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Celem projektu „Laboratorium Projektowania Materiałów i Szybkiego 

Wytwarzania Wyrobów LAPROMAW” jest utworzenie unikatowego laborato-

rium współbieżnego projektowania struktury i właściwości użytkowych materia-

łów nowej generacji oraz testowanie przydatności laserowej metody przyrosto-

wego spiekania do szybkiego wytwarzania wyrobów metalowych lub kompozy-

tów metalowo-ceramicznych. LAPROMAW umożliwia próby nowej koncepcji wy-

twarzania elementów maszyn z materiałów zaawansowanych o gradientowej lub 

lokalnie niejednorodnej strukturze i optymalnej konfiguracji cech użytkowych. 

Istotnym elementem rozwijanej techniki przyrostowej będzie możliwość lokalnej 

modyfikacji/regeneracji eksploatowanych elementów maszyn. 

W wyniku realizacji projektu LAPROMAW zakupiono 13 zestawów aparatury 

technologicznej, badawczej i kontrolno-pomiarowej stanowiących wyposażenie 

zwartego kompleksu nowoczesnych pracowni:  

 młynek laboratoryjny Lab Attritor ATT-5 (Mikrons), 

 komora rękawicowa z piecem (LABMASTER), 

 analizator wielkości cząstek IPS UA (Kamika), 

 analizator wielkości powierzchni aktywnej BET ASAPTM 2020 (Micromeriti-

cs), 

 laboratoryjny i półprzemysłowy układ do wytwarzania elementów z prosz-

ków metodą przyrostową Lens MR-7 i Lens 850-R (Optomec), 

 mikrotomograf komputerowy Metrology XTH 225 (Nikon),  

 defektoskop prądów wirowych Nortec 500 (Olympus), 

 analizujący skaningowy mikroskop elektronowy Quanata 3D FEG (FEI), 

 spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fali PRIMUS II 

(Rigaku), 

  dyfraktometr rentgenowski  Ultima IV (Rigaku), 

 system pomiarowy do oceny jakości geometrycznej elementów części ma-

szyn obejmujący: wieloczujnikową współrzędnościową maszynę pomiarową 

Scope Check 400x200x200 3D CNC (Werth), profesjonalny system do digita-

lizacji SmartScan3D (Breuckmann), mikroskop pomiarowy Galileo AV 200  

(Starrett), 

 centrum frezarsko-tokarskie CNC obejmujące: frezarkę pionową VF-2 

 i tokarkę ST-20 (Haas). 

Utworzone laboratorium jest w Polsce pierwszym tego typu przedsięwzię-
ciem z obszaru „high-tech”, umożliwiającym współbieżne projektowanie materia-
łu i szybkie wytwarzanie wyrobów metalowych lub metalowo-ceramicznych.  

 

Schemat pracowni Laboratorium Projektowania Materiałów 
 i Szybkiego Wytwarzania Wyrobów LAPROMAW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany był bezpośrednio przez Zespół Katedry Zaawansowanych 

Materiałów i Technologii Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT w ramach dzia-

łania 2.1 „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym” Programu Operacyj-

nego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. 
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Pracownia przygotowywania proszków 

W skład pracowni wchodzą, zakupione w ramach realizacji niniejszego pro-
jektu, następujące zestawy aparaturowe: 

• młynek kulowy ATTRITOR,  
• komora rękawicowa (manipulacyjna) z piecem (LABMASTER).  

Młynek kulowy Attritor (MIKRONS) 
Młynek kulowy typu attritor przeznaczony 

jest  do  rozdrabniania  proszków metali  lub  też 
ich mechanicznego  stopowania. Młynek umoż‐
liwia  zmielenie w  czasie  jednego procesu do 5 
dm3  proszku,  zarówno  na  sucho  jak  i mokro. 
Posiada cylinder  zrobiony  ze  stali nierdzewnej, 
otoczony płaszczem wodnym w celu zapewnie‐
nia  chłodzenia podczas procesu  rozdrabniania. 
Młynek umożliwia mielenie w atmosferze gazu 
obojętnego,  z  użyciem  kulek  stalowych,  szkla‐
nych lub ceramicznych.  

Komora rękawicowa LABmaster (MBraun) 
Komora  rękawicowa  (manipulacyjna)  z  piecem   (LABMASTER)  prze‐

znaczona  jest do prac manipulacyjnych z materiałami wrażliwymi na dzia‐
łanie  środowiska  (poziom H2O  i O2 w komorze  utrzymywany  jest  poniżej 
0,1 ppm).  Jako gaz roboczy zastosowany  jest argon. Wykorzystywana  jest 
głównie  do  przechowywania  łatwopalnych  proszków  metali  mielonych  
w młynach kulowych, celem zabezpieczenia  ich przed utlenianiem. W ko‐

morze  umieszczony  jest  piec 
laboratoryjny  umożliwiający 
wygrzewanie próbek do tem‐
peratury  1100°C  w  atmosfe‐
rze  pozbawionej  tlenu  i  pary 
wodnej. Komorę wyposażono 
w układ chłodzący przestrzeń 
roboczą,  umożliwiający 
utrzymywanie  temperatury 
wewnątrz w  zakresie  od  10‐
30°C. 
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Pracownia charakteryzacji proszków 

W skład pracowni wchodzą, zakupione w ramach realizacji niniejszego pro-

jektu, następujące zestawy aparaturowe: 

 analizator wielkości cząstek, 

 spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fali - 

Rigaku PRIMUS II,  

 analizator wielkości powierzchni aktywnej BET. 
 

