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ISO 6892-1  
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Základní charakteristiky 



4 

Rychlost zatěžování 



5 

Proč ty změny ? 
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Zkušenosti z praxe 
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Zkušenosti z praxe 
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Cíl standardu 6892-1 
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Snímače deformace 
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ISO 527-1 
Jeden z nejrozšířenějších standardů pro zkoušky tahem 
polymerů a kompozitních materiálů. 
 
Odkazuje na něj až 680 platných norem. 
Vlivů působících na výsledky měření je podstatně více než u 
kovových materiálů.  
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Měření E-modulu 
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Požadavky na měření síly 
Zatížení aplikované v oblasti E-modulu může být velmi malé, v 
porovnání s maximálním zatížením v průběhu zkoušky.  

Příklad pro vzorek typu 1A: 
Et = 1000 MPa,  σM = 26 MPa, Fnom = 5kN, hodnocení E-modulu od 20N 
Nutné měření síly od 20N s přesností ± 1% 
 



OVERVIEW 

Zwick Vibrophore   
 

Intelligent testing 
 

… slíbená novinka závěrem 
 



Zwick Vibrophore 
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Nový rezonanční pulsátor s čtyřsloupovým rámem  

Řešení Výhody pro uživatele 

4-sloupový rám Axiální tuhost         [v ose Z]    1.5 x vyšší  
Laterální tuhost      [v osách X a Y]           2.5 x vyšší  
Torzní tuhost          [kolem osy Z]    2.5 x vyšší 
… v porovnání s 2-sloupovým rámem 



Zwick Vibrophore 
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Nový rezonanční pulsátor s čtyřsloupovým rámem  

Řešení Řešení 

4-sloupový rám Axiální tuhost         [v ose Z]    1.5 x vyšší  
Laterální tuhost      [v osách X a Y]           2.5 x vyšší  
Torzní tuhost          [kolem osy Z]    2.5 x vyšší 
… v porovnání s 2-sloupovým rámem 

Příčník pohyblivý v 
celém rozsahu rámu Výška pracovního prostoru 0 mm – 1200mm 



Zwick Vibrophore 
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Nový rezonanční pulsátor s čtyřsloupovým rámem  

Řešení Výhody pro uživatele 

4-sloupový rám Axiální tuhost         [v ose Z]    1.5 x vyšší  
Laterální tuhost      [v osách X a Y]           2.5 x vyšší  
Torzní tuhost          [kolem osy Z]    2.5 x vyšší 
… v porovnání s 2-sloupovým rámem 

Příčník pohyblivý v 
celém rozsahu rámu Výška prostoru 0 mm – 1200mm 

Nižší konstrukce 
rámu 

Upínací stůl v ergonomické výšce 800 mm. 
Menší nároky na prostor v místě instalace. 



Zwick Vibrophore 
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Stroj se dodává s novým dálkovým ovládáním 

Řešení Výhody pro uživatele 

4-sloupový rám Axiální tuhost         [v ose Z]    1.5 x vyšší  
Laterální tuhost      [v osách X a Y]           2.5 x vyšší  
Torzní tuhost          [kolem osy Z]    2.5 x vyšší 
… v porovnání s 2-sloupovým rámem 

Příčník pohyblivý v 
celém rozsahu rámu Výška prostoru 0 mm – 1200mm 

Nižší konstrukce 
rámu 

Upínací stůl v ergonomické výšce 800 mm. 
Menší nároky na prostor v místě instalace. 

Dálkové ovládání s 
displejem  
 

Displej umožňuje obsluze snazší orientaci a nastavení 
stroje při přípravě zkoušky 
 
Bezpečnostní koncept s nouzovým zastavením a klíčem 
pro přepnutí mezi režimem zkoušky a nastvení. 
 



Zwick Vibrophore 
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Řešení Výhody pro uživatele 

 
Mechanická 
modularita 

 
Všechny čelisti a nástroje jsou snadno zaměnitelné s 
přípravky pro servo-hydraulické systémy Zwick  

Větší flexibilita 



Zwick Vibrophore 
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Řešení Výhody pro uživatele 

 
Mechanická 
modularita 

 
Všechny čelisti a nástroje jsou snadno zaměnitelné s 
přípravky pro servo-hydraulické systémy Zwick  

Nová konstrukce 
přídavných závaží 

8 kroků nastavení frekvence [místo 5 u HFP 5100] 
Snadnější aktivace závaží 

Větší flexibilita 



Zwick Vibrophore 

20 

Nová řídící elektronika testControl II 

Řešení Výhody pro uživatele 
 

Elektronika  
testControl II 

 

Pro dynamické zkušební systémy poskytuje záznam dat a 
zpětnovazební řízení s frekvencí 10 kHz a 24 bitovým 
rozlišením 



Zwick Vibrophore 
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S funkcí 2 v 1 a softwarem testXpert II je únavový stroj 
využitelný jako plnohodnotný statický zkušební stroj. 



Zwick Vibrophore 
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Software testXpert Research pro dynamické zkoušky 
Software testXpert II pro statické zkoušky  
  



Výhody proti servohydraulickým únavovým strojům … 
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 Minimální spotřeba energie díky 
rezonančnímu principu (přibližně 2% ze 

spotřeby hydraulického zkušebního stroje) 

2 % 

100 % 

Servo-hydraulický Vibrophore 
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20 - 40% 

Servo-hydraulický Vibrophore 

D
ob

a 
zk

ou
šk

y 

100 % 

 Větší počet zkoušek v kratším čase 
díky vyšší frekvenci zatěžování 

Zwick Vibrophore 
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Prospekty 

Na našem webu najdete řadu aktualizovaných prospektů ke 
stažení nebo Vám na vyžádání zašleme jejich výtisky poštou. 
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… děkuji za pozornost   
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