – pohyblivý příčník, 6 – 

vodící lišta, 7 – hydraulický válec, 8 – hydraulický píst 

 

Důležitou vlastností trhacího stroje je jeho rychlost posunu. Vykonává ho pohyblivý příčník 

stroje a je řízen podle modulu pružnosti materiálů (viz tabulka 1). Rychlost posunu je 

definována normou ISO 6892-1-2009 Bn. Rychlost je definována jako přírůstek napětí za 

jednotku času. 

 

Tab. 1 Napěťová rychlost  

Modul pružnosti 

materiálu E [MPa] 

Napěťová rychlost [MPa.s-1] 

min max 

< 150 000 2 20 ≥   6 60 

 

3. Výdobytky tahové zkoušky  

Zkušební těleso se deformuje za použití síly F a to působí na těleso změnou jeho počáteční 

délky L0 a zvětšením pracovní délky na L = L + ∆L. Tahový diagram nám popisuje závislost 

prodloužení L na působící síle F. Stroj zaznamenává v průběhu zkoušky tisíce závislostí hodnot 

L a F pomocí registračních zařízení. Podle zákona zachování objemu, se těleso deformuje a 

vytváří zúžení (tzv. krček).  Plocha průřezu S0 se mění na okamžitý průřez S [6].  

 

Tahový diagram lze rozdělit na dva základní typy: 

a) s výraznou mezí kluzu – vyjadřuje závislost neuklidněného materiálu (viz obr. 5a) 

b) s nevýraznou mezí kluzu – vyjadřuje závislost uklidněného materiálu, křivka je plynulá (viz 

obr. 5b) 
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Obr. 5 Tahový diagram: a) s výraznou mezí kluzu, b) s nevýraznou mezí kluzu 

 

Uklidněným materiálem je myšlen materiál, který je zcela dezoxidovaný ještě před odléváním. 

Neuklidněné materiály se deoxidují jen částečně, nebo vůbec. 

 

Diagram tahové zkoušky lze rozdělit do 4 části: 

1. Oblast pružných deformací  

Prodloužení zkušebního tělesa je přímo úměrné působící síle, graf bude mít potom tvar přímky. 

V této části se těleso zatěžuje elasticky. Po uvolnění se těleso vrátí do počáteční délky [6]. 

Koncem této části je teoretická síla na mezi elasticity. Pružná deformace je v podstatě vratná 

distorze mřížky. V této části pružných deformací je poměrné prodloužení  přímo úměrné 

napětí R, známější jako Hookův zákon (rov. (5)). 

 = ∗  (5) 

 

E – Yongův modul pružnosti v tahu, R – napětí,  – poměrné prodloužení (deformace) 

 

V laboratoři se tato síla meze elasticity nezjišťuje, ukazuje nám pouze přechod mezi pružnou a 

trvalou deformací.  
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2. Oblast od meze úměrnosti do meze kluzu  

Zde se nejvíc projeví rozdílnost diagramu mezi dezoxidovaným materiálem a 

nedezoxidovaným. V této části se těleso přestává deformovat elasticky. Pokračování diagramu 

probíhá dvěma způsoby. 

 

a) Při lineární deformaci vzniká prodleva, vytváří se zlom křivky a to vše bez přírůstku síly.     

I když se síla nezvětšuje, pořád působí a v této části se nazývá síla na výrazné mezi kluzu. Na 

obr.5a můžeme registrovat maximální sílu prodlevy, tedy sílu horní meze kluzu. Je označena 

ReH. Druhou silou je síla dolní meze kluzu označena ReL. V Oblasti prodlevy působí Lüdersova 

– Černovova deformace, je spojena s pohybujícími se dislokacemi v matrici, které nejsou 

vázány na interstice nebo percipitáty.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Lüdersova - Černovova deformace 

 

b) Těleso se začalo deformovat rovnoměrně, tedy přestalo se deformovat lineárně silou.  Nejsou 

viditelné žádné zlomy ani prodlevy.  

