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Wstęp
Zespół Hal Technologicznych zlokalizowany w Centrum Zaawansowanych
Technologii UAM świadczy szeroki zakres usług badawczych, analitycznych,
technologicznych oraz doradczych skierowanych do przedsiębiorstw z wielu obszarów
przemysłu i gospodarki a także placówek naukowych i badawczych w zakresie
praktycznego wykorzystania badań naukowych na potrzeby ich działalności oraz rozwoju.
Kontynuując misję i wizję zapoczątkowaną przez twórcę Poznańskiego Parku
Naukowo-Technologicznego
oraz
Wielkopolskiego
Centrum
Zaawansowanych
Technologii, profesora Bogdana Marcińca w zakresie praktycznego zastosowania
związków krzemoorganiczych, dążymy do tego, aby wyniki naszych usług, prac i badań
naukowych znalazły jak najszersze zastosowanie z korzyścią dla społeczeństwa i
przyczyniały się do nieustannego rozwoju produktów, usług, gospodarki i przemysłu oraz
spełniały oczekiwania i potrzeby ich odbiorców.
Zespół kierowany przez prof. UAM dr hab. Roberta Przekopa zajmuje się m. in.
skalowaniem procesów syntezy chemicznej, w tym organicznych i funkcjonalizowanych
związków krzemoorganicznych takich jak silany i siloksany, które są wykorzystywane do
projektowania nowych materiałów kompozytowych. Obecnie główną specjalizacją
zespołu stają się materiały do technik addytywnych, popularnie zwanych drukiem 3D.
Naszym głównym celem jest dostarczenie nowych lub ulepszonych materiałów do druku
3D. W ramach współpracy naukowo-badawczej z przedsiębiorcami, zespół aktywnie
realizuje projekty rozwojowe i usługi badacze dla przemysłu.
Zespół Hal Technologicznych dysponuje kompleksowym wyposażeniem
aparaturowym przeznaczonym do badań i przetwórstwa termoplastycznych tworzyw
sztucznych, kompozytów oraz nowych materiałów do druku 3D o szerokich
zastosowaniach w produkcji wielu rodzajów wyrobów z różnych branż przemysłowych.
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W ramach działalności Zespołu Hal Technologicznych Centrum Zaawansowanych
Technologii UAM oferujemy między innymi:
Usługi analityczne, badania instrumentalne
•
•
•
•
•

Badania reologiczne, mechaniczne i termomechaniczne polimerowych
tworzyw sztucznych i ich kompozytów
Badania energii powierzchniowej i kąta zwilżania
Podstawowe parametry przetwórcze tworzyw sztucznych i kompozytów
Badania starzeniowe UV i klimatyczne
Badanie wielkości cząstek

Usługi technologiczne
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektrospinning
Wytłaczanie tworzyw w postaci folii lub granulatu
Otrzymywanie prototypowych filamentów stosowanych w technologii FDM
(druk 3D)
Jednostkowe operacje technologiczne: mielenie, przesiewanie, suszenie,
odparowanie i zatężanie roztworów
Synteza w skali do 20 dm3 pojemności roboczej reaktora
Prasowanie termiczne materiałów
Wtrysk tworzyw sztucznych
Druk 3D w technice FDM

Usługi badawcze
•
•
•
•

Otrzymywanie modyfikatorów krzemoorganicznych oraz napełniaczy mineralnych
do tworzyw sztucznych, kompozytów, włókien naturalnych i syntetycznych
Wielkolaboratoryjna synteza układów zol-żel (Al2O3, SiO2, TiO2)
Optymalizacja składu kompozytów na osnowach termoplastów i duroplastów
Opracowanie nowych materiałów do druku 3D o zadanych właściwościach

Podwykonawstwo i partnerstwo w projektach B+R
•
•
•

Projekty NCBR, RPO, HORYZONT Europa
Projekty finansowane ze środków przedsiębiorstw
Współpraca w projektach badawczych oraz badawczo rozwojowych krajowych
i europejskich

Własne rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie:
•
•
•

•
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Dodatków do tworzyw sztucznych
Technologii zol-żel
Materiałów do druku 3D
Materiałów do modyfikacji energii powierzchniowej i hydrofobowości
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Usługi analityczne

Pomiar wytrzymałości na rozciąganie
Nazwa
badania

Pomiar wytrzymałości na rozciąganie

Normy

PN-EN ISO 527, PN-EN ISO 1798

Przedmiot
badania

Właściwości mechaniczne tworzyw sztucznych i kompozytów tworzywowych –
wytrzymałość przy rozciąganiu statycznym: maksymalne naprężenie rozciągające,
moduł sprężystości, naprężenia / wydłużenia.

Zastosowanie

Badanie elastycznych tworzyw sztucznych, gumy, silikonów oraz materiałów kruchych
i porowatych. Kontrola jakości produkcji i dostaw produktu, projektowanie
wytrzymałościowe, prace badawczo-rozwojowe w zakresie tworzyw sztucznych.
Sztywne i półsztywne tworzywa sztuczne termoplastyczne przeznaczone do wtryskiwania,
wytłaczania i odlewania, w tym napełnione i wzmocnione, folie i płyty; sztywne
i półsztywne tworzywa termoutwardzalne przeznaczone do formowania, w tym tworzywa
napełniane i wzmacniane, sztywne i półsztywne płyty termoutwardzalne, laminaty;
termoplastyczne i termoutwardzalne kompozyty wzmocnione włóknami, płyty wykonane
z
tworzyw
preimpregnowanych,
termotropowe
polimery
ciekłokrystaliczne,
tkaniny (np. transportowe).

Opis badania

Badanie polega na osiowym rozciąganiu znormalizowanej próbki ze stałą prędkością –
dla tworzyw sztucznych zwykle kształtek pomiarowych typu 1A lub 1B (wiosełek).
W trakcie pomiaru rejestruje się zależność siły rozciągającej od wydłużenia próbki.
Standardowo wykonuje się siedem powtórzeń w serii pomiarowej.

Wynik
badania

Wytrzymałość na rozciąganie Rm [MPa].
Moduł sprężystości E (Younga) [MPa].
Fmax – maksymalna wartość siły obciążającej / siła odpowiadająca maksymalnemu
naprężeniu [N].
Odkształcenie przy wytrzymałości na rozciąganie εm (wydłużenie ∆l przy Rm) [MPa].
Naprężenie przy zerwaniu Ru [MPa].
Wydłużenie przy zerwaniu εu [%].

Aparatura

Maszyna
wytrzymałościowa
Instron
5969
o zakresie pomiarowym do 50kN (uchwyty
przesuwne do 10kN) z komorą termiczną.

Pomiar w podwyższonej lub obniżonej temperaturze (od -40 do +80°C).
Pomiar z ekstensometrem.

Opcje
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Badania powiązane: wydłużenie względne przy zerwaniu, temperatura ugięcia
pod obciążeniem (HDT), temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność
metodą Charpy'ego, twardość metodą Shore'a, właściwości mechaniczne przy zginaniu
i ściskaniu, badania starzeniowe UV, badania w komorze klimatycznej.
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Badanie właściwości wytrzymałościowych połączeń
klejonych na zakładkę
Nazwa
badania
Normy
Przedmiot
badania

Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu połączeń klejonych na zakładkę
PN-EN 1465

Właściwości mechaniczne złącz klejowych zakładkowych – naprężenia ścinające.

Badanie połączeń klejowych w warunkach typowych dla ich pracy.

Zastosowanie

Opis badania

Określenie wytrzymałości na ścinanie łącz klejonych w postaci połączeń na zakładkę,
gdzie materiałem połączonym klejem może być tworzywo sztuczne i / lub metal
albo inny materiał.
Kontrola jakości produkcji i dostaw produktu (kleju), projektowanie wytrzymałościowe,
prace badawczo-rozwojowe tworzyw sztucznych, badania wdrożeniowe.

Badania wytrzymałości na ścinanie połączeń klejonych na zakładkę wykonywane są
przy ustalonej grubości oraz szerokości i wysokości łącza klejowego.
Standardowo wykonuje się co najmniej pięć powtórzeń w serii pomiarowej.

