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UNIVERZÁLNÍ ZKUŠEBNÍ STROJE 
NEJEN PRO TAHOVÉ ZKOUŠKY
Pod pojmem univerzální zkušební stroj neboli „trhačka“ si většina z nás představí stroj pro tahovou 
destruktivní zkoušku kovových materiálů. Možnosti pro využití těchto strojů jsou však daleko širší. Názorným 
příkladem může být stanovení tvrdosti pěnových materiálů vtlačováním.

Pěnové materiály dnes tvoří nezanedbatelnou 
část produkce plastikářského průmyslu a na-
cházejí uplatnění při konstrukci dopravních 
prostředků (sedadla a části interiéru), při výro-
bě nábytku (polstrování, matrace na spaní), pro 
obalovou techniku, ve stavebnictví apod. 

Metodika zkoušek pro určení tvrdosti pěnových 
materiálů je popsána v normách ČSN EN ISO.
Princip zkoušek je založen na vtlačování kru-
hové zatěžovací desky do zkoušeného vzor-
ku materiálu a zjišťování odporu, který materiál 
při tomto úkonu klade, tzn. při předepsané mí-
ře stlačení zkušebního vzorku je strojem ode-
čtena hodnota síly, kterou materiál působí na 
zatěžovací desku. Touto hodnotou je defino-
vána tvrdost zkoušených pěnových materiálů. 
Vlastnímu měření „tvrdosti“ pěnového mate-
riálu pak zpravidla předchází jeho předstlačení 
v několika (nejčastěji třech) cyklech.

Nastavení stroje
Pokud jde o zkušební stroj a jeho nastavení, je 
vhodné, aby tento stroj umožňoval řízení po-
hybu zatěžovací desky prostřednictvím ně-
kolika po sobě jdoucích příkazů pro optimální 
nastavení celého zkušebního procesu v sou-
ladu s podmínkami zkoušek dle výše uvede-
ných norem. Toto je zpravidla řešeno prostřed-
nictvím obslužného SW zkušebního stroje, kdy 
průběh zkoušky dle příslušné normy je obvyk-
le předem nastaven výrobcem stroje formou 
tzv. zkušebních šablon. Formou šablon mo-
hou být přednastaveny i průběhy zkoušek dle 

požadavků růz-
ných podnikových 
směrnic a interních 
předpisů, např. vý-
robců automobi-
lů. V případě potře-
by má uživatel navíc 
možnost paramet-
ry pro průběh zkou-
šek dále upravovat 
a také vytvářet ša-
blony vlastní. 
Vhodnou úpravou 
velikosti pracovní-
ho prostoru zku-
šebního stroje, pře-
devším jeho šířky 
a použitím vhodné-
ho zkušebního pří-
slušenství, je pak 

umožněno zkoušení i rozměrných a tvarově 
složitějších zkušebních vzorků, kterými mohou 
být například celé části sedáků sedadel urče-
ných pro dopravní prostředky – viz foto. Zku-
šební stroj lze také často prostou výměnou 
zkušebního příslušenství rychle a snadno pře-
stavět pro tahovou zkoušku stejného, případ-
ně jiného materiálu. Pro dosažení relevantních 
a reprodukovatelných výsledků zkoušek je také 
třeba, aby zkušební stroj a použité příslušen-
ství vykazoval dostatečnou tuhost (užitečnou 
vlastností stoje je možnost korekce tuhosti) 
a zkoušky byly prováděny vždy za srovnatel-
ných podmínek zkušebního prostředí (teplota, 
vlhkost vzduchu).

Naměřená data jsou běžně zpracována, vy-
hodnocena a uložena v databázi obslužného 
software zkušebního stroje. Ke standardu dnes 
patří možnost vytvářet, editovat, uchovávat 
a případně exportovat (např. ve formátu PDF) 
příslušné protokoly ke zkouškám. Forma a ob-
sah těchto protokolů může být v širokém roz-
sahu modifikována dle individuálních požadav-
ků uživatele. 

Metodika zkoušek pro určení tvrdosti 
pěnových materiálů je popsána 
v normách ČSN EN ISO 2439 – Měkké 
lehčené polymerní materiály – 
Stanovení tvrdosti vtlačováním, 
ČSN EN ISO 3386 – Měkké lehčené 
polymerní materiály – Stanovení 
odporu proti stlačení a části sedadel 
se pak obvykle zkouší podle normy 
DIN 53579. 

Zkoušení pěnových materiálů je 
jen jedním z mnoha příkladů 
rozmanitého využití univerzálních 
zkušebních strojů, kdy slovo 
univerzální má své reálné 
opodstatnění.
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