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Abstrakt 

Zpracovaná bakalá�ská práce se zam��uje na hodnocení mechanických vlastností 

vybraných typ� technických materiál� v závislosti na jejich struktu�e. Teoretická �ást 

bakalá�ské práce analyzuje jednotlivé druhy technických materiál� na základ� jejich 

struktury, vlastností a použití. Praktická �ást práce je zam��ena na hodnocení 

mechanických vlastností kovových materiál� a plast� zkouškou tahem. 

Abstract 

Bachelor thesis focuses on evaluation the mechanical properties of selected 

engineering materials depending on their structure. Theoretical part analyzes various kinds 

of technical materials on the basis of their structure, properties and uses. The practical part 

is focused on the evaluation of mechanical properties of metal and plastic tensile test.  
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Technické materiály    Technical materials 

Mikrostruktura    Microstructure 

Mechanické vlastnosti   Mechanical properties   
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1. Úvod 

Mezi základní kritéria, která hrají d�ležitou roli p�i výb�ru vhodného konstruk�ního 

materiálu pro danou sou�ást, pat�í zejména její spolehlivost a životnost. Spolehlivost 

materiálu úzce souvisí s fyzikálními, chemickými, elektromagnetickými a mechanickými 

vlastnostmi. Vlastnosti materiál� jsou funkcí jejich chemického složení a struktury a jsou 

na n� kladeny stále vyšší nároky, což je dáno nap�. vyššími výkony funk�ních �ástí stroj� a 

za�ízení. Užitné vlastnosti konstruk�ních materiál� nez�stávají b�hem jejich použití 

v technické praxi stejné, ale se zm�nou jejich struktury v d�sledku p�sobení nap��ov�

deforma�ního pole, chemického p�sobení okolního prost�edí, teploty dochází k jejich 

degradaci, a tedy ke snižování spolehlivosti a schopnosti plnit danou funkci, ke které byl 

ur�en. Základní funkcí materiál� je p�enos nap�tí, resp. deformace, a proto je d�ležité 

studovat vztahy mezi mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi, �ímž se zabývá obor 

materiálové inženýrství. 
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2. Cíl práce 

Cílem bakalá�ské práce bylo seznámit se s vyranými typy technických materiál�, zejména 

pak s jejich mechanickými vlastnostmi v závislosti na parametrech struktury. Zkoušení 

mechanických vlastností bylo provedeno zkouškou tahem na novém zkušebním za�ízení a 

bylo možno si tak prohloubit znalosti o mechanickém zkoušení materiál� pomocí sou�asné 

moderní experimentální techniky. 
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3. Teoretická �ást 

3.1. Rozd�lení technických materiál�

V sou�asné dob� máme k dispozici 40 000 až 80 000 r�zných typ� materiál�. I p�es snahu 

množství snížit, je vývoj nových materiál� s požadovanými vlastnostmi velice rychlý a 

uvedené spektrum se dále rozši�uje, což nám st�žuje výb�r nejvhodn�jšího materiálu. P�i 

výb�ru musíme vzít v úvahu užitné vlastnosti výrobku, dostupnou výrobní technologii a 

cenu výrobku.  

Technické materiály lze rozd�lit podle vlastností a struktury (obr. 3.1) do p�ti skupin: 

Obr. 3.1. Rozd�lení technických materiál�

Pro kovy jsou charakteristické vysoké moduly pružnosti a možnost zpevn�ní tepelným 

zpracováním nebo legováním. Kovové materiály jsou houževnaté a dob�e tvá�itelné, mají 

dobrou tepelnou a elektrickou vodivost. Jednou z nevýhod je menší odolnost proti korozi. 

Keramické a sklen�né materiály jsou atraktivním konstruk�ním materiálem p�edevším díky 

své výborné odolnosti proti korozi a opot�ebení, mají vysokou tuhost a tvrdost, vysoký 

elektrický odpor a nízkou tepelnou vodivost. Lze je využít p�i vysokých teplotách. 

Konstruk�ní použití komplikuje jejich k�ehkost a obtížná výroba. [1] 

Plasty (polymery a elastomery) mají na rozdíl od kov� nízký modul pružnosti. Jsou lehké, 

dob�e tvárné s vysokou odolností proti korozi. Jejich vlastnosti však závisí na teplot�. 
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U kompozitních materiál� se jedná o matri�ní kovový nebo plastový materiál vypln�ný 

posilujícími vlákny nebo �ásticemi – obsahují minimáln� dv� pevné fáze, které byly 

vyrobeny samostatn�, obsahují vždy matrici a výztuž, což je fáze vložená. Kompozity se 

vyzna�ují malou hustotou a velkou pevností. 

�

�3.1.1. Kovy 

U kovových materiál� je hlavní složkou kovový prvek (Fe, Cu, Al, Au, atd.). Z d�vodu 

nemožnosti vyrobit absolutn� �istý kov, mluvíme o slitinách více kov�. Slitina je materiál, 

který vznikl spole�ným roztavením a následným ztuhnutím více složek. P�ím�si jsou 

považovány za ne�istoty, nebo jsou zám�rn� p�idávány za ú�elem zlepšení mechanických 

vlastností. Zám�rné p�idávání p�ísadových prvk� nazýváme legování [2]. 

