
PRUŽNOST   A   PEVNOST
6) Statická zkouška tahem
 Závislost  mezi napětím a poměrným prodloužením znázorňuje  smluvní diagram sta-

tické zkoušky tahem pro příslušný materiál.
 Smluvní napětí   je definováno jako poměr okamžité

zatěžující  síly  a  původního  průřezu  zkušební  ty-
činky.

 Pak smluvní napětí se vypočte ze vztahu  
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kde F [N] je zatěžující  síla a S0 [m2] je počáteční
plocha příčného průřezu zkušební tyčinky.

 Smluvní diagram má důležité pracovní body, které
určují některé mechanické vlastnosti daného materiálu:
♦U je mez úměrnosti, do této meze je závislost mezi

napětím a poměrným prodloužením lineární.
♦E je mez pružnosti, kdy při jejím dosažení nastává

v tyčince trvalá deformace o velikosti 0,005%.
♦Dosažení meze kluzu K je charakteristické rychlým

prodlužováním  tyčinky,  přestože  napětí  roste
pomaleji nebo může i poklesnout.

♦P je mez pevnosti je bod diagramu, kde je dosaženo
maximálního smluvního napětí Rm.

 Na smluvním diagramu statické zkoušky tahem jsou
znázorněny  pružná neboli  elastická  deformace  (in-
dex E) a trvalá čili plastická deformace (index P).

 Vznikne-li  při  zatížení  v  materiálu  napětí  σX,  pak
bude poměrné prodloužení εX (X).

 Při odlehčování  tyčinky se pracovní bod v diagramu posouvá z bodu  X po přímce
rovnoběžné s úsečkou OU a na ose ε bod Y rozdělí celkové
poměrné prodloužení na pružné εE a trvalé εP.

 U křehkých materiálů není mez kluzu zřetelná.
 Stanovuje tak zvaná  smluvní mez kluzu, kdy trvalá defor-

mace při dosažení této meze má hodnotu εP = 0,002 = 0,2%
a označuje se RP 0,2.

 Tažnost   materiálu se vypočte 100
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délka při přetržení a l0 je délka původní.

 Kontrakce   neboli poměrné zúžení průřezu materiálu je 100
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cha průřezu při přetržení a S0 je průřez původní.
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