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Podniesienie poziomu wyników badań naukowych i prac badawczo-
rozwojowych

Ukierunkowanych na proekologiczne, energo- i materiałooszczędne Ukierunkowanych na proekologiczne, energo- i materiałooszczędne 
technologie
wytwarzania o zwiększonej odporności na zuŜywanie eksploatacyjne, 

Rozwiązania konstrukcyjne i systemy sterowania umoŜliwiające 
zwiększenie jakości uŜytkowania i zwiększenie bezpieczeństwa 
technicznego,

Podniesienie atrakcyjności Instytutu jako partnera w międzynarodowych 
projektach badawczych w obszarze zrównowaŜonych technologii 
wytwarzania i eksploatacji.
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Laboratorium 
InŜynierii Powierzchni

Piece hartownicze

NanoHardnessTesterNanoHardnessTester

Mikroskop MetalograficznyMikroskop Metalograficzny

Urządzenie do mycia próŜniowego

Wanny hartownicze

Scratch TesterScratch Tester

Mikroskop MetalograficznyMikroskop Metalograficzny



Laboratorium 
Badań Tribologicznych

Tribotester typu kulaTribotester typu kula--tarcza tarcza 
z ruchem oscylacyjnym z ruchem oscylacyjnym 

i mo Ŝliwo ścią badań i mo Ŝliwo ścią badań 
wysokotemperaturowychwysokotemperaturowych

Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) 
z „nisk ą pró Ŝnią”, wyposa Ŝony w mikroanalizatory z „nisk ą pró Ŝnią”, wyposa Ŝony w mikroanalizatory 

rentgenowskie typu EDS i WDSrentgenowskie typu EDS i WDS

Mikroskop interferometryczny

Nanotribometr typu kulaNanotribometr typu kula--tarcza tarcza 
z ruchem obrotowym z ruchem obrotowym 

lub posuwistolub posuwisto--zwrotnymzwrotnym

rentgenowskie typu EDS i WDSrentgenowskie typu EDS i WDS



Laboratorium
Mechatroniki

Maszyna wytrzymałościowa

Zestaw aparatury 
do identyfikacji procesów 

destrukcji materiałów 
poddawanych obciąŜeniom 

mechanicznym i termicznym

Oscyloskop cyfrowy wielokanałowyZestaw aparatury Zestaw aparatury 
do obserwacji do obserwacji 

ultraszybkich procesówultraszybkich procesów



Laboratorium 
Systemów Sterowania

Piec do azotowania gazowego
Układy do pomiarów w skali nanoUkłady do pomiarów w skali nano

Aparatura do pomiaru widma zakłóce ńAparatura do pomiaru widma zakłóce ń

Aparatura do badania odporno ści urz ądzeń na zakłóceniaAparatura do badania odporno ści urz ądzeń na zakłócenia

Aparatura do badania odporno ści urz ądzeń na zakłóceniaAparatura do badania odporno ści urz ądzeń na zakłócenia

Aparatura do bada ń zgodno ści urz ądzeń Aparatura do bada ń zgodno ści urz ądzeń 
z wymogami Dyrektywy Niskonapi ęciowejz wymogami Dyrektywy Niskonapi ęciowej

Modernizacja komory klimatycznej Modernizacja komory klimatycznej 
z regulowan ą temperatur ą i wilgotno ściąz regulowan ą temperatur ą i wilgotno ścią



Laboratorium 
Technologii Proekologicznych

Spektrofotometr IR z mikroskopem

Spektrometr atomowej spektroskopii emisyjnej (ICP)Spektrometr atomowej spektroskopii emisyjnej (ICP)

Wiskozymetr automatycznyWiskozymetr automatyczny

Wiskozymetr do oznaczania lepko ści dynamicznejWiskozymetr do oznaczania lepko ści dynamicznej

Spektrofotometr UV-VIS

Chromatograf cieczowy z detektorem 
załamania światła

Chromatograf gazowy sprzęŜony ze spektrofotometrem mas

Aparat do oznaczania stabilno ści smarówAparat do oznaczania stabilno ści smarów

Aparat do badania temperatury płyni ęcia i m ętnieniaAparat do badania temperatury płyni ęcia i m ętnienia

Aparat do badania pr ęŜności parAparat do badania pr ęŜności par





Fundusz Nauki i Technologii PolskiejFundusz Nauki i Technologii Polskiej

SpektrofotometrSpektrofotometr RamanaRamana

Urządzenie do pomiaru mikrotwardo ści Urządzenie do pomiaru mikrotwardo ści 
warstw wierzchnich elementów maszynwarstw wierzchnich elementów maszyn

Przenośny mikroskop skaningowyPrzenośny mikroskop skaningowy

Dyfraktometr rentgenowski Dyfraktometr rentgenowski 
do bada ń cienkich warstw przeciwzu Ŝyciowychdo bada ń cienkich warstw przeciwzu Ŝyciowych

Tribometr PinTribometr Pin--onon--Disk /BallDisk /Ball--onon--DiskDisk


