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Zapnutí stroje. 
Stroj zapneme otočením hlavního vypínače do polohy „I“. Horní polovinou tlač ítka zapneme regulaci 
pohonu. Zapneme počítač.  

 

Start programu 
Program se odstartuje dvojím kliknutím na ikonu  

Potom se objeví okno software s naposledy zadaným protokolem. 
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Lišta menu 
 

 

 

   - okno měření 

   - nastavení parametru zkoušky 

    - vyhodnocení zkoušky 

    - grafické znázornění zkoušky 

   - tabulka naměřených hodnot provedených zkoušek  

   - protokol uživatele 

   - protokol uživatele 

   - okno chybových hlášení  

   - ukončení programu 

 - náhled před tiskem protokolu  
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Základní okno programu – okno měření 

 

 

 

Změnou protokolu se vedle zobrazí         nebo         
a můžete zadávat parametry zkoušky. 

 

Pro lepší viditelnost některých parametrů zkoušení je možno zapnout Pomocný měřící panel. 

 

Pomocný panel se zobrazuje po nastavení kliknut ím na 
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Kliknutím levého tlačítka myši na MP1 nebo MP2 se otevře lišta, ve které je možné nastavit  
požadovanou veličinu (kliknutím na pravé tlačítko lišta zmizí). Desetinná místa u jednotlivých přístrojů 
nastavíme kliknutím na hodnotu levým (přidáváme desetinná místa) nebo pravým (ubíráme desetinná 

místa) tlačítkem myši. Uložení provedeme v okně nastavení parametrů zkoušky. 

U každé metody si toto nastaveni můžeme udělat podle potřeby a uložit do paměti.  
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Zadávání údajů Parametry zkoušky 

Kliknutím myši na ikonu  (v pravé dolní části okna měření). Objeví se seznam údajů, které 

vyplníme vepsáním textu do bílého pole vedle údajů (viz. obr.). Ikona kterou jsme toto okno otevřeli se 

změní na   . 

 

 

 

Pro zjednodušení a zrychlení vypisování opakujících se parametrů zkoušek můžeme pod tlačítkem 

 předdefinovat  různé protokoly pro různé zkoušky. Po zadání parametrů a 

stlačením tlačítka  (stačí jen jednou po zadání nového souboru) se uloží 

parametry do protokolu a založ í soubor.  

Změna osnova / útek se provede kliknutím levého tlač ítka myši na nápis (pořád dokola osnova nebo 
útek). 

Stlačení   se vrát íme zpět do panelu měření. 
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Po kliknutí na  se zobrazí okno. 
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Postup předdefinování protokolu: 
V pravém sloupci vybereme volnou položku (N1 – N47), v řádku Vlastní název druhu zkoušky 
vybranou položku pojmenujeme. Poté v levém sloupci vyplníme uvedené údaje a ulož íme do paměti.  

Tímto způsobem můžeme předdefinovat libovolné zkoušky.  

Po vypsání požadovaných údajů kliknutím na ikonu  (nahoře uprostřed) přejdeme 

opět na okno Parametry zkoušky.  

Tlačítkem   vyplněné záložky ulož íme a při dalším startu programu se automaticky 

naplní.  

             Stlačením tohoto tlačítka se zobrazí ovládání, které je shodné s ovladačem na stole.  
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Po stlačení tlačítka POS (zčervená) lze pohybovat příčníkem nahoru nebo dolů pomocí šipek (rychlost 
určuje počet vodorovných čar u šipky,čím více t ím větší rychlost v1,v2,v3). Rychlost v1,v2 a v3 
nastavíme v okně SERVIS procentuálně z maximální rychlosti stroje nebo převodu. Rychlost v1, v2,  

v3 můžeme přednastavit pro každou metodu jinou (zvolíme metodu, nastavíme rychlost v SERVISU a 
metodu uložíme do paměti). 

 

 

 

Při zapnutí tlač ítka POS nejde zapnout START zkoušky a naopak při nezapnutém tlač ítk u POS 
nefungují tlačítka ovládání čelistí, posuvů příčníku.  

Nastavením příčníku do správné upínací vzdálenosti čelistí vynulujeme dráhu příčníku  tlačítkem vedle 
měření dráhy „L“. Při nových zkouškách se bude příčník vracet zpět na tuto polohu. Pokud na 
ukazateli síly nesouhlasí „0“, stisknutím tlačítka vedle „F“ vynulujeme měření síly. Nulování síly  

provádíme vždy při neupnutém vzorku a odaretované čelisti. 

 

           

 

Zkoušení. 
Po nastavení parametrů zkoušky, paramet rů zkušební metody, parametrů pro vyhodnocení zkoušky a 

nastavení požadované upínací délky můžeme začít zkoušet.  Upneme vzorek do čelistí pomocí tlačítek  
na ovladači (pokud máme pneumatické nebo hydraulické čelist i). 

