
 

 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ VTP 2020 

 

  

 
Plynový chromatograf Agilent 7820 GC 

 

Rastrovací elektronový mikroskop VEGA 3 
LMU 

 Stanovení plynných směsí 
 Definování obsahu těkavých látek 

a organických látek 

 Složení organických směsí 

 Chemická analýza strukturálních složek 
 Stanovení velikosti složek 
 Měření hloubky prokalené vrstvy 

 EDX analýza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Konfokální rastrovací mikroskop Olympus 

LEXT OLS 3100 
 

Univerzální zkušební stroj (trhačka) 
Hegewald & Peschke, Inspekt 100 kN 

 Obrazová analýza 
 Stanovení velikostí fází a jejich procentuální 

zastoupení 

 Vyhodnocování mechanických vlastností 
 Tah, Tlak 
 Měření sečné tuhosti gumových podložek 
 Stanovení mechanických vlastností 

dopravních pásů 



 

 

ANALÝZY, ZKOUŠKY, MĚŘENÍ 

NEDESTRUKTIVNÍ MĚŘENÍ  

Stanovení profilu povrchu, geometrických tolerancí 
vzniklých ve výrobě, zjišťování vad v materiálu, 
kontrola těžko dostupných míst, monitorování 
vysokorychlostních procesů, zjišťování odolnosti 
vůči korozi, kontrola tloušťky nátěrů a povrchových 
vrstev po ošetření materiálů 
 

 Měření parametrů drsnosti povrchu 
 Kruhovitosti 
 Termovizní měření 
 Měření ultrazvukem,  
 Měření pomocí videoskopu, digitální makrozáznamy 
 Možnost vysokorychlostního snímání pomocí 

vysokorychlostní kamery (150.000 fps) 
 Detekování povrchových vad pomocí kapilární zkoušky 
 Hodnocení korozního napadení - kvantifikace (hloubka 

napadení, tloušťka po korozi apod.), zkoušky v korozní 
komoře s vyhodnocením, zkoušky odolnosti materiálu na 
mezikrystalovou korozi atd. 

 Přesné měření tloušťky povrchových vrstev metalograficky 
- povlaků, nátěrů, elox vrstvy, pasivních vrstev, kovových 
povlaků, měření nitridridované a cementované vrstvy atd. 

 Celkové hodnocení makro a mikrostruktrury - velkost zrna, 
rekrystalizace, velikost dendritických buněk, metalurgická 
kvalita materiálu, porezita, vměstky, kvantitativní měření 
jednotlivých strukturálních složek pomoci obrazové analýzy 
ve 2D a 3D atd. 

 Fraktografické analýzy lomových ploch, EDX a analýzy 
materiálů 

 Externí analýza chemických prvků v materiálu – přenosný 
spektrometr 

 Složení plynných směsí, stanovení plynů 
 

 
 
Špičkové vybavení:  

 Elektronový mikroskop 
 Spektrometr Q4 Tasman 
 Univerzální zkušební stroj (trhačka) Inspekt 100kN atd. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

DESTRUKTIVNÍ MĚŘENÍ  

Stanovení mechanických vlastností materiálů, 
zbytkových napětí v materiál, zjišťování 
chemického složení vstupních i výstupních 
materiálů z výroby 
 

 Pevnost Rm , Smluvní mez kluzu Rp, Tažnost A, 
Kontrakce Z a další 

 Tvrdost podle Brinella, Vickerse, Knoopa a 
Rockwella, měření mikrotvrdosti 

 Zkoušení fyzikálních parametrů dopravních pásů 
s textilní kostrou 

 Měření chemického složení materiálu (Cu slitiny, Al 
slitiny a oceli) 

 Stanovení obsahu látek v tuhých materiálech 
a kapalinách 

 
 

 

SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY  

 Legování, očkování, modifikování, výtěžnosti tavícího procesu, metalurgické čistoty atd. 

 Měření sečné tuhosti podkladnic kolejových systémů 

 Kvantitativní měření jednotlivých strukturálních složek pomoci obrazové analýzy (velikost a 

počet intermetalických fází, % porezity, velikost vměstků 

 Termodynamická analýza 

 Stanovení tvrdosti měkkých a středně tvrdých materiálů (guma, pryž, pryskyřice) tvrdost dle 

Shoreho 

 Identifikace složení plynů při odpaření a přetavování, složení organických směsí, těkavých 
látek 

CHEMICKÉ ZKOUŠKY  

 Chemické leptání kovů a slitin pro pozorování mikro a makrostruktur 

 Elektrolytické leptání Al slitin 

 Elektrolytické leštění různých kovových materiálů 

 Stanovení vodivosti 

 Stanovení pH 

 Stanovení rozpuštěného kyslíku 

 Stanovení železa (spektrofotometricky) 

 Stanovení mědi (spektrofotometricky) 

 Stanovení manganu (spektrofotometricky) 

 Stanovení peroxidu vodíku 

 Stanovení chloridu amonného ve vodném roztoku 

 Stanovení mědi ve vodných roztocích a kovových materiálech 

 Stanovení čísla kyselosti motorové nafty 

 Stanovení amonných iontů (spektrofotometricky) 

 Příprava roztoků o přesné koncentraci, pufrů a činidel 



 

 

PRO ZDOKONALOVÁNÍ PROCESŮ V PODNICÍCH 

NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ ANALÝZY 

 Analýza zákazníkem (managementem podniku) určeného podnikového procesu z hlediska 

věcného, z hledisek času, nákladů, kvality, personální náročnosti, a následný návrh změn 

procesu s cílem jeho zdokonalení. 

 Analýza podnikových logistických procesů s cílem jejich zdokonalení. 

 Navrhování brousicích kotoučů pro konkrétní materiál a požadovanou jakost povrchu. Analýza 

změn v povrchové vrstvě při jejím zatížení. 

 Řešení technologických problémů a optimalizace technologií v oblasti zpracování hliníkových 

materiálů. 

 Výzkum, řešení problémů a optimalizace vlastností hliníkových materiálů v oblasti tavení, 

odlévání, tváření, obrábění, korozních vlastností a povrchové ochrany materiálů 

 Optimalizace broušení, navrhování řezných podmínek, testování řezných kapalin pro 

broušení. 

 Zkoumání, vyhodnocování a optimalizace tepelných procesů u hliníkových materiálů. 

KURZY Z OBLASTI MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ 

 Metalografie a fraktografie – nástroje při řešení výrobních a 

technologických problémů 

 Kvalitativní a kvantitativní vyhodnocování struktur u Al 

materiálů 

 Hliník a jeho slitiny – vlastnosti, použití a technologie 

 Nové technologie a trendy v materiálech 

 Praktické zkoušení materiálů  

 Technické materiály 

 Technická chemie 

 Slévárenská technologie 

 Obrábění kovů 

 Nové poznatky v obrábění kovů 

 Broušení 

 

 

 

KURZY PRO PODPORU STUDIA NA VYSOKÉ ŠKOLE 

 Technická fyzika I 