Kovové materiály lze rozd�lit na základ� n�kolika hledisek. Jedním z nich je rozd�lení dle 

obr. 3.2, který odráží nejvýznamn�jší postavení slitin železa. [2] 

Obr. 3.2. Rozd�lení kovových materiál�  
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D�ležité vlastnosti slitin železa jsou v nejv�tší mí�e ovliv�ovány uhlíkem, a proto se p�i 

predikci jejich vlastností vychází z rovnovážného diagramu železo uhlík (viz obr. 3.3). 

Obr. 3.3. Rovnovážný diagram železo-uhlík [3] 

Oceli jsou nej�ast�jším používaným konstruk�ním materiálem. Vyzna�ují se obsahem 

uhlíku menším než 2,14 % a doprovodnými prvky jako jsou Mn, Si, P, S, Cu.�V roce 2008 

bylo na sv�t� vyrobeno 1 329 milion� tun oceli, a to p�evážn� v �ín� - 500,5 milion� tun. 

Rozd�lení ocelí lze provést podle nejr�zn�jších zp�sob�: 

Nap�íklad podle použití, výroby a podle chemického složení  - oceli k tvá�ení a oceli na 

odlitky. Jedním z dalších rozd�lení je dle normy �SN EN 10020. 

Nejlepší vlastností oceli je vysoká pevnost. Proto se ocel využívá pro nosné konstrukce 

staveb, nap�. p�i stavb� most�. 
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Další slitinou železa jsou litiny, které mají obsah uhlíku v�tší než 2,14 % s obsahem Si, 

Mn, P, S. Litiny mají vysokou odolnost v��i tlaku a teplot� a zárove� mají nízkou 

pružnost. 

Struktura litin závisí na chemickém složení a na rychlosti ochlazování. Karbidotvorné 

prvky a velká rychlost ochlazování vede k tvorb� bílých struktur a grafitotvorné prvky 

k tvorb� šedých struktur, obsahující grafit. [1] 

Litiny m�žeme d�lit na šedé (grafické) a bílé (ledeburitické). P�ibližn� 40-50 % sv�tové 

výroby litin je spot�ebováno v automobilovém pr�myslu. Na výrobu tlakových trub v 

pr�m�rech 60 až 2400 mm je spot�ebováno cca 30 % celkové produkce. 

Z ostatních kovových slitin mají nejširší uplatn�ní slitiny hliníku, m�di a niklu. 

Slitiny hliníku pat�í krom� ocelí k nejpoužívan�jším kovovým konstruk�ním materiál�m. 

Vyzna�ují se nízkou m�rnou hmotností a dobrou pevností. V p�ípad�, že neobsahují m��, 

velmi dob�e odolávají korozi v atmosfé�e a látkám kyselé povahy. Dob�e se sva�ují 

v ochranné atmosfé�e, mají dobrou elektrickou a tepelnou vodivost. Nedostatkem slitin 

hliníku je nízká tvrdost.  

Slitiny m�di jsou charakteristické velmi dobrou tvárností za studena, za tepla, i za teplot 

pod bodem mrazu, dobrou odolností proti atmosférické korozi, dobrou obrobitelností, 

sva�itelností a pájitelností. Asi polovina vyráb�ného množství m�di se spot�ebuje na 

m�d�né výrobky, druhá polovina na p�ípravu slitin. Nejv�tší podíl p�edstavují vodi�e pro 

elektrotechniku [4]. 

Slitiny niklu se vyzna�ují vysokým elektrickým odporem, vysokou odolností proti korozi a 

opalu, vysokou pevností, žárupevností a houževnatostí [4]. 

3.1.2.  Keramika 

Keramika na bázi p�írodních surovin p�edstavuje, vedle kamene a d�eva, jeden z nejdéle 

používaných materiál� v historii. 
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Jedná se o anorganickou nekovovou látku s heterogenní polykrystalickou strukturou, 

p�ipravenou slinováním za zvýšených teplot. Její nízká pevnost je zap�í�in�na obsahem 

mikrotrhlin a pór�. Sou�ásti z keramiky jsou málo odolné proti tepelným ráz�m. Prudké 

zm�ny teplot v keramice zp�sobují ve struktu�e tahová pnutí, které vedou ke vzniku trhlin 

a k lomu.  

Nejv�tším nedostatkem keramiky je její malá houževnatost – nízké hodnoty Peierls – 

Nabarrova nap�tí a malý po�et skluzových systém�. To má za následek malou pohyblivost 

dislokací, kv�li které se na �ele trhliny tvo�í malá plastická zóna. [1] 

Keramiku, stejn� jako jiné materiály m�žeme d�lit podle mnoha kritérií: 

- Podle struktury na keramiku hrubou a jemnou 

- Rozd�lení podle chemického složení 

- Podle využití 

P�íklady použití keramických materiál� ukazuje obr. 3.4. 

Obr. 3.4. Využití keramických materiál�
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3.1.3. Plasty 

Plasty pat�í mezi nejmladší konstruk�ní materiál, který známe od druhé poloviny 19. 

století. 

Lze je d�lit podle typu chemické reakce, podle výchozích surovin a podle chování za 

zvýšené teploty.  

Podle chování za zvýšených teplot m�žeme plasty rozd�lit na termoplasty, reaktoplasty a 

elastomery. 