 

Obr. 7 Síla na mezi kluzu 
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Druhá část končí smluvní silou na mezi kluzu označenou na obr. 7 jako Fp0,2. Smluvní síla se 

určuje z deformace o velikost 0,Ň% počáteční délky. Potom je rovnoběžka s křivkou posunuta 

o 0,002.L0 v první části diagramu. Protnutí křivky grafu označuje mez kluzu. Tuto část popisuje 

obr. 7. 

 

3. Oblast trvalých rovnoměrných deformací  

Napětí roste nad mez kluzu a deformace zkušebního tělesa rovnoměrně trvale roste až po 

zaškrcení tělesa. V tomto bodě diagramu je definována maximální síla zkoušky Fm. Prodloužení 

maximálním zatížením ∆ � vzniká při maximální síle Fm a zde také končí třetí část pracovního 

diagramu. 

 

4. Oblast nerovnoměrných trvalých deformací  

Čtvrtá oblast začíná zaškrcením tělesa a viditelnou tvorbou krčku. Zkušební těleso se      

postupně zužuje, až po jeho lom. V této chvíli zatěžující síla klesá, důvodem je změna počáteční 

délky tělesa na okamžitou. Deformace probíhá pouze v oblasti krčku, čili prodlužuje se pouze 

krček. Počáteční průřez se zužuje na průřez okamžitý S a prudce rostoucí napětí končí lomem 

(obr. 8).  

Obr. 8 lomy deformovaných těles 

 

3.1. Smluvní diagram tahové zkoušky  

Závislost síly S a prodloužení ∆  zobrazených v tahovém diagramu nelze porovnávat vlastnosti 

materiálů mezi sebou. Je však možné přepočítat závislost na závislost smluvního napětí  a 

poměrné prodloužení  ve vzorci (viz rov. (6) a (7)): 
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=  [ ] (6) 

= ∆ = −  [−] = − ∗  [%] (7) 

σ[MPa] − smluvní napětí, ε[−], [%] − poměrná prodloužení 
 

Takto vyjádřená závislost se pak nazývá smluvní diagram napětí a je graficky zobrazena na obr. 

9. První úsek diagramu je přímka, jak už bylo zmíněno, která odpovídá elastické (pružné) 

deformaci. Tento úsek je charakterizovaný Hookovým zákonem [6]. 

Zatížíme-li těleso více, Hookův zákon už neplatí a neplatí také přímá úměrnost mezi napětím a 

deformací. Plastickou deformaci ovliv ují různé faktory jako druh mřížky, teplota a rychlost 

deformace. 

 

Plastická deformace je způsobena pohybem dislokací, jejímž mechanismem je skluz. Za 

zvýšených teplot se vyskytují pokluzy po hranicích zrn, difuzní tečení a dislokační tečení. 

Pro přesnější výsledek je nutno znát skutečné napětí, k tomu však potřebujeme znát okamžitý 

průřez zkušebního tělesa. Okamžitý průřez v průběhu deformace mění svůj tvar, proto je 

problémové jej získat. Celosvětově se tedy používá hodnot smluvních (napětí, deformace). 

 

Obr. 9 Smluvní diagram napětí poměrné prodloužení 
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3.2. Inženýrská deformace 

Mezi výdobytky tahové zkoušky řadíme také závislost skutečného napětí na deformaci neboli 

inženýrskou deformaci, která je důležitější pro praxi než smluvní napětí. Inženýrská deformace 

je definována rovnicí (8). 

3.3. Creep a relaxace 

Mezi výdobytky tahové zkoušky patří také časová závislost deformačních vlastností. Tahová 

zkouška je zkouška krátkodobá, ale lze využít tahovou zkoušku při různých tahových 

rychlostech. Pro vyjádření je zapotřebí využít speciální testy jako jsou creep a relaxace. 

Creep i relaxace měří stejné efekty v materiálu. Při relaxaci se měří závislost napětí a hodnota 

deformace je konstantní, zatímco při creepu deformace roste s časem a napětí je konstantní. 