Wynik
badania

Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu Rt [MPa].
Maksymalna siła ścinająca Fmax [N].

Aparatura

Maszyna wytrzymałościowa Instron 5969
o zakresie pomiarowym do 50kN z komorą
termiczną (uchwyty przesuwne do 10kN).

Opcje

Badania powiązane: wydłużenie względne przy zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie,
odporność na pełzanie, temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT), temperatura
mięknienia metodą Vicata (VST), udarność metodą Charpy'ego, twardość metodą
Shore'a, właściwości mechaniczne przy zginaniu, badania starzeniowe UV, badania w
komorze klimatycznej.
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Wydłużenie względne przy zerwaniu
Nazwa
badania

Wydłużenie względne przy zerwaniu

Normy

PN-EN ISO 527, PN-EN ISO 1798

Przedmiot
badania

Właściwości mechaniczne tworzyw sztucznych i kompozytów tworzywowych:
wytrzymałość przy rozciąganiu statycznym: maksymalne naprężenie rozciągające
elastycznych tworzyw sztucznych (w tym porowatych), gumy, silikonów.

Zastosowanie

Badanie elastycznych tworzyw sztucznych, gumy, silikonów.
Sztywne i półsztywne tworzywa sztuczne termoplastyczne przeznaczone do wtryskiwania,
wytłaczania i odlewania, w tym napełnione i wzmocnione, folie i płyty;
sztywne i półsztywne tworzywa termoutwardzalne przeznaczone do formowania, w tym
tworzywa napełniane i wzmacniane, sztywne i półsztywne płyty termoutwardzalne,
laminaty; termoplastyczne i termoutwardzalne kompozyty wzmocnione włóknami, płyty
wykonane z tworzyw preimpregnowanych, termotropowe polimery ciekłokrystaliczne.
Metoda nie nadaje się do badania sztywnych tworzyw porowatych (dla których stosuje
się metodę ISO 1926) i struktur zawierających tworzywa porowate.

Opis
badania

Badanie
polega
na
określeniu
wydłużenia
względnego
przy
zerwaniu.
Przeprowadzane jest z użyciem standardowych znormalizowanych kształtek
pomiarowych, zwykle typu 1A lub 1B (wiosełek), przy jednoczesnym pomiarze działającej
siły i wydłużenia próbki.
Standardowo wykonuje się pięć powtórzeń w serii pomiarowej.

Wynik
badania

Wydłużenie względne przy zerwaniu próbki [%].
Naprężenie przy zerwaniu Ru [MPa]. Fu - obciążenie przy zerwaniu [N].
Granica plastyczności Re (jeżeli występuje) [MPa].
Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym [%].
Moduł sprężystości E [MPa].

Aparatura

Maszyna wytrzymałościowa Instron 5969 o zakresie
pomiarowym do 50kN z komorą termiczną (uchwyty
przesuwne do 10kN).

Pomiar w podwyższonej lub obniżonej temperaturze (-40 do +80°C).
Pomiar z ekstensometrem.

Opcje
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Badania powiązane: wytrzymałość na rozciąganie, temperatura ugięcia pod
obciążeniem (HDT), temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność metodą
Charpy'ego, twardość metodą Shore'a, właściwości mechaniczne przy zginaniu,
badania starzeniowe UV, badania w komorze klimatycznej.
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Oznaczanie właściwości mechanicznych przy ściskaniu
Nazwa
badania

Oznaczanie właściwości mechanicznych tworzyw sztucznych przy ściskaniu

Normy

PN-EN ISO 604 (tworzywa sztuczne), PN-EN 1605 (izolacje), PN-EN 1606 (izolacje)

Przedmiot
badania

Pomiar wytrzymałości na ściskanie lub pełzanie przy ściskaniu.

Kontrola jakości produkcji, testy materiałowe, wdrażanie wyrobów, badania użytkowe.
Materiały budowlane i konstrukcyjne, tworzywa sztuczne, guma, materiały izolacyjne,
piankowe.

Zastosowanie
Wyznaczenie właściwości mechanicznych przy ściskaniu: moduł sprężystości
przy ściskaniu oraz inne cechy zależne, takie jak naprężenie lub odkształcenie
przy ściskaniu w określonych warunkach, odkształcenie przy działaniu obciążenia
ściskającego, pełzanie przy ściskaniu.

Opis
badania

Obciążenie ściskające działające osiowo ze stałą szybkością na znormalizowaną próbkę.
Preferowane są standardowe kształtki w postaci walca, sześcianu lub prostopadłościanu.

Wynik
badania

Wytrzymałość na ściskanie Rc [MPa].
Odkształcenie przy wytrzymałości na ściskanie εc [%].
Zależność naprężenia od przemieszczenia.
Zmiana odkształcenia przy stałym naprężeniu ściskającym w określonych warunkach.
temperatury i wilgotności w czasie (pełzanie przy ściskaniu).

Aparatura

Maszyna wytrzymałościowa Instron
5969 o zakresie pomiarowym do
50kN z komorą termiczną, talerze
ściskające o średnicy 150 mm.

Pomiar w podwyższonej lub obniżonej temperaturze (-40 do +80°C).

Opcje

Badania powiązane: właściwości mechaniczne przy zginaniu, wydłużenie względne
przy zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie, temperatura ugięcia pod obciążeniem
(HDT), temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność metodą Charpy'ego,
twardość Shore'a, badania starzeniowe UV, badania w komorze klimatycznej.
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Oznaczanie właściwości mechanicznych przy zginaniu
Nazwa
badania

Oznaczanie właściwości mechanicznych tworzyw sztucznych przy zginaniu

Normy

PN-EN ISO 178 (tworzywa nie wzmocnione), PN-EN ISO 14125 (kompozyty tworzywowe
wzmocnione włóknem)

Przedmiot
badania

Pomiar właściwości mechanicznych przy zginaniu - określenie wytrzymałości na zginanie,
modułu sprężystości przy zginaniu, zależności naprężenie - odkształcenia przy sprężystości
w próbie zginania trzy – i czteropunktowego.

Zastosowanie

Właściwości sprężyste tworzyw nie wzmacnianych i kompozytów wzmacnianych
włóknem.
Kontrola jakości produkcji, testy materiałowe, wdrażanie wyrobów, badania użytkowe.
Materiały budowlane i konstrukcyjne, termoplastyczne tworzywa sztuczne, guma,
materiały piankowe, materiały napełniane, wzmacniane i termoutwardzalne, laminaty,
żywice, wyroby do izolacji cieplnej.

Opis
badania

Metoda obciążenia trójpunktowego lub czteropunktowego. Próbkę swobodnie
podpartą obciąża się siłą w środku belki (obciążenie trójpunktowe) lub dwoma siłami
symetrycznymi (obciążenie czteropunktowe).
W próbie określa się wytrzymałość na zginanie oraz moduł sprężystości wzdłużnej
przy zginaniu na postawie strzałki ugięcia (umowna strzałka ugięcia: Sc = 1,5 x h) a także
inne cechy zależności f=σ(ε) przy zginaniu.
Badanie z użyciem znormalizowanej beleczki o określonych wymiarach i proporcjach
przekroju i długości (PN-EN ISO 178): L/h = 16; h/b = 2,5; (L – rozstaw podpór, standardowo
160 mm; przy innych wymiarach próbki L/h = 20).
Preferowane są standardowe kształtki (beleczki) o wymiarach (l, h, b) 80 x 10 x 4 mm.
Standardowo wykonuje się pomiary co najmniej pięciu próbek w serii.

Wynik
badania

Wytrzymałość na zginanie σfM [MPa], odkształcenie zginające εf [%] naprężenie zginające
przy złamaniu σfB [MPa], odkształcenie zginające przy złamaniu εfB [%], moduł sprężystości
wzdłużnej Ef [MPa].
Zdolność do przenoszenia obciążeń zginających - krzywa zależności wytrzymałości
na zginanie (strzałki ugięcia) od naprężenia zginającego (obciążenia).

Aparatura

Maszyna wytrzymałościowa Instron 5969
o zakresie pomiarowym do 50kN
(uchwyty przesuwne do 10kN) z komorą
termiczną,
podpory
trójpunktowe
i czteropunktowe do badania ugięcia.

