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ź Zkoušky při statickém a rázovém zatěžování

ź Zkoušky svarových spojů (WPQR)

ź Zkoušky tvrdosti kovových materiálů a plastů

ź Zkoušky odolnosti proti porušení křehkým lomem

ź Měření rychlosti růstu trhliny při cyklickém zatěžování

ź Zkoušky žárupevnosti (creep), zkoušky relaxace 

ź Měření nízko a vysoko-cyklové únavy

ź Doosan Škoda Power 

ź Doosan Babcock

ź PILSEN STEEL

ź ŠKODA JS

ź GE TS

ź Sokolovská uhelná

ź Pentar-ZBA Horní Slavkov

ź Czech Precision Forge 

ź ŠKODA TVC

ź ELITEX Machinery Kdyně

ź ÚJV Řež

ź ZVVZ

ź Altstom Power

ź BRUSH SEM

ź ESPI

ź TUV Bayern SZA

ź Seele

ź ŠKODA TRANPORTATION

ź Yan Feng

ź ZWICK a Zwick-Amsler zkušební stroje se zatěžovací 

kapacitou od 2N do 250 kN

ź Kyvadlová rázová kladiva WOLPERT, AMSLER a WPM

ź Tvrdoměry Vickers Armstrong, Vickers-Brinell – HPO 250, 

Rockwel RB-1 a HT2003, AMSLER HT 8003, Přenosný 

tvrdoměr INSTRON

ź Creepová laboratoř vybavena testovacím zařízením pro 

zkoušky až do 1100 °C a zatížením do 30 kN

Testování mechanických vlastností kovů, 

slitin, plastů atd. Zkoušení svarových spojů 

(WPQR) i pevností finálních dílů. 

Součást zkušebny akreditované podle 

ČSN EN ISO/IEC 17025.



Materiálová analýza dodaných materiálů i finálních 

součástí:

ź Testování mechanických vlastností

ź Porovnávání mechanických vlastností

ź Zjišťování zbytkové životnosti materiálů, komponent

ź Zkoušky tahem

ź Zkoušky vrubové houževnatosti 

ź Měření tvrdosti

Také provádíme:

ź Únavové zkoušky

ź Creepové zkoušky (zkoušky tečení)

ź Zkoušky lomové houževnatosti

ź Testování finálních výrobků či polotovarů dodaných 

zákazníkem

ź Testování svařenců, výlisků, šroubových a nýtovaných 

spojů

ź Testování kompozitních materiálů, plastových výrobků

ź Testování tenkých plechů, drátů, pletených lan i 

popruhů

ź Spolupráce s automobilovým průmyslem - testování 

nýtovaných spojů dveřních výplní

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.

ź Vyhodnocení svarů: NDT, mechanické a metalografické 

zkoušky

Dále nabízíme:

ź Zajištění WPQR na klíč

ź Vytvoření pWPS

ź Zajištění požadovaného základního a přídavného 

materiálu

ź Zajištění dozorujícího orgánu

ź Připravení potřebné dokumentace

ź Svaření zkušebních spojů

ź Vyhodnocení svarů včetně NDT, mechanických a 

metalografických zkoušek

ź Vystavení certifikátu WPQR inspekčním orgánem

Atypické mechanické zkoušky

Vyhodnocení svarů WPQR

Zkoušky mechanických vlastností
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