
NAZWA DZIEDZINA NAUKI ZASTOSOWANIE SŁOWA KLUCZOWE
CERTYFIKATY / 

AKREDYTACJE
OPIEKUN

UNIKATOWA 

APARATURA
LOKALIZACJA I KONTAKT

 Laboratorium 

Mikroskopii 

Elektronowej

● inżynieria 

    materiałowa 

 ● fizyka ciała stałego 

● chemia 

● geologia

● transmisyjna mikroskopia elektronowa       

● mikrostruktura w jasnym i ciemnym polu

● identyfikacja faz    

● dyfrakcja elektronowa - TEM

● mikrostruktura 

● jasne i ciemne pole 

● mikrostruktura 

● TEM 

● dyfrakcja 

● identyfikacja

Posiada certyfikat PCA: 

AB 1332
dr Krystian Prusik

Wysokorozdzielczy 

mikroskop 

elektronowy JEM-3010 

firmy JEOL

ul. 75 Pułku Piechoty 1A,                       

41-500 Chorzów,                                                                

pokój F/-1/9 

tel. (+48) 32 3497-509

Laboratorium 

Dyfrakcji 

Rentgenowskiej

● inżynieria 

    materiałowa 

● fizyka ciała stałego 

● chemia

● geologia

● w Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej możliwe jest przeprowadzenie analizy składu fazowego materiałów nano i mikrokrystalicznych 
● rentgenowska analiza 

    fazowa

Posiada certyfikat PCA: 

AB 1332
dr Grzegorz Dercz

Dyfraktometr 

rentgenowski typu 

X`Pert-Pro firmy 

PHILIPS

ul. 75 Pułku Piechoty 1A,                           

41-500 Chorzów, 

pokój F/2/15 

tel. (+48) 32 3497-520

Laboratorium Badań 

Korozyjnych

● inżynieria 

    materiałowa
● przyspieszone badania laboratoryjne w sztucznych atmosferach

● obojętna mgła solna 

● korozja  

    elektrochemiczna

Posiada certyfikat PCA: 

AB 1333

dr Bożena 

Łosiewicz

Komora solna HK 400 

firmy KÖHLER 

AUTOMOBILTECHNIK

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

pokój E/2/20 

tel. (+48) 32 3497-527

Pracownia 

Dyfraktometrii 

Rentgenowskiej

● inżynieria 

    materiałowa 

● fizyka ciała stałego 

● chemia 

● geologia

● badanie struktury materiałów polikrystalicznych 

● jakościowa i ilościowa analiza fazowa Ilościowa i jakościowa analiza fazowa  

● metoda wyznaczania radialnej gęstości atomów (RDF)  

● metoda Le Baila wyznaczania położeń atomów w komórce elementarnej  

● metoda Rietvelda w ilościowej analizie faz  

● zastosowania funkcji RDF i metody Rietvelda do analizy materiałów amorficznych i nanokrystalicznych   

● reflektometryczna analiza cienkich warstw  

● metoda Rietvelda w ilościowej analizie faz  

● dyfrakcja przy stałym kącie padania wiązki pierwotnej  

● rentgenografia temperaturowa  

● precyzyjny pomiar stałych sieciowych  

● wyznaczanie wielkości krystalitów i zniekształceń sieciowych  

● jakościowa i ilościowa analiza tekstur  

● określenie i charakterystyka obszarów niejednorodności i porowatości w nanoobszarach  

● wyznaczanie parametru uporządkowania dalekiego zasięgu   

● wyznaczanie grubości, gęstości i chropowatości cienkich warstw techniką reflektometrii rentgenowskiej   

● badania materiałów amorficznych połączoną techniką RDFi Rietvelda   

● określenia struktury materiałów krystalicznych połączoną techniką LeBaila i Rietvelda  

