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Pracownia EPR ● chemia

● wykrywanie substancji zawierających jeden lub więcej niesparowanych elektronów, 

takich jak wolne rodniki, jony metali przejściowych, pierwiastki ziem rzadkich, 

aktynowce, defekty w dielektrykach i węglu oraz elektrony przewodnictwa w metalach i 

półprzewodnikach.

 ● Spektrometr 

Elektronowego Rezonansu 

Paramagnetycznego (EPR), 

Bruker

dr Mariola Bartoszek S-22, tel: 32 359 14 46

Pracownia Termoanalizy ● chemia dr Jerzy Borek  S-24, tel.32 359 13 88

Pracownia NMR ● chemia
● badaniach struktury i aktywności biomolekuł.                                                                                   

● określanie struktur cząsteczek organicznych.

● Spektrometr NMR 

UltraShield 400 MHz, Bruker 

Avance. Rejestracja widm w 

fazie ciekłej.

● Spektrometr NMR 

UltraShield 500 MHz, Bruker 

Avance. Rejestracja widm w 

fazie ciekłej.

dr Danuta Pentak S-14, tel: 32 359 14 46

Pracownia Analizy 

Elementarnej
● chemia

 ● Analiza TGA umożliwia śledzenie rozkładu związków chemicznych, zmian 

strukturalnych w ciałach stałych, przemian fazowych (temperatura przemian, efekty 

cieplne), mechanizmów reakcji między ciałami stałymi, pozwala ustalić optymalny zakres 

temperatur suszenia i prażenia osadów.                                                                                                                                                                                  

● Analiza DSC pozwala oznaczyć ciepło właściwe, stopień krystaliczności, temperaturę 

zeszklenia oraz topnienia i inne parametry polimerów.                                                                                                     

● Analiza DMA jest metodą stosowaną do badania właściwości lepkosprężystych 

materiałów w funkcji temperatury lub czasu w wyniku przykładania na próbkę stałą 

(głównie polimery) siły oscylującej.

 ● Termograwimetr TG, Pyris-

1, Perkin Elmer, (zakres: 25 - 

900 0C)                                      

● Różnicowy kalorymetr 

skaningowy DSC Pyris-1, 

Perkin Elmer, (zakres: 25 - 

200 0C)                                          

● Dynamiczno-Mechaniczny 

Analizator Termiczny DMA 

Q-800,(zakres: -150 - 300 0C)

dr Sławomir Maślanka
S-24, tel: 32 359 13 88

Pracownia Pomiarów 

Fizykochemicznych
● chemia

● badanie właściwości fizycznych substancji chemicznych w stanie ciekłym, szczególnie 

cieczy jonowych

● Miernik prędkości 

ultradźwięków w cieczach w 

zakresie ciśnień 1-1000Atm.  

● Densytometr oscylacyjny 

do pomiaru gęstości cieczy z 

rozdzielczością 1*10
-6 

g/cm3, Anton Paar DMA 

5000.

● Kalorymetr do pomiaru 

pojemności cieplnej cieczy, 

(zakres: 20 - 750C).

dr hab. Marzena Dzida B-127, tel: 32 359 16 12

Pracownia 

Spektrometrii 

Rentgenowskiej

● chemia
● analiza składu pierwiastkowego wszelkiego rodzaju próbek stałych, możliwa analizy 

pierwiastków od berylu do uranu w zakresie stężeń od poziomu ppm do 100%.

 ● Spektrometr 

rentgenowski, Philips. 

Zakres: od liczby atomowej 

20;  lampy: wolframowa, 

molibdenowa, srebrna.

● Spektrometr 

rentgenowski z dyspersją 

energii. Zakres: od liczby 

atomowej 20; lampa 

rodowa.

dr hab. Rafał Sitko              

dr Robert Skorek

S-31, tel: 32 359 15 56
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Pracownia AES ● chemia

● analiza pierwiastków wodzie, glebie, osadach, pyłach, ściekach, opadach, tkanek 

roślinnych i zwierzęcych, możliwość pomiaru bardzo małych zawartości pierwiastków w 

próbkach.

 ● Spektrometr Emisji 

Optycznej ze wzbudzeniem 

w plazmie sprzężonej 

indukcyjnie ICP-OES, 

SPECTROBLUE, SPECTRO 

Analytical Instruments.

dr Robert Skorek                     

dr Marzena Dabioch

S-32a, tel: 32 359 15 42

Pracownia AAS ● chemia

● analiza z roztworów wodnych, pierwiastków (w zależności od stosowanej lampy) w 

sposób selektywny, bardzo duża zawartość jednego składnika nie przeszkadza w 

oznaczaniu drugiego w małej ilości.

 ● Atomowy Spektrometr 

Absorpcyjny AAS Solaar M-6 

z atomizacją płomieniową i 

elektrotermiczną

dr Barbara Mikuła               

dr Robert Skorek

S-69,tel: 32 359 14 75

Pracownia 

Chromatografii 

Preperatywnej

● chemia ● rozdzielanie preparatywne składu mieszanin związków chemicznych.

 ● Preparatywny 

chromatograf cieczowy 

LC/UV-Vis i kolektorem 

frakcji

dr Robert Musioł
S-49, S-44 tel: 32 359 21 16

Pracownia Spektroskopii 

IR i Ramana
● chemia

● Identyfikacja podstawowych grup w związkach organicznych                                                     

● sporządzanie  widm  w zakresie bliskiej podczerwieni

 ● Spektrometr FT-IR, 

SpectrumOne, Perkin Elmer
dr  Anna Michta B-106a, tel: 32 359 15 62

Pracownia 

Dyfraktometrii
● chemia

● określanie struktury krystalicznej na podstawie materiałów monokrystalicznych 

(nowych leków oraz innych organicznych i nieorganicznych związków chemicznych)                            

● orientacji monokryształów                                                                                                                     

● wyznaczanie składu materiałów monokrystalicznych                                                                 

● wyznaczanie realnej struktury krystalicznej  w monokryształach z nieuporządkowaniem                                                                                                                                                                      

● anody W, Cu

 ● Dyfraktometr 

monokrystaliczny 

czterokołowy z lampami: 

wolframową i miedziową. 

