
NAZWA DYSCYPLINA ZASTOSOWANIE SŁOWA KLUCZOWE KONTAKT 

WYSOKOROZDZIELCZY 
SKANINGOWY MIKROSKOP 
ELEKTRONOWY Z DZIAŁEM 
POLOWYM 7600F FIRMY 

JEOL (FE-SEM) Z 
MIKROSONDĄ 

RENTGENOWSKĄ EDS 

 fizyka 

 skaningowy mikroskop elektronowy z detektorem EDS (Energy 
Dispersive X-Ray Spectroscopy) pozwala na analizę ilościową i 
jakościową badanych materiałów, w mikrometrycznej i 
nanometrycznej skali 

 mikroskop wyposażony jest dodatkowo w przystawkę „Cryo-SEM", 
umożliwiającą preparowanie in-situ, transfer do komory mikroskopu 
oraz badanie w stanie zamrożonym próbek zawierających wodę lub 
inne ciecze, próbek ciekłych oraz próbek podatnych na zniszczenia 
radiacyjne pod wiązką elektronową, niestabilnych lub łatwo 
kontaminujących, a w szczególności zamrożonych tkanek roślinnych i 
zwierzęcych 

 przystawka ta pozwala na badania próbek środowiskowych 

 obrazowanie 
 elektrony wtórne (SE) 
 elektrony wstecznie rozproszone (BSE) 
 analiza składu chemicznego 
 morfologia 
 detektor 
 EDS - Energy Dispersion Spectroscopy 
 przystawka Cryo SEM 
 aerosole atmosferyczne 
 materiały tlenkowe 
 nanorurki i grafeny 
 cienkie warstwy 
 stopy i związki międzymetaliczne 

prof. dr hab. Ewa 
Talik 

tel. 32 359 11 14 
tel. 32 359 16 89 

UKŁAD DO HODOWLI 
MONOKRYSZTAŁÓW 
METALI, ZWIĄZKÓW 

MIĘDZYMETALICZNYCH I 
STOPÓW METODĄ 

CZOCHRALSKIEGO Z 
LEWITUJĄCEJ PRÓBKI  

 hodowla monokryształów trudnotopliwych materiałów nawet dla 
bardzo małej ilości materiału wyjściowego (od 0.6 g masy) 

 wysoka próżnia wstępnego wygrzewania (10-9 tora), atmosfera 
czystego argonu i brak kontaktu z tyglem (lewitacja) w trakcie 
hodowli pozwalają utrzymać wysoką czystość próbki 

 otrzymywane są monokryształy związków międzymetalicznych, np. 
dla zastosowań w chłodziarkach magnetycznych 

 hodowla monokryształów związków 
międzymetalicznych 

 generator wysokiej częstotliwości 
 metoda Czochralskiego 

PIEC RUROWY 3 STREFOWY 

 hodowla monokryształów metodą transportu chemicznego 
 hodowla innowacyjnych materiałów, np. domieszkowane porowate 

tlenki manganu czy fosforany o strukturze oliwinu 
 otrzymywane materiały mają znaczenie aplikacyjne w dziedzinie 

optoelektroniki, ochronie środowiska, medycynie, elektronice itp.  

 ochrona środowiska 
 optoelektronika 
 elektronika 
 medycyna 
 piezoelektryki struktura elektrowa XPS 

ELEKTRONICZNA WAGA 
TYPU CAHNA 

 układ pozwala mierzyć podatność magnetyczną w polu 
magnetycznym do 0,2 tesli 

 mikrowaga charakteryzuje się czułością 10 μN 
 zakres temperaturowy pomiaru podatności zawiera się w przedziale 

4.2-1000 K 
 rozwiązanie techniczne układu pozwala prowadzić pomiar w 

atmosferze ochronnej helu 

 własności magnetyczne 
 podatność magnetyczna 
 metoda Faradaya 
 mikrowaga magnetyczna 
 SQUID 