● analiza profilu linii dyfrakcyjnej metodą Rietvelda i Toray`a  

● rentgenografia 

● analiza fazowa 

● struktura 

● krystality  

● metoda Ritfelda 

Tak - jako Laboratorium 

Dyfraktometrii 

Rentgenowskiej

prof. dr hab. Józef 

Lelątko

Dyfraktometr 

rentgenowski typu 

X`Pert-Pro firmy 

PHILIPS, Dyfraktometr 

rentgenowski typu PW 

1130 firmy PHILIPS, 

Dyfraktometr 

rentgenowski z 

licznikiem czułym na 

pozycję CPS 120 firmy 

INEL, Kamera 

niskokątowa typu 

Kratki do badań efektu 

SAXS 

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów,  

tel.(+48) 32 3497-508

 Pracownia 

Mikroskopii 

Elektronowej

● inżynieria 

    materiałowa 

● fizyka ciała stałego 

● chemia 

● geologia

● badanie struktury materiałów inżynierskich w skali mikrometrycznej i nanometrycznej 

● badanie struktury powierzchni oraz składu chemicznego materiałów inżynierskich 

● konwencjonalna transmisyjna i skaningowa mikroskopia elektronowa   

● wysokorozdzielcza transmisyjna mikroskopia elektronowa   

● badania "in situ" przy pomocy TEM w zakresie temperatur:  -100/ + 700°C  

● metoda LACBED do wyznaczania parametrów sieci komórki elementarnej  

● metoda obrazów przesunięcia fazowego do określania lokalnych zniekształceń sieci w oparciu o wysokorozdzielcze obrazy mikroskopowe   

● metoda krystalografii elektronowej do wyznaczania parametrów sieciowych i położeń atomów w komórce elementarnej   

● badania "in situ" przy pomocy SEM w zakresie temperatur 20 +/- 700°C   

● metoda EBSD w badaniach struktury powierzchni materiałów krystalicznych   

● badania "in situ" przy pomocy metody EBSD w zakresie temperatur: 20 +/- 700°C  

● badania "in situ" przy pomocy SEM próbek poddawanych deformacji w wyniku rozciągania lub zginania  

● analiza składu chemicznego cienkich folii i powierzchni próbek litych przy pomocy spektrometrów EDS  

● analiza składu chemicznego powierzchni materiału metodą fluorescencyjną  

● konwencjonalna transmisyjna i skaningowa mikroskopia elektronowa   

● wysokorozdzielcza transmisyjna mikroskopia elektronowa   

● badania "in situ" przy pomocy TEM w zakresie temperatur: -100/ + 700°C  

● metoda LACBED do wyznaczania parametrów sieci komórki elementarnej  

● metoda obrazów przesunięcia fazowego do określania lokalnych zniekształceń sieci w oparciu o wysokorozdzielcze obrazy mikroskopowe   

● metoda krystalografii elektronowej do wyznaczania parametrów sieciowych i położeń atomów w komórce elementarnej  

● badania "in situ" przy pomocy SEM w zakresie temperatur: 20 +/- 700°C   

● metoda EBSD w badaniach struktury powierzchni materiałów krystalicznych   

● badania "in situ" przy pomocy metody EBSD w zakresie temperatur: 20 +/- 700°C  

● badania "in situ" przy pomocy SEM próbek poddawanych deformacji w wyniku rozciągania lub zginania  

● analiza składu chemicznego cienkich folii i powierzchni próbek litych przy pomocy spektrometrów EDS  

● analiza składu chemicznego powierzchni materiału metodą fluorescencyjną  

● TEM 

● struktura 

● skład chemiczny 

● analiza fazowa 

Tak - jako Laboratorium 

Mikroskopii 

Elektronowej

prof. dr hab. Józef 

Lelątko

Wysokorozdzielczy 

mikroskop 

elektronowy JEM-3010 

firmy JEOL, 

Skaningowy mikroskop 

elektronowy JSM-6480 

firmy JEOL

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-508
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Pracownia 

