ZKOUŠKY, MĚŘENÍ, ANALÝZY
VIBRAČNÍ A TLAKOVÉ ZKOUŠKY
KOROZNÍ A KLIMATICKÉ ZKOUŠKY

VIBRAČNÍ
A KLIMATICKÉ
ZKOUŠKY

ZKOUŠKY MECHANICKÉ ODOLNOSTI
VZLU TEST, a.s. poskytuje široké spektrum vývojových, kvalifikačních a sériových zkoušek pro výrobky
z různých oborů. Jedná se především o zkoušky se
zaměřením na mechanickou a klimatickou odolnost
výrobků. Mezi nejžádanější zkoušky patří mechanické
vibrační zkoušky, které jsou prováděné na moderních
elektrodynamických vibračních a rázových zařízeních
umožňujících provádět i kombinované zkoušky (vibrace, rázy, teplota, vlhkost).

»

zákazníci:
•
•
•
•
•
•

zkoušky pro letecký sektor
všeobecné strojírenství
automobilový průmysl
kolejová vozidla
výrobce elektroniky a elektrotechniky
kosmický průmysl

KLIMATICKÉ A KOROZNÍ ZKOUŠKY
VÝROBKŮ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV
Extrémní vlivy prostředí jsou zkoušeny ve specializovaných klimatických komorách. Klimatické a korozní zkoušky výrobků a povrchových úprav zahrnují
zkoušky odolnosti na environmentální vlivy, jako jsou
vlhkost, teplo, chlad, teplotní šoky, solná mlha, SO2,
cyklické kombinované testy (např. SWAAT), ozon, simulované sluneční či UV záření, prach, krytí aj.
Doplňujícími činnostmi jsou analýzy chemického složení kovových materiálů, analýzy čistoty hydraulických
kapalin, olejů, či paliv, nebo analýzy galvanických lázní.

»

zákazníci:
• firmy provádějící povrchové úpravy strojírenských výrobků vystavených vlivům prostředí
• výrobci přístrojů a systémů určených pro
provoz v extrémních podmínkách
• dodavatelé komponent pro automobilový,
letecký a jiný dopravní průmysl
• výrobce elektroniky a elektrotechniky

VNĚJŠÍ VLIVY

ZKOUŠKY

TYPICKÉ NORMY - PŘÍKLADY

KLIMATICKÉ

chlad

EN 60068-2-1

teplo

EN 60068-2-2

střídání teplot vč. teplotních šoků

EN 60068-2-14, DIN 40046

vlhké teplo (konstantní, cyklické)

EN 60068-2-30, EN 60068-2-38, EN 60068-2-78, PV1200

simulované sluneční a uv záření

EN 60068-2-5, EN ISO 11341

vysoký či nízký tlak

EN 60068-2-13, EN 60068-2-41

krytí a hermetičnost:

EN 60529, DIN 40050,

- prach

EN 60034-5, EN 50102

- voda, postřik, déšť

EN 60068-2-68

korozní zkoušky

EN ISO 9227, ISO 6988, EN 60068-2-52,
EN ISO 6270-2,

CHEMICKÉ

- kondenzační
- solná mlha (konstantní či cyklické), NSS, ASS, CASS, SWAAT, …

ASTM B117, ASTM G85,
PV 1208, PV 1210, VDA 621-415

zkoušky ozonem

ISO 1431, JIS K6301, DIN 53509

vibrace (sinus, random, sine on random, …)

EN 60068-2-6, EN 60068-2-64, EN 61373

údery a rázy

EN 60068-2-27

lineární zrychlení

IEC 68-2-7

kombinované zkoušky teplo/chlad/vlhkost - vibrace/rázy

IEC 68-2-50, IEC 68-2-51, IEC 68-2-53

- za přítomnosti SO2

MECHANICKÉ

ZKOUŠKY MECHANICKÉ ODOLNOSTI
VYBAVENÍ

ELEKTRODYNAMICKÉ
VIBRAČNÍ A RÁZOVÉ
ZAŘÍZENÍ S KLUZNÝM
STOLEM LDS
V890-LPT900 COMBO

• max. statické zatížení do 700 kg
• použitelný frekvenční rozsah 1 - 2300 Hz
• špičková síla při sinusových vibracích
53,4 kN
• RMS síla při náhodných vibracích 55,6 kN
• špičková síla při rázu půlsinusového
průběhu 166,8 kN
• max. amplituda výchylky 25,4 mm,
rychlosti 1,6 m.s-1, zrychlení 392 m.s-2
• rozptylové magnetické pole < 2,0 mT

