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Rázová zkouška v ohybu

• Vzorek je namáhán na 
ohyb.

• Provádí se na Charpyho
kladivu.

• Zjišťujeme vrubovou 
houževnatost KCU  nebo 
KCV.

• Sledujeme druh lomu.



Zkušební tyčinka - etalon

Pro zkoušku si připravíme zkušební 

tyčinku o rozměrech 

10 mm × 10 (5; 7,5) mm × 55 mm.

a) S tvarem U = 2,3 nebo 5 mm.

b) S tvarem V = 2 mm.



Rozměry zkušebních tyčinek



Postup zkoušky:

• Kladivo upevníme v horní 
poloze.

• Vložíme zkušební tyčinku 
vrubem od kladiva.

• Kladivo uvolníme, necháme 
přerazit tyčinku.

• Na stupnici odečteme velikost 
práce (energie) KU nebo KV [J]

k přeražení tyčinky.

• Vypočítáme vrubovou 
houževnatost KCU nebo KCV 
[J/cm2].



Vrubová houževnatost = energie vztažená na plochu 
vrubu

Energie potřebná k přeražení 

zkušební tyčinky:

Je dána rozdílem polohových 

energií.

W = KU (KV) = G. (H-h) [J]

Vrubová houževnatost

Je dána energií potřebnou k 

přeražení tyčinky vztaženou na 

plochu vrubu.

KCU (KCV) = 
��	(��)

��
[J/cm2]



Rázová zkouška v tahu

Vzorek  je namáhán na tah.

Vrubová houževnatost

Je dána energií potřebnou k 

přeražení tyčinky vztaženou 

na plochu vrubu.

KCU (KCV) = 
��	(�	)


�
[J/cm2]

So = 
���

�
	[cm2]



Úkoly

• Vypočítejte vrubovou houževnatost vzorku 10 × 10 × 55 [mm]

s vrubem V = 2 mm. Na stupnici práce odečteme 30 Joulů.

• Jaký je rozdíl mezi rázovou zkouškou v tahu a ohybu?

• Jaké možnosti máte v případě, že se zkušební tyčinka daným 

zatížením „nepřerazí“?
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