Oxford Diffraction Gemini A 

Ultra Single Crystal.

● Dyfraktometry 

monokrystaliczne z 

lampami: wolframową i 

molibdenową, PHYWE 35kV

Prof. UŚ, dr hab. 

Barbara Machura
B-136, tel: 32 359 18 86

Pracownia 

Chromatografii Gazowej 

i MS (GC/MS)
● chemia

● rozdzielanie lub badanie składu mieszanin związków chemicznych.                                    

● analiza śladów, szczególnie w badaniach środowiskowych

 ● Chromatograf gazowy 

sprzężony z spektrometrem 

masowym (EI) GC/MS, 

Finigan Tace GC 2000 

Series/Trace MS

dr Mieczysław Sajewicz S-18, tel: 32 359 13 88

Pracownia 

Chromatografii 

Cieczowej i HPLC/MS
● chemia

● rozdzielanie lub badanie składu mieszanin związków chemicznych.  ● analiza śladów, 

szczególnie w badaniach środowiskowych

  ● Chromatograf cieczowy 

sprzężony z spektrometrem 

masowym HPLC/MS Varian 

MS-500. 

● Chromatograf cieczowy 

LC/DAD i LSD, Varian LC-920

dr Mieczysław Sajewicz S-36, tel: 32 359 13 32
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Pracownia 

Spektrometrii UV-Vis ● chemia
 ● sporządzanie elektronowych widm absorpcyjnych w zakresie UV/VIS 

(spektrofotometr)

 ● Spektrofluorymetr Varian 

(zakres 200 - 1000 nm).

● Dwuwiązkowy 

spektrofotometr UV/Vis 

8500/PC.

● Spektrometr UV-Vis 

Lambda Bio 40 z przystawką 

termiczną PTP-1 (zakres: 5-

80 
0
C), Perkin Elmer.

● Dwuwiązkowy 

spektrofotometr UV/Vis 

V530 JASCO.

● Dwuwiązkowy 

spektrofotometr UV/Vis 

V630 JASCO.

● Spektrometr UV-Vis 

JASCO.

● Dwuwiązkowy 

spektrofotometr UV/Vis 

V630.

● Spektrofluorymetr Hitachi 

F-7000.

dr Katarzyna 

Pytlakowska
S-18, tel: 32 359 13 88

Pracownia chemiczna I: 

reaktory mikrofalowe
● chemia

● prowadzenie reakcji chemicznych. Może być wykorzystywane w laboratoriach 

badawczych, w przyśpieszenia przebiegu procesów chemicznych

 ● Reaktor mikrofalowy 

RM800PC z płynną regulacją 

mocy oraz mieszadłem 

magnetycznym.

dr Robert Musioł S-44, S-49, tel: 32 359 21 16

Pracownia Pomiarów 

Temperatury Topnienia
● chemia ● wyznaczanie temperatury topnienia stałych substancji chemicznych

 ● Automatic Melting Point 

SMP40 z kamerą do detekcji 

(i rejestracji) pomiaru 

temperatury topnienia

mgr Mateusz Penkala S-2, tel: 32 359 13 57

Pracownia chemiczna II: 

piece ceramiczne i 

liofilizatory

● chemia

● synteza chemiczna i wzrost monokryształów                                                                                  

● hartowanie materiałów                                                                                                                                                                    

● maksymalna ciągła temperatura 1200C

 ● Piece ceramiczne do 

spiekania substancji (do 

1200 °C), gradientowe.

dr Ewa Malicka B-5, tel: 32 359 16 27

Pracownia Pomiarów 

Elektrochemicznych
● chemia ● wyznaczanie właściwości elektromechanicznych związków chemicznych

 ● Potencjostat-galwanostat 

AUTOLAB PGSTAT 128n z 

analizatorem impedancji.

dr Michał Filapek S-2, tel: 32 359 15 02

Pracownia Pomiarów 

Optycznych
● chemia ● badaniz obiektów anizotropowych w świetle spolaryzowanym.

 ● Mikroskop polaryzacyjny 

Eclipse E200 Nikon.
dr  Anna Michta B-106, tel: 32 359 15 62



NAZWA
DZIEDZINA 

NAUKI
ZASTOSOWANIE SŁOWA KLUCZOWE OPIEKUN

UNIKATOWA 

APARATURA

LOKALIZACJA I 

KONTAKT

Laboratorium Ochrony 

Środowiska
● fizyka

● badania materiałów biologicznych  

● badania materiałów dla zastosowań w jonowych bateriach litowych 

● badania materiałów tlenkowych, nanorurek, grafenów, cienkich warstw 

● badania materiałów dla chłodziarek magnetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

● badanie składu chemicznego, morfologii i własności aerodynamicznych aerozolu 

    atmosferycznego miast śląskich 

● badania składu chemicznego i własności fizycznych kopalnianych  materiałów 

    zasypowych                                                                                                                                                         

● badania koncentracji faz magnetycznych w pyłach kominowych huty                                                                                                                                                                                                        

● badania bioaerosoli     

● badania wpływu metali ciężkich na wzrost roślin                                                                                                                   

● badania biodegradacji tworzyw sztucznych

● badania składu chemicznego cienkich warstw polimerowych

● mikroskop elektronowy                                           

● mikrosonda  

    rentgenowska EDS                           

● przystawka „Cryo-SEM”                                       

● skład chemiczny

prof. dr hab. Ewa Talik
tel. 32 359 11 14; 

32 359 16 89

Pracownia 

Technologiczna
● fizyka

W pracowni technologicznej otrzymywane są monokryształy metali, związków 

międzymetalicznych i stopów metodą Czochralskiego z lewitującej próbki oraz materiały 

tlenkowe metodą transportu chemicznego

● monokryształy                                   

● metoda Czochralskiego                

● transport chemiczny                      

● materiały tlenkowe                       

● związki 

    międzymetaliczne

prof. dr hab. Ewa Talik
tel. 32 359 11 14;