Termoanalizy

● inżynieria 

    materiałowa 

● fizyka ciała stałego 

● chemia 

● geologia

● wyznaczania temperatur i ciepła przemian fazowych 

● charakterystyka zjawisk pamięci kształtu

● DSC 

● przemiany fazowe 

● energia przemian

prof. dr hab. Józef 

Lelątko

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-508

Pracownia Badań 

Powierzchni

● inżynieria 

    materiałowa 

● fizyka ciała stałego 

● chemia 

● geologia

● badanie właściwości fizycznych warstw wierzchnich metodą nanindentacji 

● badanie struktury powierzchni metodą AFM 

● nanoindentacja 

● AFM  

● inżynieria powierzchni

prof. dr hab. Józef 

Lelątko

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-508

Pracownia Badań 

Elektrochemicznych 1 

E/II/01

● inżynieria 

    materiałowa

● elektrochemia

● badania korozyjne metodą potencjału obwodu otwartego   

● badania korozyjne metodą krzywch polaryzacyjnych

● elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna

● wyznaczanie podstawowych parametrów odporności korozyjnej metodą Sterna-Geary'ego oraz metodą ekstrapolacji prostych Tafela

● potencjał korozyjny 

● prąd korozyjny 

● opór polaryzacji 

● szybkość korozji

prof. UŚ dr hab. 

Danuta Stróż

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-513

Pracownia Badań 

Elektrochemicznych 2 

E/II/02

● inżynieria 

    materiałowa

● elektrochemia

● elektrochemiczne utlenianie metali oraz ich stopów 

● elektroforetyczne osadzanie biokompatybilnych warstw i powłok

● potencjał korozyjny 

● prąd korozyjny 

● opór polaryzacji 

● szybkość korozji

prof. UŚ dr hab. 

Danuta Stróż

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-513

Pracownia Badań 

Korozyjnych E/II/05

● inżynieria 

    materiałowa

● badania korozyjne w sztucznych atmosferach     

● badania w rozpylonej solance

● obojętna mgła solna 

● korozja 

    elektrochemiczna

prof. UŚ dr hab. 

Danuta Stróż

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-513

Pracownia 

Chromatograficzna 

E/II/9

● inżynieria 

    materiałowa 

● chemia polimerów

● badania czystości związków chemicznych, składu mieszanin,oznaczanie ilościowe i jakościowe związków i substancji chemicznych                                                                                                     

●  możliwość wyznaczenia VOC (lotnych związków organicznych)                                                                                      

● określanie półproduktów, wyznaczanie masy cząsteczkowej oraz dyspersyjności polimerów.

● chromatografia 

● spektrometria mas

prof. UŚ dr hab. 

Danuta Stróż

Chromatograf gazowy 

ze spektrometrem 

masowym, 

chromatograf żelowy 

wyposażony w 

detektor ELSD-LT II  

firmy Shimadzu

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-513

Pracowania Badań 

Strukturalnych 

Spektroskopii Mas 

E/II/10

● inżynieria 

    materiałowa 

● chemia polimerów

● Identyfikacja struktury substancji chemicznych    

● wyznaczenie masy cząsteczkowej 

●  wyznaczanie stopnia polimeryzacji

● określanie dyspersyjności 

● ilościowe i jakościowe określanie zanieczyszczeń, składu substancji organicznych, układu sterycznego,

● spektrometria mas 

● struktura polimerów

prof. UŚ dr hab. 

Danuta Stróż

Spektrometr MALDI-

TOF AXIMA 

Performance, 

chromatograf cieczowy 

UHPLC Nexera 

wyposażony w 

detektory FLD, DAD 

firmy Shimadzu

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-513

Pracownia Polimerów 

Skonjugowanych 

E/II/11

● inżynieria 

    materiałowa 

● chemia polimerów

● synteza polimerów skoniugowanych
● polimery 

    skoniungowane

prof. UŚ dr hab. 

Danuta Stróż

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-513

Pracownia Analiz 

Spektroskopowych 

E/II/12

● inżynieria 

    materiałowa 

● chemia polimerów

● Identyfikacja grup końcowych (funkcyjnych) związków i substancji chemicznych 

● określenie stopnia krystaliczności,                                         

● analiza jakościowa  cieczy, zawiesin  i ciał stałych 

● FT IR/ATR 

● badania spektroskopowe

prof. UŚ dr hab. 