ELEKTRODYNAMICKÉ
VIBRAČNÍ A RÁZOVÉ
ZAŘÍZENÍ S KLUZNÝM
STOLEM TIRA
S597/LS-340

• max. statické zatížení do 610 kg
• použitelný frekvenční rozsah DC - 3000 Hz
• špičková síla při vibracích 35 kN,
při rázu 70 kN
• max. amplituda výchylky 25,4 mm
• max. amplituda rychlosti při vibracích
1,8 m.s-1, při rázech 2,5 m.s-1
• max. amplituda zrychlení při vibracích
110g, při rázech 220g

ELEKTRODYNAMICKÉ
VIBRAČNÍ A RÁZOVÉ
ZAŘÍZENÍ S KLUZNÝM
STOLEM LDS V850 440 HBT 600 COMBO

• max. statické zatížení do 350 kg
• použitelný frekvenční rozsah do 3000 Hz
• špičková síla při sinusových vibracích
22,2 kN
• RMS síla při náhodných vibracích 22,2 kN
• špičková síla při rázu půlsinusového
průběhu 66,7 kN
• max. amplituda rychlosti 2 m.s-1,
zrychlení 60g

KLIMATICKÁ KOMORA
CTS PRO
KOMBINOVANÉ
ZKOUŠKY S VIBRACEMI

•
•
•
•
•
•

-70 až +180°C
relativní vlhkost 10 až 95%
rychlost změny teploty 2°C.min-1
rozměry (š/v/h) 1200×1050×1100 mm
dva otvory pro kabely ø12 cm
max. zatížení dna 150 kg.m-2

TEPLOTNÍ KOMORA
VÖTSCH VTV 7060-5
PRO KOMBINOVANÉ
ZKOUŠKY S VIBRACEMI

•
•
•
•

-70 až +180°C
rychlost změny teploty 5 K.min-1
rozměry (š/v/h) 800×950×800 mm
průchodky pro kabely ø12 cm

SYSTÉMY PRO ŘÍZENÍ
VIBRACÍ VR8500 A
VR8500-8

• 4 a 8 vstupů pro řízení vibrací
a monitorování zkoušky (moduly Sine,
Random, Sine on Random, Shock, FDR,
Transient Capture, ...)

SYSTÉM PRO ŘÍZENÍ
VIBRACÍ SD 2552B

• 8 vstupů pro řízení vibrací a monitorování
zkoušky (Random, Sine, Mixed-Mode,
ClassicalShock)

CENTRIFUGA SMK1

• hmotnost zkoušeného předmětu max
50 kg
• max. rozměry zkoušeného předmětu
50×50×50 cm
• rozsah zrychlení 0,5 až 25g

KLIMATICKO-KOROZNÍ ZKOUŠKY VÝROBKŮ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV
VYBAVENÍ

TEPLOTNÍ A
VLHKOSTNĚ TEPLOTNÍ
ZKOUŠKY

• klimatické komory Weiss Umwelttechnik,
Vötsch Industrietechnik, CTS a Angelantoni
• objemy 160, 250, 570, 600, 1000, 1500,
2500, 3500 dm3
• teplotní rozsah -80 °C až +180 °C
• relativní vlhkost až 98 %
• rychlost změny teploty až 5 K.min-1
• programování a řízení komor pomocí SW
S!MPATI, WinKratos a CTS CID-software

ZKOUŠKY
TEPELNÝMI ŠOKY

• teplotní šoková komora Weiss Umwelttechnik
• objem zkušebního prostoru 3x200 dm3
• teplotní rozsah -80 až +180 °C

