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Přednáška č. 05: Zkoušení materiálových vlastností II 
Zkoušky tvrdosti, zkoušky technologické a defektoskopické 



 Tvrdost 

• odpor proti deformaci povrchu tělesa vyvolaný 
působením geometricky definovaného tělesa  

• Zkušební metody na měření tvrdosti 
– výhodné; v praxi velmi rozšířené  jednoduché a i 

tam, kde se jiné zkoušky použít nedají (např. velké a 
těžké kusy přímo na místě) 

– kov se neporuší  měřením tvrdosti se ovlivní jen 
velmi malý objem na povrchu zkoušeného kovu 

 

• známé vztahy tvrdosti k mechanickým 
vlastnostem  lze zjistit jejich hodnoty (nejčastěji se 
tvrdost používá pro výpočet pevnosti v tahu; PŘ: vztah pro pevnost: 
Rm = k  HB ) 
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Rozdělení zkoušek tvrdosti 

• Možná různá hlediska, nejčastěji na: 

 

• Zkoušky vrypové 

• Zkoušky odrazové 

• Zkoušky vnikací 
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Zkoušky tvrdosti - vrypové   

 

 Vrypové: podle MARTENSe (dnes se již 
 nepoužívá) 

• tvrdost se určuje podle šířky vrypu  

• jsou od ní odvozeny zkoušky pro tenké 
vrstvy 
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Zkouška odrazová – podle Shoreho 

Spočívá v odrazu 

padajícího tělíska 

určitého tvaru a 

hmotnosti  

Část energie vytvoří 
jamku a zbytek 
vymrští zkušební 
tělísko do určité 
výšky, ta je mírou 
tvrdosti 

 



Zkoušky vnikací 

• Princip: vtlačování přesně definovaného 
tělesa do povrchu vzorku (indentoru), 
tvrdost je určena velikostí vzniklého vtisku 

• Zkoušky podle: 

• Brinnella 

• Vickerse 

• Rockwella 

 

NMI-P 
přednáška č. 5 



Zkouška podle Brinella 

Indentor – kalená ocelová kulička  D, příp. kulička 
z SK  

– vtlačuje se silou F do povrchu zkoušeného materiálu. 
Po odlehčení se změří  vtisku d 
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Zkouška podle Brinella 
• Podmínky: 

– tloušťka materiálu > 8  hloubka vtisku  jinak je 
tvrdost ovlivněna tvrdostí podložky 

– vzdálenost vtisků od sebe > 4   kuličky a 
minimálně ve vzdálenosti 2,5   od okraje 
vzorku 

– pro heterogenní a pro měkké materiály 

– hodnota HB závisí na čase a zatížení; do 400 HB 
odpovídá HV  

– Označení HB se týká metody s kuličkou ocelovou, 
pokud je kulička s tvrdokovu, označení HBW 
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Poldi kladívko 

• Dynamická metoda 

 

• 1 – úderník  

• 2 – porovnávací etalon 

• 3 - zkoušený materiál 
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Zkouška podle Vickerse 

• Indentor – diamantový čtyřboký jehlan s 
vrcholovým úhlem stěn 136°. Po odlehčení se 
měří velikost úhlopříček  střední hodnota u.  

 

• Jedná se o laboratorní metodu, označení HV 
 

•   Podmínky:   
–  jemně vybroušený nebo leštěný povrch 

–   je vhodná spíš pro měření homogennějších     
materiálů 

–   je vhodná k měření tvrdosti drátů či tenkých 
vrstev, protože vytváří mělký vtisk 
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Zkouška podle Vickerse 



Mikrotvrdost 

• měření tvrdosti malých předmětů nebo tenkých 
vrstev 

•  identifikace jednotlivých strukturních složek 

•  princip shodný s Vickersovou metodou 

– menší zatížení (0,2 – 200 g) 

– mikrotvrdoměr vybaven mikroskopem 

– vzorky leštěné (výhodnější chemické nebo 
elektrolytické leštění   nedojde ke zpevnění) 
 metalografické výbrusy 

– mikrotvrdost nelze porovnávat s makrotvrdostí 
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Tvrdoměry pro měření metodami 
podle Brinella a Vickerse 



Rockwellova metoda 

• Principem se liší od předchozích metod 
– tvrdost je daná hloubkou vtisku 

– předzatížení pro odstranění vlivu povrchové vrstvy 
(zpevnění, oduhličení, …) 