Termoplasty jsou plasty teplem tavitelné - p�i p�sobení zvýšené teploty na hranici teploty 

tání m�knou. Poté se dají dob�e tvarovat, ohýbat, táhnout a lisovat. P�i zah�átí p�echází do 

kapalného stavu, a p�i ochlazení ztuhnou, aniž by se zm�nily mechanické vlastnosti. 

P�íkladem termoplast� je PS – polystyrén, PVC – polyvinylchlorid [5]. 

Reaktoplasty jsou teplem vytvrditelné. Dodávány jsou ve form� tekutých látek, ke kterým 

se p�idává tvrdidlo. Tato sm�s se zpracuje, zah�átím zm�kne a dalším zah�átím se vytvrdí. 

Op�tovným zah�átím již nelze p�evést reaktoplasty do plastického stavu. P�íkladem je 

prysky�ice [5]. 

Elastomery jsou plasty s elastickými vlastnostmi. Jejich výhodou je snadná tvarovatelnost. 

Po odleh�ení nap�tí se vrací do p�vodního tvaru. P�íkladem je kau�uk. 

3.2. Nap��ov�-deforma�ní chování materiál�

Pod nap��ov�-deforma�ním chováním materiál� se rozumí jeho odezva na mechanické 

namáhání. 

Nap�tí v namáhaném t�lese p�edstavuje míru vnit�ních sil, které v n�m vznikají jako 

d�sledek elastické deformace vyvolané vn�jšími silami, které p�sobí na t�leso. 

V zatíženém pr��ezu zkušebního t�lesa m�že p�sobit bu� nap�tí normálové σ (síla 

p�sobící kolmo na plochu) nebo nap�tí smykové τ (síla p�sobící v rovin� plochy).  
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Pojem napjatost pak ozna�uje rozd�lení druh�, velikosti nap�tí a jejich orientaci 

v zatíženém t�lese. Schematické znázorn�ní složek nap�tí p�sobící v daném bod� je na obr. 

3.5. 

Obr. 3.5. Schematické znázorn�ní složek nap�tí p�sobící v daném bod�

Deformací t�lesa rozumíme zm�nu jeho tvaru, pop�. objemu, ú�inkem vn�jších 

deforma�ních sil. O velikosti deformace t�lesa rozhoduje spolu s deforma�ní silou i plocha, 

na kterou síla p�sobí. 

Rozlišujeme dva druhy deformací: elastickou a plastickou 

Elastická deformace se vyzna�uje tím, že v p�ípad� ukon�ení p�sobících deforma�ních sil 

se materiál vrátí do svého p�vodního tvaru. Vychýlení atom� z jejich rovnovážných poloh 

v krystalové m�ížce je relativn� malé. Pr�b�h výsledné síly p�sobící na atomy je možné 

aproximovat p�ímkovou závislostí 
 Hook�v zákon (1). Konstantou úm�rnosti je modul 

pružnosti, který závisí nap�. na typu chemické vazby. Pro smykové nap�tí a smykovou 

deformaci platí obdobný vztah (2).  

Hodnoty modulu pružnosti v tahu vybraných materiál� jsou v Tab 3.1 

� = E .�    (1)                                                                         = G.�    (2) 

�…normálové nap�tí [MPa]                                    …smykové nap�tí [MPa]                                     

E…modul pružnosti v tahu [MPa]                          G…modul pružnosti ve smyku [MPa]                           

�…podélná deformace (prodloužení) [-]                 �…smyková deformace [-] 
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Tab 3.1. Hodnoty modulu pružnosti vybraných materiál�

Materiál Modul E (GPa) 

Oceli 210 

Al – slitiny 70 

Korund (Al2O3) 390 

Skla (SiO2) 69 

PVC – polyvinylchlorid 2,9 až 3,4 

PS – polystyrén 3,2 

Nižší hodnoty modulu pružnosti u plast� jsou dány jejich odlišnou strukturní stavbou, kdy 

základní strukturní jednotkou je molekula, nikoliv atom. Molekuly spojují velice silné 

kovalentní vazby, kterých ale podle stupn� zesít�ní ubývá nebo  p�i vyšších teplotách 

neexistují v�bec.   

Plastická deformace je prvním poškozovacím stádiem. Probíhá p�evážn� skluzovým 

mechanismem (obr. 3.6). Jde o posuv jedné �ásti krystalu v��i druhé. Posunutí se 

uskute��uje ve skluzových rovinách – rovina s nejhust�ji obsazenými atomy. V p�ípad�

ukon�ení p�sobících deforma�ních sil se materiál do svého p�vodního tvaru již nevrátí, 

protože veškerá vložená mechanická energie p�i harmonickém namáhání se disipuje 

v teplo. V d�sledku plastické deformace dochází ke zpevn�ní materiálu. 

Obr. 3.6. Znázorn�ní elastické a plastické deformace kov�. 



���

�

V monokrystalech probíhá deformace p�evážn� homogenn�, u polykrystal� je deformace v 

r�zných zrnech odlišná a za�íná p�i vyšším nap�tí, než je tomu u monokrystal�. Plastickou 

deformaci polykrystal� ovliv�ují hranice zrn a jejich vzájemná orientace. 

3.3. Zkoušení mechanických vlastností materiál�

Zkoušení mechanických vlastností materiál� má d�ležitou roli p�i vývoji nových materiál�, 

p�i kontrole jakosti a technologie výroby. 

