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ČÍM SE ZABÝVÁME: 

   Materiálové inženýrství - vyvíjíme progresivní a pokročilé stavební materiály a technologie, kam 
patří multifunkční nízkoenergetické materiály a materiály z obnovitelných zdrojů. 

   Konstrukční inženýrství – vyvíjíme a analyzujeme nové kompozitní konstrukční systémy, 
provádíme nedestruktivní i destruktivní zkoušky konstrukčních prvků či celých konstrukčních 
systémů a experimentální i numerickou analýzu požární odolnosti konstrukcí. 

NAŠE VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE:

Laboratoř mikroskopie 

    XHR FEG SEM Merlin ZEISS 
- rozlišení 0,7 nm
- in-lens BSE, SE, TEM mód
- analytický systém EDS, WDS, EBSD

   Kompletní příprava povrchu
- STRUERS - mechanické leštění, výbrusy
- FISHIONE - Ar-iontové leštění a řezání TEM 

   3D digitální mikroskop ZEISS

   Polarizační mikroskop Axio Immager ZEISS
pro procházející i pro odražené světlo
Light and Dark Feild 

Zkušební hala

   Velká zatěžovací dráha – dráha pro zkoušení 
velkorozměrových full-scale modelů až do 
rozpětí 10 m a šířky 2,5 m, variabilní nastavení 
zatěžovacích rámů.

   Malá zatěžovací dráha – pracuje nezávisle na 
velké zatěžovací dráze (rozpětí vzorků do 4 m).

   Laboratoř pro přípravu a charakterizaci 
kompozitů na bázi cementu a dalších pojiv.

   Zařízení k nedestruktivnímu zkoušení dřeva 
(modul pružnosti, pevnost).

   Jsme akreditovanou laboratoří pro provádění 
mechanických zkoušek v rámci OL 181 
(zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod 
č.1048).



CO NABÍZÍME KOMERČNÍM PARTNERŮM: 

   Měříme mechanické vlastnosti (pevnosti, modulu 
pružnosti apod.) dřevěných, ocelových,
železobetonových, zděných a dalších prvků 
a konstrukcí (laboratorně i in-situ).

   Prověřujeme a měříme stav konstrukcí poškozených 
havárií nebo živelnými pohromami (např. po povodních). 

   In-situ monitorujeme stavební konstrukce - měříme 
náklony, posuny, deformace, provádíme odběr 
jádrových vzorků.

   Provádíme stavebně technický průzkum - zjištění 
mechanicko-fyzikálních vlastností nosných a nenosných 
konstrukcí, stanovení stupně degradace dřevěných 
prvků apod.

    Vyvíjíme nové přístupy v diagnostice dřevostaveb. 
Provádíme diagnostiku biologického napadení 
dřevěných konstrukcí (mykologické průzkumy). 
Nabízíme návrh sanace napadených či jinak 
poškozených dřevěných, ocelových a dalších 
konstrukcí. Zabýváme se inovací, optimalizací 
konstrukčních prvků a dílců.

    Provádíme odborné posudky zaměřené na vlastnosti 
dřeva, ochranu dřeva, technologii dřevařské výroby, 
zpracování dřeva, povrchovou úpravu dřeva apod.

   Připravujeme podklady pro Evropské technické 
schválení výrobků (ETA) ze dřeva a z materiálů 
na bázi dřeva.

   Provádíme podrobnou experimentální i teoretickou 
analýzu požární odolnosti dřevěných konstrukčních 
prvků a celých systémů. 

   Zabýváme se statickým posouzením a numerickou 
analýzou konstrukčních prvků a konstrukcí. 
Provádíme komplexní pokročilé FEM simulace 
chování konstrukcí, konstrukčních prvků a systémů, 
počítačovou analýzu napjatosti a přetvoření s využitím 
nejmodernějších teoretických poznatků. 

    V laboratořích i in-situ provádíme akreditované 
mechanické zkoušky, mezi něž patří zatěžovací zkoušky 
konstrukcí a mostů - statické a dynamické zkoušky 
všech nosných stavebních konstrukcí a jejich částí nebo 
dílců, zkoušky betonů a betonových prvků 
– nezabudované dílce z hutného, mezerovitého, lehkého, 
prostého, železového a předpjatého betonu, zkoušky 
cihlářských výrobků a nepálených zdících prvků.

   Mezi další mechanické zkoušky konstrukčních prvků 
a systémů, které můžeme nabídnout, patří zkoušky 
s využitím měřící ústředny s kontinuálním záznamem 
dat naměřených hodnot včetně paralelního záznamu 
kamerou, měření dráhy, deformací, průhybů, náklonů, 
poměrného přetvoření, zrychlení apod. 

   Zjišťujeme mechanické vlastnosti stavebních materiálů. 
Materiálové zkoušky probíhají na zatěžovacích 
zkušebních trhacích a tlakových strojích s rozsahem 
100 - 4000 kN.

    Mechanické zkoušky konstrukcí a prvků probíhají 
na strojích se zatěžovacími zkušebními válci 
630 - 2500 kN. Jedná se o statické zatěžovací 
zkoušky stavebních dílců.

   Provádíme i dynamické zatěžovací zkoušky stavebních 
dílců, trámců, panelů - měření síly, deformací, frekvence, 
zrychlení, dynamického součinitele apod.

   Zabýváme se měřením vlastností čerstvé betonové 
směsi, provádíme návrh receptur betonových směsí 
dle pevnostních tříd betonu, zkoušku sednutí, 
zpracovatelnosti, konzistence, rozlití, VeBe a zkoušku 
zhutnitelnosti.

   Provádíme bezkontaktní měření objemových (délkových) 
změn kompozitních materiálů - měření na čerstvých 
betonových směsích, cementových pastách a maltách 
s počátkem měření ihned po zamíchání směsi (měření 
autogenního smrštění).

   Zabýváme se testováním a návrhem realizace 
odsolování a odvlhčování historických stavebních 
konstrukcí pomocí hydrofi lní minerální vlny. 

   Vyvíjíme vysokohodnotné cementové kompozity pro 
speciální aplikace: žáruvzdorné jemnozrnné betony, 
vláknobetony odolné vůči rázovému zatížení 
a pohledové betony. 

   Zabýváme se využitím odpadních materiálů 
(spalovenské popeloviny, průmyslové odpady) a dalších 
netradičních surovin ve stavebních materiálech na bázi 
cementu, vápna a sádry. Sledujeme vliv těchto surovin 
na užitné (pevnost, trvanlivost apod.) i ekonomické 
parametry materiálů.

   Studujeme vliv PCM (Phase Changing Materials) 
v obvodových pláštích budov na jejich tepelně-technické 
parametry.

   Pro přesné stanovení chemického a fázového složení 
materiálů a jejich textur provádíme EDS/WDS/EBSD 
strukturní mikroanalýzu a to pomocí UHR FEG SEM 
ZEISS Merlin 

   Nabízíme provedení prostorového strukturního zobrazení 
pomocí 3D digitálního mikroskopu ZEISS Axio Zoom, 
který umožňuje syntézu jednotlivých rovin fokusace 
povrchu do 3D  topologických struktur a vytvářet tak 
prostorové modely vzorků.

   Pro minerální a fázovou analýzu materiálů 
v procházejícím i odraženém světle máme k disposici 
optický polarizační mikroskop ZEISS Axio Imager.
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