Pomiar w podwyższonej lub obniżonej temperaturze (-40 do +80°C).

Opcje
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Badania powiązane: właściwości mechaniczne przy ściskaniu, wydłużenie względne
przy zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie, temperatura ugięcia pod obciążeniem
(HDT), temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność metodą Charpy'ego,
twardość metodą Shore'a, badania klimatyczne i starzeniowe UV.
Centrum Zaawansowanych technologii UAM
Zespół Hal Technologicznych
Kontakt: rprzekop@amu.edu.pl tel. 61 829 18 83, 61 829 19 77, 510 810 681

Określenie temperatury ugięcia pod obciążeniem (HDT)
Nazwa
badania

Temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT – heat deflection test)

Normy

ISO 75, ASTM D648

Przedmiot
badania

Badania cieplne, właściwości cieplne i mechaniczne wyrobów i materiałów.

Zastosowanie

Porównawcza ocena zachowania się różnych materiałów w podwyższonej temperaturze
pod obciążeniem przy określonej szybkości wzrostu temperatury.
Optymalizacja produkcji - porównanie materiałów uzyskanych przy różnych parametrach
produkcji; ocena właściwości materiału uzyskanego przy różnych parametrach
przetwórczych np.: wytłaczania (prędkości), prasowania (ciśnieniu); ocena własności
mechanicznych wyrobu dla różnych temperatur użytkowania.
Badaniom mogą być poddawane materiały takie jak: polimerowe tworzywa sztuczne,
żywice, laminaty termoutwardzalne, tworzywa wzmacniane włóknami, termoplasty,
asfalt, ebonit, amorficzne materiały pochodzenia naturalnego (chityna, kauczuk, wosk,
celuloza, popiół), tłuszcze jadalne, sery topione.

Opis
badania

Temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT) oznaczana jest na znormalizowanej
kształtce pomiarowej (80 x 10 x 4 mm) poddawanej zginaniu trójpunktowemu pod stałym
obciążeniem do uzyskania normatywnej wartości ugięcia standardowego przy określonej
prędkości ogrzewania. Metody pomiarowe - w zależności od zastosowanego naprężenia
zginającego: A - 1,80 MPa; B - 0,45 MPa; C - 8,00 MPa.
Standardowo wykonuje się trzy powtórzenia w serii pomiarowej.

Wynik
badania

Aparatura

Temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT) [°C].

Aparat Instron CEAST HV3 do testów
temperatury ugięcia pod obciążeniem
(HDT) oraz temperatury mięknienia
metodą Vicata.
Zakres pomiarowy od 23 do 300°C.

Opcje

Badania powiązane: temperatura mięknienia metodą Vicata, wydłużenie względne
przy zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie, udarność metodą Charpy'ego,
twardość metodą Shore'a, właściwości mechaniczne przy zginaniu, badania starzeniowe
UV, badania w komorze klimatycznej.

Centrum Zaawansowanych technologii UAM
Zespół Hal Technologicznych
Kontakt: rprzekop@amu.edu.pl tel. 61 829 18 83, 61 829 19 77, 510 810 681
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Temperatura mięknienia metodą Vicata (VST)
Nazwa
badania

Temperatura mięknienia metodą Vicata (VST – Vicat softening temperature)

Normy

ISO 306, ASTM D1525

Przedmiot
badania

Badania cieplne, właściwości cieplne i mechaniczne wyrobów i materiałów.

Zastosowanie

Porównawcza ocena zachowania się różnych materiałów w podwyższonej temperaturze
pod obciążeniem przy określonej szybkości wzrostu temperatury.
Optymalizacja produkcji - porównanie materiałów uzyskanych przy różnych parametrach
produkcji; ocena właściwości materiału uzyskanego przy różnych parametrach
przetwórczych np.: wytłaczania (prędkości), prasowania (ciśnieniu); ocena własności
mechanicznych wyrobu dla różnych temperatur użytkowania.
Badaniom mogą być poddawane materiały takie jak: polimerowe tworzywa sztuczne,
żywice, laminaty termoutwardzalne, tworzywa wzmacniane włóknami, termoplasty,
asfalt, ebonit, amorficzne materiały pochodzenia naturalnego (chityna, kauczuk, wosk,
celuloza, popiół), tłuszcze jadalne, sery topione.

Opis
badania

Oznacza się temperaturę, w której końcówka znormalizowanego wgłębnika z płaskim
końcem zagłębi się w powierzchnię badanej kształtki na ustaloną głębokość
pod działaniem określonego obciążenia i przy określonej szybkości ogrzewania próbki.
Oznaczana jest dla materiałów amorficznych lub krystaliczno-amorficznych, gdzie proces
przejścia z ciała stałego do cieczy o wysokiej lepkości zachodzi w sposób ciągły.
Metody pomiarowe w zależności od dobranego obciążenia i prędkości grzania:
A50 (10N, 50°C/h); B50 (50N, 50°C/h); A120 (10N, 120°C/h); B120 (50N, 120°C/h)
Wymagane wymiary próbek: kwadrat o boku 10 mm lub krążek średnicy 10 mm i grubości
3,0-6,5 mm (dopuszcza się nałożenie próbek w celu uzyskania minimalnej grubości).
Standardowo wykonuje się trzy (minimum dwa) powtórzenia w serii pomiarowej.

Wynik
badania

Aparatura

Temperatura mięknienia (VST) [°C].

Aparat Instron CEAST HV3 do testów
temperatury mięknienia metodą Vicata
oraz
temperatury
ugięcia
pod
obciążeniem (HDT).
Zakres pomiarowy od 23 do 300°C.

Opcje
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Badania powiązane: temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT), wydłużenie względne
przy zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie, udarność metodą Charpy'ego,
twardość metodą Shore'a, właściwości mechaniczne przy zginaniu, badania starzeniowe
UV, badania w komorze klimatycznej.

Centrum Zaawansowanych technologii UAM
Zespół Hal Technologicznych
Kontakt: rprzekop@amu.edu.pl tel. 61 829 18 83, 61 829 19 77, 510 810 681

Oznaczenie udarności metodą Charpy’ego
Nazwa
badania

Oznaczenie udarności metodą Charpy’ego

Normy

PN-EN ISO 179

Przedmiot
badania

Pomiar udarności tworzyw sztucznych w określonych warunkach. Ocena kruchości
lub ciągliwości kształtek. Miarą udarności jest stosunek pracy, jaki został włożony
by zniszczyć próbkę. Badania wykonuje się przy pomocy młota na odpowiednio
przygotowanej próbce (z karbem lub bez, ułożenie względem młota).

Zastosowanie

Sztywne tworzywa sztuczne termoplastyczne i termoutwardzalne, przeznaczone
do formowania i wytłaczania, tworzywa napełniane i wzmacniane, sztywne płyty
z tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych, laminatów; termoplastyczne
i termoutwardzalne kompozyty wzmocnione włóknami, kompozycje napełnione
i wzmocnione, termotropowe polimery ciekłokrystaliczne.
Porównanie właściwości udarnych podobnych rodzajów materiałów.
Nadaje się do badania materiałów charakteryzujących się międzywarstwowym
przełomem poślizgowym lub materiałów wykazujących efekty powierzchniowe
spowodowane czynnikami środowiskowymi. Nie nadaje się dla materiałów spienionych
i wielowarstwowych struktur zawierających materiał spieniony.
Kształtkę do badań w postaci beleczki umieszcza się (płaszczyznowo lub krawędziowo)
na podporach i poddaje się jej środkową część uderzeniu młotem udarowym o stałej
prędkości i znanej energii uderzenia.

Opis
badania

Badaniom poddaje się znormalizowane kształtki typu 1 (ISO 179-1/1eU) o wymiarach
80 x 10 x 4 mm z karbem lub bez. Pozostałe typy – dla materiałów wykazujących
międzywarstwowe pękanie poślizgowe. Mogą to być również kształtki wycięte
z uniwersalnych kształtek do badań typu A.
Standardowo wykonuje się dziesięć powtórzeń w serii pomiarowej.

