
Výpočet materiálových charakteristik

Mez pevnosti: [MPa]

Mez kluzu: MPa

Tažnost: %

Kontrakce: %
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Pracovní diagram Popis pracovního diagramu

Pracovní diagram vykresluje křivku popisující vztah

mezi napětím σ na svislé ose a poměrnou deformací

(protažením) ε na vodorovné ose.

První část pracovního diagramu charakterizuje lineární

vztah mezi napětím a poměrnou deformací, tudíž zde

platí Hookův zákon popisující pružné chování

materiálu. Při odtížení před dosažením meze úměrnosti

se materiál vrátí do původního stavu.

Po dosažení meze úměrnosti začne ve zkušebním

vzorku vznikat plastická (trvalá) deformace. Místu,

kde se bez nárůstu namáhání začne rapidně zvětšovat

poměrná deformace, odpovídá mez kluzu.

Po překonání meze kluzu se materiál opět zpevní a je

schopen přenášet další přírůstky namáhání. Nárůst

napětí už ovšem není nijak výrazný, na rozdíl od

značného protažení vzorku.

Bod odpovídající nejvyšší hodnotě napětí se nazývá

mez pevnosti. Po jeho dosažení začne napětí klesat, na

vzorku dochází k vytvoření „krčku“ a v jeho nejužším

místě k následnému porušení vzorku.

Provedení tahové zkoušky

Zkušební vzorek má mít specifické rozměry definované normou

ČSN EN ISO 6892-1. Zúžení vzorku zajišťuje, že k porušení

nedojde v místech upnutí do zkušebního stroje (kde vzniká

přídavné namáhání od sevření), ale právě ve zúžené části.

Zkušební tyče jsou ploché nebo válcové. Před provedením

zkoušky je nutné vyznačit měřenou délku L0 a vypočítat plochu

průřezu A0. Následně se tyč upne do zkušebního stroje a

normovou rychlostí se zatěžuje až do přetržení.

Během zkoušky software vykresluje pracovní diagram, kde je

na svislé ose obvykle nahrazeno napětí σ silou F. Hodnoty meze

kluzu a meze pevnosti je tedy nutné dopočítat na základě

naměřené hodnoty síly a plochy A0.

Po přetržení je těleso uvolněno a vyjmuto ze zkušebního stroje.

Obě části se co nejpečlivěji přiloží k sobě, změří se vzdálenost

mezi značkami Lu a následně se stanoví tažnost materiálu. Dále

se změří rozměr průřezu v místě porušení du a vypočte se plocha

Au na jejímž základě se vypočte kontrakce.

Válcový zkušební vzorek

Po zkoušce

Před zkouškou



Material properties calculation

Ultimate strength: [MPa]

Yield strength: MPa

Ductility: %

Contraction: %

fu

fy
Yield strength

Proportionality 

limit

Ultimate strength

E = tgα

α

Unloading 

point

Plastic (permanent) 

strain

Hook‘s 

law

σ = E∙ε

Fracture

σ [MPa]

ε [-]

Elastic (reversible)

strain

Stress-strain diagram Stress-strain diagram description

Stress-strain diagram plots a curve describing a

relationship between stress σ on the vertical axis and

strain (elongation) ε on the horizontal axis.

First part of the curve demonstrates a linear stress-

strain dependence, hence Hook‘s law formulating

elastic material behaviour applies here. The strain

returns to its initial state, if the specimen is unloaded

before the proportionality limit is reached.

Beyond the proportionality limit the plastic

(permanent) strain occurs. Reaching the yield strength

means significant strain growth at the point with a

constant stress level.

Once the yield strength is exceeded, the hardening

effect occurs and material is capable to withstand

additional load increments. However, the increase of

load is less significant compared to strain increments.

The highest stress level point is called the ultimate

strength. After it is reached the stress begins to

decrease, a “neck” being formed and eventually the

failure occurs at the thinnest point of the neck.

Tensile test conduction

The test sample dimensions should meet the requirements given

by EN ISO 6892-1. The tapering of the sample ensures that the

failure does not occur at the clamping points (where additional

stresses occur due to clamping), but rather in the tapered area.

The test specimens are flat or rounded. Before carrying out the

test, it is necessary to mark the measured length L0 and calculate

the cross-section area A0. Then, the specimen is clamped into a

test machine and loaded with standardized load or strain rate

until the fracture.

During the test, the software plots the stress-strain curve, where

the stress σ is usually replaced by the force F. Therefore, the

values of yield and ultimate strength must be calculated using

the measured values of force and area A0.

After the fracture, the sample is released from the clamps, both

specimen parts are thoroughly put together and the distance

between marks Lu is measured, allowing the ductility to be

calculated. Contraction is determined using the area Au, which is

evaluated accordingly to the diameter du at fracture point.

Rounded sample
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