Creep lze rozdělit na nízkoteplotní a vysokoteplotní. Nízkoteplotní creep je popsán na obr. 10a. 

Vysokoteplotní creep je zobrazen na obr. 10b. V křivce b jsou zobrazena 3 stadia creepu, 

primární creep (1), sekundární creep (Ň) a terciální creep (ň). Creepové chování je důležité 

popsat v stádiu sekundárního creepu obr. 10. 

 

Závislost deformace na čase vysokoteplotního creepu lze vyjádřit rovnicí (8): 

 =  +  � ∗  + ̇ ∗ + ∗  (8) 

 � = � .,  – rychlost sekundárního creepu, − okamžitá elastická deformace,         �,  – parametry závislé na materiálu, teplotě a hodnotě aplikovaného napětí, t – čas 

̅ = ∫ � ′′�
�0 = ln  (8) 

Obr. 10 Závislost deformace na čase a) nízkoteplotní creep, b) vysokoteplotní creep - 1 

primární creep, Ň sekundární creep a ň terciální creep 
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 je člen rovnice, který vyjadřuje okamžitou elastickou deformaci po zatížení, charakter creepu 

v prvním stádiu popisuje druhý člen, druhé stádium popisuje třetí člen a čtvrtý člen popisuje 

stadium lomu. 

Teplota má také vliv na rychlost vysokoteplotního creepu. Závislost creepu na teplotě se obecně 

vyjadřuje Arrheniovým vztahem: 

 ̇ = ̇ ∗ exp −  

 

(10) 

 ̇ - frekvenční faktor, Q – aktivační energie creepu, R – universální plynová konstanta 

 

Creepové deformační zkoušky jsou prováděny převážně v tahu, ale lze je provádět i v tlaku a 

ohybu.  

 

3.4.  Dislokace 

V procesu tahové zkoušky jsou generovány v materiálu poruchy, jako jsou dislokace. 

V podstatě jsou to poruchy krystalové struktury podle určité přímky, označují se jako čárová 

porucha [7].  

Obr. 11 Hranová dislokace 

 

Hranová dislokace a její vznik je popsán jako krystal rozříznutý shora vloženou rovinou anebo 

jako odstranění atomové poloroviny z dolní části krystalu, jak je možno vidět na obr. (11) [7]. 

Vznik šroubové dislokace je, podobně jako u hranové dislokace, rozříznutý krystal v rovině 

(vyšrafovaná rovina) až k bodu A kolmo na čelní stěnu. Část krystalu byla posunuta dozadu o 

meziatomovou vzdálenost a pak je krystal zase spojen. Maximální poškození je realizováno 

podél přímky protínající se v bodě A, viz obr. 12.  
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Obr. 12 Šroubová dislokace 

 

Deformace je dána pohybem a hustotou dislokace, která se stále zvyšuje. K pohybu dochází tak 

dlouho, dokud dislokace nenarazí na překážku (jiná dislokace, vměstek, hranice zrna).  Zde se 

dislokace nahromadí a důsledkem růstu její koncentrace se zvyšuje napětí a dochází ke zvýšení 

pevnosti a tvrdosti. Zárove  ke snížení houževnatosti. Této změně říkáme zpevnění materiálu.  

 

3.5.  Skluz 

Skluzem je nazýván mechanizmus v krystalových rovinách a směrech, atomy jsou na sobě 

nahuštěny. Nazývají se skluzové. Skluzový systém je tvořen skluzovou rovinou a směrem, 

v elementárních bu kách krystalové mřížky, u kovů s FCC, BCC a HCP: {1 1 1}, {1 1 0},  

{0 0 0 1} jak demonstruje obr. 13. 

