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ACMiN AGH 
podstawowa aparatura badawcza i technologiczna 

wykorzystywana przez poszczególne Linie Badawcze i Zespoły 

(wersja 15 maja 2015) 
 
 
 

I Linia Badawcza (Materiały Metaliczne i Nanoinżynieria) 
 
Laboratorium Syntezy Materiałów i Nanokompozytów Metalicznych II (1.12) 
 
Aparatura „prywatna” prof. Konrada Szaciłowskiego -operatorzy: K. Pilarczyk, K. Mech,  
M. Lis, M. Suchecki, S. Ożóg 
 
Spektrometr fotoelektryczny micro-HR prod. Horiba Jobin Yvon/Instytut Fotonowy 
(1.12) – operatorzy: K. Pilarczyk, K. Mech, M. Lis, M. Suchecki, S. Ożóg 
 
Laboratorium Hodowli Monokryształów (0.15) 
 
Piece do krystalizacji (metodą Bridgmana-Stockbargera) firmy CZYLOK - 2 szt. (0.15) – 
operatorzy: G. Boczkal, M. Perek-Nowak 
Piece do hodowli monokryształów w konfiguracji pionowej, w tyglach grafitowych lub 
z azotku boru. Posiadają możliwość zastosowania atmosfery ochronnej w postaci gazu 
obojętnego lub próżni. Pozwalają na krystalizację metali lub stopów o temperaturze 
topnienia do około 1100°C. Istnieje możliwość krystalizacji z zarodka. Charakterystyka pieca 
i parametry wzrostu kryształów są programowane na precyzyjnym sterowniku. 
 
Drutowe centrum elektroerozyjne MITSUBISHI FA10S ADVANCE (0.15) – operatorzy: 
Ł. Jamróz 
(Maszyna do elektrodrążenia drutowego) 
Typ maszyny: zanurzeniowy. Maksymalny wymiar przedmiotu: 800x600x215 mm. 
Przesuwy X/Y/Z 350x250x220 mm. Wymiar stołu: 590x514 mm. Max ciężar przedmiotu: 500 
kg. Max poziom wody w zbiorniku: 220 mm. Przesuwy U/V: 64x64 mm. Max kąt cięcia: 15 
deg na 100mm. Stosowane druty: 0.10 – 036 mm. Praca w zanurzeniu i natrysku. 
Automatyczne nawlekanie drutu, automatyczne szukanie otworu startowego. 
Antyelektrolizyjny generator HSS-AE. Wysoka stabilność cięcia dzięki systemowi POWER 
MASTER 3D PM. STEP LESS CONTROL – brak śladów przy zmiennej wysokości detalu. 
CORNER MASTER – ochrona cięcia małych promieni. CS MODE – system oszczędności 
energii. ANGLE MASTER – kontrola cięcia dużych i zmiennych kątów. ENTRANCE MASTER 
eliminuje ślady wgłębienia w miejscu we/wy. Układ Sterowania M700 Advance. System 
wspomagający programowanie CAD/CAM ESPRIT. 
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Zespół Mikroskopii Elektronowej 
 
Laboratorium Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej (0.03.0) 
 
Wysokorozdzielczy Transmisyjny Mikroskop Elektronowy (HR – TEM) – FEI TECNAI TF 20 X-
TWIN (0.03.3) – operatorzy: M. Gajewska 
Rozmycie energetyczne źródła ≤ 0.7 eV. Zapewniona możliwość uzyskania prądu 0.5 nA w 
wiązce elektronowej skupionej do plamki o średnicy 1 nm. Możliwość pracy w zakresie 
napięć przyspieszających od 80 kV do 200 kV. Punktowa zdolność rozdzielcza ≤ 0.25 nm, limit 
informacyjny ≤ 0.14 nm. Pracując w trybie TEM mikroskop umożliwia powiększenia od 25 do 
900000 razy. Mikroskop pracujący w trybie STEM (z detektorem obrazowym HAADF) 
charakteryzuje się zdolnością rozdzielczą ≤ 0.18 nm. Analiza chemiczna przy pomocy 
detektora EDX. 
 
Urządzenie FEI QUANTA 3D 200i z mikroskopem skaningowym i kolumną jonową (FIB), 
przeznaczone do preparatyki próbek dla TEM (0.03.1) – operatorzy: M. Gajewska,  
K. Berent, M. Stępień, K. Hnida, A. Szkudlarek, Ł. Major 
Mikroskop umożliwia pracę w warunkach zmiennej próżni. Oferowany zakres ciśnień: w 
trybie wysokiej próżni: 10-3 Pa, w trybie niskiej próżni: 10 Pa do 2600 Pa. Mikroskop 
umożliwia pracę z napięciem przyspieszającym w zakresie od 200 V do 30 kV. Zdolność 
rozdzielcza mikroskopu definiowana jako rozdzielczość obrazów elektronów wtórnych przy 
napięciu przyspieszającym 30 kV na standardowej próbce cząstek złota na błonie węglowej 
wynosi 3.0 nm. Mikroskop jest wyposażony w detektory obrazowe do pracy w trybie 
wysokiej i niskiej próżni, a także detektor elektronów wstecznie rozproszonych. 
 
Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej i Dyfrakcji Rentgenowskiej (0.04.0)  
 
Mikroskop Skaningowy z kolumną jonową (FIB) – FEI VERSA 3D (0.04.1) – operatorzy:  
K. Berent, M. Gajewska, M. Stępień, K. Hnida, A. Szkudlarek 
Mikroskop jest wysokorozdzielczym instrumentem z działem elektronowym z emisją polową 
umożliwiającym pracę z napięciem przyspieszającym w zakresie od 200 V do 30 kV (max prąd 
wiązki elektronowj 200 nA). Zdolność rozdzielcza mikroskopu definiowana jako rozdzielczość 
obrazów elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym 30 kV na standardowej 
próbce cząstek złota na błonie węglowej wynosi 1 nm w wysokiej (1.5 nm w niskiej) próżni. 
Mikroskop posiada przystawkę EBSD (dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych) 
pozwalającą na badanie orientacji krystalograficznej, badanie defektów, identyfikację faz, 
granicy ziaren, etc. Mikroskop jest wyposażony w detektory obrazowe do pracy w trybie 
wysokiej i niskiej próżni, detektor elektronów wstecznie rozproszonych z podziałem na 
sektory i detektor fluorescencji rentgenowskiej typu SDD (powierzchniowa analiza 
chemiczna).  
 
Mikroskop metalograficzny NIKON ECLIPSE LV150N (0.04.2) ogólnodostępny 
 
Napylarka próżniowa Quorum Technologies Q150T (0.04.2) – operatorzy: K. Berent,  
M. Gajewska, G. Cios, K. Hnida, K. Kollbek, M. Stępień, A. Szkudlarek, M. Wytrwał 
Wykorzystywana głównie do nanoszenia cienkich warstw węglowych na preparaty 
przygotowywane do badań z użyciem skaningowej mikroskopii elektronowej. 
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II Linia Badawcza (Materiały Ceramiczne i Bio-Materiały) 
 
Laboratorium Syntezy Materiałów i Nanokompozytów Ceramicznych I (1.04.1) 
 
Rapid Prototyping (1.04.1) – operatorzy: 
Idea Rapid Prototyping polega na wytwarzaniu obiektów za pomocą jednego, sterowanego 
komputerowo urządzenia budującego, bez użycia specjalistycznych narzędzi i form. Proces 
bazuje na cyfrowych modelach stworzonych bezpośrednio z danych CAD. Wykonywanie 
przedmiotu odbywa się poprzez jego stopniowe dodawanie w postaci kolejno nakładających 
się na siebie warstw. Grubość pojedynczej warstwy, będącej przekrojem poprzecznym zależy 
od rozdzielczości urządzenia i jakości materiału. Przeważnie zawiera się pomiędzy 0,05 a 0,2 
mm. Robocasting jest metodą, w której materiałem wsadowym jest plastyczna pasta 
ceramiczna. Tworzenie warstwy jest wynikiem kontrolowanego jej wyciskania i nakładana w 
płaszczyźnie X-Y zaś przyrost wysokości Z uzyskany jest przez osiowy ruch (góra/dół) głowicy 
zawierającej dysze. Metoda ta obok kształtu pozwala sterować poziomem porowatości oraz 
zwartością budowanego przedmiotu. Możliwe jest stosowanie wielu rodzajów materiałów 
wsadowych jednak urządzenie ma pracować głownie wykorzystując pasty ceramiczne oraz 
kompozytowe (polimerowo-ceramiczne). Grubość pojedynczej warstwy zależna jest od 
wielkości stosowanej dyszy (100 μm-1,8 mm).  
plus 
Mieszarka wysokoobrotowa DAC 150.1 FYZ firmy SPEED-MIXER współpracująca z Rapid 
Prototyping 
W metodzie Robocasting wsadem jest specjalnie przygotowana pasta zrobiona na bazie 
proszku ceramicznego, rozpuszczalnika (najczęściej woda) i substratów zagęszczających, 
spełniająca szereg wymogów (odpowiednia gęstość, lepkość, nośność, współczynnik 
wysychania itp.). Do przygotowywania takiej pasty kupiona została mieszarka wysoko-
obrotowa firmy SpeedMixer. Urządzenie pozwala mieszać oraz mielić materiały w 
niewielkich porcjach w bardzo krótkim czasie. 
 
Piec 1300°C firmy KEPKA GROUP – 3 szt. (1.04.1) - operatorzy: 
 
Piec 1600°C  firmy KEPKA GROUP (1.04.1) – operatorzy: 
 
Laboratorium Syntezy Materiałów i Nanokompozytów Ceramicznych II (1.04.0) 
 
Reometr rotacyjny Physica MCR 302 firmy ANTON PAAR (1.04.0) – operatorzy: 
Reometr rotacyjny Physica MCR 302 firmy Anton Paar jest urządzeniem służącym do badania 
właściwości reologicznych płynów i past ceramiczno-metalicznych. Urządzenie pozwala na 
wykonanie analiz w warunkach stałej szybkości ścinania lub stałego naprężenia ścinającego 
(tj. odpowiednio: CSS, CSR). Ponadto reometr umożliwia wykonanie testów pełzania nisko- i 
wysokotemperaturowego płynów oraz testów naprężeń relaksacyjnych. 
 
