Ocel

35

Název zkoušky:

Stanovení pevnosti oceli v tahu
Předmět zkoušky: ocel
Číslo a název normy: ČSN EN ISO 6892-1:2009 Kovové materiály – Zkoušení tahem

Podstata zkoušky: Zkouška spočívá v deformaci zkušebního tělesa tahovým zatížením do rozlomení a
stanoví se mechanické vlastnosti oceli.
Postup zkoušky:
1. Příprava zkušebních těles:
Průřez: kruh, čtverec, obdélník, prstenec, šestihran…
Na zkušebním vzorku se vyznačí měřená délka po rovnoměrných dílcích (např. 1 cm) ryskami,
ne vrypy.
Měřená délka musí být kratší než vzdálenost mezi čelistmi a musí se nacházet v přiměřené
vzdálenosti od čelistí.
Zaznamená se měřená délka zkušebního tělesa Lo a jeho průřezová plocha So.
2. Vzorek se upne do čelistí lisu.
3. Vzorek se zatěžuje plynulou rychlostí až do přetržení.
4. Zaznamenají se tyto veličiny:
- maximální síla pevnosti Fm
- konečná měřená délka po lomu Lu
- nejmenší plocha příčného průřezu po zatěžovací zkoušce So
Výpočet a vyjádření výsledků

Mez pevnosti v tahu:
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Pracovní diagram oceli v tahu
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Stanovení tažnosti
Tažnost A je v podstatě trvalá deformace (prodloužení) měrné délky vyjádřené v procentech
původní měřené délky. Zjišťuje se v místě přetržení, změnu délky porovnáme s původní měřenou
délkou. Tažnost A se vypočítá ze vzorce:
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Lu − Lo
⋅ 100 [%]
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kde:

Lo
Lu

je počáteční měřená délka,
je délka po protažení.

Stanovení tažnosti na ocelovém prvku

Stanovení kontrakce
Kontrakce je maximální změna příčného průřezu po přetržení zkušební tyče a srovnává se s původní
hodnotou příčného průřezu. Kontrakce Z vypočítáme ze vztahu:

Z=

S0 − Su
⋅ 100
S0

kde:

So
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[%]

je původní plocha příčného průřezu před zkouškou,
nejmenší plocha příčného průřezu po zatěžovací zkoušce.

Stanovení kontrakce
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