 

Analizator wielkości cząstek IPS (Kamika) 

Urządzenie IPS przeznaczone jest pomiaru wielkości cząstek proszku w za-

kresie od 1 m do 2 mm. Proszek umieszczany jest w dozowniku z którego na 

skutek wibracji ultradźwiękowych i podciśnienia wytworzonego przez sprężarkę 

przenoszony jest to przestrzeni pomiarowej gdzie następuje pomiar. Cząstki 

proszku przelatując przez przestrzeo pomiarową zasłaniają częściowo strumieo 

światła podczerwonego co 

jest rejestrowane przez 

światłoczułą diodę. Uzyska-

ne zliczane są przez kompu-

ter, a następnie prezento-

wane w postaci histogra-

mów rozkładu wielkości 

cząstek.  

 

 

 

Spektrometr XRF (Rigaku) 
Spektrometr XRF rentgenowskiej dyspersji fali firmy Rigaku stano-

wi system analizy rentgenofluorescencyjnej powierzchni materiałów li-

tych lub proszkowych, metalicznych, ceramicznych i cermetalicznych. Wy-

korzystuje lampę rentgenow-

ską o mocy 4 kW z okienkiem 

berylowym o grubości 30µm, 

co pozwala na analizę szero-

kiego spektrum pierwiastków 

(od boru do uranu) w niskim 

zakresie stężeń na po-

wierzchni o minimalnej śred-

nicy nie większej niż 0,5mm.  

 

System optyczny z lam-

pą rentgenowską umieszczo-

ną “od góry” jest szczególnie korzystny przy analizie próbek proszkowych 

ze względu na wyeliminowanie zanieczyszczenia okienka lampy w przy-

padku pylenia próbki proszkowej. Primus II posiada opcję automatyczne-

go podajnika próbek do 12 sztuk zmienianego z pozycji komputera. Do-

datkowo, zastosowana kamera CCD, pozwala na tworzenie 2 lub 3 wymia-

rowych map rozkładu składu chemicznego próbki o średnicy 0,5 mm 

uwzględniając określanie zmienności składu powierzchni, składu wtrąceń 

i niejednorości materiału. Spektometr PRIMUS II charakteryzuje się wyso-

ką wydajnością w analizie nawet najbardziej skomplikowanych próbek 

laboratoryjnych, a jego uniwersalność spowodowana jest zmienianym z 

pozycji komputera diafragmom oraz najwyższej jakości wielowarstwo-

wym kryształom analizującym widmo rentgenowskie.
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Analizator powierzchni właściwej (Micromeritics) 

Powierzchnia właściwa materiałów proszkowych jest istotnym para-

metrem opisującym ich reaktywnośd. Urządzenie ASAP 2020 umożliwia nie 

tylko pomiar powierzchni właściwej metodą BET ale również wyznaczenie 

pełnej krzywej adsorpcji  i desorpcji, a także pomiar i charakteryzację po-

rowatości w zakresie 2 – 500 

nm. Urządzenie posiada dwa 

porty służące do przygoto-

wania próbek i jeden port 

pomiarowy. Porty te korzy-

stają z osobnych obwodów 

próżniowych co umożliwia 

jednoczesne przygotowywa-

nie i badanie materiałów. 

Podstawowym, adsorbowa-

nym gazem jest azot jednakże istnieje również możliwośd pomiaru po-

wierzchni właściwej za pomocą argonu, dwutlenku węgla oraz np. benze-

nu. 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownia komputerowego wspomagania 
projektowania, obliczeo inżynierskich  

i wytwarzania (CAD-FEM-CAM 
Laboratorium CAD/FEM/CAM umożliwia gromadzenie i przetwarza-

nie danych informacyjnych o cechach konstrukcyjnych części (elementów) 

maszyn, zespołów i urządzeo. Modele geometryczne wykonane w progra-

mach CAD (Solid Edge, Mega Cad) i 

blokach CAD programów CAM (Spec-

traCad Engraver, SpectraCAM Tur-

ning, OSN Zero) stanowią podstawę 

do określania istotnych właściwości 

mechanicznych projektowanej części 

lub mechanizmu już na etapie pro-

jektowania konstrukcji. 

Właściwości te określane są przez 

grupę programów FEM (FromFEM) w oparciu uwzględniane kryteria wy-

trzymałościowe. Wykonane modele geometryczne (CAD) są zaimportowa-

ne do systemu programów CAM, gdzie generowany jest proces wytwarza-

nia danego modelu a następnie transformowany na szereg poleceo dla 

odpowiedniej maszyny, sterowanej numerycznie w skrócie określonej jako 

NC lub CNC. Programy te pozwalają na symulację procesu wytwarzania 

danego modelu, dzięki czemu możliwa jest wnikliwa analiza procesu tech-

nologicznego oraz jego optymalizacja wielokryterialna. 
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Pracownia szybkiego wytwarzania  

wyrobów laserową techniką przyrostową 

W skład pracowni wchodzą, zakupione w ramach realizacji niniejszego pro-

jektu dwa systemy typu LENS (Laser Engineered Net Shaping): 

 laboratoryjny MR-7,  

 półprzemysłowy 850-R. 

System MR-7 został zaprojektowany specjalnie dla potrzeb inżynierii 

materiałowej. Umożliwia on wytwarzanie elementów nie większych niż 300 

x 300 x 300mm z maksymalnie 

czteroskładnikowej mieszaniny 

proszkowej (układ czterech podaj-

ników proszku z mieszalnikiem – 

kompozyty, gradienty ciągłe, dys-

kretne, stopy umacniane dysper-

syjnie). Jest wyposażony w laser 

włóknowy o mocy 500W. Zasto-

sowane rozwiązania konstrukcyjne 

pozwalają na precyzyjne sterowa-

nie wartością dostarczanej energii 

i szybkością chłodzenia (nawet 

powyżej 1000deg/s) „naświetlanych” stref elementu (istotne w przypadku 

silnie egzotermicznych mieszanin proszkowych, np. Fe-Al). Sterowane nu-

merycznie układy ruchu umożliwiają przemieszczanie zespołu lasera i dysz 

podajnika w osi Z oraz stołu w osiach X, Y, z dokładnością pozycjonowania 

±0.25mm i rozdzielczością liniową ±0.025mm. Proces odbywa się w ściśle 

kontrolowanej atmosferze, w której zawartośd tlenu wynosi poniżej 10 

ppm co daje, m.in. możliwośd spiekania proszków silnie piroforycznych (w 

połączeniu z odpowiednim sterowaniem mocą lasera i szybkością chłodze-

nia).  