Młyn rotacyjny dwuosiowy (planetarny) PM 100 firmy RETSCH (1.04.0) – operatorzy: 
Kulowy młyn planetarny Retsch model PM 100 służy do rozdrabnia materiałów 
ceramicznych, metalowych oraz polimerowych. Charakteryzuje się wysoką powtarzalnością 
procesu rozdrabniania. Służy do rozdrabniania na sucho lub z użyciem wszelkiego rodzaju 
środków dyspergujących. Model PM 100 posiada naczynia robocze od 12 do 500 ml. 
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Młyn miksujący MM 400 firmy RETSCH (1.04.0) – operatorzy: 
Młyn miksujący MM 400 jest niezwykle wszechstronnym urządzeniem do szybkiego oraz 
wydajnego rozdrabniania i homogenizacji materiałów ceramicznych, metalowych oraz 
polimerowych. Młyn rozdrabnia wszelkiego rodzaju materiały nawet do 5 µm. Urządzenie 
może z powodzeniem być zastosowane w dziedzinie inżynierii materiałowej oraz w 
biotechnologii (np. ekstrakcja materiału genetycznego z komórek). 
 
Mieszalnik laboratoryjny firmy KEPKA GROUP (1.04.0) – operatorzy: 
Urządzenie przeznaczone jest do mieszania wszelkiego rodzaju dyspersji; w tym głównie 
zawiesin proszków ceramicznych. Mieszalnik ma bezstopniową regulacją obrotów w zakresie 
od 0 do 10000 obr/min. Urządzenie charakteryzuje się możliwością pomiaru momentu 
obrotowego oraz zapisania danych pomiaru na komputerze. Jest to niezbędne w celu 
określenia stopnia homogenizacji dyspersji ceramicznych. Naczynia z płaszczem wodnym 
zapewnia stałą temperaturę mieszania. 
 
Wysokotemperaturowy piec grafitowy VHT 8/22-GR firmy NABATHERM (1.04.0) – 
operatorzy: 
Kompaktowy piec z serii VHT został zaprojektowany jako elektryczny wysokotemperaturowy 
piec komorowy z ogrzewaniem grafitowym. Niezwykle szczelna komora pieca umożliwia 
prowadzanie procesów obróbki cieplnej zarówno w atmosferze gazu ochronnego jak również 
w atmosferze gazu reakcyjnego albo w próżni do 5 mbarów. Maksymalna temperatura pracy 
pieca to 2200°C. 
 
Piec do wypalania żywic z materiałów ceramicznych z termoobiegiem firmy KEPKA GROUP 
(1.04.0) – operatorzy: 
Urządzenie niezbędne w laboratoriach rozwijających techniki typu szybkiego prototypowania 
gdzie element docelowy powstaje po usunięciu znacznej ilości frakcji organicznej. Piec 
posiada komorę roboczą z wydajnym systemem termoobiegu. Urządzenie wyposażone jest 
w dopalacz spalin do temperatury 900oC. Maksymalna temperatura pracy pieca to 850°C. 
 
Piec wysokotemperaturowy firmy KEPKA GROUP (1.04.0) – operatorzy: 
Wysokotemperaturowy piec firmy Kepka Group znajduje zastosowanie w spiekaniu różnego 
rodzaju ceramiki. Piec posiada automatycznie zamykany stolik roboczy z windą, co pozwala 
na łatwiejszy załadunek próbek. Pomiar temperatury odbywa się w dwóch miejscach pieca 
(pierwszy – odpowiadający za sterowanie elementami grzewczymi, drugi – kontrolny, 
badający temperaturę w okolicy próbek). Piec może pracować w atmosferze argonu lub 
azotu, urządzenie jest wyposażone w precyzyjny układ podawania gazów ochronnych. 
Maksymalna temperatura robocza pieca to 1750oC.  
 
Piec 1300°C firmy KEPKA GROUP – (1.04.0) – operatorzy: 
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III Linia Badawcza (Materiały do Specjalnych Zastosowań) 
 
Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Nanomateriałów dla Biomedycyny i Energetyki 
(1.07.0) 
 
Termograwimetr SDT Q600 firmy TA INSTRUMENTS (1.07.1A) – operatorzy: G. Cios,  
K. Górecki, T. Kozieł 
Urządzenie umożliwia badanie przejść fazowych, procesów utleniania i analizę reakcji 
chemicznych. System pozwala na równoczesną analizę TGA-DTA (detekcja zmiany masy 
próbki i zmiany temperatury w funkcji zadanego przebiegu temperaturowego lub 
czasowego) i analizę TGA-DSC (detekcja zmiany masy próbki i przepływu ciepła w funkcji 
zadanego przebiegu temperaturowego lub czasowego) w zakresie od temperatury 
pokojowej do 1500°C z programowalną szybkością grzania od 0.01 do 100°C/min. Układ jest 
wyposażony w podwójną wagę o czułości 0.1 mg i rozdzielczości 0.012 µg, z maksymalną 
masą próbki do 200 mg. Czułość analizy DTA wynosi 0.001 deg, a dokładność 
kalorymetryczna ±2%. Przepływ ciepła przy analizie DSC jest dynamicznie normalizowany do 
aktualnej masy próbki w danej temperaturze. 
 