Wynik
badania

Energia uderzenia pochłonięta podczas złamania kształtki w stosunku do początkowej
powierzchni przekroju kształtki [kJ/m2] i rodzaj uszkodzenia próbki.

Aparatura

Młot udarnościowy Charpy'ego
Instron CEAST 9050 z nacinarką
do karbu (trzy znormalizowane
typy karbu wg ISO 2818). Młot
wahadłowy o maksymalnej
energii 25 J.

Kształtki z karbem lub bez; uderzenie krawędziowe, płaszczyznowe lub uderzenie
równoległe (w przypadku tworzyw wzmocnionych warstwowo).

Opcje

Badania powiązane: wydłużenie względne przy zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie,
temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT), temperatura mięknienia metodą Vicata
(VST), twardość metodą Shore'a, właściwości mechaniczne przy zginaniu, badania
starzeniowe UV, badania w komorze klimatycznej.

Centrum Zaawansowanych technologii UAM
Zespół Hal Technologicznych
Kontakt: rprzekop@amu.edu.pl tel. 61 829 18 83, 61 829 19 77, 510 810 681
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Lepkość dynamiczna, właściwości reologiczne
Nazwa
badania

Lepkość dynamiczna, właściwości reologiczne

Normy

Wiskozymetr Bohlin Visco: ISO 3219, Farm. Eur. 2.2.8, Farm. Eur. 2.2.10, USP 912.
Reometr rotacyjny: ISO 3219, ISO 6721-1, ASTM D4440, ASTM D4473, ASTM D5279,
PN-EN 14770

Przedmiot
badania

Właściwości reologiczne: wyznaczenie krzywej lepkości oraz płynięcia w określonej
temperaturze dla cieczy, past, żeli, płynów i próbek stopionych (żywice,
polimery termoplastyczne), przemiatanie amplitudą.
Branże: spożywcza, budowlana, farby, lakiery, farmacja, kosmetyka.

Zastosowanie

Kontrola jakości surowców i produktów, prace rozwojowe i optymalizacyjne produktów,
projektowanie procesów transportu w instalacji, określenie lepkości farby w funkcji
prędkości ścinającej lub temperatury, określenie lepkości produktu spożywczego
w różnych temperaturach (warunki magazynowania) dla określenia optymalnych
parametrów transportu; badanie lepkości w zależności od temperatury i prędkości
ścinania.

Opis
badania

Oznaczenie lepkości dynamicznej w określonych warunkach temperatury i prędkości
ścinania γ [s-1]. Oznaczenie lepkości w funkcji temperatury lub prędkości ścinania (s-1).
Pomiary wykonuje się w rotacji lub oscylacji przy użyciu układów pomiarowych:
płytka/płytka PP25, płytka/stożek 1°.
Pomiar w zakresie temperaturowym od –100 do +280°C (reometr Anton Paar MCR302)
lub od –35 do +70°C (wiskozymetr Bohlin Visco 88) - w zakresie ograniczonym
przez właściwości próbki.
Standardowo wykonuje się dwa lub trzy powtórzenia w serii pomiarowej (każdorazowo
na nowej próbce materiału).

Wynik
badania

Pomiary rotacyjne: lepkość dynamiczna [Pa·s], lepkość zespolona η* [Pa·s],
krzywa lepkości η(γ), krzywa płynięcia η(τ), granice płynięcia, lepkość w funkcji czasu
lub temperatury, krzywa zależności lepkości od temperatury, krzywa zależności lepkości
od prędkości ścinania.
Pomiary oscylacyjne: moduł magazynowania / zachowawczy / sprężystości G’, moduł
zespolony G*, moduł stratności / lepkości G”, przebieg G’ i G” w funkcji amplitudy
i częstotliwości, przemiatanie amplitudą, współczynnik stratności mechanicznej tg(a),
temperatura zeszklenia Tg, pełzanie i odzysk.

Reometr rotacyjny Anton Paar MCR302.
Prędkość ścinania: 0,01 do 8000 s-1.
Układ pomiarowy płytka-płytka 25 mm
i płytka-stożek (1°).
Możliwość pomiaru w atmosferze N2.

Aparatura

Opcje
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Wiskozymetr rotacyjny Bohlin Visco 88
Malvern Instruments z ultratermostatem.
Prędkość ścinania: 0 do 2·104 s-1.
Zakres momentu obrotowego:
od 0 do 10 mNm.
Zakres pomiarowy naprężenia ścinającego:
0 do 104 Pa.
Zakres pomiarowy lepkości dynamicznej:
0,001 do 20 Pa·s.

Badania powiązane: MFI (MFR, MVR) w przypadku tworzyw termoplastycznych, DMTA,
reometria kapilarna termoplastycznych tworzyw sztucznych w wysokich temperaturach,
badania wytrzymałościowe, badania termomechaniczne.

Centrum Zaawansowanych technologii UAM
Zespół Hal Technologicznych
Kontakt: rprzekop@amu.edu.pl tel. 61 829 18 83, 61 829 19 77, 510 810 681

Analiza termiczna dynamicznych właściwości
mechanicznych DMTA
Nazwa
badania
Normy
Przedmiot
badania

Analiza termiczna dynamicznych właściwości mechanicznych
ISO 3219, ISO 6721-1, PN-EN 14770, ASTM D4440, ASTM D4473, ASTM D5279
Termoplastyczne i termoutwardzalne tworzywa sztuczne, elastomery, lakiery, farby,
kosmetyka, farmacja, artykuły spożywcze, materiały budowlane.
Wyznaczanie właściwości układów polimerowych, m.in.:
- analiza budowy kopolimerów,

Zastosowanie - badanie mikrojednorodności polimerów,
- testy zmęczeniowe klejów (wytrzymałość mechaniczna), żeli (pamięć struktury),
- badanie stopnia usieciowania polimerów,
- wyznaczanie temperatury zeszklenia (Tg)
- określenie stopnia mieszalności polimerów.

Opis
badania

Badanie dynamicznych właściwości mechanicznych (DMA) polega na poddaniu
standardowej próbki zamocowanej w odpowiednim uchwycie działaniu odkształceń
oscylacyjnych. Możliwe jest wykonanie badania w funkcji temperatury (DMTA).
Typowo wykonuje się dwa lub trzy powtórzenia w serii pomiarowej według określonego
programu badawczego.

Wynik
badania

Temperatura zeszklenia (Tg) polimeru termoplastycznego [°C].
Moduł sprężystości G’, moduł strat G”, współczynnik stratności tg(δ).
Punkt żelowania i czas utwardzania żywic.
Czas krystalizacji stopów polimerowych.

Aparatura

Reometr rotacyjny Anton Paar
MCR302. Prędkość ścinania
od 0,01 do 8000 s-1.
Uniwersalny uchwyt do prób
rozciągania
(UXF),
uchwyt
prostokątny do próbek stałych
(SRF) – system skręcający
do beleczek.
Pomiar w zakresie temperatury
od –100 do +250°C.

Opcje

Badania powiązane: reometria kapilarna termoplastycznych tworzyw sztucznych
w wysokich temperaturach, badania wytrzymałościowe, badania termomechaniczne.

Centrum Zaawansowanych technologii UAM
Zespół Hal Technologicznych
Kontakt: rprzekop@amu.edu.pl tel. 61 829 18 83, 61 829 19 77, 510 810 681
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Oznaczenie masowego i objętościowego wskaźnika
płynięcia MFI: MFR (melt flow rate),
MVR (melt volume rate)
Nazwa
badania

Oznaczenie masowego i objętościowego wskaźnika płynięcia MFI (melt flow index):
MFR (melt flow rate), MVR (melt volume rate)

Normy

PN-EN ISO 1133, ASTM D1238 (metoda A)

Przedmiot
badania

Oznaczenie masowego i / lub objętościowego
termoplastycznych tworzyw sztucznych.