32 359 16 89

Laboratorium Badań 

Magnetycznych
● fizyka

● badania własności magnetycznych materiałów (podatności magnetycznej

    i namagnesowania)

● analiza termomagnetyczna oraz określenie zawartości fazy magnetycznej badanej 

    próbki

● magnetyzm                                  

● podatność magnetyczna  

● metoda Faradaya                  

● waga typu Cahna

prof. dr hab. Ewa Talik
S- 211, tel. 32 359 11 14;

 32 359 16 89

Waga Magnetyczna ●fizyka ● pomiar podatności magnetycznej substancji stałych
dr hab. prof. UŚ Józef  

Krok-Kowalski 
tel.32 359 15 51

Pracownia Pieców

● synteza chemiczna i wzrost monokryształów metodą transportu chemicznego przy 

    użyciu pieca rurowego trójstrefowego Φ60mm 

● hartowanie materiałów z grawitacyjnym zrzutem próbki 

● maksymalna ciągła temperatura 1200C

● piec rurowy trójstrefowy

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

Pracownia 

Czterokołowego 

Dyfraktometru 

Rentgrnowskiego z 

Kamerą CCD

● fizyka                                   

●  chemia                                   

● mineralogia                          

● biologia

● określanie struktury krystalicznej na podstawie materiałów monokrystalicznych 

    (nowych leków oraz innych organicznych i nieorganicznych związków chemicznych)    

● określanie przejść fazowych w zakresie temperatur od 80 do 900 K  

● określanie orientacji monokryształów

● wyznaczanie składu materiałów monokrystalicznych                                                                 

● wyznaczanie realnej struktury krystalicznej w monokryształach 

    z nieuporządkowaniem                       

● anody Mo, Cu

● czterokołowy 

    Dyfraktometr 

    monokrystaliczny

dr hab. prof. UŚ 

Joachim Kusz
tel. 32 359 15 27

Pracownie 

Technologiczne

● fizyka                                               

● chemia

● układy wykorzystywane do hodowli kryształów pozwalają na otrzymywanie 

    wysokiej jakości optycznej kryształów ferroelektrycznych/relaksorów oraz służą 

    do wytwarzania ceramik dużej gęstości

● kryształy i ceramiki perowskitowe mają 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

mgr Irena Gruszka tel. 32 359 15 79  

● fizyka                                                     

● chemia
dr Paweł Zajdel tel.  32 359 19 78
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Laboratorium 

Mikroskopu 

Elektronowego

● fizyka

Skaningowy mikroskop elektronowy z detektorem EDS (Energy Dispersive X-Ray 

Spectroscopy) pozwala na analizę ilościową i jakościową składu chemicznego w skali w 

mikrometrycznej i nanometrycznej, np. badanie wielkości ziaren krystalicznych ceramik, 

rozkład domieszek wprowadzonych celowo do sieci krystalicznej

● elektrony wtórne (SE)                   

● elektrony wstecznie 

    rozproszone (BSE)                              

● morfologia 

● detektor EDS - Energy 

    Dispersion Spectroscopy

prof. dr hab. Zbigniew 

Ujma
tel. 32 359 11 34

Pracownia Badań 

Właściwości Cieplnych
● fizyka ● określanie właściwości cieplnych kryształów

● temperatura przejścia 

    fazowego                                   

● ciepło właściwe                               

● entropia

prof. dr hab. Antoni 

Kania
tel. 32 359 11 86 

Pracownia XPS ● fizyka ● badanie struktury elektronowej i składu chemicznego ciała stałego
● struktura elektronowa                      

● skład chemiczny
dr Michał Pilch tel. 32 359 17 62

Pracownia LCW ● fizyka ● kontrolowane nanoszenie cienkich warstw na podłoża dielektryczne i metaliczne ● cienkie warstwy dr Dariusz Kajewski tel. 32 134 17 62

Pracownia Badań 

Właściwości 

Optycznych

● ilościowe charakteryzowanie podwójnego załamania światła w kryształach
● podwójne załamanie 

    światła                                                  

Pracownia Badań 

Właściwości 

Dielektrycznych 

i Elektromechanicznych

● wyznaczanie właściwości dielektrycznych i elektromechanicznych kryształów i 

ceramik

● dyspersja dielektryczna

● piezoelektryczność

● elektrostrykcja

● fizyka

• określanie strultury krystalicznej badanych materiałów przez zastosowanie dyfrakcji 

promieniowania rentgenowskiego w zakresie temperatur od 20°C do 250°C:

    - dyfraktometr rentgenowski HUBER (ogniskowanie wiązki w geometrii Guiniera);

    - dyfraktometr proszkowy SIEMENS KRISTALLOFLEX (ogniskowanie wiązki              

       w geometrii Bragg'a-Brentano).

● dyfraktometria 

rentgenowska

● rentgenowska analiza 

strukturalna

dr Agnieszka Leonarska tel. 32 134 18 58

Pracownia efektu pola 

poprzecznego
● fizyka

● poszukiwanie nowych właściwości fizycznych ferroelektryków uprzednio 

umieszczonych w zewnętrznym polu elektrycznym nierównoległym do osi polarnej

● ferroelektryk

● poprzeczne pole 

elektryczne

prof. Bogusław Fugiel

Instytut Fizyki,                         

Uniwersytet Śląski,  

ul.Uniwersytecka 4,              

40-007 Katowice;                          

tel. 32 359 1688 , 32 359 

1359

Pracownia fluorescencji 

rentgenowskiej (XRF)
● fizyka medyczna

● układ do fluorescencji wzbudzanej promieniowaniem X (Amptek Inc.), zawierający 

    lampę rentgenowską Eclipse III oraz detektor CdTe promieniowania X i gamma, 

    służy do analizy składu pierwiastkowego substancji organicznych i nieorganicznych ● 

badania wpływu pól wysokich i niskich częstości na układy biologiczne in vivo

    i in vitro

  ● Układ do fluorescencji 

wzbudzanej 

promieniwaniem X (Amptek 

Inc.) zawierający:

lampę rentgenowską Eclipse 

III, detektor CZT 

promieniowania X i gamma,                                      

● stanowisko do badania 

    oddziaływania fal 

    elektromagnetycznych 

    w.cz. z układami 

    biologicznymi (sonda 

Agilent)

dr Karina Maciejewska 

ul. 75 Pułku Piechoty 1A,                    

41-500 Chorzów,              

Zakład Fizyki Medycznej,

H/1/01,

tel. (32) 349 75 45                   

● fizyka
prof. zw. dr hab. 