Analizator sorpcji gazów IMI-0118 firmy HIDEN ISOCHEMA (1.07.0) – operatorzy:  
A. Budziak, D. Wójcik, G. Cios 
Analizator sorpcji umożliwia określenie ilości zabsorbowanego przez próbkę gazu, w 
kontrolowanych warunkach ciśnienia i temperatury, przy zastosowaniu metody 
wolumetrycznej Sieverts’a. Może być wykorzystywany do analizy sorpcji H2, CO2, CH4, N2 and 
Ar. Urządzenie daje możliwość wykonania, w sposób automatyczny,  manometrycznych 
pomiarów izoterm dla określenia charakterystyk ‘p c T’ procesu sorpcji gazu.  Umożliwia 
również  badanie kinetyki procesu sorpcja-desorpcja  oraz trwałości materiałów przy 
cyklicznym pochłanianiu i desorpcji gazu w zadanym przedziale temperatur i ciśnień. Układ 
zawiera komorę reakcyjną o objętości 10 cm3 z możliwością dołączenia objętości buforowej, 
umożliwiającej pomiary z odpowiednią dokładnością, dla małych próbek. Pracuje w zakresie 
ciśnień do 200 bar, w zakresie temperatur od pokojowej do 500°C. 
plus 
Wyposażenie pomocnicze analizatora sorpcji gazów (urządzenie DRAGER-1 SE Ex do 
kontroli poziomu gazów palnych). 
 
Laboratorium Badań Wytrzymałościowych (0.08) 
 
Hydrauliczna maszyna wytrzymałościowa INSTRON 600DX (0.08) – operatorzy: G. Cios 
Maksymalne obciążenie – 600 kN. Zakres prędkości roboczych od 0,1 do 76 mm/min. 
Tensometryczne głowice pomiarowe 100 i 600 kN o klasie dokładności pomiarowej 0,5 i 
liniowości minimum +/- 0.25 % wartości zmierzonej w przedziale 0,4 % do 100 % zakresu 
pomiarowego głowicy. Bezkontaktowy ekstensometr video do pomiarów osiowych i 
poprzecznych odkształceń próbek o zakresie pomiaru wydłużenia do 500 mm, odkształcenia 
poprzecznego do 25 mm i rozdzielczości 0.5 μm. Cyfrowy przetwornik pomiaru 
przemieszczenia trawersy o rozdzielczości 1 μm. Wysokość przestrzeni testowej 900 mm, 
odległość między kolumnami 526 mm. Podwójna przestrzeń robocza umożliwiająca w 
sposób łatwy dostosowanie urządzenia do wykonywania prób rozciągania i ściskania – nie 
ma potrzeby wymiany ciężkiego oprzyrządowania oraz uchwytów. Możliwość wykonywania 
standardowych badań lub tworzenia własnych indywidualnych testów badawczych opartych 
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na zdefiniowanych przez użytkownika obliczeniach (dzięki możliwości sterowania 
przemieszczeniem trawersy maszyny wytrzymałościowej w funkcji czasu, przemieszczenia, 
obciążenia, naprężenia i odkształcenia). Możliwość realizacjaiobciążeń cyklicznych i 
zmiennych (zależnie od oprogramowania). 
 
Mechaniczna maszyna wytrzymałościowa INSTRON 5982 (0.08) – operatorzy: G. Cios 
Maksymalne obciążenie 100 kN. Wysokość przestrzeni roboczej 1430 mm. Dokładność 
pomiaru siły +/- 0.5% odczytu w dół do 1/500 zakresu głowicy pomiarowej (głowicy 
pomiarowej serii 2580). Akwizycja danych z częstotliwością próbkowania do 1 kHz 
jednocześnie dla kanałów pomiarowych: siły, odkształcenia oraz naprężenia. Prędkość 
odkształcenia od 0,00005 mm/min. Piec oporowy SF-16 umożliwiający wykonanie badań w 
temperaturze do 1200°C. Komora do badań w obniżonych i podwyższonych temperaturach 
(z portem ekstensometru). 
 
Laboratorium Własności Mechanicznych i Nanomechaniki (1.05.1) 
 
Nanoindenter G200 firmy AGILENT (1.05.1) – operatorzy: G. Cios 
Urządzenie do badania własności mechanicznych materiałów w skali nanometrowej, takich 
jak moduł Younga i twardość. Zastosowania: półprzewodniki, cienkie warstwy, MEMS, 
twarde powłoki, DLC films, kompozyty, polimery, biomateriały. 
 