V zásad� rozlišujeme �ty�i mechanické vlastnosti materiálu – pružnost, plasticitu, pevnost 

a houževnatost. Mechanických charakteristik je ale samoz�ejm� mnohem víc, což je dáno 

jejich experimentální povahou. 

Mechanické zkoušky m�žeme d�lit dle: 

- charakteru zat�žování na statické a dynamické 

- zjiš�ovaných vlastností na pevnostní, únavové, tvrdosti atd. 

- druhu namáhání na tahové, tlakové, ohybové, krutové atd. 

- teploty a prost�edí 

Záruka mechanických vlastností materiálu je dána na základ� výsledk� zkoušek, jejichž 

provedení je detailn� popsáno v p�íslušných normách. V �eské republice jsou normy 

ozna�eny �SN, resp. �SN EN (evropské normy za�len�ny do �eských norem) a �SN ISO 

(normy p�evzaté od celosv�tové organizace International Organisation for 

Standardization). [9]  

Nej�ast�ji využívanou zkouškou konstruk�ních materiál� je zkouška tahem p�i konstantní 

deforma�ní rychlosti, kterou sledujeme závislost smluvního nap�tí na pom�rném 

prodloužení zkušebního t�lesa. Všechny smluvní charakteristiky se vztahují na výchozí 

rozm�ry zkušebního t�lesa, které lze snadno zjistit a je tak zaru�ena reprodukovatelnost 

zkušebních postup�. Další d�ležité mechanické zkoušky jsou pak také zkouška rázem 

v ohybu kovových materiál�, kterou se hodnotí jejich k�ehkolomové vlastnosti a zkoušky 

tvrdosti. Vzhledem k zam��ení praktické �ásti bakalá�ské práce bude dále podrobn�ji 

popsána pouze zkouška tahem kovových materiál� a plast� za okolní teploty. 
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3.3.1. Zkouška tahem kovových materiál�  

Zkouška se provádí dle [6] a spo�ívá v deformaci zkušebního t�lesa tahovým zatížením, 

obvykle do lomu, za ú�elem stanovení jedné nebo více mechanických vlastností (mez 

kluzu, mez pevnosti v tahu, tažnost, kontrakce). 

Tvar a rozm�ry zkušebních ty�í závisí na tvaru a rozm�rech výrobk�. Zkušební ty�e 

m�žeme rozd�lit na obrobitelné a neobrobitelné. 

Obrobené zkušební ty�e mají p�echodovou �ást z upínacích konc� do zkoušené délky, 

která je závislá na jejich rozm�rech (obr. 3.7). Upínací konce mohou mít jakýkoliv tvar, 

který je vhodný do �elistí zkušebního stroje. Obrobené zkušební ty�e používáme pro 

plechy, pásy a ploché výrobky o tlouš�ce od 0,1 mm do mén� než 3 mm a 4 mm a více. [7] 

Z neobrobené �ásti výrobku jsou obvykle zkušební ty�e používané pro dráty, ty�e a profily 

o pr�m�ru nebo tlouš�ce menší než 4 mm. Zkušební ty�e musí být odebrány a p�ipraveny v 

souladu s požadavky evropských norem pro r�zné materiály. 

Výsledky zkoušení zachycuje tahový diagram (obr. 3.8), na základ� kterého se stanoví 

požadované mechanické vlastnosti.  

Obr. 3.7. Zkušební ty� kruhového pr��ezu a zkušební ty� plochá 
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Legenda (obr. 3.7), rozm�ry se udávají v mm. 

lo… po�áte�ní délka ty�e  

l...  délka ty�e po p�etržení  

�l … prodloužení ty�e  

d0 … p�vodní pr�m�r ty�e  

d … pr�m�r ty�e v míst� p�etržení 

a0 … p�vodní tlouš�ka ty�e 

b0 … p�vodní ší�ka ty�e 

a … tlouš�ka ty�e v míst� p�etržení 

b … ší�ka ty�e v míst� p�etržení 

Obr. 3.8. Diagram tahové zkoušky 
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Legenda (obr. 3.8.): 

Rm … mez pevnosti v tahu – nap�tí odpovídající nejv�tšímu zatížení [MPa] 

ReH … horní mez kluzu – nap�tí odpovídající prvnímu okamžiku poklesu zatížení [MPa] 

ReL … dolní mez kluzu – nejnižší nap�tí v pr�b�hu plastického kluzu kovu bez uvažování 

p�echodového jevu [MPa] 

Ag … prodloužení p�i nejv�tším zatížení [%] 

A … tažnost [%] 

At …  celkové prodloužení p�i p�etržení [%] 

Tvar, poloha a délka jednotlivých oblastí nap��ov�-deforma�ních k�ivek v pracovním 

diagramu závisí na typu zkoušeného materiálu a podmínkách zkoušení. Po�áte�ní úsek 

diagramu vykazuje lineární závislost mezi nap�tím a prodloužením. Pokud bylo 

prodloužení snímáno tzv. pr�tahom�rem, je možno stanovit modul pružnosti v tahu 

z Hookova zákona (1). V další �ásti diagramu dochází v d�sledku vzniku plastické 

deformace k odchýlení od p�ímkové závislosti (mez kluzu materiálu). Dále následuje 

oblast deforma�ního zpevn�ní materiálu, zkušební t�leso se s rostoucím nap�tím 

rovnom�rn� deformuje po celé své zkoušené délce. Maximální nap�tí, které materiál 

vydrží bez porušení, se nazývá mez pevnosti v tahu. U plastických materiál� je další 

deformace doprovázena poklesem nap�tí a vznikem lokálního zúžení (kr�ku) na zkoušené 

�ásti zkušebního t�lesa.  