Krystian Roleder

tel. 32 359 17 62; 

32 359 14 78
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Pracownia Ochrony 

Radiologicznej, 

Pracownia Klasy Z

● fizyka medyczna

● pomiary spektrometryczne materiałów α-, β- i γ- promieniotwórczych przy użyciu 

    układu złożonego z detektora scyntylacyjnego i analizatora wielokanałowego 

    umożliwiające identyfikację składu radioizotopowego próbki

● in situ pomiary widma i aktywności g radionuklidów, wykrywanie źródeł (g/n) oraz 

    pomiar strumienia neutronów moderowanym detektorem helowym (3He)

● neutronowa analiza aktywacyjna składu pierwiastkowego próbek oraz określanie 

strumienia neutronów w mieszanym polu fotonowo-neutronowym                                                   

● pomiary spektrometryczne źródeł promieniowania gamma (detektor HPGe

    o wydajności 40%) w regulowanej systemem kolimacyjnym geometrii

    oraz określanie aktywności materiałów o różnym składzie i kształcie

● stanowisko 

    spektrometrii 

    promieniowania 

    jonizującego                                       

● InSpector 1000+IPRON-N 

    (przenośny scyntylacyjny 

    spektrometr gamma 

    z licznikiem neutronów)       

● półprzewodnikowy 

    detektor HPGe typu 

reverse electrode z 

okienkiem węglowym

ul. 75 Pułku Piechoty 1A,                    

41-500 Chorzów,              

Zakład Fizyki Medycznej,

H/-1/06,

tel. (32) 349 75 48

Pracownia Jądrowa II, 

Pracownia Klasy Z
● fizyka medyczna

● możliwość kalibracji odpowiedzi detektorów promieniowania jonizującego w polu 

    neutronów o średniej energii 2,3 MeV (zakres energetyczny do 13 MeV) 

    emitowanych w procesie samorzutnego rozszczepienia

● naświetlanie próbek strumieniem neutronów 

● kalibracja mierników i spektrometrów promieniowania gamma źródłami 

    izotopowymi o energiach z zakresu 80 - 1332 keV

● źródło neutronowe - 

    252Cf                                                          

● zestaw kalibracyjnych 

    źródeł promieniowania 

    gamma

ul. 75 Pułku Piechoty 1A,                    

41-500 Chorzów,              

Zakład Fizyki Medycznej,

H/-1/07,

tel. (32) 349 75 48

Pracownia Jądrowa I, 

Pracownia Klasy Z
● fizyka medyczna

● pomiar dawek promieniowania fotonowego elektronowego i neutronowego przy 

    użyciu detektorów termoluminescencyjnych LiF:Mg, Ti oraz LiF:Mg, Cu, P, w tym 

    również z wykorzystaniem fantomu antropomorficznego stosowanego 

    w dozymetrii klinicznej

●  monitorowanie dawek promieniowania neutronowego w zakresie energii

     0,025eV-20MeV przy użyciu licznika proporcjonalnego 3He (LB 6411) 

     połączonego z radiometrem LB 123 UMo                                                                                         

● pomiary spektrometryczne źródeł promieniowania gamma (detektor HPGe

    o wydajności 40%) w regulowanej systemem kolimacyjnym geometrii

    oraz określanie aktywności materiałów o różnym składzie i kształcie

● stanowisko dozymetrii 

    termoluminescencyjnej                 

● fantom antropomorficzny 

● detektor dawek 

    neutronowych                                      

● półprzewodnikowy 

    detektor Ge

ul. 75 Pułku Piechoty 1A,                    

41-500 Chorzów,              

Zakład Fizyki Medycznej,

H/-1/08,

tel. (32) 349 75 48

Pracowni Termowizji i 

Fluorescencji (XRF)
● fizyka medyczna

● układ do fluorescencji wzbudzanej promieniowaniem X (Amptek Inc.), zawierający 

    lampę rentgenowską Eclipse III oraz detektor CdTe promieniowania X i gamma, 

    służy do analizy składu pierwiastkowego substancji organicznych i nieorganicznych ● 

badania wpływu pól wysokich i niskich częstości na układy biologiczne in vivo

    i in vitro

  ● Układ do fluorescencji 

wzbudzanej 

promieniwaniem X (Amptek 

Inc.) zawierający:

lampę rentgenowską Eclipse 

III, detektor CZT 

promieniowania X i gamma,                                      

● stanowisko do badania 

    oddziaływania fal 

    elektromagnetycznych 

    w.cz. z układami 

    biologicznymi (sonda 

Agilent)

dr Karina Maciejewska 

ul. 75 Pułku Piechoty 1A,                    

41-500 Chorzów,              

Zakład Fizyki Medycznej,

H/1/01,

tel. (32) 349 75 45                   

tel. (32) 349 75 44

Komora Ekranowania ● fizyka medyczna ● badanie wpływu pól elektromagnetycznych na własności układów biologicznych
● komora ekranowana 

Elektrom

 prof. zw. dr hab.

