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Wstęp

Foreword

Laboratoria Akademii Górniczo-Hutniczej to wyjątkowa przestrzeń, w której naukowcy poznają świat w makro-, mikro- i nanoskali. W drodze do naukowego sukcesu, zarówno w dziedzinie badań podstawowych, jak
i tych o charakterze aplikacyjnym, niezbędnym narzędziem jest nowoczesna aparatura, stanowiąca kluczowe wsparcie dla prowadzonych badań.

The laboratories at the AGH University of Science and
Technology are a unique space in which scientists get
to know the world in macro-, micro-, and nanoscale.
On the path to a scientific success, both in the area
of fundamental research and practical applications,
modern equipment is an indispensable tool which
provides critical support for the conducted research.

Akademia Górniczo-Hutnicza posiada 680 laboratoriów, które wyposażone są w unikatową aparaturę,
w tym m.in. transmisyjne mikroskopy elektronowe,
urządzenia pracujące w warunkach wysokiej czystości, w tzw. cleanroom z aparaturą do nanotechnologii
i nanodiagnostyki materiałowej, mikrosondę elektronową Jeol SuperProbe JXA-8230 umożliwiającą określenie zawartości pierwiastków od boru do uranu we
wszelkiego rodzaju substancjach stałych, spektrometry masowe, dyfraktometry, drukarki 3D pozwalające
tworzyć prototypy, liczne urządzenia do badań środowiskowych, mikroskopy do analiz i pomiarów parametrów mikrostruktur, a także różnego typu instalacje laboratoryjne. W AGH znajduje się jedno z najcichszych
miejsc na świecie – komora bezechowa, a także jeden
z trzech najpotężniejszych na świecie mikroskopów –
(S)TEM FEI TitanCubed G-2 60-300.

The AGH University of Science and Technology has
680 laboratories with unique equipment, including
transmission electron microscopes, devices working
in the conditions of high purity, in the so-called “cleanroom” with equipment for material nanotechnology and nanodiagnostics, Jeol SuperProbe JXA-8230
electron microprobe capable of determining the
content of elements from boron to uranium in all
kinds of solid bodies, mass spectrometers, diffractometers, 3D printers for creating prototypes, many
devices for environmental tests, microscopes for
the analysis and measurements of microstructure
parameters, as well as various types of laboratory
systems. At AGH UST there is one of the quietest
places in the world – an anechoic chamber, as well
one of the world’s three most powerful microscopes –
(S)TEM FEI Titan Cubed G-2 60-300.

Rozwój nowych kierunków badawczych zapewniają liczne inwestycje takie jak Centrum Energetyki,
w którym będą prowadzone badania w zakresie czystych technologii węglowych, fotowoltaiki, energetyki jądrowej czy badania nad sieciami przesyłowymi.
W AGH działa od roku Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii dysponujące nowoczesną
infrastrukturą badawczą do prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie nowoczesnej inżynierii, fizyki i chemii materiałów, nanodiagnostyki materiałowej i nanotechnologii.

The development of new research areas is ensured by
a number of construction developments, such as the
Centre of Energetics, in which research will be conducted into clean coal technologies, photovoltaics, nuclear
power engineering, and power transmission systems.
The Academic Centre for Materials and Nanotechnology has been in operation at AGH UST for one year. It has
at its disposal modern scientific research infrastructure
for conducting interdisciplinary research in the fields
of modern engineering, physics and chemistry of materials, material nanodiagnostics and nanotechnology.

Usługi na rzecz nauki, szczególnie w zakresie sieci
komputerowych, dużych mocy obliczeniowych oraz
innych usług informatycznych świadczy Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH. Cyfronet wspiera naukowców m.in. przez udostępnianie
superkomputerów. Dumą AGH jest oddany do użytku

Serving science, especially in the domain of computer networks, computing power and other informational technology services is performed by the AGH
UST Academic Computer Centre Cyfronet. Cyfronet
supports scientist, inter alia, by means of making
supercomputers available to them. A pride of AGH
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w 2015 r. „Prometheus”, którego moc obliczeniowa
jest prawie czterokrotnie większa niż słynnego „Zeusa”
– dotychczas najpotężniejszego komputera w Europie
Środkowo-Wschodniej. W dobie społeczeństwa informacyjnego warto również podkreślić, że w AGH zlokalizowany jest jeden z największych i najważniejszych
węzłów polskiej części ogólnoświatowej sieci Internet.

UST is “Prometheus”, put into operation in 2015. Its
computing power is nearly four times better than of
the famous “Zeus” – until now the most powerful supercomputer in East-Central Europe. In the times of
information society, it is worth noting that AGH UST
hosts one of the largest and most important nodes of
the Polish part of the Internet.

Wszystkich zainteresowanych współpracą badawczą z Akademią Górniczo-Hutniczą zapraszamy
do zapoznania się z niniejszą publikacją, a także
z katalogiem aparatury naukowo-badawczej i stanowisk badawczych, który znajduje się na stronie:
www.laboratoria.agh.edu.pl.

We encourage all who are interested in scientific
research collaboration with the AGH University of
Science and Technology to read this publication and
to check the catalogue of scientific research equipment and laboratory test stands, which can be found
on: www.laboratoria.agh.edu.pl.

Innowator AGH
AGH UST Innovator

Wydział Górnictwa
i Geoinżynierii

Faculty of Mining
and Geoengineering
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Działalność naukowo-badawcza wydziału
obejmuje następujące zagadnienia:

The research and development activities cover
the following areas:

• zastosowanie nowoczesnych metod
w budownictwie specjalnym i geotechnice,
• opracowanie innowacyjnych technologii
w zakresie skutków działalności górniczej
w oparciu o badania geotechniczne,
• metodyka diagnostyki środowiska i gospodarki
odpadami,
• rozwiązywanie problemów technologicznych
i sozologicznych w górnictwie,
• budownictwo i inżynieria środowiska,
• badania wpływu skojarzonych zagrożeń
naturalnych na bezpieczeństwo w górnictwie,
• określenie uwarunkowań efektywnej
i innowacyjnej eksploatacji złóż,
• problematyka ekonomiki, zarządzania
i modelowania procesów w przemyśle.

• use of modern methods in special construction
and geotechnical engineering,
• elaboration upon innovative technologies in the
field of the consequences of mining operations
based on geotechnical studies,
• methods of environmental and waste
management diagnostics,
• solving technological and sozological problems in
the mining industry,
• construction and environmental engineering,
• research on the impact of combined natural
hazards on safety in the mining industry,
• determination of conditions for the effective and
innovative exploitation of deposits,
• problems of economics, management and
modelling of processes in industry.

LABORATORIUM BADAWCZE
W PRACOWNI AEROLOGII
GÓRNICZEJ
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RESEARCH LABORATORY
OF MINING AEROLOGY

The Research Laboratory of Mining Aerology is one of
Laboratorium Badawcze w Pracowni Aerologii Górniczej jest jednym z laboratoriów Katedry Górnictwa
the laboratories at the Department of Underground
Mining. The research and development projects perPodziemnego. Realizowane tam prace naukowo-badawcze ukierunkowane są na rozpoznawanie i identyformed there focus on the recognition and identification of aerological hazards in underground mines.
fikację zagrożeń aerologicznych występujących w koThe main objective of the laboratory is to conduct repalniach podziemnych. Głównym celem działalności
laboratorium jest prowadzenie badań nad zagrożesearch on methane hazards connected with the presence of methane in coal seams, and on the hazard of
niem metanowym związanym z obecnością metanu
w pokładach węgla oraz zagrożeniem pożarami enendogenous fires resulting from the natural self-ignition properties of coal.
dogenicznymi wynikającym z naturalnej skłonności
węgla do samozapalenia.
In order to perform such analyses, research staBy możliwe było wykonywanie tych analiz, w labotions equipped with special instruments have been
installed at the laboratory:
ratorium utworzono stanowiska badawcze wyposa• A station for determining the methane capacity of
żone w specjalistyczną aparaturę:
• Stanowisko do oznaczania metanonośności węgla
bituminous coal and for testing the gas capacity of
rock samples. The main components of this station
kamiennego oraz badania gazonośności próbek
skalnych. Główne elementy tego stanowiska to
are the MOD-2 instrument for degassing of rock
samples, with a membrane vacuum pump, and a
aparat do odgazowania próbek skalnych MOD-2
z membranową pompą próżniową oraz wstrząsarTTZ-3 shaker for crushing samples in steel containka typu TTZ-3 do rozdrabniania próbek w stalowych
ers. The gas mixtures obtained by degassing rock
pojemnikach. Uzyskane w wyniku odgazowania prósamples are subject to chromatographic analysis;
•A station with a PR-30/250
bek skalnych mieszaniny gazów są poddawane analizie
analyser that enables to dechromatograficznej;
termine the self-ignition in• Stanowisko z analizatorem
dicator of bituminous coal in
PR-30/250
pozwalającym
accordance with the standard PN-G-04558:1993 – Bituna oznaczanie wskaźnika
samozapalności węgla kaminous coal – determination
miennego zgodnie z normą
of self-ignition indicator. The
PN-G-04558:1993 – Węgiel katubular furnace installed at
mienny – Oznaczanie wskaźthe station enables the annika samozapalności. Zabunealing of coal samples at
dowany na stanowisku piec
temperatures of up to 450oC
rurowy umożliwia również
and at different streams of
wygrzewanie próbek węgla
air flowing through the furo
w temperaturach do 450 C
nace chamber. The taken
oraz przy różnych strumiegas samples undergo chroniach powietrza przepływamatographic analysis;
•A station for the chromatojącego przez komorę pieca.
Pobrane próbki gazów stagraphic analysis of gases
nowią materiał do przeproequipped with two GC 8610C
Aparat do odgazowania próbek skalnych MOD-2
wadzenia analizy chromatogas chromatographs made
MOD-2
device
for
rock
sample
degassing
graficznej;
by SRI Instruments.

• Stanowisko analizy chromatograficznej gazów wyposażone w dwa chromatografy gazowe GC 8610C
firmy SRI Instruments. W chromatografach zabudowane są następujące detektory:
−− TCD – termokonduktometryczny,
−− FID – płomieniowo-jonizacyjny,
−− HID – helowy detektor jonizacyjny.
Na stanowisku pracuje wytwornica wodoru
HG2000. Wytwarzany wodór jest wykorzystywany
jako gaz nośny w badaniach. Jeden z chromatografów wyposażony jest dodatkowo w autosampler
umożliwiający zautomatyzowanie dozowania próbek gazów. W zależności od zastosowanej konfiguracji kolumn chromatograficznych i detektorów
możliwe jest prowadzenie analiz składników lekkich
powietrza i węglowodorów do C-5, tlenków węgla,
a także ciężkich węglowodorów aromatycznych.
Stanowiska te wyposażone są w dedykowane do
celów badań programy komputerowe, które umożliwiają sterowanie prowadzonymi badaniami oraz wizualizację i archiwizację wyników.
W laboratorium prowadzone są również badania
nad zjawiskami fizycznymi wykorzystywanymi w klimatyzacji. Służy do tego instalacja składająca się z centrali wentylacyjnej połączonej z agregatem wody lodowej
schładzającym wodę na potrzeby instalacji. W centrali zabudowana jest chłodnica wodna oraz dwie nagrzewnice elektryczne. Chłodnica zasilana jest wodą
lodową z agregatu wody lodowej. Do instalacji wody
lodowej podłączane mogą być dodatkowe chłodnice
powietrza. Zabudowany zestaw czujników pozwala na
badanie zjawisk wymiany ciepła pomiędzy powietrzem
i wodą lodową. Oprócz badania procesów wymiany
ciepła w chłodnicach prowadzone mogą być badania
nad określeniem charakterystyki poszczególnych elementów wchodzących w skład tej instalacji. Instalacją
można sterować za pomocą panelu dotykowego lub

Chromatografy gazowe SRI GC-8610
SRI GC-8610 gas chromatographs

Agregat wody lodowej
Chilled water unit

The following detectors are installed in the chromatographs:
−− TCD – a thermal conductivity detector,
−− FID – a flame ionisation detector,
−− HID – a helium ionisation detector.
A HG2000 hydrogen generator is also used at the
station. Hydrogen is used as the carrier gas in tests.
One of the chromatographs is additionally equipped
with an automatic sampler that enables an automated dosing of gas samples. Depending on the
configuration of the chromatographic columns and
the detectors, it is possible to analyse light air components and hydrocarbons of up to C-5, carbon oxides, and heavy aromatic hydrocarbons.

Stanowisko z analizatorem PR-30/250
Station with PR-30/250 analyser
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Laboratorium Badawcze w Pracowni Aerologii Górniczej Research Laboratory of Mining Aerology
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z wykorzystaniem komputera
The stations are equipped
z programem sterującym. Zawith dedicated computer softrówno na panelu dotykowym,
ware that enables the control
jak i na ekranie komputera
of the tests, as well as the viswidoczna jest wizualizacja paualisation and archiving of the
rametrów pracy układu. Dane
results.
z instalacji mogą być gromaOther research conducted
dzone w pamięci komputera, co
at the laboratory focuses on the
pozwala analizować parametry
physical phenomena used in
pracy poszczególnych elemenair conditioning systems. This
tów instalacji.
is done in a system consisting
Laboratorium
wyposażoof an air-handling unit connectne jest także w stanowisko do
ed to a chilled water generator,
badań wymiany masy wilgoci
which cools down water in the
i ciepła w skałach oraz minesystem. Inside the air-handling
rałach. Stanowisko to pozwala
unit, there is a water cooler and
na badanie adsorpcji wilgoci
two electrical heaters. The coolWstrząsarka typu TTZ-3
przez materiały higroskopijne,
er is supplied with chilled water
TTZ-3 shaker
m.in. sole kamienne, w zależfrom the chilled water generator.
ności od parametrów przepłyAdditional air coolers can be
wającego powietrza.
connected to the chilled water system. The set of senW laboratorium znajdują się również stanowiska
sors installed in the system enables to study the heat exz modelami dydaktycznymi służącymi do prowadzechange between the air and chilled water. In addition to
nia badań szczelności lutniociągów, wyznaczania
the studies of the heat exchange processes taking place
współczynników oporu skupionego i rozłożonego,
in coolers, the system enables research into determinbadania charakterystyk wentylatorów oraz symuloing the characteristics of its individual components. The
wania przepływu powietrza w sieci wyrobisk z boczsystem can be controlled with a touch panel or with a
nicami przekątnymi.
computer equipped with control software. The system's
Na wyposażeniu laboratorium znajdują się również
operating parameters can be visualised both on the
przenośne przyrządy pomiarowe, które mogą być wytouch panel and on the computer screen. Data from the
korzystywane do prowadzenia badań w warunkach kosystem can be stored in the computer memory, which
palnianych. Są to m.in.: przenośne analizatory wielogaenables an analysis of the operating parameters of the
zowe, pyłomierze, anemometry i termoanemometry,
individual elements of the system.
kamery termowizyjne, sondy do pomiaru temperatury
The laboratory also has a station for examining
pierwotnej górotworu czy przepływomierze ultradźwięthe exchange of moisture mass and heat in rocks and
kowe umożliwiające bezinwazyjny pomiar strumienia
minerals. This station enables to study the adsorption
objętości cieczy przepływających w rurociągach.
of moisture by hygroscopic materials, such as rock
salts, depending on the parameters of the air flowing
through them.
At the laboratory there are also stations with
models for testing air duct leaks, for determining
concentrated and distributed resistance coefficients,
for studying the characteristics of fans, as well as for
simulating air flows in networks of excavations.
Moreover, the laboratory is equipped with portable
measuring devices that can be used for performing tests
in mines. These include multi-gas portable analysers,
dust meters, anemometers and thermo-anemometers,
thermal imaging cameras, probes for measuring the original temperature of the rock mass, as well as ultrasonic
Widok ogólny instalacji klimatyzacji
flow meters that enable non-invasive measurement of the
General view of air conditioning system
volume flow of liquids passing through pipelines.

LABORATORIUM HYDROLOGII
I HYDRAULIKI
GEOINŻYNIERSKIEJ

LABORATORY
OF GEOENGINEERING
HYDROLOGY AND HYDRAULICS

Laboratorium Hydrologii i Hydrauliki Geoinżynierskiej
The Laboratory of Geoengineering Hydrology and
należy do laboratoriów naukowo-dydaktycznych KaHydraulics is one of the research and teaching labtedry Górnictwa Odkrywkowego. Część zewnętrzna,
oratories of the Department of Surface Mining. The
składająca się z hydrowęzła obejmującego studnię
laboratory's external part, which consists of a hydrobadawczo-eksploatacyjną i cztery piezometry, wchotechnical system comprising a research and exploitadzi w skład Międzywydziałowej Stacji Badań Środowition well and four piezometers, constitutes a part of
skowych.
the Inter-Faculty Environmental Research Station.
W studni wierconej zabudowany jest głębinoIn the drilled well, a Grundfos SP30 deep-well
wy agregat pompowy Grundfos SP30. Studnia oraz
pump unit is installed. The well and the test drill holes
otwory badawcze wyposażone są w czujniki położeare equipped with water table position sensors. The
nia zwierciadła wody. Laboratorium wyposażone jest
laboratory is equipped with a water supply pilot plant
w półtechniczną instalację wodociągową wraz z pełwith a full range of measuring devices.
nym opomiarowaniem.
In the laboratory premises there is a control and
W pomieszczeniu laboratorium znajduje się kommeasurement computer station that is used for computerowe stanowisko kontrolno-pomiarowe, które poprehensive tests covering both underground hydrauzwala na realizację kompleksowych badań obejmująlics and industrial hydraulics. The station is equipped
cych zarówno zagadnienia hydrauliki podziemnej, jak
with dedicated software for controlling, monitoring
i przemysłowej. Stanowisko to wyposażone jest w dedyand visualising the tests in real time, as well as for
kowane programy komputerowe, które umożliwiają stedata archiving.
rowanie, monitoring, wizualizację prowadzonych baThe deep-well pump unit installed in the well is
dań w czasie rzeczywistym oraz archiwizację danych.
controlled by a frequency converter. This enables the
Zabudowany w studni głębinowy agregat pomoperation of the water intake to provide laminar and
powy regulowany jest przez przetwornicę częstoturbulent flows in the zone of the aquifer located near
tliwości. Pozwala to na pracę ujęcia wody w zakrethe drill hole. Thus, this wide range of operation enasie przepływów laminarnych, jak i turbulentnych
bles to replicate the operation of both intake wells and
w strefie przyotworodrainage wells.
wej warstwy wodonoThe main type of
śnej. Szeroki zakres
activity
performed
pracy pozwala zatem
by the laboratory is
na odwzorowanie
testing the energy
funkcjonowania zaefficiency of water
równo studni ujęciointake and drainage
wych, jak i odwodprocesses conductnieniowych.
ed with the use of
Głównym rodzadeep wells, in parjem działań podejmoticular, the evaluation
wanych przez laboof the technical conratorium są badania
dition of drilled wells.
efektywności
enerThe
automated
getycznej procesów
control and measureujmowania wody oraz
ment system and the
Laboratoryjna instalacja wodociągowa
odwodniania prowaspecial software develLaboratory's
water
supply
system
dzonego przy pomocy
oped for the laboratory
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Laboratorium Hydrologii i Hydrauliki Geoinżynierskiej Laboratory of Geoengineering Hydrology and Hydraulics

enable a remote analysis of the characteristics of any
deep-well pump units installed in a drilled well.
In the laboratory premises there is a water tank
with a circulation pump. This enables closed-loop operation and conducting permeability tests on prefabricated gravel well filters.
The laboratory hydraulic water supply system enables to conduct linear and local measurements of
pressure loss, instantaneous flow rates and fluctuations of water table within the hydrotechnical system
with an accuracy of 1 cm.
The laboratory is also equipped with field research
equipment that can be used to test selected quality
parameters of water, water extracts and wastewater –
directly in wells and test drill holes of up to 60 m deep,
to take in water from piezometers from depths of up
to 90 m, to take in rocks from depth of up to 7 m, to
measure water flow speed in open beds, to perform
an evaluation of the basic physical properties of soils
and rocks, and to conduct ground, rock and waste
erosion measurements with the use of static tests and
column dynamic tests.
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Laboratoryjne stanowisko kontrolno-pomiarowe
Laboratory's control and measurement station

Stanowisko do badań studziennych okładzin filtrowych
Station for testing well filter lagging

studni głębinowych, w tym w szczególności ocena
stanu technicznego studni wierconych.
Zautomatyzowany system sterująco-pomiarowy
i specjalistyczny, dedykowany do laboratorium, program komputerowy umożliwiają zdalne sporządzanie
charakterystyk dowolnego głębinowego agregatu
pompowego zabudowanego w studni wierconej.
W pomieszczeniach laboratorium znajduje się
zbiornik na wodę wraz z pompą obiegową. Pozwala to
na pracę w obiegu zamkniętym i prowadzenie badań
przepuszczalności studziennych żwirowych prefabrykatów filtrowych.
Wodociągowa laboratoryjna instalacja hydrauliczna umożliwia wykonywanie pomiarów liniowych
i miejscowych strat ciśnienia, chwilowego natężenia
przepływu oraz wahań zwierciadła wody w obrębie hydrowęzła z dokładnością do 1 cm.
Laboratorium wyposażone jest ponadto w polowy
sprzęt badawczy, za pomocą którego można badać
wybrane parametry jakości wód, wyciągów wodnych
i ścieków – bezpośrednio w studniach i otworach badawczych do głębokości 60 m, pobierać wodę z piezometrów z głębokości do 90 m, pobierać skały do głębokości 7 m, mierzyć prędkość przepływu wody w korytach
otwartych, dokonywać oceny podstawowych własności
fizycznych gruntów i skał, prowadzić badania wymywalności gruntów, skał i odpadów z wykorzystaniem testów
statycznych oraz kolumnowych testów dynamicznych.

Stanowisko do wskaźnikowych pomiarów wybranych
parametrów fizyko-chemicznych
Station for indicative measurements of selected
physico-chemical parameters

Instalacja wodociągowa wraz ze stanowiskiem kontrolno-pomiarowym
Water supply system with control and measurement station
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LABORATORIUM KONSTRUKCJI
BUDOWLANYCH

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych jest jedThe Laboratory of Building Structures is one of the
youngest laboratories at the Faculty of Mining and
nym z najmłodszych laboratoriów na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. Jego specyfika związana jest
Geoengineering. Its unique characteristics are directbezpośrednio z kierunkiem studiów Budownictwo
ly related to the field of study of civil engineering and
i jest odpowiedzią na coraz to większe oczekiwania
constitute a response to the growing expectations
w zakresie nowoczesnych sposobów kształcenia
with regard to modern methods of education and
conducting scientific research.
oraz prowadzenia badań naukowych.
W laboratorium badania prowadzone są zaResearch at the laboratory is conducted both on
równo na modelach, jak i pełnowymiarowych elemodels and full-size structural elements. State-of-the-art testing instruments used at the laboratory, inmentach konstrukcyjnych. Nowoczesna aparatura
badawcza, w tym m.in. nowoczesna prasa serwocluding a servo-operated press made by Walter+Bai,
sterowalna firmy Walter+Bai, umożliwia przepromake it possible to conduct complex experiments in
wadzanie skomplikowanych doświadczeń, które
order to study the behaviour of materials under the
pozwalają na dokładne poznanie zachowania mainfluence of different loads.
Recently, the employees of the laboratory have
teriałów pod wpływem działania różnych obciążeń.
W ostatnim czasie pracownicy laboratorium
been conducting intensive research on the use of adprowadzą intensywne badania nad zastosowaniem
vanced concrete in the construction industry (including high-performance concrete <HPC> and self-connowoczesnych betonów w budownictwie (m.in. besolidating concrete <SCC>). The experience of the
tonów wysokowartościowych HPC i betonów samozagęszczalnych SCC). Doświadczenie kadry naukolaboratory's scientific staff also makes it possible to
wej pozwala spojrzeć na te nowoczesne materiały
analyse those advanced materials from the point of
view of their use in broadly-defined mining, for examrównież pod kątem ich zastosowania w szeroko rople, in the construction of mine shafts. A combinazumianym górnictwie, np. przy budowie szybów górtion of these two fields,
niczych. Połączenie obu
80.00
wspomnianych dziedzin,
i.e. construction and
tj. budownictwa i górnicmining, significantly ex70.00
pands the scope of contwa, pozwala znacząco
ducted works.
poszerzyć zakres prowa60.00
One of the research
dzonych prac.
W ramach prowaprogrammes conduct50.00
ed at the laboratory
dzonych prac przeproinvolves the evaluation
wadza się m.in. ocenę
40.00
of the properties of
właściwości
materia30.00
łów i wyrobów budowconstruction materials
and products and the
lanych, badania dia20.00
diagnostic testing of
gnostyczne materiałów,
materials, including the
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LABORATORY OF BUILDING
STRUCTURES

Wytrzymałościowe badania drewnianych elementów
konstrukcyjnych
Strength tests of wooden structural elements

elementów budowlanych oraz ocen bezpieczeństwa konstrukcji nośnej obiektów budowlanych i inżynierskich, w tym obiektów zabytkowych.
Wyposażenie laboratorium pozwala również na
realizację badań niszczących i nieniszczących drewnianych elementów konstrukcyjnych, w tym przede
wszystkim elementów zabytkowych. Znaczna ilość
modernizowanych i remontowanych obiektów budowlanych o charakterze zabytkowym sprawia, że
stosowanie innowacyjnych metod badawczych pozwala na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań
konstrukcyjnych oraz materiałowych. Problem ten
dotyczy również zabytkowych elementów drewnianych stosowanych jako obudowy wyrobisk górniczych
w kopalniach soli. Wiedza zdobyta podczas realizacji
szerokich programów badań dotyczących elementów
drewnianych pozwala na zastosowanie jej podczas renowacji zabytkowych wyrobisk górniczych.
W ostatnich latach działalność zespołu koncentruje się również wokół rozwoju nowoczesnych
metod diagnostycznych konstrukcji budowlanych.
Aparatura dostępna w laboratorium pozwala na
prowadzenie nieniszczących badań konstrukcji żelbetowych, stalowych i murowych. Badania te stanowią podstawę aktualnej oceny stanu technicznego
obiektów budowlanych. Korelację wyników badań
nieniszczących przeprowadza się na rdzeniowych
próbkach pobieranych bezpośrednio z konstrukcji za
pomocą odpowiednich systemów wiertniczych, także będących na wyposażeniu laboratorium.

Nieniszczące badania drewna
Non-destructive wood testing

the durability of construction elements and the safety
assessments of load bearing structures of buildings
and engineering structures, including historic buildings.
The laboratory equipment also enables the performance of destructive and non-destructive tests
on wooden structural elements, mostly historic ones.
Due to a significant number of restored and repaired
historic buildings, the use of innovative test methods enables the introduction of modern structural
solutions and materials. This problem also pertains
to historic wooden elements used as timbering in
salt mines. The knowledge gained during the performance of broad research programmes pertaining to
wooden elements can be used during the renovation
of historic mine workings.
In the recent years, the laboratory's team has also
focused on developing state-of-the-art diagnostic
methods applicable to building structures. The instruments available at the laboratory enable to conduct
non-destructive tests of reinforced concrete, steel
and masonry structures. The tests constitute the basis for the current evaluation of the technical condition of building structures. The results of the non-destructive tests are correlated on core samples taken
directly from structures with the use of appropriate
drilling systems, including those available at the laboratory.
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Wydział Inżynierii
Metali i Informatyki
Przemysłowej

Faculty of Metals
Engineering and Industrial
Computer Science

Działalność naukowo-badawcza wydziału
koncentruje się na opracowywaniu najnowszych
technik i technologii z zakresu:

The research and development activities of the
faculty focus on the development of state-of-the-art techniques and technologies in the field of:

nauki o materiałach,
przeróbki plastycznej metali,
metalurgii ekstrakcyjnej,
techniki cieplnej,
komputerowego modelowania w metalurgii
i inżynierii materiałowej,
• informatyki przemysłowej.

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

materials science,
metal forming,
extractive metallurgy,
thermal technologies,
computer modelling of processes in metallurgy
and materials science,
• industrial computer science.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM
MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ
DLA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

INTERNATIONAL CENTRE
OF ELECTRON MICROSCOPY
FOR MATERIALS SCIENCE

Międzynarodowe Centrum MiThe International Centre of
kroskopii Elektronowej dla InżyElectron Microscopy for Manierii Materiałowej jest jednostterials Science is a non-faculką pozawydziałową, działającą
ty unit that collaborates with
we współpracy z partnerami
foreign partners. The leading
zagranicznymi. Jednostką wiounit of the Centre is the Faculty of Metals Engineering and
dącą Centrum jest Wydział InIndustrial Computer Science,
żynierii Metali i Informatyki
and its leading foreign partner
Przemysłowej, zaś wiodącym
is Forschungszentrum Jülich
partnerem zagranicznym jest
(FZJ) in Germany. The Centre's
Forschungszentrum Jülich
research and development ac(FZJ) w Niemczech. Działaltivities include basic and apność naukowo- badawcza
plied research connected with
Centrum obejmuje badania
the problems of electron mipodstawowe i stosowane zwiącroscopy in materials science.
zane z problemami mikroskoThe research conducted at the
pii elektronowej w nauce o maCentre focuses on the applicateriałach. Prowadzone badania
tion and development of new
są ukierunkowane na zastosomethods of electron microscowanie i rozwijanie nowych mepy in materials research, mosttod mikroskopii elektronowej
Analityczny wysokorozdzielczy transmisyjny
ly in the qualitative evaluation
w badaniach materiałów, główmikroskop
elektronowy
Titan
Cubed
G2
60-300
of the micro- and nano-strucnie w ilościowej ocenie mikroz unikatowym oprzyrządowaniem
ture of innovative materials in
i nanostruktury innowacyjnych
High-resolution analytical transmission electron
order to obtain desired propmateriałów w celu uzyskania
microscope Titan Cubed G2 60-300
erties. The materials tested
żądanych właściwości. W Cenwith unique instrumentation
at the Centre are ones for the
trum badane są materiały dla
sectors of energy and aviation, gradient and multi-layenergetyki, lotnictwa, materiały gradientowe i wieloer materials, biomaterials, nanomaterials, structural
warstwowe, biomateriały, nanomateriały, materiały
materials, as well as functional materials.
konstrukcyjne i funkcjonalne.
The Centre is equipped with four transmission
Centrum wyposażone jest w cztery transmisyjelectron microscopes: Titan Cubed G2 60-300 and
ne mikroskopy elektronowe: Titan Cubed G2 60-300
Tecnai G2 20 Twin made by FEI, JEM-2010ARP and
i Tecnai G2 20 Twin firmy FEI oraz JEM-2010ARP
JEM-200CX made by JEOL, and two scanning eleci JEM-200CX firmy JEOL, dwa skaningowe mikroskotron microscopes: (FIB-SEM) NEON 40 EsB Crosspy elektronowe: (FIB-SEM) NEON 40 EsB CrossBeam
Beam and Merlin Gemini II made by Zeiss. The Dii Merlin Gemini II firmy Zeiss. Pozostałe wyposażenie
mension 3100 SPM scanning tunnel microscope and
Centrum obejmuje skaningowy mikroskop tunelowy
modern light microscopes Axio Imager M1m and
Dimension 3100 SPM oraz nowoczesne mikroskopy
Stereo Discovery made by Zeiss are also part of the
świetlne Axio Imager M1m i Stereo Discovery firmy
Centre’s equipment. The modern sample preparaZeiss. Nowoczesne laboratorium preparatyki próbek
tion laboratory focuses mostly on the preparation of
jest dedykowane głównie do przygotowywania presamples from metal alloys, ceramics, composite maparatów ze stopów metali, ceramiki, kompozytów
terials, and coatings. The laboratory is equipped with
i powłok. Laboratorium wyposażone jest w dwie po-
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Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej International Centre of Electron Microscopy for Materials Science
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Skaningowy mikroskop elektronowy z działem jonowym NEON 40EsB CrossBeam
Scanning electron microscope NEON 40EsB CrossBeam with ion gun

lerki elektrolityczne Tenupol firmy Struers, dwie ścieniarki jonowe PIPS (Gatan). Do końcowego ścieniania i czyszczenia lamelli do badań w transmisyjnym
mikroskopie elektronowym wykonanych za pomocą
FIB służy nowa, ultra-niskonapięciowa ścieniarka
jonowa NanoMill 1040 firmy Fischione. Szczegółowe
informacje dotyczące laboratorium można znaleźć
na stronie: www.tem.agh.edu.pl.

two Tenupol electro-polishers made by Struers, and
two precision ion polishing machines (PIPS) made
by Gatan. The final polishing and cleaning of lamellas
for testing in the transmission electron microscope,
which are made with the use of FIB, are performed
by means of the new, ultra-low-voltage NanoMill 1040
precision ion polishing machine made by Fischione.
Detailed information about the laboratory can be
found on: www.tem.agh.edu.pl.

LABORATORIUM PRZERÓBKI
PLASTYCZNEJ MATERIAŁÓW
TRUDNOODKSZTAŁCALNYCH

LABORATORY
OF HIGH-STRENGTH ALLOYS
PROCESSING

Laboratorium Przeróbki Plastycznej Materiałów Trudnoodkształcalnych zostało zbudowane w Katedrze
Plastycznej Przeróbki Metali w ramach projektu naukowo-badawczego „Opracowanie nowych zaawansowanych technologii kucia materiałów wysokotopliwych”,
realizowanego w latach 2010–2013 (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1).
Laboratorium składa się z nowoczesnego stanowiska do kształtowania objętościowego szerokiej gamy

The Laboratory of High-Strength Alloys Processing
was built at the Department of Metal Forming within the framework of the research and development
project “The development of new advanced forging
technologies for high-melting materials”, which was
performed in the years 2010–2013 (Operational Programme Innovative Economy, Sub-measure 1.3.1).
The laboratory consists of a modern laboratory
stand for bulk forming of a wide range of metal alloys
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Stanowisko do kształtowania objętościowego stopów metali
Laboratory stand for bulk metal forming

Modele zaprojektowanych oraz zainstalowanych na stanowisku opraw do wielowykrojowego kształtowania stopów metali
we wkładkach prostopadłościennych oraz do kształtowania jednowykrojowego we wkładkach walcowych
(wariant dla kształtowania w warunkach izotermicznych)
Models of laboratory press die cases for multi-stage forming of metal alloys in rectangular inserts and for single-stage forming
in cylindrical inserts (for forming in isothermal conditions)

Laboratorium Przeróbki Plastycznej Materiałów Trudnoodkształcalnych Laboratory of High-Strength Alloys Processing
stopów metali w temperaturach do 1300oC. W skład
stanowiska wchodzi hydrauliczna prasa o nominalnym nacisku suwaka głównego 5000 kN wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem, pełną rejestracją
komputerową szeregu parametrów pomiarowych
jednocześnie oraz zestaw pieców umożliwiających
nagrzewanie wsadu do kucia w kontrolowanych warunkach. Stanowisko umożliwia wielowykrojowe
kształtowanie materiałów w szerokim zakresie parametrów cieplno-mechanicznych, a także formowanie
trudnoodkształcalnych stopów metali w warunkach
izotermicznych.
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at the temperatures up to 1300oC. The station comprises a hydraulic press with the nominal pressure of
the main press ram equal to 5000 kN, with appropriate
instrumentation, full computer recording of a number of measurement parameters at the same time,
and a set of furnaces that enable to forge the billet
in controlled conditions. The laboratory stand enables
multi-stage forming of materials in a broad range of
thermomechanical parameters, as well as forming of
hard-to-deform metal alloys in isothermal conditions.