KOROZNÍ
ZKOUŠKY
SOLNOU MLHOU

• komory Vötsch Industrietechnik, Gerb. Liebsch,
Erichsen, Unique Electronics Limited pro
zkoušky v solné mlze a cyklické korozní testy
• objemy 60, 450, 480, 2x1000 dm3

KOROZNÍ
ZKOUŠKY - SO2

• korozní komora Gerb. Liebsch pro zkoušky
povšechnou kondenzací za přítomnosti oxidu
siřičitého
• objem 300 dm3

ZKOUŠKY UV A
SLUNEČNÍM
ZÁŘENÍM

• komora pro zkoušky globálním slunečním
zářením Weiss Umwelttechnik (zkušební plocha
cca 600 x 600 mm, 300-3000 nm, 1,12 kW.m-2)
• komora pro zkoušky UV zářením ATLAS
(zkušební plocha 200 x 280 mm, 300-800 nm,
do 765 W.m-2)

ZKOUŠKY
CHLADEM/TEPLEM

• komory pro zkoušky chladem/teplem Memmert,
EPS, WSU, Frigera, apod.

ZKOUŠKY OZONEM

• komora pro zkoušky ozonem Weiss
Umwelttechnik (160 dm3)
• ozonový generátor a analyzátor Anseros

ZKOUŠKY KRYTÍ,
PRACHEM, VODOU

• komora pro zkoušky krytím - prachem (mastek);
Weiss Umwelttechnik o objemu cca 1000 dm3
• komora pro zkoušky prachem (SiO2) PK - VZLU
• komora pro zkoušky krytím - vodou (výkyvná
trubice, padající kapky) PTL Dr. Grabenhorst,
o objemu cca 1000 dm3

CHEMICKÉ
ROZBORY
HUTNÍHO
MATERIÁLU

MĚŘENÍ
A HODNOCENÍ
VLASTNOSTÍ
POVLAKŮ

• spektrometr OES BAIRD Foundrymate
• spektrální analýzy kovů na bázi Fe, Al a Cu
• barevný odstín - Spektralfotometr X-Rite SP60;
osvitový box MATCHMASTER 425 MC
• lesk - leskoměr PMG - 268 (MG268-F2)
• tloušťka - magnetická metoda a vířivé proudy;
přístroje List Magnetik a Phynix Surfix
• přilnavost - Multi-Cross Cutter Erichsen;
automatický Scratch Hardness Tester 430P
Erichsen, odtrhoměr Comtest OP1 P20
• tvrdost - FL-2000-H Heinrich Bareiss (dle
Buchholze); sada tužek a zařízení pro WolffWilborn test
• laboratorní a metalografické mikroskopy a sw
vybavení

»

ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG
Zkušebna hydrauliky provádí zkoušky hydrostatickým a hydrodynamickým tlakem, destrukční tlakové zkoušky, homologační zkoušky
přístrojů a zařízení pro alternativní pohon vozidel na LPG a CNG,
teplotní zkoušky, kalibrace kapalinových a plynových tlakoměrů.

»

TLAKOVÉ
ZKOUŠKY

zákazníci:
•
•
•
•
•

výrobci hydraulických prvků a systémů
výrobci komponent pro systémy LPG/CNG
výrobci klimatizačních jednotek pro automobily
výrobci tlakových nádob, hadic a trubek
výrobci, prodejci a uživatelé tlakoměrů

» vybavení:
•
•
•
•

zdroje statického tlaku 300 MPa
zdroje dynamického tlaku pro cyklování do 50 MPa
klimatická komora pro teplotní a vlhkostní zkoušky
etalony pro kalibraci tlakoměrů

nabízíme:

ZKOUŠKY HYDROSTATICKÝM TLAKEM
• zkoušky těsnosti a pevnosti do tlaku 300 MPa
• zkoušky výměníků, výparníků a kondenzátorů
• zkoušky tlakových nádob
• zkoušky kovových a kompozitních
hydraulických prvků
• zkoušky hydraulických hadic
• zkoušky brzdových trubek
ZKOUŠKY HYDRODYNAMICKÝM TLAKEM
• cyklické zkoušky do tlaku 50 MPa
• cyklické zkoušky výměníků, výparníků
a kondenzátorů
• cyklické zkoušky kovových i kompozitních
hydraulických prvků
• cyklické zkoušky hadic
• cyklické zkoušky brzdových trubek
KALIBRACE KAPALINOVÝCH A PLYNOVÝCH
TLAKOMĚRŮ
ZKOUŠKY KOMPONENT PRO SYSTÉMY LPG/CNG
• homologační zkoušky přístrojů a zařízení pro
alternativní pohon motorových vozidel na LPG
a CNG podle mezinárodních předpisů EHK 67,
EHK 110 a norem ISO 15500.