 Zofia Drzazga 
  

ul. Uniwersytecka 4,                  

40-007 Katowice,                           

Zakład Fizyki Medycznej 

pokój nr 7,                                                                                         

tel. 32 359-16-07

Pracownia 

Bioelektromagnetyzmu
● fizyka medyczna

● badanie czynności elektrycznej mózgu z wykorzystaniem elektroencefalografii oraz 

potencjałów wywołanych, w tym poznawczych potencjałów wywołanych (ERP) in vivo                                                                                                                                          

● badanie sygnałów fizjologicznych in vivo

● stanowisko do badania 

    potencjałów wywołanych 

    (ASA-Lab) i poznawczych, 

● 4 kanałowy system 

    akwizycji danych 

    fizjologicznych (BIOPAC)

dr Karina Maciejewska

ul. 75 Pułku Piechoty 1A,                    

41-500 Chorzów,              

Zakład Fizyki Medycznej,

H/1/06,

tel. (32) 349 75 45
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KONTAKT

Pracownia Fizyczna I i II dr Krzysztof Ćwikiel

Pracownia Dydaktyki 

Fizyki
dr Jerzy Jarosz

Pracownia Jądrowa
dr hab. Elżbieta 

Stephan
S-401, 406

Pracownia Badań 

Dielektrycznych
prof. dr hab. inż. 

Tadeusz Groń
S-218

Pracownia Syntezy 

Mechanochemicznej
dr Magdalena Szkuba S-214

Pracownia Wzrostu 

Kryształów
prof. dr hab. Ewa Talik S-224

Pracownia Mösbauera
dr Mariola Kądziołka-

Gaweł
S-405

Pracownia Detektorów 

TLD

fizyka jadrowa, 

dozymetria medy-

czna

pomiary dawek pochodzących od promieniowania jonizujacego  

czytnik 

termoluminescencyjny 

TLD, Reader-Analyzer 

RA'04

dr hab. Beata 

Kozłowska
S-402

Pracownia  Niskich 

Aktywności

fizyka,  

radiochemia

Badania obecności naturalnych i sztucznych izotopów promieniotwórczych w 

próbkach środowiskowych stałych, ciekłych i gazowych z wykorzystaniem metod 

fizyki jądrowej

•przenośny spektrometr 

promieniowania gamma z 

detetrktorem HPGe firmy 

Ortec •licznik ciekłoscyntyla-

cyjny WinSpectral α/β             

•przenośny detektor 

radonu RAD7 firmy Durridge 

•spektrometr alfa 7401VR 

firmy Canbera Packard

dr hab. Beata 

Kozłowska
S-416

Pracownia Niskich 

Temperatur PPMS 
prof. dr hab. Andrzej 

Ślebarski
S-29

Laboratorium 

Mikroskopi Skaningowej 

AFM/STM

● fizyka 

● biofizyka

Pracownia posiada mikroskop sił atomowych (AFM) i skaningowy mikroskop tunelowy 

(STM) firmy Omicron pracujący w warunkach ultra wysokiej próżni. Jako mikroskop AFM 

umożliwia on badania powierzchni materiałów w skali atomowej (metali, 

półprzewodników i izolatorów), w modzie kontaktowym i przerywanego kontaktu. 

Pozwala na rejestrację topografii powierzchni, przewodnictwa lokalnego, rozkładu 

domen magnetycznych i ferroelektrycznych oraz wyznaczanie sił oddziaływania między 

atomami sondy skanującej i powierzchni. W trybie STM może posłużyć do badań 

topografii powierzchni półprzewodników i metali w skali atomowej. Badania próbek 

mogą odbywać się w szerokim zakresie temperatur od 50 K do 600 K, natomiast same 

próbki mogą być wygrzewane nawet do temperatury 1200 K ( w próżniowej komorze 

preparacyjnej).

● mikroskopia AFM 

● mikroskopia STM
dr hab. Roman Wrzalik

ul. 75 Pułku Piechoty 1,                    

41-500 Chorzów, 

E/-1/05, 

tel. (32) 349 75 88

Pracownia Nieliniowej 

Spekroskopii, 

Termodynamiki i Przejść 

Fazowych w miękkiej 

Materii

● nielinowa spektroskopia 

    dielekrtyczna 

● szerokopasmowa 

    spektroskopia 

    dielektryczna 

● wysokie ciśnienia 

● miękka materia 

● ciekłe kryształy 

● plastyczne kryształy 

● biomateria 

● dynamika szkieł

● przejścia fazowe

● równowagi fazowe 

● zjawiska krytyczne

prof. dr hab. Sylwester 

Rzoska

układy 

wysokociśnieniowe do P 

=  500 MPa i T-300C, 

spektrometr 

dielektryczny Solartron, 

nieliniowy spektrometr 

dielektryczny ("home-

made"), układ 

katetometryczne do 

precyzyjnej analizy 

równowag fazowych

ul. 75 Pułku Piechoty 1,                    

41-500 Chorzów
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Laboratorium / 

Pracownia 

Szerokopasmowej 

Spektroskopi 

Dielektrycznej

● fizyka 

● biofizyka 

● chemia fizyczna

Pracownia wyposażona jest w trzy szerokopasmowe spektrometry dielektryczne 

NovoControl Concept 80 o następujących parametrach pomiarowych: zakres 

częstotliwości: f=104 - 3∙109 Hz; zakres temperatur: T=93-673 K; przystawka 

wysokonapięciowa ±500 V w zakresie DC 104 Hz. Potencjalne wykorzystanie aparatury: 

pomiary przewodnictwa cieczy jonowych, soli, przewodników jonowych w formie stałej; 

badania dynamiki molekularnej materiałów amorficznych (w tym farmaceutyków); 

przewidywanie stabilności fazy amorficznej (badania kinetyki krystalizacji w warunkach 

izotermicznych); badania kinetyki reakcji chemicznych (polimeryzacji, mutarotacji, 

tautomeryzacji); badania przejść fazowych; charakteryztyka materiałów ceramicznych.