System jest wyposażony w szereg pakietów programowych: pakiet 

CAD/CAM – szybkiego definiowania kształtu detalu, pakiet „Rapid set-up” – 

wspomagający realizację idei „wytwórz nowy materiał w 10 minut”, oraz 

sprzętowo-programowy pakiet Therma-Viz, Thermal Imager i Melt Pool 

Sensor, który umożliwia pełną, automatyczną  kontrolę warunków termo-

dynamicznych podczas procesu spiekania i analizę przyczynowo skutkową 

współzależności mocy lasera, szybkości chłodzenia, struktury i właściwości 

uzyskanego materiału/elementu. Przy wykorzystaniu LENS MR-7 można 

również wykonywad gotowe elementy (po wcześniejszej optymalizacji) o 

niewielkich gabarytach i stosunkowo prostym kształcie, np. seria próbna do 

testów eksploatacyjnych. Sprawdzony w skali laboratoryjnej materiał może 

byd następnie wykorzystany do produkcji konkretnych elementów części 

maszyn.  
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System LENS 850-R dysponuje większą przestrzenią roboczą (900 

x 1500 x 900 mm), laserem o mocy 1kW, większą pojemnością podajników 

oraz taką samą dokładnością pozycjonowania, rozdzielczością i kontrolą 

atmosfery jak w MR-7. 

Oprócz zwiększonej 

komory roboczej LENS 

850-R ma jeszcze jed-

ną zasadniczą zmianę 

w stosunku do syste-

mu laboratoryjnego, a 

mianowicie możli-

wośd kontroli prze-

mieszczeo w pięciu 

osiach (X, Y, Z – głowi-

ca; pochylenie, obrót 

–stół roboczy). Prezentowana ilośd stopni swobody zespołu roboczego, 

umożliwia w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem CAD/CAM, 

wykonanie praktycznie każdego kształtu. Dzięki połączeniu dwóch syste-

mów LENS – laboratoryjnego i półprzemysłowego – istnieje możliwośd ra-

cjonalnego gospodarowania czasem, funduszami i myślą naukową. Zasto-

sowanie projektowania współbieżnego skraca czas wytworzenia gotowego 

produktu nawet o 1/3 w stosunku do modelu sekwencyjnego.  

Możliwości wytwórcze laboratorium opartego na technologii LENS są prak-

tycznie nieograniczone. Szybkie projektowanie i wytwarzanie materiałów 

nowej generacji, dostosowanych strukturalnie i poziomem cech użytko-

wych do spełnienia wymagao dla konkretnych elementów maszyn, możli-

wośd programowania i wytwarzania kontrolowanej, strefowej niejedno-

rodności materiałowej w tych elementach oraz lokalnej regeneracji zuży-

tych części maszyn, to krok ku nowym standardom w inżynierii materiało-

wej. Odtwarzanie, krok po kroku, geometrii 3D zaprogramowanej metodą 

CAD, umożliwia podczas wytwarzania techniką przyrostową LENS nawiąza-

nie do warunków eksploatacyjnych danego elementu i takie formowanie 

struktury, która zapewni, np. w strefach największego wytężenia uzyskanie 

optymalnych właściwości sprężystych, wytrzymałościowych, a w strefach 

narażonych na działanie środowiska silnie agresywnego – optymalnej od-

porności korozyjnej. Na uwagę zasługuje również możliwośd uzupełniania 

techniką przyrostową, ubytków w eksploatowanych częściach maszyn.  

Odpowiedni „software” umożliwia odtworzenie pierwotnego kształtu czę-

ści z zachowaniem dokładności wymiarowej i jej szybką regenerację. Sto-

sunkowo łatwy do realizacji efekt „indywidualnego” projektowania i wy-

twarzania elementów stwarza też ważną społecznie perspektywę rozwią-

zywania problemów „biozamienników”. Zobrazowany poprzez tomografię 

komputerową, zdiagnozowany staw kolanowy, można wykonad w metalu i 

przygotowad dopasowaną indywidualnie endoprotezę, uwzględniając ak-

tywnośd ruchową i masę danego pacjenta. Proponowana technologia jest 

jednoznacznie przyjazna dla środowiska naturalnego. Systemy są zaopa-

trzone w odpowiednie filtry: utylizujące gazy wydzielające się podczas pro-

cesu spiekania, zatrzymujące luźne cząstki proszków rozpylone w objętości 

komory, jak również układy do odzyskiwania i recyklingu niewykorzystane-

go proszku.  
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Parametry techniczne dwustanowiskowego systemu LENS 

URZĄDZENIE 850-R MR-7 

Laser [W] IPG YLR-1000 IPG YLR-500 

Obszar roboczy [mm] 900x1500x900 300x300x300 

Ilośd podajników proszku 2 4 

Atmosfera ochronna argon (O2, H2O < 10ppm) argon (O2, H2O < 10ppm) 

Dokładnośd pozycjonowania *mm+ 0.25 0.015 

Rozdzielczośd liniowa *mm+ ±0.25 ±0.0025 

Max. szybkośd skanowania *mm/s+ 60 60 

Wydajnośd *kg/h+ 0.5 0.5 

Oprogramowanie Work Station, Materialise 
Magics, PartPrep Slicing 

Work Station, Materialise 
Magics, PartPrep Slicing 

Dodatkowe oprzyrządowanie Melt Pool Sensor
*
, Thermal 

Imager
** 

Melt Pool Sensor
*
, High 

Overhang Head
*** 

*  system kontroli wielkości jeziorka ciekłego metalu (sprzężenie zwrotne pomiędzy wielkością jeziorka a mocą 
lasera), 
**  system kontroli temperatury i szybkości chłodzenia jeziorka ciekłego metalu, 
*** głowica umożliwiająca wytwarzanie elementów o złożonej geometrii. 