LABORATORIUM PRÓŻNIOWYCH
PROCESÓW METALURGICZNYCH

LABORATORY OF VACUUM
METALLURGICAL PROCESSES

The laboratory, which belongs to the Department of
W laboratorium należącym do Katedry Metalurgii
Ferrous Metallurgy, is equipped with a VIM LAB 20Stopów Żelaza pracuje indukcyjny piec próżniowy
-50 vacuum furnace made by Seco/Warwick, which is
typu VIM LAB 20-50 firmy Seco/Warwick do wytapiania stali i stopów metali oraz ich odlewania w konused for the smelting of steel and metal alloys and their
casting in a controlled atmosphere. The furnace is introlowanej atmosferze. Piec ten przeznaczony jest
tended for the smelting and melting of alloys weighing
do topienia i odlewania stopów o masie do 10 kg.
up to 10 kg. In a double-walled, water-cooled furnace
W dwuściennej, chłodzonej wodą komorze pieca,
chamber, made of corrosion-resistant steel, there
wykonanej ze stali odpornej na korozję, znajdują się
are all the necessary flow holes and accessories. The
wszystkie niezbędne otwory przelotowe i osprzęt. Kochamber enables operation at reduced pressure and in
mora umożliwia pracę pod obniżonym ciśnieniem
a controlled atmosphere. The furnace is equipped with
oraz w kontrolowanej atmosferze. Piec wyposażony
mechanical, Roots and diffusion pumps, which enable
jest w zespół pomp: mechaniczną, Roota i dyfuzyj-3
to achieve the final pressure equal to 10-3 mbar (in an
ną, co pozwala uzyskać ciśnienie końcowe 10 mbar
empty and cold furnace) within 5 minutes. The heat(w pustym i zimnym piecu) w czasie 5 minut. Układ
ing system of the furnace is selected so as to ensure
grzewczy pieca jest tak dobrany, że zapewnia maka maximum working temsymalną temperaturę
perature of 1800°C and the
roboczą 1800°C, a rozmelting of 10 kg of steel in
topienie stali o masie
no more than 60 minutes.
10 kg następuje w czaThe furnace has a control
sie nie dłuższym niż 60
system and a data archivminut. Piec wyposażony
ing system.
jest w system sterowaThe control panel enania oraz archiwizacji
bles to control the inducdanych.
tion system, the melting
Panel sterowniczy
pot tilting drive mechaumożliwia sterowanism, the vacuum pumps
nie systemem induksystem, the thermocouple
cyjnym, mechanizmem
drive system, the samnapędu przechyłu tygla,
pling system, and the
systemem pomp próżelectro-pneumatic valves
niowych, systemem nainstalled in the furnace.
pędu termopary i systeLiquid metal samples can
mem pobierania próbek
be taken during the prooraz zaworami elektrocess without decomprespneumatycznymi zainsion of the system. One
stalowanymi na piecu.
of the components of the
Próbki ciekłego metafurnace is a bin with parlu mogą być pobierane
titions, which is used for
w czasie procesu bez
replenishing and introdekompresji układu.
ducing various alloy addiJednym z elementów
tions into the liquid metal
składowych pieca jest
in the melting pot during
zasobnik z przegrodaIndukcyjny piec próżniowy VIM LAB 20-50
the metallurgical process.
mi, który służy do uzupełVIM
LAB
20-50
induction
vacuum
furnace
The bin is equipped with a
niania i wprowadzania
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Laboratorium Próżniowych Procesów Metalurgicznych Laboratory of Vacuum Metallurgical Processes
różnych dodatków stopowych do ciekłego metalu
w tyglu w czasie procesu metalurgicznego. Zasobnik
wyposażony jest w zawór odcinający atmosferę pieca
od atmosfery zewnętrznej. Odlewanie wytopu o masie 10 kg odbywa się z tygla pieca do jednej wlewnicy
lub do kilku wlewnic usytuowanych na talerzu obrotowym. System chłodzenia pieca pracuje w układzie
zamkniętym.

26

cut-off valve to insulate the atmosphere inside the
furnace from the environment. A 10 kg melt is cast
from the melting pot into one or more casting moulds
located on a turntable. The cooling system of the furnace works in a closed loop.

Wydział Elektrotechniki,
Automatyki,
Informatyki i Inżynierii
Biomedycznej

Faculty of Electrical
Engineering, Automatics,
Computer Science and
Biomedical Engineering
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Działalność naukowo-badawcza wydziału
obejmuje priorytetowe kierunki w obszarach
najnowszych technik i technologii z zakresu:

The research and development activities of
the faculty cover the priority areas of the latest
techniques and technologies in the field of:

automatyki i robotyki,
biocybernetyki i bioinżynierii,
elektroenergetyki,
grafiki komputerowej,
inżynierii oprogramowania,
systemów pomiarowych,
sztucznej inteligencji,
technologii smart grids,
układów scalonych i mikroelektroniki,
urządzeń i aparatury elektrycznej,
wytwarzania, przesyłania, przetwarzania
i użytkowania energii elektrycznej,
• zastosowania informatyki w energetyce.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

automatics and robotics,
biocybernetics and bioengineering,
power engineering,
computer graphics,
software engineering,
measurement systems,
artificial intelligence,
smart grid technologies,
integrated circuits and microelectronics,
electrical equipment and instruments,
production, transmission, processing, and using
electrical energy,
• application of computer science to power
engineering.
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LABORATORIUM
OCENY EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ
I AUTOMATYKI BUDYNKÓW
AutBudNet

LABORATORY
OF ENERGY EFFICIENCY
EVALUATION
AND BUILDING AUTOMATION
AutBudNet

W Katedrze Energoelektroniki i Automatyki Systemów
Przetwarzania Energii funkcjonuje laboratorium naukowo-dydaktyczne posiadające unikatowe zarówno
w skali kraju, jak i Europy Środkowo-Wschodniej akredytacje organizacji LonMark International do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kompetencje
w zakresie technologii LonWorks (LonMark Certified
Professional) oraz testów zgodności urządzeń automatyki budynków z wytycznymi LonMark International.
Laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejsze urządzenia i aparaturę badawczą. Poza klasycznymi stanowiskami laboratoryjnymi, wszystkie
pomieszczenia zostały wyposażone w instalacje automatyki w technologii LonWorks® (PN-EN ISO/IEC

The Department of Power Electronics and Energy
Control Systems has a research and education laboratory that has unique accreditations, both in Poland
and in East-Central Europe, issued by LonMark International, allowing to conduct examinations that confirm skills related to LonWorks technologies (LonMark
Certified Professional), as well as the conformity tests
of building automation equipment according to the
standards of LonMark International.
The laboratory is equipped with the latest testing
equipment and instruments. In addition to standard
laboratory stations, all premises are equipped with
LonWorks® (PN-EN ISO/IEC 14908) automation systems, which enable to control and monitor of building

Laboratoria AutBudNet – podział pomieszczeń: 1 – Laboratorium Zgodności, 2 – Laboratorium Urządzeń, 3 – Laboratorium Wpływu
AutBudNet laboratories – allocation of premises: 1 – Conformity Laboratory, 2 – Equipment Laboratory, 3 – Effects Laboratory

Stanowiska badawcze i dydaktyczne w pomieszczeniu Laboratorium Wpływu AutBudNet
Research and education stations within premises of AutBudNet Effects Laboratory

14908), pozwalające na sterowanie i monitorowanie
systemu funkcjonowania obiektu – od klimatyzacji
i rolet po instalację solarną czy ogniwa fotowoltaiczne.
Studenci mają niepowtarzalną szansę zapoznania się z budową i organizacją systemu automatyki
i monitoringu – BMS. Dzięki współpracy z podmiotami zewnętrznymi laboratorium wdraża do procesu
dydaktyki rozwiązania pożądane na rynku komercyjnym, zgodnie z wytycznymi Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Laboratorium o powierzchni 244 m2 podzielone
jest na trzy części:
• Laboratorium Zgodności (1) – prowadzące badania zgodności urządzeń i systemów ze standardem
LonMark, akredytowane przez LonMark International w zakresie certyfikacji produktów i urządzeń

operating systems – from air conditioning and roller
shades to solar systems and photovoltaic cells.
Students have a unique opportunity to learn about
the design and organisation of building management
systems (BMS). By collaboration with third-party entities, the laboratory implements in its teaching process solutions which are in demand on the commercial market, in accordance with the guidelines of the
National Centre for Research and Development and
the Ministry of Science and Higher Education.
The laboratory, located within the premises of
a total surface area equal to 244 m2, is divided into
three parts:
• Conformity Laboratory (1), which tests the conformity of equipment and systems with the LonMark
standard, is accredited by LonMark International
for the certification of products and equipment with

Szafa sterownicza BMS w Laboratorium Wpływu
AutBudNet
BMS control cabinet in AutBudNet Effects
Laboratory

Stanowiska badania i programowania urządzeń automatyki
w Laboratorium Wpływu AutBudNet
Stations for testing and programming automation
equipment at AutBudNet Effects Laboratory
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Laboratorium AutBudNet Laboratory AutBudNet

Dotykowy panel operatorski oraz przyciski sterowania
oświetleniem, oknami i roletami w pomieszczeniu
Laboratorium Zgodności AutBudNet
Operator’s touch panel, and light, window and roller
shade control buttons within premises of AutBudNet
Conformity Laboratory
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Stanowiska badawczo-dydaktyczne w pomieszczeniu
Laboratorium Zgodności AutBudNet
Research and education stations within premises of
AutBudNet Conformity Laboratory

pod kątem zgodności ze standardem ISO/IEC 14908
(technologia LonWorks) oraz uprawnione do przeprowadzania testów, które są podstawą do otrzymania certyfikatu LonMark;
• Laboratorium Urządzeń (2) – prowadzące badania
urządzeń wykonawczych automatyki budynków;
• Laboratorium Wpływu (3) – prowadzące badania
wpływu urządzeń i systemów zgodnych ze standardem LonMark na efektywność energetyczną
budynków.
Realizowane badania:
• badanie funkcjonalności urządzeń oferowanych
na rynku i możliwości ich integracji;
• wykorzystanie urządzeń z klasycznym interfejsem
cyfrowym i interfejsami standardów automatyki

regard to conformity with the ISO/IEC 14908 standard (LonWorks technology), and is authorised to
perform tests that constitute the basis for awarding
a LonMark certificate;
• Equipment Laboratory (2), which conducts tests of
actuators used in building automation systems;
• Effects Laboratory (3), which tests the influence of
equipment and systems that conform to the LonMark standard on the energy efficiency of buildings.
Tests performed at the laboratory:
• testing the functionality of equipment and devices sold on the market, and the possibility of their
integration;
• use of equipment with standard digital interfaces
and interfaces conforming to building automation
standards (as part of the Smart Metering pilot training system);

Szafa sterownicza BMS w Laboratorium Zgodności
AutBudNet
BMS control cabinet in AutBudNet
Conformity Laboratory

Stanowisko badania urządzeń automatyki i integracji
w Laboratorium Zgodności AutBudNet
Station for testing automation equipment and integration
at AutBudNet Conformity Laboratory

Stanowiska badawczo-dydaktyczne w pomieszczeniu
Laboratorium Urządzeń AutBudNet
Research and education stations within premises
of AutBudNet Equipment Laboratory

Szafy łączeniowe infrastruktury sieciowej i moduły UPS
w Laboratorium Urządzeń AutBudNet
Network infrastructure switching cabinets and UPS
modules at AutBudNet Equipment Laboratory
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Stanowiska egzaminacyjne certyfikatu LonMark Certified
Professional w pomieszczeniu Laboratorium
Wpływu AutBudNet
Examination stations for LonMark Certified Professional
certificate within premises of AutBudNet
Effects Laboratory

budynkowej (w ramach pilotażowego systemu
szkoleniowego Smart Meteringu);
• organizacja i zarządzanie bazami danych z systemu BMS oraz urządzeń automatyki budynkowej;
• opracowanie metodyki badań efektywności energetycznej wybranych urządzeń sterujących komfortem w obiektach użyteczności publicznej;
• opracowanie metodyki badań wpływu systemów automatyzacji budynków na efektywność energetyczną.
W ostatnich latach zespół laboratorium realizował projekty badawcze poświęcone zintegrowanym
systemom zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków (2010–2013) oraz metodyce i narzędziom do oceny poprawy efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej
(2011–2014).

Centralki sterowania i monitoringu instalacji gaszenia
gazem w pomieszczeniach laboratoriów AutBudNet
Control and monitoring units of gas-based extinguishing
system within premises of AutBudNet laboratories

• organisation and management of the BMS system
and building automation equipment databases;
• preparation of the methods of testing the energy
efficiency of selected equipment that controls the
comfort of staying in public buildings;
• preparation of the methods of testing the effect of
building automation systems on energy efficiency.
In the recent years, the laboratory team has completed research projects focusing on integrated systems for the reduction of operating energy consumption in buildings (2010–2013), and on the methods
and tools for the evaluation of the improvement of
energy efficiency in public buildings (2011–2014).

LABORATORIUM
PROJEKTOWANIA I TESTOWANIA
UKŁADÓW SCALONYCH

LABORATORY
OF INTEGRATED CIRCUIT
DESIGN AND TESTING

Laboratorium służy Zespołowi Mikroelektroniki w Katedrze Metrologii i Elektroniki, który zajmuje się
projektowaniem oraz badaniem specjalizowanych
układów scalonych wysokiej skali integracji. Realizowane projekty badawczo-naukowe, wykorzystujące
najnowsze technologie nanometryczne (np. CMOS
90 nm i 40 nm) oraz technologie 3D, znajdują uznanie
w Polsce i na świecie.

The laboratory supports the Microelectronics Team
at the Department of Measurement and Electronics,
which designs and tests special integrated circuits of
high integration scale. The research and development
projects performed at the laboratory, which use the
latest nanometric technologies (e.g. CMOS 90 nm
and 40 nm) and 3D technologies, are recognised in
Poland and worldwide.

Obraz mikroskopowy powierzchni układu scalonego
zaprojektowanego na AGH
Microscopic image of surface of an integrated circuit
designed at AGH UST

Wafer krzemowy w trakcie testów z wykorzystaniem
elektrod ostrzowych
Silicon wafer undergoing tests with the use of
blade electrodes

Wafer krzemowy z pikselowymi układami odczytowymi
Silicon wafer with pixel readout circuits

Wykonywanie mikropołączeń drutowych metodą
ultrakompresji
Making wire microconnections using ultracompression
method
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Liderzy zespołu posiadają 20-letnie, zdobyte
w kraju i za granicą, doświadczenie w projektowaniu
układów scalonych. Laboratorium wysyła rocznie
do fabryk w Europie Zachodniej, USA i na Dalekim
Wschodzie (za pośrednictwem EUROPRACTICE)
6–10 specjalizowanych układów scalonych. Wiele
zaprojektowanych układów scalonych znalazło zastosowanie w nowoczesnych eksperymentach naukowych oraz aplikacjach komercyjnych.
W ciągu ostatnich 7 lat członkowie zespołu opublikowali ponad 150 publikacji naukowych (z czego
45 znalazło się na liście filadelfijskiej), uzyskali wsparcie finansowe dla 10 projektów z Narodowego Centrum
Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na
łączną kwotę ponad 10 mln zł, a także z sukcesem
zrealizowali 9 projektów międzynarodowych, w tym
6 z partnerami przemysłowymi z zagranicy.

The team leaders have 20 years of experience in
designing integrated circuits, which they have gained
in Poland and abroad. Each year, the laboratory sends
6–10 special integrated circuits to factories in Western Europe, the USA and the Far East (through EUROPRACTICE). Many integrated circuits designed at
the laboratory have been used in advanced scientific
experiments and commercial applications.
In the last 7 years, members of the team have
published over 150 scientific publications (of which
45 have been included in the ISI Master Journal List),
have obtained financial support for 10 projects from
the National Science Centre and the National Centre
for Research and Development for a total amount of
over 10 million PLN, and have successfully carried out
9 international projects, including 6 projects with foreign industrial partners.
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LABORATORIUM SIECI
KOMPUTEROWYCH
I SIECIOWYCH SYSTEMÓW
MULTIMEDIALNYCH
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LABORATORY
OF COMPUTER NETWORKS
AND NETWORK MULTIMEDIA
SYSTEMS

The laboratory of the DeLaboratorium
Katedry
partment of Applied ComInformatyki Stosowanej
puter Science makes it
stwarza możliwość propossible to conduct trainwadzenia szkoleń oraz
ing courses and research
prac badawczych zwiąprojects related to the
zanych z szeroko pojętą
broadly-defined subject
tematyką sieci kompuof
computer networks
terowych i multimediów
and multimedia in comw sieciach komputeroputer networks.
wych.
The laboratory equipSprzęt laboratoryjny
ment is located on
rozlokowany jest na dwutwo-person experimenosobowych stanowiskach
Rutery
IP
i
przełączniki
Ethernet
w
typowym
stanowisku
tal-educational stations,
doświadczalno-edukacyjedukacyjnym w Laboratorium Sieci Komputerowych
and it consists of a mulnych. Wyposażenie laboraIP routers and Ethernet switches in typical education station
timedia interactive board
torium stanowią: multimeat Laboratory of Computer Networks
that enables the presentadialna tablica interaktywna
tion of signals from many
pozwalająca prezentować
different mobile terminals or laptop computers, over
sygnał pochodzący z wielu różnych mobilnych termiten HP terminals that enable a configuration of netnali lub laptopów, kilkanaście terminali HP umożliwiawork equipment and access to source materials (docjących konfigurowanie sprzętu sieciowego i dostęp
uments, instructions, etc.), Dell-PC stations, and rack
do materiałów źródłowych (dokumentacji, instrukcji
servers. The laboratory has also been provided with a
itp.) oraz stacje Dell-PC i serwery rack. Na potrzeby
dedicated server room available to students, which is
laboratorium utworzono serwerownię z dostępem dla
located in a separate room to ensure noise reduction.
studentów, zlokalizowaną w osobnym pomieszczeniu,
Detailed information on the laboratory's trainco gwarantuje redukcję hałasu.
ing courses and characteristics (including a list of
Szczegółowa oferta szkoleniowa i charakterytechnologies that can be experimented on, descripstyka laboratorium (wraz z wykazem technologii
tions of network and multimedia systems and phomogących być przedmiotem doświadczeń, opisami
tographs) can be found on the laboratory's website:
instalacji sieciowych i multimedialnych oraz dokusieci.kis.agh.edu.pl.
mentacją fotograficzną) znajduje się na stronie inLaboratory in figures:
ternetowej: sieci.kis.agh.edu.pl.
• 10 two-person training stations;
Laboratorium w liczbach:
• 20 PC or ThinClient stations;
• 10 dwuosobowych stanowisk szkoleniowych;
• over 150 active 19” network devices installed in
• 20 stacji PC lub ThinClient;
racks or network cabinets (including over 60 routers
• ponad 150 sieciowych urządzeń aktywnych 19’’,
and Cisco switches);
zamontowanych w stojakach rack lub szafach kro• over 100 other active network devices;
sowniczych (w tym ponad 60 routerów i przełączni• 11 rack servers;
ków Cisco);
• network equipment and network operating systems
• ponad 100 innych sieciowych urządzeń aktywnych;
of 18 different companies;
• 11 serwerów rack;

• sprzęt sieciowy i sieciowe systemy operacyjne
18 różnych producentów;
• 8 wysokowydajnych przełączników segmentu
CORE;
• ponad 80 gotowych ćwiczeń laboratoryjnych (odpowiednio zestawiona aparatura oraz instrukcja laboratoryjna);
• elektroniczny fotokatalog ponad 120 pozycji komponentów sprzętowych ułatwiający identyfikację
urządzeń opisanych w instrukcjach laboratoryjnych;
• ponad 700 slajdów materiałów wykładowych wykorzystywanych podczas szkoleń;
• posortowany tematycznie bank ponad 1000 pytań
sprawdzających wiedzę dotyczącą sieci komputerowych, który umożliwia sprawną weryfikację postępów kształcenia.

• 8 highly-efficient CORE segment switches;
• over 80 ready-made laboratory exercises (with properly arranged instruments and laboratory instructions);
• an electronic photo catalogue of over 120 different
hardware components that facilitate the identification of the devices described in the laboratory instructions;
• over 700 slides with educational materials used during training sessions;
• a database of over 1000 questions, sorted by topic, to check the knowledge of computer networks,
for an effective evaluation of progress made by students.
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Technologie WAN w sieciach komputerowych
WAN technologies in computer networks

Łącza światłowodowe w sieciach komputerowych
Optical fibre links in computer networks

Urządzenia technologii ostatniej mili stosowane w dostępie
do Internetu
Last-mile Internet access devices

Zaawansowane instalacje LAN oparte o przełączniki
Ethernet
Advanced LAN infrastructure based on Ethernet switches

Wydział
Informatyki, Elektroniki
i Telekomunikacji

Faculty of Computer
Science, Electronics and
Telecommunications

Główne kierunki badań prowadzonych na
wydziale obejmują zagadnienia:

The main areas of research conducted at the
faculty cover the following fields:

• rozproszonych i mobilnych systemów
komputerowych,
• systemów wysokowydajnych,
• systemów agentowych,
• lingwistyki komputerowej,
• przetwarzania w chmurach obliczeniowych,
• Internetu Przyszłości,
• mikro- i nanoelektroniki,
• przetwarzania sygnałów,
• optoelektroniki cienkowarstwowej i fotowoltaiki,
• techniki mikrofalowej,
• mikrosystemów detekcyjnych,
• magnetycznych układów wielowarstwowych,
• architektur i projektowania sieci
telekomunikacyjnych,
• bezpieczeństwa sieci i systemów komputerowych,
• systemów inteligentnego monitoringu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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distributed and mobile computer systems,
high efficiency systems,
agent systems,
computer linguistics,
processing in computing clouds,
Internet of the Future,
micro- and nanoelectronics,
signal processing,
thin-film optoelectronics and photovoltaics,
microwave techniques,
detection microsystems,
multilayer magnetic systems,
architecture and design of telecommunication
networks,
• security of networks and computer systems,
• intelligent monitoring systems.

LABORATORIUM
NANOELEKTRONIKI SPINOWEJ

LABORATORY OF SPIN
NANOELECTRONICS

W Laboratorium Nanoelektroniki Spinowej kierowa
nym przez prof. dr. hab. Tomasza Stobieckiego
bada
ne są eksperymentalnie i teoretycznie
nanourządzenia elektroniki spinowej, które znajdują
zastosowanie w nowych technologiach informacyjnych i telekomunikacyjnych ze względu na możliwość ich miniaturyzacji (rozmiar komórki spinowej
pamięci RAM – 20 nm), dużą gęstość upakowania
informacji (>10 Tbit/cal2) i małe zużycie energii.
Z punktu widzenia rozwoju badań nad pamięciami
STT-RAM (Spin Transfer Torque RAM), niewymagającymi „odświeżania” (nonvolatile), prace te są niezwykle ważne dla „zielonej informatyki” (Green IT)
– kierunku, którego celem jest oszczędność energii
zużywanej przez komputery osobiste i serwery.
Magnetyczne układy wielowarstwowe naniesione
na podłoża krzemowe są charakteryzowane struktu
ralnie za pomocą nisko- i wysokokątowej dyfrakcji
rentgenowskiej oraz metodami skaningowej mikro
skopii tunelowej w akredytowanym Laboratorium Ba
dań Strukturalnych (certyfikat PCA nr AB 1445).
Po zbadaniu własności krystalograficznych, atomowej szorstkości powierzchni oraz topologicznego upo
rządkowania atomowego interfejsów międzywarstwo
wych, w Laboratorium Charakteryzacji Elektrycznej
i Magnetycznej Nanostruktur Spintronicznych bada
ne są – w próbkach cienkowarstwowych – własności
magnetyczne i elektryczne.

In the Laboratory of Spin Nanoelectronics, led by
professor Tomasz Stobiecki, experimental and theoretical research is performed on spin nanoelectronic devices that are used in modern information and
telecommunication technologies. The possibility of
their miniaturisation (the size of a random-access
memory <RAM> cell is 20 nm), enables high information packing density (>10 Tbit/inch2), and low
energy consumption. From the point of view of the
development of research on non-volatile STT-RAM
memory (Spin Transfer Torque RAM), the work is immensely important for “green IT” – a trend aimed at
the reduction of energy consumed by personal computers and servers.
Magnetic multi-layer systems deposited on a silicon substrate are structurally characterized by means
of low- and high-angle X-ray diffraction and scanning
tunnelling microscopy methods at the accredited
Laboratory of Structural Research (PCA certificate
no. AB 1445).

Dyfraktometr X’Pert MPD
X’Pert MPD diffractometer

Mikroskop sił atomowych i magnetycznych (AFM/MFM)
z polem magnetycznym
Atomic and magnetic force microscope (AFM/MFM)
with magnetic field
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Laboratorium Nanoelektroniki Spinowej Laboratory of Spin Nanoelectronics
Ponieważ elektroniczny układ cyfrowy powinien
charakteryzować się nie tylko wysoką pojemnością
bitową, ale również dużą szybkością przetwarzania
informacji (czas przełączania elementów spinowych
wynosi 10-9s), w nanostrukturyzowanych komórkach
pamięci (wytworzonych w procesach litografii elektronowej w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH) badana jest dynamika przełączania
za pomocą specjalistycznej stacji pomiaro
wej elementów scalonych. Pomiary wykonywane są przy
użyciu źródła mierzącego o zdolności pomiaro
wej
nanowoltów i femtoamperów. Dynamikę przełączania
mierzy się w szerokim paśmie częstotliwo
ściowym
(do 36 GHz), stosując analizator widma, generatory
sygnałowe i impulsowe oraz oscyloskop próbkujący.
Badania prowadzone są w ramach współpracy
międzynarodowej podczas realizacji Polsko-Szwaj
carskiego Projektu Badawczego PSPB-045/2010
„Nanoscale spin torque devices for spin electronics
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After the crystallographic examination, the atomic
roughness of the surface, and the topological atomic
arrangement of the interlayer interfaces are tested.
In the Laboratory of Electrical and Magnetic Characterization of Spintronic Nanostructures, electrical
and magnetic properties are examined in thin-film
samples.
Because electronic digital circuits should be characterized not only by high bit density, but also by high
information processing speed (the spin element switching time is about 10-9s), the switching dynamics is tested in nanostructured memory cells (fabricated with the
use of electron beam lithography processes at the AGH
UST Academic Centre for Materials and Nanotechnology) using a special probe-station. The measurements
are performed using state-of-the-art equipment that
enables the characterization of prototypes down to nano-volts and femto-ampers. The switching dynamics is
measured in a broad frequency band (up to 36 GHz) using a spectrum analyser, signal and pulse generators,
and a sampling oscilloscope.
Research is conducted within the framework of
international collaboration carried out alongside a
Polish-Swiss Research Project no. PSPB-045/2010
“Nanoscale spin torque devices for spin electronics

Pomiar grubości i szorstkości cienkiej warstwy
metodą reflektometryczną
Measuring thin layer thickness and roughness with the use
of reflectometric method

Atomowa szorstkość powierzchni cienkiej warstwy
Atomic roughness of the surface of thin layer

Układ pomiarowy do magnetooptycznego efektu
Kerna (MOKE)
Magneto-optical Kern effect measurement
system (MOKE)

Eksperymentalna komórka pamięci STT-RAM
Experimental STT-RAM memory cell

– NANOSPIN” oraz programu HARMONIA nr UMO-
-2012/04/M/ST7/00799 „Electric-field controlled spintronic devices (E-CONTROL)”. Szczegółowe informacje o laboratorium można znaleźć na stronach:
www.lbs.agh.edu.pl, nanospin.agh.edu.pl/en.

– NANOSPIN”, and the HARMONIA programme no.
UMO-2012/04/M/ST7/00799 “Electric-field controlled
spintronic devices (E-CONTROL)”. Detailed information about the laboratory can be found on the websites: www.lbs.agh.edu.pl, nanospin.agh.edu.pl/en.

Układ pomiarowy dynamiki przełączania elementów spintronicznych
Measurement system of spintronic elements dynamics
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LABORATORIUM
NOWOCZESNYCH SIECI
OPTYCZNYCH

LABORATORY
OF MODERN OPTICAL
NETWORKS

Laboratorium Nowoczesnych Sieci Optycznych powstało w ramach projektu MRPO.01.01.01-12-074/09
„Rozwój bazy dydaktycznej Katedry Telekomunikacji
AGH w zakresie nowoczesnych sieci optycznych”.
Umowa o dofinansowanie budowy ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007–2013 podpisana została pod koniec 2009 r.,
a już na początku roku 2011 można było zrealizować
pierwsze zajęcia dydaktyczne.
W laboratorium zainstalowano trzy węzły optyczne. Jeden z nich to zarządzalny wzmacniacz optyczny
EDFA z modułami kompensatorów dyspersji chromatycznej. W dwóch pozostałych pracują ośmioportowe multipleksery DWDM. Węzły aktywne doposażone zostały w karty zapewniające styk dla urządzeń
zewnętrznych. Jedna z kart umożliwia przesyłanie
danych z wykorzystaniem protokołu ramkowania
GFP, druga – z podwójnym złączem 1 Gb Ethernet
– pozwala na testowanie mechanizmów protekcji
łącza. Dla konfiguracji sieci w laboratorium zainstalowano włókna jednomodowe o łącznej długości
około 340 km, włókna wielomodowe o długości około
18 km oraz wysokiej jakości elektronicznie regulowany tłumik optyczny.
Laboratorium wyposażone jest w najwyższej klasy
urządzenia pomiarowe, dzięki którym można wykonywać pomiary optyczne w szerokim zakresie. Dysponuje ono dwoma modułami reflektometrów optycznych
FTB-7400E-2347B i FTB-7200D-12CD-23B, analizatorem widma optycznego OSA FTB-5240S-P, modułem
do pomiarów dyspersji chromatycznej CD i polaryzacyjnej PMD FTB-5700-CD-PMD. Wśród przyrządów
pomiarowych znajduje się również moduł analizatora FTB-8510B-2. Dodatkowo do dyspozycji pozostaje miernik mocy optycznej PPM-352C. Inne elementy
wyposażenia laboratorium to także tłumiki optyczne,
optyczne kable połączeniowe czy też zestawy wizyjne
do oceny jakości łącza. Laboratorium NSO połączono z siecią światłowodową AGH. Pomieszczenie zostało zaprojektowane jako miejsce prowadzenia szerokiego zestawu ćwiczeń laboratoryjnych. Odbywają
się tutaj zajęcia z zakresu użytkowania i konserwacji urządzeń optycznych, w tym oceny jakości złączy

The Laboratory of Modern Optical Networks was
established as a part of project no. MRPO.01.01.01-12-074/09 entitled “The development of educational
facilities at the AGH UST Department of Telecommunications in the area of modern optical networks”.
The agreement for the financing of the construction from the Małopolska Regional Operating Programme for the years 2007–2013 was signed at the
end of 2009, and as early as in the first months of
2011, the first classes were conducted.
Three optical nodes have been installed at the laboratory. One of them is an EDFA manageable optical
amplifier with chromatic dispersion compensator
modules. In the other two nodes, there are eight-port DWDM multiplexers. The active nodes are also
equipped with cards that provide interfaces for external devices. One of the cards enables transfer of data
using the GFP framing protocol, and the other – which
has a double 1 Gb Ethernet port – enables to test connection protection mechanisms. The network at the
laboratory consists of single-mode fibres of a total
length equal to approximately 340 km, multi-mode
fibres of a total length equal to approximately 18 km,
and a high-quality electronically controlled optical attenuator.
The laboratory is equipped with the most advanced
measurement devices, which make it possible to perform a broad range of optical measurements. It has
two optical reflectometer modules, FTB-7400E-2347B
and FTB-7200D-12CD-23B, an optical spectrum
analyser, OSA FTB-5240S-P, and a chromatic dispersion (CD) and a polarisation dispersion (PMD) measurement module, FTB-5700-CD-PMD. The measurement devices also include an FTB-8510B-2 analyser
module. Also, the laboratory is equipped with a PPM-352C optical power meter. Other pieces of equipment at the laboratory are optical attenuators, optical
patchcords, and test equipment for the evaluation of
the quality of connection. The MON Laboratory is connected, via a fibre optic line, to AGH UST. The laboratory has been designed as a place suitable for performing a broad range of laboratory exercises. The
educational activities conducted at the laboratory in-

Urządzenia zainstalowane w Laboratorium
Nowoczesnych Sieci Optycznych
Equipment installed at Laboratory of
Modern Optical Networks

optycznych, pomiarów reflektometrycznych włókien
MMF i SMF. Kolejną grupę ćwiczeń stanowią pomiary sygnałów optycznych, także sygnałów DWDM, przy
pomocy analizatora widma optycznego OSA. Dużą
uwagę poświęcono na przygotowanie zajęć obejmujących konfigurację i zarządzanie sieciami DWDM. Laboratorium dysponuje dwoma w pełni funkcjonalnymi
węzłami sieci, wyposażonymi w ośmioportowe multipleksery DWDM.
Zakupione urządzenia to produkty renomowanych,
doskonale znanych na rynku telekomunikacyjnym
firm. Urządzenia DWDM tej samej klasy pracują w największych polskich sieciach telekomunikacyjnych.
Zajęcia w Laboratorium Nowoczesnych Sieci Optycznych Katedry Telekomunikacji AGH stanowią bardzo
ważny element innowacyjnego programu dydaktycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Stanowisko do oceny jakości złącza optycznego
Station for quality evaluation of optical connections

clude classes on the use and maintenance of optical
devices, including the evaluation of the quality of optical connections, and the reflectometric measurements of MMF and SMF fibres. Another group of exercises deals with the measurements of optical signals
as well as DWDM signals using an OSA optical spectrum analyser. A lot of attention has been paid to the
preparation of courses on the configuration and management of DWDM networks. The laboratory has two
fully functional network nodes equipped with eightport DWDM multiplexers.
The equipment purchased for the laboratory is
made by reputable companies that are well known on
the telecommunication market. DWDM equipment
of the same class is in operation in the largest Polish telecommunication networks. Classes conducted
at the Laboratory of Modern Optical Networks at the
AGH UST Department of Telecommunications are a
very important element of the innovative education
programme implemented at the university.
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LABORATORIUM WIZUALIZACJI
TRÓJWYMIAROWEJ
I WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI

LABORATORY OF THREE-DIMENSIONAL VISUALISATION
AND VIRTUAL REALITY

Laboratorium Wizualizacji Trójwymiarowej i Wirtualnej Rzeczywistości zajmuje obecnie pomieszczenie
o powierzchni ok. 100 m2 i kubaturze 300 m3. W założeniu jest to laboratorium badawcze, przeznaczone
również do prowadzenia wybranych zajęć ze studentami, realizacji zaawansowanych projektów wizualizacyjnych, projektów inżynierskich, prac dyplomowych
itp. Umieszczono w nim szereg stanowisk badawczych, które można rekonfigurować, co powoduje, że
laboratorium względnie łatwo może być adaptowane
do nowych zadań. Poniżej opisane zostały najistotniejsze instalacje:
• Stanowisko do wirtualnej rzeczywistości – największą instalację stanowi układ trzech ekranów ustawionych pod kątem prostym w kształcie litery U.
Ekran środkowy (największy) jest oświetlany dwoma rzutnikami 3D, zaś ekrany boczne, pojedynczymi rzutnikami z obiektywami szerokokątnymi.
Wszystkie cztery pracują w trybie projekcji przedniej i wykorzystują metodę aktywnej stereoskopii
do wyświetlania obrazów, filmów i innych animacji.
Dzięki okularom 3D sterowanym drogą radiową,
mogą one być oglądane jednocześnie przez wielu
uczestników.
• Panoramiczny ekran trzech monitorów 3D – zestaw
trzech monitorów 3D o przekątnej 27 cali każdy,
ustawionych poziomo obok siebie, tworzy jednolub kilkuosobowe stanowisko do testowania oprogramowania 3D, takiego jak symulatory lotu czy

The Laboratory of Three-Dimensional Visualisation and Virtual Reality is located on the area of
100 m2, and cubature of 300 m3. In principle, it is a
research laboratory which is also intended for some
selected classes with students and for carrying out
advanced visualisation projects, engineering projects, diploma theses, etc. The laboratory comprises a number of reconfigurable test stations which
can be relatively easily adapted to new projects. The
most important installations at the laboratory are:
• Virtual reality test station – it is the largest installation in the laboratory. Its most noticeable part is
a set of three large screens, connected at a right
angle to form a U-shape. The central (largest)
screen is illuminated by two 3D projectors, while
the side screens use single, wide-angle projectors. All four projectors work in the front-projection mode and display stereoscopic images, films
and other animations on the basis of the active
method. Thanks to radio-controlled 3D glasses,
the images can be watched simultaneously by
many users.
• Three 3D-monitor panoramic screen – a set of
three 27-inch 3D monitors, positioned horizontally next to one another, which forms a single- or
multi-person station for testing 3D software, such
as flight or driving simulators, as well as the elements of computer games. Due to the integrated
InterSense IS1200 position sensor, the station is

Stanowisko wizualizacji 3D
3D visualisation station

Panoramiczny układ trzech monitorów 3D
Three 3D-monitor panoramic set

prowadzenia pojazdów oraz elementy gier komputerowych. Dzięki wyposażeniu w czujnik położenia
firmy InterSense IS1200, stanowisko jest przydatne
dla aplikacji z dziedziny rozszerzonej rzeczywistości
(Augmented Reality).
• Ekran wielosegmentowy o wysokiej rozdzielczości – ekran jest zbudowany z 24 monitorów LCD
(czterech kompletów po 6 monitorów każdy), sterowanych czterema komputerami, którymi zarządza
piąty – nadrzędny. Pozwalają one na obrazowanie
w bardzo dużej rozdzielczości wynoszącej 11 520 ×
4320 pikseli. Podstawowe zastosowanie to wizualizacja danych z symulacji komputerowych oraz złożonych modeli 3D, w których istotna jest jednoczesna możliwość obejrzenia całości sceny i drobnych
szczegółów z odpowiednią dokładnością. Stanowisko jest często wykorzystywane do wizualizacji danych badawczych oraz symulacyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące laboratorium można znaleźć na stronie: www.icsr.agh.edu.pl.

also suitable for augmented reality applications.
• Multi-segment high-resolution screen – the
screen consists of 24 LCD monitors (four sets of
6 monitors each), which are controlled by four
computers – which, in turn, are controlled by a
fifth, master computer. They enable very high resolution visualisation: the full resolution of the set
is equal to 11,520 × 4320 pixels. The basic usage of the screen is the visualisation of data from
computer simulations and complex 3D models,
where a simultaneous possibility to view the entire scene and minute details with appropriate
accuracy is very important. This test station is
often used for the visualisation of research and
simulation data.
Detailed information about the laboratory can be
found on the website: www.icsr.agh.edu.pl.
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Ekran wielosegmentowy
Multi-segment screen

Wydział Inżynierii
Mechanicznej
i Robotyki

Faculty of Mechanical
Engineering
and Robotics

Działalność naukowo-badawcza prowadzona
na wydziale związana jest z:

The research and development activities
performed at the faculty cover:

• konstruowaniem i badaniem maszyn na etapach
ich projektowania i eksploatacji,
• technologią wytwarzania oraz procesami
logistycznymi,
• automatyzacją procesów przemysłowych,
metrologią oraz napędami i sterowaniem
hydraulicznym,
• automatyzacją górniczych systemów
maszynowych; maszynami do eksploatacji
i przeróbki surowców mineralnych, robót ziemnych
oraz transportu bliskiego,
• mechatroniką, robotyką, diagnostyką maszyn
i urządzeń,
• energetyką i ochroną środowiska,
• transportem linowym,
• wibroakustyką i inżynierią dźwięku,
• rozwijaniem podstaw teoretycznych nauki
w zakresie wytrzymałości elementów maszyn
i konstrukcji.

• construction and testing of machines at the
stages of design and operation,
• production technology and logistics processes,
• automation of industrial processes, metrology,
and hydraulic drive and control systems,
• automation of mining machinery systems,
machines for the exploitation and processing of
mineral raw materials, earth works, and handling,
• mechatronics, robotics, and the diagnostics of
machines and equipment,
• power engineering and environmental protection,
• cable transport,
• vibroacoustics and sound engineering,
• development of the theoretical bases of science in
the area of the strength of elements of machines
and structures.
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LABORATORIUM AKUSTYKI
TECHNICZNEJ

LABORATORY OF TECHNICAL
ACOUSTICS

Laboratorium Akustyki Technicznej (LAT) Katedry
Mechaniki i Wibroakustyki tworzą: komora pogłosowa o objętości 181 m3, komora bezechowa o objętości 844 m3 oraz pomieszczenia laboratoryjne i magazynowe. Zmodernizowane laboratorium wyposażone
jest w najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy w dziedzinie akustyki, co umożliwia prowadzenie kompleksowych badań źródeł dźwięku, ustrojów akustycznych i przyrządów, a także wykonywanie pomiaru
parametrów akustycznych wnętrz.
Komora pogłosowa to pomieszczenie, w którym
wewnętrzne powierzchnie ścian są twarde i odchylone od równoległości. W latach 2009–2012 zaprojektowano i zainstalowano w komorze pogłosowej precyzyjny system pomiarowy złożony ze stołu obrotowego,
wszechkierunkowych źródeł dźwięku, wielokanałowego toru pomiaru ciśnienia akustycznego oraz pomiaru
wilgotności i temperatury. System zintegrowano cyfrowo w środowisku LabView z użyciem zestawu przyrządów National Instruments. Powstało w ten sposób
wyjątkowe, jedyne w kraju stanowisko i procedury do
pomiaru rozproszenia dźwięku materiałów i ustrojów
akustycznych. Wielka precyzja oprzyrządowania, integracja elementów wielokanałowego systemu i powstające oprogramowanie otworzyło nowe możliwości rozwoju naukowego.
W latach 2012–2013 zmodernizowano drugie stanowisko badawcze – komorę bezechową użytkowaną
od 1974 r. Komora bezechowa jest unikatowym urządzeniem do badań akustycznych w polu swobodnym.
Zbudowana jest w postaci żelbetowej powłoki o masie

The Laboratory of Technical Acoustics (LTA) at the
Department of Mechanics and Vibroacoustics comprises a 181 m3 reverberation chamber, an 844 m3
anechoic chamber, as well as laboratory and storage
premises. The modernised laboratory is equipped
with state-of-the-art acoustics measurement equipment, which enables to conduct comprehensive
tests of sound sources, acoustic systems and instruments, as well as the measurements of acoustic parameters of indoor premises.
The reverberation chamber is a room whose interior wall surfaces are hard and not parallel. In the years
2009–2012, a precision measurement system consisting of a turntable, omnidirectional sound sources, a
multi-channel acoustic pressure measurement system,
and a humidity and temperature measurement system
were designed and installed in the reverberation chamber. The system was digitally integrated in the LabView
environment with the use of a set of National Instruments devices. In this manner, a unique station was
developed with procedures for measuring the sound
scatter of materials and acoustic systems; it is the only
station of this type in Poland. A high precision of the
instruments, the integration of the elements of the multi-channel system, and the developed software opened
up new opportunities for scientific development.
In the years 2012–2013, the second research station was modernised, i.e. an anechoic chamber, which
has been in use since 1974. The anechoic chamber
is a unique device for acoustic tests in free field. It
has a form of a 550-tonne shell suspended on spring

Badania w Operze Lwowskiej
Tests at the Lviv Opera

Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie
Podkarpacie Philharmonic in Rzeszów
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Laboratorium Akustyki Technicznej Laboratory of Technical Acoustics
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Komora bezechowa
Anechoic chamber

Komora pogłosowa – pomiar rozproszenia
Reverberation chamber – scatter measurements

ok. 500 ton, zawieszonej na wibroizolacji sprężynowej.
Wnętrze powłoki pokryte jest strukturą dźwiękochłonną, którą tworzą specjalne kliny o szczególnych właściwościach akustycznych. System otworów technologicznych (drzwi, przepusty kablowe i wentylacja) został
specjalnie zabezpieczony akustycznie. Komora umożliwia prowadzenie pomiarów w zakresie badań propagacji dźwięku, eliminując wpływ warunków zewnętrznych.
W trakcie modernizacji zainstalowano nową, specjalnie
opracowaną strukturę dźwiękochłonną, nową wibroizolację komory oraz unikatowy mechatroniczny manipulator pomiarowy. Modernizacja komory pozwoliła na
rozszerzenie możliwości badawczych w zakresie bardzo
niskich poziomów ciśnienia akustycznego, a automatyzacja badań zagwarantowała precyzję i powtarzalność
przy długotrwałych pomiarach.
W laboratorium prowadzone są badania naukowe
w ramach działań własnych pracowników, doktorantów i studentów oraz w ramach projektów realizowanych dla przemysłu. Odbywają się tu też ćwiczenia
laboratoryjne dla studentów kilku kierunków. Zespół
Laboratorium Akustyki Technicznej kierowany przez
dr. hab. inż. Tadeusza Kamisińskiego to młodzi pracownicy po obronie prac doktorskich oraz doktoranci wywodzący się z Koła Naukowego Wibroakustyki
Budowli, założonego w roku 2005. Działając na rzecz
laboratorium, poszerzają swój dorobek w dziedzinie
badań i projektowania ustrojów akustycznych, akustyki wnętrz i budowli oraz zabezpieczeń wibroakustycznych. Ważną grupę zadań wykonywanych przez zespół
stanowią badania i projektowanie akustyki wnętrz. Naukowcy prowadzili szereg prac z tego zakresu w obiektach, w których odbywają się wydarzenia teatralne
i muzyczne. Dzięki temu, że przy LAT funkcjonuje koło
naukowe, wzrasta aktywność samego laboratorium –
w ciągu roku podejmowanych jest kilkanaście dodatkowych tematów, a także organizowane są rozmaite
przedsięwzięcia popularyzujące naukę.

vibroinsulation. The interior of the shell is a sound-absorbing structure made from special wedges of particular acoustic properties. The system of process openings
(doors, cable penetrations and ventilation) is provided
with special acoustic protection. The chamber enables
to perform measurements as a part of sound propagation tests by eliminating the influence of external factors. During modernisation, a new, specially developed
sound-absorbing structure, new vibroinsulation of the
chamber, and a unique mechatronic measurement
manipulator were installed. The modernisation of the
chamber has enabled the extension of research capacity to include very low levels of acoustic pressure, and
the automation of the tests has guaranteed precision
and repeatability of long-term measurements.
Research in the laboratory is conducted as part
of individual activities of the employees, doctoral students, and undergraduate and graduate students, as
well as a part of projects performed for industrial customers. There are also laboratory classes for students
of several fields of study. The team of the Laboratory
of Technical Acoustics, headed by professor Tadeusz
Kamisiński, are young individuals who have defended
their doctoral dissertations, as well as doctoral students who have been members of the Special Interest
Group of Buildings Vibroacoustics, established in 2005.
In their work for the laboratory, they make new achievements in the area of the research and design of acoustic systems, acoustics of interiors and buildings, and vibroacoustic protection. Research and design of interior
acoustics are an important group of tasks carried out
by the team. The scientists have performed a number
of projects in this field in the buildings where theatrical
and musical events are held. Thanks to the existence
of the special interest group at LTA, the activity of the
laboratory has also increased: each year, over ten new
subject areas are explored, and various popularisation
activities are conducted.

LABORATORIUM INŻYNIERII
ODWROTNEJ I SZYBKIEGO
PROTOTYPOWANIA

LABORATORY OF REVERSE
ENGINEERING AND RAPID
PROTOTYPING

Opiekę naukową nad Laboratorium Inżynierii OdwrotThe scientific supervision of the Laboratory of Reverse
nej i Szybkiego Prototypowania sprawują pracownicy
Engineering and Rapid Prototyping is exercised by
Katedry Systemów Wytwarzania. Laboratorium prothe employees of the Department of Manufacturing
wadzi badania nad wykorzystaniem materiałów komSystems. The laboratory is used for research on the
pozytowych w postaci polimerów i elastomerów w pouse of composite materials in the form of polymers
łączeniu z tworzywami ceramicznymi do wytwarzania
and elastomers, combined with ceramic materials,
elementów maszyn oraz modeli metodami FDM i SLS.
for manufacturing parts of machines and models
Równolegle realizowane są prace eksperymentalne,
using the FDM and SLS methods. At the same time,
które mają na celu określenie możliwości stosowaexperimental works are conducted which are aimed
nia kompozytów i inżynierii odwrotnej w medycynie.
at determining the possibility to use composites and
W ramach tych badań testowana jest m.in. przydatreverse engineering in medicine. Among others, the
ność skanerów 3D oraz specjalistycznego oprogramoresearch includes tests of the suitability of 3D scanwania w procesie tworzenia wirtualnych i fizycznych
ners and special software in the process of the prokopii organów i elemenduction of virtual and
tów kostnych. Stanowią
physical copies of organs
one cenną pomoc także
and bone elements. They
w badaniach metrologiczalso provide valuable asnych i analizie odchyłek
sistance in metrological
wymiarowych dowolnych
research and in the analyobiektów.
ses of dimensional deviaPrzewiduje się podtions of any objects.
jęcie prac nad wykorzyThere are plans to
staniem druku 3D do wystart work on the use of
twarzania elementów
3D printing in order to
ceramicznych o skomplimake ceramic elements
kowanym kształcie. Planoof complex shapes. It is
wane są również badania
also planned to perform
materiałów o podwyższoresearch on the materials
nej wytrzymałości termiczof improved thermal and
nej i mechanicznej.
mechanical strength.
Laboratorium wypoThe
laboratory
is
sażono w nowoczesną
equipped with modern
aparaturę, na którą skłainstruments comprising,
dają się m.in. mobilny
for example, a ScanBright
skaner światła białego
mobile white light scanScanBright firmy Smartner made by Smarttech,
tech oraz ramię pomiaand a Hexagon 7320SI
rowe Hexagon 7320SI.
measuring arm. The scanSkaner o niepewnoner, whose measurement
ści pomiarowej 0,08 mm
uncertainty is equal to
w całej objętości pomia0.08 mm in the entire
Drukarka 3D Formiga P100
rowej i rozdzielczości
measurement volume and
Formiga
P100
3D
printer
0,2 mm umożliwia wierne
whose resolution is equal
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Laboratorium Inżynierii Odwrotnej i Szybkiego Prototypowania Laboratory of Reverse Engineering and Rapid Prototyping
odwzorowanie tekstury skanowanego obiektu. Ramię
pomiarowe pozwala na pomiar obiektów zarówno
metodą stykową, jak i laserową, zapewniając powtarzalność ± 0,044 mm. Do przetwarzania danych pozyskanych ze skanera i ramienia pomiarowego służy
odpowiednie oprogramowanie – pełna wersja edukacyjna Geomagic 2012 oraz Polyworks Inspect.
Szybkie tworzenie prototypów zapewniają dwie
drukarki: Formiga P100 firmy EOS i Inspire D290.
Przy użyciu pierwszej z nich wytwarzane są w pełni funkcjonalne prototypy z proszków poliamidowych metodą laserowego spiekania. Druga drukarka – urządzenie z komorą roboczą o wymiarach:
255 mm × 290 mm × 320 mm – stosowana jest do
wykonywania mniej skomplikowanych elementów metodą FDM z materiałów otrzymanych na bazie ABS.
Wyposażona została w precyzyjny system sterowania
prowadzeniem ścieżki, wypełnieniem oraz suportem.

to 0.2 mm, enables a precise reproduction of the texture of scanned objects. The measuring arm enables
to measure objects using both the contact method and
the laser method, and it ensures the repeatability of
± 0.044 mm. The data collected from the scanner and
the measuring arm is processed with appropriate software, i.e. a full educational version of Geomatic 2012
and Polyworks Inspect.
Rapid preparation of prototypes is possible with
the use of two printers: Formiga P100 made by EOS,
and Inspire D290. The first one is used to make fully
functional prototypes of polyamide powders using the
laser sintering method. The other printer, which has a
255 mm × 290 mm × 320 mm working chamber, is
used to make less complicated elements by means
of the FDM method from ABS-based materials. It is
equipped with a precise system for controlling the
path guidance, the filling, and the support.
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Przykłady elementów wydrukowanych metodami FDM i SLS
Examples of elements printed with the use of FDM and SLS methods

LABORATORIUM MASZYN
I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH

LABORATORY OF MINING
MACHINERY AND EQUIPMENT

Laboratorium Maszyn i Urządzeń Górniczych znajdujące się w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych
i Transportowych łączy historię z nowoczesnością.
W ramach współpracy z Muzeum AGH na zajęciach
laboratoryjnych ze studentami wykorzystywane są
eksponaty z Muzeum Kopalni Doświadczalnej, która
mieści się w podziemiach budynku B-2. Są to unikatowe maszyny i urządzenia dla węglowego górnictwa
podziemnego, np. zmechanizowany ścianowy kompleks kombajnowy z kombajnem węglowym KGS 150,
obudową ścianową Glinik 08/22 Oz oraz zgrzebłowym
przenośnikiem ścianowym Rybnik 80. W Kopalni
Doświadczalnej znajduje się też egzemplarz struga
węglowego SWS-4, stosowanego w polskich kopalniach w latach 70. XX w., czy ładowarki chodnikowej
zasięrzutnej ŁZK-5P o napędzie pneumatycznym –
jednej z pierwszych maszyn stosowanych w latach
60. XX w. do mechanizacji ładowania urobku. Dumą
laboratorium są jeden z najstarszych egzemplarzy
ramionowego kombajnu chodnikowego produkcji

The Laboratory of Mining Machinery and Equipment, which constitutes a part of the Department
of Mining, Dressing and Transport Machines, combines history and modernity. As a part of collaboration with the AGH UST Museum, the exhibits from
the Experimental Mine Museum, located in the underground of building B-2, are used during laboratory classes with students. The exhibits are unique
underground coal mining machines and devices,
e.g. a mechanised wall mine plough complex with
a KGS 150 coal mine plough, a Glinik 08/22 Oz wall
lining, and a Rybnik 80 wall scraper conveyor. The
Experimental Mine also has one SWS-4 coal planer,
which was used in Polish mines in the 1970s, and
an ŁZK-5P overhead heading loader with pneumatic
drive – one of the first machines used in the 1960s
in order to mechanise the loading of the excavated
material. The pride of the laboratory is one of the oldest arm heading ploughs made in the Soviet Union,
which was used for making heading excavations in

Kombajnowy kompleks ścianowy w Kopalni Doświadczalnej
Wall coal plough complex at Experimental Mine
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Laboratorium Maszyn i Urządzeń Górniczych Laboratory of Mining Machinery and Equipment
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radzieckiej, zastosowany do drążenia wyrobisk korytarzowych w polskich kopalniach oraz jego starszy brat
– pierwszy polski kombajn chodnikowy AM-50. Większość maszyn jest w ruchu i pozwalają one studentom
na zapoznanie się z konstrukcją i technologią pracy
podstawowych maszyn wykorzystywanych w górnictwie podziemnym bez konieczności zjazdu pod ziemię.
Jednak laboratorium to nie tylko historia. Tworzą je
także nowoczesne i unikatowe, zarówno w skali kraju
jak i świata, stanowiska pozwalające na wykonywanie
ćwiczeń laboratoryjnych oraz prac badawczych związanych głównie ze stosowanymi obecnie narzędziami i organami urabiającymi maszyn górniczych. Stanowiska
do badania procesu frezowania pojedynczymi narzędziami skrawającymi oraz procesu ładowania organami
ślimakowymi pozwalają na odwzorowanie warunków
pracy zbliżonych do rzeczywistych dla kombajnów węglowych ścianowych. Bardzo szeroki wachlarz badań
umożliwia stanowisko do badania procesu urabiania
pojedynczymi narzędziami urabiającymi, na którym
bada się i porównuje proces urabiania różnorodnych
próbek skalnych narzędziami skrawającymi (noże płaskie i stożkowe), jak też narzędziami dyskowymi symetrycznymi i niesymetrycznymi. Proces urabiania może
być wspomagany wysokociśnieniowymi strumieniami
wody generowanymi za pomocą agregatu wodnego
PUCK 1510. Nowością jest także stanowisko do badania procesu urabiania skał narzędziami dyskowymi
niesymetrycznymi o złożonej trajektorii ruchu. Na tym
stanowisku prowadzone są prace badawcze nad procesem urabiania z zastosowaniem niekonwencjonalnej
techniki wykorzystującej metodę tylnego podcinania.

Polish mines, and its older brother – the first Polish
heading plough, the AM-50. Most of the machines
are in operation, and students can become familiar
with the design and operating technology of the basic machines used in the mining industry without
the need to go underground.
However, there is more to the laboratory than
history. It also has modern and unique, on both a
national and global scale, stations that enable to
perform laboratory experiments and research related mostly to the tools and excavating parts of mining machinery currently in operation. The stations
for testing the process of milling with single cutting
tools, and the process of loading with screw parts
enable to replicate working conditions to resemble
the real conditions in which wall coal ploughs are
operated. A very wide range of research is possible thanks to the station for testing the process of
excavation with single excavating tools, where the
process of the excavation of various rock samples
with cutting tools (flat and conical knives) and with
symmetrical and asymmetrical tools are studied and
compared. The excavation process can be supported
with high-pressure water jets generated by a PUCK
1510 water unit. A novelty is a station for testing the
process of the excavation of rocks with asymmetrical disk tools of complex movement trajectories. At
this station, research is conducted on the process
of excavation using a non-conventional technique
based on the back cutting method.

Stanowisko laboratoryjne do badania procesu urabiania pojedynczymi
narzędziami urabiającymi (po prawej) i narzędziami dyskowymi
niesymetrycznymi o złożonej trajektorii ruchu (po lewej)
Laboratory station for testing the process of excavation with single
excavating tools (right) and with asymmetrical disk tools
of complex movement trajectory (left)

Wydział Geologii,
Geofizyki i Ochrony
Środowiska

Faculty of Geology,
Geophysics and
Environmental Protection
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Działalność naukowo-badawcza wydziału
koncentruje się na opracowaniu najnowszych
technik i technologii w zakresie:

The research and development activities of
the faculty focus on the latest techniques and
technologies in the field of:

• diagnozowania górniczo-geologicznych warunków
eksploatacji złóż i procesów geodynamicznych,
• badań geochemicznych komponentów
środowiska,
• gospodarczego wykorzystania odpadów i ich
utylizacji w budownictwie,
• oceny przeróbki surowców mineralnych i oceny
wpływu zakładów górniczych na środowisko,
• kreowania kierunków badawczych takich
jak: aeromineralogia, agromineralogia,
kosmomineralogia, biomineralogia
i petroarcheologia,
• oceny zasobów energii geotermalnej,
• rozpoznania budowy geologicznej skorupy
ziemskiej i wnętrza Ziemi.

• diagnostics of mining-geological conditions for
the exploitation of deposits and geodynamic
processes,
• geochemical studies of environmental
components,
• economic use of waste and its utilization in the
construction industry,
• evaluation of the processing of mineral raw
materials, and the evaluation of the environmental
impact of mining facilities,
• creation of research fields, such as:
aeromineralogy, agromineralogy,
cosmomineralogy, biomineralogy, and
petroarcheology,
• evaluation of geothermal energy resources,
• recognition of the geological structure of the
Earth’s crust and interior.
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LABORATORIUM
HYDROGEOCHEMICZNE

HYDROGEOCHEMICAL
LABORATORY

Laboratorium Hydrogeochemiczne Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH wykonuje badania chemiczne wód. Laboratorium wdrożyło system
jakości zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025, obejmujący pobór próbek wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich analizę w zakresie makro- i mikroskładników oraz wskaźników terenowych nietrwałych.
14 czerwca 2009 r. uzyskało akredytację Polskiego
Centrum Akredytacji – certyfikat nr AB 1050.
Laboratorium wyposażone jest m.in. w spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
(ICP-MS) ELAN 6100, optyczny spektrometr emisyjny
z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES) Optima
7300 DV oraz mineralizator mikrofalowy – urządzenie do szybkiego rozkładu kwaśnego próbek stałych
(gruntów, próbek organicznych) firmy Perkin Elmer.
Praca laboratorium zorganizowana jest w oparciu
o obowiązujące normy międzynarodowe oraz własne
procedury badawcze.
Z funkcjonowaniem stacjonarnego laboratorium
powiązane zadaniowo jest mobilne laboratorium badań jakości wód. Wyposażono je w pojazd typu furgon,
trwałą specjalistyczną zabudowę laboratoryjną – do
badań, pomiarów i transportu próbek w warunkach
zgodnych z wymaganiami, monitoringową pompę głębinową oraz terenową pompę perystaltyczną.

The Hydgrogeochemical Laboratory at the Department
of Hydrogeology and Engineering Geology of AGH UST
performs chemical tests of water. The laboratory has
implemented a quality system compliant with the PN-EN ISO/IEC 17025 standard, which covers the sampling of underground and surface water, and sample
analysis with regard to macro- and micro-components
and unstable field indicators. On 14 June 2009, the laboratory was accredited by the Polish Centre for Accreditation and obtained certificate no. AB 1050.
The laboratory is equipped with an ELAN 6100
mass spectrometer with inductively excited plasma (ICP-MS), an Optima 7300 DV optical emission
spectrometer with inductively excited plasma (ICP-OES), and a microwave mineraliser – a device for a
quick acidic decomposition of solid samples (soils,
organic samples) made by Perkin Elmer. The work of
the laboratory is based on applicable international
standards and its own research procedures.
The operation of the stationary laboratory is
linked task-wise with a mobile water quality testing
laboratory. The mobile laboratory is equipped with a
van, a durable special laboratory installation for testing, measuring and transporting samples in conditions that meet specified requirements, a monitoring
deep-well pump, and a field peristaltic pump.

Stanowiska badawcze
Testing stations

Spektrometr plazmowy ICP OES OPTIMA 7300 DV
OPTIMA 7300 DV ICP OES plasma spectrometer

Stanowiska badawcze
Testing stations

Laboratorium wykonywało badania podczas realizacji trzech międzynarodowych projektów prowadzonych przez KHGI w ramach 5. i 6. Programu
Ramowego Unii Europejskiej: BASELINE („Natural
Baseline Quality in European Aquifers. A Basis for
Aquifer Management V PR UE. Contract BASELINE
No. EVK1-CT-1999 00006, 2000–2003”) oraz BRIDGE
(„Background Criteria for the Identification of Groundwater Thresholds. VI PR UE. Contract BRIDGE No.
SSPI-2004 00 6538, 2005–2006”), a także „European
Cooperation in Science and Technology COST Akcja
637 – Metals and Related Substances in Drinking
Water”.
Obecnie uczestniczy w kolejnym projekcie Unii
Europejskiej GENESIS („Groundwater and dependent Ecosystems: NEw Scientific basIS on climate
change and land-use impacts for the update of the
EU Groundater Directive. Contract GENESIS No.
226536 2009–2011”).
Laboratorium wykonuje także badania w ramach
umów z przemysłem (analizy wód zwykłych, leczniczych i termalnych) – na potrzeby monitoringu jakości wód, do oceny jakości wód oraz dla przemysłu
rozlewniczego.
Ponadto możliwości Laboratorium Hydrogeochemicznego i mobilnego laboratorium badań
jakości wód wykorzystywane są podczas innych
prac prowadzonych przez Katedrę, związanych
m.in. z doskonaleniem metodyki dotyczącej oceny
stanu chemicznego wód podziemnych oraz kontroli
jakości / zapewnienia jakości danych hydrogeochemicznych, zgodnie z postulatami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej – Ramowej Dyrektywie
Wodnej (2000), Dyrektywie dla wód podziemnych
(2006), Dyrektywie Komisji – specyfikacje techniczne w zakresie analizy i monitorowania stanu chemicznego (2009) oraz rozporządzeniach Ministra
Środowiska (2008, 2011).

The laboratory performed tests during three international projects conducted by the Department
of Hydrogeology and Engineering Geology as a part
of the 5th and 6th Framework Programme of the European Union: BASELINE (“Natural Baseline Quality in
European Aquifers. A Basis for Aquifer Management
V PR UE. Contract BASELINE No. EVK1-CT-1999
00006, 2000–2003”), and BRIDGE (“Background Criteria for the Identification of Groundwater Thresholds.
VI PR UE. Contract BRIDGE No. SSPI-2004 00 6538,
2005–2006”), as well as “European Cooperation in
Science and Technology COST Measure 637 – Metals
and Related Substances in Drinking Water”.
Currently, the laboratory is taking part in another
European Union project, i.e. GENESIS (“Groundwater and dependent Ecosystems: NEw Scientific basIS on climate change and land-use impacts for the
update of the EU Groundwater Directive. Contract
GENESIS No. 226536 2009–2011”).
The laboratory also performs research within the
framework of contracts with companies (analyses of
regular waters, healing waters and thermal waters)
for the purpose of the monitoring and evaluation of
water quality, and for the bottling industry.
Moreover, the capacity of the Hydrogeochemical
Laboratory and the mobile water quality testing laboratory are used in other projects performed by the
Department, which are connected, among others,
with the improvement of the methods of evaluation
of the chemical condition of underground waters
and the quality control / assurance of hydrogeochemical data, as set forth in the European Union
Directives: the Water Framework Directive (2000),
the ground water directive (2006), the Commission
Directive on technical specifications for the chemical analysis and monitoring of water status (2009),
and the regulations of the Minister of the Environment (2008 and 2011).
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LABORATORIUM
EDUKACYJNO-BADAWCZE
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ
I POSZANOWANIA ENERGII
AGH W MIĘKINI

AGH UST EDUCATION AND
RESEARCH LABORATORY OF
RENEWABLE SOURCES AND
CONSERVATION OF ENERGY
IN MIĘKINIA

Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych
Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini należy do
laboratoriów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony
Środowiska. Powstało dzięki dofinansowaniu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007–2013. Pomieszczenia laboratorium to:
• sala wykładowa dla 50 osób;
• sala laboratoryjna ze stanowiskami komputerowymi dla 30 studentów i wykładowcy, wyposażona
w sprzęt multimedialny oraz 31 komputerów przenośnych, które umożliwiają prowadzenie zajęć laboratoryjnych i gwarantują indywidualny dostęp studentom do parametrów zbieranych w sposób ciągły
z powstałych instalacji OZE;
• sala laboratoryjna pomp ciepła i kolektorów słonecznych, w której odbywają się ćwiczenia praktyczne na pracujących urządzeniach;
• pracownie naukowe – miejsca prowadzenia działalności naukowej przez członków zespołu;
• biblioteka gromadząca literaturę i periodyki poświęcone OZE oraz dokumentacje prac i urządzeń;
• sala laboratoryjna OZE z demonstracyjnymi modelami urządzeń, pozwalająca na zapoznanie się

The AGH UST Education and Research Laboratory of
Renewable Sources and Conservation of Energy in
Miękinia is one of the laboratories at the Faculty of
Geology, Geophysics and Environmental Protection.
It was established thanks to funds obtained from the
Małopolska Regional Operating Programme for the
years 2007–2013. The laboratory premises comprise:
• a lecture hall for 50 people;
• a laboratory room with computer stations for 30
students and a teacher, equipped with multimedia
equipment, and 31 portable computers that enable
to conduct laboratory classes and guarantee individual access to the parameters collected in a continuous manner from the installations of renewable
energy sources;
• a laboratory room of heat pumps and solar water
heating panels, where practical classes are conducted with the use of equipment in operation;
• research rooms, where the members of the team
conduct their research activities;
• a library with literature and periodicals on renewable energy sources, as well as works and equipment documentation;

Demonstracyjna pompa ciepła
Heat pump used for educational purposes

Budynek laboratorium edukacyjno-badawczego w Miękini
Education and research laboratory in Miękinia

Demonstracyjna turbina wiatrowa
Aerogenerator used for educational purposes

Sala wykładowa w Miękini
Lecture room in Miękinia

z zasadami ich działania i wykonywanie podstawo• a laboratory room of renewable energy sources
wych pomiarów;
with demonstration models of equipment, where
• sala montażu instalacji OZE, w której znajdują się
students can become familiar with the principles of
instalacje dydaktyczne (instalacje z kolektorami słothe equipment operation and perform basic measnecznymi i pompami ciepła) służące do praktyczneurements;
go nauczania technologii OZE.
• an assembly room of renewable energy sourcWyposażenie aparaturowe laboratorium obejmuje:
es systems, where teaching systems are located
• instalację badawczą pomp ciepła i kolektorów sło(systems with solar water heating panels and heat
necznych, w ramach której wykonane zostaną inpumps), which are used for practical classes on
stalacje 4 pomp ciepła z niezależnymi sposobarenewable energy sources technologies.
mi odbioru ciepła z dolnego
The equipment located at the
źródła oraz instalacje koleklaboratory includes:
torów słonecznych próżnio• a heat pump and solar wawych i płaskich (powstanie
ter heating panel research
5 zestawów aparaturowych)
system comprising 4 heat
– całość pełniła będzie popumps with independent
dwójną funkcję: badawczą
heat consumption methi grzewczą;
ods from the lower source,
• instalację dydaktyczną reand vacuum and flat water
kuperacji i wentylacji sprzęheating solar panel sysżoną z instalacją źródeł
tems (5 equipment sets
ciepła – instalacja będzie
are to be built) – the entire
pełniła, poza dydaktyczną,
installation will be used for
także funkcję utylitarną,
both research and heating
służąc do wentylacji budynpurposes;
ku i chłodzenia w okresie
• a heat recovery and ventilata;
lation educational system
• instalację dydaktyczną enercoupled with a heat source
getyki wiatrowej umożliwiasystem; in addition to edującą edukację praktyczną;
cational purposes, the sys• instalację
fotowoltaiczną
tem will be used for the pursłużącą celom badawczym
pose of the ventilation of the
i dydaktycznym;
building and cooling in the
• stanowiska edukacyjne dla
summer;
pracowni OZE – wyposażenie
• a wind energy educational
Demonstracyjny panel fotowoltaiczny
pracowni w działające modesystem that enables practiPhotovoltaic
panel
used
for
educational
purposes
le urządzeń, umożliwiające
cal studies;

55

Laboratorium AGH w Miękini AGH UST Laboratory in Miękinia
zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania
urządzeń OZE.
Laboratorium w Miękini stanowi ważne zaplecze
dydaktyczno-badawcze, w istotny sposób poszerzające możliwości edukacyjne i naukowe Wydziału
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Dostęp do
niego mają pracownicy, doktoranci i studenci AGH
oraz innych jednostek naukowych, a także uczniowie
szkół średnich zajmujących się tematyką OZE.