Zastosowanie

Określenie zdolności płynięcia tworzywa termoplastycznego w danej temperaturze,
ocena właściwości przetwórczych tworzywa, porównanie tworzyw o różnej zwartości
napełniacza oraz tworzyw termoplastycznych z napełniaczami i bez napełniaczy.
Określenie wpływu rodzaju napełniacza na właściwości reologiczne tworzywa,
identyfikacja tworzyw sztucznych, kontrola jakości i charakterystyka reologiczna surowca.
Określenie charakterystyki surowca na potrzeby technologii przetwarzania metodą
wtrysku oraz wytłaczania.
Metody te nie są odpowiednie dla materiałów wykazujących znaczne zmiany reologii
podczas badania (hydroliza, kondensacja, sieciowanie).

Opis
badania

Wyznaczenie masowego (MFR) lub objętościowego (MVR) wskaźnika płynięcia
stopionego tworzywa (szybkości płynięcia) MFI metodą obciążnikową w określonej
temperaturze i przy określonym obciążeniu podczas tłoczenia przez dyszę
o standardowej średnicy.

Wynik
badania

Masowy wskaźnik płynięcia wyrażony w g/10 min. i / lub objętościowy wskaźnik płynięcia
w cm3/10 min. w określonych warunkach badania (temperatura, obciążenie).

Aparatura

Plastometr obciążnikowy Instron CEAST
MF20
ze
standaryzowanymi
obciążnikami: 1,2 kg, 2,16 kg i 5 kg.
Temperatura badania w zakresie od 50
do 400°C.

Opcje

Badania powiązane: wydłużenie względne przy zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie,
temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT), temperatura mięknienia metodą
Vicata
(VST), udarność
metodą Charpy’ego, twardość
metodą Shore'a,
właściwości mechaniczne przy zginaniu, badania starzeniowe UV, badania w komorze
klimatycznej, lepkość dynamiczna, reometria kapilarna i reologia tworzyw sztucznych:
temperatura zeszklenia, DMTA, lepkość, prędkość ścinania.
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wskaźnika

szybkości

Centrum Zaawansowanych technologii UAM
Zespół Hal Technologicznych
Kontakt: rprzekop@amu.edu.pl tel. 61 829 18 83, 61 829 19 77, 510 810 681

płynięcia

Oznaczenie twardości metodą Shore’a
Nazwa
badania
Normy

Oznaczenie twardości metodą Shore’a
PN-EN ISO 868, ASTM D2240

Przedmiot
badania

Twardość ciał stałych niemetalowych metodą statyczną wgłębnikową w skali ShA
(materiały miękkie), ShD (materiały twarde).

Zastosowanie

Badanie właściwości mechanicznych materiału: gumy, kompozyty, sztywne tworzywa
sztuczne, elastomery (w tym termoplastyczne), materiały komórkowe i żelopodobne,
materiały budowlane.
Branże: poligrafia, mechanika, motoryzacja.
Metoda nie nadaje się do badania materiałów porowatych oraz zawierających
wypełnienia w postaci widocznych cząstek, włókien itp. dodatków.
Oznaczenie twardości za pomocą twardościomierza Shore’a polega na pomiarze oporu,
jaki stawia próbka badanego materiału podczas zagłębiania w nią igły wgłębnika
o określonym kształcie i wymiarze, umieszczonego w podstawie przyrządu pomiarowego.

Opis
badania

Minimalna grubość próbki do badań powinna wynosić 4 mm, dopuszcza się nakładanie
warstwowe próbek w celu uzyskania minimalnej grubości. Próbka musi umożliwiać
wykonanie pomiaru co najmniej 9 mm od brzegu i posiadać powierzchnie płaskie
o promieniu minimum 6 mm.
Standardowo wykonuje się minimum pięć pomiarów w różnych miejscach próbki
odległych od siebie o co najmniej 6 mm i oblicza wartość średnią.

Wynik
badania

Twardość w skali Shore’a A lub D.
Pomiar twardości maksymalnej (natychmiastowy – po 1 s) i po określonym czasie
(standardowo 15 s).

Aparatura

Zestaw twardościomierzy
Shore'a Barielss:
HP-A, HP-D.

Opcje

Badania powiązane: wydłużenie względne przy zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie,
temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT), temperatura mięknienia metodą Vicata
(VST), udarność metodą Charpy'ego, właściwości mechaniczne przy zginaniu, badania
starzeniowe UV, badania w komorze klimatycznej.

Centrum Zaawansowanych technologii UAM
Zespół Hal Technologicznych
Kontakt: rprzekop@amu.edu.pl tel. 61 829 18 83, 61 829 19 77, 510 810 681
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Oznaczanie gęstości rzeczywistej, pozornej
(objętościowej) i nasypowej materiałów
Nazwa
badania
Normy

Oznaczanie gęstości rzeczywistej, pozornej (objętościowej) i nasypowej materiałów
PN-EN ISO 60, PN-EN ISO 1183, PN-EN ISO 845

Przedmiot
badania

Oznaczenie gęstości materiału sypkiego (proszku lub granulatu) przechodzącego
przez lejek o określonej konstrukcji (gęstość nasypowa - PN-EN ISO 60).
Porowate tworzywa sztuczne i gumy (gęstość pozorna - PN-EN ISO 845).
Nieporowate tworzywa sztuczne (PN-EN ISO 1183) – gęstość rzeczywista (ciężar właściwy).

Zastosowanie

Kontrola jakości produktu, dobór i kontrola jakości surowców przetwórstwa tworzyw
sztucznych, kontrola procesu mieszania i wytłaczania tworzyw sztucznych.
Ocena wpływu dodatku do tworzyw oraz technologii otrzymywania wyrobu na jego
masę końcową.

Opis
badania

Oznaczenie gęstości nasypowej tworzywa przechodzącego przez określony lejek
(gęstość nasypowa) metodą wagową.
Wyznaczenie masy i objętości próbki w celu obliczenia gęstości (gęstość pozorna).
Wykonuje się co najmniej dwa powtórzenia pomiaru dla gęstości nasypowej i pięć
dla gęstości pozornej.

Wynik
badania

Gęstość (ciężar właściwy), gęstość pozorna, gęstość nasypowa [kg/m3] jest średnią
arytmetyczną z przeprowadzonych pomiarów.
W przypadku gęstości nasypowej dokładność oznaczenia jest zależna od rozmiaru
i kształtu cząstek badanego materiału.

Aparatura

Zestaw piknometrów do
oznaczania gęstości
rzeczywistej (ciężaru
właściwego) materiałów.
Lejek do pomiaru gęstości
nasypowej.

Opcje
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Badania powiązane: oznaczanie zawartości napełniacza w tworzywie sztucznym,
identyfikacja tworzywa sztucznego, oznaczanie zawartości alkoholu alkoholomierzem,
pomiar gęstości cieczy aerometrem, oznaczanie zawartości składników lotnych
w surowcach z użyciem wagosuszarki.

Centrum Zaawansowanych technologii UAM
Zespół Hal Technologicznych
Kontakt: rprzekop@amu.edu.pl tel. 61 829 18 83, 61 829 19 77, 510 810 681

Przyspieszone badania starzeniowe w świetle UV
(odporność na promieniowanie UV)
Nazwa
badania

Przyspieszone badania starzeniowe w świetle UV (odporność na promieniowanie UV)

Normy

ASTM G154 (cykl 1 – 8); ISO 4892-3 (cykl 1 – 3 i 6); EN 927-6 (cykl 2); GSB AL 631; ISO 11507
(metoda A i B); ISO 16474-3; PN-EN 13523-10 i inne

Przedmiot
badania

Tworzywa sztuczne, materiały konstrukcyjne i budowlane, tynki, farby, lakiery, powłoki,
zabezpieczenia antykorozyjne, materiały elewacyjne, geowłókniny, agrowłókniny, guma,
materiały narażone na działanie czynników środowiska zewnętrznego .

Zastosowanie

Badania powłok, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów budowlanych, pokryć
dachowych bitumicznych i z tworzyw sztucznych oraz tkanin technicznych.
Badania mają charakter porównawczy i przesiewowy. Można je odnieść do próbki
wzorcowej lub porównywać wyniki pomiędzy badanymi próbkami.
Badania te gwarantują przyspieszony efekt starzenia oraz zapewnienie takich samych
warunków w przypadku konieczności powtórzenia badań.
Nie można jednoznacznie przeliczyć czasu przebywania próbek na warunki naturalne,
jak to ma miejsce w przypadku lamp ksenonowych imitujących światło słoneczne.
Wskazane jest równoczesne wykonanie badania tych samych próbek w warunkach
naturalnych w terenie i wyznaczenie doświadczalne zależności zmian od czasu ekspozycji.