 

 

Pracownia badań nieniszczących 
Najważniejszymi urządzeniami badawczymi pracowni są: 

 mikrotomograf komputerowy Nikon/METRIS XT H 225 ST (za-
kupiony w ramach projektu Laprowaw), 

 defektoskop ultradźwiękowy CUD 770, 
 defektoskop wiroprądowy Nortec 500 (zakupiony w ramach 

projektu Laprowaw). 

Mikrotomograf komputerowy Nikon/Metris 

XT H 225 ST 
Mikrotomograf komputerowy Nikon /Metris XT H 225 ST jest przemy-
słowym, wielozadaniowym systemem pozwalającym dokonywać oceny 
zewnętrznych i wewnętrznych wymiarów obiektów przy zachowaniu 
wysokiej dokładności i bez konieczności ich niszczenia. Ponadto umoż-
liwia analizę gęstości badanego materiału przez co jest to doskonałe 

narzędzie do cztero-
wymiarowej oceny 
jakościowej i ilościo-
wej różnorodnych 
elementów w wielu 
dziedzinach nauki i 
gałęziach przemysłu, 
takich jak: elektroni-
ka i elektrotechnika, 
motoryzacja, prze-
mysł lotniczy, medy-
cyna, inżynieria ma-
teriałowa, paleonto-
logia i archeologia, itp. 
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Wybrane możliwości mikrotomografu: 
 Weryfikacja złożonych struktur wewnętrznych (kontrola paso-

wania zespołów) 
 Wydzielanie i inspekcja poszczególnych elementów złożonych 

zestawów (inżynieria odwrotna, weryfikacja z projektami CAD, 
digitalizacja) 

 Automatyczne wykrywanie i pomiar defektów wewnętrznych i 
usterek (porowatość, wtrącenia, pęknięcia) 

 Pomiary metrologiczne bez cięcia elementu 
 Łatwe wirtualne sekcjonowanie analizowanych elementów 

Podstawowe parametry techniczne: 
 Dwa rodzaje źródeł promieniowania – Open Tube UltraFocus 

Reflection Target (wielkość plamki ~ 3 µm) oraz 180kV Nano-
Tech Transmission Target (maksymalna rozdzielczość ~ 1 µm) 

 Maksymalne napięcie przyspieszające/moc – 225 kV/225 W 
 Maksymalne powiększenie wielkości geometrycznych ~ 160x 
 Płaski detektor o rozdzielczości 4 mln pikseli 
 5-osiowy, komputerowo sterowany stolik o nośności ~ 50 kg 
 Maksymalne wymiaru analizowanego elementu ~ 450x450x600 

mm 

Defektoskop wiroprądowy Nortec 500 

Defektoskop wiroprądowy Nortec 500 umoż-

liwia dokonywanie kontroli metalowych ele-

mentów oraz wykonywanie niezawodnej de-

fektoskopii wad powierzchniowych  

i podpowierzchniowych. Umożliwia pracę w 

szerokim zakresie częstotliwości od 50 kHz do 

12 MHz. 
 

 

Defektoskop ultradźwiękowy CUD 770 

 

Cyfrowy ultradźwiękowy defektoskop CUD 

służy do wykonywania badań materiałów i 

urządzeń, pomiarów grubości, a także do 

badania szczelności. Konstrukcja defekto-

skopu CUD, w technice cyfrowej, jest w wy-

sokim stopniu zintegrowana ze współcze-

snymi komputerami. Defektoskop CUD 

umożliwia przeprowadzenie wszystkich 

typowych badań  połączeń  spawanych  

według norm i procedur. 

 

Cechy defektoskopu CUD ułatwiające badania: 
- automatyczna podstawa czasu, 
- samoczynna ocena wielkości wady według OWR-DGS-AVG (system europej-
ski), 
- możliwość tworzenia i korzystania z wykresów DAC przy ocenie wielkości 
wad (system amerykański), 
- wbudowany katalog głowic ultradźwiękowych, 
-  wbudowany katalog badanych materiałów, 
-  kalibrowanie głowic, 
- możliwość zapamiętania dużej ilości nastawień defektoskopu (np. do: po-
miarów grubości, badania spoin, itd.) i wyników badań. 
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Pracownia badań strukturalnych 
Najważniejszymi urządzeniami badawczymi pracowni są: 

 uniwersalny dyfraktometr rentgenowski Rigaku ULTIMA IV  
(zakupiony w ramach projektu Laprowaw), 

 dyfraktometr rentgenowski Seifert  XRD 3003 TT, 
 mikroskop skaningowy Quanta 3D FEG Dual Beam (zakupiony 

 w ramach projektu Laprowaw), 
 skaningowy mikroskop elektronowy Phillips XL30, 
 mikroskop świetlny Nikon MA 200, 

 mikroskop stereoskopowy Nikon SMZ1500. 

