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Zkoušky rázem 

U těchto zkoušek probíhá zatěžování velmi rychle, takzvaným rázem. Zkušební vzorek se nestihne 

plasticky deformovat a praská křehce. Při rázu je chování materiálu velmi závislé na různých 

nepravidelnostech povrchu, kterým říkáme vruby. 

Rázová zkouška v tahu 

K této zkoušce se používá kyvadlové kladivo. Je sestrojeno tak, aby se zkušební tyčinka při průchodu 

kladiva spodní polohou přetrhla. Příčník dosedne ve spodní poloze na rám kladiva a kinetická energie 

kladiva tyčinku přetrhne. Tyčinka je kruhového průřezu opatřená vrubem. 

 

Měříme energii spotřebovanou k přetržení tyčinky, ze které vypočteme vrubovou houževnatost 
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z výšky překmitnutí kladiva na druhou stranu, So je průřez v místě vrubu před zkouškou. 
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Tato zkouška se používá málo. 

 

Rázová zkouška v ohybu – zkouška vrubové houževnatosti 

K této zkoušce se používá kyvadlové kladivo, nejčastěji takzvané Charpyho kladivo. Normalizovaná 

zkušební tyčinka se podkládá na dvě podpěry na rám stroje. Kladivo se uvolní z horní polohy a při 

průchodu kladiva spodní polohou přerazí zkušební tyčinku. Kladivo pak překmitne na druhou stranu. 

Energie spotřebovaná k přeražení tyčinky se odečte na stupnici z výšky tohoto překmitnutí. 

 

Používá se normalizovaná zkušební tyčinka opatřená vrubem. Vrub může být tvaru U nebo V, podle 

toho vrubovou houževnatost značíme KCU nebo KCV. 
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Zkouškou určujeme vrubovou houževnatost.  
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s
A  – energie spotřebovaná k přeražení tyčinky stranu; 

0
S  – je průřez v místě vrubu před zkouškou. 

Čím je hodnota vrubové houževnatosti větší, tím je materiál houževnatější, lépe snáší rázy a není 

citlivý na působení vrubů. Je tedy mírou houževnatosti materiálu. Běžně se hodnota vrubové 

houževnatosti udává v materiálových normách. Je to velmi často používaná zkouška. 

Kromě hodnoty vrubové houževnatosti posuzujeme i tvar lomu zkušební tyčinky. 
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Vrubová houževnatost se často zkouší i za nízkých teplot, protože se s teplotou mění. Od takzvané 

přechodové teploty se vrubová houževnatost prudce sníží a i houževnatý materiál se začne chovat 

křehce. 
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