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Hlavní aktivity laboratoře

   akreditované zkoušky pro certifikace  
sta vebních prvků a dílců

   měření mechanických charakteristik  
materiálů 

   nedestruktivní a semi-destruktivní hodno-
cení dřevěných prvků

   mechanické zkoušky konstrukčních 
prvků a systémů

   statické a dynamické zkoušky nosných 
stavebních systémů a jejich částí

   monitoring stavebních konstrukcí – měření 
náklonů, posunů, deformací

   diagnostika stavebních konstrukcí

   příprava podkladů pro Evropské technické 
schválení výrobků (ETA) 
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Třinecká 1024,
273 43 Buštěhrad
jan.posta@uceeb.cz
+420 224 356 741
+420 778 747 643

PRAHA
Kladno

Buštěhrad

Testování mechanických vlastností 
materiálů a konstrukcí

   Cílem centra je komplexně pomáhat vzniku 
staveb, které jsou energeticky efektivní, 
přátelské k životnímu prostředí a svým 
obyvatelům poskytují patřičný komfort.



Přístrojové vybavení

Hydraulické zatěžovací válce:

   v rozsahu 250 kN, 630 kN, 1 000 kN

   hydraulické čelisti do tahu 250 kN

Digitální ústředna pro sběr dat:

   online vyhodnocování parametrů zkoušky

Snímače:

   relativní deformace prvku tenzometricky  
a opticky

   deformace prvků pomocí induktivních a po-
tenciometrických snímačů

Nedestruktivní a semidestruktivní měření 
materiálových vlastností:

   Sylvatest 

   Fakopp 

   Timber Grader

   Rezistograf

Reference

   Příkladem realizovaného měření jsou de-
struk tivní zkoušky výztužných stěn systému 
K-KONTROL, testování únosnosti dřevěných 
lepených nosníků I-OSB, zkoušky únosnosti 
tenkostěnného ko vání pro dřevěné konstru kce.  
V  laboratoři bylo také provedeno nede-
struktivní testování materiálových vlastností 
dřevěných prvků in-situ. 

O laboratoři

Akreditovaná laboratoř se zaměřuje na tes-
tování stavebních prvků a dílců. V  labo-
ratoři jsou měřeny mechanické vlastnosti 
dřevěných, ocelových, železobetonových, 
zděných a dalších prvků či konstrukcí. 
Provádí se zde statické a dynamické za-
těžovací zkoušky stavebních dílců, nosníků  
a panelů s měřením síly, deformace, 
frekvence, zrychlení, dynamického souči-
nitele apod.

Parametry

Zatěžovací dráha se čtyřmi nezávisle ovlá-
danými hydraulickými válci.

Maximální síla v tlaku pro běžné konstrukční 
prvky 1 000 kN, pro materiálové zkoušky 
až 4 000 kN.  Maximální síla v tahu 250 kN.  
Rozměry zkušebního prvku: maximální výška 
3 m a délka 15 m.

Variabilní nastavení zatěžovacích rámů. 
Řízení zkoušky silou nebo předepsanou de-
formací. Měření deformací a relativních pře-
tvoření v průběhu zkoušky. 

   Měření relativní deformace táhel vysutého 
mostu v  Břeclavi. Měření únosnosti velko-
rozponových dřevěných lepených prvků, 
včetně deformace a inklinací. 