Dyfraktometr rentgenowski Seifert  XRD 
3003 TT 

Dyfraktometr Seifert XRD 3003TT 
pozwala na pracę z wiązką liniową, 
bądź po zastosowaniu kolimatorów o 
średnicach 0,5; 1 lub 2mm z ogni-
skiem punktowym. Goniometr MZ4E 
umożliwia pracę w trybie symetrycz-
nym bądź asymetrycznym  Theta – 
Theta. Układ optyczny z detektorem 
scyntylacyjnym wyposażony jest w 
monochromator grafitowy ogranicza-
jący promieniowanie Kβ. Dyfrakto-
metr wyposażony jest w lampy Cu 
bądź Co, co umożliwia ograniczenie 
promieniowania fluorescencyjnego 

przy badaniu stopów żelaza. Istnieje możliwość zamontowania stolika 
TSA-3 i prowadzenie pomiarów naprężeń i tekstury. Do analizy uzy-
skanych wyników służy fabryczne oprogramowanie Rayflex Search / 
Match z bazą PDF-2 oraz Rayflex-Stress, Rayflex-Texture.  

Uniwersalny dyfraktometr rentgenowski 

Rigaku ULTIMA IV 

Dyfraktometr Rigaku ULTIMA IV jest 

urządzeniem pozwalającym na pracę 

z techniką ogniskującą, wiązką rów-

noległą, techniką “in-plane”, SAXS 

oraz z punktowym źródłem. Ultima 

ma budowę modularną, która po-

zwala na budowanie konfiguracji 

odpowiednich do określonych zasto-

sowań. Jedną z podstawowych in-

nowacji jest system “Cross Beam 

Optics” (CBO), który pozwala na 

“przełączanie” optyki równoległej na 

ogniskującą, bez jakichkolwiek regu-

lacji. System CBO jest opatentowa-

nym rozwiązaniem firmy Rigaku 

pozwalającym na szybką zmianę 

optyki z optyki Bragg-Brentano (BB) na optykę wiązki równoległej (PB). 

Zmiana optyki polega na zastąpieniu jednej szczeliny drugą oraz modyfi-

kację oprogramowania. Geometria wiązki równoległej jest uzyskiwana za 

pomocą parabolicznego zwierciadła wielowarstwowego. Dołączenie do-

datkowego modułu CBO-F umożliwia skupienie wiązki równoległej za po-

mocą wiązki kapilar grafitowych do plamki o średnicy 0,4mm na po-

wierzchni analizowanej próbki. Dzięki temu rozwiązaniu możliwa jest ana-

liza dyfrakcyjna małych obszarów na powierzchni niejednorodnych pró-

bek. Uniwersalność dyfraktometru polega na bardzo szybkiej wymianie 

przystawek i konfiguracji urządzenia. Dodatkowe akcesoria to komora 
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wysokotemperaturowe, komory z kontrolą wilgotności oraz przystawka 

do analizy małych obszarów. Wyposażenie dyfraktometru Ultima umożli-

wia pomiary cienkich warstw, analizę tekstury, pomiary naprężeń oraz 

“mapowania” małych obszarów. 

Podstawowe parametry dyfraktometru ULTIMA IV 

Generator promieni 
rentgenowskich 

Maksymalna moc 3kW 

Napięcie 20-60kV 

Natężenie 2-60mA 

Lampa Cu  

Stabilność < 0,005% dla zmian zasilania < 10% 

Goniometr 

Wymiary ogniska 0,4x12mm 

Osłona lampy zasuwa elektromagnetyczna 

Tryb skanowania 
Θs/Θd połączony lub 
Θs, Θd niezależny 

Promień goniome-
tru 

185mm lub 285mm 

Zakres pomiaru 2Θ: -3 do 162° 

Minimalny krok 0,0001° 

Automatyczna 
zmiana szczelin 

DS: 0,01-7,00mm 
SS, RS: 0,01-20mm 

Szybkość skanowa-
nia 

500°/min Θ/Θ połączony 
250°/min Θ/Θ niezależny 

Monochromator dedykowany do lampy Cu 

Optyka 

Justowanie optyki 
Automatyczne, za pomocą 7 silników krokowych 
ustawiających wysokość lampy, położenie próbki 
oraz położenie detektora. 

Monochromator 
Dwupozycyjny (płaski lub ogniskujący), grafitowy 
dla promieniowania Cu Kα 

CBO (Cross Beam 
Optics) 

Opatentowany system optyczny pozwalający na 
wybór wiązki Bragg-Brentano lub równoległej. 

CBO-F (Focusing) Średnica zogniskowanej plamki: 0,4mm 

Detektor 

Typ 
Licznik scyntylacyjny 
Licznik paskowy D-tex 

Wysokie napięcie 0-1500V 

Obróbka zliczeń 32-bitowy skaler (2 kanałowy) 

 

 

 

Mikroskop skaningowy Quanta 3D FEG  

Dual Beam 

Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop Quanta 3D FEG (SEM/FIB) 

umożliwia kompleksową analizę morfologii, składu chemicznego a także 

analizę orientacji krystalograficznej. Wyposażony jest miedzy innymi w 

zintegrowany systemem EDS/WDS/EBSD (rentgenowski spektrometr dys-

persji energii EDS, rentgenow-

ski spektrometr dyspersji dłu-

gości fali WDS a także układ 

do analizy dyfrakcji wstecznie 

rozproszonych elektronów 

EBSD). Mikroskop pozwala na 

prowadzenie obserwacji mate-

riałów przewodzących, nie-

przewodzących a także mate-

riałów organicznych. Zapewnia 

możliwość pracy w warunkach 

zmiennej próżni w komorze 

preparatowej tj. wysoka, niska 

próżnia a także tryb środowi-

skowy ESEM. 