 

 

Obr. 13 Skluzové roviny - a) krychlová plošně středěná, b) krychlová prostorově středěná,    

c) hexagonální 

 

3.6. Trojosá napjatost – Mohrovy kružnice  

Těleso v oblasti pružné deformace je zatěžováno jednoosou napjatostí, a to do meze kluzu, dále 

se napjatost mění na trojosou, vzniká nevratná deformace. 
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Odpor materiálu působí při tažení ve směru proti napětí v ose maximální deformace. Mohrova 

teorie pro vznik pružné deformace je maximální smykové napětí (u všech stavů napjatosti). U 

trvalé deformace je podmínkou překročení maximálního smykového napětí, jak je uvedeno 

v rov. (11). 

 � − � = ∗  � [ . − ] (11) 

 

3.7. Odvozené mechanické vlastnosti  
Zkouška tahem se provádí za účelem stanovení mechanických vlastností materiálu pro jeho 

další využití nebo na základě požadavků klienta. Stanovené mechanické vlastnosti jsou mez 

kluzu Re, popřípadě ReH a ReL, mez pevnosti Rm, tažnost L a kontrakce Z [8]. 

 

3.7.1.  Mez kluzu  

Stanovení horní meze kluzu ReH se provádí odečtením zatížení Fh [N]. Hodnota zatížení Fh se 

vydělí hodnotou počátečním průřezem zkušebního tělesa S0 [mm2]. Horní mez kluzu se 

stanovuje pouze při výskytu prodlevy napětí. Horní mez kluzu je dána následující rovnici: 

 R��  = ℎ  [ ] (12) 

 

Podobně jako horní mez kluzu se stanovuje dolní mez kluzu ReL. Hodnota zatížení Fl [N] se 

vydělí hodnotou počátečním průřezem zkušebního tělesa S0 [mm2].  Dolní mez kluzu se 

stanovuje pouze při výskytu prodlevy napětí. Je dána níže uvedenou rovnicí: 

 R��  =  [ ] (13) 

 

3.7.2. Mez pevnosti  

Mez pevnosti v tahu Rm se stanovuje odečtením maximálního zatížení Fm. Za hodnotou Fm se 

zatížení zmenšuje, důvodem je tvorba krčku (nevratná deformace). Rovnice pro výpočet meze 

pevnosti je dána podílem z maximálního zatížení Fm a průřezu zkušebního tělesa S0 [mm2], jak 

plyne z následujícího výrazu: 
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R  =  [ ] (14) 

 

3.7.3. Tažnost  

Je definována, jako trvalá deformace materiálu, tedy trvalé prodloužení vlivem mechanického 

napětí. Měření tažnosti se provádí po dokončení tahové zkoušky, tedy po lomu materiálu. 

Vypočte se podle rovnice (15): 

 � = − ∗  [%] (15) 

 

Lu – hodnota délky zkušebního tělesa po přetržení, L0 – počáteční délka zkušebního 

tělesa  

 

Zjištění nejmenšího průřezu po lomu se provádí změřením průřezu lomové plochy zkušebního 

tělesa, tedy změřením průměru krčku. Tato hodnota du je hodnota potřebná k výpočtu průřezu 

lomové plochy, jak je uvedeno níže: 

 =  � ∗ �  [ ] (16) 

 

 

Su – průřez válcového materiálu po lomu, du – průměr krčku  

 

U plochých zkušebních těles se průřez krčku měří podobně. Pro výpočet se změří tloušťka au a 

šířka bu. 

 =  ∗  [ ] (17) 

 

Su - průřez plochého materiálu po lomu, au – tloušťka krčku materiálu po lomu, 

bu – šířka krčku materiálu po lomu. 
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Obr. 14 Lom materiálu a) kruhové těleso, b) ploché těleso 

3.7.4. Kontrakce  

Během tahové zkoušky dochází ke změně plochy průřezu. Kontrakce se značí písmenem Z a 

definuje se jako poměr rozdílu počáteční plochy průřezu zkoušeného tělesa S0 a nejmenšího 

průřezu plochy krčku Su k počáteční ploše průřezu, jak je uvedeno rovnicí (18). 