• a photovoltaic system used for research and education purposes;
• stations for the laboratory of renewable energy
sources, equipped with models intended to familiarise students with the basic principles of the operation of renewable energy sources equipment.
The laboratory in Miękinia is an important education and research facility that significantly broadens
the educational and scientific capacity of the Faculty
of Geology, Geophysics and Environmental Protection.
It is available to employees, doctoral students and
undergraduate and graduate level students of AGH
UST and other academic units, as well as secondary
school students interested in the subject of renewable
energy sources.
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Zestaw demonstracyjnych pomp ciepła
Set of heat pumps used for educational purposes

LABORATORIUM PIERWIASTKÓW
KRYTYCZNYCH AGH – KGHM
POLSKA MIEDŹ SA

AGH UST – KGHM POLSKA
MIEDŹ SA LABORATORY OF
CRITICAL ELEMENTS

Laboratorium Pierwiastków Krytycznych powstało
The Laboratory of Critical Elements has been esna Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowitablished at the Faculty of Geology, Geophysics and
ska w ramach współpracy dwóch jednostek: WydziaEnvironmental Protection within the framework of
łu Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH oraz
collaboration of two entities: the AGH UST FaculKGHM Polska Miedź SA. Laboratorium dysponuje
ty of Geology, Geophysics and Environmental Promikrosondą elektronową Jeol SuperProbe JXA-8230.
tection and KGHM Polska Miedź SA. The laboraUrządzenie wyposażone jest w: 5 spektrometrów dystory is equipped with a Jeol SuperProbe JXA-8230
persji długości fali (WDS), spektrometr dyspersji
electron microprobe. The probe is equipped with
energii (EDS), mikroskop optyczny do światła prze5 wavelength dispersion spectrometers (WDS),
chodzącego i odbitego, detektor elektronów wsteczan energy dispersion spectrometer (EDS), an optinie rozproszonych (BSE), detektor elektronów wtórcal microscope for transmitted and reflected light,
nych (SE) oraz detektor katodoluminescencji (CL).
a back-scatter electron (BSE) detector, a secondDzięki specjalnej konfiguraary electron (SE) deteccji kryształów dyfrakcyjnych
tor, and a cathodoluminesznajdujących się w spektrocence (CL) detector. Thanks
metrach mikrosonda umożto the unique configuration
liwia określenie zawartoof the diffraction crystals
ści pierwiastków od boru do
located in the spectromeuranu. Analiza chemiczna
ters, the microprobe is caodbywa się w mikroobszapable of determining the
rze o średnicy od ok. 2 µm.
content of elements from
Mikrosonda elektronowa
boron to uranium. Chempozwala także na wykonanie
ical analysis is performed
map rozkładu wybranych
in the micro-area with a
pierwiastków w próbie oraz
diameter starting from apzdjęć w katodoluminescenprox. 2 µm. The electron micji minerałów wykazujących
croprobe also enables the
luminescencję.
preparation of distribution
Dodatkowy element wymaps of selected elements
posażenia laboratorium stain the sample, and photonowi napylarka QUORUM
graphs in the cathodolumiQ150TE do napylania prób
nescence of luminescent
węglem.
minerals.
Głównym
kierunkiem
An additional piece of
badań Laboratorium Pierequipment at the laboratowiastków Krytycznych AGH
ry is the QUORUM Q150TE
– KGHM PM SA jest oznacarbon coater for coating
czanie zawartości piersamples with carbon.
wiastków krytycznych (czyThe main direction of
Kolumna z działem elektronowym i spektrometrami
li narażonych na ryzyko
research
conducted at the
WDS. Fragment mikrosondy elektronowej
Jeol SuperProbe JXA-8230
przerwania ich dostaw, któAGH UST – KGHM Polska
Column with electron gun and WDS spectrometers.
rych deficyt miałby negaMiedź SA Laboratory of
Part
of
Jeol
SuperProbe
JXA-8230
electron
microprobe
tywne skutki ekonomiczne
Critical Elements is deter-
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Laboratorium Pierwiastków Krytycznych AGH – KGHM Polska Miedź SA AGH UST – KGHM Polska Miedź SA Laboratory of Critical Elements
dla gospodarki) we wszelkiego rodzaju substancjach
stałych. Należą do nich minerały, surowce odpadowe, a nawet zużyty sprzęt elektroniczny. Znajdująca
się w laboratorium mikrosonda elektronowa umożliwia
również prowadzenie badań geochemicznych na potrzeby mineralogii, petrologii, geologii poszukiwawczej,
ochrony środowiska, metalurgii oraz archeologii.
Nowe laboratorium stanowi ważną bazę aparaturową, dzięki czemu znacząco zwiększa potencjał
naukowy Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Do światowej klasy sprzętu mają dostęp
pracownicy i studenci Akademii Górniczo-Hutniczej,
a także pracownicy innych jednostek naukowych
w kraju.

mining the content of critical elements (i.e. those exposed to the risk of the interruption of supply, whose
deficit would have negative economic impact) in all
kinds of solid substances, such as minerals, waste
materials, and even waste electronic equipment. The
electron microprobe used at the laboratory also enables to perform geochemical research for the needs
of mineralogy, petrology, exploration geology, environmental protection, metallurgy, and archaeology.
The new laboratory constitutes an important collection of instruments and equipment, which significantly enhances the scientific capacity of the Faculty
of Geology, Geophysics and Environmental Protection. The state-of-the-art equipment is accessible
to employees and students of AGH UST, as well as
the employees of other Polish science and research
centres.
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Mikrosonda elektronowa Jeol SuperProbe JXA-8230
Jeol SuperProbe JXA-8230 electron microprobe

Wydział Geodezji
Górniczej i Inżynierii
Środowiska

Faculty of Mining
Surveying and
Environmental Engineering
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Działalność naukowo-badawcza wydziału
koncentruje się na zagadnieniach:

The research and development activities of the
faculty focus on the following areas:

• prognozowania i oceny wpływów eksploatacji
górniczej na górotwór, powierzchnię terenu oraz
obiekty budowlane i inżynierskie,
• wykorzystania geodezyjnych obserwacji
satelitarnych podczas realizacji inwestycji; w ocenie
ruchów technogennych i geodynamicznych,
• katastru nieruchomości oraz ewidencji,
• formułowania badań modelowych opisujących stan
zanieczyszczenia środowiska,
• badań poziomu antropopresji na środowisko
naturalne,
• opracowywania ocen oddziaływania inwestycji na
środowisko.

• forecasting and evaluation of the impact of mining
exploitation onto the rock mass, the surface of the
ground, and building and engineering structures,
• use of surveying satellite observations during
construction projects, as well as in the evaluation
of technogenic and geodynamic movements,
• real estate cadastre and records,
• formulation of model studies describing the status
of environmental pollution,
• studies of the level of anthropopressure on the
natural environment,
• elaboration of environmental impact assessments
for construction projects.
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LABORATORIUM FIZYKI
I CHEMII GLEB ORAZ
LABORATORIUM WÓD

LABORATORY OF PHYSICS
AND CHEMISTRY OF SOIL,
AND LABORATORY OF WATER

Laboratoria Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska składają się z kilku oddzielnych pracowni,
w których prowadzone są badania nad określonymi
elementami środowiska przyrodniczego.
W Laboratorium Fizyki i Chemii Gleb główny
przedmiot badań stanowią: gleba, osady, odpady lub rośliny. Poddaje się je wnikliwym analizom
zmierzającym do określenia przydatności poszczególnych utworów do zabiegów rekultywacyjnych
bądź też ocenienia stopnia antropopresji. Zespół
realizuje założone cele, bazując zarówno na analizach podstawowych, które obejmują takie badania
jak: oznaczanie składu granulometrycznego, odczynu i przewodności, zawartości węglanów, materii
organicznej, węgla organicznego, siarki czy azotu,
jak i na badaniach specjalistycznych, np. frakcjonowaniu próchnicy oraz określaniu zawartości składników przyswajalnych, a także mikro- i makroelementów. Podczas prac wykorzystywane są, będące
na wyposażeniu laboratorium, chromatograf gazowy
HP 6890, spektrofotometr absorbcji atomowej Hitachi Z-2000 (EAAS + ETAAS) i piec mikrofalowy
Berghof do mineralizacji prób.
W Laboratorium Wód prowadzi się badania
nad procesami uzdatniania wody i oczyszczania

The Laboratories at the Department of Environmental
Management and Protection consist of several separate parts, where research is conducted on the specific elements of the natural environment.
The main objects of research conducted at the
Laboratory of Physics and Chemistry of Soil are soil,
residues, waste, and plants. They are subject to in-depth analyses aimed at determining the suitability of individual formations for reclamation, or the
evaluation of the degree of anthropopressure. The
laboratory's team achieve their objectives by performing both basic analyses, which comprise tests
such as determining granulometric composition,
reaction and conductivity, content of carbonates,
organic matter, organic carbon, sulphur and nitrogen, as well as specialist tests, e.g. the fractionation
of humus, and the determination of the content of
available components, as well as micro- and macro-elements. The equipment used at the laboratory
includes an HP 6890 gas chromatograph, a Hitachi
Z-2000 (EAAS + ETAAS) atomic absorption spectrophotometer, and a Berghof microwave furnace for
sample mineralisation.

Spektrometr absorpcji atomowej Hitachi Z-2000 służący
do oznaczania pierwiastków na podstawie ich widm
Hitachi Z-2000 atomic absorption spectrometer used for
the determination of elements based on their spectra

Laboratorium Fizyki i Chemii Gleb. W pomieszczeniu tym
prowadzone są badania podstawowych właściwości gleb,
a także specjalistyczne analizy
Laboratory of Physics and Chemistry of Soil. In this room,
the basic properties of soil are tested, as well as specialist
analyses are performed

Chromatograf Trace-Ultra z detektorem masowym DSQ II
firmy Thermo
Trace-Ultra chromatograph with DSQ II mass detector
(manufacturer: Thermo)

Niskociśnieniowa lampa UV TNN 15/32 firmy Heraeus
TNN 15/32 low-pressure UV lamp (manufacturer: Heraeus)
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Generator ultradźwięków firmy Sonics Vibra Cell™
Ultrasound generator (manufacturer: Sonics Vibra Cell™)

ścieków, w szczególności nad dezynfekcją wody.
Atutem laboratorium jest wyposażenie, w skład którego wchodzi m.in. chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym pozwalający na oznaczanie
niektórych, występujących w wodzie, organicznych
wskaźników zanieczyszczeń, w tym węglowodorów
alifatycznych, benzenu i jego pochodnych oraz
produktów ubocznych dezynfekcji wody chlorem,
takich jak: trihalometany, haloacetonitrile, haloketony, chloropikryna, wodzian chloralu i kwasy halogenooctowe. Dodatkowo w laboratorium wykonywane są – za pomocą generatora ultradźwięków
– badania nad wykorzystaniem zjawiska kawitacji
do dezynfekcji wody. Ponadto możliwa jest ocena
skuteczności stosowanych metod dezynfekcji wody
przy użyciu zestawu do ilościowego oznaczania

Filtracja membranowa próbki wody (oznaczanie bakterii coli)
Membrane filtration of water sample
(determination of coli bacteria)

At the Laboratory of Water, research is conducted on water and wastewater treatment procedures, in
particular, the disinfection of water. An asset of the
laboratory is its equipment, which includes a gas
chromatograph with a mass spectrometer, which enables the determination of certain organic pollution
indicators present in water, including aliphatic hydrocarbons, benzene and its derivatives, and the by-products of water disinfection with chlorine, such as
trihalomethanes, halocetonitriles, haloketons, chloropikrine, chloral hydrate, and haloacetic acids. Research on the use of cavitation for the disinfection of

Laboratorium Fizyki i Chemii Gleb oraz Laboratorium Wód Laboratory of Physics and Chemistry of Soil, and Laboratory of Water

Stanowiska badawcze w Laboratorium Wód
View of stands at Laboratory of Water

62

Licznik kolonii bakterii
Bacteria colony counter

Pożywki płynne do oznaczania Escherichia coli
Liquid media for determination of Escherichia coli

mikroorganizmów, bowiem laboratorium dysponuje
aparaturą do oznaczania ogólnej liczby mikroorganizmów metodą posiewu na agarze odżywczym według PN-EN ISO 6222 oraz Escherichia coli i bakterii grupy coli metodą filtracji membranowej według
PN-EN ISO 9308-1.
Poza wspomnianym, na wyposażeniu laboratorium znajduje się standardowy sprzęt laboratoryjny,
tj.: aparaty destylacyjne i odwróconej osmozy, palniki gazowe z wyciągiem, digestoria, wagi, pH-metry,
łaźnie wodne, cieplarki, suszarki czy też spektrofotometr UV/VIS.

water is also performed at the laboratory by means
of an ultrasound generator. Moreover, it is possible to
evaluate the effectiveness of water disinfection methods using a set for a quantitative determination of microorganisms, as the laboratory has instruments to
determine the total quantity of microorganisms, using the method of inoculation on nutrient agar in accordance with the PN-EN ISO 6222 standard, and Escherichia coli and the coli group bacteria, using the
membrane filtration method in accordance with the
PN-EN ISO 9308-1 standard.
The laboratory also has standard laboratory equipment, i.e. distillation and reverse osmosis instruments, gas burners with exhausts, fume cupboards,
scales, pH meters, water baths, incubators, dryers,
and a UV/VIS spectrophotometer.

LABORATORIUM POMIARÓW
WIELKOŚCI EMISJI

LABORATORY OF EMISSION
MEASUREMENTS

The Laboratory of Emission Measurements, one of
W Laboratorium Pomiarów Wielkości Emisji, będąthe laboratories of the Department of Environmencym jednym z laboratoriów Katedry Kształtowania
tal Management and Protection, can conduct measi Ochrony Środowiska, mogą być wykonywane pomiary parametrów odniesienia i strumieni objętourements of the reference parameters and volumetric flow of flue gasses discharged into the ambient
ści gazów odlotowych odprowadzanych do powietrza
air, and the concentration of many particulate and
atmosferycznego oraz stężenia w tych gazach wielu
gaseous pollutants in these gases. The laboratory is
pyłowych i gazowych substancji zanieczyszczających.
equipped with modern portable instruments that are
Na wyposażeniu laboratorium znajduje się nowoczeused for periodic measurements (performed with
sna aparatura przenośna, która wykorzystywana jest
the use of reference methods) of the values of emispodczas okresowych pomiarów (realizowanych mesion from fuel combustion systems, waste combustodami referencyjnymi) wielkości emisji z instalacji
tion and co-combustion systems, systems where orspalania paliw, instalacji spalania i współspalania odganic solvents are used, as well as other industrial
padów, instalacji stosujących rozpuszczalniki orgainstallations and air pollution emission sources. One
niczne oraz innych instalacji przemysłowych i źródeł
of the instruments used at the laboratory is an EMIemisji zanieczyszczeń powietrza. Jednym z elemenOTEST 2598 extended gravimetric dust meter with
tów tej aparatury jest rozbudowany zestaw pyłomierza
a compensation-adsorption module and a cascade
grawimetrycznego typu EMIOTEST 2598 wraz z moimpactor, which enables to measure the concentradułem kondensacyjno-adsorpcyjnym i impaktorem
tion and mass flux of particulate matter in off-gaskaskadowym, umożliwiający wykonywanie pomiaes be means of the
rów stężeń i strumiegravimetric method,
ni masy pyłu w gazach
as well as taking samodlotowych metodą
ples of various pargrawimetryczną, a takticulate matter subże pobieranie próbek
stances and vapours
wszelkich substancji
of heavy metals and
pyłowych oraz par meorganic compounds.
tali ciężkich i wyższych
Measurements of the
związków
organiczconcentration of gasnych. Pomiary stężeń
eous pollutants can
zanieczyszczeń gazobe conducted uswych mogą być proing a GASMET DXwadzone przy użyciu
-4000 multi-parameter
m.in. wieloparametroPrzykładowa analiza widma transformaty Fouriera w podczerwieni
analyser, which uses
wego analizatora typu
(FT-IR) za pomocą oprogramowania CALCMET (wyniki pomiarów
Fourier transform inGASMET DX-4000 –
wykonywanych za pomocą analizatora gazów typu GASMET DX-4000)
frared spectroscopy
wykorzystującego meExample of spectrum analysis of Fourier transform infrared
(FT-IR) – with a calitodę
spektroskopii
spectroscopy (FT-IR) using CALCMET software (results
bration library covfourierowskiej w podof measurements from GASMET DX-4000 gas analyser)
ering 75 substances
czerwieni (FT-IR) – z bi(including CO, N2O, NO, NO2, SO2, COS, NH3, HCl,
blioteką kalibracyjną na 75 substancji (w tym CO, N2O,
HCN, HF, aliphatic hydrocarbons, BTEX, and many
NO, NO2, SO2, COS, NH3, HCl, HCN, HF, węglowodoother volatile organic compounds), and a JUM OVFry alifatyczne, BTEX i wiele innych lotnych związków
-3000 total organic carbon (TOC) analyser with a
organicznych) oraz analizatora całkowitego węgla orflame-ionisation detector (FID). Besides standard
ganicznego (TOC) typu JUM OVF-3000 z detektorem
measurements aimed at verifying compliance with
płomieniowo-jonizacyjnym (FID). Oprócz typowych
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Laboratorium Pomiarów Wielkości Emisji Laboratory of Emission Measurements
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Widok ogólny na przenośny analizator sumy lotnych związków organicznych (TOC) typu JUM OVF-3000
General view of JUM OVF-3000 total volatile organic compounds (TOC) analyser

pomiarów mających na celu określenie stopnia spełniania standardów emisyjnych obowiązujących dla
danej instalacji, dodatkowo możliwe jest dokonywanie
oceny skuteczności działania urządzeń i systemów
oczyszczania gazów odlotowych metodą pomiarową
i obliczeniową.

emission standards applicable to specific installations, the laboratory also enables the evaluation of
the efficiency of off-gas treatment equipment and
systems by means of measurement and computational methods.

GEODEZYJNE LABORATORIUM
METROLOGICZNE

LABORATORY OF
METROLOGICAL SURVEYING

Należące do Katedry Geomatyki Geodezyjne Laboratorium Metrologiczne stanowi unikatowy zbiór stanowisk pozwalających na przeprowadzenie bardzo
dokładnej kalibracji łat inwarowych i technicznych,
dalmierzy, ultradźwiękowych czujników odległości,
wzorców liniowych czy też na nadawanie klasy teodolitów i niwelatorów. Realizacja tych działań możliwa jest dzięki wyposażeniu laboratorium w: komparator pionowy do kalibracji łat inwarowych do niwelacji
precyzyjnej, wykorzystujący jako wzorzec długości
interferometr laserowy HP 5529A (dokładność wyznaczenia położenia kreski wynosi ok. 4 µm), komorę cieplną do wyznaczania współczynnika rozszerzalności termicznej łat inwarowych, a także innych

The Laboratory of Metrological Surveying, which belongs to the Department of Geomatics, is a unique
collection of stations that enable to perform very accurate calibration of Invar levelling staffs and technical staffs, range finders, ultrasound distance sensors
and linear standards, as well as assigning the class
of theodolites and levelling instruments. This is possible thanks to the fact that the laboratory is equipped
with a vertical comparator for calibration of Invar levelling staffs for precise levelling, which uses, as the
length standard, the HP 5529A laser interferometer
(the accuracy of the determination of the mark position is approx. 4 µm), a thermal chamber for determining the thermal expansion coefficient of the Invar
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Baza testowa „Wisła”
“Wisła” test datum

Dalmierz laserowy na bazie łamanej
Laser range-finder on broken datum

Interferometr laserowy HP 5529A
HP5529A laser interferometer

Kolimator geodezyjny
Surveying collimator

Geodezyjne Laboratorium Metrologiczne Laboratory of Metrological Surveying
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przymiarów liniowych o długości do 3 m, bazę poziomą do wyznaczania błędów cyklicznych
precyzyjnych dalmierzy elektronicznych (jako wzorzec długości
stosowany jest interferometr laserowy HP 5529A), bazę łamaną
do wyznaczania stałej dodawania
zestawu „dalmierz – reflektor”,
kolimator do badania instrumentów geodezyjnych oraz stanowisko do justacji teodolitów.
Uzupełnieniem stanowisk
laboratoryjnych jest terenowa
baza testowa „Wisła” o długości
1230 m, wykorzystująca prostoliniowy odcinek wału przeciwpowodziowego na prawym brzegu
Wisły. Umożliwia ona wyznaczenie stałej dodawania zestawu „dalmierz – reflektor” oraz poprawki
skali dalmierza z dokładnością
rzędu 0,3 mm/km. Dzięki położeniu na otwartym terenie, z dala od
zakłóceń elektromagnetycznych,
baza może służyć również do kalibracji odbiorników satelitarnych
GNSS (procedura ta jest w trakcie
opracowania).
Ponadto w laboratorium prowadzona jest działalność dydaktyczna. Korzystają z niego także
członkowie Koła Naukowego
Geodetów podczas swoich prac
badawczych.

Komora termiczna
Thermal chamber

Odbiornik GPS na bazie „Wisła”
GPS receiver on “Wisła” datum

Komparator do łat
Levelling staff comparator

levelling staffs and other linear
instruments of up to 3 m long,
a horizontal datum for the determination of cyclical errors of
precise electronic range-finders
(the length standard is an HP
5529A laser interferometer), a
broken datum for the determination of the addition constant of
the “range-finder – reflector” set,
a collimator for testing surveying
instruments, and a station for
theodolite adjustment.
The laboratory stations are
supplemented with the 1230 m
long “Wisła” test datum, which
uses a straight-line length of the
levee on the right bank of the Vistula River. This makes it possible
to determine the addition constant of the “range-finder – reflector” set, and to correct the scale
of range finders with an accuracy of 0.3 mm/km. Thanks to its
location in open terrain and far
away from electromagnetic interferences, the datum can also be
used to calibrate GNSS satellite
receivers (the relevant procedure
is being developed).
The laboratory is also used for
educational activities, as well as
by the members of the Special Interest Group of Surveyors in their
research activities.

Reflektor na bazie optycznej
Reflector on optical datum

Wydział Inżynierii
Materiałowej i Ceramiki

Faculty of Materials
Science and Ceramics
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Działalność naukowo-badawcza wydziału
koncentruje się na:

The research and development activities of the
faculty focus on the following areas:

• nowych technologiach tworzyw i szkliw
ceramicznych,
• projektowaniu nowych tworzyw ceramicznych,
• nowych materiałach i technologiach dla inżynierii
biomedycznej,
• surowcach ceramicznych,
• projektowaniu materiałów odpornych na korozję,
• metodach badań własności materiałów,
• otrzymywaniu i badaniach materiałów
konstrukcyjnych i powłok,
• analizie chemicznej i strukturalnej materiałów,
• badaniach materiałów budowlanych,
termoizolacyjnych i betonów,
• badaniach i syntezach krzemianów i siloksanów.

• new technologies related to ceramic materials
and glazes,
• designing new ceramic materials,
• new materials and technologies for biomedical
engineering,
• ceramic raw materials,
• designing corrosion-resistant materials,
• methods of testing the properties of materials,
• production and testing of structural materials and
coatings,
• chemical and structural analysis of materials,
• testing of building and thermal insulation
materials and concretes,
• studies and syntheses of silicates and siloxanes.

LABORATORIUM ANALIZ
RENTGENOWSKICH
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X-RAY DIFFRACTION AND
FLUORESCENCE LABORATORY

The X-ray Diffraction and Fluorescence Laboratory,
Laboratorium Analiz Rentgenowskich, należące do
which constitutes a part of the Department of SiliKatedry Chemii Krzemianów i Związków Wielkoczącates and Macromolecular Compounds Chemistry,
steczkowych, umiejscowione jest w nowym budynku
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, któreis located in a new building of the Faculty of Materials Science and Ceramics, whose construction and
go budowa i doposażenie były współfinansowane
equipment were financed by the European Union
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
from the European Regional Development Fund as a
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Prograpart of the Operational Programme Infrastructure and
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jako
Environment. Being a faculty unit, the laboratory's
laboratorium wydziałowe pracownia realizuje zastaff perform tasks focusing on the tests of ceramic
dania ukierunkowane na badanie materiałów cematerials, in particular, construction materials, glass,
ramicznych, w szczególności: budowlanych, szkła,
fine ceramics, fire-proof and technical ceramics, bioceramiki szlachetnej, ogniotrwałej i technicznej, biomaterials and nanomaterials.
materiałów oraz nanomateriałów.
The laboratory is equipped with two diffractomeNa wyposażeniu pracowni znajdują się dwa dyters: Empyrean and X'Pert Pro MPD, made by Panalytfraktometry: Empyrean i X’Pert Pro MPD firmy Paical, and an AxiosmAX X-ray fluorescence spectrometer
nalytical, a także spektrometr fluorescencji rentgewith wavelength dispersion, also made by Panalytical.
nowskiej z dyspersją długości fali AxiosmAX, również
The mutually complementary configurations and opwyprodukowany przez firmę Panalytical. Wzajemnie
tics of the diffractometers enable to perform a broad
się uzupełniające konfiguracje i optyki dyfraktomerange of measurements: qualitative and quantitative
trów pozwalają na wykonywanie szerokiej gamy pophase analysis of polycrystalline materials (using the
miarów: jakościowej i ilościowej analizy fazowej matelatest ICDD PDF4+ database) at temperatures rangriałów polikrystalicznych (za pomocą najnowszej bazy
ing from room temperature to 1400oC, the determinadanych ICDD PDF4+) w temperaturach: od pokojoo
tion of the average size and distribution of the size of
wej do 1400 C, wyznaczanie średniego rozmiaru i rozpores or grains (based on SAXS – Small Angle X-ray
kładu wielkości porów lub ziaren (w oparciu o pomiary
Scattering) measurements, precise measurements
SAXS – Small Angle X-ray Scattering) oraz precyzyjof the structure of surfaces and thin layers (phase
ne pomiary struktury powierzchni i cienkich warstw
analysis of near-surface
(analiza fazowa obszaareas using the GIXD –
rów przypowierzchnioGrazing Incidence X-ray
wych za pomocą metody
Diffraction method, as
GIXD – Grazing Incidenwell as the analysis of
ce X-ray Diffraction oraz
thickness, density and
analiza grubości, gęstoroughness of thin layers
ści i szorstkości cienkich
using X-ray reflectomwarstw przy użyciu refleketry). The WDXRF Axitometrii rentgenowskiej).
os spectrometer is fitted
Spektrometr WDXRF
with six analysing crysAxios wyposażony jest
tals that enable to perw sześć kryształów anaform elementary measlizujących, które pozwaurements in a very broad
lają na prowadzenie porange of elements – from
miarów elementarnych
boron to uranium. The
w bardzo szerokim zaWnętrze Laboratorium Analiz Rentgenowskich
Omnian software also
kresie pierwiastków – od
Interior
of
X-ray
Diffraction
and
Fluorescence
Laboratory
enables the performance
boru do uranu. Dzięki

oprogramowaniu Omnian wykonywana jest także półilościowa bezwzorcowa analiza elementarna. Wysoka
czułość tej metody umożliwia detekcję nawet śladowych (na poziomie ppm) ilości lekkich pierwiastków.
Szczegółowe informacje dotyczące laboratorium:
http://kckizw.ceramika.agh.edu.pl/Tresc/Uslugi/
XRD.html.

of a standardless, semi-quantitative elemental analysis. A high sensitivity of this method enables the detection of trace quantities (at the ppm level) of light
elements. Detailed information about the laboratory:
http://kckizw.ceramika.agh.edu.pl/Tresc/Uslugi/XRD.
html XRD.html.
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PRACOWNIA BADAŃ
STRUKTURALNYCH
W PODCZERWIENI

LABORATORY
OF INFRARED STRUCTURAL
RESEARCH

Pracownia należąca do Katedry Chemii Krzemianów
i Związków Wielkocząsteczkowych zajmuje się badaniami strukturalnymi materiałów w podczerwieni (IR).
Na jej wyposażeniu znajdują się cztery fourierowskie spektrometry (FTIR – fourier transform infrared)
umożliwiające dokonywanie pomiarów w całym zakresie dalekiej (FIR), środkowej (MIR) oraz bliskiej
(NIR) podczerwieni:
• spektrometr MIR i FIR – Brucker Vertex 70V (próżniowy) pracujący w zakresie 8000–370 i 700–30 cm-1;
• spektrometr MIR – BIO-RAD FTS60MV (próżniowy)
pracujący w zakresie 4000–400 cm-1;
• spektrometr MIR, NIR i Raman – BIO-RAD FTS6000
z przystawką Ramana na laser NIR, o długości fali
1024 nm, pracujący w zakresie 8000–4000 i 4000–
400 cm-1;
• spektrometr MIR i mikroskop – BIO-RAD Excalibur
z przystawką mikroskopii IR, pracujący w zakresie
4000–700 cm-1.
W pracowni można wykonywać pomiary widm IR
próbek w postaci stałej, ciekłej i gazowej w szerokim
zakresie temperatur oraz za pomocą różnych technik.
Dostępne techniki pomiarowe to:
• w pastylce KBr oraz PE;
• na i pomiędzy okienkami z KRS;
• mikroskop z minimalnym użytecznym polem
widzenia ok. 50 × 50 μm;
• kriostat dla pastylki KBr/PE (w praktyce do
ok. 10 K);
• kuweta cieczowa z KRS;
• kuweta gazowa z regulowaną drogą optyczną do
max 2,5 m, z okienkami z KRS – kuweta gazowa
100 mm;
• rozproszenie (Harrick DRS);
• refleksja dla proszków i powłok (Harrick
„Seagull”);
• polaryzatory KRS do przystawki refleksyjnej
„Seagull”;
• refleksja z ogniskowaniem wiązki (Harrick „Beam
Condensor”);
• ATR jednoodbiciowy z kryształem ZnSe;
• ATR wieloodbiciowy z kryształem Diamond –
PIKE.

The laboratory, which belongs to the Department of
Silicates and Macromolecular Compounds Chemistry
focuses on infrared structural testing of materials.
Its equipment includes four Fourier spectrometers
(FTIR – Fourier transform infrared), which enable the
performance of measurements in the entire range of
far (FIR), mid (MIR) and near (NIR) infrared:
• MIR and FIR spectrometer – Brucker Vertex 70V
(vacuum) working in the range of 8000–370 and
700–30 cm-1;
• MIR spectrometer – BIO-RAD FTS60MV (vacuum)
working in the range of 4000–400 cm-1;
• MIR, NIR and Raman spectrometer – BIO-RAD
FTS6000 with a Raman attachment for an NIR laser, with a wavelength equal to 1024 nm, working
in the range of 8000–4000 and 4000–400 cm-1;
• MIR spectrometer and microscope – BIO-RAD Excalibur with an IR microscopy attachment, working in the range of 4000–700 cm-1.
The laboratory enables the performance of IR
spectrum measurements on solid, liquid and gaseous samples in a wide range of temperatures and
with the use of different techniques.
The available measurement techniques include:
• in a KBr and PE pill;
• on and between windows with KRS;
• a microscope with a minimum useful field of
vision of approx. 50 × 50 μm;
• a cryostat for KBr/PE pills (in practice, of up to
approx. 10 K);
• a liquid dish with a KRS;
• a gas dish with adjustable optical path to max.
2.5 m, with windows with KRS – a 100 mm gas
dish;
• scattering (Harrick DRS);
• reflection for powders and coatings (Harrick
“Seagull”);
• KRS polarisers for the “Seagull” reflective
attachment;
• reflection with beam focusing (Harrick “Beam
Condensor”);
• single-reflection ATR with a ZnSe crystal;
• multi-reflection ATR with a DIAMOND – PIKE crystal.

Dodatkowo pracownia jest wyposażona w wysokorozdzielczy, achromatyczny refleksyjny spektrometr ramanowski LabRAM HR UV-Vis-NIR
(200–1600 nm). Za wzbudzenie odpowiada laser 532
nm z zestawem filtrów krawędziowych i interferencyjnych. Możliwość obserwacji próbek zapewnia
konfokalny mikroskop optyczny Olympus BX-41.
Przy użyciu tego sprzętu wykonuje się bardzo
szybkie i całkowicie nieniszczące pomiary ramanowskie z dowolnie wybranego obszaru (ok. 0,7 µm)
zarówno materiałów stałych, jak i cieczy. Charakteryzuje się on bardzo dużą rozdzielczością (0,5-1 cm),
co pozwala np. na badanie naprężeń w warstwach.
Zarówno w przypadku badań FTIR, jak i ramanowskich możliwe jest przeprowadzanie pomiarów
wysokotemperaturowych w kontrolowanej atmosferze (Raman – do ok. 1000oC, FTIR – do ok. 600oC).