● spektroskopia 

    dielektryczna 

● przejście szkliste 

● materiały amorficzne 

● ciecze jonowe

dr Żaneta 

Wojnarowska

ul. 75 Pułku Piechoty 1,                    

41-500 Chorzów

Laboratorium / 

Pracownia Różnicowej 

Kalorymetri 

Skaningowej DSC

Pracownia wyposażona jest w 2 nowoczesne różnicowe kalorymetry skaningowe (DSC) 

firmy Mettler Toledo z możliwością modulacji temperatury, które pozwalają na bardzo 

precyzyjne pomiary efektów cieplnych występujących w różnorodnych materiałach w 

szerokim zakresie temperatury (od -150oC do 700oC) z różną prędkością grzania (od 0.02 

do 300oC/min) lub chłodzenia (od 0.02 do 50oC/min). 

Aparatura DSC umożliwia badanie przemian fizycznych i chemicznych (przejścia szkliste, 

topnienie, krystalizacja, parowanie, sublimacja, polimorfizm, dehydratacja, rozkład 

termiczny), jakim ulegają substancje. Za pomocą DSC możemy wyznaczyć wiele ważnych 

wielkości fizycznych np. temperaturę przejścia szklistego, temperaturę krystalizacji cieczy 

lub szkła, temperaturę topnienia kryształu, entalpię topnienia kryształu, stopień 

krystalizacji próbki oraz stopień jej uwodnienia. Możemy też zarejestrować 

temperaturową zależność ciepła właściwego, czasów relaksacji strukturalnej, określić 

kinetykę krystalizacji, polimeryzacji (i innych reakcji chemicznych).     

Jeden z kalorymetrów wyposażony jest w zestaw mikroskopowy z profesjonalną optyką 

Leica i kamerą, umożliwiający  wizualizację i rejestrację obrazu próbki podczas pomiaru.

dr Katarzyna 

Grzybowska 

ul. 75 Pułku Piechoty 1,                    

41-500 Chorzów

Laboratorium / 

Pracownia 

Szerokopasmowej 

Spektroskopi 

Dielektrycznej do 

Pomiarów 

Wysokociśnieniowych

● fizyka

● chemia

● biofizyka 

● fizyka medyczna

● wyznaczanie temperatur i ciśnień przejść fazowych w ciekłych kryształach 

     i roztworach krytycznych

● określanie parametrów termodynamicznych przejścia szklistego np. w materiałach 

    polimerowych

● tworzenie materiałów amorficznych o różnej gęstości np. farmaceutyków 

● badanie wpływu warunków wysokociśnieniowych na własności ferroelektrycznych 

     materiałów ceramicznych.

● dielectric spectroscopy

● high pressure

● dielectric relaxation

● phase transition

● glass transition 

● elevated pressure 

dr Sebastian Pawlus

Cztery unikatowe 

stanowiska do 

pomiarów metodą 

szerokopasmowej 

spektroskopii 

dielektrycznje w 

warunkach wysokiego 

ciśnienienia o maks. 

wartości 18 000 bar i w 

zakresie temp. od -70C 

do +120C. Zakreś 

częstotliwości 

pomairowych od 1mHz 

do 1MHz

ul. 75 Pułku Piechoty 1,                    

41-500 Chorzów, 

F/1/03, F/1/02

Laboratorium badań 

magnetycznych, SQUID

● fizyka ciała 

    stałego 

● inżynieria 

    materiałowa

● pomiary właściwości magnetycznych – namagnesowania, podatności w funkcji 

    temperatury  i pola magnetycznego (2K – 800K, 0 – 7 T). 

● pomiary charakterystyk materiałów magnetycznych – wyznaczanie pętli histerezy, 

    koercji, remanencji w temperaturach od 2K do 800K.

● magnetyzm

● magnetometr SQUID

dr hab. Inż. Artur 

Chrobak

magnetometr SQUID, 

MPMS XL-7, Quantum 

Design

ul. 75 Pułku Piechoty 1,                    

41-500 Chorzów

 Pracownia 

Spektroskopii 

Elektronowego 

Rezonansu

● fizyka

● biofizyka 

● wykrywanie obecności wolnych rodników 

● badania materiałów znajdujących zastosowanie w spintronice

● spektrometr EPR

● kriostat helowy
mgr Witold Rak

ul. 75 Pułku Piechoty 1,                    

41-500 Chorzów
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LABORATORIUM FIZYKI   

POWIERZCHNI

Pracownia    

Spektroskopii   

Elektronów

● fizyka

● chemia

● nauka o 

    materiałach

Pracownia wyposażona jest w wielofunkcyjny spektrometr elektronów PHI 5700/660   

firmy   Physical Electronics. 

Jest to przyrząd oferujący następujące techniki badawcze:  XPS (X-Ray Photoelectron 

Spectroscopy) - spektrometria fotoelektronów wzbudzanych promieniami 

rentgenowskimi, wykorzystująca zarówno monochromatyczną jak i 

niemonochromatyczną wiązkę promieni rentgenowskich,

UPS (Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy) - spektrometria fotoelektronów 

wzbudzanych promieniowaniem ultrafioletowym,

AES (Auger Electron Spectroscopy) - spektrometria elektronów Auger.

Spektrometr pozwala na:

identyfikacje pierwiastków, analizę ilościową składu chemicznego oraz identyfikację 

stanów chemicznych (wartościowość, energia wiązania),

określenie struktury elektronowej,

określenie rozkładu atomów i związków adsorbowanych na powierzchni i zbadanie ich 

stanów elektronowych,

znalezienie rozkładu pierwiastków i faz ze zmianą głębokości  (profile wgłębne),

otrzymanie obrazu badanej powierzchni w funkcji rozkładu zadanego pierwiastka.

