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Žárové nástřiky
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ź Aplikace ochranných povlaků metodami žárových nástřiků na 

bázi kovů, slitin, superslitin, cermetů a keramiky

ź Žárově stříkané povlaky odolné proti otěru, abrazi, erozi, korozi, 

vysokým teplotám

ź Výzkum, vývoj a poradenství v oblasti žárově stříkaných 

povlaků

ź Tribologické testování materiálů a povlaků 

ź Zkoušení abrazivní a erozní odolnosti materiálů i povlaků

ź Adhezivní zkoušky povlaků

ź Doosan Škoda Power

ź GE Aviation Czech

ź SANBORN

ź Sigma Pumpy Hranice

ź Tribo Engineering

ź ŠKODA JS

ź AERO Vodochody AEROSPACE

ź United Energy Komořany

ź ŠKODA TS

ź PD-Refractories

ź Wikov Gear

ź Žárový nástřik součástí o max. délce 6000 mm, max. průměru 

1800 mm a max. hmotnosti 6000 kg

ź Zařízení pro vysokorychlostní nástřik plamenem JP-5000 od 

firmy TAFA Incorporated (metoda HP/HVOF - High Pressure/ 

High Velocity Oxygen Fuel)

ź Zařízení pro nástřik elektrickým obloukem Model 9000 od firmy 

TAFA Incorporated

ź Zařízení pro nástřik plamenem 6P-II od firmy GTV

ź Zařízení pro určování abrazivní odolnosti podle ASTM G-65 

(Dry Sand Rubber Wheel)

ź Zařízení pro určování adhezivních vlastností dle ASTM C633

ź Zařízení pro určování erozní odolnosti

Výzkum a vývoj v oblasti žárově nanášených 

povlaků, zakázková výroba a renovace 

součástí technologiemi žárových nástřiků.



Vývoj a testování povrchů

ź Vývoj vhodného povrchu pro konkrétní aplikace, 

včetně multivrstev

ź Analýza prostředí a návrh vhodného povrchu 

do konkrétního prostředí

ź Testování mechanických, korozních, 

tribologických vlastností povrchu

ź Zajištění dotačního financování, příprava 

podkladů pro VaV daňové úlevy

ź Management vývojových projektů

ź Návrh a realizace průmyslové aplikace povrchu

ź Zajištění komplexních subdodavatelských 

služeb

ź Přednástřikové operace (odmaštění, 

tryskání, kontrola zbytkového korundu, 

krytování)

ź Nástřikové operace (nástřik HP/HVOF, 

plamenem, elektrickým obloukem, 

plazmou)

ź Finální úprava povrchu (broušení, 

soustružení, frézování)

ź Tepelné zpracování (popouštění)

Průmyslová aplikace

Technologie nástřiků ve VZÚ Plzeň

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 Nástřik HP/HVOF

ź Nástřik plamenem

ź Nástřik elektrickým obloukem

ź Nástřik plazmou
ź

ź Více jak 500 druhů materiálů pro depozici

ź Čisté kovy, karbidy, superslitiny

ź Keramika, cermety, polymery

ź Odolnost vůči otěru, erozi a korozi

ź Povlaky s tlakovým pnutím

ź Certifikace pro letectví a energetiku
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