Metalograﬁe a Chemie

Nabízené služby
ź

Posuzování zbytkové životnosti konstrukcí a zařízení

ź

Komplexní rozbory výrobních a provozních poruch

ź

Stanovení makrostruktury a mikrostruktury materiálů

ź

Nedestruktivní testování materiálů a konstrukcí

ź

Kontrola svarových spojů

ź

Chemické rozbory kovů, slitin a ostatních anorganických materiálů

ź

Chemické rozbory plastů, ropných produktů, olejů, paliv a maziv

ź

Určení charakteristiky kapalin (bod vzplanutí, bod hoření, spalné teplo,

výhřevnost)

ź

Korozní zkoušky - cyklické, mezikrystalická koroze, potenciostatické měření

Technické vybavení

www.vzuplzen.cz

ź

Přípravna vzorků od firmy Struers

ź

Mikroskop Nikon Epiphot 300 se systémem obrazové analýzy Image Pro

ź

Optický mikroskop Olympus PMG 3

ź

Elektronový řádkovací mikroskop JEOL JSM 6490 LV

ź

Elektronový transmisní mikroskop JEOL JEM 1200 EX

ź

Přenosné mikroskopy PRIOR a Struers PSM 5

ź

Mikrotvrdoměr LECO DM-AMH 55

ź

Cyklická korozní komora SaltEvent SC/UKWT 1000

ź

Optický emisní spektometr Q4 TASMAN
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Zkušebna metalograﬁe

Posuzování zbytkové životnosti
energetických zařízení
ź NDT zkoušky a určování zbytkové životnosti zařízení pro české i zahraniční
elektrárny

Stanovení makro a mikrostuktury materiálů
ź
ź
ź

Metalografické rozbory pro výrobce a obchodníky s hutními polotovary
Komplexní materiálové posudky pro výrobce strojních součástí

Hodnocení svarových spojů pro výrobce a provozovatele energetických

zařízení

Aplikovaný výzkum
ź
ź

Materiálové vlastnosti modifikovaných Ni superslitin

Nové technologie spojování komponent průtočné části turbín pro ultra super

kritické parametry páry

ź

Díly parních turbín se zvýšenou odolností proti působení creepu a únavového

poškození

ź

Microstructural investigation of welds manufactured from advanced creep

resisting materials for steam power plants

ź
ź

www.vzuplzen.cz

Opravné svařování tlakových nádob jaderných reaktorů VVER 1000

Výzkum a vývoj korozně odolné NT lopatky pro parní turbíny
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