•   Indentor – podle modifikace metody: 
– diamantový  kužel se zaobleným hrotem o 

vrcholovém úhlu 120°  HRC 

– při menším zatížení se tvrdost označuje HRA 

– ocelová kalená kulička o  1,587 mm  HRB 
» Existují i další modifikace této metody s 

použitím kuličky nebo kužele pouze s jiným 
zatížením 
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Princip Rockwellovy metody 

• Tvrdost se odečítá na stupnici 
tvrdoměru 

• Vhodná pro použití ve výrobě 
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Zkouška tvrdosti podle Knoopa 
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Výhoda: lze měřit s velkou 

přesností i úzké součásti 

např.dráty 

Ve srovnání s Vickersem 

lze citlivěji zachytit změny 

tvrdosti po CHTZ  

(např.cementaci, nitridaci) 

Nízká hloubka průniku 

umožňuje měřit tvrdost i 

tenké povrchové vrstvy. 
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Metoda podle Berkoviche 
• PRINCIP:  

• Odvozená od metody podle Vickerse 

• Indentor – diamantový trojboký jehlan o 

vrcholovém úhlu 65,3°– se vtlačuje silou F do 
povrchu. 
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zdroj: www.ateam.zcu.cz , www.csm-instruments.com 

PRINCIP:  

Uplatňuje se především v nanoindentaci – 

stanovení elastických a plastických vlastností 

tenkých vrstev a povlaků 
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Ultrazvuková metoda (UCI) dle 
ASTM 1038-05 (www.testima.cz) 

• Frekvence kmitající tyčinky s 
diamantovým hrotem se po 
vpíchnutí do materiálu změní 
úměrně s tvrdostí.  

• Metoda kontaktní i 
nekontaktní 

• Používá Vickersův hrot 
.   

 

 

Pro měření tvrdosti : obrobených ploch, 

trubek, tepelně ovlivněných pásem svaru 

a ve špatně přístupných místech (drážky, 

ozubená kola) 

Požadavky: 
• min. tloušťka materiálu  je 2-3 mm. 
• min.hmotnost měřeného dílu 0,3 kg 
• homogenní materiály 
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Zkoušky za vyšších teplot – 
creepové zkoušky 
 

 

• Tečení – creep je růst trvalé deformace 
při konstantním napětí v závislosti na 
čase 
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Křivka tečení 

• Křivka tečení - závislost 
deformace na čase 

• AB – deformace pružná 

• BC – deformace trvalá 

• CD – primární 
(přechodové) tečení 

• DE – sekundární 
(ustálené) tečení 

• EF – terciální tečení 
(zrychlené) 
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Zkoušky creepové 

• Zkoušky mohou být: 

• Krátkodobé: např.tahem, výsledky lze použít 
pouze např. pro popis chování mat. v oblasti 
tvářecích teplot 

• Dlouhodobé: zjišťuje se mez tečení a mez 
pevnosti při tečení  
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http://www.cideas.cz/free/okno/technicke_listy/4tlv/TL07CZ_3222-8.pdf 

 

Diagram tahové zkoušky při různých teplotách 



Dlouhodobé zkoušky - charakteristiky 

• Mez tečení σt = napětí, které při dané teplotě 
a době působení způsobí danou trvalou 
deformaci – př. Deformace se pohybuje v 
rozmezí 0,1 – 1%, doba cca 1 – 10tisíc hodin 

• Mez pevnosti při tečení σtPt = napětí, které při 
dané teplotě za danou dobu způsobí lom 
materiálu 



Křivky tečení - příklady 
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Technologické zkoušky 
Zkouška lámavosti za studena 

• Měřítkem pro posouzení 
lámavosti je velikost úhlu, který 
se vytvoří ohybem zkušební 
tyče. 

• Zkušební tyč délky 200 až 400 
mm a šířky 25 až 50 mm se 
ohýbá na dvou podporách.  

• Určuje se úhel ohybu, při kterém 
se na vnější straně objeví první 
trhlinky.  
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Zkouška hloubením podle 
Erichsena 

• Čtvercový vzorek plechu o rozměrech 70 x 70 mm  
• Sevřený mezi matrici a přidržovač  
• Razidlo zakončené vyleštěnou ocelovou koulí o 

průměru 20 mm, se pomalu vtlačuje do povrchu 
zkoušeného plechu  

• Při výskytu první trhliny se zkouška zastaví, změří 
se posuv razidla  měřítko schopnosti plechu 
k hloubení 

• Při podobné zkoušce, podle Engelharta, se posuzují podmínky 
lisování při kterých vznikla prasklina v kalíšku s plochým 
dnem. 