Stanovení meze kluzu:

Výrazná mez kluzu Re, ReH, ReL (obr. 3.8. – 3.10.) se zjistí p�ímo ze záznamu nap�tí-

deformace a je typická nap�. pro nízkouhlíkové vyžíhané oceli, u kterých jsou dislokace 

velice siln� ukotveny na intersticiálních atomech uhlíku a plastická deformace je tak 

zna�n� heterogenní (obr. 3.10). Na konci lineární �ásti k�ivky dochází k velkému poklesu 

nap�tí ReH na ReL, což souvisí s rozvojem plastické deformace v úzkém pásu p�es celý 

nosný pr��ez zkušební ty�e. P�i nap�tí ReL se tyto skluzové pásy ší�í v celém objemu 

m��ené délky zkušebního t�lesa [9].  

U ocelí po tepelném zpracování, ušlechtilých ocelí nebo n�kterých slitin neželezných kov�

se nap��ov�-deforma�ní k�ivka výraznou mezí kluzu nevyzna�uje. V takovýchto p�ípadech 

se zavádí smluvní mez kluzu, což je nap�tí, které zp�sobí plastickou deformaci o ur�ité 

velikosti – nej�ast�ji 0,2 % (obr. 3.11). Ozna�ení smluvní meze kluzu je potom Rp0.2. 
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Obr. 3.9. Tahový diagram s výraznou           Obr. 3.10. Tahový diagram s výraznou horní a 

mezí kluzu                                                      dolní mezí kluzu 

Obr. 3.11. Tahový diagram se smluvní mezí kluzu Rp0.2  
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Výpo�ty pro stanovení mechanických vlastností

Mez kluzu 

0S

F
R eH

eH =

0S

F
R eL

eL =

ReH, ReL … horní, resp. dolní mez kluzu [MPa] 

So …  po�áte�ní pr��ez zkušebního vzorku [mm2] 

FeH, FeL … síla na mezi kluzu [N] 

Mez pevnosti v tahu

0

max

S

F
Rm =

Rm … mez pevnosti v tahu [MPa] 

Fmax … maximální zat�žující síla [N] 

So …  po�áte�ní pr��ez zkušebního vzorku [mm2] 

U uhlíkových ocelí bývá pom�r 
mR

Re
 = 0,5 až 0,6, u slitinových ocelí až 0,9. 

Tažnost  

                                       100
0

0
⋅

−
=

l

ll
A

A … tažnost materiálu [%] 

l … délka po p�etrhnutí zkušebního vzorku [mm] 

lo … po�áte�ní m��ená délka zkušebního vzorku [mm] 

Kontrakce (zúžení)

100
0

0
⋅

−
=

S

SS
Z
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Z … zúžení [%] 

So …  po�áte�ní pr��ez zkušebního vzorku [mm2] 

S … pr��ez po p�etrhnutí zkušebního vzorku [mm2]   

3.3.2. Zkouška tahem plast�  

Zkušební t�leso je protahováno ve sm�ru své hlavní podélné osy konstantní rychlostí 

zkoušení do jeho porušení nebo do okamžiku, kdy nap�tí v tahu (zatížení) nebo protažení 

(pom�rné prodloužení) dosáhnou p�edem zvolené hodnoty. B�hem zkoušky se m��í 

zatížení p�sobící na zkušební t�leso a prodloužení [10].  

Tvar a rozm�ry zkušebních t�les se volí dle [11]. Pro experiment v praktické �ásti byla 

použita zkušební t�lesa typu 1A, viz obr. 3.12. 

Obr. 3.12. Zkušební t�leso typu 1A, 1B 

   Rozm�ry v milimetrech  

 Typ t�lesa 1A  1B 

l3 Celková délka  �1501)  

l1 Délka zúžené rovnob�žné �ásti 80 ± 2  60 ± 0,5 

r Polom�r 20 až 25  �602)

l2 Rozp�tí mezi širokými rovnob�žnými �ástmi 104 až 1133)  106 až 1203)

b2 Ší�ka konc�  20,0 ± 0,2  

b1 Ší�ka zúžené rovnob�žné �ásti  10,0 ± 0,2  

h Doporu�ená tlouš�ka  4,0 ± 0,2  

L0 Po�áte�ní m��ená délka  50,0 ± 0,5  

L Po�áte�ní vzdálenost �elistí 115 ± 1   
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Pozn.: Typ 1A je preferován pro p�ímo tvá�ená zkušební t�lesa, typ 1B pro mechanicky obrobená zkušební 

t�lesa  

Chování plast� p�i zkoušce tahem závisí na jejich vnit�ním uspo�ádání, stupni krystalinity, 

�asu, teplot� okolí, atd. Na obr. 3.13 jsou t�i základní nap��ov�-deforma�ní charakteristiky. 