VYBAVENÍ

ZKOUŠKY
STATICKÝM
TLAKEM

• Zdroj hydraulického tlaku s multiplikátorem do tlaku 300 MPa
• Zdroj hydraulického tlaku s multiplikátorem a pancéřovou
skříní (š/v/h) 800x2100x400 mm do tlaku 300 MPa
• Zdroj hydraulického tlaku s pancéřovou skříní (š/v/h)
1200x2400x600 mm do tlaku 25 MPa
• Vysokotlaký kompresor Astra 160E do tlaku 33 MPa

ZKOUŠKY
DYNAMICKÝM
TLAKEM

• Hydraulický agregát Bosch Rexroth s proporcionálním
redukčním ventilem (max. frekvence 16 Hz) do pulsního tlaku
30 MPa a teploty +80°C
• Zkušební zařízení na cyklování hadic do pulsního tlaku 50 MPa
a teploty +95°C
• Hydraulický agregát Bosch Rexroth do pulsního tlaku
3 MPa a teploty +80°C
• Zkušební zařízení na ověřování spolehlivosti zubových
a pístových hydrogenerátorů do pulsního tlaku 25 MPa
a teploty +90°C
• Zkušební zařízení na pulsní zatěžování hydraulických prvků
do tlaku 25 MPa a teploty +90°C

TEPLOTNÍ
ZKOUŠKY

• Klimatická komora CTS s testovacím boxem 2500 dm3, (š/v/h)
1000x2500x1000 mm, teplotní rozsah –70°C až +180°C,
rychlost změny teploty
4 K.min-1, řízení a monitorování pomocí CID-PRO software

KALIBRACE
TLAKOMĚRŮ

• Metrologické pracoviště pro kalibraci tlakoměrů o rozsahu –90
kPa až 100 MPa, pracovní etalony HBM s přesností 0,05%,
měření a zpracování výsledků programem WinMer

MĚŘENÍ
A SBĚR DAT

•
•
•
•

Měřící ústředny DEWETRON
Karty sběru dat DAQCard National Instruments
Snímače GEMS Sensors a HBM
Software LabVIEW a DEWESoft

NORMY
ČSN EN ISO
6803

Pryžové a plastové hadice a hadice
s koncovkami - Zkouška dynamickým
hydraulickým tlakem bez ohýbání

ČSN EN ISO
1402

Pryžové a plastové hadice a hadice
s koncovkami - Zkoušky hydrostatickým tlakem

ČSN 11 9008 Hydrostatické mechanismy - Metody zkoušení
Předpis
EHK 67.01

Homologační zkoušky komponent palivového
systému na zkapalněné ropné plyny (LPG)

Předpis
EHK 110

Homologační zkoušky komponent palivového
systému na stlačený zemní plyn (CNG)

ISO 15500

Zkoušky komponent palivového systému
na stlačený zemní plyn (CNG)

ČSN EN
378-2

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla

ČSN EN
13322-2

Lahve na přepravu plynů

ISO 7241-2

ISO 4038

Hydraulické rychlospojky - Metody zkoušení

Silniční vozidla - Hydraulické brzdové systémy

VZLU TEST, a.s. má zaveden systém řízení jakosti;
vybrané metody a zkoušky jsou akreditovány Českým
institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

WWW.VZLUTEST.CZ
info@vzlutest.cz

VZLU TEST, a.s., Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany
IČ: 04521820│DIČ: CZ04521820
Tel.: +420 225 115 354│Fax: +420 225 115 430
www.vzlutest.cz│email: info@vzlutest.cz