Opis badania

Przyspieszona
symulacja
działania
naturalnych
czynników
klimatycznych
(atmosferycznych, pogodowych: oświetlenia (promieniowanie z zakresu 300 – 400 nm),
temperatury, wilgotności, kondensacji pary wodnej) na badany obiekt. Naświetlanie
próbek lampami fluorescencyjnymi w komorze testowej promieniowaniem UV-A lub UV-B
o określonym natężeniu [W/m2] z widmem o maksimum natężenia promieniowania przy
długości fali 313 nm lub 340 nm w powtarzalnym cyklu temperatury i wilgotności.
Standardowy test trwa 1000 h. Optymalne wymiary próbek: grubość do 5 mm, szerokość
70-76 mm, długość 100-152 mm. O ile nie ustalono inaczej, przygotowanie próbek
po stronie Zamawiającego.

Wynik
badania

Wizualna ocena zmian powierzchniowych lub kolorymetryczny pomiar zmiany barwy
w układzie CIE Lab, zmiany właściwości mechanicznych. Fotografia porównawcza próbki
i wzorca po ustalonym czasie w trakcie lub po zakończeniu badania.

Aparatura

Komora do testów starzeniowych Atlast
UV Test z lampami fluorescencyjnymi UV
313 nm (UV-B) lub 340 nm (UV-A).
Możliwość programowania cykli
badawczych (jasny / ciemny) o różnym
natężeniu promieniowania UV
i temperaturze oraz z nadeszczaniem
lub kondensacją pary wodnej na
powierzchni próbek (cykl ciemny).

Przygotowanie próbek do badań (wycięcie na maszynie CNC). Możliwość wykonania
dedykowanych uchwytów dla próbek niestandardowych.

Opcje

Badania powiązane: pomiar zmiany barwy, ocena barwy w komorze badań świetlnych,
pomiar połysku powierzchni, badania wytrzymałościowe, badania w komorze
klimatycznej, test mgły solnej, ścieralność.

Centrum Zaawansowanych technologii UAM
Zespół Hal Technologicznych
Kontakt: rprzekop@amu.edu.pl tel. 61 829 18 83, 61 829 19 77, 510 810 681
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Przyspieszone badania starzeniowe w komorze
klimatycznej
Nazwa
badania
Normy
Przedmiot
badania

Przyspieszone badania starzeniowe w komorze klimatycznej
PN EN 60068, ISO 16750-4
Symulacja rzeczywistych warunków pracy i użytkowania wyrobów oraz materiałów
poprzez cykliczne, przedłużone działanie temperatury i wilgotności.
Materiały budowlane i konstrukcyjne, tworzywa sztuczne, motoryzacja, elektronika, kleje,
farby, lakiery, powłoki izolacyjne i antykorozyjne, kosmetyki, opakowania, farmacja,
artykuły spożywcze.
Symulacja warunków użytkowania, magazynowania i transportu produktów; testy

Zastosowanie statyczne oraz dynamiczne; testy klimatyczne krótko- i długotrwałe jako wstęp do badań
wytrzymałościowych wyrobu po przebywaniu w warunkach zaostrzonych; obserwacja
bieżąca funkcjonowania sprzętu elektronicznego w warunkach bardziej wymagających;
wyznaczanie rozszerzalności liniowej materiałów i stabilności wymiarowej wyrobów.

Opis
badania

Działanie na próbkę w sposób kontrolowany stałych lub zmiennych czynników
środowiskowych – temperatury i wilgotności w zdefiniowanych cyklach badawczych.

Wynik
badania

Pomiar określonej własności próbki (wyrobu) przed i po kondycjonowaniu w komorze
klimatycznej. Ocena wizualna. Fotografia porównawcza próbki i wzorca przed
i po zakończeniu badań.

Komora klimatyczna Espec ARS-0220.

Aparatura

Opcje
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Zakres temperatur badania:
od -75 do +180°C.
Zakres wilgotności:
od 10 do 98% RH
(zakres temperatury dla pracy
z wilgotnością: od 10 do 95°C).
Objętość komory 220L.

Badania powiązane: badania starzeniowe UV, termiczne badania starzeniowe, pomiar
zmiany barwy, pomiar połysku powierzchni, ścieralność, wydłużenie względne przy
zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie, temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT),
temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność metodą Charpy'ego, twardość
metodą Shore'a, właściwości mechaniczne przy zginaniu.

Centrum Zaawansowanych technologii UAM
Zespół Hal Technologicznych
Kontakt: rprzekop@amu.edu.pl tel. 61 829 18 83, 61 829 19 77, 510 810 681

Przyspieszone badania klimatyczne i starzeniowe
w środowisku korozyjnym (solanka).
Test mgły solnej i wodnej.
Nazwa
badania

Przyspieszone badania klimatyczne i starzeniowe w środowisku korozyjnym (solanka).
Test mgły solnej i wodnej

Normy

PN-ISO 6270-2, PN-ISO 72153, PN-EN ISO 9227, ASTM B117, ASTM D2247, ASTM D1735

Przedmiot
badania

Przyspieszone badanie klimatyczne odporności wyrobów, pokryć, materiałów na wodę,
mgłę wodną, solankę i mgłę solną w warunkach cyklicznej zmiany temperatury,
wilgotności i zasolenia.
Branże: motoryzacja, materiały konstrukcyjne, elewacyjne, tworzywa sztuczne, farby,
lakiery, materiały budowlane, powłoki, łącza klejowe, metale, materiały wysokostopowe.

Zastosowanie

Badanie wpływu czynnika korozyjnego (woda, mgła wodna, solanka, mgła solna)
na właściwości materiałów i wyrobów:
- określenie przyczepności powłoki do podłoża (ocena przygotowania podłoża)
oraz ocena trwałości powłoki lakierniczej na materiale przeznaczonym do produkcji
parapetów zewnętrznych,
- określenie odporności na korozję solną materiałów korodujących
- ocena trwałości materiałów konstrukcyjnych w środowisku mgły solnej,
- ocena trwałości materiałów dekoracyjnych w środowisku mgły solnej (elewacje
zewnętrzne oraz wewnętrzne, budownictwo).

Opis
badania

Zakres temperaturowy dla badania odporności na działanie skroplin od temperatury
otoczenia do 42°C (minimalna temperatura musi wynosić co najmniej 5°C powyżej
temperatury otoczenia); dla badania odporności na działanie mgły solnej
od temperatury otoczenia do 50°C stosuje się 5% lub 1% roztwór NaCl (wg ISO 9227).
Odtwarzalne i porównywalne wyniki badań uzyskuje się dzięki stałym parametrom pracy
komory: przepływ solanki 750 cm3/h, ciśnienie rozpylania i temperatura w nawilżaczu
(np. dla 1,1 bar, 69°C wg ISO 9227). Długość badania od: 16 do 96 godzin.

Wynik
badania

Wizualna ocena zmian, fotografia wzorca i próbki. Określenie ubytku masy próbki, liczby
i rozmieszczenia defektów korozyjnych, zmiany właściwości mechanicznych,
czasu wystąpienia zmian korozyjnych; mikroskopowa analiza powierzchni.

Aparatura

Komora solna Weiss Technik Sc 450.

Opcje

Badania powiązane: pomiar zmiany barwy, badania starzeniowe UV, ocena barwy,
udarność
metodą
Charpy'ego,
właściwości
mechaniczne
przy
zginaniu,
ocena przyczepności do podłoża (adhezji, pull-off test).

Centrum Zaawansowanych technologii UAM
Zespół Hal Technologicznych
Kontakt: rprzekop@amu.edu.pl tel. 61 829 18 83, 61 829 19 77, 510 810 681
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Ocena barwy i atrybutów użytkowych barwy
Nazwa
badania

Pomiar barwy i atrybutów barwy

Normy

PN-EN ISO 11664, PN-EN ISO 105-J01, PN-EN ISO 105-J03, PN-ISO 7724-2

Przedmiot
badania

Wyroby
branży
spożywczej,
papierniczej,
budowlanej,
tworzyw
farmaceutycznej, kosmetycznej, tekstylnej, farbiarskiej i lakierniczej.