Obr. 3.13. Charakteristické nap��ov�-deforma�ní k�ivky plast� [4] 

a – k�ehké plasty 

b – houževnaté plasty s nap�tím na mezi kluzu �y nižším než nap�tí p�i p�etržení �B 

c – houževnaté materiály s nap�tím na mezi kluzu �y vyšším než nap�tí p�i p�etržení �B 

d – houževnaté materiály bez meze kluzu 

Vyhodnocení výsledk� zkoušky je oproti kovovým materiál�m do jisté míry odlišné, což je 

patrné z pr�b�hu k�ivek na obr. 3.13. U všech druh� plast� nelze nap�. stanovit mez kluzu 

a místo tažnosti se zavádí pom�rné prodloužení. Symbolika n�kterých mechanických 

charakteristik je rovn�ž odlišná. 



���

�

Pro r�zné typy materiál� je možno vyjád�it následující charakteristiky:

- k�ehký materiál (a) 

- nap�tí v tahu p�i p�etržení,  

- mez pevnosti v tahu, 

- pom�rné prodloužení na mezi pevnosti v tahu, 

- pom�rné prodloužení p�i p�etržení, 

- houževnatý materiál s mezí kluzu (b,c) 

- nap�tí na mezi kluzu v tahu, mez kluzu,  

- mez pevnosti v tahu, 

- nap�tí v tahu p�i p�etržení,  

- pom�rné prodloužení na mezi pevnosti v tahu, 

- jmenovité pom�rné prodloužení na mezi pevnosti v tahu, 

- jmenovité pom�rné prodloužení p�i p�etržení, 

- pom�rné prodloužení na mezi kluzu,  

- houževnatý materiál bez meze kluzu (d) 

- nap�tí v tahu p�i x %-ním pom�rném prodloužení,  

- mez pevnosti v tahu, 

- pom�rné prodloužení p�i p�etržení, 

- pom�rné prodloužení na mezi pevnosti v tahu 
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4. Experimentální �ást  

�

Pro experimenty byly využity dv� odlišné skupiny technických materiál� – kovové 

materiály (vzorky �. 1 – 3) a plasty (vzorky �. 4 - 5). Materiály na kovové bázi byly p�ed 

zjiš�ováním nap��ov� deforma�ních charakteristik podrobeny chemické analýze a 

mikrostrukturnímu rozboru. Mechanické vlastnosti materiál� byly stanoveny zkouškou 

tahem na univerzálním servohydraulickém zkušebním za�ízení  

LFV 100 kN (obr. 4.1). Ve všech p�ípadech byla použita plochá zkušební t�lesa. Zkušební 

t�lesa plast� odpovídala požadavk�m [11], viz obr. 3.12. Zkušební t�lesa kovových 

materiál� byla r�zných rozm�r�, po�áte�ní m��ená délka však byla vždy 50 mm. Zkoušení 

bylo provedeno v souladu s p�edpisy [6, 10]. Z d�vodu rozdílné povahy zkoušených 

materiál� byly použity odlišné konstantní rychlosti posuvu p�í�níku stroje; u kovových 

materiál� vždy 1 mm/min, u plast� 4 mm/min. Výsledky mechanických vlastností byly 

stanoveny aritmetickým pr�m�rem ze t�í tahových zkoušek daného materiálu. 

Obr. 4.1. Univerzální servohydraulické zkušební za�ízení LFV 100 kN 

4.1. Vzorek �. 1 

Jednalo se o válcovaný plech s nízkým obsahem uhlíku (podeutektoidní ocel). Chemické 

složení oceli je uvedeno v Tab. 4.1.  Na základ� mikrostrukturního rozboru je možno 

konstatovat, že se jedná o strukturu feriticko-perlitickou s minoritním podílem bainitu (obr. 

4.2). Zkušební t�lesa oceli p�ed a po zkoušce tahem jsou dokumentována na obr. 4.3 a, b. 
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Pr�m�rné výchozí rozm�ry zkušebních t�les a stanovené mechanické vlastnosti jsou v Tab. 

4.2. P�íklad pracovního diagramu zkoušky tahem je pak na obr. 4.4.  

Tab. 4.1. Chemické složení vzorku �. 1 (hm. %) 

C Mn Si P S Cr Ni 

0,175 1,35 0,37 0,013 0,012 0,1 0,045 

Mo Al Cu Co Nb V Fe 

0,010 0,024 0,061 0,014 0,054 0,068 zbytek 

Obr. 4.2. Mikrostruktura vzorku �. 1 

a) p�ed zkouškou 
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b) po zkoušce 

Obr. 4.3. Zkušební t�leso vzorku �. 1 p�ed a po zkoušce tahem 

Tab. 4.2. Výsledky zkoušky tahem vzorku �. 1 

Tlouš�ka a ší�ka vzorku  št ×  4,3 x 12,00 mm 

Po�áte�ní pr��ez vzorku  0S 51,60 mm2 

Smluvní mez kluzu Rp0.2 494,78 MPa 

Mez pevnosti v tahu  Rm 776,46 MPa 

*Tažnost  A 19,46 % 

*nepom�rná zkušební ty�, L0 = 50 mm 

Obr. 4.4. Diagram tahové zkoušky vzorku �. 1 
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Z obr. 4.4. je patrné, že se jedná o plastický materiál se smluvní mezi kluzu. Hodnoty 

nap��ových charakteristik (mez kluzu, mez pevnosti) korespondují se zjišt�ným typem 

mikrostruktury (obr. 4.2). 