NAZWA DYSCYPLINA ZASTOSOWANIE SŁOWA KLUCZOWE KONTAKT 

PIEC RUROWY 
TRÓJSTREFOWY Z OPCJĄ 
PIONOWĄ I POZIOMĄ, 
SYSTEM ATMOSFERY 

OCHRONEJ 
 fizyka 
 chemia 
 badania 

materiałowe 

 synteza chemiczna i wzrost monokryształów metodą transportu 
chemicznego przy użyciu pieca rurowego trójstrefowego Φ60mm 

 hartowanie materiałów z grawitacyjnym zrzutem próbki 
 maksymalna ciągła temperatura 1200C 
 przy opcji pionowej możliwość stosowania reaktora gazoszczelnego 

 piec rurowy trójstrefowy 

dr Paweł Zajdel 
tel. 32 359 19 78 

PRACOWNIA 
DYFRAKTOMETRU 

PROSZKOWEGO HZG-4 

 określanie struktury krystalicznej i składu fazowego materiałów 
polikrystalicznych 

 badania dyfrakcyjne proszkowe w temperaturze pokojowej 
 anody Cu, Cr 
 próbka montowana pionowo 

 dyfraktometr HZG-4 

UKŁADY DO HODOWLI 
KRYSZTAŁÓW 

I PRODUKCJI CERAMIK 
ZWIĄZKÓW 

O STRUKTURZE 
PEROWSKITU 

 fizyka 
 chemia 

 układy wykorzystywane do hodowli kryształów pozwalają na 
otrzymywanie wysokiej jakości optycznej kryształów 
ferroelektrycznych/relaksorów oraz służą do wytwarzania ceramik 
dużej gęstości 

 liczne zastosowania w elektronice (pamięci terabitowe), 
telekomunikacji (telefony komórkowe), medycynie (USG), 
motoryzacji (sterowanie zużyciem paliwa) i sporcie (piezoelektryczne 
narty)  

 kryształ 
 ceramika 
 związki o strukturze perowskitu 
 perowskit 

prof. dr hab. Antoni 
Kania 

prof. dr hab. 
Zbigniew Ujma 

mgr Irena Gruszka 
tel. 32 359 15 79   

MIKROSKOP 
ELEKTRONOWY FIRMY JEOL 

Z MIKROSONDĄ 
RENTGENOWSKĄ EDS 

 fizyka 

 skaningowy mikroskop elektronowy z detektorem EDS (Energy 
Dispersive X-Ray Spectroscopy) pozwala na analizę ilościow 
i jakościową składu chemicznego w skali w mikrometrycznej 
i nanometrycznej, np. badanie wielkości ziaren krystalicznych 
ceramik, rozkład domieszek wprowadzonych celowo do sieci 
krystalicznej 

 obrazowanie 
 elektrony wtórne (SE) 
 elektrony wstecznie rozproszone (BSE) 
 morfologia 
 detektor EDS - Energy Dispersion 

Spectroscopy 
 aerosole atmosferyczne 
 materiały tlenkowe 
 cienkie warstwy  

prof. dr hab.  
Zbigniew Ujma 

tel. 32 359 11 34 

RÓŻNICOWY KALORYMETR 
SKANINGOWY DSC 8500 

FIRMY PERKIN-ELMER  
 fizyka  określanie właściwości cieplnych kryształów   

 temperatura przejścia fazowego 
 ciepło właściwe 
 entropia    

prof. dr hab. Antoni 
Kania  

tel. 32 359 11 86  

SPEKTROMETR 
FOTOELEKTRONÓW 

RENGENOWSKICH - XPS 
 fizyka  badanie struktury elektronowej i składu chemicznego ciała stałego 

 struktura elektronowa 
 skład chemiczny 

dr Michał Pilch 
tel. 32 359 17 62 
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UKŁAD DO NONOSZENIA 
CIENKICH WARSTW 

METODA NAPYELANI 
KATODOWEGO 

 fizyka  kontrolowane nanoszenie cienkich warstw na podłoża dielektryczne 
i metaliczne  cienkie warstwy 

dr Dariusz Kajewski 
tel. 32 134 17 62 

UKŁAD DO POMIARU 
WŁAŚCIWOŚCI 

OPTYCZNYCH METRIPOL   
 fizyka  ilościowe charakteryzowanie podwójnego załamania światła w 

kryształach 
 podwójne załamanie światła 
 współczynnik załamania światła prof. zw. dr hab. 