 

  Stlačením tlačítka START se prosvětlí na světle zelenou a tlačítko STOP na červenou.  

 

   Semafor přejde z červené    na zelenou a začne se vykreslovat graf v okně TEST 
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Osu x a y grafu si zvolíme podle povahy zkoušky (maximální pevnost a maximální tažnost). Ke každé 

měřící metodě je možné zvolit jiné nastavení a v okně  potvrdit  uložením do paměti. Také 
vstupní parametry (rozměry, zkoušky, váha,…) se ukládají pro každou metodu samostatně.  

Zkouška je ukončena automaticky po dosažení předefinovaných parametrů nebo ručně stlačením 

tlačítka     . Návrat do původní polohy je automaticky nebo ručně (podle nastavení) 

tlačítkem  . Pokud svít í tlačítko takto    nedošlo k úplnému návratu příčníku. Až 

uvedením tlačítka do této barvy  je příčník na původní pozici jako před startem.  

Návrat je možné kdykoliv přerušit tlačítkem    .  
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Nastavení parametru zkoušky 

Po kliknuti na ikonu     se zobrazí okno s parametry pro zkoušku. 

 

 

 

V tomto okně lze libovolně měnit parametry zkoušky a poté ukládat do paměti.  
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Změna hodnoty parametru:  

 A) například pro změnu počáteční měřené délky postupujeme takto:  

1. Myší klikneme na místo mezi okna vyznačené šipkou ( viz. obrázek)  

 

2. Po kliknutí napíšeme požadovanou hodnotu do levého okna  

 

 

3. Potvrdíme klávesou ENTER.  

 

 

 B) U parametru s tímto symbolem  volíme hodnoty rolováním. Po kliknutí na tento symbol  se nám 

rozbalí nabídka hodnot ze které vybereme požadovanou hodnotu.    

 

 

Uložení zvolených parametru do paměti. 

Před nastavením všech parametru vybereme volnou položku ze seznamu zkoušek ( seznam zkoušek 
– sloupec v pravé části okna). V řádku Název metody nebo druhu zkoušky přepíšeme tento text 
požadovaným názvem zkoušky a potvrdíme klávesou ENTER.V seznamu zkoušek se zobrazí 

zkouška. Potom nastavíme parametry a stiskem tlačítka Uloženi do paměti uložíme.  
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Vyhodnocení zkoušky 

Zadávání výstupních dat stlačením ikony   se zobrazí tato nabídka  
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V těchto oknech volíme výstupní data o zkoušce. Pro výběr vždy zaškrtneme kliknutím myši na šedé 
políčko. Např.: Síla F1 při 20% tažnosti, EST1 – deformace při síle 10kN, EST3 – deformace při síle 

20kN, atd.… 

Program umožňuje několik typů zatěžování. 

Pod ikonou   v nastavení můžeme volit : 

 

 

 

Normální zatěžování     - všechny běžné trhací, tlakové a ohybové zkoušky . 

Stupňovité zatěžování  - zkoušky se stupňovitým nárůstem nebo poklesem síly s určitou časovou 
 prodlevou na jednotlivých stupních. 

 

Když následujíc í síla je nula, program provede ukončení zatěžování ( F5 = 0 tak F1 – F2 – F3 – F4 -0 
STOP) nebo po volbě F1-Fx-F1-0- STOP zadání to bude (F1 – F2 –F3 –F4 – F3 –F2 –F1 - STOP).  

Hyst. je předepsaná oblast doregulováni sily vyjádřená v % aktuální s íly. v2 je rychlost doregulování 

nastavená v parametrech zkoušky. Volte ji tak aby nedocházelo k  překmitům, ale aby byla dostatečná 
na kompenzaci relaxace. Čas nast. je čas regulované prodlevy při dané síle.  

Čas měření je součtem na úrovni poprvé + při úrovni podruhé při schodech nahoru i dolů.  
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Cyklické zatěžování  - zkoušky s limitními hodnotami síly nebo dráhy uspořádané v několika cyklech. 

 

P.C.       – počet cyklů v jednom cyklu 

Čas H    – prodleva na horní hranici  

Čas D    – prodleva na dolní hranici 

Čas MC – prodleva mezi cykly 

vx - > vp –  změna rychlosti z vx na vp před maximem ( sila nebo dráha podle funkce) 

vx - > vp +  změna rychlosti z vx na vp před minimem ( sila nebo dráha podle funkce) 

Cyklovat můžeme F / F   F max - F min        

                                F / L  F max - L min 

                                L / F  L max - F min 

                                L / L  L max - L min 

Vyberete některou funkci pro cyklus a zadejte hodnoty MAXIMUM, MINIMUM, vx - > vp - , vx - > vp +.  
Pokud budete používat prodlevy = čas H, nebo čas D, tak hodnotu prodlevy v sekundách. Při 

hodnotách 0 nebude přepnutí nebo prodleva. Cyklus, v kterém se zaznamenává graf, se označí 
v šedém rámečku zaškrtnutím. Pro grafické zobrazení je dobré mít silu nebo napětí na ose x, a čas na 
ose y. 