4.2. Vzorek �. 2  

Jednalo se o tenký ocelový pásek s velmi nízkým obsahem uhlíku. Chemické složení oceli 

je uvedeno v Tab. 4.3.  Mikrostrukturní analýza ukázala, že struktura materiálu je tvo�ena 

feritem s minoritním obsahem terciárního cementitu (obr. 4.5). Zkušební t�lesa ocelového 

pásku p�ed a po zkoušce tahem jsou dokumentována na obr. 4.6 a, b. Pr�m�rné výchozí 

rozm�ry zkušebních t�les a stanovené mechanické vlastnosti jsou v Tab. 4.3. P�íklad 

pracovního diagramu zkoušky tahem je pak na obr. 4.6.  

Tab. 4.3 Chemické složení vzorku �. 2 (hm. %) 

C Mn Si Cr Fe 

0,01 0,55 0,2 0,07 99,18 

Obr. 4.5 Mikrostruktura vzorku �. 2 

���������� ��
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a) p�ed zkouškou 

b) po zkoušce 

Obr. 4.6. Zkušební t�leso vzorku �. 2 p�ed a po zkoušce tahem 

Tab. 4.4. Výsledky zkoušky tahem vzorku �. 2 

Tlouš�ka a ší�ka vzorku  št × 0,10 x 23 mm 

Po�áte�ní pr��ez vzorku  0S 2,30 mm2 

Výrazná mez kluzu horní ReH 255,48 MPa 

Výrazná mez kluzu dolní  ReL 216,09 MPa 

Mez pevnosti v tahu  Rm 312,83 MPa 

Tažnost  A50 27,76 % 
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Obr. 4.7. Diagram tahové zkoušky vzorku �. 2 

Jelikož se jednalo o m�kkou feritickou ocel, proces vzniku plastické deformace byl zna�n�

nehomogenní. U t�chto materiál� jsou dislokace uchyceny na intersticiálních prvcích, a tak 

pro jejich po�áte�ní pohyb a vznik nových dislokací je pot�eba mnohem vyšší nap�tí ve 

srovnání s nap�tím pro pohyb dislokací. Výrazná nespojitost v oblasti meze kluzu (obr. 

4.7) je pak dána uvoln�ním a vznikem nových dislokací. P�i heterogenním vzniku plastické 

deformace se na povrchu materiálu tvo�ily skluzové pásy, což je n�kdy z vizuálního 

hlediska nežádoucí. Vzorek �. 2 vykazoval relativn� nízké hodnoty nap��ových 

charakteristik, jeho plasticita však byla velmi dobrá. Získané výsledky z tahové zkoušky 

byly zcela v souladu se zjišt�ným typem mikrostruktury materiálu. 

4.3. Vzorek �. 3 

Vzorkem �. 3 byla slitina hliníku AlFeSi. Jednalo se o tvá�ený materiál, který má využití 

v náro�ných podmínkách vyžadujících dobré mechanické a oxida�ní vlastnosti za p�sobení 

vysokých teplot. Chemické složení slitiny je uvedeno v Tab. 4.5, mikrostrukturu po 

elektrolytickém naleptání dokumentuje obr. 4.7. Zkušební t�lesa pro zkoušku tahem byla 

ve form� tenkých pásk� (obr. 4.8 a, b). Pr�m�rné výchozí rozm�ry zkušebních t�les a 
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stanovené mechanické vlastnosti jsou v Tab. 4.6. P�íklad pracovního diagramu zkoušky 

tahem znázor�uje obr. 4.9.  

Tab. 4.5. Chemické složení vzorku �. 3 – slitina AlFeSi (hm. %) 

Al Si Fe Cu Mn Mg 

98,6 0,78 0,58 0,0032 0,011 0,003 

Ni Zn Ti B P Sn V 

00021 0,0065 0,022 0,002 < 0,001 0,008 0,003 

Obr. 4.7. Mikrostruktura slitiny AlFeSi  - podélný sm�r 
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a) p�ed zkouškou 

b) po zkoušce 

Obr. 4.8. Zkušební t�leso slitiny AlFeSi  p�ed a po zkoušce tahem 

Tab. 4.6. Výsledky zkoušky tahem slitiny AlFeSi 

Tlouš�ka a ší�ka vzorku  št ×  0,20 x 12,35 mm 

Po�áte�ní pr��ez vzorku  0S 2,47 mm2 

Pevnost na mezi kluzu Rp0.2 123,85 MPa 

Mez pevnosti v tahu  Rm 143,85 MPa  

Tažnost  A50 2,90 % 
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Obr. 4.9. Diagram tahové zkoušky hliníkové slitiny AlFeSi 

Z diagramu na obr. 4.9. je patrné, že nap��ové charakteristiky jsou nižší, než je tomu u 

ocelí. U zkoušeného materiálu byla také velmi nízká tažnost. 

4.4. Vzorek �. 4 

Jednalo se o vzorek termoplastu, konkrétn� polymethylmethakrylát (PMMA) s komer�ním 

názvem Lucryl. PMMA je k�ehký materiál, �eská verze se nazývá "plexisklo". Jeho 

nejcharakteristi�t�jší vlastností je �irost. Odolností proti pov�trnosti p�ed�í všechny b�žné 

termoplasty. P�íklad zkušebních t�les p�ed a po zkoušce tahem je na obr. 4.10. Pr�m�rné 

výchozí rozm�ry zkušebních t�les a stanovené mechanické vlastnosti jsou v Tab. 4.6. 