Krystian Roleder 
tel. 32 359 17 62 
tel. 32 359 14 78 

UKŁAD DO POMIARU 
WŁAŚCIWOŚCI 

PIEZOELEKTRYCZNYCH  
I ELEKTROSTRYKCYJNYCH 

 fizyka  wyznaczanie właściwości elektromechanicznych kryształów i ceramik  piezoelektryczność 
 elektrostrykcja 

SPEKTROMETR 
DIELEKTRYCZNY CONCEPT 

80 FIRMY NOVOCONTROL Z 
PRZYSTAWKAMI DO BADAŃ 
WYSOKOCIŚNIENIOWYCH I 

WYSOKO/NISKO 
TEMPERATUROWYCH 

 fizyka 
 chemia 
 badania 

materiałowe 
 farmacja 
 biotechnologi

a 

 badania własności dielektrycznych (np. przenikalność elektryczna, 
opór, przewodnictwo) pod ciśnieniem atmosferycznym w zakresie 
temperatur od -150C do +200C oraz w warunkach wysokiego 
ciśnienia do 18 000 atmosfer (od -70C do +120C): 
1. amorficznych cieczy, ciał stałych, polimerów, cieczy jonowych 
2. przemian fizycznych (np. krystalizacja, zjawiska krytyczna, ciekłe 

kryształy) 
3. materiałów ceramicznych (np. ferroelektryki) 
4. materiałów bioaktywnych (np. farmaceutyki, biopolimery) 
5. reakcji chemicznych 

 spektrometr dielelektryczny  Concept 80 
 analizator impedancji Alpha, Novocontrol 

dr Sebastian Pawlus 
tel. 32 359 12 68  

 
dr Żaneta 

Wojnarowska 
tel. 32 359 13 23 

DWA RÓŻNICOWE 
KALORYMETRY 

SKANINGOWE (DSC) FIRMY 
METTLER TOLEDO, 

UMOŻLIWIAJĄCE BADANIA 
W SZEROKIM ZAKRESIE 

TEMPERATUR (OD -140OC 
DO 700OC)  I W WYBRANEJ 

ATMOSFERZE GAZOWEJ 

 badanie różnorodnych przemian fizycznych i chemicznych (przejścia 
szkliste, topnienie, krystalizacja, parowanie, sublimacja, polimorfizm, 
dehydratacja, rozkład termiczny) 

 dzięki sensorom HSS8, złożonym ze 120 termopar, urządzenia 
charakteryzują się niezwykle wysoką czułością i rozdzielczością, 
umożliwiając pomiar nawet bardzo niewielkich efektów termicznych 

 unikatowa na skalę światową multiczęstotliwościowa przystawka do 
modulacji temperatury (TOPEM) umożliwia rozdzielenie wielu 
nakładających się na siebie efektów termicznych często 
obserwowanych np. w substancjach farmaceutycznych 

 możliwość wizualnej oceny próbki podczas jej ogrzewania lub 
schładzania i pomaga bardziej precyzyjnie zinterpretować 
zachodzące zjawiska w badanym materiale 

 kalorymetr skaningowy (DSC) Mettler 
Toledo 

dr Katarzyna 
Grzybowska 

tel.  32 258 84 31 
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DWA MŁYNY 
KRIOGENICZNE: CRYOMILL 

