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Statická zkouška ve smyku 

Zkouška smykem musí probíhat za takových podmínek, aby se vyloučilo přídavné namáhání ohybem. 

Proto se používá takzvaný dvojstřih tyče kruhového průřezu nebo děrování u plechů. Z maximální síly 

při přestřižení vypočteme mez pevnosti ve smyku. 
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Závěr: Zkouškou určujeme psτ  pro materiály houževnaté, nejčastěji pro plechy. 

Statická zkouška v krutu 

Zkouška se používá málo, pouze pro ověřování vlastností ocelí pro typicky kroucené součásti jako 

jsou hřídele nebo torzní tyče. Používá se zkušební tyčinka kruhového průřezu. Zkouška se provádí 

na speciálním stroji, kde je kroutící moment vyvozený šnekovým převodem, který pomalu zvedá 

těžké kyvadlo. Z maximálního kroutícího momentu se vypočte mez pevnosti v krutu. 
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Závěr: Zkouškou určujeme pkτ  pro materiály houževnaté. 

Přepočet materiálových hodnot 

Mnohdy neumíme najít jiné údaje o materiálu, než je mez pevnosti a kluzu v tahu (Rm, Re). Je to 

proto, že tahová zkouška se dělá vždy pro všechny materiály a ostatní zkoušky jen někdy. Z hodnot 

tahové zkoušky dovedu ostatní hodnoty přibližně vypočítat. Výpočet se liší pro houževnaté a křehké 

materiály. 

Houževnatý materiál Křehký materiál 

mpopd R== σσ  

mpkps R60 ⋅==ττ  

mpo R=σ  

mpd R3=σ  

mpkps R50 ⋅==ττ  

ekokd R==σσ  

ekkks R60 ⋅== ττ  

eko R=σ  

ekd R3=σ  

ekkks R50 ⋅== ττ  
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