 = ∆ ∗ = − ∗  [%] (18) 

 

Kontrakce se v praxi určuje pouze pro kruhový průřez, protože plocha průřezu krčku po lomu 

zůstává přibližně kruhová (viz obr. 14a). U nekruhových materiálu se průřezová plocha krčku 

liší od počátečního průřezu (viz obr. 14b). 

a) 

b) 

 

 

3.8. Hodnocení lomových ploch 

V minulosti se lomové plochy hodnotili pouze vizuálně, s vývojem techniky, rozvojem 

metalurgie a nových laboratorních testů došlo k prioritě studovat lomy difrakční a chemickou 

analýzou a také při vyšších zatíženích.  

Hodnocení lomových ploch materiálu je důležitou disciplínou pro řešení příčin konstrukčních 

a technologických situací ve výrobě. Na obr. 15 jsou uvedeny různé druhy lomů materiálů.  
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Obr. 15 Druhy lomů po tahové zkoušce  

 

Hodnocení lomů po tahové zkoušce za okolní teploty podle charakteristického vzhledu není 

totožné jako hodnocení lomů podle příčin jejich vzniku. K lomu materiálu může dojít z několika 

příčin například strukturou, způsobem namáhání a chybou v materiálu. Lomové plochy 

plastových materiálů jsou hodnoceny podobně jako u kovových materiálů (houževnatý, křehký, 

smíšený lom), rozdíly jsou v průběhu tahových diagramů viditelné na obr. 16. 

Obr. 16 Tahové diagramy plastových materiálů a) křehký lom, b) houževnatý lom s mezí kluzu,  

c) houževnatý lom s mezí kluzu, d) houževnatý lom bez meze kluzu 
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4. Tahová zkouška pro různé typy materiálů 

Jak již bylo zmíněno, materiály se volí dle požadavků klienta nebo podle výsledků 

mechanických vlastností po tahové zkoušce. To znamená, že vhodným materiálem nemusí být 

jenom kovový materiál, ale také keramika, kompozit nebo plast. 

Posuzování vhodných konstrukčních návrhů strojních součástí z hlediska pevnosti není u všech 

skupin materiálů z pohledu výchozích charakteristik stejná. Mez pevnosti v tahu u kompozitů 

a elastomerů se využívá pouze pro design součástí. Naopak u keramiky, skel a skelně 

krystalických materiálů jsou těmito charakteristikami mez pevnosti v tahu a ohybu. Mez 

pevnosti v tahu u těchto materiálů je přibližně 10 – 15x menší. Výběr kovů a plastů jako 

konstrukčních prvků je řešeno převážně dle výsledků meze kluzu těchto materiálů. Závislost 

těchto charakteristik na hustotě je zobrazena na obr. 17.  

Obr. 17 Závislost pevnosti na hustotě základních skupin technických materiálů [9] 
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4.1.  Kovy 

U kovových materiálů je primární složkou prvek (Fe, Cu, Al, atd.) [10]. U tahových zkoušek 

kovů hovoříme o zkoušení slitin, protože není možné vyrobit absolutně čistý kov.  Příměsi u 

slitin jsou brány jako nečistoty nebo jsou brány jako prvky charakteristických vlastností kovů 

(např. Cr – zajišťuje odolnost proti korozi a tvrdost materiálu). Na obr. 18 jsou vyobrazeny 

tahové diagramy různých druhů kovových materiálů. 

 

V tabulce 2 jsou zobrazeny meze kluzu a meze pevnosti v tahu vybraných ocelí. 

Tab. 2 Mechanické vlastnosti vybraných ocelí [11] 

Třídy oceli Mez kluzu [MPa] Mez pevnosti [MPa] 

11 375 196 402 

12 040 295 510 

14 340 588 859 

15 330 637 908 

16 220 500 890 

 

11 375 – ocel pro běžné konstrukční a strojní součásti, 1Ň 040 – ocel pro zušlechťování, hřídele, 

ojnice, čepy, 14 340 – ocel pro nitridování, oceli s nejvyšší povrchovou tvrdostí, 15 330 – oceli 

Obr. 18 Porovnání průběhů tahových diagramů kovových materiálů 
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pro zušlechťování a nitridování pro velké výkovky a součásti s velkou povrchovou tvrdosti a 

houževnatostí v jádře, 16 220 – oceli pro ozubená kola převodovek a namáhané čepy [11]. 