 



Zkouška hloubením podle 
Erichsena 



Zkoušky trubek 

• Zkouška trubek 
lemováním 

• jeden konec trubky se 
rozšiřuje trnem o 
vrcholovém úhlu 90 až 
120˚ 

• pak se vytvoří kolmo na 
osu lem určité šířky  
měla by splňovat 
hodnotu, kterou udávají 
materiálové listy 
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Zkouška trubek rozháněním 

 

 

 

 Do trubky se zaráží trn určitého 
průměru    při rozšíření nesmí 
vzniknout trhlina 
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Zkouška trubek  zmáčknutím  Zkouška  
      pěchováním • Dává přehled o 

možnostech 

deformace trubek 

mezi rovinnými 

čelistmi kolmo 

k ose. Trubka se 

zmáčkne 

naplocho na 

předepsanou 

vzdálenost.  



Zkoušky drátů 
Zkouška střídavým ohybem 

• drát je sevřen mezi čelisti a 
střídavě se přehýbá přes válečky 
v obou směrech o 180˚ 

• měřítko jakosti drátu  počet 
ohybů do lomu 

• nejpoužívanější zkouška drátů  

• mezi další patří zkouška 
kroucením a zkouška navíjením 
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Nedestruktivní metody 
zkoušení - defektoskopie 

• Lze zajišťovat: 

• Kontrola výroby důležitých vysoce namáhaných 
výrobků (tlakové nádoby, části turbín…) 

• Vytřídění vadných kusů při sériové výrobě 
(automatizovaná kontrola) 

• Pravidelná kontrola důležitých strojů a zařízení v 
průběhu jejich životnosti 
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Rozdělení 

• Podle fyzikálních principů na: 

 

• Vizuální 

• Kapilární 

• Magnetoinduktivní 

• Ultrazvukové 

• Prozařovací  
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Vizuální metody 

• Přímé – vady zjišťujeme pečlivou 
prohlídkou zrakem, příp. lupou (3 až 6x 
zvětšení) 

• Nepřímé – pomocí endoskopů, k prohlídce 
nepřístupných povrchů (vady na vnitřním 
povrchu trubek, velké nádrže, kotle, tlakové 
nádoby – usazeniny, koroze). Dokonalejší 
endoskopy spojeny s televizní kamerou – 
obraz lze pozorovat na obrazovce. 
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Kapilární metody 

• Pro povrchové vady, podle detekční kapaliny 
metody barevné nebo fluorescenční 
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Magnetoinduktivní metody 

• Pro vady povrchové nebo těsně 
podpovrchové 

• Využívají změny magnetické vodivosti ve 
feromagnetických materiálech (vady silně 
zvyšují magn.odpor a dochází ke zhuštění 
siločar. K indikaci se používá suchého 
feromagn.prášku nebo detekční kapaliny, ve 
které je rozptýlen. 

• Podmínkou je, aby celý předmět byl 
zmagnetován. 
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Ultrazvukové metody 

• Ultrazvuk je vlnění s vyšší frekvencí než 
slyšitelnou, tj. vyšší než cca 16 kHz ( 1-10 
MHz) 

• Nejmenší velikost zjistitelné vady (kolmo na 
směr šíření) je větší než polovina vlnové 
délky použitého vlnění 

• Metody se používají nejen ke zjišťování 
vnitřních vad, ale i k měření tloušťky 
materiálu nebo vrstev 
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Ultrazvukové metody 

• Nejčastěji se používají metody průchodové 
a odrazové. 

• Průchodová metoda – dvě sondy umístěné 
souose na protilehlých stranách materiálu 

• Vhodná pro menší tloušťky a rovnoběžné 
povrchy – kontrola plechů, plátovaných 
materiálů, ložiskových pánví apod. 
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Odrazová metoda 

• Vysílají se krátké uz impulsy, které se odrážejí od 
povrchu a vad a vrací se. V okamžiku vysílání 
počáteční impuls, pak za dobu odpovídající 2x 
vzdálenosti vady od sondy poruchový impuls a 
pak koncový, odražený od protilehlého povrchu 
– lze použít i pro zjištění tloušťky předmětu 



Metody prozařovací 

• Ze zdroje záření se 
vysílá svazek paprsků 
na zkoušený materiál 

• Paprsky rentgenové 
nebo gama 

Princip prozařovacích metod: 

1- zdroj záření, 2 – filtr, 3 – vzorek, 4 – film,  5 – olověná deska 
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