Wgłębniki do nanoindentera (1.05.1) – (doposażenie nanoindentera) 
 
Twardościomierze TUKON 1202 i TUKON 2500 firmy WILSON-HARDNESS – 2 szt. (1.05.1) – 
operatorzy: K. Górecki, K. Wieczerzak, G. Cios, T. Kozieł 
 
Mechaniczna maszyna wytrzymałościowa INSTRON 5966 (1.05.2) – operatorzy: G. Cios 
„Podręczna” maszyna wytrzymałościowa do standardowych próbek m.in. umożliwiająca 
uzupełnienie badań na nanoindenterze. Maksymalne obciążenie 10 kN. 
 
Laboratorium Syntezy Materiałów i Nanokompozytów Metalicznych I (1.13) 
 
Urządzenie do „metody szybkiego chłodzenia - melt spinning”, Melt Spinner HV, firmy 
EDMUND BUEHLER GmbH (1.13) – operatorzy: K. Górecki, G. Cios, T. Kozieł 
Urządzenie służy do odlewaniu strugi ciekłego metalu roztopionego indukcyjnie za pomocą 
generatora RF na szybko obracający się miedziany bęben. Pozwala uzyskać materiały 
metaliczne o strukturze amorficznej (szkła metaliczne) w postaci taśm. Urządzenie posiada 
bęben o średnicy 250 mm (maksymalna prędkość liniowa 60 m/s), generator o mocy 12 kW, 
zestaw pomp (rotacyjna i turbomolekularna) umożliwiających osiągnięcie próżni rzędu 10-6 
mbar, wbudowany pirometr umożliwiający kontrolę temperatury w zakresie 900-3000°C.   
Maksymalna masa wsadu ok. 60 g, wymiary taśmy (w zależności od parametrów odlewania i 
rodzaju tygla): grubość 20-100 μm, szerokość 1-25 mm. 
 
Piec indukcyjny Copper Boat firmy EDMUND BUEHLER GmbH (1.13) – operatorzy:  
K. Górecki, G. Cios, T. Kozieł 
Urządzenie służy do syntezy materiałów w wyniku nagrzewania indukcyjnego składników na 
miedzianej „łódce” chłodzonej wodą, umieszczonej w rurze kwarcowej po jej uprzednim 
odpompowaniu i napełnieniu argonem. Piec wyposażony jest w generator RF o mocy 12 kW, 
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system pomp próżniowych (rotacyjna i turbomolekularna) wraz z pomiarem próżni. 
Umożliwia topienie materiałów o masie do 20 g. 
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IV Linia Badawcza (Układy Kwantowe i Modelowanie) 
 
(teoria) 
 
 

Zespół Fizyki Niskich Temperatur 
 
Laboratorium Badań w Ultra-Niskich Temperaturach (0.13.1) 
 
TRITON Chłodziarka rozcieńczalnikowa z systemem chłodzenia w obiegu zamkniętym ze 
zintegrowanym magnesem nadprzewodzącym (0.13.2) – operatorzy: L. Spałek,  
Z. Tarnawski, A. Kozłowski 
Chłodziarka rozcieńczalnikowa z systemem chłodzenia w obiegu zamkniętym pozwala na 
pomiary wielkości fizycznych w zakresie temperatur od 9 mK w polach magnetycznych do 14 
T. 
 
Źródło prądowe (0.13.2) – (doposażenie TRITON-a) 
 
Wzmacniacz fazoczuły (0.13.2) – (doposażenie TRITON-a) 
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V Linia Badawcza (Materiały Funkcjonalne i Nanomagnetyzm) 
 
Zaplecze eksperymentalne:  Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego 
SOLARIS 
 
Laboratorium Magnetometrii (0.14.0) 
 
Magnetometr VSM (0.14.1A) – operatorzy: M. Sikora, A. Żywczak, M. Piskorz, K. Pitala 
Magnetometr wibracyjny, typ 7407 firmy LakeShore. W temperaturze pokojowej  w funkcji 
zewnętrznego pola magnetycznego mozliwe są pomiary do 2.5 T. Temperaturowe pomiary 
namagnesowana w zakresie od 4.2 do 1273 K są możliwe w polu do 1.67 T. 
 
Laboratorium Analiz Fizykochemicznych (1.06.0) 
 
Spektrometr Mössbauera MS-4 RENON (1.06.1A) - operatorzy: J. Żukrowski 
Nowej generacji cyfrowy spektrometr mössbauerowski,  wyposażony w laserowy kalibrator 
prędkości ruchu źródła, zawiera cyfrowy blok detekcji promieniowania obejmujący głowicę 
detekcyjną i blok jądrowy oraz bloki kontroli wibratora i kontroli systemu. Głowica 
detekcyjna  zawiera zintegrowany przedwzmacniacz i zasilacz wysokiego napięcia. Blok 
jądrowy umożliwia równoczesną analizę czteirech widm: dwa widma mössbauerowskie oraz 
widma amplitudowe γ (zbierane w modzie koincydencji i antykoincydencji, z okienkiem 
analizatora jednokanałowego). Jedno z widm może być zastąpione przez dane z laserowego  
kalibratora prędkości. Wszystkie widma są zbierane w 4096 kanałach, każdy o pojemności 32 
bity. Wibrator umożliwia pomiary w zakresie prędkości  od ±0.5 do ±150 mm/s. Układ 
spektrometru jest zintegrowany z zalewowym, optycznym kriostatem helowym (firmy 
IceOxford), w którym próbka znajduje się w przepły-wających parach ciekłego helu lub azotu. 
Umożliwia on pomiary w zakresie temperatur 1.5÷300 K, ze stabilnością temperatury nie 
gorszą niż 0.05 deg. Chłodzony wodą próżniowy piecyk mössbauerowski (Elektronika 
Jądrowa) pozwala wykonywać pomiary w obszarze wyższych temperatur, w zakresie od 
temperatury pokojowej do 1100 K, ze stabilnością temperatury 0.1 deg. 
 
