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Laboratoř chemická

AKREDITOVANÉ LABORATOŘE A ZKUŠEBNY ACCREDITED TESTING LABORATORIES

laboratoře VÚHŽ a. s. nabízí rozsáhlé 
možnosti provádění materiálových 
analýz, VaV aktivity, konzultační 
a poradenský servis v oblasti mate-
riálového a procesního inženýrství
služba kompletní certifikace kovových 
materiálů typu 3.2 dle EN 10204; 
v případě potřeby se zajištěným 
dohledem externího auditora
akreditace podle ČSN EN ISO/IEC 
17025 - v rozsahu vymezeném v Příloze 
k Osvědčení o akreditaci

Laboratoř metalografickáRozsah činností

hodnocení makro a mikrostrukturních 
charakteristik kovových materiálů 
s použitím optické i elektronové 
mikroskopie, vč. možnosti EDX 
chemické mikroanalýzy podle norma-
tivních i zákaznicky specifikovaných 
postupů
tvorba odborných posudků, návrhy 
nápravných opatření v případě 
výskytu defektních stavů vstupních 
materiálů i hotových výrobků

stanovení chemického složení různých 
typů materiálů – analýza kovů, slitin, 
intermetalických sloučenin, mino-
ritních fází, povrchových vrstev 
materiálů vč. korozních produktů 
a úsad, surovin a odpadních materiálů; 
analýza vod a výluhů
analýza objemového složení (bulk) 
pomocí spektrometrických metod, 
analyzátorů C, S, N, H, mokrou cestou
profilová elementární analýza (GDOES 
vodivých i nevodivých materiálů)
lokální analýza s využitím skenovacího 
elektronového mikroskopu (SEM/EDS)
chemická fázová analýza - izolace, 
separace, analýza minoritních fází 
v kovových materiálech
speciální činnosti: hodnocení termické 
stability, povrchové úpravy lehkých 
kovů tvrdou anodizací, stanovení 
znečištění komponent dle ISO16232, 
regenerace  anhydronu

Laboratoř korozní

hodnocení korozní odolnosti mate-
riálů, výrobků a různých druhů 
protikorozních úprav – urychlené 
expoziční zkoušky v umělých atmos-
férách a kapalných médiích
expertizní činnost v posuzování 
rozsahu a příčin korozního napadení

Radioizotopová laboratoř

měření radioaktivity a poskytování 
služeb v oboru radiační ochrany
likvidace radioaktivních odpadů a apli-
kace radionuklidů, zejména výrobu 
simulantů radioaktivní kontaminace 
materiálů

Laboratoř mechanických vlastností

zajištění veškerých zkoušek základních 
mechanických vlastností v širokém 
rozsahu měřících stupnic i zkušebních 
teplot
zkoušky lomové mechaniky, vč. DWTT 
a DWT
zkoušky vysokocyklové únavy
creepové zkoušky s možností snímání 
deformace a řízenou okolní atmos-
férou
technologické a jiné zkoušky, vč. 
aplikace specifických – zákaznicky 
modifikovaných – zkušebních postupů
kalibrace nestanovených termočlánků 
a teplotních čidel

Chemical Laboratory

laboratories and testing shops VÚHŽ a. 
s. offers wide possibilities at the field of 
material analyses, R&D activities, 
consulting and advisory service for 
material and process engineering
full service for certification of metallic 
materials of type 3.2 in accordance 
with EN 10204; under the assured 
supervision of an external auditor if 
necessary
accredited in accordance with EN 
ISO/IEC 17025 within the scope of 
the Annex to the Certificate of 
Accreditation

Metallographic LaboratoryScope of Activities

evaluation of macro and micro structural 
characteristics of metallic materials with 
using of light and electron microscopy, 
incl. EDX chemical microanalysis in 
accordance with standardized and 
customer-specified procedures
making of expertises and proposals for 
remedial measures in a case of defect 
presence in raw material and final 
products.

determination of chemical compo-
sition of metals, alloys, intermetallic 
compounds, minority phases, surface 
layers incl. corrosion products and 
deposits, raw and waste materials; 
analysis of waters and leachates
bulk analysis by using  spectrometric 
methods, analyzers C, S, N, O, H, wet 
chemical analysis
depth concentration profile analysis 
(GDOES of conductive and non-
conductive materials)
local analysis by scanning electron 
microscope (SEM/EDS)
chemical phase analysis - isolation, 
separation and analysis of minority 
phases in metals
special activities: evaluation of thermal 
stability, surface treatment of light 
metals by hard anodizing determi 
nation of cleanliness of components 
according to ISO16232, anhydrone 
regeneration

Corrosion Laboratory

evaluation of corrosion resistance of raw 
materials, final products and various 
kind of anti-corrosion treatment – 
accelerated exposure tests in artificial 
atmospheres and liquid media
expertises and assessment of the 
extent and causes of corrosion

Radioisotopic Laboratory

radioactivity measurement and 
offering the service at the field of 
radiation protection
the laboratory also carries out 
radioactive waste disposal and 
a p p l i c at i o n s  o f  ra d i o n u c l i d e s ,  
especially a production of simulants of 
radioactive contaminated materials.

Mechanical Testing Laboratory

performing of all the basic mechanical 
tests feat. wide measuring scales and 
testing temperatures
fracture mechanics tests, incl. DWTT 
and DWT
high-cycle fatigue tests
creep tests with possibility of strain 
measurement and presence of 
controlled atmosphere during the test
technological and other tests, incl. 
application of a specific – customer-
modified – testing procedures
calibration of working thermocouples 
and temperature sensors
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ZAŘÍZENÍ PRO KONTILITÍ 
A METALURGII

EQUIPMENT FOR CONTINUOUS 
CASTING AND METALLURGY  

VÚHŽ SE SKLÁDÁ ZE 6 STŘEDISEK S RŮZNORODÝM ZAMĚŘENÍM
VÚHŽ CONSISTS OF 6 DIVISIONS WITH VARIOUS FOCUSES
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