 

4.2. Plasty 

Plasty jsou makromolekulární látky vyráběné polymerizací monomerních chemických 

sloučenin, při níž dochází k propojení monomerů do makromolekulárního řetězce. Lze je 

rozdělit podle chemické reakce, výchozích surovin a podle chování za zvýšených teplot. Za 

zvýšených teplot rozdělujeme plasty na termoplasty, reaktoplasty a elastomery [12]. 

Termoplasty jsou tepelně tavitelné plasty, za zvýšených teplot měknou a poté se dají tvarovat.  

Reaktoplasty jsou tepelně vytvrditelné. Jsou dodávány ve formě tekutin, ke kterým se přidává 

tvrdidlo. Při zahřátí měknou a při dalším zahřátí se vytvrdí.  

Elastomery jsou charakteristické svou tvarovatelností. Také jsou velmi elastické, po odlehčení 

napětí se vrací do původního stavu. Jako příklad je uveden kaučuk.  

Na obr. 18 jsou znázorněny průběhy tahových zkoušek různých typů polymerních materiálů 

 

Mez kluzu �� u semikrystalických plastů s nižším obsahem krystalinity je shodná s mezí 

pevnosti v tahu �  (viz obr 19c). Hodnota meze pevnosti v tahu se u plastů pohybuje v rozmezí 

od 15 MPa do 100 MPa  (u vyztužených plastů až 170MPa) a u elastomerů je hodnota meze 

Obr. 19 Typické tahové diagramy polymerů  
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pevnosti v tahu od 7 MPa do Ň8MPa. Napětí při přetržení tělesa �� u křehkých polymerů může 

být shodné s mezí pevnosti v tahu (obr. 19a). 

 

4.3. Keramika 

Keramika představuje materiál anorganické nekovové polykrystalické látky, která se vyrábí 

z práškových surovin a zpev uje se žárovým slinováním. Rozděluje se na dva základní druhy, 

na technickou keramiku a skelnou (porézní keramiku).  

Nejběžnějším typem technické keramiky je slinutý Al2O3 (korund), který se využívá hlavně na 

výrobu řezných nástrojů. Široké využití při výrobě nástrojů na tváření a obrábění má technická 

keramika na bázi slinutých karbidů (WC, SiC). Základní mechanické vlastnosti technické 

keramiky jsou zobrazeny v tabulce 3. 

 

Tabulka 3 Základní mechanické vlastnosti technické keramiky 

Materiál E [GPa] Rm [MPa] 

Al2O3 392 3000 

SiC 410 2000 

Si3N4 310 1200 

Sialony 300 2000 

 

4.4. Praktická část 
V této části práce jsou porovnány mechanické vlastnosti některých vybraných materiálů a jejich 

možnost použití v konstrukci. K dispozici pro zkoušku byla ocel P9Ň, plastové zkušební těleso 

ABS, PBT a plastový kompozit PC. 

 

Prvním zkoušeným materiálem je ocel P92 zobrazena na obr. 20. 

Zkoušeny byly celkem ň vzorky stejného materiálu P9Ň vyobrazeny na obr. 20. Hodnoty meze 

kluzu byly 678, 678 a 680 [MPa] v tabulce 4 je uvedena průměrné hodnota 678,7[MPa].  

Naměřená hodnota meze pevnosti v tahu byla 807, 807 a 809 [MPa] v tabulce 4 je uvedena 

průměrná hodnota 807,7 [MPa]. Tažnost u oceli P9Ň byla také měřena ň krát, a to 17,5%, 18,8% 

a 17,8%. Průměrná hodnota 18,03% je uvedena v tabulce 4. A nakonec kontrakce, která byla 

na úrovni 60,8%, 60,1%, 61,6% a průměrná hodnota 60,8ň% je uvedena v tabulce 4. 
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Hodnota modulu pružnosti v tahu byla u obou rychlostí tahové zkoušky podobná, E10=4,28 GPa 

a E50=4,45 GPa. V tabulce 7 jsou uvedeny průměrné hodnoty tahové zkoušky materiálu ABS.  