Zastosowanie

Ciągła i cykliczna kontrola procesu produkcji - utrzymanie barwy w wymaganej tolerancji
względem wzorca.
Pomiar barwy podczas testów starzeniowych.
Dopasowanie kolorystyczne elementów składowych wyrobu wytwarzanych w różnych
technologiach.
Dobór pigmentów.

Opis
badania

Porównanie różnicy kolorów między wzorcem a mierzonym obiektem odbywa się poprzez
porównanie wartości w trójchromatycznym modelu barw CIE Lab wzorca z wartościami
pomiarowymi ∆E, ∆L, ∆a i ∆b. System barw zalecany przez CIE to system o nazwie CIELab.
Składa się on z dwóch osi, a* i b*, które usytuowane są względem siebie pod kątem
prostym i definiują tonację barwy. Trzecia oś oznacza jasność L*. W systemie tym można
określić każdą barwę poprzez współrzędne koloru L*, a*, b* (jasność, odcień i nasycenie).
W przestrzeni L* a *b*, każdy kolor posiada własny zakres tolerancji. Należy unikać
określania tolerancji za pomocą jednego ze składników całkowitej różnicy barwy ∆E*.
Należy oceniać wszystkie elementy całkowitej różnicy barwy. W przestrzeni L* C* h
całkowita różnica barwy ∆E* składa się z różnicy jasności ∆L*, nasycenia ∆C*
oraz odcienia ∆H*. Zawiera wyrażenia różnic barwy oszacowanych wizualnie i najczęściej
jest wykorzystywana.
Próbki do badań musza posiadać równą powierzchnię o jednolitym wybarwieniu.

Wynik
badania

Zmiana barwy ∆E oraz zmiana jej składowych względem wzorca.

sztucznych,

Kolorymetr EnviSense NR60CP.

Aparatura

Geometria pomiaru 8°/d.
Apertura pomiarowa: Ø 4 mm i Ø 8 mm.

Opcje
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Badania powiązane: pomiar połysku powierzchni, ocena barwy (komora świetlna),
komora klimatyczna, komora solna, badanie starzeniowe UV.

Centrum Zaawansowanych technologii UAM
Zespół Hal Technologicznych
Kontakt: rprzekop@amu.edu.pl tel. 61 829 18 83, 61 829 19 77, 510 810 681

Analiza tworzywa sztucznego
Nazwa
badania

Analiza tworzywa sztucznego

Normy

-

Przedmiot
badania

Tworzywa sztuczne polimerowe.

Zastosowanie

Analiza tworzywa sztucznego, np. elementu konstrukcyjnego.
Szacowanie zawartości napełniacza w tworzywie.

Opis badania

Analiza tworzywa sztucznego metodami instrumentalnymi i analizy płomieniowej.
Kontrola jakości, badania porównawcze surowców i produktów z branży tworzyw
sztucznych, wdrażanie produkcji wyrobów.

Wskazanie na matrycę tworzywa sztucznego, wykluczenie charakterystycznych typów

Wynik badania tworzyw ze składu próbki.
Aparat do analizy
termograwimetrycznej
Netzsch TG 209 Libra.

Aparatura

Aparat do skaningowej
kalorymetrii różnicowej
Netzsch DSC 209 F1 Phoenix.
Spektrofotometr FTIR Thermo
Scientific Nicolet iS50
z przystawką ATR.

Opcje

Badania powiązane: wydłużenie względne przy zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie,
temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT), temperatura mięknienia metodą Vicata
(VST), udarność metodą Charpy'ego, twardość metodą Shore'a, właściwości
mechaniczne przy zginaniu, badania starzeniowe UV, badania w komorze klimatycznej.

Centrum Zaawansowanych technologii UAM
Zespół Hal Technologicznych
Kontakt: rprzekop@amu.edu.pl tel. 61 829 18 83, 61 829 19 77, 510 810 681
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Spektroskopia w podczerwieni FTIR
Nazwa
badania

Spektroskopia w podczerwieni FTIR

Normy

-

Przedmiot
badania

Tworzywa sztuczne, ciecze, powłoki, próbki organiczne (części roślin), związki chemiczne
i mieszaniny.

Zastosowanie

Analiza jakościowa. Badania kontrolne i porównawcze produktów, surowców.
Analiza tworzyw sztucznych. Identyfikacja substancji. Identyfikacja charakterystycznych
pasm absorpcyjnych związków chemicznych, materiałów, produktów. Identyfikacja
tworzyw sztucznych. Weryfikacja czystości związków chemicznych, rozpuszczalników.

Rejestracja widma adsorpcyjnego / transmisyjnego FTIR próbki stałej lub ciekłej w

Opis badania zakresie 4000-400 cm-1 przy użyciu przystawki ATR.

Wynik
badania

Widmo FTIR absorpcyjne lub transmisyjne próbki.
Wskazanie i identyfikacja charakterystycznych pasm absorpcyjnych.

Aparatura

Spektrofotometr FTIR
Thermo Scientific Nicolet iS50
z przystawką ATR.

Pomiary transmisyjne w pastylce z KBr.

Opcje
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Badania powiązane: analiza tworzywa sztucznego, MFI
i reometria termoplastycznych tworzyw sztucznych, oznaczanie temperatury topnienia.

Centrum Zaawansowanych technologii UAM
Zespół Hal Technologicznych
Kontakt: rprzekop@amu.edu.pl tel. 61 829 18 83, 61 829 19 77, 510 810 681

Ocena hydrofobowości powierzchni
Nazwa
badania

Ocena hydrofobowości powierzchni

Normy

-

Przedmiot
badania

Hydrofobowość / hydrofilowość powierzchni – oznaczenie kąta zwilżania powierzchni
przez wodę.

Zastosowanie

Badania hydrofobowości / hydrofilowości powierzchni materiałów konstrukcyjnych,
budowlanych, tworzyw, żywic, laminatów, nadruków, powłok, farb, lakierów, powierzchni
poddanych działaniu impregnacji itp.
Fizykochemia powierzchni cieczy, badanie napięcia powierzchniowego.

Opis
badania

Optyczny pomiar kąta zwilżania powierzchni przez kroplę wody.
Analiza geometryczna kształtu kropli.
Analiza swobodnej energii powierzchniowej kropli (napięcia powierzchniowego).
Analiza danych napięcia międzyfazowego.

Wynik
badania

Kąt zwilżania powierzchni przez wodę [°].
Napięcie powierzchniowe [mN/m].
Analiza geometryczna kształtu kropli.

Aparatura

Goniometr Krüss DSA100E
z oprogramowaniem DSA4.
Możliwość rejestracji obrazu wideo
z dużą szybkością i eksportu
obrazów.

Przystawka środowiskowa TC11 i TC21 do pomiarów w rozszerzonym
temperaturowym. Wysokotemperaturowy system dozujący DO321.

Opcje

zakresie

Badania powiązane: barwa, połysk, badania starzeniowe UV, badania w komorze
klimatycznej, badanie przyczepności (adhezji, pull-off test), badania korozyjne,
ścieralność powłok.

Centrum Zaawansowanych technologii UAM
Zespół Hal Technologicznych
Kontakt: rprzekop@amu.edu.pl tel. 61 829 18 83, 61 829 19 77, 510 810 681
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Ocena barwy w komorze świetlnej
Nazwa
badania

Ocena barwy w komorze świetlnej

Normy

ASTM D1729, ISO 3664

Przedmiot
badania

Wizualna ocena barwy, różnicy barwy w odniesieniu do wzorca, wpływu rodzaju
zastosowanego oświetlenia na postrzeganą barwę.
Zastosowanie komory świetlnej umożliwia znormalizowaną, powtarzalną i odtwarzalną
ocenę barwy z pominięciem wpływu czynników zewnętrznych (innych źródeł światła,
jego natężenia i charakterystyki widmowej) na potrzeby kontroli jakości i doboru barwy,
oceny barwy i zmiany barwy oraz wydruków.