Danuta Stróż

Spektrofotometr IR 

Prestige firmy 

Shimadzu

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-513

Pracownia Materiałów 

Luminescyjnych 

E/II/14

● inżynieria 

    materiałowa 

● chemia polimerów

● określanie właściwości spektralnych emisyjnych i absorbcyjnych materiałów czynnych optycznie oraz biologicznych
● luminescencja 

● spektrofluorymetr

prof. UŚ dr hab. 

Danuta Stróż

Spektrofluorymetr 

FluoroMax-4 firmy 

HORIBA JOBIN YVON

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-513

Pracownia 

Monokryształów

● inżynieria 

    materiałow 

● fizyka ciała stałego

● obrazowanie powierchni materiału 

● badanie parametrów wytrzymałościowych materiałów mono i polikrystalicznych
● mikroskopia optyczna

prof.UŚ dr hab. 

Włodzimierz 

Bogdanowicz

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-538

Pracownia Topografii 

Rentgenowskiej

● inżynieria 

    materiałowa 

● fizyka ciała stałego

● badanie topografii metodami rentgenowskimi, klasyczną metodą odbiciową

● badanie orientacji materiałów monokrystalicznych metodą Lauego

● topografia 

    rentgenowska

● metoda Lauego

● źródło z wirująca anodą 

● doskonałość strukturalna

● metoda Berg-Barrett

prof.UŚ dr hab. 

Włodzimierz 

Bogdanowicz

dyfraktometr

EFG XRT-100

 CCM MM9

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-538

Pracownia 

Dyfraktometrii 

Rentgenowskiej

● inżynieria 

    materiałowa 

● fizyka ciała stałego

●badanie topografii metodami rentgenowskimi, klasyczną metodą odbiciową

●badanie orientacji materiałów monokrystalicznych metodą Lauego

● topografia 

    rentgenowska 

● źródło z mikroogniskiem

● doskonałość strukturalna

prof.UŚ dr hab. 

Włodzimierz 

Bogdanowicz

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-538
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Pracownia Hodowli 

Monokryształów

● inżynieria 

    materiałowa 

● fizyka ciała stałego

● otrzymywanie materiałów monokrystalicznych i polikrystalicznych techniką Bridgmana i Czochralskiego
● technika Bridgmana

● technika Czochralskiego

prof.UŚ dr hab. 

Włodzimierz 

Bogdanowicz

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-538

Pracownia Badań 

Defektów 

Strukturalnych 

Monokryształów

● inżynieria 

    materiałowa 

● fizyka ciała stałego

●precyzyjny pomiar parametrów sieciowych

●badanie realnej struktury monokryształów

● metoda Bonda 

● topografia rentgenowska

prof.UŚ dr hab. 

Włodzimierz 

Bogdanowicz

Dyfraktometr 

rentgenowski do 

precyzyjnego pomiaru 

stałych sieciowych

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-538

Pracownia Pomiarów 

Magnetycznych

● inżynieria 

    materiałowa 

● fizyka

● pomiary namagnesowania w polach do 7 T i w zakresie temperatur: 2 - 350 K 

● pomiary statycznych krzywych magnesowania, przenikalności magnetycznej w słabych plach, współczynnika magnetostrykcji podłużnej

    i poprzecznej, efektu magnetoimpedancji, straty magnetczne

● magnesowanie 

● przenikalność 

    magnetyczna 

● magnetostrykcja

prof.dr hab. 

Grzegorz 

Haneczok

PPMS (Physical 

Propertirs 

Measurement 

System); Fluksomierz 

Lake-Shore

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-530;

Pracownia Pomiarów 

Elektrycznych

● inżynieria 

    materiałowa 

● fizyka

● pomiary elektrycznego oporu włąściwego w zakresie temperatur: 100 - 800 K ● opór elektryczny

prof.dr hab. 

Grzegorz 

Haneczok

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-530

Pracowania 

Spektroskopii 

Mechanicznej

● inżynieria 

    materiałowa 

● fizyka

● pomiary modułu Younga i strat mechanicznych przy odkształceniach rzędu 10^-5 ● moduł Younga

prof.dr hab. 