 
 

Podstawowe parametry pracy mikroskopu Quanta 3D FEG Dual Beam: 
 zdolność rozdzielcza (obraz SE): 1,2 nm dla wysokiej prożni i 1,5 nm dla 

niskiej próżni, 
 zakres zmian napięcia przyspieszającego (płynnie regulowany): od 200 V 

do 30 kV, 
 mikroskop wyposażony jest w detektory: 

- elektronów wtórnych do pracy w trybie wysokiej próżni ETD (Everhar-
ta-Thornleya), 
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- elektronów wtórnych do pracy w pełnym zakresie niskiej próżni LVSED, 
- półprzewodnikowy, czterosegmentowy detektor elektronów wstecznie 
rozproszonych BSED, 
- niskonapięciowy detektor elektronów wstecznie rozproszonych VCD, 
- detektor elektronów przechodzących STEM, 

 mikroskop jest także wyposażony w kolumnę jonową (FIB - Focused Ion 
Beam) o napięciu przyspieszającym płynnie regulowanym w zakresie od 2 
kV do 30 kV, 

 nanomaipulator pozwalający na preparatykę próbek do TEM,  
 układ zmiennej próżni (w tym tryb ESEM) do obserwacji próbek nieprze-

wodzących i organicznych, 
 stoliki do badań in-situ w temperaturze do 1500OC, 
 stolik z układem Peltiera do badań w temperaturze od -200C do +500C. 

 

Skaningowy mikroskop elektronowy Philips 
XL30/LaB6  

Skaningowy mikroskop 
elektronowy XL30 LaB6 jest 
urządzeniem przeznaczo-
nym do badań morfologii 
powierzchni, struktury i 
składu chemicznego ciał 
stałych. Mikroskop umożli-
wia detekcję elektronów 
wtórnych oraz elektronów 
odbitych (w systemie COM-
PO i TOPO). Wyposażony 
jest w spektrometr dyspersji 
energii promieniowania 

rentgenowskiego EDAX, o energetycznej zdolności rozdzielczej 138 eV. 
Zestaw SEM - EDAX umożliwia analizę jakościową i ilościową w mikro-
obszarach, z pierwiastkami lekkimi włącznie od boru poczynając; do 

dyspozycji pozostaje analiza punktowa, liniowa (tzw. linescan) i po-
wierzchniowa (tzw. mapping). Przy pomocy programu do analizy obra-
zu SIS, można przeprowadzić kompleksową analizą stereologiczną róż-
nego rodzaju materiałów.  

Podstawowe parametry skaningowego mikroskopu elektronowego 
Philips XL 30: 
- zdolność rozdzielcza: 2 nm 30 kV, 15 nm przy 1kV, 
- zakres zmian napięcia przyspieszającego: od 200 V do 30 kV, 
- zakres powiększeń: od 10x do 400.000x dla WD = 12 m, 
- detekcja elektronów wtórnych oraz wstecznie rozproszonych (w sys-
temieTOPO), 
- stolik goniometryczny w zakresie przesuwu osi: X=50 mm, Y=50 mm, 

rotacji x 3600, pochyłe –10 +80 i zakresie pracy wzdłuż osi Z od 4 do 
37 mm. 

 

Mikroskop świetlny Nikon MA 200 
Mikroskop Nikon MA 200 posiada optykę CFI60 firmy Nikon gwarantu-
jącą nie tylko perfekcyjną jakość obrazu, ale i niedostępne w innych 
mikroskopach parametry optyczne. Mikroskop Nikon MA 200 jest 
urządzeniem o konstrukcji odwróconej, istotnej w przypadku koniecz-

ności badania próbek dużych lub o 
nieregularnych kształtach. Mikro-
skop i jego wyposażenie pozwalają 
na stosowanie typowych technik 
badawczych, stosowanych w meta-
lografii, jasne i ciemne pole, polary-
zacja, kontrast interferencyjny 
Nomarskiego - DIC. Zakres obiek-
tywów od 5X do 100x zapewniają 
uzyskanie szerokiego zakresu po-
większeń. Urządzenie wyposażone 
w serie unikatowych rozwiązań 
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lografii, jasne i ciemne pole, polary-
zacja, kontrast interferencyjny 
Nomarskiego - DIC. Zakres obiek-
tywów od 5X do 100x zapewniają 
uzyskanie szerokiego zakresu po-
większeń. Urządzenie wyposażone 
w serie unikatowych rozwiązań 
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takich jak bezpośredni odczyt powiększenia mikroskopu w kompute-
rze. Mikroskop wyposażony jest w oprogramowanie do analizy obrazu 
NIKON NIS-Ar/Br. 
 

Mikroskop stereoskopowy NIKON SMZ1500 
Mikroskop stereoskopowy NIKON SMZ1500 jest pierwszym na świecie 
mikroskopem z głowicą zoom 15:1, która daje zakres powiększeń od 
0,75x do 11,25x i pozwala na przestrzenne widzenie obrazu powięk-

szanego. Przeznaczony głównie do ob-
serwacji fraktograficznych i badań ma-
kroskopowych. ·Nowoczesne rozwiązania 
ergonomiczne pozwalają na długa pracę 
bez wysiłku i zmęczenia.  Obiektyw klasy 
PLAN APO o powiększeniu 1x zaprojek-
towany wyłącznie do tego mikroskopu 
charakteryzujący się znakomitą jasnością 
i kontrastem obrazu. Płynna zmiana po-
większenia z funkcją „click-stop”. Oświe-
tlacz światłowodowy halogenowy o mocy 
100W. Mikroskop wyposażony jest w 
oprogramowanie do analizy obrazu  
NIKON NIS-Ar/Br. 
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Pracownia badao właściwości mechanicznych  

Pracownia dysponuje urządzeniami umożliwiającymi prowadzenie kom-

pleksowych badao oraz określanie właściwości wytrzymałościowych ma-

teriałów konstrukcyjnych.  

Podstawowe wyposażenie Pracowni stanowią: 

- uniwersalna hydrauliczna maszyna wytrzymałościowa Intron 8501 

- młot udarowy Instron –Wolpert PW 30 

- uniwersalny twardościomierz Instron Testor 751 

Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa Instron 8501 umożliwia re-

alizację badao właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych 

obejmujących:  

 statyczną próbę roz-
ciągania, ściskania oraz zginania, 

 badania zmęczeniowe  
w układzie sterowania prze-

mieszczeniem, obciążeniem lub od-
kształceniem. 