mini chłodnica przemysłowa TCW12 f-my DACPOL (1.06.0) – operatorzy: J. Żukrowski 
Jest używana do chłodzenia wody w obiegu zamkniętym dla piecyka mossbauerowskiego w 
1.06.1A i pieców łukowych w 1.06.0. 
 
Piece łukowe Mini Arc Melter MAM-1, w tym jeden wyposażony w opcję „suction casting”,  
firmy EDMUND BUEHLER GmbH  - 3 szt. (1.06) – operatorzy: J. Żukrowski, T. Kozieł, G. Cios 
Urządzenia te służą do syntezy stopów o masie 5-20 g, w tym materiałów wysokotopliwych, 
w wyniku przetapiania w łuku elektrycznym. Piece posiadają wbudowaną pompę rotacyjną, 
elektrodę wolframową, generator 180 A. Proces topienia prowadzony jest na miedzianej 
płycie chłodzonej wodą w komorze po jej uprzednim odpompowaniu i napełnieniu gazem 
obojętnym. Jeden z piecy wyposażony jest w system umożliwiający otrzymanie materiałów w 
postaci prętów o średnicy 3 mm i długości 30 mm poprzez zassanie ciekłego stopu do 
miedzianej formy (tzw. suction casting). 
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VI Linia Badawcza (Miękka Materia Skondensowana) 
 
Laboratorium Cienkich Warstw, Nanostruktur i Spektroskopii Fotoelektronów (0.05.0) 
 
Spektromikroskopia fotoelektronów (XPS) (0.05.1) – operatorzy: A. Bernasik, M. Marzec, 
M. Wytrwał, J. Haberko 
Spektrometr fotoelektronów typu Versa Probe II (PHI Electronics) wyposażony jest w źródło 
monochromatycznego promieniowania rentgenowskiego (Al Kα), lampę rentgenowską o 
podwójnej anodzie (Al/Mg) oraz lampę UV. Umożliwia obrazowanie stanu chemicznego 
pierwiastków na powierzchni materiałów z rozdzielczością rzędu 10 μm oraz profilowanie 
głębokościowe przez rozpylanie jonami pojedynczych atomów lub klastrów argonu (Ar-
GCIB). 
 
Profilometr igłowy prod. Bruker, model Dektak XT (0.05.1) – operatorzy: A. Bernasik,  
M. Marzec, M. Wytrwał, J. Haberko 
Profilometr igłowy stykowy służący do badania chropowatości oraz falistości powierzchni z 
rozdzielczością 1Å oraz powtarzalnością na poziomie 4Å. Dodatkowo umożliwia wykonanie 
mapowania powierzchni o rozmiarach do 55 mm x 200 mm. 
 
Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej i Dyfrakcji Rentgenowskiej (0.04.0)  
 
Dyfraktometry rentgenowskie – 2 szt. (0.04) – operatorzy: M. Marciszko, M. Śmiechowski, 
G. Cios, G. Szwachta, K. Kollbek, K. Hnida 
Uniwersalne platformy Panalytical Empyrean do badania struktury krystalicznej materiałów, 
wyposażone w detektory wielokanałowe i przystawki temperaturowe LN-450K. 
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VII Linia Badawcza (Nanostruktury i Nanourządzenia) 
 
Laboratorium Ablacji Laserowej i Nanolitografii (0.20.5) 
 
CLEAN ROOM (0.20.5): zespół pomieszczeń czystych wyposażony w aparaturę do procesów 
litografii elektronowej i trawienia jonowego (rozdzielczość 10 nm) – operatorzy:  
A. Żywczak, K. Hnida, W. Skowroński, S. Ziętek 
W pomieszczeniu czystym klasy 100 znajduje się urządzenie do litografii elektronowej (Raith 
eLine+), stół procesowy (Arias), mikroskop polaryzacyjny (Nikon) i drobne wyposażenie 
pomocnicze.  
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), ewaporator warstw metalicznych (Al) i dielektrycznych (Al2O3) 
oraz profilometr kontaktowy (Bruker Dektak). 
 
