
vibrodiagnostika: v kritických bodech se měří a vyhodnocuje mechanické kmitání,  
 
diagnostika modální analýzou: měří se a vyhodnocují vlastní frekvence mechanické konstrukce a jejich tlumení,  
 
hluková diagnostika: v kritických místech se měří hluk s aktuálním frekvenčním spektrem,  
 
elektrodiagnostika: měří se velikosti a změny elektrických veličin, funkce elektrických přístrojů a dalších 
elektrických zařízení,  
 
teplotní diagnostika: v kritických místech se měří teplota a její změny,  
 
termografická diagnostika: ve vybraných částech se měří a analyzují teplotní pole,  
 
tribodiagnostika: v kritických místech se provádí analýza aplikovaných maziv,  
 
diagnostika statickým zatížením: v kritických místech se měří a analyzují statické síly, mechanické napjatosti a 
tlaky.  



vibrodiagnostika:  



Vibrační diagnostika neboli vibrodiagnostika je jednou z metod bezdemontážní 
nedestruktivní diagnostiky rotačních strojních zařízení. Využívá vibrace, které generuje 
zařízení v chodu, jako zdroj informací o způsobu jeho provozu. Vibrodiagnostika je rovněž 
významným nástrojem moderních prediktivních a proaktivních metod údržby strojních 
zařízení. Pomocí vibrodiagnostiky se údržba strojních zařízení plánuje dle skutečného stavu 
a odpadají mnohdy zbytečné preventivní opravy, což vede k nemalým úsporám náhradních 
dílů i času potřebného na opravy strojních zařízení. Na pravidelně monitorovaných 
zařízeních se rovněž prodlužuje perioda odstávek,  které je možné plánovat s dostatečným 
předstihem s tím, že je z výsledků měření zřejmé, jaký uzel bude předmětem oprav.  



diagnostika modální analýzou - modelování deformačních a dynamických 

procesů.  Odbor rozvíjí a aplikuje metody modelování technických systémů při 
rychlých dynamických jevech a extrémním zatěžování. Jde zejména o nestacionární 
napjatost v strojních systémech, problémy s nelineární odezvou materiálů a aplikaci 
metody modální syntézy s kondenzací na dynamickou analýzu. 
 



diagnostika modální analýzou 



Hluková diagnostika - hluková analýza 

představuje jednu z diagnostických metod pro 
určení stavu stroje a na jejím základě lze usuzovat 
na nežádoucí jevy, které se projevují po určité době 
provozování stroje, a jenž mohou v budoucnosti 
znamenat riziko pro plnění žádaných funkcí. Ve 
spojení s ostatními diagnostickými metodami 
představuje významný prvek pro hodnocení stavu 
stroje.  



hluková diagnostika 



Elektrodiagnostika - Pro kvalitní a 

bezporuchové provozování elektrotechnických 
zařízení a technologií je nutné znát řadu fyzikálních 
veličin.  
 
Za pomoci moderní techniky provádíme v této oblasti zejména: 
měření efektivních a okamžitých hodnot a časových průběhů 
různých elektrických veličin (napětí, proud, činný a jalový výkon, 
účiník první harmonické ....) 
měření a vyhodnocení energetické náročnosti zařízení a 
technologických celků 
měření a ladění vícemotorových elektrických pohonů 
měření poruchových stavů elektropohonů, napájecích sítí, 
transformátorů a dalších elektrozařízení 
měření související s dimenzováním a návrhem polovodičových 
měničů ke konkrétním typům pohonů 
měření elektrických parametrů polovodičových rotorových 
spouštěčů 
měření nf parametrů elektromagnetické kompatibility EMC 
rozvodných soustav 

 



Elektrodiagnostika 



Teplotní diagnostika - Termovizní systém umožňuje 

bezkontaktně měřit dynamické teplotní pole. Rozložení a 
průběh teploty se zobrazuje a zaznamenává prostřednictvím. 
Měření povrchové teploty tělesa na celém povrchu současně 
a zobrazení takového teplotního pole se uplatní: 
• při diagnostice provozu strojů a elektrických zařízení, 
• při požární prevenci, 
• při plánování pravidelných odstávek a oprav 

energetických zařízení, při energetických auditech apod. 
  

http://www.enviros.cz/energeticky_audit/energeticky_audit_v_prumyslu_energeticke_audity_budov.html


Termovizní měření je nástroj pro identifikaci 
problémových oblastí při výrobě, přenosu a distribuci 
elektrické energie. Termovizní měření umožňuje on-
line kontroly elektrických zařízení, protože se 
kontrola uskutečňuje během provozu pod zatížením, 
bez ovlivnění měřeného zařízení a bez nutnosti 
odstávek dodávky/odběru elektrické energie; 
termovizní měření je bezkontaktní a nedestruktivní 
metoda. 



Tribodiagnostika - analýzy olejových náplní 

strojů a zařízení laboratorní rozbory maziv a paliv 
stanovení obsahu mechanických nečistot filtrace 
olejových náplní odběry vzorků aplikace a unifikace 
maziv mazací plány technické poradenství. 
 
• Tribologie: nauka o procesech třeni, opotřebeni a 

mazani. 
• Tribodiagnostika: stav třecich ploch zařizeni je 

možno zjistit z vlastnosti mazaciho oleje. 
• Tribotechnika: metody a prostředky ke zjištěni 

stavu maziva a i třecich ploch. 



Tribodiagnostika 

Olej bez nečistot,                  nesprávně skladovaný olej (vysrážené živice),           použitý olej po nesprávném skladování 



Diagnostika statickým zatížením 