● photoelectron 

● spectroscopy

● Auger Electron 

● Spectroscopy

● ESCA

● XPS

● UPS

prof. dr hab. Jacek 

Szade

Spektrometry wchodzą 

w skład unikalnego 

klastra ultra-wysoko 

próżniowego (UHV) 

zawierającego kilka 

technik badawczych 

oraz urządzenie do 

wytwarzania ultra 

cienkich warstw 

metodą epitaksjalną, 

połączone systemem 

transferu w UHV

ŚMCEBI

ul. 75 Pułku Piechoty 1A

41-500 Chorzów,

pok. E/-1/3+4

tel. 32 3497572

LABORATORIUM FIZYKI   

POWIERZCHNI

Pracownia hodowli ultra-

cienkich warstw metodą 

MBE

● fizyka

Metoda epitaksji z wiązek molekularnych (MBE - molecular beam epitaxy) umożliwia 

osadzanie, w warunkach ultra-wysokiej próżni, ultracienkich monokrystalicznych warstw 

na krystalicznych podkładach.

Proces naparowywania warstw realizowany jest w firmy urządzeniu firmy PREVAC za 

pomocą naparowywarek efuzyjnych bądź elektronowych .

Dodatkowo komora MBE została wyposażona w dyfraktometr wysokoenergetycznych 

elektronów (RHEED – Reflection High Energy Electron Diffractometer firmy STEIB 

Instrument) umożliwiający  badanie powierzchni kryształów, monitorowanie wzrostu 

cienkich warstw jak również identyfikację rekonstrukcji tworzących się na powierzchni 

naparowywanych warstw. 

Klaster badawczy zawiera również dyfraktometr niskoenergetycznych elektronów (LEED 

– Low Energy Electron Diffractometer) umożliwiający uzyskanie dodatkowych informacji 

o strukturze warstwy powierzchniowej materiału badawczego.

● Ultra-thin films

● Molecular Beam Epitaxy

● Electron diffraction 

● RHEED

● LEED

prof. dr hab. Jacek 

Szade

Urządzenie wchodzi w 

skład unikalnego klastra 

ultra-wysoko 

próżniowego (UHV) 

zawierającego kilka 

technik badawczych 

oraz urządzenie do 

wytwarzania ultra 

cienkich warstw 

metodą epitaksjalną, 

połączone systemem 

transferu w UHV

ŚMCEBI

ul. 75 Pułku Piechoty 1A

41-500 Chorzów,

pok. E/-1/3+4

tel. 32 3497572

LABORATORIUM FIZYKI   

POWIERZCHNI

Pracownia mikroskopii 

SPM (AFM/STM)

● fizyka

● nauka o 

    materiałach

Mikroskop ze skanującą sondą (SPM) firmy RHK/Prevac umożliwia odwzorowanie 

badanego materiału z rozdzielczością atomową w warunkach ultra-wysokiej próżni i w 

zmiennej temperaturze. Może pracować w kilku trybach: STM, AFM, MFM, EFM, LC AFM 

(Local conductivity AFM)

● SPM microscopy

● AFM

● STM

● MFM

● EFM

prof. dr hab. Jacek 

Szade

Urządzenie wchodzi w 

skład unikalnego klastra 

ultra-wysoko 

próżniowego (UHV) 

zawierającego kilka 

technik badawczych 

oraz urządzenie do 

wytwarzania ultra 

cienkich warstw 

metodą epitaksjalną, 

połączone systemem 

transferu w UHV

ŚMCEBI

ul. 75 Pułku Piechoty 1A

41-500 Chorzów,

pok. E/-1/3+4

tel. 32 3497572

Śląska BIO-FARMA. 

Centrum Biotechnologii, 

Bioinżynierii i 

Bioinformatyki 

L112   LABORATORIUM   

SPEKTROSKOPII   

ELEKTRONOWEJ

● fizyka

● nauka o 

    materiałach

Pracownia Spektrometrii Masowej wyposażona jest w spektrometr TOF.SIMS5 z firmy 

ION-TOF.

Spektrometr służy do analizy różnorodnych materiałów pod względem ich składu 

chemicznego oraz molekularnego poprzez badanie rozkładu masy jonów wybitych z 

próbki przy pomocy skupionej i precyzyjnie sterowanej wiązki jonów bizmutu przez co  

umożliwia  wykonywanie map chemicznych z wysoką rozdzielczością przestrzenną, 

powierzchniową i wgłębną. 

Spektrometr charakteryzuje się ultra wysoką czułością na detekcję molekuł i analizę 

przestrzenną z rozdzielczością liniową 60 nm.

● Time-of-flight mass 

    spectroscopy

● ToF SIMS

prof. dr hab. Jacek 

Szade

ŚMCEBI

ul. 75 Pułku Piechoty 1A

41-500 Chorzów,

pok. E/-1/1+2

tel. 32 3497572
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Śląska BIO-FARMA. 

Centrum Biotechnologii, 

Bioinżynierii i 

Bioinformatyki 

L112   LABORATORIUM   

SPEKTROSKOPII   

ELEKTRONOWEJ

● fizyka

● chemia

● nauka o

    materiałach

Pracownia wyposażona jest w  spektrometr fotoelektronów  firmy   VG Scienta/Prevac.

Jest to przyrząd oferujący następujące techniki badawcze:  XPS (X-Ray Photoelectron 

Spectroscopy) - spektrometria fotoelektronów wzbudzanych promieniami 

rentgenowskimi, wykorzystująca  monochromatyczną wiązkę promieni rentgenowskich, 

UPS (Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy) - spektrometria fotoelektronów 

wzbudzanych promieniowaniem ultrafioletowym.

Spektrometr pozwala na:

identyfikację pierwiastków, analizę ilościową składu chemicznego oraz identyfikację 

stanów chemicznych (wartościowość, energia wiązania),

określenie struktury elektronowej,

znalezienie rozkładu pierwiastków i faz ze zmianą głębokości  (profile wgłębne),

otrzymanie obrazu badanej powierzchni w funkcji rozkładu zadanego pierwiastka, 

badanie zależności kątowej XPS i UPS (Angle Resolved XPS i UPS).

● Photoelectron 

    spectroscopy

● ESCA

● XPS

● UPS

prof. dr hab. Jacek 

Szade

ŚMCEBI

ul. 75 Pułku Piechoty 1A

41-500 Chorzów,

pok. E/-1/1+2

tel. 32 3497572

Pracownia 

Rentgenowska

● fizyka 

● chemia

W pracowni prowadzone są szeroko rozumiane badania struktury krystalicznej ciał 

stałych przy zastosowaniu dyfrakcji promieniowani rentgenowskich.