 

Obr. 23 Tahový diagram pro plast ABS při 10 a 50 mm/min  

 

Tabulka 7 Průměrné hodnoty tahových zkoušek plastu ABS 

Označení 
Rp0,2 

[MPa] 

(10mm/min) 

Rm 

[MPa] 

(10mm/min) 

E10 [GPa] 

(10mm/min) 

ABS 61,6 61,6 4,28 

Označení 
Rp0,2 

[MPa] 

(50mm/min) 

Rm 

[MPa] 

(50mm/min) 

E50 [GPa] 

(50mm/min) 

ABS 66,18 66,18 4,45 

 

Tahový diagram materiálu ABS je zobrazen v závislosti okamžitého napětí na okamžité poloze.  

 

Dalším zkoušeným materiálem je plast PBT. 

Materiál PBT byl zkoušen při rychlostech 10 a 50 mm/min, a to z důvodu ověření správnosti 

měření a ověření možných nejistot. 

Hodnota meze kluzu a meze pevnosti je stejná, tj. 60,5Ň MPa (při rychlosti 10 mm/min). Při 

rychlosti 50 mm/min byla hodnota meze kluzu a meze pevnosti opět totožná, hodnota byla 

68,02 MPa. Hodnoty jsou zobrazeny na obr. 24.  
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Hodnota modulu pružnosti v tahu byla u obou rychlostí tahové zkoušky podobná, E10=4,03 GPa 

a E50=4,3 GPa. V tabulce 8 jsou uvedeny průměrné hodnoty tahové zkoušky materiálu PBT. 

 

 

Obr. 24 Tahový diagram pro plast PBT při 10 a 50 mm/min 

 

Tabulka 8 Průměrné hodnoty tahových zkoušek plastu PBT 

Označení 
Rp0,2 

[MPa] 

(10mm/min) 

Rm 

[MPa] 

(10mm/min) 

E10 [GPa] 

(10mm/min) 

PBT 60,52 60,52 4,03 

Označení 
Rp0,2 

[MPa] 

(50mm/min) 

Rm 

[MPa] 

(50mm/min) 

E50 [GPa] 

(50mm/min) 

PBT 68,02 68,02 4,7 

 

 

Dalším zkoušeným materiálem je plastový kompozit PC. 

Materiál PC byl zkoušen při rychlostech 10 a 50 mm/min, a to z důvodu ověření správnosti 

měření a ověření možných nejistot. 

Hodnota meze kluzu a meze pevnosti je stejná, tj. 70,38 MPa (při rychlosti 10 mm/min). Při 

rychlosti 50 mm/min byla hodnota meze kluzu a meze pevnosti opět totožná, hodnota byla 

74,74 MPa. Hodnoty jsou zobrazeny na obr. 25.  
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Hodnota modulu pružnosti v tahu byl u obou rychlostí tahové zkoušky podobná, E10=4,42 GPa 

a E50=4,3 GPa. V tabulce 9 jsou uvedeny průměrné hodnoty tahové zkoušky materiálu PC. 

 

Obr. 25 Tahový diagram pro plastový kompozit PC při 10 a 50 mm/min  

 

Tabulka 9 Průměrné hodnoty tahových zkoušek plastového kompozitu PC 

Označení 
Rp0,2 

[MPa] 

(10mm/min) 

Rm 

[MPa] 

(10mm/min) 

E10 [GPa] 

(10mm/min) 

PC 70,38 70,38 4,42 

Označení 
Rp0,2 

[MPa] 

(50mm/min) 

Rm 

[MPa] 

(50mm/min) 

E50 [GPa] 

(50mm/min) 

PC 74,74 74,74 4,3 

 

Z hodnot plastových materiálů je zřejmé, že hodnoty mechanických vlastností jsou podobné a 

přitom rozdílné svou strukturou, chemickým složením nebo přídavnými materiály 

(polykarbonát – vložena karbonová vlákna).  