Grzegorz 

Haneczok

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-530

Pracownia 

Spektroskopii 

Dielektrycznej i 

Anizotropii Optycznej

● inżynieria 

    materiałowa 

● fizyka

● pomiar impedancji próbek dielektrycznych w szerokim zakresie częstotliwości pola pomiarowego (10^ -5 – 10^6 Hz) i temperatur (5 – 600 K)                                                                                          

● badania dynamiki elementarnych procesów polaryzacyjnych w materiałach z kontrolowanym nieporządkiem w podukładzie elektrycznym 

    (szkła dipolowe, ferroelektryczne relaksory, multiferroiki)

● odpowiedź

    dielektryczna 

● impedancja

prof.dr hab. 

Grzegorz 

Haneczok

Szerokopasmowy 

precyzyjny 

spektrometr do 

temperaturowych 

badań odpowiedzi 

dielektrycznej 

materiałów 

wielofunkcyjnych

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-530

Pracownia Efektu 

Mössbauera

● inżynieria 

    materiałowa 

● fizyka

Badania materiałów zawierających żelazo lub/i cynę, obejmujące:

● wyznaczanie składu fazowego oraz lokalnych właściwości magnetycznych i strukturalnych 

● charakterystykę w skali atomowej struktury defektowej, w tym: określenie wpływu obróbki termicznej i mechanicznej oraz zużycia 

    eksploatacyjnego na stopień zdefektowania materiałów 

● badania metodą CEMS powierzchni masywnych, w tym: określanie zmian składu fazowego i struktury pod wpływem obróbki termicznej 

    i mechanicznej oraz stopnia zdefektowania materiałów w wyniku zużycia eksploatacyjnego; charakterystyka warstw powierzchniowych 

    i powłok ochronnych 

● badania preparatów biologicznych, materiałów farmakologicznych, geologicznych i związków chemicznych zawierających atomy żelaza –  

    charakterystyka na poziomie atomowym                

● związki i stopy 

    międzymetaliczne 

● preparaty biologiczne 

● struktura defektowa 

● właściwości 

    magnetyczne 

● parametry nadsubtelne

prof UŚ dr hab. 

Józef Deniszczyk

Spektrometr Efektu 

Mossbauera

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-528

Pracownia Anihilacji 

Pozytonów

● inżynieria 

    materiałowa 

● fizyka

● charakterystyka w skali atomowej struktury defektowej materiałów, w tym: określenie wpływu obróbki termicznej i mechanicznej oraz 

    zużycia eksploatacyjnego na stopień zdefektowania materiałów                                                                                                                                                              

● badania polimerów obejmujące wyznaczanie wielkości porów, analizę procesu degradacji, charakterystykę zmian objętości swobodnej 

    oraz temperatury zeszklenia                                     

● materiały krystaliczne 

● polimery 

● struktura defektowa 

● proces degradacji 

prof UŚ dr hab. 

Józef Deniszczyk

Spektromer Czasu 

Życia Pozytonów

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-528

Klaster komputerów 

do obliczeń 

kwantowych

● inżynieria 

    materiałowa 

● fizyka

● obliczenia struktury elektronowej materiałów obejmujące charakterystykę właściwości strukturalnych, magnetycznych, transportowych 

    i spektroskopowych – projektowanie nowych materiałów                                                                                                                                                    

● modelowanie 

    komputerowe 

● metody ab initio 

● struktura elektronowa 

● struktura pasmowa 

● magnetyzm 

● materiały krystaliczne 

● układy warstwowe 

● powierzchnia ciał stałych

prof UŚ dr hab. 

Józef Deniszczyk

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-528

Pracownia 

spektroskopii 

elektronów Augera

● inżynieria 

    materiałowa

● jakościowa i ilościowa analiza chemiczna powierzchni materiałów 

●  analiza profilowa                                                                          

●  wyznaczanie parametrów struktury elektronowej na podstawie kształtu linii spektralnych z udziałem pasma walencyjnego                                                                                                                            