FIRMY RETSCH I 
FREEZER/MILL TYP 6870 

FIRMY SPEX SAMPLE PREP. 
LIOFILIZATOR SCANVAC 

COOLSAFE FREEZE DRYERS 
TYP 100-9 PRO FIRMY 

LABOGENE 

 fizyka 
 chemia 
 badania 

materiałowe 
 farmacja 
 biotechnologi

a 

 mikronizacja i amorfizacja  próbek w temperaturze ciekłego azotu 
 liofilizator umożłiwia suszenie sublimacyjne zamrożonych substancji 

 mielenie kriogeniczne 
 liofilizacja 

dr Kamil Kamiński 
tel. 32 359 16 68 

TOMOGRAF OPTYCZNY 
SOCT COPERNICUS HR 

(OPTOPOL HANDLOWY) 

 fizyka 
medyczna 

 Obrazowanie wnętrza gałki ocznej metodą spektralnej koherentnej 
tomografii optycznej wysokiej rozdzielczości SOCT HR 

 spektralna koherentna tomografia 
optyczna 

mgr Karina 
Maciejewska 

tel. 32 359 19 36 

PERYMETR 
AUTOMATYCZNY PTS910 
(OPTOPOL HANDLOWY) 

 badanie pola widzenia  perymetr automatyczny PTS910 

UKŁAD DO FLUORESCENCJI 
WZBUDZANEJ 

PROMIENIOWANIEM X 
(AMPTEK INC.) 

ZAWIERAJĄCY LAMPĘ 
RENTGENOWSKĄ ECLIPSE 
III ORAZ DETEKTOR CDTE 

PROMIENIOWANIA X I 
GAMMA 

 analiza składu pierwiastkowego substancji organicznych i 
nieorganicznych.  fluorescencja rentgenowska 

MIKROKALORYMETR VP-
DSC (MICROCAL INC.) 

 pomiary zmian pojemności cieplnej roztworów substancji 
biologicznych w funkcji temperatury  mikrokalorymetria 

dr hab. prof. UŚ 
Anna Michnik 

tel. 32 359 13 20 
tel. 32 359 17 46 

SPEKTROFOTOMETR 
FLUORESCENCYJNY F-2500 

(HITACHI) WRAZ Z 
OPROGRAMOWANIEM DO 

ANALIZY 3D 

 badanie fluorescencji wybranych próbek biologicznych w postaci 
stałej i ciekłej  autofluorescencja  

prof. zw. dr hab. 
Zofia Drzazga 

tel. 32 359 16 07, 
mgr Izabela Schisler 

tel. 32 359 17 46 
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STANOWISKO DO BADANIA 
POTENCJAŁÓW 

WYWOŁANYCH (ASA-LAB) I 
POZNAWCZYCH 

 fizyka 
medyczna 

 badanie potencjałów spontanicznych i wywołanych mózgu in vivo  ASA-Lab 
mgr Karina 

Maciejewska 
tel. 32 359 19 36 
tel. 32 349 75 56 4-KANAŁOWY SYSTEM DO 

AKWIZYCJI I ANALIZY 
SYGNAŁÓW 

BIOMEDYCZNYCH (BIOPAC) 

 akwizycja i analiza sygnałów biomedycznych  BIOPAC 

SPEKTROMETR 
DICHROIZMU KOŁOWEGO 

 badanie substancji biologicznych wykazujących dichroizm optyczny 
ze szczególnym uwzględnieniem protein  dichroizm kołowy prof. zw. dr hab. 

Zofia Drzazga 
32 359 16 07 

mgr Izabela Schisler 
tel. 32 349 75 43 

KONFOKALNY SYSTEM 
OBRAZOWANIA 

FLUORESCENCYJNEGO 

 badania substancji biologicznych wykazujących autofluorescencję i 
fluorescencję egzogenną 

 autofluorescencja 
 fluorescencja egzogenna 

ŹRÓDŁO NEUTRONOWE  naświetlanie próbek strumieniem neutronów  źródło neutronowe dr Kinga Polaczek-
Grelik  

tel. 32 359 18 78 DETEKTOR DAWEK 
NEUTRONOWYCH  pomiary dawek promieniowania neutronowego  detektor dawek neutronowych 

 