 

Współpraca z oprogramowaniem 
komputerowym umożliwia realizację 
złożonych testów, archiwizację da-
nych oraz analizę wyników badao.  

Podstawowe wyposażenie maszy-

ny wytrzymałościowej: 

- głowice pomiaru siły 5 kN i 100 
kN, 
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- zestaw ekstensometrów do statycznych i dynamicznych pomiarów 
odkształcenia 

- zestaw hydraulicznych szczęk zaciskowych. 

Możliwości badawcze: 

 zakres obciążeo 100 kN, 

 przemieszczenie siłownika  50mm 

 pomiar odkształceo od -5 do +25mm dla próbek o długości odcin-
ka pomiarowego wynoszącego 12,5; 25 lub 50mm. 

Młot udarowy Instron –Wolpert PW 30 

Wahadłowy młot udarowy przeznaczony jest do badao udarności na 

standardowych próbkach w temperaturze otoczenia oraz od -60 C do 

+600 C. 

Młot jest wyposażony w piezoelektryczny czujnik siły oraz czujnik przy-

śpieszeo. Współpraca z oprogramowaniem komputerowym Impact seria 

XI umożliwia archiwizację wyników badao, analityczną analizę próby ła-

mania w zakresie zmiany siły oddzia-

ływującej na badaną próbkę oraz pra-

cy łamania, a także wizualizacje wyni-

ków. 

Możliwości badawcze: 

 energia uderzenia 150 lub 
300J, 

 prędkośd wahadła 5 m/s, 

 badanie w temperaturze oto-

czenia lub od -60 C do +600 C, a także 
po wymrożeniu w ciekłym azocie. 

Pracownia badao właściwości mechanicznych 
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Uniwersalny twardościomierz Wolpert Wilson Testor 751 

Umożliwia półautomatyczny pomiar twardości metodami Brinella 
oraz Vickersa w temperaturze otoczenia. Automatyczne wykonanie odci-
sku oraz pomiar odcisku suwmiarką elektroniczną. Automatyczny odczyt 
twardości. 

Możliwości badawcze: 

 metoda Brinella kulka 2,5mm ob-
ciążenie do 250 kG, 

 metoda Vickersa zakres obciążeo 

3 100kG (HV3-HV100). 
 
Badania są realizowane w oparciu o wy-
mogi norm dotyczących poszczególnych 
metod badao zgodnie z wymogami wdro-
żonego systemu zarządzania zgodnego z 
normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 

 
 
 

Pozostałe wyposażenie Pracowni: 

 Twardościomierze Rockwella PW 
106, PW 160, 

 Uniwersalny twardościomierz 
HPO 250, 

Zestaw do pomiaru siły do 50N. 

  

Pracownia badao właściwości mechanicznych 



 

  

Pracownia obróbki ubytkowej 

Obróbka ubytkowa ze względu na uzyskiwane efekty jest najczęściej sto-
sowaną techniką kształtowania ostatecznej postaci geometrycznej części maszyn 
wytwarzanych technologiami formującymi lub przyrostowymi. Zapewniane do-
kładności wymiarowe, kształtu oraz jakośd powierzchni elementów obrabianych 
ubytkowo odpowiadają wymaganiom narzuconym na etapie ich projektowania. 
Elementy urządzeo technicznych po obróbce wykooczeniowej charakteryzują się 
oczekiwanymi właściwościami. 

Najważniejszymi elementami pracowni są: 

Centrum frezarsko – tokarskie, składające się z dwóch nowoczesnych obrabia-

rek sterowanych numerycznie: tokarki ST-20 CNC i czteroosiowej frezarki VF-2 

CNC firmy HAAS zapewnia moż-

liwośd prowadzenia komplekso-

wej ubytkowej obróbki wykoo-

czeniowej skrawaniem elemen-

tów wytwarzanych między in-

nymi za pomocą laserowej tech-

niki przyrostowej (LENS) z za-

awansowanych materiałów kon-

strukcyjnych. 

Podstawowa charakterystyka techniczna tokarki ST-20 CNC: 

 max średnica nad łożem (mm)  800 

 max średnica nad suportem (mm)  525 

 max średnica skrawania (mm)  380 

 max długość skrawania (mm)  520 

 przelot wrzeciona (mm)   50 

 max moc wrzeciona (kW)   15 

 max obroty wrzeciona (obr/min)  4000 
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 max moment obrotowy (Nm)   209 

 głowica rewolwerowa    BOT 

 liczba narzędzi    12 

 dokładność pozycjonowania (mm)  ±0,005 

 powtarzalność (mm)    ±0,0025 
 

 

Podstawowa charakterystyka techniczna frezarki VF-2 
CNC: 

 przejazd X (mm)    760 

 przejazd Y (mm)    400 

 przejazd Z (mm)    508 

 max moc wrzeciona (kW)    15 

 max obroty wrzeciona (obr/ min)  7500 

 max moment obrotowy (Nm)   102 

 stożek      ISO 40 

 magazyn     20 

 dokładność pozycjonowania (mm)  ±0,005 

 powtarzalność (mm)    ±0,0025 

 stół obrotowy     HRT160 

                Pracownia wytwarzania proszków laboratorium LAPROMAW                                                      Pracownia charakteryzacji proszków laboratorium LAPROMAW Pracownia obróbki ubytkowej 
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Centrum obróbki elektroerozyjnej składające się z trzech nowocze-

snych obrabiarek sterowanych numerycznie: drążarki drutowej BP09d 

(zakupiona w ramach projektu LAPROMAW), drążarki drutowej 

BP97d i drążarki wgłębnej BP2000 firmy ZAP BP przeznaczone do 

kształtowania postaci geometrycznej elementów i części urządzeń tech-

nicznych z nowoczesnych tworzyw konstrukcyjnych między innymi ze 

stopów i spieków na osnowie faz międzymetalicznych z układów Fe-Al, 

Ni-Al oraz Ti-Al, których obróbka ubytkowa mechaniczna jest często nie-

możliwa. 

