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Zkoušky pevnosti a únavové životnosti konstrukcí a jejich částí při simulaci reálného ź

provozního zatížení pomocí elektrohydraulických zatěžovacích systémů (včetně 

simulace odezvy na provozní zatížení)

Tenzometrická měření namáhání konstrukcí a strojů v provozních podmínkách (včetně ź

měření na rotujících částech strojů, v magnetickém poli, agresivním prostředí, při 

teplotách -269 °C až 500 °C)

Únavové zkoušky konstrukčních materiálů v rozsahu teplot do 600 °Cź

Výpočtová predikce provozní únavové životnostiź

Měření technologických a zbytkových napětíź

Laboratorní tenzometrická měření jednoosého i víceosého namáháníź

Zkoušky seismické odolnosti a otřesuvzdornostiź

Pádové zkoušky výrobků do hmotnosti 15 tź

56 kanálový plně digitální řídicí systém IST Labtronic 8800 s modulem RS TWR k přesné ź

reprodukci naměřených signálů z reálného provozu 

Statické a dynamické měřicí ústředny s automatickým zpracováním dat, HBMź

Dva odpružené bloky (4 x 4 a 4 x 8 m), upínací plocha (5 x 10 m) ź

Dva vibrační stoly - vertikální stůl (1200 x 1600 mm), nosnost 3000 kg, max. zdvih 100 ź

mm, max. zrychlení 6 g, horizontální stůl 1400 mm x 2500 mm, nosnost 3000 kg, max. 

zdvih 250 mm, max. zrychlení 8 g

Únavové zatěžovací strojeź

Sada servoválců od 7 kN do 630 kN s pracovními zdvihy (20 - 250 mm)ź

Upínací pole (11,5 x 14,5 m) s universálním stavebnicovým upínacím systémem Schenck ź
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Dynamická zkušebna

Zkoušky kolejových vozidel ve VZÚ Plzeň

Zkoušky silničních vozidel

Výzkumné a vývojové projekty
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Vibrační zkoušky klimatizačních jednotek lokomotivź

Únavové zkoušky rámů podvozků vagonůź

Únavové zkoušky rámů podvozků lokomotivź

Zkoušky kompozitových hnacích hřídelíź

Zkoušky tažného zařízeníź

Testy řízených tlumičů autobusuź

Simulace reálného provozního zatížení nákladního vozu Daewoo Aviaź

Podvozek vlakové jednotky s vnitřním rámemź

Ecobogie - inovativní lehký železniční podvozek s nízkými silami na traťź

Vývoj nové modulární řady čelních a kuželo-čelních převodovek pro ź

průmyslové aplikace
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