P�íklad pracovního diagramu zkoušky tahem znázor�uje obr. 4.9. Je možno konstatovat, že 

získané výsledky mechanických vlastností jsou v souladu s literárními údaji, nap�. [12]. 

P�íklad pracovního diagramu zkoušky tahem znázor�uje obr. 4.11.  
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Obr. 4.10. P�íklad zkušebních t�les p�ed a po zkoušce tahem  

Tab. 4.7. Výsledky zkoušky tahem PMMA 

Tlouš�ka a ší�ka vzorku  št × 4,06 x 10,14 mm 

Po�áte�ní pr��ez vzorku  0S 41,17 mm2 

Mez pevnosti v tahu �M 

Nap�tí v tahu p�i p�etržení �B

 72,29 MPa 

Pom�rné prodloužení na mezi pevnosti 

v tahu �M

Pom�rné prodloužení p�i p�etržení �B  

6,15 % 

Obr. 4.11. Diagram tahové zkoušky PMMA 
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4.5. Vzorek �. 5 

Posledním testovaným vzorkem byl polybuthyléntereftalát (PBT) s komer�ním názvem 

Crastin, který se vyzna�uje nap�. vysokou tuhostí a tvrdostí, houževnatostí, dobrou 

chemickou odolností apod. P�íklad zkušebních t�les p�ed a po zkoušce tahem je na obr. 

4.12 a, b. Pr�m�rné výchozí rozm�ry zkušebních t�les a stanovené mechanické vlastnosti 

jsou v Tab. 4.8. P�íklad pracovního diagramu zkoušky tahem znázor�uje obr. 4.13. Zjišt�né 

hodnoty mechanických vlastností i tvar diagramu (obr. 4.12) jsou v dobré shod� s b�žn�

dostupnými literárními zdroji, nap�. [13].  

a) p�ed zkouškou 

b) po zkoušce 

Obr. 4.12. P�íklad zkušebních t�les p�ed a po zkoušce tahem  
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Tab. 4.7. Výsledky zkoušky tahem PBT 

Tlouš�ka a ší�ka vzorku  št × 4,03 x 9,96 mm 

Po�áte�ní pr��ez vzorku  0S 40,14 mm2 

Mez kluzu �y

Mez pevnosti v tahu �M

53,16 MPa 

Nap�tí v tahu p�i p�etržení �B  32,07 MPa 

Pom�rné prodloužení na mezi kluzu �y 

Pom�rné prodloužení na mezi pevnosti 

v tahu �M

9,56 % 

Jmenovité pom�rné prodloužení p�i p�etržení 

�tB

115,78 %

Obr. 4.13. Diagram tahové zkoušky PBT 
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5. Záv�r 

P�edložená bakalá�ská práce byla zam��ena na hodnocení mechanických vlastností 

vybraných typ� technických materiál� v závislosti na jejich struktu�e. Pro experiment bylo 

vybráno celkem p�t materiál�, z toho dvakrát oceli (vzorky �. 1 a 2) a plasty (vzorky �. 4 a 

5) a jednou slitina neželezných kov� (vzorek �. 3).  

Je známo, že u ocelí se v praxi požaduje p�edevším dobrý p�enos nap��ových 

charakteristik p�i zachování p�ijatelné houževnatosti, což je dáno jejich p�íznivou vnit�ní 

stavbou. Mechanické vlastnosti ocelí lze také úsp�šn� korigovat v p�íslušných mezích 

vhodným chemickým složením a tepelným zpracováním. Ob� testované oceli byly 

nízkouhlíkové, tzn. že z hlediska vlivu chemického složení na pevnost materiálu hrál 

rozhodující úlohu uhlík. Ocel �. 2 s velmi nízkým obsahem uhlíku a feritickou strukturou 

vykázala nižší nap��ové charakteristiky (mez kluzu, pevnost) než ocel �. 1, avšak její 

plasticita byla vyšší. Struktura oceli �. 1 byla tvo�ena feritem, perlitem a bainitem. Rovn�ž 

zp�sob po�átku vzniku plastické deformace byl u obou ocelí rozdílný. Ocel �. 1 

vykazovala smluvní mez kluzu, zatímco ocel �. 2 výraznou. 

Vzorek �. 3 byl slitina AlFeSi. Jednalo se o tvá�enou slitinu, u které se 

p�edpokládaly nižší hodnoty mechanických vlastností, než tomu bylo u ocelí. Tento 

p�edpoklad se zkoušením potvrdil. 

Poslední dva zkoušené vzorky byly plasty; vzorek �. 4 – PMMA, vzorek �. 5 PBT. 

Plasty se v technické praxi využívají pro zcela jiné ú�ely než materiály kovové. Je to dáno 

jejich molekulární vnit�ní stavbou a nižší úrovni mechanických vlastností. Z d�vodu r�zné 

struktury obou testovaných vzork� byly obdrženy zna�n� rozdílné nap��ov� deforma�ní 

k�ivky. Vzorek PMMA s amorfní strukturou byl dle p�edpoklad� k�ehký. Semikrystalický 

plast PBT vykázal naopak vysokou schopnost prodloužení (cca 115 % m��ené délky), p�i 

zachování mírn� nižších nap��ových charakteristik než PMMA.  

Na vybraných typech technických materiál� bylo ov��eno, že jejich mechanické 

vlastnosti jsou strukturn� závislé a správná volba pro použití praxi závisí na konkrétních 

požadavcích.  
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