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Zkušebna hluk a vibrace poskytuje tyto služby: Reference: 

Technické vybavení: 

ź Měření hluku a vibrací, identifikace zdrojů hluku a vibrací, 

návrhy na snížení vibrací a protihluková opatření - stroje a 

zařízení, dopravní prostředky

ź Vibrodiagnostika turbín, generátorů, převodovek, čerpadel

ź Provozní vyvažování rotačních strojů

ź Kontrola dynamických vlastností betonových základů strojních 

zařízení 

ź Experimentální modální analýza

ź Výpočet dynamického chování rotorů a rotorových soustav

ź Experimentální modální analýza čel vinutí generátorů

ź Měření akustického výkonu

ź Telemetrická měření namáhání, teploty a dalších fyzikálních 

veličin na rotujících částech

ź Měření hluku a vibrací agregátů v bioplynových stanicích

ź Multianalyzátor PULSE, Brüel&Kjaer

ź Software ME´scopeVES pro modální analýzu, Vibrant 

Technology

ź Měřicí systém ABACUS – 24 kanálů

ź Měřicí systém NI (National Instruments)

ź Měřicí systém ADRE, Bently Nevada

ź Elektromagnetický budič vibrací Brüel&Kjaer

ź Přesné integrující zvukoměry Brüel&Kjaer

ź Intenzitní sonda Brüel&Kjaer

ź ČEZ

ź Doosan Škoda Power 

ź BRUSH SEM 

ź ŠKODA Praha Invest 

ź PROFESS 

ź ŠKODA ELECTRIC 

ź Brush HMA Bv 

ź ETD Transformátory

ź Siemens

ź ŠKODA TRANSPORTATION

ź Wikow Gear

ź ČKD Howden

ź AVL List

Akreditované i neakreditované testování 

hluku a vibrací zařízení v energetice a 

dopravních prostředků.

Součást zkušebny akreditované podle 

ČSN EN ISO/IEC 17025.



ź Experimentální identifikace dynamických vlastností 

základů rotorových soustav parních turbín

ź Provedení dynamických zkoušek základů energetických 

bloků

ź Měření dynamického namáhání lopatek za rotace

ź Experimentální modální analýza lopatek parních turbín

ź Vibrodiagnostika turbín

ź Vyvažování rotačních strojů

Referenční projekty

Náklady na projekty výzkumu a vývoje realizované VZÚ Plzeň lze uplatnit jako daňově uznatelný náklad a současně (podruhé) jako 

odčitatelnou položku od základu daně z příjmu právnických osob.

Měření hluku

Vibrační zkoušky, vyvažování turbín

ź Modelování provozních tvarů kmitů základů parních 

turbín

ź Konstrukční návrh a výpočet prototypu zkušebního 

segmentového ložiska pro rotorovou soustavu turbíny

ź Měření hluku v dopravních prostředcích

Experimentální zkoušky a výpočtové modelování
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