 

Podstawowa charakterystyka techniczna drążarek BP97d i BP09d: 

 wymiary stołu do mocowania detalu (mm)  400x290 

 pole programowania (mm)    300x180 

 dokładność pozycjonowania (mm)   ±0,01 

 amplituda prądu drążenia – wybiórczo (A)  8, 16, 24, 40, 
56, 72 

 dielektryk      woda dejonizo-
wana 

 max kąt cięcia  (O)     ±25 

 max wysokość cięcia (mm)    120 

 wiertarka elektroerozyjna    WE1 

Pracownia obróbki ubytkowej 
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Przecinarka taśmowa PEGAS 220x250 GH-R przeznaczona do cięcia 

profili i prętów z tworzyw konstrukcyjnych (zakupiona w ramach projektu 

LAPROMAW) 

 

Podstawowa charakterystyka techniczna: 

 zakres cięcia do    Ø220mm, 

 szerokość cięcia    250mm, 

 opadanie ramienia grawitacyjne z regulacją prędkości na 

tłumiku, podnoszenie ramienia ręczne, 

 imadło sterowane ręcznie, 

 możliwość cięcia pod kątem   0o - 45o - 60o, 

 taśma      2450x27x0,9, 

 moc całkowita (kW)    1,1 
  

Pracownia obróbki ubytkowej 



 

  

Pracownia kontroli jakości wyrobu 

W pracowni znajdują się urządzenia pomiarowe, pozwalające na kom-
pleksowe pomiary wielkości geometrycznych elementów urządzeń tech-
nicznych, wytwarzanych między innymi laserową techniką przyrostową. 
Złożona specyfika geometryczna elementów wytwarzanych za pomocą 
laserowej techniki przyrostowej LENS powoduje konieczność stosowania 
nowoczesnych metodyk pomiarowych. Elementy istniejącego systemu 
pomiarowego są ściśle ze sobą powiązane i pozwalają na realizację na-
stępujących po sobie etapów postępowania pomiarowego, w efekcie cze-
go możliwa jest całościowa, prowadzona z dużymi dokładnościami ocena 
postaci geometrycznej mierzonych elementów. 

Wieloczujnikowa Współrzędno-

ściowa maszyna pomiarowa typu 

Scope Check 3D CNC firmy Werth 

Messtechnik GmbH umożliwiająca 

automatyczne pomiary złożonych 

geometrycznie elementów za po-

mocą układu optycznego, skanują-

cej sondy stykowej, sondy lasero-

wej oraz sondy konturografu (za-

kupiona w ramach projektu LA-

PROMAW) 

Podstawowa charakterystyka techniczna: 

- zakres pomiarowy w osiach: X=400mm, Y=200mm; Z=200mm, 
- odległość robocza 35mm, 
- rozdzielczość 0,1 µm, 
- częstotliwość próbkowania 5000 pkt./s, 
- dokładność pomiarowa określona jako P1Z (point-to-point) nie mniej-

sza niż 2,5µm, 
  



Pracownia kontroli jakości wyrobu 

 

  

 

Skaner optyczny typu smartScan 3D duo firmy Breuckmann przezna-

czony do skanowania obiektów z wysoką rozdzielczością dla zastosowań 

technicznych (inżynieria odwrotna, szybkie wykonywanie prototypów) - 

zakupiony w ramach projektu LAPROMAW 

Podstawowa charakterystyka techniczna: 

 zakres pomiarowy od 72x54 do 360x270mm (poprzez zmianę 
soczewek), 

 dwie kolorowe kamery o rozdzielczości 1384x1036 pikseli, 

 liczba rzucanych par linii 128, 

 lampa halogenowa 100W,od 2µm, 

 wskaźnik laserowy pozwalający na precyzyjne określanie pozycji 
optyki względem detalu, 
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Modułowy system TOPO 01 produkcji Instytutu Zaawansowanych 

Technologii Wytwarzania (dawniej IOS) przeznaczony do komplekso-

wych pomiarów i analizy struktury geometrycznej powierzchni 

 

 

Przeznaczenie: 

 pomiary i analiza profili chropowatości i falistości powierzchni oraz 
profilu pierwotnego 

 pomiary zarysu kształtu i jego wymiarowanie 
pomiary i analiza przestrzenna 3D chropowatości, falistości i 
kształtu 

Program analizy profilu 2D: 

 parametry wg aktualnych norm ISO i PN oraz dodatkowo inne – 
nieznormalizowane, 

 programowe filtry profilu Gaussa z korekcją fazy, 

 najbardziej rozpowszechnione funkcje i charakterystyczne krzywe, 

 statystyka parametrów: XQ, s, Rs, MIN, MAX, 

 możliwość wymiarowania zarysów profilu, 

 obliczanie pól pod i nad profilem na wybranych odcinkach, 

 eksport punktów profilu i parametrów 2D - formaty txt, xls. 
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Mikroskop pomiarowy Galileo typu AV200 firmy Starrett z jednostką 

odczytową QC300 przeznaczony do podstawowych pomiarów geome-

trycznych (zakupiony w ramach projektu LAPROMAW)  

 

Podstawowa charakterystyka techniczna: 

 kolorowa kamera CCD o wysokiej rozdzielczości, 

 ręczny zoom optyczny, 

 analiza obrazu: system rozpoznawania krawędzi, 

 zakres pomiarowy 200x100x150mm, 

 rozdzielczość 0,5µm, 

 dwa źródła oświetlenia realizowane za pomocą diod LED (światło 
przechodnie oraz odbite),granitowa podstawa. 
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