Pulsed Laser Deposition (0.20.4) – operatorzy: G. Szwachta, K. Hnida 
W laboratorium możliwe jest wytwarzanie cienkich warstw o określonym składzie 
stechiometrycznym lub przesyconym o grubości od kilkunastu nanometrów do kilku 
mikrometrów, na różnorodnych podłożach (metalicznych, polimerowych i innych. Osadzanie 
wykonuje się za pomocą ekscymerowego lasera impulsowego Coherent COMPexPro 110F 
(częstotliwość 1-100 Hz), wykorzystując zjawisko ablacji laserowej. Tarczami 
warstwotwórczymi mogą być dowolne materiały (metale, niemetale, tlenki, ceramiki itp.). 
System do osadzania cienkich warstw wyposażony jest w laser impulsowy, reakcyjną komorę 
próżniową (Neocera) z możliwością stosowania atmosfer gazowych (tlen, azot i argon), 
komorę załadunkową oraz RHEED. Wielkość osiąganej próżni wynosi ok. 10-8 mbar dzięki 
zastosowaniu układu pomp: rotacyjnej i turbomolekularnej. Podłoża mogę być podgrzewane 
radiacyjnie do temperatury 850°C i schładzane z różnymi prędkościami. Za pomocą techniki 
RHEED możliwe jest badanie in situ struktury krystalicznej i kinetyki wzrostu cienkiej 
warstwy. Istnieje możliwość rozbudowy układu o impulsowe działo elektronowe, działo 
jonowe oraz magnetron lub komórki efuzyjne.  
 
Laboratorium Cienkich Warstw, Nanostruktur i Spektroskopii Fotoelektronów (0.05.0) 
 
Reaktywny sputtering i nanoszenie nanocząstek (0.05.0) – operatorzy: K. Kollbek,  
A. Kusior, J. Sokulski, A. Rydosz, W. Skowroński, K. Hnida, A. Szkudlarek 
Stanowisko laboratoryjne składa się z dwóch próżniowych komór procesowych. Pierwsza 
komora procesowa, wyposażona w działo klastrowe typu NanoGen Trio firmy Mantis, 
umożliwia wytwarzanie nanocząstek metali i nanocząstek tlenków metali metodą IGC (Inert 
Gas Condensation). Rozmiary i rozkład nanocząstek są kontrolowane poprzez odpowiedni 
dobór parametrów procesu, w tym głównie przez, zainstalowany na drodze strumienia 
nanocząstek, spektrometr masowy. Możliwe jest również jednoczesne pokrywanie 
nanocząstek cienkowarstwową otoczką z innego metalu lub tlenku metalu czyli 
otrzymywanie na podłożu nanocząstek w otoczkach (core/shell nanoparticles). Druga 
komora procesowa służy do nanoszenia jednoczesnego lub/i sekwencyjnego 
wieloskładnikowych cienkich warstw oraz struktur wielowarstwowych metali i związków 
metali o ustalonym składzie chemicznym i grubości. Komory procesowe połączone są 
próżnioszczelnie z wchodzącą w skład systemu komorą załadowczą (load-lock).  
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VIII Linia Badawcza (Nanocząstki dla Medycyny)  
 
Pracownia Preparatyki Chemicznej (1.05.0) 

 
Laboratorium chemiczne  (1.05.0) – operatorzy: D. Lachowicz, P. Mielczarek, K. Szaciłowski, 
K. Mech, K. Pilarczyk, K. Kollbek, M. Wytrwał, A. Szkudlarek, K. Hnida, G. Kulinowski,  
M. Kawa, Ł. Jamróz 
Laboratorium chemiczne „mokre” wyposażone w urządzenia do syntezy materiałów z ladami 
i zlewami chemicznymi, systemem do wytwarzania wody zdejonizowanej, dwoma 
dygestoriami i szafami wentylowanymi.  
Laboratorium chemiczne „suche” z czterema dygestoriami (jedno typu walk-in) i szafami 
wentylowanymi (na gazy i chemikalia). 
 
Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, model MPW-260R, producent: MPW, Polska 
(1.05.0) – operatorzy: D. Lachowicz, P. Mielczarek 
Zakres obrotów wirówki 100 - 18000 rpm, co odpowiada RCF co najmniej 24000 x g (dla 
rotora stałokątowego), zakres temperatur komory: -20°C do +40°C. Urządzenie posiada 
automatyczną identyfikacja rotora, w wyposażeniu rotory: uchylny na 8 probówek Falcon o 
pojemności 50 ml (z kompletem adapterów na probówki Falcon o pojemności 15 ml) oraz 
rotor stałokątowy  36 x 2/1,5 ml. 
 
Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Nanomateriałów dla Biomedycyny i Energetyki 
(1.07.0) 
 
Wanna Langmuira- Blodgett  firmy KSV NIMA (1.07.2=1.07.1B) – operatorzy: D. Lachowicz 
Wanna Langmuira- Blodgett jest urządzeniem do tworzenia i przenoszenia 
nierozpuszczalnych monowarstw nanocząstek, nanodrutów, molekuł funkcjonalnych lub 
mikrocząstek warstw Langmuira z fazy ciekłej na podłoża stałe (szkło, kwarc, krzem, mikę). 
Umożliwia tworzenie mono i multiwarstw, biomembran, powłok organicznych i nieorganicz-
nych  o precyzyjnie kontrolowanej grubości, gęstości upakowania i orientacji molekuł. 
Pomiar potencjału i ciśnienia powierzchniowego wraz z mikroskopią kąta Brewstera  
umożliwia badanie właściwości elektrycznych, reakcji powierzchniowych oraz zachowania 
warstw Langmuira na granicy międzyfazowej. Układ jest wyposażony w zewnętrzny 
termostat umożliwiający stabilizację i kontrolę temperatury subfazy w zakresie od  -20°C do 
100°C. 
 