The laboratory is also equipped with a LabRAM
HR UV-Vis-NIR high-resolution achromatic Raman
reflection spectrometer (200–1600 nm). Excitation is
effected by a 532 nm laser with a set of edge and interference filters. Samples can be observed with the
Olympus BX-41 confocal optical microscope.
Using the equipment, the laboratory's staff perform very rapid and completely non-destructive Raman measurements from any area (approx. 0.7 µm)
on both solids and liquids. A very high resolution
(0.5-1cm) of the equipment enables, for example, to
test stress in layers.
In the case of both FTIR and Raman tests, it is
possible to perform high-temperature measurements in a controlled atmosphere (Raman – of up to
approx. 1000oC, FTIR – of up to approx. 600oC).
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Wysokorozdzielczy spektrometr ramanowski LabRAM HR z mikroskopem konfokalnym Olympus BX-41
LabRAM HR high-resolution Raman spectrometer with Olympus BX-41 confocal microscope

Wydział
Odlewnictwa

Faculty of Foundry
Engineering

Działalność naukowo-badawcza wydziału
obejmuje następujące obszary:

The research and development activities of the
faculty cover the following areas:

• badania oraz modelowanie numeryczne i fizyczne
procesów i odlewów,
• maszyny, mechanizacja i projektowanie produkcji
i transportu w odlewni,
• nowe materiały dla odlewnictwa i ochrona
środowiska,
• teoria i praktyka wytapiania żeliwa, staliwa,
kompozytów odlewanych,
• żeliwne odlewy cienkościenne,
• badania struktury, właściwości, wad stopów
i kompozytów odlewanych,
• stopy wysokowytrzymałe na osnowie metali
nieżelaznych,
• zjawiska wysokotemperaturowe w wybranych
masach rdzeniowych oraz badania mas
samoutwardzalnych dla odlewów staliwnych,
• odlewy precyzyjne i artystyczne,
• wpływ składu i struktury materiałów
konstrukcyjnych oraz właściwości
fizykochemicznych elektrolitów na przebieg
procesów katodowych i anodowych,
• modyfikacja polimerów i mas formierskich przy
użyciu nanomateriałów,
• zastosowanie metod spektroskopowych.

• numerical and physical research and the
modelling of processes and castings,
• machinery, mechanization and design of
production and transport in foundries,
• new materials for the foundry industry and
environmental protection,
• theory and practice of cast iron, cast steel, and
cast composites smelting,
• cast iron thin-walled castings,
• testing the structure, properties, and defects of
cast alloys and composites,
• high-st
• re phenomena in core sand, and the tests of selfhardening sand for cast steel castings,
• precision and art castings,
• impact of the composition and structure of
construction materials and the physico-chemical properties of electrolytes on cathodic
and anodic processes,
• modification of polymers and moulding
compounds with the use of nanomaterials,
• use of spectroscopic methods.
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LABORATORIUM BADAŃ
STRUKTURALNYCH I ANALIZ
CHEMICZNYCH

LABORATORY
OF STRUCTURAL RESEARCH
AND CHEMICAL ANALYSIS

Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Chemicznych (LBSiACh) działa w Pracowni Ochrony Środowiska Wydziału Odlewnictwa AGH. Aparatura, którą dysponuje została zakupiona w ramach projektów
kierowanych przez prof. dr. hab. Mariusza Holtzera.
Laboratorium wyposażone jest w: dwukanałowy chromatograf gazowy Thermo Scientific TRACE Ultra GC,
spektrometr masowy Thermo Scientific Focus ISQ
GC/MS (zestaw złożony ze spektrometru masowego
Focus ISQ i jednokanałowego chromatografu gazowego FOCUS), spektrometr IR BIO-RAD, Excalibur
FTS-3000 (w skład spektrometru wchodzą: oprzyrządowanie stosowane w technice transmisyjnej, przystawki ATR, ATR wysokotemperaturowa, DRS i DRS
wysokotemperaturowa z chłodzeniem wodnym, dwie
kuwety gazowe, w tym jedna z płaszczem grzewczym,
co umożliwia badanie substancji stałych, ciekłych
i gazowych w szerokim zakresie temperatury), spektrofotometr VIS ODYSSEY DR/2500 z automatyczną
kalibracją długości fali firmy Hach (zakres długości
fal: 365–880 nm, rozdzielczość: 1 nm), piec do termicznego rozkładu ciał stałych i cieczy połączony ze spektrometrem FTIR (temperatura badania – do 1300oC)
oraz aparat do oznaczania gazotwórczości materiałów
w wysokiej temperaturze.
W laboratorium prowadzone są takie badania jak
m.in.: analiza ilościowa i jakościowa gazów z grupy BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny) oraz

The laboratory is a part of the Environmental Protection Laboratory at the AGH UST Faculty of Foundry Engineering. The instruments that the laboratory has at
its disposal have been purchased as part of projects
managed by professor Mariusz Holtzer. The laboratory equipment includes a Thermo Scientific TRACE
Ultra GC two-channel gas chromatograph, a Thermo
Scientific Focus ISQ GC/MS mass spectrometer (a set
consisting of a Focus ISQ mass spectrometer and a
FOCUS single-channel gas chromatograph), an IR
BIO-RAD spectrometer, Excalibur FTS-3000 (the spectrometer consists of instruments used in the transmission technique, ATR attachments, a high-temperature
ATR, a DRS and a high-temperature DRS with water
cooling, two gas dishes, including one with a heating
jacket that enables to test solids, liquids and gases in a
wide range of temperatures), a VIS ODYSSEY DR/2500
spectrophotometer with automatic wavelength calibration made by Hach (wavelength range: 365–880
nm, resolution: 1 nm), a furnace for thermal decomposition of solids and liquids connected with an FTIR
spectrometer (testing temperature of up to 1300oC),
and a device for the determination of the gas production capacity of materials at high temperatures.
The laboratory's staff perform research such as
the quantitative and qualitative analysis of BTEX

Spektrometr IR BIO-Rad Excalibur FTS-3000
IR BIO-Rad Excalibur FTS-3000 spectrometer

Dwukanałowy chromatograf gazowy Thermo Scientific
TRACE Ultra GC
Thermo Scientific TRACE Ultra GC two channel gas
chromatograph
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Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Chemicznych Laboratory of Structural Research and Chemical Analysis
z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), analiza zawartości montmorillonitu, analiza strukturalna materiałów w postaci stałej,
ciekłej i gazowej (do temperatury 450oC), oznaczanie
gazotwórczości materiałów, analiza gazów metodą
online.
Główny kierunek realizowanych w LBSiACh prac
to badanie materiałów stosowanych w przemyśle odlewniczym (spoiwa, żywice, piaski, bentonity, biopolimery). Jednak działalność laboratorium nie ogranicza
się tylko do zagadnień odlewniczych. Istnieją możliwości prowadzenia badań również z innych dziedzin, np.
metalurgii, inżynierii materiałowej, geologii.
W laboratorium odbywają się także zajęcia dydaktyczne dotyczące badań strukturalnych i analiz
chemicznych. Uczestniczą w nich studenci studiów
wszystkich stopni kształcenia.

gases (benzene, toluene, ethylbenzene, xylenes)
and polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) gases,
montmorillonite content analysis, structural analysis of solids, liquids and gases (up to a temperature
of 450oC), the determination of gas production capacity of materials, and gas analysis with the use of
the online method.
The main direction of the projects carried out at
the laboratory is the testing of materials used in the
foundry industry (binders, resins, sands, bentonites, and biopolymers). However, the laboratory's
activities are not limited to problems related to the
foundry industry. The laboratory can also conduct
research in other areas, such as metallurgy, materials engineering, and geology.
The laboratory is also a venue for classes dealing with structural research and chemical analyses
for students at all levels of education.
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Spektrometr masowy Thermo Scientific Focus ISQ GC/MS
Thermo Scientific Focus ISQ GC/MS mass spectrometer

LABORATORIUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE BADAŃ
METALI, STOPÓW I ZABYTKÓW
METALOWYCH

RESEARCH AND EDUCATION
LABORATORY OF METALS,
ALLOYS AND METAL
ARTEFACTS

Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne Badań Metali,
Stopów i Zabytków Metalowych powstało w ramach
projektu „Adaptacja i doposażenie laboratorium badawczego metali i stopów pod kątem analiz odlewów
i zabytków archeologicznych na Wydziale Odlewnictwa AGH”, współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007–2013 (Działanie 1.1 Poprawa jakości usług
edukacyjnych), koordynowanego przez dr. hab. inż.
Stanisława Rzadkosza, prof. AGH oraz dr inż. Aldonę
Garbacz-Klempkę.
Głównym celem laboratorium jest podniesienie
jakości usług edukacyjnych Wydziału Odlewnictwa
Akademii Górniczo-Hutniczej oraz poszerzenie oferty uczelni poprzez rozbudowę i unowocześnienie jej
infrastruktury dydaktyczno-naukowej.
W ramach laboratorium przygotowano nowe
stanowiska badawcze umożliwiające prowadzenie
nieniszczących analiz składu chemicznego i ocenę
jakości powierzchni wyrobów metalowych oraz właściwości metali szlachetnych i zabytków wykonanych głównie ze stopów miedzi, cyny i ołowiu, a także
srebra i złota.
Dzięki utworzeniu na Wydziale Odlewnictwa Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego Badań Metali,
Stopów i Zabytków Metalowych w znaczący sposób
poszerzono spektrum możliwości badawczych uczelni. Badania pozwalają m.in. na dokonywanie oceny
odlewów w zakresie składu i struktury zarówno w obszarze dydaktyki, jak i działalności naukowej.
Laboratorium oferuje badania metali i stopów
metali nieżelaznych, metali i stopów specjalnych
oraz obiektów jubilerskich, muzealnych i archeologicznych. Z uwagi na nieniszczący charakter badań
praca w laboratorium ukierunkowana jest na obiekty
zabytkowe.
Laboratorium jest wykorzystywane do celów dydaktycznych i badawczych. Prowadzone analizy
stanowią podstawę publikacji naukowych, dyplomowych prac magisterskich i doktorskich oraz dokumentacji konserwatorskich zabytków metalowych.

The Research and Education Laboratory of Metals,
Alloys and Metal Artefacts was established within
the framework of the project entitled “Adaptation
and equipment of metals and alloys research laboratory for the purpose of analysing casts and archaeological artefacts at the AGH UST Faculty of Foundry
Engineering”, which was financed from the Małopolska Regional Operational Programme for the years
2007–2013 (Measure 1.1 Improvement of the quality
of educational services), and coordinated by professor Stanisław Rzadkosz and Aldona Garbacz-Klempka, DSc.
The main objective of the laboratory is to enhance
the quality of the educational services provided by
the Faculty of Foundry Engineering, and to broaden
the offer of the university by expanding and modernising its teaching and research infrastructure.
As a part of the laboratory, new research stations
have been prepared; they enable to conduct non-destructive analyses of chemical composition and the
evaluation of the surface quality of metal products
and the characteristics of precious metals and historical artefacts made mostly of copper, tin and lead
alloys, as well as silver and gold.
The opening of the Research and Education Laboratory of Metals, Alloys and Metal Artefacts at the
Faculty of Foundry Engineering has significantly
broadened the spectrum of the university’s research
capacity. The research makes it possible to evaluate
casting production with regard to composition and
structure in both educational and research activities.
The laboratory's staff conduct tests on metals and
non-ferrous metal alloys, special metals and alloys,
as well as jewellery, museum and archaeological
items. Due to the non-destructive nature of the tests,
the laboratory's activities focus on historical items.
The laboratory is used for education and research
purposes. The analyses performed here constitute
the basis for scientific publications, master's degree
theses and doctoral dissertations, as well as restoration documentation for metal historical artefacts.
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Laboratorium Badań Metali, Stopów i Zabytków Metalowych
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Badania realizowane są przez zespoły interdyscyplinarne złożone z członków jednostek naukowych
i badawczych.
Stanowiska badawcze do nieniszczących analiz składu chemicznego i jakości powierzchni
stopów, metali szlachetnych i zabytków metalowych:
• Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii SPECTRO MIDEX do analizy metali
i stopów, na którym wykonywane są:
−− badania składu chemicznego stopów i ich wtrąceń pierwiastkowych,
−− analiza nieniszcząca o wysokiej czułości,
−− analiza punktowa, liniowa oraz mapy rozkładu
pierwiastków na powierzchni obiektu,
−− szybka i precyzyjna analiza (mała średnica
punktu pomiarowego);
• Przenośny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej SPECTRO xSort – ruchome stanowisko pomiarowe do pracy w terenie;
• Mikroskopy Nikon z kamerą mikroskopową do badań mikrostruktury i jakości powierzchni obiektu,
które służą do:
−− oceny metaloznawczej stanu struktury metali
i stopów,
−− określenia stanu zachowania i zniszczeń korozyjnych,
−− obserwacji wad w strukturze i na powierzchni.
Na bazie współpracy interdyscyplinarnej powstało Centrum Badań Nawarstwień Historycznych jako jednostka międzywydziałowa AGH. Wykorzystuje ono doświadczenia i dorobek naukowy
uczelni, a także jej bazę lokalową oraz aparaturę
badawczą służące badaniom, konserwacji i ochronie dziedzictwa archeologicznego, kulturowego,
przyrodniczego, górniczego i przemysłowego. Centrum ma stanowić międzydziedzinową platformę
integracji środowisk naukowych stosujących interdyscyplinarne metody w badaniach nawarstwień

Laboratory of Metals, Alloys and Metal Artefacts
The tests are performed by interdisciplinary
teams consisting of members of scientific and research entities.
Research stations for the non-destructive analyses of chemical composition and the surface quality of alloys, precious metals and metal historical
artefacts:
• SPECTRO MIDEX X-ray fluorescence spectrometer with energy dispersion for the analysis of metals and alloys, used for:
– tests of the chemical composition of alloys and
their elemental inclusions,
– high-sensitivity non-destructive analyses,
– spot and linear analyses, and the maps of the distribution of elements on the surface of objects,
– quick and precise analyses (a small diameter of
the measurement spot).
• SPECTRO xSort portable X-ray fluorescence spectrometer – a mobile measurement station for field
applications;
• Nikon microscopes with microscope cameras for
the tests of the microstructure and quality of the
surface of objects, used for:
– metallographic evaluation of the condition of the
structure of metals and alloys,
– determination of the status of preservation and
corrosion damage,
– observation of defects in the structure and on
the surface.
Based on interdisciplinary collaboration, the Historical Buildup Research Centre was established as
an inter-departmental unit of AGH UST. The Centre
uses the experience and the scientific achievements
of the university, as well as its facilities and testing
equipment in order to carry out tests, as well as the
preservation and protection of archaeological, cultural, natural, mining and industrial heritage artefacts.
The Centre is meant to provide an interdisciplinary

Prace badawcze w Laboratorium Naukowo-Dydaktycznym Badań Metali, Stopów i Zabytków Metalowych
Research conducted at the Research and Education Laboratory of Metals, Alloys and Metal Artefacts

historycznych i zabytków. W działania na rzecz Centrum angażują się pracownicy naukowi Wydziału
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydziału
Górnictwa i Geoinżynierii, Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wydziału Inżynierii
Materiałowej i Ceramiki, Wydziału Metali Nieżelaznych oraz Wydziału Odlewnictwa. Szczegółowe informacje o laboratorium można znaleźć na stronie:
www.labast.agh.edu.pl.

platform for the integration of the scientific community that uses interdisciplinary methods in the studies of
historical buildup and artefacts. The works conducted at the Centre involve scientists and researchers of
the following faculties: Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, Faculty of Mining
and Geoengineering, Faculty of Metals Engineering
and Industrial Computer Science, Faculty of Materials Science and Ceramics, Faculty of Non-Ferrous
Metals, and Faculty of Foundry Engineering. Detailed
information about the laboratory can be found on:
www.labast.agh.edu.pl.
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LABORATORIUM DO BADANIA
REGENERACJI ZUŻYTYCH
MAS FORMIERSKICH
I RDZENIOWYCH ORAZ
GRANULACJI ODPADÓW

LABORATORY FOR TESTING
RECLAMATION OF USED
MOULDING AND CORE SAND
AND GRANULATION
OF WASTE

Wydział Odlewnictwa dysponuje unikatowym na skalę światową laboratorium do badań regeneracji zużytych mas formierskich i rdzeniowych stosowanych
w odlewnictwie oraz granulacji odpadów.
Problem regeneracji mas zużytych jest zagadnieniem ściśle związanym z tematyką gospodarowania
odpadów (waste management) oraz ochrony środowiska. Specyfika przemysłu odlewniczego powoduje, że
produkcja 1 tony odlewów pociąga za sobą powstanie
około 1 tony odpadów, którymi są głównie zużyta masa
formierska i rdzeniowa oraz pyły wówczas, gdy nie podlegają ponownemu przetworzeniu i procesowi recyklingu.

The Faculty of Foundry Engineering has a unique
laboratory for testing the reclamation of moulding
and core sand used in the foundry industry, and for
testing the granulation of waste.
The reclamation of used moulding and core
sand is closely related to the problems of waste
management and environmental protection. Due
to the unique characteristics of the foundry industry, the production of 1 tonne of castings involves
the production of approx. 1 tonne of waste, which
mostly consists of used moulding and core material and dusts, unless they are recycled.

Zespół twórców regeneratora REGMAS (od lewej): prof. Józef Dańko, prof. Rafał Dańko, prof. Mariusz Holtzer,
dr inż. Jadwiga Kamińska
Inventors of REGMAS regenerator (from the left): professor Józef Dańko, professor Rafał Dańko, professor Mariusz Holtzer,
Jadwiga Kamińska, DSc

Złoty medal Międzynarodowych Targów Technologii dla
Odlewnictwa METAL przyznany regeneratorowi REGMAS
Gold Medal for REGMAS regenerator awarded
at International Fair of Technologies for Foundry
Engineering METAL

Tematyka dotycząca tych zagadnień jest stale
obecna w publikacjach pracowników Wydziału Odlewnictwa zamieszczanych w renomowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych.
Na Wydziale powstało unikatowe laboratorium
wyposażone w profesjonalną aparaturę, a także dysponujące własnymi oryginalnymi opracowaniami,
nagradzanymi na międzynarodowych targach branżowych, opatentowanymi i zgłoszonymi do ochrony
patentowej.
Jednym z najnowszych urządzeń jest prototypowy regenerator wibracyjny REGMAS, opracowany
i wykonany w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie
1.3.1). Rozwiązanie to zgłoszono do ochrony patentowej w Polsce, pozostałych krajach Unii Europejskiej
oraz w Stanach Zjednoczonych. Twórcy regeneratora
zaprezentowali urządzenie podczas Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL
w Kielcach, gdzie zostało ono nagrodzone złotym
medalem.
Innym nowoczesnym urządzeniem znajdującym
się w laboratorium jest regenerator wirnikowy RD-6
z systemem pomiaru i monitoringu ilości pyłów powstających w procesie regeneracji, stanowiący najistotniejszy element opracowanej przez dr. hab. inż.
Rafała Dańkę, prof. nadzw., koncepcji zintegrowanego systemu recyklingu mas zużytych ze spoiwem
organicznym.
Laboratorium dysponuje również bardzo nowoczesnym, własnym rozwiązaniem w postaci regeneratora termicznego koncepcji dr. inż. Mariusza

Regenerator REGMAS zainstalowany w laboratorium
na Wydziale Odlewnictwa
REGMAS regenerator installed in laboratory
at the Faculty of Foundry Engineering

The problem has been presented in the papers of
the employees of the Faculty of Foundry Engineering,
published in renowned Polish and foreign journals.
Last year, a unique laboratory was established at
the Faculty of Foundry Engineering; it is equipped
with professional instruments and uses its own
original solutions, which have won many awards at
international exhibitions and are patented, or their
patents are pending.
One of the most recent pieces of equipment is a
prototype vibration regenerator REGMAS, developed
and built as part of a project financed by the European Union (Operational Programme Innovative Economy, Submeasure 1.3.1). A patent application has
been submitted for this solution in Poland, in other
countries of the European Union, and in the United
States. The inventors of the regenerator presented
the device during the International Fair of Technologies for Foundry Engineering METAL in Kielce, where
it won the gold medal.
Another advanced piece of equipment installed
at the laboratory is an RD-6 rotor regenerator, with
a system for measuring and monitoring the quantity
of dusts produced in the regeneration process. The
RD-6 regenerator is the most important element of
the concept of an integrated system for the recycling
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Laboratorium do badania regeneracji zużytych mas formierskich i rdzeniowych oraz granulacji odpadów
Laboratory for testing reclamation of used moulding and core sand and granulation of waste
Skrzynka sterująco-pomiarowa
Control-measurement box

Okno programu sterująco-pomiarowego
Window of control-measurement application
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Widok zespołu wirnika, pobocznicy regenerującej oraz
fragment kierownicy powietrza
View of rotor of reclaimer, peripheral ring,
and part of air guide unit

Widok regeneratora wirnikowego RD-6
View of RD-6 rotor regenerator

Łucarza, stosowanym w pracach badawczych, rozwojowych, dydaktycznych oraz aplikacyjnych. Opomiarowanie i system sterowania tego urządzenia
pozwalają na realizację szczegółowych badań, które
wcześniej nie mogły być wykonywane.
Ponadto elementami wyposażenia są laboratorium mas formierskich oraz opracowany przez zespół i opatentowany granulator misowy służący do

of used moulding and core materials with an organic
binder, developed by professor Rafał Dańko.
The laboratory also hosts a very modern solution, namely a thermal regenerator, developed by
Mariusz Łucarz, DSc, which is used for research
and development, as well as teaching and application purposes. The measurement instruments
and the control system of the device enable the

Granulator misowy
Disc granulator
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Doświadczalny regenerator termiczny
Experimental thermal regenerator

badania granulacji pyłów poregeneracyjnych, które
stanowią istotny problem w ochronie środowiska.
Poza opisanymi wyżej urządzeniami laboratorium
dysponuje:
• doświadczalnym regeneratorem odśrodkowym udarowym oraz bezudarowym;
• doświadczalnym regeneratorem strumieniowym;
• aparatem testowym do badań regeneracji mas zużytych;
• niezbędnym, nowoczesnym zapleczem urządzeń
laboratoryjnych służących do badań jakości regeneratu i granulatu.
W laboratorium prowadzone są zajęcia laboratoryjne, prace badawcze, przemysłowe i aplikacyjne mające na celu opracowanie technologii minimalizacji ilości odpadów powstających w przemyśle odlewniczym.

Laboratorium mas formierskich
Moulding materials laboratory

performance of detailed tests that had not been
possible before.
Other equipment includes a moulding sand laboratory and a patented disc granulator developed by
the team, which is used for testing the granulation
of post-reclamation dusts, which constitute a significant environmental problem.
In addition to the aforementioned pieces of equipment, the laboratory also uses:
• an experimental impact and impactless centrifugal
regenerator;
• an experimental stream regenerator;
• a testing device for examining the reclamation of
used materials;
• necessary modern laboratory equipment for testing
the quality of reclaimed materials and granulate.
The laboratory is a venue for laboratory classes,
as well as research, industrial and practical projects
aiming at the development of a technology that will
enable a maximum reduction of waste produced by
the foundry industry.

Wydział Metali
Nieżelaznych

Faculty of Non-Ferrous Metals

Działalność naukowo-badawcza wydziału
skupia się na opracowaniu najnowszych technik
i technologii z obszarów:

The research and development activities of the
faculty focus on the development of advanced
techniques and technologies in the field of:

• wysokowytrzymałych stopów metali lekkich,
• materiałów o strukturze nanokrystalicznej
i sub-mikrokrystalicznej,
• materiałów i konstrukcji w systemach transportu
energii elektrycznej,
• projektowania i optymalizacji procesów przeróbki
plastycznej,
• optymalizacji i wdrażania systemów eksperckich
w branży przemysłu lekkiego i ciężkiego,
• ekstrakcji metali z rud oraz metalonośnych
materiałów odpadowych,
• recyklingu stopów metali,
• wytwarzania i korozji powłok ochronnych.

• high-strength light metals and alloys,
• nano- and sub-microcrystalline structure
materials,
• materials and constructions in electrical energy
transport systems,
• design and optimization of plastic working
processes,
• optimization and implementation of expert
systems in the light and heavy industry sectors,
• extraction of metals from ores and metal-rich
waste materials,
• recycling of metals and alloys,
• production and corrosion of protective coatings.
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LABORATORIUM
ELEKTROCHEMII I BADAŃ
KOROZYJNYCH

LABORATORY
OF ELECTROCHEMISTRY
AND CORROSION TESTING

Morfologia powierzchni selenku kadmu osadzanego
metodą elektrochemiczną (zdjęcie SEM)
Morphology of cadmium selenide produced by
electrochemical deposition (SEM photo)

Morfologia powierzchni stopu Co-Mo osadzanego metodą
elektrochemiczną w polu magnetycznym (zdjęcie SEM)
Morphology of Co-Mo alloy produced by electrochemical
deposition in magnetic field (SEM photo)

Laboratorium Elektrochemii i Badań Korozyjnych –
znajdujące się w Katedrze Fizykochemii i Metalurgii
Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych
– dysponuje zapleczem badawczym umożliwiającym
prowadzenie zaawansowanych pomiarów elektrochemicznych na światowym poziomie.

The Laboratory of Electrochemistry and Corrosion
Testing, which constitutes a part of the Department
of Physical Chemistry and Metallurgy of Non-Ferrous
Metals at the Faculty of Non-Ferrous Metals, has research facilities that enable to conduct advanced
electrochemical measurements on the world level.

Morfologia powierzchni tlenku cyny (SnO2) osadzanego na elektrodzie złotej uzyskana
z zastosowaniem mikroskopu AFM
Morphology of tin oxide (SnO2) deposited on golden electrode, obtained
with the use of AFM microscope
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Laboratorium Elektrochemii i Badań Korozyjnych Laboratory of Electrochemistry and Corrosion Testing

Stanowisko do pomiaru morfologii na poziomie atomowym
(mikroskop AFMSTM) próbek metalicznych i ceramicznych
Equipment for measuring morphology on the atomic level
(AFMSTM microscope) of metallic and ceramic samples
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Wykonywane w laboratorium badania obejmują
m.in. analizę właściwości korozyjnych. Podczas badań korozyjnych wykorzystywanych jest wiele technik
badawczych – począwszy od najprostszych, opierających się na ubytku masy analizowanej próbki, a skończywszy na bardziej zaawansowanych, takich jak
badania potencjodynamiczne czy elektrochemiczna
spektroskopia impedancyjna.
Realizowane prace dotyczą również zagadnień
elektrochemicznej syntezy stopów oraz półprzewodników, wpływu pola magnetycznego na elektrokrystalizację metali i stopów, otrzymywania cienkowarstwowych
struktur metodą ECALD, aktywności katalitycznej stopów w procesie wydzielania wodoru, a także analizy
kinetyki i mechanizmu reakcji elektrodowych.
Laboratorium wyposażone jest w aparaturę niezbędną do prowadzenia kompleksowych badań elektrochemicznych, taką jak: potencjostaty / galwanostaty, zasilacze, elektrochemiczna mikrowaga kwarcowa, układ do
pomiarów spektroelektrochemicznych i naświetlarka
wykorzystywana w badaniach półprzewodników.
Poza pracami ściśle związanymi z szeroko pojętą
elektrochemią oraz analizą odporności korozyjnej materiałów wykonywane są analizy składu pierwiastkowego metodą bezwzorcową (WD-XRF), rentgenowska
analiza strukturalna (XRD), badania metalograficzne
czy analiza morfologii i właściwości magnetycznych
powierzchni materiałów (AFM, MFM).
Wyposażenie laboratorium pozwala na kompletną
preparatykę próbek przeznaczonych do badań. Cienkie warstwy metaliczne nanoszone są na powierzchnię materiałów, w tym nieprzewodzących, za pomocą

Stanowisko do pomiaru składu (WD-XRF), struktury (XRD)
i morfologii próbek metalicznych i ceramicznych
Apparatus for analysis of composition (WD-XRF), structure
(XRD) and morphology of metallic and ceramic samples

Tests performed at the laboratory include the
analysis of corrosive properties. The corrosion tests
are performed with the use of various testing techniques, starting from the simplest methods based
on a loss of weight of the analysed sample, and
ending with more advanced techniques, such as
potentiodynamic tests and electrochemical impedance spectroscopy.
The work performed at the laboratory also pertains to the electrochemical synthesis of alloys and
semiconductors, the impact of a magnetic field
on the electrocrystallisation of metals and alloys,
the production of thin-layer structures using the
ECALD method, the catalytic activity of alloys in the
hydrogen release process, and the analysis of the
kinetics and mechanism of electrode reactions.
The laboratory is equipped with instruments
and devices that are necessary for comprehensive
electrochemical tests, such as potentiostats / galvanostats, power supplies, electrochemical quartz
microscales, a system for spectroelectrochemical
measurements, as well as an image setter used in
tests on semiconductors.
Besides projects closely related to broadly-defined electrochemistry and the analysis of corrosion resistance of materials, the laboratory staff
also perform the analyses of elemental composition
using the standardless method (WD-XRF), X-ray
structural analysis (XRD), metallographic tests,
and the analysis of morphology and the magnetic
properties of the surface of materials (AFM, MFM).
The laboratory equipment enables a complete
preparation of samples to be tested. Thin metallic layers are applied on the surface of materials,

napylarki próżniowej, co umożliwia ich późniejsze obserwacje z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego.
O wysokim poziomie prowadzonych działań świadczą wyniki badań własnych publikowane w branżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

including non-conductive materials, with the use of
a vacuum coater, which enables their subsequent
observation using a scanning electron microscope.
A high level of research conducted at the laboratory is confirmed by the publication of results in
international journals.

Stanowisko do syntezy wielowarstwowych struktur metalicznych
i półprzewodnikowych metodą electrochemical atomic layer
Apparatus for synthesis of multi-layer metallic and semiconductor structures
with the use of electrochemical atomic layer method

Voltamperogram zarejestrowany dla różnych stosunków kompleksów kobaltu i palladu w elektrolicie
Voltamperogram recorded for different ratios of cobalt and palladium complexes in electrolyte
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LABORATORIUM MIKROSKOPII
ŚWIETLNEJ I ELEKTRONOWEJ

LABORATORY OF LIGHT
AND ELECTRON MICROSCOPY

Rozwój nowoczesnych materiałów pociąga za sobą
wzrost wymagań dotyczących ich powierzchni
i struktury. Kluczowym problemem staje się powiązanie zjawisk zachodzących na poziomie nano- i mikroskali z makroskopowymi własnościami mechanicznymi i fizykochemicznymi. Wydział Metali Nieżelaznych
od lat poszerza zespół badaczy i rozbudowuje bazę
aparaturową, mając na uwadze potrzebę doskonalenia procesu analizy budowy materiałów. Urządzenia
wyselekcjonowane pod kątem preparatyki materiałów, ze szczególnym naciskiem na metale i stopy,
w połączeniu z nowoczesną aparaturą analityczną

The development of advanced materials results in more
stringent requirements concerning their surface and
structure. The key challenge is to determine the relation
between the phenomena occurring on the nano- and
microscale level and the macroscopic mechanical and
physico-chemical properties of materials. Over the years,
the Faculty of Non-Ferrous Metals has built a team of researchers and expanded its instrumentation infrastructure with the aim to improve the process of the analysis
of the structure of materials. The equipment selected for
the preparation of materials, with a particular emphasis
on metals and alloys, combined with advanced analytical

Nanorurki obserwowane w skaningowym
mikroskopie elektronowym
SEM image of carbon nanotubes

Włókno wolframowe obserwowane w skaningowym
mikroskopie elektronowym
SEM image of tungsten bulb filament

Struktura eutektyczna stopu miedzi
Eutectic structure of copper alloy

Topografia powierzchni skrzydła ćmy
Surface topography of moth wing
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Defekty struktury obserwowane w stopie aluminium
Structure defects in aluminium alloy

Rozkład orientacji krystalograficznej w odkształconym
stopie magnezu
Crystallographic EBSD map of deformed Mg alloy
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Wysokorozdzielczy obraz fazy międzymetalicznej typu Al4Mn
High resolution image of Al4Mn intermetallic phase

Reprezentacja tekstury materiału przy pomocy
figur biegunowych
Pole figure representation of material texture

umożliwiają charakterystyki ciała stałego od makrodo nanoskali.
Laboratorium Mikroskopii Świetlnej i Elektronowej specjalizuje się w opisie budowy strukturalnej
materiałów w skali makro- i mikroskopowej. Prace
badawcze obejmują kompleksową charakterystykę
ilościową i jakościową struktury badanego materiału wraz z korelacją jego właściwości z budową wewnętrzną. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę badawczą, m.in. w wysokiej klasy

Makrostruktura wyciskanego profilu
Macrostructure of extruded profile

instruments, enable the determination of the characteristics of solids from the macro scale to the nanoscale.
The Laboratory of Light and Electron Microscopy
specialises in the description of the structure of materials in the macro- and microscopic scale. The research
conducted at the laboratory includes comprehensive
quantitative and qualitative analysis of the structure
of tested materials, as well as the correlation of their

Laboratorium Mikroskopii Świetlnej i Elektronowej Laboratory of Light and Electron Microscopy

Zdjęcie biologicznej próbki w mikroskopie SEM
SEM image of biological sample

Struktura dendrytyczna stopu aluminium
Dendrite structure of aluminium alloy

Zestaw soczewek obiektywowych w mikroskopie optycznym
Objective lenses of light microscope

Produkty korozji osadzone na membranie z tlenku aluminium
Corrosion products deposited on aluminium oxide membrane

mikroskopy metalograficzne służące do obserwacji
struktury w jasnym i ciemnym polu widzenia, świetle spolaryzowanym oraz w kontraście Nomarskiego. Wysoka automatyzacja systemów umożliwia
jakościowy i ilościowy pomiar elementów struktury,
takich jak: granice ziarn, wydzielenia, porowatość
czy wielkość ziarna. Analiza struktur materiałowych
w zakresie dużych powiększeń wraz z badaniami
składu chemicznego oraz analizą krystalograficzną
metali i stopów wykonywana jest techniką mikroskopii elektronowej. Możliwości laboratorium pozwalają na wszechstronną charakterystykę materiału – od topografii i prostych analiz chemicznych po
wysoce zaawansowane prace przy dużych powiększeniach z wykorzystaniem zarówno transmisyjnego, jak i skaningowego mikroskopu elektronowego
z działem z emisją polową. Mikroskopy wyposażone są w szereg detektorów (SE, BSE, EDX, WDS,
EBSD, TE), dzięki którym można prowadzić analizę
i pomiar parametrów mikrostruktury, stosując różne techniki obrazowania, mikroanalizę i metody dyfrakcyjne.

properties with their internal structures. The laboratory
has modern research equipment, including advanced
metallographic microscopes for the observation of material structure in a bright and dark field of polarised
light and Nomarski contrast. A high automation of the
systems enables the qualitative and quantitative measurements of such elements of the structure as grain
boundaries, precipitations, porosity, and grain size. The
analysis of material structure at high magnification,
combined with the measurements of the chemical
composition and crystallographic analysis of metals
and alloys, are performed with the use of the electron
microscopy technique. The laboratory facilities enable
a comprehensive analysis of materials, from topography and simple chemical analyses, through highly
advanced analyses at high magnification using both
transmission and scanning electron microscopes with
field emission guns. The microscopes are equipped
with a number of detectors (SE, BSE, EDX, WDS, EBSD,
TE), which enable the analysis and measurement of microstructure parameters using various imaging techniques, microanalysis, and diffraction methods.
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Struktura aluminium obserwowana w spolaryzowanym świetle
Structure of aluminium alloy observed in polarised light

Zdeformowana warstwa miedzi osadzona na szklanym podłożu
Distorted copper layer deposited on glass substrate

Pracownia dysponuje nowoczesnym laboratoThe laboratory has state-of-the-art equipment for
rium preparatyki próbek materiałowych. Zgłady
the preparation of material samples. Metallographic
metalograficzne oraz cienkie folie przygotowywane
specimens and thin foils are prepared in accordance
są zgodnie z klasycznymi procedurami i przy użyciu
with standard procedures by means of standard instrustandardowej aparatury, tj. mechanicznych szlifierments, including grinding and polishing machines for
ko-polerek, automatycznych elektropolerek do elekmanual and automatic preparation, and electro-poltrolitycznego polerowania próbek metalograficznych
ishers for the electrolytic polishing of metallographic
i cienkich folii. Podczas preparatyki bardzo zaawansamples and thin foils. During the preparation of samsowanych i niekonwencjonalnych materiałów wykoples of very advanced and unconventional materials,
rzystuje się unikatowe urządzenia służące do ścieunique devices for the ion thinning and polishing of
niania i polerowania jonowego materiałów.
materials are used.
Specjalizacja w zakresie metali nieżelaznych
The fact that the laboratory specialises in non-fernie ogranicza możliwości badawczych jednostrous metals does not limit its activity in the other areas.
ki. Analizom poddawana
Analyses are conducted on
jest znacznie obszerniejsza
a much larger group of magrupa materiałów, do któterials, which includes cerej należą np.: ceramika
ramic and composite mai kompozyty, polimer y,
terials, polymers, biological
preparaty biologiczne czy
preparations, and nanomananomateriały. Kadra techterials. The technical and reniczna i naukowa, wykorzysearch staff of the laboratostując swoją wiedzę oraz
ry use their knowledge and
doświadczenie, przyczynia
experience to contribute
się do ciągłego rozwoju
to the continuous developzaawansowanych technik
ment of the advanced techcharakterystyki struktury
niques of the analysis of the
i powierzchni materiału.
structures and surfaces of
Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy
Dzięki stosowaniu opracomaterials. Special equipHigh resolution scanning electron microscope
wanych we własnym zament attachments and softkresie przystawek do urząware developed at the labdzeń oraz oprogramowania znacząco zwiększają
oratory significantly improve the analytical capacity of
się możliwości analityczne sprzętu. W laboratorium
the equipment. The laboratory staff work on improving
doskonalone są np. techniki statystycznego pomiathe techniques used in the statistical measurement of
ru wielkości i dystrybucji faz i cząstek w materiałach
the size and distribution of phases and particles in maz uwzględnieniem ich składu chemicznego, a także
terials, taking into account their chemical composition,
metody analizy krystalograficznej pozwalającej na
as well as the methods of crystallographic analysis that
automatyczny pomiar orientacji z rozdzielczością
enables an automatic measurement of orientation, with
lepszą niż 10 nm.
a resolution better than 10 nm.

