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Laboratoř nedestruktivního testování vznikla jako součást 
projektu SUSEN - Udržitelná energetika

reference
Spolupráce pracovníků NDt laboratoře CVř s.r.o.  
na výzkumných projektech ÚJV řež, a. s., a ZČU.
 
Nová robotická dálkově ovládaná technologie pro 
diagnostiku a opravu ponořených zařízení.
(taČr alfa ta02020414) 

Výzkum, vývoj a validace univerzální technologie 
pro potřeby moderních ultrazvukových kontrol 
svarových spojů komplexních potrubních systémů 
jaderných elektráren. (taČr aLFa ta01020457)

Trvalá automatická diagnostika armatur
Smyslem monitorovacího zařízení je online sledování 
příkonu motorizované armatury pro sledování průběhu  
otevírání a uzavírání zařízení. Z naměřených dat lze 
získat přehled o vnitřním stavu zařízení.
(Projekt výzkumu a vývoje ev. č. Fr-tI3/615)

http://ndt.cvrez.cz

Skupina ÚJV

Vědecko-technologický park
Plzeň - borská Pole

Budova F2



Elektromechanická laboratoř
 Elektromechanická podpora NDt
 Vývoj a výroba specializovaných robotických manipulátorů
 Systémy automatického řízení a sběru dat
 tvorba specializovaného SW

Doplňkové služby
 3D laserová profilometrie
 rapid prototyping

Nedestruktivní testování
 NDt kovů – phased array, odrazová metoda, vizuální zkoušení
 Ut simulace kovů, modelování odezev – SW CIVa
 NDt betonů
 Výzkum nových metodik NDt betonů
 NDt jaderného paliva

Vývoj a výroba trhlin
 Vývoj a výroba trhlin svařovacími postupy, testy  

 nízkocyklové únavy, EDM, metalurgické trhliny
 Vývoj a výroba standardních zkušebních těles s trhlinami
 Vývoj a výroba sad vzorků pro měřící metody NDt
 Výroba a prodej kalibračních bloků
 Výroba zkušebních těles pro jaderné elektrárny
 Výroba modelových těles

Laboratoř nedestruktivního testování (NDT)  
s mechanickou (HW/SW) podporou se sídlem v Plzni  
je jednou z laboratoří Centra výzkumu Řež s.r.o.  
Laboratoř nabízí komplexní řešení technických  
problémů provozů a struktur využívajících kovové 
materiály a betony. 

Mezi služby v oblasti NDt patří kontroly kovových 
materiálů, betonových konstrukcí a jaderného paliva  
s možností mechanizace měření a zavádění systému  
řízení a sběru dat. Jako doplňkové služby poskytuje NDt 
laboratoř tvorbu modelů pomocí 3D profilometrie a rapid 
prototypingu.

Náš tým tvoří pracovníci zkušení v oblastech NDt  
komponent jaderných elektráren, konstruktéři, softwaroví  
a hardwaroví vývojáři. Zaměstnanci jsou certifikováni  
dle ČSN EN ISo 9712 na úrovni Ut2 a Vt2.

Nabízené služby
NDt laboratoř Plzeň poskytuje komplexní služby, od NDt  
kovů a betonů a jejich elektromechanické podpory přes  
vývoj a výrobu trhlin po laserovou profilometrii a rapid 
prototyping. V rámci NDt provádíme zkoušky celého  
objemu tělesa pomocí ultrazvukového skenování, vířivých 
proudů a kapilární zkoušky. Pro zefektivňování procesu 
testování je NDt laboratoř Plzeň schopna návrhu a výroby 
vlastních robotických manipulátorů.


