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Statická zkouška v tahu 

Diagram tahové zkoušky 

Je to závislost prodloužení zkušební tyčinky na zatěžující síle )/( Fl∆  nakreslený trhacím strojem. 

Po přepočtení (
0S

F
=σ  ; 

0l

l∆
=ε ) dostaneme diagram závislosti relativního prodloužení na napětí 

)/( σε . Z tohoto přepočteného diagramu je odvozeno základní mechanické chování materiálu. 

Tento diagram nazýváme smluvní, protože napětí stále počítáme z původního průřezu tyče 0S  

a neuvažujeme se zmenšením průřezu vlivem zaškrcování tyče před lomem – takzvané vytváření 

krčku. 
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Na následujícím obrázku je diagram pro měkkou uhlíkovou ocel. 
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Popis jednotlivých bodů diagramu: 

U – mez úměrnosti - 
U

σ  

Do této hodnoty napětí platí, že deformace je úměrná zatěžující síle, diagram je přímkový. Tato 

přímka je popsaná Hookeůvým zákonem E⋅= εσ , kde E je modul pružnosti v tahu a udává sklon 

přímky diagramu. Pro ocel je MPaE
5

101,2 ⋅≅ . 

E – mez pružnosti (elasticity) - 
E

σ  

Od této meze se začínají rozvíjet malé plastické, tedy trvalé deformace. Při napětí pod tuto mez jsou 

deformace pružné, tedy součást se po odlehčení vrátí zpět.  

K – mez kluzu – Re 

Od této hodnoty napětí se plastické deformace začínají rozvíjet velmi výrazně. U měkkých uhlíkových 

ocelí zde dochází k určitému zakmitnutí napětí a ke zlomu křivky diagramu. U těchto materiálů 

říkáme, že mají výraznou mez kluzu (to znamená, že je na křivce diagramu vidět nějaký zlom). Mez 

kluzu se udává v materiálových normách a počítáme z ní dovolené napětí a bezpečnost. 

P – mez pevnosti – Rm 

Při této hodnotě napětí se porušují materiály křehké (prasknou). Při dalším zatěžování materiálů 

houževnatých dojde k zaškrcování tyče, obvykle v místě nějaké drobné materiálové vady. Mez 

pevnosti se také udává v materiálových normách. 

D  

V tomto místě se porušují materiály houževnaté. 

Legované oceli a jiné kovy obvykle nemají výraznou mez kluzu, často ani přímkovou část diagramu. 

Proto se zavádí takzvaná smluvní mez kluzu RP02. 

Smluvní mez kluzu RP02 – je to napětí, při kterém trvalá deformace dosáhne hodnoty 0,2%. 
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Hodnoty určované tahovou zkouškou: 

• mez kluzu Re nebo smluvní mez kluzu RP02; 

• mez pevnosti Rm; 

• tažnost %100
0

0
⋅

−
=

l

ll
A ; 

0l  
 – vzdálenost rysek před zkouškou; 

l  – vzdálenost rysek po zkoušce; 

• kontrakce %100
0

0
⋅

−
=

S

SS
Z ; 

0S – plocha průřezu tyčinky před zkouškou; 

S – plocha průřezu tyčinky po zkoušce v místě krčku. 

Tažnost a kontrakce je mírou houževnatosti materiálu, čím větší hodnoty, tím je materiál 

houževnatější. Tedy udává schopnost materiálu se deformovat. Tažnost rozlišujeme A10 změřenou 

na dlouhých tyčinkách a A5 na tyčinkách krátkých. Ocel má tažnost 20 – 30%, kontrakci cca 10%. 

Závěr: Tahovou zkouškou určujeme Re, (nebo RP02), Rm, A, Z. 
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