89

LABORATORIUM TECHNOLOGII
PRZETWÓRSTWA METALI
NIEŻELAZNYCH

LABORATORY OF TECHNOLOGIES
OF NON-FERROUS METALS
PROCESSING

Laboratorium Technologii Przetwórstwa Metali Nieżelaznych (LTPMN) to jednostka naukowo-badawcza
konsolidująca potencjał intelektualny środowiska
naukowego i technicznego, ukierunkowana na badania i rozwój innowacyjnych technologii przetwórstwa metali nieżelaznych, materiałów i wyrobów na
potrzeby polskiej gospodarki. Oryginalność i specyficzny charakter laboratorium polegają na przystosowaniu pomieszczenia zarówno do opracowywania

The Laboratory of Technologies of Non-Ferrous
Metals Processing is a research unit that consolidates the intellectual capacity of the scientific and
technical community, and focuses on the research
and development of innovative technologies for
the processing of non-ferrous metals, materials,
and products for the Polish economy. The originality and unique nature of the laboratory consist
in the adaptation of the space for both the development of innovative technologies, and their verification in practical applications. The basis for a
modern nature of this approach is the interaction
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Wybrane elementy górnej kolejowej sieci trakcyjnej
wg projektu własnego
Selected components of overhead railway lines
(own design)

Przykłady przewodów napowietrznych wg projektu własnego
Examples of overhead power conductors (own design)

Piec indukcyjny do ciągłego odlewania
Induction furnace for continuous casting

Instalacja do ciągłego odlewania metodą
twin roll casting (TRC)
System for twin roll casting (TRC)

Stanowisko do procesu ciągnienia
Drawing process stand

Stanowisko do metalurgicznej syntezy kompozytów
metal-grafen
Installation for metallurgical synthesis
of metal-graphene composites

91
innowacyjnych technologii, jak i pełnej ich weryfikacji w praktycznych zastosowaniach. Podstawą nowoczesnego podejścia jest przenikanie i interakcyjność
możliwości współczesnego wyspecjalizowanego
sprzętu badawczego i wysoko zaawansowanego zaplecza techniczno-technologicznego, które pozwala na weryfikację wyników badań podstawowych.
Przedmiot zainteresowania jednostki stanowią zagadnienia dotyczące wszystkich obszarów szeroko
rozumianej tradycyjnej i zaawansowanej metalurgii
oraz inżynierii materiałowej. Celem prowadzonych
prac jest przygotowanie pełnej oferty sprzedaży
know-how w dziedzinie materiałów i technologii ich
produkowania oraz przetwarzania na wyroby dla różnych branż przemysłu.
Jednym z głównych kierunków działalności
LTPMN są badania nad opracowywaniem nowych
i doskonaleniem tradycyjnych materiałów służących
do przesyłu energii, innowacyjnymi technologiami,
ich wytwarzania i przetwórstwa, a także produkcją wyrobów dla elektroenergetyki. Realizowanym
w laboratorium analizom poddawane są z jednej
strony technologie wytwarzania materiałów przeznaczonych dla elektroenergetyki w przemysłowych
procesach Continuus-Properzi, Contirod, Upcast,
Conform, z drugiej – prototypowe procesy ciągłego

Stanowisko do procesu walcowania
Rolling process stand

Urządzenie do procesu Powierzchniowej
Wysokotemperaturowej Przeróbki Plastycznej (PWPP)
Friction Stir Processing (FSP) device

Laboratorium Technologii Przetwórstwa Metali Nieżelaznych Laboratory of Technologies of Non-Ferrous Metals Processing

Zestaw pieców z wymuszonym obiegiem
powietrza do obróbki cieplnej
Set of forced air ovens for heat
treatment
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Stanowisko do badań pełzania
i relaksacji naprężeń
Creep and stress relaxation testing
machine

odlewania innowacyjnych materiałów przewodzących, takich jak kompozyty miedź-grafen, aluminium-grafen czy stopy Cu-Ag. Ponadto LTPMN
specjalizuje się w projektowaniu przewodów elektroenergetycznych, określaniu ich charakterystyk,
eliminowaniu szeregu problemów technicznych
związanych z implementacją nowo opracowanych
rozwiązań i wyrobów do polskich sieci elektroenergetycznych oraz analizowaniu kwestii natury eksploatacyjnej dotyczących m.in. wytrzymałości reologicznej, zmęczeniowej, odporności cieplnej i korozyjnej
przewodów elektroenergetycznych.
W kolejnym obszarze badawczym LTPMN mieszczą się działania obejmujące analizy materiałowe,
opracowanie technologii wytwarzania oraz wdrożenia do eksploatacji, a także badania laboratoryjne
i poligonowe elementów składowych kolejowych
sieci trakcyjnych. Prace koncentrują się wokół nowej
generacji osprzętu i elementów nośno-przewodzących górnej sieci trakcyjnej o wysokiej obciążalności
prądowej i mechanicznej oraz nowych rodzajów kolejowych konstrukcji wsporczych, umożliwiających
ruch szynowy pojazdów elektrycznych rozwijających
prędkość powyżej 200 km/h. LTPMN dysponuje m.in.
unikatowym stanowiskiem do badania zużycia przewodów jezdnych, które pozwala na symulację warunków ich współpracy z lokomotywą przy wysokiej
prędkości i znacznym obciążeniu prądowym.
Ponadto laboratorium podejmuje szereg zróżnicowanych działań realizowanych wspólnie z partnerami

Stanowisko do badań pełzania w warunkach zmiennego obciążenia i temperatury
Creep testing machine at changeable
load and temperature

of the capacity of contemporary special research
equipment and highly-advanced technical and
process facilities, which enable the verification of
the results of fundamental research. The laboratory focuses on matters related to broadly-defined
traditional and advanced metallurgy and materials
science. The objective of the work is to prepare a
full offer for the sale of know-how in the area of
materials and their production technologies, and
converting the materials into products for various
industries.
One of the main areas of activity of the laboratory
is research aimed at developing new and improved
standard materials for the transfer of energy, innovative technologies of their production and processing, and the development of products for the power
industry. On the one hand, the laboratory staff analyse the technologies of the production of materials intended for the power industry in the industrial
Continuus-Properzi, Contirod, Upcast and Conform
processes. On the other hand, they prototype the
processes of continuous casting of innovative
conducting materials, such as copper-graphene
and aluminium-graphene composites, and Cu-Ag
alloys. Moreover, the laboratory specialises in the
designing of power transmission conductors, the
determination of their characteristics, the elimination of a number of technical problems related to
the implementation of newly-developed solutions
and products in the Polish grid, as well as the anal-

Stanowisko do badań ścieralności przewodów jezdnych
Abrasion testing stand for trolley wires

Stanowisko do badań drgań eolskich
przewodów napowietrznych
Aeolian vibration testing stand for overhead
power conductors

Stanowisko do badań wytrzymałościowych
przewodów napowietrznych
Tensile strength testing stand for overhead
power conductors

zewnętrznymi, takich jak np.: badania nad technologią odlewania taśm metodą Huntera, badania nad
technologią wytwarzania miedzi beztlenowej OFC
o wysokiej czystości chemicznej, badania nad obróbką cieplną stopów utwardzalnych wydzieleniowo, badania nad procesem obróbki powierzchniowej typu
Fricton Stir Processing, badania nad antybakteryjnymi właściwościami miedzi i jej stopów Cu+.

ysis of operating issues pertaining to, for example,
rheological strength, fatigue strength, thermal resistance, and the corrosion resistance of power
conductors.
Another research area of the laboratory covers
the analysis of materials, the development of production technologies and their implementation, as
well as the laboratory and field tests of railway catenary components. The laboratory's work focuses on
the new generation of equipment and load-bearing
and conducting elements of overhead catenary
lines with high current and high mechanical load
capacity, and on the new types of railroad support
structures suitable for the traffic of electrical rail
vehicles at speeds above 200 km/h. The laboratory
facilities include equipment for testing the wear
of contact lines, which enables a simulation of the
conditions of contact of the line with a locomotive
at high speeds and significant current loads.
Moreover, the laboratory is involved in a number
of various joint activities with its external partners,
such as research on the technology of strip casting
with the use of the Hunter method, research on the
technology of the production of oxygen-free copper
(OFC) of high chemical purity, research on the thermal processing of precipitation-hardened alloys,
research on the friction stir processing type of surface processing, as well as research into the antibacterial properties of copper and its Cu+ alloys.
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Wydział Wiertnictwa,
Nafty i Gazu

Faculty of Drilling,
Oil and Gas

Działalność naukowo-badawcza wydziału
koncentruje się na opracowaniu najnowszych
technik i technologii z zakresu:

The research and development activities of the
faculty focus on the development of state-of-the-art techniques and technologies in the field of:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projektowania otworów wiertniczych,
optymalizacji parametrów technologii wiercenia,
płuczek i zaczynów uszczelniających,
geofizyki wiertniczej,
eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
projektowania systemów przesyłowych gazu,
sekwestracji dwutlenku węgla,
gospodarki odpadami wydobywczymi,
monitoringu środowiska,
udostępniania wód podziemnych.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

design of boreholes,
optimization of drilling technology parameters,
drilling fluids and sealing slurries,
drilling geophysics,
exploitation of oil and natural gas deposits,
design of gas transmission systems,
carbon dioxide sequestration,
mining waste management,
environmental monitoring,
access to underground waters.

LABORATORIUM
GEOENERGETYKI

LABORATORY
OF GEOENERGETICS

W Katedrze Wiertnictwa i Geoinżynierii na Wydziale
Wiertnictwa, Nafty i Gazu powstało oryginalne, autorskie Laboratorium Geoenergetyki przeznaczone do
prowadzenia badań otworowych wymienników ciepła.
Stanowi ono część Międzywydziałowej Polowej Stacji
Badań Środowiskowych.
Podstawę wyposażenia laboratorium stanowią
otworowe wymienniki ciepła o różnej konstrukcji,
których efektywność energetyczną badano przez
kilka lat, do roku 2013. Wyniki tych analiz zostały
zamieszczone w dwóch monografiach przygotowanych przez pracowników Katedry. Na załączonych
zdjęciach pokazano schemat ideowy laboratorium
z instalacją kolektorów słonecznych, zawierający
dodatkowo instalację wentylacji sali audytoryjnej
z możliwością ogrzewania lub ochładzania powietrza oraz instalację odśnieżania parkingu. Cały układ
tworzy m.in. pięć otworowych wymienników ciepła:
jeden koncentryczny współosiowy, trzy o konstrukcji
pojedynczej U-rury uszczelnione zwykłym kamieniem cementowym, kamieniem cementowym o podwyższonej przewodności cieplnej oraz wypełniony
żwirem i uszczelniony compactonitem w interwale
przepuszczalnym, a także otworowy wymiennik ciepła o konstrukcji podwójnej U-rury. Oprócz wymienników ciepła w skład instalacji wchodzą zbiorniki jako
buforowe magazyny ciepła, dwie pompy ciepła oraz
dwa systemy wymiany ciepła (termowentylatory).

The unique Laboratory of Geoenergetics was established at the Faculty of Drilling, Oil and Gas in
order to conduct research on borehole heat exchangers. The laboratory constitutes a part of the
Interdepartmental Field Environmental Research
Station.
The basic equipment of the laboratory are borehole heat exchangers of different designs, whose
energy efficiency was studied for several years,
until 2013. The results of the research have been
published in two monographs written by the employees of the Department. The pictures show a
schematic diagram of the laboratory with a solar
collectors system, which also includes a ventilation system in the auditory room that can heat
and cool the air, and a parking de-icing system.
The entire system is comprised of 5 borehole heat
exchangers: a coaxial heat exchanger, a single
U-pipe heat exchanger sealed with regular cement
stone, a single U-pipe heat exchanger sealed with
cement stone of improved heat conductivity, a single U-pipe heat exchanger filled with gravel and
sealed with compactonit in the permeable interval, and a double U-pipe heat exchanger. The system also includes tanks which act as buffer heat
carriers, two heat pumps, and two heat exchanger
systems (convectors). The laboratory is used for research purposes, but it also constitutes a working

Kolektory słoneczne
Solar collectors

Instalacja wewnętrzna
Internal installation
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Laboratorium Geoenergetyki Laboratory of Geoenergetics
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Pompy ciepła
Heat pumps

Laboratorium wykorzystywane jest do celów badawczych, a jednocześnie stanowi system pracujący
i dostarczający ciepło lub chłód do sali audytoryjnej
Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

system that heats and cools the lecture room of
the Faculty of Drilling, Oil and Gas.
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Schemat instalacji Laboratorium Geoenergetyki według stanu na rok 2013
Diagram of the Laboratory of Geoenergetics as of 2013
Elementy instalacji laboratoryjnej:
1 – otworowy wymiennik ciepła (koncentryczny, współosiowy)
2–
otworowy wymiennik ciepła (pojedyncza U-rura)
uszczelniony zwykłym kamieniem cementowym
3–
otworowy wymiennik ciepła (pojedyncza U-rura)
uszczelniony kamieniem cementowym o podwyższonej
przewodności cieplnej
4 – otworowy wymiennik ciepła (pojedyncza U-rura) wypełniony żwirem i uszczelniony compactonitem w interwale przepuszczalnym
5 – otworowy wymiennik ciepła (podwójna U-rura)
6 – zbiornik buforowy nośnika ciepła po stronie zimnej (zasobnik chłodu)
7 – zbiornik buforowy nośnika ciepła po stronie ciepłej (zasobnik ciepła)
8 – pompa ciepła
9 – klimakonwektor wentylatorowy do ogrzewania i chłodzenia pomieszczenia laboratorium
10 – nagrzewnica wodna (do odprowadzania ewentualnej
nadwyżki mocy)
11 – doprowadzenie wody sieciowej do napełniania instalacji
12 – przeponowe naczynia wzbiorcze
13 – płytowy wymiennik ciepła do przerzucania ciepła pomiędzy zasobnikami chłodu i ciepła
14 – zestaw zaworów do zmiany kierunku przepływu cieczy
w koncentrycznym wymienniku otworowym
15 – doprowadzenie nośnika ciepła do centrali wentylacyjnej zasilającej audytorium Wydziału Wiertnictwa, Nafty
i Gazu w celu ogrzania lub ochłodzenia sali
16 – wymiennik ciepła pomiędzy nośnikiem ciepła w kolektorach słonecznych a nośnikiem obiegu wymienników
otworowych
17 – dodatkowy wymiennik ciepła
18–22 – kolektory słoneczne
23 – instalacja rurek grzewczych w konstrukcji parkingu
Zadaniem kolektorów (18–22) jest regeneracja zasobów
ciepła w górotworze. Kolektory słoneczne umożliwiają
wprowadzanie ciepła do górotworu, wraz z ciepłem powstającym podczas klimatyzacji audytorium.

Elements of the laboratory:
1 – coaxial borehole heat exchanger
2 – single U-pipe borehole heat exchanger sealed with regular cement stone
3 – single U-pipe borehole heat exchanger sealed with cement stone of improved heat conductivity
4 – single U-pipe borehole heat exchanger filled with
gravel and sealed with compactonit in the permeable
interval
5 – double U-pipe borehole heat exchanger
6 – buffer heat carrier on the cold side (cold storage reservoir)
7 – buffer heat carrier on the warm side (heat storage reservoir)
8 – heat pump
9 – fan coil for heating and cooling the laboratory room
10 – water heater (to discharge possible excess power)
11 – mains water connection for filling the system
12 – expansion vessel
13 – plate heat exchanger for transfer of heat between the
cold and heat storage reservoirs
14 – set of valves for changing the liquid flow direction in
the coaxial borehole heat exchanger
15 – heat carrier branch leading to the air handling unit that
supplies the auditory room of the Faculty of Drilling, Oil
and Gas in order to heat or cool the room
1 6 – heat exchanger between the heat carrier of the solar
water heaters and the carrier of the borehole heat exchanger circuit
17 – additional heat exchanger
18–22 – solar water heating panels
23 – heating pipe system in the car park structure
The purpose of the solar water heating panels
(18–22) is to restore the heat deposits in the rock mass. The
solar water heating panels enable to introduce heat into the
rock mass together with the heat produced in the process
of the air conditioning of the auditory room.
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LABORATORIUM
ZAAWANSOWANYCH METOD
EKSPLOATACJI ZŁÓŻ ROPY
NAFTOWEJ

LABORATORY
OF ADVANCED OIL
DEPOSIT EXPLOITATION
METHODS

Laboratorium Zaawansowanych Metod Eksploatacji
Złóż Ropy Naftowej w Katedrze Inżynierii Naftowej
przeznaczone jest do badania zjawisk wielofazowych
w złożach węglowodorów zarówno konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych. Wyposażone zostało w dwa niezależne systemy:
• system do badań efektywności zaawansowanych
metod eksploatacji ropy naftowej;
• zestaw do badań ciśnień kapilarnych oraz właściwości elektrycznych skały.
System do badań efektywności zaawansowanych
metod eksploatacji ropy naftowej umożliwia testowanie metod wypierania płynów z rdzenia wiertniczego przy użyciu ropy, wody, gazu oraz naprzemiennie
wody i gazu, a także pomiaru resztkowego nasycenia
ropy i efektywności wypierania dla poszczególnych
faz. Stosowany jest do prowadzenia pomiarów przepuszczalności absolutnej z wykorzystaniem gazu lub
fazy ciekłej w warunkach złożowych oraz wyznaczenia
przepuszczalności względnych metodą unsteady-state. W trakcie badań możliwe jest zatłaczanie solanki, ropy naftowej, polimerów, roztworów kwasów
oraz gazów, takich jak: dwutlenek węgla, azot i metan.
Instalacja pozwala na wtłaczanie gazu i płynu jednocześnie. Za pomocą tego urządzenia można wykonywać

The purpose of the Laboratory of Advanced Oil Deposit Exploitation Methods at the Department of Oil
Engineering is to study multi-phase phenomena in
the deposits of hydrocarbons, both conventional and
non-conventional. The laboratory has two independent systems:
• a system for testing the effectiveness of the advanced methods of oil production;
• a set for testing the capillary pressure and electrical
properties of rocks.
The system for testing the effectiveness of the advanced methods of oil production enables to test the
displacement of liquids from drilling cores with the
use of oil, water, gas and, alternately, water and gas,
as well as to test the residual saturation of oil and the
effectiveness of displacement for different phases.
It is used to conduct the measurements of absolute
permeability using gas or the liquid phase in deposit conditions, and to determine relative permeability
using the unsteady-state method. During the tests,
it is possible to pump in brine, oil, polymers, solutions of acids and gases, such as carbon dioxide,
nitrogen and methane. The system enables to pump
gas and liquid at the same time. The equipment can
be used for tests with the reconstruction of deposit

Stanowisko do badań procesów wypierania ropy naftowej
Core flooding system

badania przy odtworzeniu warunków złożowych. Zakres
pracy: maksymalne ciśnienie – 70 MPa, maksymalna
temperatura – 150°C. Zestaw wyposażony jest w dwa
separatory do pomiaru w warunkach złożowych i warunkach otoczenia oraz trzy niezależne zasobniki na
płyny wykorzystywane w trakcie analiz.
Urządzenie do badań ciśnień kapilarnych umożliwia pomiar ciśnień kapilarnych metodą Steady State Porous Plate dla płynów (ropa naftowa, solanka)
w warunkach złożowych, wykonanie testu drainage
and imbibition experiment oraz pomiar właściwości
elektrycznych, takich jak: „F”, „RI”, „Sw”, „m”, „n”,
„Ro”, „Rt”, „Rw”. Zestaw stosowany będzie również do
badania możliwości eksploatacji ze złóż niekonwencjonalnych. Zakres pracy: maksymalne ciśnienie –
70 MPa, maksymalna temperatura – 150°C.
Analizom poddawane są procesy wytłaczania ropy
naftowej ze złóż za pomocą gazów oraz związków
chemicznych, proces eksploatacji gazu ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, a także metody intensyfikacji wydobycia, takie jak kwasowanie
i szczelinowanie hydrauliczne.

conditions. Operating range: maximum pressure –
70 MPa, maximum temperature – 150°C. The set is
equipped with two separators for measurements in
deposit conditions and ambient conditions, and with
three independent reservoirs for liquids used during
the analyses.
The device for testing capillary pressure can be
used to perform measurements using the Steady
State Porous Plate method for liquids (oil, brine)
in deposit conditions, to perform the drainage and
imbibition experiment, and to measure the electrical characteristics, such as “F”, “RI”, “Sw”, “m”, “n”,
“Ro”, “Rt” and “Rw”. The set will also be used for
testing possible production from non-conventional deposits. Operating range: maximum pressure
– 70 MPa, maximum temperature – 150°C.
The analyses performed at the laboratory pertain
to the processes of oil pumping from deposits using
gases and chemical compounds, the process of gas
production from conventional and non-conventional
deposits, and the methods of production intensification, such as acid treatment and hydraulic fracturing.
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Stanowisko do badań ciśnienia kapilarnego i oporności płynów złożonych
Capilary pressure system

LABORATORY
OF MODELLING
MULTI-PHASE FLOWS
IN POROUS MEDIA

W ramach projektu badawczego „Badania zjawisk
fizycznych zachodzących podczas zatłaczania dwutlenku węgla do sczerpanych złóż gazu ziemnego
w aspekcie sekwestracji CO2”, realizowanego w latach
2011–2013, zaprojektowano i zbudowano oryginalne
stanowisko laboratoryjne umożliwiające analizę zjawisk
fizycznych, które zachodzą w procesach wypierania płynów w ośrodkach porowatych. Stanowisko pozwala na
wykonywanie pomiarów związanych z przepływem wielofazowym przy różnych wydatkach przepływu w szerokim zakresie ciśnień i temperatur, odwzorowujących
rzeczywiste warunki panujące w złożu. Istotną właściwością prowadzonych badań jest możliwość śledzenia
zmian składu płynu, jak również rozwoju strefy mieszania wypierających się płynów.
Głównymi elementami aparatury badawczej są:
system zatłaczania płynów, komora ciśnieniowa do
badania próbek rdzeni skalnych (ang. coreholder),
układ pomiaru przepływu i koncentracji gazów oraz
układ rejestracji danych.

As a part of the research project entitled “Research on
physical phenomena occurring during the injection
of carbon dioxide into exhausted natural gas deposits
in the aspect of CO2 capture and storage”, which was
carried out in the years 2011–2013, original laboratory
apparatus was designed and built, which enables to
analyse physical phenomena occurring in the processes of the displacement of fluids in porous media. The
apparatus enables to conduct measurements related
to multi-phase flow at different flow rates in a wide
range of pressures and temperatures reflecting the
actual conditions occurring in the deposit. An important feature of the research is the possibility to track
changes in the composition of fluids, as well as in the
development of a mixing zone for the displacing fluids.
The main components of the research equipment
are a fluid injection system, a pressure chamber for
testing rock core samples (coreholder), a gas flow
and gas composition measurement system, and
a data recording system.

Rejestrator danych
Data recorder

Pompa dozująca
Dosing pump

Chromatograf
Chromatograph

Zasobniki
z ruchomym
tłokiem
Bins with
a moving
piston

Metan
Methane

BPR

Dwutlenek węgla
Carbon dioxide
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LABORATORIUM
MODELOWANIA PRZEPŁYWÓW
WIELOFAZOWYCH
W OŚRODKACH POROWATYCH

Pompa tłokowa
Piston pump

Przepływomierz
Flow meter

Komora termostatyczna
Thermostatic chamber

Schemat stanowiska laboratoryjnego do badania wypierania płynów w ośrodkach porowatych
Diagram of laboratory equipment for research into displacement of fluids in porous media

Pompa próżniowa
Vacuum pump

System zatłaczania
The injection system
składa się z zasobnika
comprises a bin with
z ruchomym tłokiem,
a moving piston, a cylinbutli z gazami i bezpulder with gases, and an
sacyjnej pompy dozująLF 10 pulsation-free doscej typu LF 10 firmy Vinci
ing pump made by Vinci
Technologies, której zaTechnologies, whose outkres wydajności wynosi
put range is from 0.005 to
od 0,005 do 15 ml/min,
15 ml/min, and its maxinatomiast maksymalne
mum pumping pressure
ciśnienie tłoczenia jest
is equal to 10,000 psi (690
równe 10 000 psi (690
bars). The research stabar). Stanowisko bation is equipped with a
dawcze wyposażone jest
Hasler pressure chamw komorę ciśnieniową
ber made by Vinci Techtypu Hasler firmy Vinci
nologies, which enables
Technologies, umożlito perform experiments
wiającą przeprowadzaon cores with a diameter
nie eksperymentów na
of 1.5”, a length of 1 to 3”,
rdzeniach o średnicy
at temperatures of up to
1,5’’, długości od 1 do
175oC, and pressure of
3’’, w temperaturze do
up to 685 bars. The cylin175oC i przy ciśnieniu
der-shaped tested samdo 685 bar. Badana
ple of porous medium is
próbka ośrodka porowaplaced in the chamber
Stanowisko badawcze w komorze termostatycznej
tego w kształcie walca
in a flexible sleeve. In orTesting apparatus in thermostatic chamber
umieszczana jest w koder to ensure tightness,
morze w elastycznym
the sample is subjected
kołnierzu. W celu zapewnienia szczelności próbkę
to compressive stresses caused by the so-called conpoddaje się naprężeniom ściskającym wywołanym
fining pressure. The confining pressure is exerted by
przez tzw. ciśnienie uszczelniające (ang. confining
pumping a hydraulic fluid between the sealing collar,
pressure). Ciśnienie to jest wytwarzane poprzez zatłaczanie płynu
hydraulicznego pomiędzy uszczelniający kołnierz, w którym znajduje
się rdzeń a stalowy korpus obudowy
komory ciśnieniowej przy pomocy
pompy tłokowej. Na wlocie i wyjściu rdzeń uszczelniany jest mechanicznie korkami dystrybucyjnymi.
Układ pomiaru przepływu ilościowego i koncentracji płynu składa
się z dwóch głównych elementów,
tj. przepływomierza masowego oraz
analizatora gazowego.
Zastosowany analizator gazu pozwala na ciągły pomiar koncentracji
metanu i dwutlenku węgla wypływających z komory badawczej. Analizator wyposażony został w układ
Komora termostatyczna z komorą ciśnieniową
kondycjonowania gazu składający
Thermostatic
chamber with pressure chamber
się z chłodnicy Peltiera i pompy
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in which the core is located, and the
steel body of the pressure chamber
housing by means of a piston pump.
At the inlet and the outlet, the core is
sealed mechanically with distribution
plugs. The system for measuring the
quantitative flow and the concentration of fluid consists of two main elements, i.e. a mass flow meter, and a
gas analyser.
The gas analyser enables a continuous measurement of the concentration of methane and carbon dioxide flowing out of the test chamber.
The analyser is provided with a gas
conditioning system that consists
of a Peltier cooler and a peristaltic
pump. The purpose of this system is
to maintain the required dew point
Pompa dozująca z systemem rejestracji danych
of the gas entering the infrared senDosing pump with data recording system
sor measurement system.
The key element of the measureperystaltycznej. Zadanie tego układu polega na utrzyment system of the gas analyser is an infrared senmywaniu wymaganego punktu rosy gazu wchodzącesor which measures the concentration of methane
go do układu pomiarowego sensorów podczerwieni.
and carbon dioxide in the gas flowing out of the testZasadniczym elementem układu pomiarowego
ed medium. The infrared sensor works by way of the
analizatora gazów jest sensor podczerwieni-IR, który
absorption of infrared radiation.
służy do pomiaru koncentracji metanu i dwutlenku
węgla w wypływającym z badanego ośrodka gazie.
Sensor podczerwieni-IR działa na zasadzie absorpcji
promieniowania podczerwonego.

Wydział
Zarządzania

Faculty
of Management
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Działalność naukowo-badawcza wydziału
koncentruje się na następujących zagadnieniach:

The research and development activities of the
faculty focus on the following areas:

• edukacja menadżerska w Polsce i jej
przeobrażenia w kontekście zmian gospodarczych
i społecznych,
• znaczenie funkcji personalnej w procesie
budowania stabilnego i inspirującego środowiska
pracy,
• instrumenty ekonomiczne, finansowe
i środowiskowe w równoważeniu gospodarki,
• nowe problemy marketingowe i produkcyjne
w strukturach sieciowych,
• zarządzanie przedsiębiorstwami w warunkach
gospodarki globalnej,
• problemy obliczeniowe w optymalizacji łańcuchów
dostaw,
• zaawansowane metody i algorytmy
komputerowego przetwarzania danych
w zarządzaniu i technice,
• metody ekonometryczne analizy zjawisk
i procesów gospodarczych,
• rynki finansowe jako podstawowy segment
gospodarki i źródło stabilizacji działalności
podmiotów gospodarczych.

• management education in Poland and its
transformation in the context of economic and
social changes,
• importance of the personnel function in the
process of the development of a stable and
inspiring work environment,
• economic, financial, and environmental
instruments in sustainable economy,
• new marketing and production problems in
network structures,
• business management in global economy
conditions,
• computational problems in the optimization of
supply chains,
• advanced methods and algorithms of computer
data processing in management and technology,
• econometric methods of the analysis of economic
phenomena and processes,
• financial markets as the primary segment
of the economy and a source of the stabilization
of businesses.
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LABORATORIUM
AUTOMATYZACJI PROCESÓW

LABORATORY
OF PROCESS AUTOMATION

Laboratorium Automatyzacji Procesów – dzięki wyposażeniu w różnorodne zestawy urządzeń – pozwala
na prowadzenie zajęć wszechstronnie kształcących
studentów. W laboratorium zastosowano komponenty występujące w rzeczywistych systemach handlowych, zapewniając w ten sposób możliwość realizacji
laboratoriów w środowisku, z jakim studenci mogą się
spotkać w dalszej pracy zawodowej. Obecnie w laboratorium odbywają się zajęcia z zakresu:
• procesów elektromagnetycznych pozwalające na
praktyczne zaobserwowanie zjawisk zachodzących
w trakcie przepływu prądu, w tym przepływu prądu
w polu magnetycznym;
• elektrotechniki mające na celu zapoznanie studentów z podstawami elektrotechniki praktycznej, ze
szczególnym uwzględnieniem znajdowania rozwiązań rzeczywistych problemów i obsługi podstawowych narzędzi pomiarowych;
• bezpieczeństwa w systemach zintegrowanych, podczas których poruszane są zagadnienia związane
z systemami bezpieczeństwa budynków inteligentnych zarówno w kwestii Safety, jak i Security;
• sterowania w systemach zintegrowanych umożliwiające przedstawienie studentom systemów
automatycznego sterowania w budynkach inteligentnych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania otwartych protokołów komunikacyjnych.