●  wyznaczanie właściwości mechanicznych i elektrycznych

● powierzchnia 

    materiałów 

● sorpcja gazów

dr hab.. Edward 

Rówiński

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-528

Laboratorium 

Materiałów 

Amorficznych

● inżynieria 

    materiałowa 

● fizyka

● charakterystyka właściwości magnetycznych materiałów inżynierskich 

● wyznaczanie logarytmicznego dekrementu tłumienia oraz modułów Younga i sztywności wyznaczanie elektrycznego oporu właściwego i 

    współczynnika charakterystyka właściwości magnetycznych materiałów inżynierskich temperaturowego rezystywności materiałów

    metalicznych i półprzewodnikowych metodą statyczną

● charakterystyka właściwości magnetycznych materiałów inżynierskich

● właściwości 

    magnetyczne 

● krystalizacja 

● nanokrystalizacja 

● relaksacja strukturalna

prof.dr hab. 

Grzegorz 

Haneczok

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-530
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Pracownia właściwości 

mechanicznych  

● inżynieria 

    materiałowa
● badania właściwości mechanicznych materiałów inżynierskich w szerokim zakresie temperatury ● maszyna INSTRON

prof. UŚ dr hab. 

Marian Kupka

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

pokój S/-1/10

tel. (+48) 32 3497-504

Pracownia mikroskopii 

swietlnej

● inżynieria 

    materiałowa
● obserwacje mikrostruktury zgładów metalograficznych ● mikroskopy świetlne

prof.UŚ dr hab. 

Marian Kupka 

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

pokój F/-1/17 + 18'

Pracownia syntezy 

polimerów E/II/09

● inżynieria 

    materiałowa 

● chemia polimerów

● projektowanie materiałów polimerowych 

● wykonywanie syntez materiałów polimerowych 

● synteza inicjatorów 

● określanie mechanizmów inicjowania

● synteza polimerów 

● synteza inicjatorów

prof. UŚ dr hab. 

Danuta Stróż

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel. 32 349 75 22

Laboratorium 

charakterystyki 

właściwości 

elektrycznych, 

dielektrycznych 

i piezoelektrycznych 

materiałów 

ceramicznych 

i kompozytowych

● inżynieria 

    materiałowa

● inżynieria materiałowa                                                                                                                                        

● wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych immitancji materiałów 

● badanie właściwości dielektrycznych i piezoelektrycznych materiałów                                                                                                                                                                

● Z, M, Epsilon, Y

dr hab. 

Małgorzata 

Adamczyk-

Habrajska, 

dr hab. Dariusz 

Bochenek

ul. Śnieżna 2, 

41-200 Sosnowiec, 

tel. 32 368 94 30 11,                              

tel. 32 368 95 84 13

Laboratorium 

technologii ceramiki i 

materiałów 

kompozytowych

● wytwarzanie materiałów ceramicznych i materiałów kompozytowych

● spiekanie 

● metoda zolo-żel 

● synteza proszków

dr inż. Lucjan 

Kozielski, 

dr Katarzyna 

Osińska

ul. Śnieżna 2, 

41-200 Sosnowiec, 

tel. 32 368 95 64 20,

tel. 32 368 95 64 23

Laboratorium badań 

deriwatograficznych
● analiza termiczna materiałów  

● DTA 

● DTG 

● TG

dr hab. Agata 

Lisińska-Czekaj

ul. Śnieżna 2, 

41-200 Sosnowiec, 

tel. 32 368 93 45 15

Pracownia 

Stereometrii 

Powierzchni

● badania topografii/morfologii powierzchni

● pomiary struktury stereometrycznej powierzchni za pomocą profilografu stykowego oraz analiza w programie Talymap, obejmująca 

    różnorodną wizualizację pomiarów i opis parametryczny powierzchni                                                                                                                                                 

● struktura geometryczna 

    powierzchni SGP 

● profil powierzchni 

● parametryzacja SGP 

● analiza 2D i 3D 

● topografia powierzchni

mgr Sławomir 

Kaptacz

ul. Śnieżna 2, 

41-200 Sosnowiec, 

tel. 32 368 95 03 16

Pracownia badań 

mikroindentacyjnych i 

sklerometrycznych

●precyzyjne określanie twardości i modułu Young'a badanych materiałów oraz różnorodnych warstw powierzchniowych                                                                                                                                               

