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Zkušebny elektrických zařízení 
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Thomas A. Edison  
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Velkou část zakázky v elektrických zařízení 
představují kontrolní a zaváděcí činnosti, které 
se ve velké části sestávají z měření. 

   

V dnešní době se podílejí zkoušky v některých 
případech až 60- 70 % na celkové ceně zařízení.  

   

V elektrických pohonech jsou tato měření 
značně rozsáhlá a rozmanitá.   
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ZKOUŠKA - technická operace 

ZKUŠEBNÍ METODA - předepsaný  

 technický postup 

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL - dokument,  

 který udává výsledky zkoušky 

AKREDITACE - oficiální uznání   

 zkoušek  
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Kontrola požadavků na   

 

 

 

 

 

Vyšetření jednotlivých vlastností 
výrobku 

• jakost výrobku 

• bezpečnost 

• hospodárnost 

• charakteristické 

vlastnosti 
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ZKUŠEBNA  ELEKTRICKÝCH  STROJŮ 
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Typová zkouška 

Kontrolní zkouška 

Výběrová zkouška 

Kusová zkouška 

Informační zkouška 

Přejímací zkouška 

Rozhodčí zkouška 

Dohledávací zkouška 
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Původní zkouška 

Opakovací zkouška 

Dlouhodobé zkoušky 

Zvláštní výzkumné zkouška 

Zkoušky během výroby 
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Převzetí zkušebního 

 vzorku na zkušebně 
 

protokol o převzetí a předání 

zkušebního vzorku 

druh 

typ 

zákazník 

předal 

převzal 

datum 
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Zkušební plán účel zkoušek 

druh zkoušek 

požadavky na přesnost 

volba zkušební metody 

volba zkušebního zařízení 

postup přípravy zkoušek 

postup vlastního měření 

způsob zpracování 
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Metodika práce na zkušebně - III. 

Vlastní měření 

Měření řídí technik  

    vykonává mechanik 

 

Pod protokol se  

    podepisuje 

    vedoucí  zkušebny a 

    zkušební technik 
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Metodika práce na zkušebně - IV. 

Hodnocení výsledků 

Pouhé konstatování výsledků - 

Akreditovaná zkušebna 

 

Hodnocení výsledků a doporučení ke 

zlepšení. 

 Zkušebna výrobního podniku 
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Řízení jakosti výroby a zkušebnictví 

Bez tohoto osvědčení je výrobek 

na světových trzích neprodejný ! 
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Provozní měření - informativní 
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Měření elektrických veličin   -  laboratorní / automatizace 
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Schéma automatizované zkušebny 5. října 2015 18 



Automatizovaná zkušebna 

http://www.dyson.co.uk/technology/ddmTabbed.asp 
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Měření izolačních odporů 

5. října 2015 20 



Měření mechanických veličin 

  - chvění 
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Mobilní měření 
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Měření elektromagnetické 

kompatibility 
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Měření hluku 
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Měření v různých klimatických podmínkách 
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   Měření mechanické odolnosti 
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Přehled zkoušek v oblasti elektrických pohonů 

Nastavení mechanického spojení 
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Měření na měniči s GTO tyristorech 
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Testování plošných spojů regulátorů 
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Zkoušení el. zařízení 

trolejbusu v solné mlze 

5. října 2015 31 


