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Úterý 24. listopadu 2020 

 

Čas Téma Společnost Řečník Jazyk 

9:00 - 9:50 

Úvod do problematiky měření tvrdosti kovových materiálů: 

• Základní principy metod testování tvrdosti kovových 

materiálů: Vickers, Knoop, Brinell, Rockwell 

• Kritéria správné volby metody měření  

• Faktory ovlivňující správné měření  

JD Dvořák 

Viera 

Gärtnerová,  

aplikační 

specialistka 

 CS 

10:00 - 11:30 

Novinky mezi tvrdoměry v roce 2020 pro měření dle Rockwella a 

živá ukázka práce s tvrdoměrem ze showroomu Innovatest: 

• Prezentace novinek mezi automatickými tvrdoměry pro 

měření podle metody Rockwell a Brinell - Fenix 300 a Hawk 

• Nemesis 5100/9100: testování dle Rockwella, Vickerse a 

Brinella – živá ukázka automatického testu na vzorcích 

s rozdílnou výškou.  

Innovatest 

Yvan Deckers, 

International 

Sales 

Manager 

EN 

 

13:00 - 13:45 

Úvod do problematiky měření tvrdosti nekovových materiálů: 

• Základní principy metod testování tvrdosti nekovových 

materiálů: Shore, IRHD, VLRH 

• Kritéria správné volby metody měření  

• Faktory ovlivňující správné měření  

JD Dvořák 

Viera 

Gärtnerová, 

aplikační 

specialistka 

 CS 

14:00 - 14:50 

Praktická ukázka přístrojů pro měření měkkých materiálů Bareiss: 

• DIGI-Test II, BaRotation – možnosti automatického měření, 

integrace systému do výrobní linky  

• Porovnání výsledků testování na manuálních a 

laboratorních tvrdoměrech (Shore A vs. Micro Shore A) 

• Příslušenství pro upevnění vzorků (Barofix, Centrofix) 

• Zásady správného testování 

• Teplota a její vliv na tvrdost materiálů (rozdíly ve 

výsledcích měření tvrdosti v závislosti na rozdílných 

teplotách)  

Bareiss 

Prüfgerätebau  

Katrin Shen, 

Jednatelka 

společnosti  

EN  

 

Na vybrané webinary se můžete registrovat ZDE.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAc820uNqLtN0HP_yTKKBR-QeQ5EPLRjfxQn5hI4m0XvBQCA/viewform?usp=sf_link
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Středa 25. listopadu 2020 

 

13:00 - 13:50 

Měření deformace a průtažnosti se zaměřením na bezkontaktní 

technologie:  

• Přehled bezkontaktních řešení měření deformace a 

průtažnosti (Non-Contacting Strain Solutions/NCSS) 

• Přehled řešení v oblasti NCSS, které poskytuje společnost 

MTS 

• Přehled řešení měření deformace a průtažnosti v různých 

aplikacích zkoušek materiálů  

MTS Systems 

Bernhard 

Gruhn,  

Global Market 

Segment 

Manager   

EN 

15:00 - 15:50 

Mechanické testování v aditivní výrobě: 

• Historie MTS v oblasti aditivní výroby 

• Aditivní výroba (Additive Manufacturing - AM) – jak se AM 

využívá a jak ovlivňuje požadavky na mechanické 

testování?  

• Problematika pre-testů pro AM 

• Problematika post-testů pro AM (anomálie v testování) 

MTS Systems  

Mike Shepard 

Global Market 

Strategy 

Director  

EN 

 

od 25. 11. 2020 

Dostupnost nového videa s ukázkou práce s elektrodynamickým 

zkušebním systémem Acumen od MTS Systems 

• Ukázka vlastností zkušebního stroje 

• Praktické tipy a rady 

Pro zaslání odkazu ke stažení videa se 

můžete registrovat pomocí on-line 

dotazníku.  

 

 

Na vybrané webinary a pro zaslání odkazu ke stažení videa „Acumen“ se můžete registrovat ZDE. 

https://www.testsysteme.cz/elektrodinamycke
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAc820uNqLtN0HP_yTKKBR-QeQ5EPLRjfxQn5hI4m0XvBQCA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAc820uNqLtN0HP_yTKKBR-QeQ5EPLRjfxQn5hI4m0XvBQCA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAc820uNqLtN0HP_yTKKBR-QeQ5EPLRjfxQn5hI4m0XvBQCA/viewform?usp=sf_link