Zkoušením materiálu při rychlostech 10 a 50 mm/min byla zajištěna správnost a vymezení 

nejistot měření. 

Plastové materiály byly zkoušeny dle normy EN ISO 5Ň7-1 a plastové kompozity vyztužené 

vlákny dle normy EN ISO 527-4. 
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5. Závěr 

V teoretické části byly popsány druhy zkoušení mechanických vlastností materiálů, vlastnosti 

zkušebních těles pro tahovou zkoušku a druhy trhacích strojů (hydraulický a mechanický). Mezi 

hlavní výdobytky tahové zkoušky, které byly blíže specifikovány, patří mez kluzu, mez 

pevnosti, tažnost, kontrakce, ale také dislokace, skluz, creep a inženýrská deformace. Dále byly 

charakterizovány kovy, plasty a keramické materiály.  

V praktické části se práce zabývala porovnáním oceli a plastových materiálů. Zkouška tahem 

byla provedena u oceli P92, P92-1, P92-Ň, plastového materiálu ABS, PBT a plastového 

kompozitu PC.  

Naměřené hodnoty meze kluzu ocelí se lišily výrazně. Nejvyšší hodnotu měla ocel P9Ň 

(Rp0,2=678,7 MPa), naopak nejnižší hodnota byla naměřena u oceli P92-1 (Rp0,2=501,67 MPa). 

Nejvyšší hodnota meze pevnosti v tahu byla naměřena u oceli P9Ň (Rm=807,7 MPa). U oceli 

P9Ň byly hodnoty kontrakce (60,8ň%) a tažnosti (18,0ň%) příznivější než u oceli  P9Ň-1 a P92-

Ň. Ocel P9Ň je svými výsledky nejkvalitnější. Kovové materiály jsou vhodné například pro 

výrobu konstrukcí strojů a zařízení.  

U plastových materiálů byly hodnoty ABS a PBT téměř totožné, výrazně se lišily pouze 

hodnoty plastového kompozitu PC. Mez kluzu a mez pevnosti materiálu ABS byly totožné: při 

rychlosti 10mm/min byla hodnota Rp0,2=Rm=61,6 MPa a při rychlosti 50 mm/min byla hodnota 

Rp0,2=Rm=66,18 MPa. U materiálu PBT byly mez pevnosti a mez kluzu totožné, při rychlost 

10 mm/min byla hodnota Rp0,2=Rm=60,5Ň MPa a při rychlosti 50 mm/min byla hodnota 

Rp0,2=Rm=68,02 MPa. Nejvyšších hodnot dosahoval materiál PC, u kterého byly naměřeny 

hodnoty meze kluzu, meze pevnosti Rp0,2=Rm=70,ň8 MPa a yangův modul pružnosti E10=4,42 

GPa při rychlosti 10 mm/min. A Rp0,2=Rm=74,74 MPa a yangův modul pružnosti E50=4,3 GPa  

při rychlosti 50 mm/min. Z materiálu ABS a PC jsou vyráběny např. motocyklové přilby.  

Z výsledků tahové zkoušky je patrný velký rozdíl mezi vlastnostmi ocelových a plastových 

materiálů. Kovové materiály se používají tam, kde jsou vysoké nároky na pevnost, tvrdost, 

odolnost proti opotřebení, atd. Plasty se používají při vyšších nárocích na malou hmotnost, 

elektrickou nevodivost, odolnost vůči ostatním látkám, odolnosti vůči korozi, atd. 

Závěrem je důležité zmínit, že tahová zkouška a její výdobytky jsou důležitým kritériem pro 

výběr materiálu pro požadovanou konstrukci nebo výrobek. 
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