Thanks to its diverse equipment, the Laboratory of
Process Automation can be used to conduct classes
providing students with comprehensive education.
The laboratory uses components that are present in
actual commercial systems, thus ensuring a possibility to conduct laboratory classes in environments
that the students may encounter in their future work.
Currently, classes on the following subjects are conducted at the laboratory:
• electromagnetic processes – students can observe
the phenomena occurring during current flow, including current flow in a magnetic field;
• electrical engineering – students can become
familiar with the basics of practical electrical engineering, with a particular focus on solving real
problems and operating basic measurement devices;
• safety in integrated systems – during the classes,
topics related to the Safety and Security of intelligent buildings are discussed;
• control in integrated systems – students learn
about automatic control systems in intelligent
buildings, with a particular focus on the use of
open communication protocols.
The laboratory is also equipped with stations for
multimedia information management. Modern multimedia technologies offer many possibilities, which

Stanowisko laboratoryjne systemu BMS firmy
ANDOVER CONTROLS Continuum
Laboratory station of BMS system made by
ANDOVER CONTROLS Continuum

Stanowisko laboratoryjne systemu BMS firmy
Delta Controls
Laboratory station of BMS system made by
Delta Controls

Panel dotykowy z interfejsem użytkownika,
systemy BMS Delta Controls
Touch panel with user interface, BMS systems
made by Delta Controls

Stanowisko laboratoryjne systemu automatyki pożarowej
firmy SCHRACK
Laboratory station of fire automation system
made by SCHRACK

Dodatkowo laboratorium zostało wyposażone
w stanowiska do zarządzania informacją multimedialną. Nowoczesne technologie multimedialne
oferują wiele możliwości obejmujących metody wizualizacji i sterowania procesami zachodzącymi
w systemach zintegrowanych i inteligentnych, dlatego wszelkie tworzone rozwiązania – oprócz zagwarantowania wymaganych parametrów technicznych
i ich zwizualizowania – muszą prezentować parametry w sposób jasny i czytelny, czy to w postaci aplikacji, czy w postaci odrębnego interfejsu użytkownika.
Multimedialne zarządzanie informacją staje się dzisiaj istotnym elementem każdego systemu. W związku z tym jakość systemów budynku IB w zakresie inteligentnych systemów zarządzania determinowana
jest przez sposób wizualizacji i interfejs użytkownika
stworzony dla tych systemów.
Do wykonywania poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych służą specjalistyczne stanowiska. Umożliwiają one nie tylko demonstrację działania systemu,
ale również pozwalają na prowadzenie konkretnych
prac badawczych i badawczo-rozwojowych. Wśród
najciekawszych wymienić można:

include the methods of visualising and controlling
processes taking place in integrated and intelligent
systems; therefore, in addition to guaranteeing the
required technical parameters and their visualisation, all the solutions that are developed must
present the parameters in a clear and transparent
way, either in a form of applications, or in the form
of separate user interfaces. Multimedia information
management is nowadays becoming an important
element of every system. Consequently, the quality of
management systems for intelligent buildings is determined by the visualisation method, and the user
interface developed for those systems.
Different laboratory exercises are carried out on
specialist stations. They enable not only to demonstrate system operation, but also to conduct specific
research and development works. The most interesting laboratory stations are:
• two stations for access control with integration
with a BMS and Ethernet controllers;
• a station for testing fire algorithms with an actual
fire alarm control unit SAP;
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Laboratorium Automatyzacji Procesów Laboratory of Process Automation
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• dwa stanowiska kontroli dostępu z integracją z BMS
i sterownikami Ethernet;
• stanowisko testowania algorytmów pożarowych
z rzeczywistą centralą SAP;
• stanowisko testowania sieci BACnet wyposażone
zarówno w sterowniki sieciowe (BACnet Ethernet
i BACnet IP), jak i sterowniki na magistrali RS485
(BACnet MSTP);
• stanowisko testowania oświetlenia awaryjnego;
• stanowisko integracji podsystemów do systemu
BMS ze stacją roboczą i sterownikiem Ethernet.
Ponadto przygotowywane są stanowiska i aplikacje, dzięki którym możliwa będzie realizacja następujących tematów dotyczących multimediów:
• Metody i normy kalibracji obrazu w rozwiązaniach
wielkoformatowych;
• Parametryczna metoda oceny efektywności przekazu multimedialnego;
• Wspomaganie decyzji z wykorzystaniem rozwiązań
wielkoformatowych;
• Metody wizualizacji danych w systemach automatyki;
• Metody analizy danych z wykorzystaniem rozwiązań
wielkoformatowych;
• Metody kształtowania dźwięku w rozwiązaniach
multimedialnych;
• Kształtowanie przestrzeni publicznej za pomocą
nieliniowej projekcji obrazu wielkoformatowego;
• Stereoskopia w metodach analizy danych i wizualizacji procesów automatyki budynkowej.

• a station for testing the BACnet network, equipped
with both network controllers (BACnet Ethernet
and BACnet IP), and controllers on an RS485 bus
(BACnet MSTP);
• a station for testing emergency lighting;
• a station for the integration of subsystems in
a BMS with a workstation and an Ethernet controller.
Also, stations and applications currently being
prepared will enable to teach the following subjects
related to multimedia:
• Methods and standards of image calibration in
large-format solutions;
• Parametric method of the evaluation of the effectiveness of multimedia messages;
• Decision support using large-format solutions;
• Data visualisation methods in automation systems;
• Data analysis methods using large-format solutions;
• Sound forming methods in multimedia solutions;
• Shaping of public space with the use of non-linear
projection of large-format images;
• Stereoscopy in data analysis methods and the
methods of the visualisation of building automation processes.

Projekcja multimedialna masek projektorowych
w Kopalni Soli „Wieliczka”
Multimedia projection of projection masks
in Wieliczka Salt Mine

Mapping 3D z wykorzystaniem techniki projekcyjnej
w Kopalni Soli „Wieliczka” – Komora Staszica
3D mapping using projection technique
in Wieliczka Salt Mine – Staszic Chamber

Wydział Energetyki
i Paliw

Faculty of Energy
and Fuels
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Działalność naukowo-badawcza wydziału
obejmuje prace teoretyczne, eksperymentalne
i wdrożeniowe w zakresie:

The research and development activities of the
faculty cover theoretical, experimental, and
implementation works in the following areas:

• konwersji energii,
• technologii zgazowania i pirolizy węgla,
• energetyki jądrowej i synergii węglowo-jądrowej,
• technologii paliw i biopaliw oraz dystrybucji paliw
gazowych,
• maszyn przepływowych i energetycznych,
• ogniw paliwowych i akumulatorów litowych,
• odnawialnych źródeł energii,
• planowania i modelowania w branży
energetycznej,
• adsorpcji i katalizy w procesach przemysłowych
i ochrony środowiska,
• analityki środowiskowej.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

energy conversion,
coal gasification and pyrolysis technology,
nuclear energy and coal-nuclear synergy,
technology of fuels and biofuels, and the
distribution of gaseous fuels,
industrial and power engineering machines,
fuel cells and lithium batteries,
renewable sources of energy,
planning and modelling in the power industry,
adsorption and catalysis in industrial processes
and environmental protection,
environmental analytics.
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LABORATORIUM
ANALITYKI RTĘCI

LABORATORY
OF MERCURY ANALYSIS

Laboratorium Analityki Rtęci, należące do Katedry
Chemii Węgla i Nauk o Środowisku (KCWiNoŚ) Wydziału Energetyki i Paliw, od wielu lat zajmuje się
oznaczaniem rtęci we wszystkich rodzajach próbek przemysłowych i środowiskowych. Możliwości
badawcze laboratorium pozwalają na prowadzenie
kompleksowych badań losów rtęci, począwszy od jej
antropogenicznych źródeł (procesy spalania paliw),
a skończywszy na środowiskowych skutkach emisji
(np. badania procesów demetylacji rtęci w organizmach żywych).
Obecnie główny przedmiot zainteresowania pracowników laboratorium stanowią badania związane z:
• uwalnianiem rtęci w procesach spalania węgla;
• usuwaniem rtęci z węgla podczas procesu pirolizy
niskotemperaturowej;
• oznaczaniem i usuwaniem rtęci ze spalin i gazów
procesowych;
• testami skuteczności sorbentów;
• procesami utleniania rtęci w spalinach;
• oznaczaniem organicznych form rtęci w próbkach
środowiskowych;
• oznaczaniem rtęci w pyłach zawieszonych.
Równocześnie laboratorium zajmuje się projektowaniem i konstruowaniem nowych systemów
analitycznych, a także doskonaleniem metodyki
oznaczania oraz specjacji rtęci w próbkach przemysłowych i środowiskowych.

The Laboratory of Mercury Analysis, which is a part
of the Department of Carbon Chemistry and Environmental Sciences (DCCES) at the Faculty of Energy
and Fuels, has for many years worked on the determination of mercury in all kinds of industrial and environmental samples. The research capacity of the
laboratory enables to perform comprehensive tests
of the circulation of mercury, from its anthropogenic
sources (fuel combustion processes) to the environmental effects of emissions (e.g. research on mercury demethylation in living organisms).
Currently, the staff of the laboratory focus on research related to:
• release of mercury in coal combustion processes;
• removal of mercury from coal in the process of
low-temperature pyrolysis;
• determination and removal of mercury from combustion gases and process gases;
• tests of sorbent efficiency;
• mercury oxidation processes in combustion gases;
• determination of organic forms of mercury in environmental samples;
• determination of mercury in suspended particulate matter.
At the same time, the laboratory designs and
develops new analytical systems, and improves the
methods of the determination and speciation of mercury in industrial and environmental samples.

Analizator EMP2 WLE – oznaczanie rtęci w spalinach
EMP2 WLE analyser – determination of mercury
in combustion gases

Elementy układu do oznaczania rtęci w spalinach
Elements of system for determination of mercury
in combustion gases

Baza aparaturowa laboratorium złożona jest
z kompletnego systemu przygotowania próbek stałych i ciekłych (suszarki, wirówki, mineralizatory,
liofilizator itd.) oraz szeregu unikatowych w skali
kraju urządzeń analitycznych. Na wyposażeniu laboratorium znajdują się:
• automatyczny analizator rtęci z autosamplerem
MA-3000 służący do oznaczania rtęci w próbkach
stałych i ciekłych;

The instruments of the laboratory include a complete system for the preparation of solid and liquid
samples (dryers, centrifuges, mineralisers, a lyophiliser, etc.), and a number of analytical devices that are
unique in Poland. The laboratory equipment includes:

Analizator rtęci MA-3000
MA-3000 mercury analyser

Laboratorium Analityki Rtęci
Laboratory of Mercury Analysis
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System do automatycznego oznaczania metylortęci
System for automatic determination of methylmercury

Układ do badania procesów utleniania
rtęci w spalinach
System for research into processes of mercury oxidation
in combustion gases

Układ do badania procesu pirolizy niskotemperaturowej
– usuwanie Hg z węgla
System for research into process of low-temperature
pyrolysis – removal of Hg from coal

Laboratorium Analityki Rtęci Laboratory of Mercury Analysis
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• automatyczny analizator rtęci MA-2000 wykorzystywany do oznaczania rtęci w próbkach stałych,
ciekłych i gazowych; zmodyfikowany analizator (projekt i wykonanie modyfikacji: KCWiNoŚ)
umożliwia prowadzenie badań procesu pirolizy
niskotemperaturowej, której celem jest redukcja
ilości rtęci w węglu (przed jego spaleniem);
• stanowisko do badania skuteczności działania
sorbentów i usuwania rtęci ze spalin, składające
się z pieca do ciągłego spalania węgla oraz komory cieplej (projekt i wykonanie: KCWiNoŚ);
• stanowiska do automatycznego oznaczania
metylortęci w próbkach środowiskowych metodą Tenax-GC-AFS, zaprojektowane i wykonane
w KCWiNoŚ (z danych publikacyjnych wynika, że
Laboratorium Analityki Rtęci KCWiNoŚ jest obecnie liderem oznaczania metylortęci w Polsce);
• mobilny system do specjacji rtęci w spalinach
(projekt: KCWiNoŚ), składający się z dwóch analizatorów EMP-2 WLE firmy Nippon, systemu do
pobierania próbek gazowych (grzane sondy), filtracji próbek (filtr ze wstecznym przedmuchem
i filtr tytanowy) oraz generatorów rtęci Hg0 i Hg2+
(projekt i konstrukcja: KCWiNoŚ).
Środki na sfinansowanie działalności laboratorium pozyskiwane są w ramach polskich i europejskich projektów badawczych. Kierownikiem
KCWiNoŚ oraz Laboratorium Analityki Rtęci jest
prof. dr hab. Janusz Gołaś. Pracami badawczymi
związanymi z analityką rtęci zajmują się obecnie:
dr inż. Jerzy Górecki, dr inż. Mariusz Macherzyński,
dr inż. Katarzyna Styszko, mgr inż. Anna Okońska
i mgr inż. Łukasz Uruski.

• an MA-3000 automatic mercury analyser with an
autosampler, used for the determination of mercury in solid and liquid samples;
• an MA-2000 automatic mercury analyser, used for the
determination of mercury in solid, liquid and gaseous
samples; the modified analyser (the modification was
designed and implemented by the Department of Carbon Chemistry and Environmental Sciences) enables
to perform research into the process of low-temperature pyrolysis, aimed at the reduction of the quantity of
mercury in coal (before its combustion);
• a station for testing the effectiveness of sorbents
and the elimination of mercury from combustion
gases, consisting of a furnace for a continuous
combustion of coal, and a thermal chamber (design and implementation by DCCES);
• stations for the automatic determination of methylmercury in environmental samples using the
Tenax-GC-AFS method, designed and implemented by DCCES (publication data indicates that the
Laboratory of Mercury Analysis at DCCES is currently a leader in the determination of methylmercury in Poland);
• a mobile system for the speciation of mercury in
combustion gases (designed by DCCES), consisting of two EMP-2 WLE analysers made by Nippon,
a system for gas sampling (heated probes) and
sample filtration (a filter with back blow and a titanium filter), and generators of Hg0 and Hg2+ mercury (design and development by DCCES).
The funds necessary for the operation of the laboratory come from Polish and European research projects. The head of DCCES and the Laboratory of Mercury Analysis is professor Janusz Gołaś. Research
related to the analysis of mercury at the laboratory is
currently conducted by Jerzy Górecki, DSc, Mariusz
Macherzyński, DSc, Katarzyna Styszko, DSc, Anna
Okońska, MSc, and Łukasz Uruski, MSc.

LABORATORIUM PIROLIZY
I ZGAZOWANIA WĘGLA
I BIOMASY

LABORATORY OF COAL
AND BIOMASS GASIFICATION
AND PYROLYSIS

Laboratorium Pirolizy i Zgazowania Węgla i Biomasy,
znajdujące się w Katedrze Technologii Paliw Wydziału Energetyki i Paliw, od wielu lat prowadzi badania
w zakresie pirolizy, zgazowania i ko-pirolizy węgla,
biomasy i paliw alternatywnych. Głównymi obszarami działalności laboratorium są:
• charakterystyka węgla i biomasy;
• badanie przydatności surowca dla analizowanych
procesów;
• badanie uzysku i jakości uzyskiwanych produktów;
• ocena reakcyjności węgli i biomasy;
• wyznaczenie parametrów kinetycznych procesu.
Laboratorium wyposażone jest w unikatową aparaturę do badania procesów pirolizy i zgazowania.
Urządzenia te umożliwiają analizę procesu zgazowania paliw stałych przy zastosowaniu pary wodnej, ditlenku węgla i wodoru jako czynnika zgazowującego
oraz pirolizę i ko-pirolizę paliw stałych w warunkach
podwyższonego ciśnienia. Najważniejsze elementy
wyposażenia laboratorium to:
• instalacja do ciśnieniowego zgazowania paliw stałych parą wodną, ditlenkiem węgla i ich mieszaniną;
• instalacja do ciśnieniowego hydrozgazowania paliw
stałych;
• instalacja do ciągłego zgazowania paliw stałych
w złożu fluidalnym;
• ciśnieniowa termowaga.
Prowadzenie analizy badanych procesów możliwe jest dzięki kompleksowej aparaturze uzupełniającej. W laboratorium znajduje się sprzęt badawczy
służący do charakterystyki węgla i biomasy. Za jego
pomocą wykonuje się:
• analizę techniczną;
• analizę elementarną;
• analizę zawartości pierwiastków śladowych;
• analizę granulometryczną;
• oznaczenie temperatur topliwości popiołu;
• oznaczenie kaloryczności;
• oznaczenie właściwości koksotwórczych.
Badania uzyskiwanych produktów gazowych
realizowane są przy użyciu zestawu chromatografów gazowych oraz analizatorów gazów. Dostępne w laboratorium urządzenia pozwalają także na

The Laboratory of Coal and Biomass Gasification
and Pyrolysis, which constitutes part of the Department of Fuels Technology at the Faculty of Energy and Fuels, has for years conducted research
on pyrolysis, gasification and co-pyrolysis of coal,
biomass and alternative fuels. The main research
areas of the laboratory are:
• characteristics of coal and biomass;
• testing the suitability of raw materials for the analysed processes;
• testing the yield and quality of products;
• evaluation of the reactivity of coals and biomass;
• determination of the kinetic parameters of the process.
The laboratory is equipped with unique instruments for testing the processes of pyrolysis and
gasification. The instruments enable to analyse
the process of the gasification of solid fuels using
steam, carbon dioxide and hydrogen as the gasification agent, and the process of the pyrolysis and
co-pyrolysis of solid fuels at elevated pressure. The
most important pieces of equipment at the laboratory are:
• a system for the pressure gasification of solid fuels
with steam, carbon dioxide, and a mixture of these
two agents;
• a system for the pressure hydrogasification of solid
fuels;
• a system for the continuous gasification of solid fuels in a fluidised bed;
• a pressure thermobalance.
The analysis of the aforementioned processes is
possible thanks to comprehensive supplementary
instruments. The laboratory uses testing equipment for analysing coal and biomass. The testing
equipment is used for:
• technical analysis;
• elemental analysis;
• analysis of trace elements contents;
• granulometric analysis;
• determination of ash fusibility temperatures;
• determination of calorific value;
• determination of coking parameters.
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Laboratorium Pirolizy i Zgazowania Węgla i Biomasy Laboratory of Coal and Biomass Gasification and Pyrolysis
przeprowadzenie analizy stałych produktów z badanych procesów. Ponadto jednostka wyposażona jest
w aparaturę do przygotowania próbek z kruszarką,
zestawem młynków i podzielnikami próbek.
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The obtained gaseous products are also tested with the use of a set of gas chromatographs
and gas analysers. The equipment available at the
laboratory also enables to analyse solid products
obtained in the studied processes. Moreover, the
laboratory has equipment for sample preparation,
which consists of a crusher, a set of grinders, and
sample splitters.

LABORATORIUM
OGNIW LITOWYCH

LABORATORY
OF LITHIUM BATTERIES

Laboratorium Ogniw Litowych, kierowane przez
prof. dr hab. inż. Janinę Molendę, należy do Katedry
Energetyki Wodorowej Wydziału Energetyki i Paliw.
Laboratorium prowadzi badania nad opracowaniem
funkcjonalnych materiałów dla ogniw litowych (Li-ion batteries), wykorzystując wysoko i niskotemperaturowe metody (soft chemistry) syntezy materiałów. Laboratorium realizuje prace projektowe
w zakresie konstrukcji ogniw, a także wykonuje testy
pracy ogniw oraz testy bezpieczeństwa. Kompleksowe badania podstawowe właściwości strukturalnych, transportowych, katalitycznych i elektrochemicznych niestechiometrycznych tlenków metali
przejściowych prowadzą do wyznaczenia ważnej
relacji pomiędzy strukturą krystalograficzną, strukturą defektów jonowych i elektronowych związanych
z niestechiometrią i domieszkami, strukturą elektronową a właściwościami transportowymi, katalitycznymi i reaktywnością w stosunku do litu. Ustalenie
tej relacji jest niezmiernie istotne w procesie projektowania funkcjonalnych właściwości materiałów
elektrodowych dla ogniw litowych o wysokiej gęstości energii i prądu.
Prof. Janina Molenda jest autorem ponad 100
publikacji o cyrkulacji międzynarodowej w obszarze
ogniw litowych.

The Laboratory of Lithium Batteries, headed by
professor Janina Molenda, is a part of the Department of Hydrogen Energy at the Faculty of Energy
and Fuels. The laboratory conducts research aimed
at the development of functional materials for lithium (Li-ion) batteries, using high- and low-temperature methods (soft chemistry) of the synthesis of
materials. The laboratory conducts research on the
design of batteries and performs tests of battery
operation, as well as safety tests. Comprehensive
basic research into the structural, transport, catalytic and electrochemical properties of non-stoichiometric transition metal oxides results in the determination of an important relationship between the
crystallographic structure, the structure of ion and
electron defects connected with non-stoichiometry
and additives, as well as the electron structure and
the transportation and catalytic properties and the
reactivity in relation to lithium. The knowledge of
this relationship is very important in the process
of designing the functional properties of electrode
materials for lithium batteries of high energy and
current density.
Professor Janina Molenda is the author of over
100 articles on lithium batteries published in international journals.

Elektronowy model akumulatora Na/Na+/NaxCoO2
Electronic model of Na/Na+/NaxCoO2 battery
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Laboratorium Ogniw Litowych Laboratory of Lithium Batteries
W laboratorium znajdują się:
• stanowisko preparatyki funkcjonalnych materiałów
wyposażone w piece wysokotemperaturowe, młyny
kulowe, prasy i suszarki;
• stanowisko montażu ogniw litowych wyposażone
w komorę rękawicową, urządzenia do preparatyki
warstw elektrodowych i komórki testowe ogniw;
• stanowiska badań elektrochemicznych technikami galwanostatycznymi, potencjostatycznymi
i analizatory odpowiedzi częstotliwościowej;
• stanowiska badań termicznych technikami: termograwimetryczną, różnicowej kalorymetrii skaningowej oraz dylatometrii, prowadzonych w szerokim
zakresie temperatur i w kontrolowanej atmosferze;
• stanowiska do pomiarów właściwości elektrycznych
(przewodnictwo elektryczne i siła termoelektryczna)
w szerokim zakresie temperatur i w kontrolowanej
atmosferze.
Działalność laboratorium jest finansowana ze
środków pozyskiwanych w ramach polskich i międzynarodowych projektów badawczych.

The laboratory is equipped with:
• a station for the preparation of functional materials equipped with high-temperature furnaces, ball
mills, presses and dryers;
• a station for the assembly of lithium batteries
equipped with a glove box, equipment for the preparation of electrode layers, and battery test cells;
• stations for electrochemical tests with the use of
galvanostatic and potentiostatic techniques, as well
as frequency response analysers;
• stations for thermal tests performed with the use
of the thermogravimetric technique, the differential
scanning calorimetry technique, and the dilatometry technique in a wide range of temperatures and
in a controlled atmosphere;
• stations for measuring electrical properties (electrical conductivity and thermoelectric force) in a wide
range of temperatures and in a controlled atmosphere.
The laboratory's operation is financed with funds
obtained within the framework of domestic and international research projects.
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Stanowiska badawcze w Laboratorium Ogniw Litowych
Research stations at Laboratory of Lithium Batteries

Wydział Fizyki
i Informatyki
Stosowanej

Faculty of Physics
and Applied Computer
Science
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W ramach działalności naukowo-badawczej
wydziału mieści się:

The research and development activities of the
faculty cover:

• fizyka materii skondensowanej,
• fizyka wysokich energii, w tym rozwój detektorów
i elektroniki na potrzeby wielkich eksperymentów,
• fizyka medyczna i biofizyka,
• nowoczesne zastosowania fizyki jądrowej, w tym
badanie materiałów funkcjonalnych oraz badanie
dynamiki silnie oddziaływujących układów,
• fizyka środowiska: dynamika obiegu węgla oraz
zmiany klimatyczne (efekt cieplarniany),
• informatyka stosowana, numeryczne symulacje
zjawisk, biometria oraz programowanie urządzeń.

• condensed matter physics,
• high energy physics, including the development of
detectors and electronics for large experiments,
• medical physics and biophysics,
• modern applications of nuclear physics, including
research on functional materials, and testing the
dynamics of strongly influencing systems,
• environmental physics: carbon cycle dynamics
and climatic changes (the greenhouse effect),
• applied computer science, the numerical
simulations of phenomena, biometry and
programming of equipment.
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LABORATORIUM
MIKROELEKTRONIKI
I SENSORÓW PROMIENIOWANIA

LABORATORY
OF MICROELECTRONICS
AND RADIATION SENSORS

Laboratorium Mikroelektroniki i Sensorów Promieniowania w Katedrze Oddziaływań i Detekcji Cząstek na
Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej przeznaczone jest do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych
i konstrukcyjnych w zakresie półprzewodnikowych
i gazowych detektorów promieniowania jonizacyjnego, specjalizowanych układów scalonych i elektronicznych systemów odczytu detektorów. Stanowi bazę
umożliwiającą rozwijanie unikatowych systemów detekcyjnych w oparciu o technikę specjalizowanych
układów scalonych wykonywanych przy użyciu zaawansowanych technologii submikronowych.
Laboratorium, powstałe jako czyste pomieszczenie klasy ISO 6, jest miejscem prowadzenia testów
na otwartych mikroelektronicznych strukturach półprzewodnikowych oraz półprzewodnikowych i gazowych sensorach promieniowania. Klasa czystości
pomieszczenia pozwala również na montaż detektorów i układów scalonych. Laboratorium zostało
wyposażone w: stację roboczą Summit 12000B-M
służącą do wykonywania półautomatycznych pomiarów tak na otwartych mikroelektronicznych strukturach testowych, jak i na sensorach półprzewodnikowych; analizator urządzeń półprzewodnikowych
Agilent B1500A umożliwiający precyzyjne pomiary
charakterystyk prądowych (w zakresie pA), napięciowych (w zakresie nV) i pojemnościowych (w zakresie fF) sensorów promieniowania oraz elementów
elektronicznych; system laserowy Picoquant PDL
800-D z głowicami LDH-D-C-1060 (długość fali:
1060 nm), LDH-D-C-660 (długość fali: 660 nm), używany podczas pomiarów na krzemowych sensorach
promieniowania; a także urządzenie do montażu
struktur mikroelektronicznych. Ponadto w laboratorium znajdują się wysokiej klasy elektroniczne przyrządy pomiarowe, tj.: oscyloskopy, generatory sygnałów, analizatory sygnałów, zasilacze.
Realizowane działania mają na celu opracowanie
detektorów promieniowania i specjalizowanych układów scalonych na potrzeby eksperymentów fizyki
cząstek elementarnych, systemów obrazowania z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego oraz
systemów elektronicznych do stymulacji elektrycznej

The objective of the Laboratory of Microelectronics
and Radiation Sensors, which constitutes a part of
the Department of Particle Interactions and Detection Techniques at the Faculty of Physics and Applied Computer Science, is to conduct research
and development, as well as design works in the
field of semiconductor and gas detectors of ionising radiation, specialised integrated circuits, and
electronic detector readout systems. The laboratory
is a facility that enables the development of unique
detection systems based on the technique of specialised integrated circuits built with the use of advanced submicron technologies.
The laboratory, established as an ISO 6 class
cleanroom, is a venue for tests on open microelectronic semiconductor structures and on semiconductor and gas radiation sensors. The cleanliness
class of the room also enables the assembly of
detectors and integrated circuits. The laboratory
equipment includes: a Summit 12000B-M workstation for semi-automatic measurements on open
microelectronic test structures and semiconductor
sensors; an Agilent B1500A semiconductor equipment analyser for precise measurements of current
characteristics (within the range of pA), voltage
characteristics (within the range of nV) and capacity characteristics (within the range of fF) of radiation sensors and electronic elements; a Picoquant
PDL 800-D laser system with LDH-D-C-1060 head
(wavelength 1060 nm) and LDH-D-C-660 head
(wavelength 660 nm), used for measurements on
silicon radiation sensors; and a device for the assembly of microelectronic structures. Moreover, the
laboratory also has high-quality electronic measurement devices, such as oscilloscopes, signal
generators, signal analysers, and power supplies.
The research conducted at the laboratory is
aimed at the development of radiation detectors
and specialised integrated circuits for experiments
in elementary particle physics, imaging systems using X-ray radiation, and electronic systems for the
electrical stimulation and recording of signals from
living neural networks. The detectors prepared for

i rejestracji sygnałów z żywych sieci neuronowych.
Detektory przygotowane dla eksperymentu ATLAS,
prowadzonego na akceleratorze LHC w CERN, stanowią istotną część aparatury, która posłużyła do
odkrycia bozonu Higgsa. Opracowany w laboratorium system do stymulacji elektrycznej i rejestracji
sygnałów z siatkówki oka jest rozwiązaniem unikatowym na skalę światową, stosowanym podczas badań
neurobiologicznych, których wyniki są publikowane
w najbardziej prestiżowych czasopismach z tej dziedziny, takich jak np. „Nature” i „Neuron”.

the ATLAS experiment conducted on CERN’s LHC
accelerator constitute an important piece of equipment that was used in the discovery of the Higgs
boson. The system for the electrical stimulation and
recording of signals from the retina is the only solution of this kind in the world, and it is used in neurobiological research, whose results are published
in the most prestigious journals in this field of science, such as “Nature” and “Neuron”.
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LABORATORIUM MIKRO
I NANO TOMOGRAFII

LABORATORY OF MICROAND NANO-TOMOGRAPHY

Laboratorium Mikro i Nano Tomografii (LMiNT) powstało na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej
w 2012 roku. Wyposażone jest w wysokorozdzielczy
nanotomograf rentgenowski Nanotom S firmy General Electric. Pomysłodawcy stworzenia laboratorium,
dr hab. inż. Jacek Tarasiuk oraz dr inż. Sebastian Wroński, środki na zakup sprzętu – ponad pół miliona euro
– uzyskali z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.
Rentgenowska tomografia komputerowa to nieinwazyjna metoda badawcza, umożliwiająca odwzorowanie struktury wewnętrznej badanego obiektu
na podstawie zarejestrowanych pod różnymi kątami
jego dwuwymiarowych projekcji. W badaniach prowadzonych tą metodą wykorzystuje się różnice we
własnościach absorpcyjnych materiałów, które – w zależności od składu – pochłaniają promieniowanie rentgenowskie w różnym stopniu. Złożenie dwuwymiarowych projekcji pozwala na odtworzenie przestrzennej
struktury badanego materiału. Tomografia znajduje
zastosowanie w badaniach:
• materiałowych (polimery, kompozyty, metale i ich
stopy);
• geologicznych (skały, minerały, skamieniałości);
• biologicznych (rośliny, miękkie i twarde tkanki biologiczne);
• inżynierskich (elektronika i półprzewodniki, inspekcja przemysłowa).

The Laboratory of Micro- and Nano-Tomography
was established at the Faculty of Physics and Applied Computer Science in 2012. It is equipped with
a Nanotom S high-resolution nano-tomography
system made by General Electric. The authors of
the idea to establish the laboratory, professor Jacek Tarasiuk and Sebastian Wroński, DSc, obtained
funds needed to purchase the equipment (over half
a million euro) from the Polish Science and Technology Fund.
X-ray computer tomography is a non-invasive
research method that enables the imaging of the
internal structure of studied objects based on their
two-dimensional projections recorded at different
angles. The research conducted with the use of this
method takes advantage of the differences in the
absorption properties of materials, which, depending on their composition, absorb X-ray radiation to
a varying extent. By superimposing two-dimensional projections, it is possible to reconstruct the spatial structure of the studied material. Tomography is
used in the following types of research:
• materials research (polymers, composites, metals
and metal alloys);
• geological research (rocks, minerals, fossils);
• biological research (plants, soft and hard biological
tissues);

a)

b)

c)

Kość – główny przedmiot badań w laboratorium: a) rozdzielczość 380 nm, b) rozdzielczość 5 µm, c) rozdzielczość 45 µm
Bone – the main object of research conducted at laboratory: a) resolution 380 nm, b) resolution 5 µm, c) resolution 45 µm

Sprawdza się też wszędzie tam, gdzie konieczne
jest poznanie struktury wewnętrznej obiektów w sposób nieniszczący (np. podczas badań obiektów muzealnych).
Większość badawczych tomografów rentgenowskich oferuje rozdzielczość rzędu kilku mikrometrów, która w wielu przypadkach jest niewystarczająca. Nanotom S, jako jeden z nielicznych, potrafi
dostrzec szczegóły o rozmiarach 200 nm. Duża moc
oraz szeroki zakres napięć lampy rentgenowskiej
umożliwiają badania różnorodnych materiałów – od
próbek biologicznych po stopy metali. W wybranych zagadnieniach analizy wykonywane przy użyciu tomografu dostępnego w AGH mogą zastąpić
kosztowne prace z wykorzystaniem promieniowania
synchrotronowego.

• engineering research (electronics and semiconductors, industrial inspection).
Tomography is useful whenever it is necessary to study the inner structure of objects using
non-destructive methods (e.g. in the studies of museum artefacts).
The resolution of most X-ray tomographs is on
the level of several micrometres, which in many
cases is not sufficient. Nanotom S is one of the few
systems that can see details whose size is equal to
200 nm. A high power and a wide range of voltage
of the X-ray tube enable testing various materials –
from biological samples to metal alloys. In certain
areas, analyses performed with the use of the tomograph available at AGH UST can replace expensive
tests involving the use of synchrotron radiation.
The main activity area of the laboratory are the
tests of the mechanical properties of cancellous
bone on the tissue level. The tests can contribute
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Karta pamięci microSD
MicroSD memory card

Mucha – rozdzielczość 15 µm
Fly – resolution 15 µm

Kondensator elektrolityczny
Electrolytic capacitor

Głowa muchy – rozdzielczość 1,5 µm
Head of a fly – resolution 1.5 µm

Laboratorium Mikro i Nano Tomografii Laboratory of Micro- and Nano-Tomography
Głównym kierunkiem działalności LMiNT są badania własności mechanicznych kości gąbczastej
na poziomie tkankowym. Mogą się one przyczynić do
stworzenia komputerowych modeli reakcji kości na
osadzony w niej implant. Będą pomocne także w modelowaniu zarówno procesów zrastania i odbudowy
kości, jak i jej zaniku (np. w procesie osteoporozy).
Aktywność pracowników laboratorium nie ogranicza się jedynie do poruszania zagadnień biomechanicznych. Realizowane są też badania z innych
dziedzin (inżynieria materiałowa, geologia, biologia
i medycyna). W ramach współpracy naukowej wewnątrz AGH oraz z innymi krakowskimi uczelniami
w laboratorium bada się m.in.: próbki geologiczne, porosty z Antarktydy, zastawki serca, meteoryty, budowlane materiały izolacyjne, kompozyty biopolimerowe,
odlewy magnezowe, wypełnienia kanałów zębowych,
cienkie pokrycia metaliczne, sita molekularne, obiekty
muzealne oraz elementy elektroniczne.
W laboratorium prowadzone są również zajęcia dydaktyczne z zakresu obrazowania, wizualizacji i topologicznej analizy struktur trójwymiarowych w różnych
materiałach. Szczegółowe informacje można znaleźć
na stronie internetowej: http://mint.fis.agh.edu.pl.

to the development of computer models of the reaction of bone to implants. They will also help in
modelling both the processes of bone bonding and
restoration, and bone atrophy (e.g. in the process
of osteoporosis).
The activity of the laboratory staff is not limited to biomechanical issues. They are also involved
in research in other fields (materials engineering,
geology, biology and medicine). As a part of scientific collaboration within AGH UST and with other Krakow universities, the laboratory is involved
in the tests of geological samples, lichens from
the Antarctic, heart valves, meteorites, insulating
building materials, biopolymer composites, magnesium castings, tooth root canal fillings, thin metallic coatings, molecular sieves, museum artefacts,
electronic elements, and others.
The laboratory is also a venue for classes on the
imaging, visualisation, and topological analysis of
three-dimensional structures in various materials.
Detailed information about the laboratory can be
found on its website: http://mint.fis.agh.edu.pl.