● twardość 

● moduł sprężystości 

● test zarysowania 

● własności mechaniczne 

● metoda mikroindentacji

● kontrola jakości 

    materiałów

mgr Sławomir 

Kaptacz

ul. Śnieżna 2, 

41-200 Sosnowiec, 

tel. 32 368 95 03 16

Pracownia stereologii 

materiałów

● inżynieria 

    materiałowa 

● inżynieria 

    powierzchni 

● badania mikrostruktury materiałów                                                                                                                            

● metalografia ilościowa 

●  mikroskopia optyczna 

● kontrola jakosci 

    materiałów

dr Joanna 

Korzekwa, 

dr Marek Bara, 

dr Tomasz Kmita

ul. Śnieżna 2, 

41-200 Sosnowiec, 

tel. 32 368 95 77 19, 

tel. 32 368 95  68 17 

Pracownia Badań 

Zużycia 

Tribologicznego

● badania właściwości tribologicznych środków smarowych, a przede wszystkim odporności na zużycie materiałów używanych na ślizgowe 

    elementy maszyn, pracujących w ruchu obrotowym lub wahadłowym

dr Marek Bara,  

mgr Sławomir 

Kaptacz

ul. Śnieżna 2, 

41-200 Sosnowiec, 

tel. 32 368 95 03 16, 

tel. 32 368 95  03 17 

Laboratorium 

Krystalografii

● inżynieria 

    materiałowa 

● fizyka ciała stałego

● hodowla monokryształów                                       

 ● precyzyjnych pomiarów parametrów sieciowych monokryształów 

● metoda precyzyjnego pomiaru parametrów sieciowych monokryształów met. Bonda 

● otrzymywanie monokryształów metali i związków metodami Bridgmana i Czochralskiego z wykorzystaniem stanowiska wzrostowego 

    BCG-265

● otrzyymywanie techniką kierunkowego krzepnięcia (statyczna i dynamiczna pozioma metoda Bridgmana) płytkowych

    monokwazikryształów i kompozytów typu kryształ - kwazikryształ na stanowisku "Garricast"                                                                                                                        

● dyfrakcyjna topografia rentgenowska do badania struktury defektowej materiałów monokrystalicznych 

● monokryształy 

● metoda Bonda 

● topografia rentgenowska

prof.UŚ dr hab. 

Włodzimierz 

Bogdanowicz

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) 32 3497-538

Laboratorium 

otrzymywania powłok 

i przygotowania 

próbek do badań 

mikroskopowych

● inżynieria 

    materiałowa 

● elektrochemia

 ● nakładanie powłok metalicznych, stopowych i kompozytowych ● elektroosadzanie
dr Bożena 

Łosiewicz

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

tel.(+48) tel. 32 349 75 27
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Pracownia 

metalograficzna

● inżynieria 

    materiałowa
● przygotowanie zgładów do badań metalograficznych ● szlifierko-polerki

prof.UŚ dr hab. 

Marian Kupka

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

pokój F/-1/04 + 05, 

tel.(+48) 32 349 75 04

Pracpownia  

technologiczna

● inżynieria 

    materiałowa
● Próby technologiczne, pomiary twardości i pomiary udarności

● aparat Erichsena 

● skręcarka do drutów 

● przeginarka do drutów 

● twardościomierze 

● młoty Charpy'ego

prof.UŚ dr hab. 

Marian Kupka

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 

41-500 Chorzów, 

pokój F/-1/04 + 05, 

tel.(+48) 32 349 75 05

Laboratorium 

spektroskopii 

mechanicznej

● inżynieria 

    materiałowa
● badanie właściwości mechanicznych próbek ceramicznych i metalicznych ● tarcie wewnętrzne

dr Radosław 

Zachariasz

ul. Żytnia 12, 

41-200 Sosnowiec, 

tel.32 26 91 882

Pracownia 

wytwarzania warstw 

powierzchniowych

● nauka o materiałach ● wytwarzanie powłok na aluminium i jego stopach metodą elektrochemiczną
● elektrochemia 

● anodowanie
dr Tomasz Kmita

ul. Śnieżna 2, 

41-200 Sosnowiec,

tel. 32 368 9570 wew.17


