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VZDĚLÁVÁNÍ
MATERIÁLOVÝ VÝZKUM
PORADENSTVÍ
TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI, DEGRADACE MATERIÁLU, IMPACT TEST
Výzkum a měření třecích charakteristik materiálů a opotřebení za pokojových i zvýšených teplot. Sledování
korozního napadení, oduhličení, únavy apod. Degradace materiálu vlivem provozu. Hodnocení spolehlivosti,
bezpečnosti, zbytkové životnosti. Zjišťování kontaktní, únavové a rázové odolnosti materiálů.

PROTOTYPOVÁ VÝROBA, TVORBA DOKUMENTACE
Provedení výbrusu materiálu, digitální fotografická dokumentace, podrobný strukturní rozbor. Měření
mikrotvrdosti. Dokumentace strukturních detailů i lokálního chemického složení, s využitím řádkovací
elektronové mikroskopie. Využití světelné a elektronové mikroskopie pro fraktografickou analýzu, zjištění
příčin lomů, poruch a havárií.

EKVIVALENTNÍ NÁHRADA MATERIÁLŮ
Volba nového materiálu na základě požadovaných vlastností, metalografického a chemického rozboru již
vyráběné součásti, včetně dalších analýz.

SIMULACE VÝROBNÍCH PROCESŮ
Ověření a návrhy vhodných technologických postupů. Možnost simulace tvářecích postupů a procesů
tepelného zpracování.

VLASTNOSTI SYSTÉMU TENKÁ VRSTVA – SUBSTRÁT, INTEGRITA POVRCHU
Sledování kvantitativních i kvalitativních znaků povrchu ve vztahu k jeho funkčním užitným vlastnostem.
Posuzování výrobních technologií ve vazbě na integritu povrchu. Zjišťování adhezivně-kohezivního
chování, frikčních vlastností, tloušťky vrstvy, chemické a strukturní skladby systému.

TEPELNÉ, CHEMICKO – TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ
Tepelné zpracování ocelí a neželezných slitin. Návrh nových postupů tepelného zpracování. Hodnocení
kvality tepelného zpracování. Realizace Jominyho zkoušky prokalitelnosti. Výpočet prokalitelnosti, ARA,
IRA diagramů dle chemického složení. Pracoviště umožňuje kalení, cementaci, popouštění, nitridaci.

MECHANICKÉ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ
Zkouška tahem (do 500 kN), tlakem, ohybem, krutem. Zkoušky tvrdosti, rázem v ohybu. Únavové zkoušky
za rotace, ohybem.

CHEMICKÁ ANALÝZA, TERMICKÁ ANALÝZA
Zjištění chemického složení objemového materiálu, povrchové chemické změny, lokální chemická
analýza. Sledování teplotního průběhu krystalizace a teplot přeměny pomocí TA a DTA analýzy.

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ
Realizace všech základních typů nedestruktivních zkoušek: vizuálních, kapilárních zkoušek, magnetické
polévací metody, akustické emise, metody vířivých proudů a ultrazvukové zkoušky, měření tlouštěk
a zjišťování netěsností.

ZKOUŠKY KOROZNÍ ODOLNOSTI
Testy korozní odolnosti materiálů, včetně zkoušek v solné komoře. Vyhodnocení exponovaných vzorků je
zajištěno dle norem a pomocí světelného i řádkovacího elektronového mikroskopu a chemické analýzy.

ŠKOLENÍ, PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ, PORADENSTVÍ
V souvislosti s plněním firemních úkolů jsme připraveni vyjít vstříc pořádáním workshopů, kurzů
z oblastí moderních trendů materiálového inženýrství.
Realizace školení přímo na pracovišti nebo v našich laboratořích.
Podávání vědeckých, investičních nebo vzdělávacích projektů.
Pořádání workshopů v prostorách ZČU a zajištění zahraniční účasti.
Spolupráce při získávání absolventů materiálního inženýrství.
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