     

Časová konstanta pro osu x je číslo při přepínači rozsahů osy 1x . Nutné nastavit.  
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Pro záznam cyklu zatrhněte u tohoto tlačítko Měř. . 

 

 

Při měření směrem: Dolů nebo Nahoru bude záznam jen do maxima  

                                  Hystereze M.D. nebo Hystereze M.N. bude záznam od minima do minima .  

Hystereze M.D.  Vyhodnocení parametrů EST1-10 a F1-10 směrem dolů.  

Hystereze M.N. Vyhodnocení parametrů EST1-10 a F1-10 směrem nahoru.  

 

Jestliže je v následujíc ím řádku funkce vypnutá (OFF) program ukončí cyklování po posledním cyklu 
v řádku, který je aktivní.  

Při volbě . Poslední cyklus se vrací do minima rychlostí V návrat  

Při zastavení zůstane v minimální hodnotě a ukončí cykly (vracení je možné tlačítky při ručním 

ovládání v1 až v3  nebo po zmáčknutí tlačítka z   na  nebo  . 

 

 

 

Při prodlevách v maximu, minimu nebo mezi cykly rychlost V1 je rychlost udržovací. Touto rychlostí 

dojíždí stroj na přesnou hodnotu (proto ji volte vhodně, ať nedochází k překmitům, ale aby byla 
dostatečná na kompenzaci relaxace).  
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Zobrazování grafu 

Stlačením tlačítka Prohlížení a úprava grafů   můžeme prohlížet a upravovat zkoušku. 
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V tomto panelu si zvolíme graf, který potřebujeme zobrazit (Číslo zkoušky), a klikneme na tlačítko 
„Nahrání zkoušky“, tím dostaneme tuto zkoušku do grafu. Pokud provedeme nějaké změny v grafu,  
můžeme graf uložit pomoci tlačítka „Přepočet a oprava“. Změnu vykreslování grafu můžeme změnit  

stisknutím tlačítka „ZMĚNA SOUBORU“ a zobrazí se okno s nabídkou, do které napíšeme 
požadované změny. Druhým stisknutím tlačítka ZMĚNA SOUBORU, nebo OK v okně se okno uzavře.  

 

 

Stlačením tlačítka ZMĚNA uprostřed vlevo se zobrazí graf takto.  

 

 

 

Uchopením jezdce OSA Y ,OSA X MIN nebo OSA X MAX a držením levého tlačítka my ši je možné 
pohybovat pravítky v jejich osách a zaměřit jakýkoliv bod. Na pravítku se potom zobrazí hodnota.  

Opětným stlačením tlačítka ZMĚNA přejdeme do normálního režimu  
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Protokol o měření zobrazíme stlačením   

 

 

 

 

Editaci povolíme stlačením CTRL + E, ukončíme CRTL + K . 
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Graf před tiskem zobrazíme stlačením   

 

 

 

 

Pro tisk protokolu zajedeme kurzorem myši do levého horního rohu protokolu a zmáčkneme levé 
tlačítko myši, až se objeví ruka na kurzoru. V systémovém nastavení musíme nastavit tisk svisle. 
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Výřez z grafu.  
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Ukončení programu 
 

Po kliknutí na ikonu   

 

 

                               

 

budeme dotázáni, zda chceme program ukončit, pokud ano zvolíme ANO v okně „Zastavení 
programu“. Ukončení může chvíli trvat z důvodu ukládání dat do souboru.  
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Změna roku. 
 

Otevřete panel pro Parametry zkoušky. Protokol musí být nový    !!! 

 

 

 

Přepíšeme rok na aktuální, přejdeme do úpravy   
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Potvrdíme tlačítkem Uložení do paměti   
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Pokud svítí červený varovný nápis  

 

 

 

Přejděte do okna    - nastavení parametru zkoušky. 

 

Pro jednotlivé Adresáře pro uložení stlačte tlačítko  

 

Pokud vše proběhne správně, nápis  zmizí a 

objeví se . 
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Protokoly uživatele. 
 

Protokol PR1 SAV_KE slouží pro zkoušky  

 

 

 

 

Tabulka pod grafem zkoušky. 
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Protokol PR2 SAV_KE slouží pro  

 

 

 

 

 

Tabulka pod grafem zkoušky. 
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Protokol PR3 SAV_KE slouží pro zkoušku  

 

 

 

 

 

Tabulka pod grafem zkoušky. 
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Protokol PR4 SAV_KE slouží pro zkoušku   

 

 

 

 

 

Tabulka pod grafem zkoušky. 
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Protokol PR6 SAV_KE slouží pro zkoušky 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka pod grafem zkoušky. 

 

 

 

 

 