Aparatura do hipertermii - urządzenie do indukcyjnego nagrzewana roztworów 
nanocząstek firmy DACPOL, wykorzystujące generator firmy AMBRELL (1.07.0) – 
operatorzy: 
Pozwala na badanie szybkości nagrzewania materiałów (ze szczególnym uwzględnieniem 
roztworów nanocząstek magnetycznych) pod wpływem pola elektromagnetycznego. Ma 
generator o sterowanej mocy do 2.4 kW. Wyposażony w zestaw cewek indukcyjnych o 
średnicach wewnętrznych 1, 2.5 oraz 4 cali.  
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ACMiN AGH 
infrastruktura 

(wersja 13 maja 2015) 
 
 
Serwer obliczeniowy TeraACMiN firmy HP  (znajduje sie w ACK CYFRONET). 
Klaster składa się z pięciu szaf serwerowych typu rack. W trzech szafach znajduje się 96 
węzłów obliczeniowych wyposażonych w 2 ośmiordzeniowe procesory Xeon firmy Intel. 
Klaster posiada łącznie 1536 rdzeni przeznaczonych do obliczeń o całkowitej teoretycznej 
mocy obliczeniowej ponad 31TFlops (31 biliony operacji zmiennoprzecinkowych na 
sekundę). Dzięki szybkiej sieci IB 4X QDR łączącej poszczególne serwery, system ten potrafi 
osiągać w rzeczywistych obliczeniach wielkiej skali (cały system przeznaczony do wykonania 
pojedynczego programu) ok. 82% swojej teoretycznej wydajności. W 16 węzłach klastra 
zainstalowano po dwie karty akceleratorów HP Nvidia Tesla posiadającej po 448 rdzeni 
każda. Węzły te wraz z kartami osiągają w teście Linpack moc 13TFlops. Klaster wyposażony 
jest również w macierz dyskową typu HP P6550 EVA ARRAY o łącznej pojemności 288TB. 
 
 

a) LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA PRÓBEK (1.14.0) ogólnodostępne 

 
Przecinarka Minitom firmy STRUERS  
 
Przecinarka Accutom-50 firmy STRUERS 
 
Przecinarka precyzyjna Secotom-50 firmy STRUERS  
 
Polerki LaBoPol-25 firmy STRUERS – 2 szt. 
 
Pojemniki Storage Cabinets firmy STRUERS 
  
Pastylarka Uniforce firmy STRUERS  
 
Urzadzenie do impregnacji próżniowej CitoVac firmy STRUERS  
 
Szlifierko-polerka z dozownikiem Tegramin firmy STRUERS 
 
Urządzenie do polerowania elektrolitycznego TenuPol, model 539, firmy STRUERS 
 
 

b) LABORATORIUM MECHANICZNEGO PRZYGOTOWANIA PRÓBEK (1.11.0) 
ogólnodostępne 

 
Ręczna prasa hydrauliczna 20 ton WK20F firmy BERNARDO  
 
Walcarka FSM 130 firmy DURSTON  
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Suszarki próżniowe – 2 szt.  
 
 

d) WARSZTAT MECHANICZNY: CZĘŚĆ ZAMKNIĘTA (0.06.0 i 0.06.1) 
 
Frezarka numeryczna HAAS MILL VF1 firmy HAAS AUTOMATION  
 
Szlifierka stołowa KSA 200 firmy BERNARDO 
 
Wiertarka kolumnowa BM 32 SB  firmy BERNARDO 
 
Tokarka (mała) JUNIOR 150 PLUS firmy BERNARDO 
 
Piła taśmowa (mobilna) EBS 128 C firmy BERNARDO 
 
Tokarka numeryczna (mała) PROFICENTER 700 BQV firmy BERNARDO 
 
 

e) WARSZTAT MECHANICZNY: CZĘŚĆ OGÓLNODOSTĘPNA (część 0.06.0) 
 
Szlifierka stołowa KSA 200 firmy BERNARDO  
 
Wiertarka kolumnowa BM 32 SB  firmy BERNARDO  
 
 

f) PRACOWNIA MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO (computer-pool) (1.18) 
ogólnodostępna 
 
a) część „graficzna” (1.18.1) 
 
drukarko-kserokopiarko-skaner (sieciowy, kolor, A3) 
 
zszywacze, dziurkacze, etc. 
 
b) część komputerowa (1.18.0) 
 
komputery PC ze „specjalistycznym“ oprogramowaniem – 5 szt. 
 
komputery PC z lepszą kartą graficzną, 2 x monitor – 3 szt. 
 
komputery z systemem LINUX – 8 szt.  
 
 