Ząb z uwidocznionymi kanałami
Tooth with root canals

Dioda LED
LED diode
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LABORATORIUM OBRAZOWANIA
MAGNETYCZNO-REZONANSOWEGO

LABORATORY
OF MAGNETIC RESONANCE
IMAGING

Laboratorium Obrazowania Magnetyczno-Rezonansowego Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej ma
charakter unikatowy i zajmuje szczególne miejsce
wśród laboratoriów uczelni prowadzących kształcenie
w zakresie fizyki medycznej.
Laboratorium dysponuje systemem obrazowania
magnetyczno-rezonansowego Cirrus 2 Open produkcji polsko-kanadyjskiej firmy MRI-TECH. Obrazowanie jest realizowane w polu 0.2 T wytwarzanym przez
magnesy stałe, a system został przystosowany do
obrazowania ludzi. Dużą jego zaletą jest otwartość
umożliwiająca swobodny dostęp do pola obrazowania,
testowanie nowych rozwiązań cewek nadawczo-odbiorczych i sekwencji impulsów, oprogramowania do
rejestracji i przetwarzania obrazów, programów do redukcji szumów zakłócających obrazy, a także wykonywanie badań naukowych dotyczących obrazowanych
obiektów. Oprogramowanie oraz obsługa systemu są
typowe i analogiczne do rozwiązań dla systemów obrazowania magnetyczno-rezonansowego stosowanych
powszechnie w diagnostyce medycznej. Ponieważ na
tym systemie nie prowadzi się badań diagnostycznych
pacjentów, jego możliwości mogą być w pełni wykorzystane do celów naukowych i dydaktycznych. Jest
to jedyny w skali kraju układ obrazowania magnetyczno-rezonansowego, na którym szkoli się studentów
podczas zajęć programowych oraz realizuje badania
na potrzeby prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Dzięki temu absolwenci są dobrze przygotowani
do pracy przy systemach obrazowania magnetyczno-rezonansowego w placówkach medycznych.
Działalność naukowa laboratorium obejmuje m.in.
analizę zagadnień dotyczących poprawy stosunku
sygnał / szum prowadzoną przy zastosowaniu procedur numerycznych, badania cewek kriogenicznych
z wysokotemperaturowych nadprzewodników o podwyższonej dobroci oraz prace nad biokompatybilnymi
materiałami ceramicznymi na implanty kości, zawierającymi także domieszki nanocząstek magnetycznych,
realizowane wspólnie z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Ponadto laboratorium ściśle
współpracuje z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w zakresie analizy i interpretacji
danych oraz podnoszenia jakości obrazowania.

The Laboratory of Magnetic Resonance Imaging at
the Faculty of Physics and Applied Computer Science is a unique facility which holds a special place
among the laboratories of the university, where classes are conducted in the field of medical physics.
The laboratory has a Cirrus 2 Open magnetic resonance imaging system made by the Polish-Canadian company MRI-TECH. Imaging is performed in
a 0.2 T field generated by permanent magnets, and
the system is adapted for the imaging of people.
A big advantage of the system is its open design,
which enables free access to the imaging field, the
testing of new solutions which concern sending-receiving solenoids and impulse sequences, software
for the recording and processing of images, software
for the reduction of noise in images, as well as conducting scientific research on imaged objects. The
software and the operation of the system are typical
and similar to those in magnetic resonance imaging
systems which are commonly used in medical diagnostics. Because the system is not used for the diagnostic testing of patients, its capacity can be fully
used for scientific and educational purposes. It is the
only magnetic resonance imaging system in Poland
that is used in the process of teaching students at
regular courses, as well as in research conducted by
students who work towards their bachelor and master theses and doctoral dissertations. This makes
it possible for the graduates to be well prepared to
work with magnetic resonance systems in health
care institutions.
The laboratory's research activities cover, for
example, the analysis of the improvement of the
signal-noise ratio conducted by means of numerical procedures, research on cryogenic solenoids
made with high-temperature superconductors of
increased quality factor, and research on biocompatible ceramic materials used as bone implants containing admixtures of magnetic nanoparticles, carried out jointly with the AGH UST Faculty of Materials
Science and Ceramics. The laboratory also works
closely with the John Paul II Specialist Hospital in
Krakow in the area of the analysis and interpretation
of data, and the improvement of imaging quality.
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Wydział Matematyki
Stosowanej

Faculty of Applied
Mathematics

Działalność naukowo-badawcza wydziału ma
szeroki zakres i dotyczy:

The research and development activities of the
faculty have a wide range and cover:

• teorii grafów, kombinatoryki i informatyki
teoretycznej,
• algorytmów kwantowych,
• złożoności problemów ciągłych w różnych
modelach obliczeniowych,
• wspomagania komputerowego badań w dziedzinie
fizyki matematycznej,
• badań jakościowych i numerycznych dla równań
różniczkowych stosowanych w modelach
przyrodniczych,
• dyskretnych i ciągłych układów dynamicznych,
• geometrii różniczkowej,
• ogólnej teorii spektralnej operatorów i jej
zastosowań,
• statystyki matematycznej,
• matematyki finansowej i sterowania
stochastycznego.

• graph theory, combinatorics, and theoretical
computer science,
• quantum algorithms,
• complexity of continuous problems in different
computational models,
• computer-aided research in mathematical
physics,
• qualitative and numerical research for differential
equations used in natural science models,
• discrete and continuous dynamical systems,
• differential geometry,
• general spectral theory of operators and its
applications,
• mathematical statistics,
• financial mathematics and stochastic control.
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BAZA LABORATORYJNA
WYDZIAŁU MATEMATYKI
STOSOWANEJ

LABORATORY FACILITIES AT
THE FACULTY OF APPLIED
MATHEMATICS

Wydział Matematyki Stosowanej posiada dwie pracownie komputerowe. Każda z nich wyposażona jest
w piętnaście nowoczesnych komputerów z dostępem
do Internetu oraz z zainstalowanym system operacyjnym Windows oraz Linux. Programy specjalistyczne
zainstalowane na komputerach to:
• MATHEMATICA – system obliczeń symbolicznych
i numerycznych opracowany dla naukowców i inżynierów. Charakteryzują go wysoka wydajność
obliczeniowa, szerokie możliwości wizualizacji i prezentacji danych oraz przenośność. Dużym wsparciem w badaniach matematycznych jest możliwość
wykonywania ścisłych przekształceń analitycznych
(uproszczanie wzorów, obliczenia symboliczne całek i pochodnych itd.);
• STATISTICA – uniwersalny, zintegrowany system
służący do statystycznej analizy danych, tworzenia
wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji.
W skład systemu wchodzi wszechstronny zestaw
zaawansowanych procedur analitycznych stosowanych w nauce, biznesie, technice;
• MAPLE – służy do wykonywania obliczeń symbolicznych.
W AGH działa także platforma e-learningowa,
gdzie znajdują się obszary wydziałowe, jak również
innych jednostek. Platforma jest wykorzystywana do
zajęć z przedmiotów takich jak:
• Wstęp do logiki i teorii mnogości;
• Algebra;
• Mathematical Analysis;
• Programowanie i języki programowania II.

The Faculty of Applied Mathematics has two computer rooms. Each of them is equipped with fifteen
modern computers with access to the Internet, and
operating systems Windows and Linux. The following specialist software is installed on the computers:
• MATHEMATICA – a system for symbolic and numerical computation designed for scientists and
engineers. Its characteristic feature is a high
computational efficiency, a broad spectrum of
visualisation and data presentation possibilities,
as well as portability. A significant support in
mathematical tests and research is a possibility
to conduct exact analytical transformations (reducing formulas, symbolic computation of integrals and derivatives, etc.)
• STATISTICA – an all-purpose, integrated system
for the statistical analysis of data, making graphs,
performing operations on databases, data transformation, and building applications. The system
consists of a versatile set of advanced analytical
procedures which are applied to science, business, and technology.
• MAPLE – used for symbolic computation.
AGH UST also hosts an e-learning platform with
sections assigned to individual faculties, as well as
other university units. The platform is used for university classes, such as:
• Introduction to logics and set theory;
• Algebra;
• Mathematical analysis;
• Programming and programming languages II.
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Wydział
Humanistyczny

Faculty
of Humanities

Działalność naukowo-badawcza wydziału
koncentruje się między innymi na:

The research and development activities of
the faculty focus on the following areas:

• humanistycznych i społecznych aspektach rozwoju
współczesnych technologii, w tym społecznych
i kulturowych konsekwencjach stosowania
innowacji technologicznych (np. wpływ telepracy
na rozwój praktyk życia zawodowego i rodzinnego,
znaczenie nowych technologii medialnych
w przemianach aktywności publicznej i społecznej,
Internet w procesach integracji i dezintegracji grup
etnicznych),
• duchowości pozareligijnej i polskich niewierzących,
• badaniu problemów starzejącego się
społeczeństwa,
• przedsiębiorczości i innowacyjności w sferze
gospodarczo-społecznej.

• humanistic and social aspects of the development
of contemporary technologies, including the
social and cultural consequences of the use of
technological innovations
(e.g. the impact of telework on the development
of practices in professional and family life, the
influence of new media technologies on changes
in public and social activity, the Internet in the
processes of integration and disintegration of
ethnic groups),
• non-religious spirituality and Polish atheists,
• research into the problems of an aging society,
• entrepreneurship and innovativeness in the socioeconomic sphere.
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BAZA LABORATORYJNA
LABORATORY FACILITIES AT
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO THE FACULTY OF HUMANITIES
Zaplecze laboratoryjne Wydziału Humanistycznego
stanowią dwie pracownie komputerowe oraz pracownia focusowa. Każda z pracowni komputerowych
wyposażona jest w dwadzieścia nowoczesnych komputerów z dostępem do Internetu oraz z zainstalowanymi programami specjalistycznymi, takimi jak:
• SPSS Statistics 22 (PS IMAGO PRO) licencja
ogólnouczelniana – program statystyczny dla Socjologii (licencja z możliwością instalacji na prywatnych komputerach studentów);
• MaxQda v.11 – program do jakościowej analizy
danych;
• Adobe Photoshop Extended CS6 PL WIN EDU
– program zaawansowanej grafiki;
• CorelDRAW Graphics Suite X7 Education License
– program do obróbki grafiki;
• Serena OpenPro 1.4 – program do wspomagania
zarządzania projektami;
• Google Web Designer Beta – oprogramowanie do
tworzenia interaktywnych projektów w HTML5;
• Lime Survey 2.05+ – aplikacja internetowa na
serwerze wydziałowym do prowadzenia badań za
pomocą kwestionariuszy online.
Studenci Socjologii oraz Kulturoznawstwa podczas zajęć warsztatowych prowadzonych w pracowniach komputerowych uczą się m.in. projektowania
graficznego, analizy jakościowej danych (w tym
tekstów medialnych, urzędowych), analizy trendów

The laboratory facilities at the Faculty of Humanities
consist of two computer rooms and a focus group
interview room. Each of the computer rooms is
equipped with twenty modern computers with access to the Internet, and specialist software, such as:
• SPSS Statistics 22 (PS IMAGO PRO) – a general
university licence – statistical software for Sociology (the licence allows for installation on students' private computers);
• MaxQda v.11 – software for qualitative data analysis;
• Adobe Photoshop Extended CS6 PL WIN EDU
– advanced graphics software;
• CorelDRAW Graphics Suite X7 Education License
– graphics processing software;
• Serena OpenPro 1.4 – project management support software;
• Google Web Designer Beta – software for developing interactive designs in HTML5;
• Lime Survey 2.05+ – an Internet application on
the faculty's server for conducting research using
online surveys.
During workshop-type classes conducted in the
computer rooms, students of Sociology and Cultural Studies learn to do such things as graphic design, qualitative data analysis (including media and
official texts), the analysis of Internet trends, basic computer science and programming, Internet

Laboratorium fokusowe – pokój dla
uczestników badania
Focus group interview room – room for participants
of research projects

Laboratorium fokusowe – pokój z lustrem weneckim
dla obserwatorów
Focus group interview room – room for viewers
with one-way mirror
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Baza laboratoryjna Wydziału Humanistycznego Laboratory facilities at the Faculty of Humanities
w Internecie, podstaw informatyki i programowania, technologii internetowej oraz tworzenia grafiki
komputerowej. Zajęcia warsztatowe stanowią ważną część zajęć praktycznych prowadzonych na Wydziale Humanistycznym w ramach studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych.
Pracownia focusowa służy do prowadzenia zogniskowanego wywiadu grupowego (ang. focus
group interview), przeprowadzanego w kilkuosobowej grupie badanych. W badaniach fokusowych
spontaniczne refleksje i komentarze służą rekonstruowaniu jawnych i ukrytych znaczeń oraz wzorów postrzegania, myślenia i oceniania. Badanie
fokusowe jest nagrywane (zarówno dźwięk jak i obraz), a na podstawie zapisu wideo oraz skryptu sporządzany jest raport zawierający wnioski badawcze.
Pomieszczenia pracowni focusowej zostały wyposażone w lustro weneckie, umożliwiające obserwację
zachowań badanych, oraz nowoczesne urządzenia
rejestrujące obraz i dźwięk (kamery i mikrofony sufitowe) w jakości HD.
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technology, and the creation of computer graphics.
These workshop-type classes are an important element of practical courses conducted at the Faculty
of Humanities as a part of undergraduate and graduate studies, as well as postgraduate programmes.
The focus group interview room is used for
conducting interviews in focus groups of several
people. In focus group interviews, spontaneous
statements and comments are used to reconstruct
open and hidden meanings and the patterns of observation, thought, and evaluation. Focus group interviews are recorded (both voice and image), and
the recordings and scripts are later used to prepare
reports with research conclusions. The focus group
interview room is equipped with a one-way mirror,
which enables the observation of the responders'
behaviour, as well as with state-of-the-art HD-quality image and sound recording equipment (cameras and ceiling microphones).

Akademickie
Centrum Materiałów
i Nanotechnologii

Academic Centre
for Materials and
Nanotechnology

127

Działalność naukowo-badawcza prowadzona
w Centrum obejmuje m.in.:

The research and development activity of the
Centre involves:

• własności fizyczne w ultraniskich temperaturach,
• naturę stanów elektronowych i przewodnictwa
w złączach izolator topologiczny-grafen oraz
nadprzewodnik-grafen,
• fizykochemię powierzchni metali
i półprzewodników,
• domieszki magnetyczne badane metodami
spektroskopii rentgenowskiej i gamma,
• samoorganizację na poziomie molekularnym
w wieloskładnikowych układach organicznych,
• mechanizm rekombinacji nośników ładunku
generowanych w wyniku absorpcji światła,
• komórki pamięci magnetycznej, nanostruktury
logiki spinowej,
• struktury nanokapsułek do kontrolowanego
uwalniania związków,
• nanozawiesiny,
• materiały metaliczne do pracy w szczególnie
trudnych warunkach eksploatacyjnych.

• physical properties in ultra-low temperatures,
• electronic structure and conductivity at
the topological insulator-graphene and
superconductor-graphene interfaces,
• physical chemistry of the surface of metals and
semiconductors,
• magnetic dopants probed with X-ray and gamma
spectroscopy,
• self-organisation at the molecular level in
multicomponent organic systems,
• recombination mechanism of charge carriers
generated as a result of light absorption,
• magnetic memory cells, spin logic
nanostructures,
• structures of nanocapsules for controlled
compound release,
• nanosuspensions,
• metal-based materials working under particularly
severe conditions.

LABORATORIUM CIENKICH
WARSTW I NANOSTRUKTUR
ORAZ SPEKTROSKOPII
FOTOELEKTRONÓW
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LABORATORY OF THIN
FILMS, NANOSTRUCTURES
AND PHOTOELECTRON
SPECTROSCOPY

Znaczny wzrost wymagań stawianych nanomateriaA significant increase of requirements imposed
łom spowodował szybki postęp w opracowywaniu
upon nanostructures has resulted in a rapid proi wdrażaniu nowych technologii ich wytwarzania.
gress in the development and implementation of
Technologie próżniowe, w tym metoda reaktywnego
new technologies of their fabrication. Vacuum techrozpylania jonowego, umożliwiają otrzymanie matenologies, including the reactive ion sputtering meriałów o właściwościach trudno osiągalnych za pothod, make it possible to develop materials whose
mocą innych technologii.
properties would be difficult to achieve with the use
Stanowisko laboratoryjne w Laboratorium Cienof alternative technologies.
kich Warstw i Nanostruktur składa się z dwóch
The deposition system at the Laboratory of Thin
próżniowych komór procesowych firmy Mantis,
Films and Nanostructures consists of two vacuum
spełniających standardy ultrawysokiej próżni (UHV).
chambers made by Mantis, which fulfil the condiPierwsza komora procesowa umożliwia wytwarzations of ultra-high vacuum (UHV). The first chamnie nanocząstek metali i tlenków metali metodą IGC
ber enables the deposition of metal or metal oxide
(Inert Gas Condensation). Rozkład wielkości nanonanoparticles by means of the Inert Gas Condensacząstek jest kontrolowany poprzez odpowiedni dobór
tion (IGC) method. The size of nanoparticles and its
parametrów procesu, głównie za pomocą spektrometru masowego zainstalowanego na drodze strumienia nanocząstek. Możliwe jest również jednoczesne
pokrywanie nanocząstek cienkowarstwową otoczką z innego metalu lub
tlenku metalu, czyli otrzymywanie nanocząstek w otoczkach (core / shell nanoparticles). Druga komora procesowa
służy do nanoszenia jednoczesnego lub
sekwencyjnego wieloskładnikowych
cienkich warstw oraz struktur wielowarstwowych metali i związków metali
o kontrolowanym składzie chemicznym
i grubości.
W obu komorach procesowych możliwa jest kontrola temperatury podłoża
(25–800°C), regulacja napięcia polaryStanowisko laboratoryjne składające się z dwóch próżniowych komór
zacji podłoża (0–600 V) oraz regulacja
procesowych firmy Mantis: pierwsza komora procesowa umożliwia
prędkości obrotu uchwytu z podłożem
wytwarzanie nanocząstek metali i tlenków metali, druga komora procesowa
(0–20 rpm). Pomiar szybkości nanosłuży do nanoszenia wieloskładnikowych cienkich warstw
szenia warstw umożliwia waga kwaroraz struktur wielowarstwowych metali i związków metali
cowa. Próbki nanoszone są na podłoża
Deposition system consisting of two vacuum chambers made by Mantis:
o średnicy 2 cali, jak również mniejsze the first chamber enables the growth of metal and metal oxide nanoparticles,
o nieregularnym kształcie. Komory pro- the second chamber is used for the sputtering of multi-component thin layers
and multi-layers of metals and metal compounds
cesowe połączone są próżnioszczelnie

distribution are controlled by a suitable
selection of process parameters, mainly with the use of a mass spectrometer
placed in the processing chamber. It is
possible to cover nanoparticles in situ
with a thin-layer of another metal or
metal oxide, i.e. to develop core / shell
nanoparticles. The other chamber is
used for simultaneous or sequential
sputtering of multi-component thin layers and multilayers of metals and metal compounds of controlled chemical
composition and thickness.
In both processing chambers, it is
possible to monitor the temperature
of the substrate (25–800°C), to impose
substrate bias (0–600 V), and to adjust
Spektrometr fotoelektronów firmy ULVAC-PHI, INC. wyposażony
w klastrowe działo jonowe (Ar-GCIB)
the substrate rotation (0−20 rpm). The
Photoelectron spectrometer made by ULVAC-PHI, INC. equipped
deposition rate is monitored by a QCM
with an argon gas cluster ion beam (Ar-GCIB)
(quartz crystal microbalance). Thin
films are deposited on substrates of
z wchodzącą w skład systemu komorą załadowczą
2 inches in diameter, as well as smaller substrates
umożliwiającą szybkie wprowadzanie, magazynowaof irregular shapes. The processing chambers are
nie i transfer podłoży pomiędzy otoczeniem a komoconnected vacuum-tight with a load-lock, which enrami procesowymi.
ables fast loading, as well as the storing and transfer
Wytworzone materiały mogą być poddane badaof substrates between the chambers.
niom przy wykorzystaniu spektroskopii fotoelektroMaterials characterization can be performed
nów XPS/UPS w spektrometrze PHI 5000 VersaProthrough X-ray photoelectron spectroscopy (XPS/
beII (ULVAC-PHI, Chigasaki, Japan), która dostarcza
UPS) on a PHI 5000 VersaProbeII spectrometer (ULinformacji o wierzchnich, rzędu atomowej grubości
VAC-PHI, Chigasaki, Japan), which provides informawarstwach materiału. Spektrometr wyposażony jest
tion about the composition of the uppermost atomic
w monochromatyczne źródło promieniowania rentlayers of solid materials. The apparatus is equipped
genowskiego (Al Kα 1486,6 eV) oraz źródło promiewith a monochromatic Al X-ray source (emitting at
niowania w zakresie ultrafioletu (HeI 21,2 eV i HeII
1486.6 eV) and a helium lamp (emitting at 21.2 eV or
40,8 eV). Urządzenie jest dodatkowo wyposażone
40.8 eV). The spectrometer is also equipped with an
w działo jonowe umożliwiające profilowanie głęboargon gas cluster ion beam (Ar-GCIB) and a monkościowe wiązką klastrów argonu o rozmiarach z zaoatomic Ar ion gun. The Ar-GCIB can operate at
kresu 1000–5000 atomów/klaster przyśpieszanych
beam energies up to 20 keV and cluster size up to
energiami 5−20 keV. Drugie działo jonowe umoż5000 atoms/cluster. The monoatomic Ar ion gun can
liwia rozpylanie wiązką mono-atomowych jonów
operate with beam energies up to 5 keV. The Ar-GCIB
argonu o maksymalnej energii 5 keV. Zastosowanie
sputtering results in a significant reduction in penewiązki klastrów argonu (Ar-GCIB) pozwala rozpylać
tration depth of the ion, which causes only surface
powierzchnię, pozostawiając niżej położone warstwy
localized damage, and thus preserves the chemical
w stanie nienaruszonym. W ten sposób uzyskuje się
structure in the subsurface region. This recently inprofil głębokościowy składu i struktury chemicznej
troduced advanced technique is mostly suited for
niżej położonych warstw. Ta dynamicznie rozwijająca
organic materials analysis.
się technika dedykowana jest w szczególności badaniom materiałów organicznych.
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LABORATORIUM MIKROSKOPII
ELEKTRONOWEJ
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LABORATORY OF ELECTRON
MICROSCOPY

Wyposażenie Laboratorium Mikroskopii ElektronoThe equipment of the Laboratory of Electron Microswej stanowią trzy urządzenia: transmisyjny mikrocopy consists of three devices: a transmission elecskop elektronowy FEI Tecnai TF 20 X-TWIN oraz skatron microscope FEI Tecnai TF 20 X-TWIN, and two
ningowe mikroskopy elektronowe typu DualBeam
dual beam systems, which incorporate a scanning
(SEM/FIB) – FEI Versa 3D i FEI Quanta 3D 200i.
electron microscope (SEM) and a focused ion beam
Tecnai TF20 X-TWIN jest wysokorozdzielczym
microscope (FIB) in a single system – DualBeam
transmisyjnym mikroskopem elektronowym z dzia(SEM/FIB) – FEI Versa 3D and FEI Quanta 3D 200i.
łem elektronowym z emisją polową (FEG), oferująThe high-resolution transmission electron micym możliwość pracy przy napięciu przyspieszającym
croscope (HRTEM) – Tecnai TF20 X-TWIN with a field
200 kV. Bardzo dobra zdolność rozdzielcza mikroskopu
emission gun (FEG) can work with an accelerating
(≤ 0,22 nm) w połączeniu z możliwością pracy w tryvoltage of 200 kV. A very good resolution of the mibie skaningowo-transmisyjnym (STEM) oraz analizy
croscope (≤ 0.22 nm) combined with the scanninglokalnego składu chemicznego (zintegrowany detek-transmission electron microscopy (STEM) mode of
tor EDS) czynią z mikroskopu precyzyjne narzędzie do
operation and integrated energy dispersive X-ray
badań mikrostruktury
spectroscopy (EDS)
materiałów metaliczdetector (enabling the
nych, ceramicznych,
analysis of local chepolimerowych czy też
mical
composition)
kompozytowych.
make the microscope
Wysokorozdzielczy
a versatile tool for exaskaningowy mikroskop
mining metallic, ceelektronowy z kolumną
ramic, polymer and
jonową (FIB) – FEI Vercomposite materials.
sa 3D umożliwia pracę
The high resolution
przy napięciu przyspiedual beam microscoszającym w zakresie od
pe – FEI Versa 3D can
200 V do 30 kV w wawork with an accelerunkach zarówno wysorating voltage within
kiej, jak i niskiej próżni.
the range from 200 V
Za pomocą tego urząto 30 kV under high
dzenia możliwe jest oband low vacuum conrazowanie powierzchni
ditions. The device
materiałów z rozdzielallows the imaging
czością 1 nm. Mikroof material surface
skop posiada spektrowith a resolution of
metr dyspersji energii
1 nm. The microscope
promieniowania renis equipped with an
tgenowskiego (EDS),
EDS detector and a
który umożliwia analizę
system for the analyskładu chemicznego
sis of backscattered
badanych materiałów.
electron
diffraction
Do mikroskopu dołą(EBSD),
which
enables
Wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy
Tecnai TF20 X-TWIN
czony jest też system
the testing of crystalHigh-resolution transmission electron microscope
do analizy dyfrakcji
lographic orientation
Tecnai
TF20
X-TWIN
elektronów wstecznie
and phase mapping.

rozproszonych (EBSD),
The cooling and heating stages give an
pozwalający m.in. na
badanie orientacji kryopportunity to carry
out observations in
stalograficznych oraz
the temperature range
wyznaczanie map fazowych.
Mikroskop
from -20°C to 1500°C.
The ion column, which
pozwala na prowadzenie obserwacji w tememits a convergent
peraturach od -20
beam of gallium ions,
do 1500°C. Obecna
enables a three-diw mikroskopie kolummensional analysis of
na jonowa, emitująca
material (ion etching
zogniskowaną wiązkę
layer-by--layer), or a
jonów galu, daje możmodification of the
Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy
z
kolumną
jonową
–
FEI
Versa
3D
liwość m.in. analizy
material surface in the
High-resolution scanning electron microscope
trójwymiarowej matenanometric scale.
with a focused ion beam – FEI Versa 3D
riału (trawienie jonowe
The third device
warstwa-po-warstwie)
which belongs to the
czy też modyfikacji powierzchni materiału w skali naLaboratory of Electron Microscopy is a FEI Quannometrycznej.
ta 3D 200i dual beam microscope – which is used
Trzecim z instrumentów stanowiących wyposażenie
for the preparation of thin foils for further testing
Laboratorium Mikroskopii Elektronowej jest skaningowy
and analysis by means of the transmission micromikroskop elektronowy z kolumną jonową – FEI Quanscope.
ta 3D 200i – dedykowany do preparatyki cienkich folii do
dalszych badań za pomocą mikroskopu transmisyjnego.

Skaningowy mikroskop elektronowy z kolumną jonową – FEI Quanta 3D 200i – dedykowany do preparatyki cienkich folii
do dalszych badań za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego
Scanning electron microscope with a focused ion beam – FEI Quanta 3D 200i – used specifically for the preparation of thin
foils for further tests and analysis by means of the transmission electron microscope
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LABORATORIUM
ABLACJI LASEROWEJ
I NANOSTRUKTURYZACJI

LABORATORY
OF LASER ABLATION
AND NANOSTRUCTURING

Laboratorium Ablacji Laserowej i Nanostrukturyzacji składa się z trzech pomieszczeń: laboratorium
osadzania warstw z materiału wybijanego z tarczy
za pomocą impulsów światła laserowego (PLD) oraz
dwóch pomieszczeń o wysokiej klasie czystości (tzw.
cleanroom), w których znajdują się urządzenia do litografii elektronowej (EBL), trawienia jonowego oraz
nanoszenia warstw.
W laboratorium możliwe jest wykonanie cienkich
warstw o kontrolowanym składzie chemicznym na różnorodnych podłożach techniką PLD z wykorzystaniem
ekscymerowego lasera impulsowego Coherent COMPexPro 110F (częstotliwość 1–100 Hz). Układ wyposażony jest w odbiciowy dyfraktometr wysokoenergetycznych elektronów (RHEED), który umożliwia badanie in
situ struktury krystalograficznej i morfologii powierzchni nanoszonej warstwy. Cienkie warstwy przygotowane
w laboratorium PLD mogą być następnie nanostrukturyzowane w pomieszczeniach cleanroom.
W pomieszczeniu czystym klasy 100 znajduje się
urządzenie do litografii elektronowej (Raith eLine+)
z interferometrem laserowym, które umożliwia naświetlanie elementów o rozmiarach rzędu 10 nm
na powierzchni próbki o rozmiarach do 4 cali. Dodatkowo w pomieszczeniu znajduje się stół procesowy (Arias) składający się z płyty grzewczej, myjki

The Laboratory of Laser Ablation and Nanostructuring consists of three zones: a laboratory of thin
film deposition with pulsed laser deposition (PLD),
and two rooms of high cleanliness (the so-called
“cleanroom”), where devices for electron-beam lithography (EBL), ion etching, and thin-film sputtering
are installed.
The laboratory enables the fabrication of thin
films of controlled chemical composition on various
substrates by the PLD technique using an excimer
pulsed laser Coherent COMPexPro 110F (frequency 1–100 Hz). Moreover, the system is equipped
with reflection high-energy electron diffractometer
(RHEED), which allows to perform in situ tests of
crystallographic structure, as well as to examine the
morphology of deposited thin films. The films can be
then further nanostructured in the cleanroom.
The cleanroom of class 100 is equipped with an
electron-beam lithography system (Raith eLine+)
with a laser interferometer, which enables the exposure of elements with planar dimensions ranging
down to 10 nm for the samples of a diameter up to
4 inches. Moreover, for the processing purposes, a
wet-bench with hot plate, an ultrasonic bath and
a resist spinner (Arias) are available together with
a high class optical microscope with polarization

Urządzenie do osadzania warstw z materiału wybijanego
z tarczy za pomocą impulsów światła laserowego (PLD)
Device for thin film deposition of material struck from
a target by means of pulsed laser deposition (PLD)

Pomieszczenie czyste klasy 100 (tzw. cleanroom) wyposażone
m.in. w urządzenie do litografii elektronowej (Raith eLine+)
Cleanroom of class 100 with a device for electron-beam
lithography (Raith eLine+)

ultradźwiękowej i wirówki do nakładania, wygrzewania i usuwania rezystów oraz wysokiej klasy optyczny
mikroskop polaryzacyjny (Nikon). W pomieszczeniu
czystym klasy 1000 znajduje się urządzenie do trawienia jonowego Microsystems IonSys 500 (wyposażone w działo jonowe z plazmowym generatorem RF
i spektrometr cząstek SIMS), umożliwiające trawienie
cienkich warstw z nanometrową precyzją. Dodatkowo, system wyposażony jest w magnetronowe źródło
służące do nanoszenia warstw metalicznych (w szczególności Al) i dielektrycznych (Al2O3). W pomieszczeniu znajduje się również profilometr kontaktowy (Bruker Dektak) służący do pomiaru grubości i szorstkości
wytworzonych warstw.

filters (Nikon). The apparatus for ion etching, IonSys 500 made by Microsystems, equipped with an
RF plasma generator and a SIMS spectrometer, is
placed in the second part of the cleanroom of class
1000. The system allows precise etching of thin films
with a nm resolution. There is also a magnetron
source for metallic (in particular Al) and dielectric
(Al2O3) film deposition. The thickness and roughness of fabricated thin films can be determined by
a contact profilometer (Bruker Dektak) installed in
the laboratory.
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Pomieszczenie czyste klasy 1000 wyposażone w urządzenie do trawienia jonowego (Microsystems IonSys 500)
oraz profilometr kontaktowy (Bruker Dektak)
Cleanroom of class 1000 with a device for ion etching, IonSys 500 made by Microsystems,
as well as a contact profilometer (Bruker Dektak)

134

KATALOG APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ I LABORATORIÓW:
www.laboratoria.agh.edu.pl

WYDZIAŁY / FACULTIES
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Faculty of Mining and Geoengineering
www.gorn.agh.edu.pl

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Faculty of Materials Science and Ceramics
www.ceramika.agh.edu.pl

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Faculty of Metals Engineering and Industrial
Computer Science
www.metal.agh.edu.pl

Wydział Odlewnictwa
Faculty of Foundry Engineering
www.odlewnictwo.agh.edu.pl

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki
i Inżynierii Biomedycznej
Faculty of Electrical Engineering, Automatics,
Computer Science and Biomedical Engineering
www.eaiib.agh.edu.pl
Wydział Informatyki, Elektroniki
i Telekomunikacji
Faculty of Computer Science, Electronics and
Telecommunications
www.iet.agh.edu.pl
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
www.imir.agh.edu.pl
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Faculty of Geology, Geophysics and Environmental
Protection
www.wggios.agh.edu.pl
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Faculty of Mining Surveying and Environmental
Engineering
www.geod.agh.edu.pl

Wydział Metali Nieżelaznych
Faculty of Non-Ferrous Metals
www.wmn.agh.edu.pl
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Faculty of Drilling, Oil and Gas
www.wnig.agh.edu.pl
Wydział Zarządzania
Faculty of Management
www.zarz.agh.edu.pl
Wydział Energetyki i Paliw
Faculty of Energy and Fuels
www.weip.agh.edu.pl
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Faculty of Physics and Applied Computer Science
www.fis.agh.edu.pl
Wydział Matematyki Stosowanej
Faculty of Applied Mathematics
www.wms.agh.edu.pl
Wydział Humanistyczny
Faculty of Humanities
www.wh.agh.edu.pl

WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE / FACULTIES
OUTSIDE KRAKOW

INNE PODSTAWOWE JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE / OTHER BASIC UNITS

Wydział Geotechnologii w Jastrzębiu-Zdroju
Faculty of Geotechnology in Jastrzębie-Zdrój
www.wgt.agh.edu.pl

Akademickie Centrum Materiałów
i Nanotechnologii AGH
Academic Centre for Materials
and Nanotechnology
www.acmin.agh.edu.pl

Wydział Inżynierii Wytwarzania w Mielcu
Faculty of Manufacturing Engineering in Mielec
www.wiw.agh.edu.pl

135

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

AGH UNIVERSITY OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY IN KRAKOW

al. A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
www.agh.edu.pl

al. A. Mickiewicza 30
30-059 Krakow, Poland
www.agh.edu.pl/en

Innowator AGH
AGH UST Innovator

www.agh.edu.pl

Nowoczesne laboratoria
w Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Modern laboratories
at the AGH University of Science
and Technology in Krakow, Poland

