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ZAKRES US£UG:

BAZA MASZYNOWA:

Projektowanie i wykonywanie aparatury naukowo-badawczej;

Projektowanie i  wykonywanie pomocy naukowych 

i dydaktycznych dla laboratoriów studenckich i szkolnych;

Projektowanie maszyn, przyrz¹dów, narzêdzi 

badawczych, stanowisk badawczo  pomiarowych, 

sto³ów laboratoryjnych, stojaków, uchwytów itp.;

Projektowanie, budowa i naprawa pieców do 

eksperymentów naukowo-badawczych, pieców do 

hodowli kryszta³ów, pieców grzejnych (przewijanie 

uzwojeñ, uzupe³nianie ubytków izolacji cieplnej);

Naprawa, konserwacja, modernizacja maszyn, pieców, 

przyrz¹dów, narzêdzi badawczych i stanowisk 

naukowo-badawczych;

Naprawa i konserwacja przyrz¹dów optycznych;

Naprawa i konserwacja kompresorów i pomp 

pró¿niowych;

Naprawa i konserwacja pras hydraulicznych;

Precyzyjna obróbka skrawaniem i szlifowanie metali, metali 

nie¿elaznych, tworzyw sztucznych, ceramiki, itp.;

Spawanie gazowe, spawanie elektryczne, spawanie TIG, 

spawanie mikoplazm¹, ciecie plazm¹, ciêcie tlenem, zgrzewanie;

Pe³ny zakres prac œlusarskich;

Obróbka cieplna metali;

Anodowanie i barwienie aluminium;

Badanie twardoœci metali metod¹ Brinella i metod¹ Rockwella;

Us³ugi w zakresie monta¿u i transportu ( wózek wid³owy).

Tokarki poci¹gowe i uniwersalne (zakres toczenia F450 mm, 

d³ugoœæ 800 mm), tokarka sto³owa, tokarka zegarmistrzowska;

Frezarka pozioma, frezarka pionowa, 

frezarka uniwersalna;

Szlifierka do p³aszczyzn, szlifierka do 

wa³ków;

Spawarka TIG, spawarka elektryczna, 

zestaw do spawania mikoplazm¹, 

przepalania plazm¹, zestaw do 

spawania i przepalania gazowego, 

zgrzewarka;

Wiertarki sto³owe i warsztatowe (zakres 

wiercenia do 30 mm);

Pi³a ramowa, pi³a tarczowa;

No¿yca do blachy, giêtarka i zwijarka do blachy;

Prasa balansowa 20 T;

Piec do obróbki cieplnej, piec komorowy;

Pe³en zestaw narzêdzi œlusarskich;

WYDZIA£ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WARSZTATY DOŒWIADCZALNE
INSTYTUTU FIZYKI

Pe³en zestaw elektronarzêdzi;

Pe³ny zakres narzêdzi traserskich i narzêdzi pomiarowych; 

Twardoœciomierz.

Piec do badañ 

miêdzyfazowych. 

P r o j e k t  

i wykonanie dla 

P o l i t e c h n i k i  

Œl¹skiej;

Piecyk do badañ 

ferromagnetycznych. Projekt i wykonanie dla Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie;

Stanowisko badawczo-pomiarowe wysokich ciœnieñ. 

Projekt i czêœciowe wykonanie dla Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu

Piec dwugrza³kowy do hodowli kryszt³ów - Zaklad 

Ferroelektryków, Instytut Fizyki, UŒ

Uklad pomiarowy do badania zjawisk dielektrycznych - 

Zaklad Ferroelektryków, Instytut Fizyki, UŒ

Stanowisko do hodowli kryszta³ów metod¹ prof. 

Czochralskiego - Zaklad Fizyki Kryszta³ów, 

Instytut Fizyki, UŒ

Komora do badañ ultradŸwiêkowych - Instytut Chemii, UŒ

Kondensatory do badañ wysokociœnieniowych cieczy, 

polimerów i materialów biologicznych - Zak³ad Biofizyki 

i Fizyki Molekularnej.

Warsztaty Doœwiadczalne Instytutu Fizyki

ul. Uniwersytecka 4

40-007 Katowice

http://www.warsztatydoswiadczalne.us.edu.pl

Roman Mañka - Kierownik warsztatów

tel. 32 359 15 18, tel.

email:roman.manka@us.edu.pl

Konstruktor 

in¿. Jacek Pa³ka

tel. 32  359  14 -66, tel. 503  49  44  63

email:jacek.palka@us.edu.pl
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