 Pracownia rentgenowska wyposażona jest w proszkowy dyfraktometr rentgenowski o 

wysokim standardzie światowym Siemens D-5000. 

 Umożliwia on prowadzenie bardzo precyzyjnych badań, takich jak określenie składu 

fazowego oraz wyznaczenie parametrów sieci krystalicznej i współrzędnych atomów w 

komórce elementarnej (przy zastosowaniu metody Rietvelda).

 Badania prowadzone są w szerokim zakresie temperatur od 10 K do 1000 K.  

 W celu wyznaczenia stopnia zdefektowania kryształów oraz określenia rodzaju 

występujących w nich defektów sieci krystalicznej stosowana jest kamera Berga-Barretta.  

Do rejestracji obrazu rentgenowskiego wykorzystywane są zarówno błony 

rentgenowskie, jak i nowoczesny zestaw do cyfrowej rejestracji obrazu rentgenowskiego 

Photonic Science XDI-VHR.

● XRD

● dyfraktometria 

    rentgenowska

● defekty sieci 

    krystalicznej

prof. zw. dr hab. Alicja 

Ratuszna

ŚMCEBI, 

ul. 75 Pułku Piechoty 1A,

 41-500 Chorzów, 

pok. E/0/01, 

tel. 32 3497604

Śląska BIO-FARMA 

Centrum Biotechnologii, 

Bioinżynierii i 

Bioinformatyki.   L114  

LABORATORIUM   

ANALIZ   

RENTGENOWSKICH

● fizyka

● chemia

1. Dyfraktometr rentgenowski Empyrean do badań materiałów polikrystalicznych, 

zawierający krystalograficzną bazę danych, służy do identyfikacji substancji oraz analizy 

strukturalnej w zakresie temperatur od -193°C do +450°C. Dyfraktometr posiada 

wyposażenie umożliwiające pomiary naprężeń, tekstury, stosowania technik: 

reflektometrii, stałego kąta padania oraz dyfrakcji wysokorozdzielczej. Badane próbki 

mogą być w postaci sproszkowanej lub litej, np. blaszki, cienkie warstwy. Wyposażenie: 

lampy rentgenowskie Co, Cu i Mo z filtrami Kbeta, goniometr w układzie pionowym 

theta-theta, wyposażony w stolik standartowy z obrotem próbek, zmieniacz próbek oraz 

koło Eulera z obrotem fi i chi i stolikiem x,y,z, zespół optyki wiązki pierwotnej – 

zwierciadło paraboliczne dające wiązkę równoległą dla promieniowania Cu Kalpha oraz 

możliwość pracy bez zwierciadła (geometria Bragg-Brentano), licznik scyntylacyjny, 

licznik 3D - PIXcel, kamera temperaturowa TTK 450 Anton-Paar (od -193°C do +450°C), 

oprogramowanie do identyfikacji fazowej i analizy Rietvelda oraz do analizy naprężeń, 

tekstur i reflektometrii.

2. Czterokołowy dyfraktometr rentgenowski SuperNova z detektorem CCD

(Agilent Technologies) do badań struktur krystalicznych przy wykorzystaniu zjawiska 

dyfrakcji promieni rentgenowskich. Urządzenie to pozwala na bezpośrednie wyznaczanie 

rozmieszczenia atomów w komórce elementarnej kryształu. Aby przeprowadzić badania 

przy użyciu tego dyfraktometru należy dysponować monokryształami o rozmiarach ok. 

0,3 mm. Aparatura ta pozwala również badać mechanizmy przejść fazowych oraz 

wyznaczać skład i strukturę krystaliczną nowo uzyskanych substancji chemicznych 

zarówno nieorganicznych jak i organicznych. Wyposażenie: Goniometr o geometrii kappa 

z lampami Cu oraz Mo, Dwuwymiarowy pozycyjnie czuły detektor CCD Atlas, 

Niskotemperaturowa przystawka azotowa Oxford Cryosystem (80-500 K), 

Niskotemperaturowa przystawka helowa Helijet (15-100 K). 

● xrd

● dyfraktometria 

    rentgenowska

● reflektometria

● naprężenia tekstura

prof. zw. dr hab. Alicja 

Ratuszna

1. Rentgenowski 

dyfraktometr Empyrean 

z wyposażeniem do 

badań naprężeń, 

tekstury, reflektometrii 

oraz pomiary 

temperaturowe 

parametrów sieci 

krystalicznej i położeń 

atomów. 2. 

Czterokołowy 

dyfraktometr 

rentgenowski 

SuperNova. Kompletny 

rentgenowski 

dyfraktometr 

monokrystaliczny z 

kamerą CCD o wysokiej 

rozdzielczości i z 

wyposażeniem oraz 

oprogramowanie 

sterujące i analityczne. 

ŚMCEBI,

 ul. 75 Pułku Piechoty 1,

 41-500 Chorzów, 

pok. P4,

 tel. 32 3497604



NAZWA
DZIEDZINA 

NAUKI
ZASTOSOWANIE SŁOWA KLUCZOWE OPIEKUN

UNIKATOWA 

APARATURA

LOKALIZACJA I 

KONTAKT

Pracownia fluorescencji 

rentgenowskiej

● fizyka

● chemia

Analiza jakościowa i ilościowa wszystkich pierwiastków od boru do uranu w próbkach 

stałych. Czułość ppm.

● XRF

● WDXRF

● fluorescencja 

    rentgenowska

ZSH Primus II firmy 

Rigaku
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Pracownie Biofizyki

● fizyka

● chemia

● biologia

Pracownia biologiczna do badan in vitro

Pracownie biochemiczne

Pracownie spektroskopii UV-VIS

Pracownia fotolizy błyskowej

dr Agnieszka Szurko
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