Zastosowanie

Komora świetlna pozwala na określenie wpływu różnych rodzajów oświetlenia
na subiektywne postrzeganie barwy przedmiotu (wykluczenie metameryzmu),
ocenę zgodności barwy badanego obiektu z wzorcem oraz ocenę kolorystyczną
dopasowania elementów uzyskanych w różnych technologiach (wytłaczanie, wtrysk,
barwienie w masie, tampodruk).
Ocena barwy powierzchni znajduje zastosowanie w przypadku materiałów
konstrukcyjnych, przedmiotów użytkowych, nadruków, ceramiki, pokryć, farb, powłok,
lakierów, tynków, pigmentów, opakowań, tkanin, produktów spożywczych i kosmetyków.

Opis
badania

Badanie ma charakter jakościowy i porównawczy. Wizualnej oceny barwy dokonuje się
po umieszczeniu próbki badanej i referencyjnej (próbki odniesienia, wzorca koloru)
w komorze świetlnej i równomiernym oświetleniu jej wybranym rodzajem światła
sztucznego: żarowego, jarzeniowego lub UV. Komora zapewnia ocenę barwy
w otoczeniu wolnym od odblasków.

Wynik
badania

Ocena i porównanie barwy próbki w odniesieniu do wzorca i dla różnych typów
oświetlenia. Zmiana barwy w zależności od rodzaju oświetlenia określonego przez rodzaj
jego źródła. Określenie obecności i natężenia fluorescencji (w świetle UV).

Aparatura

Komora świetlna Light Booth
3Color
LB5
z
lampami
fluorescencyjnymi, żarowymi
i UV.
Standardowe,
znormalizowane źródła
światła (temperatura barwy):
D65 (6500K), TL84 (4000K),
CWF (4200K), F/A (2700K), UV
(n. d.).

Opcje

Możliwy jest pomiar z jednoczesnym użyciem dwu lub większej liczby dostępnych źródeł
światła.
Badania powiązane: pomiar połysku powierzchni, pomiar barwy i zmiany barwy.
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Centrum Zaawansowanych technologii UAM
Zespół Hal Technologicznych
Kontakt: rprzekop@amu.edu.pl tel. 61 829 18 83, 61 829 19 77, 510 810 681

Pomiar połysku powierzchni
Nazwa
badania

Pomiar połysku powierzchni

Normy

ISO 2813

Przedmiot
badania

Pomiar połysku płaskiej powierzchni ciał stałych, wyrobów z tworzyw sztucznych, metali,
powłok, lakierowanych, barwionych w masie i innych.

Farby, materiały dekoracyjne, materiały konstrukcyjne, tworzywa sztuczne, wyroby

Zastosowanie z drewna i bambusa, wyroby ceramiczne, wyroby ze skóry, powłoki, papier, tusze
drukarskie, kosmetyka samochodowa, odlewy.

Opis badania

Pomiar połysku pod kątem 20°, 60° i 85° - odbicia niespolaryzowanego światła białego
od badanej powierzchni.
Dla powierzchni o wysokim połysku odpowiednia jest geometria pomiaru 20° (dla próbek
wykazujących połysk >70 GU przy 60°), dla powierzchni matowych - 85° (<10 GU przy
60°) a dla pozostałych - 60°. Pomiar dokonywany jest jednocześnie dla wszystkich kątów.

Wynik
badania

Połysk w jednostkach połysku [GU] mierzonego pod kątem 20°, 60° i 85° do badanej
powierzchni. Pomiar wartości średniej. Ocena zgodności połysku z wzorcem w zakresie
zadanej tolerancji i pomiar wartości ∆G w odniesieniu do wzorca.

Aparatura

Połyskomierz 3Color GM30.

Opcje

Badania powiązane: Ocena barwy, pomiar barwy i pomiar zmiany barwy, przyspieszone
badania starzeniowe UV.
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Reometria kapilarna termoplastycznych tworzyw
sztucznych w wysokich temperaturach
Nazwa
badania
Normy
Przedmiot
badania

Zastosowanie

Reometria kapilarna termoplastycznych tworzyw sztucznych w wysokich temperaturach
ISO 11443, ASTM D3835, DIN 54811
Wyznaczanie
charakterystyki
reologicznej
stopionych
termoplastycznych
i termoutwardzalnych polimerowych tworzyw sztucznych podczas izotermicznego
przepływu kapilarnego: lepkość, prędkość ścinania.
Termoplastyczne tworzywa sztuczne - surowce, kompozyty, recyklaty, pasty ceramiczne.
Zaawansowana kontrola jakości, prace badawczo-rozwojowe, optymalizacja procesów
wytłaczania, wtrysku, rozdmuchu i termoformowania.
Badania lepkości stopionych polimerów w warunkach wysokich temperatur (do 400°C)
oraz dużych prędkości ścinania. Lepkość materiałów termoutwardzalnych w stanie
stopionym. Badania degradacji termicznej polimerów – czasu i temperatury degradacji
oraz zależności od prędkości ścinania.
Wyznaczenie parametrów reologicznych stopionego tworzywa metodą kapilarną.

Opis
badania

Wynik
badania

Badanie polega na wypychaniu przez tłok stopionej próbki umieszczonej w cylindrze
przez kapilarę o określonej średnicy, przy jednoczesnym pomiarze siły działającej na tłok
oraz ciśnienia w cylindrze.

Lepkość [Pa·s]
Krzywa lepkości w funkcji temperatury, czasu lub prędkości ścinania.
Krzywa płynięcia, krzywa prędkości ścinania od temperatury.

Reometr kapilarny Instron CEAST SR10 Smart
RHEO 1000.
Zestaw kapilar:
D = 1 mm, L = 5 mm;
D = 1 mm, L = 20 mm.

Aparatura

Głowica pomiarowa siły do 10 kN.
Czujnik ciśnienia: 3,5 – 140 MPa.
Prędkość przesuwu tłoka: 0,0024 do 1200
mm/min.
Zakres temperatur: 50 – 400°C.

Możliwość wykonania pomiaru w atmosferze N2.

Opcje
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Badania powiązane:
Oznaczenie masowego
i objętościowego wskaźnika płynięcia (MFI).
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Badanie przyczepności (adhezji) do podłoża
(pull-off test)
Nazwa
badania
Normy

Badanie przyczepności (adhezji) do podłoża (pull-off test)
ASTM D4541, ASTM D7234, PN-EN ISO 4624, PN-EN ISO 16276-1, AS/NZS 1580.408.5

Przedmiot
badania

Badanie przyczepności powłok antykorozyjnych, klejów, farb i lakierów do różnych
typów podłoży.

Zastosowanie

Ocena adhezji powłok do powierzchni takich jak: drewno, beton, tworzywa sztuczne,
metal, szkło.

Opis badania

Automatyczny pomiar przy użyciu sterowanej elektronicznie pompy hydraulicznej
z cyfrowym odczytem wartości pomiarowej.

Wynik badania Przyczepność [MPa] – ciśnienie zrywające.

Aparatura

Elektroniczny, hydrauliczny
tester przyczepności
DeFelsko PosiTest AT-A.

Opcje

Badania powiązane: pomiar grubości powłoki, pomiar połysku powierzchni, ocena
barwy, pomiar barwy i pomiar zmiany barwy, przyspieszone badania starzeniowe UV,
przyspieszone testy klimatyczne, starzeniowe, przyspieszone badania klimatyczne
i starzeniowe w środowisku korozyjnym (solanka), test mgły solnej, ocena
hydrofobowości powierzchni.
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Pomiar grubości powłok
Nazwa
badania

Pomiar grubości powłok

Normy

ISO EN 1071-2, VDI 3198

Przedmiot
badania

Powłoki wytwarzane metodami chemicznej i fizycznej depozycji par (CVD, PVD), powłoki
napylane plazmowo, anodowe warstwy tlenkowe, powłoki obrabiane metodami
implantacji i rozpylania jonów, powłoki chemiczne i galwaniczne, polimery, farby i lakiery,
powłoki antykorozyjne.

Zastosowanie

Powłoki twarde, półprzewodniki, biomateriały, elementy optyczne (soczewki okularowe,
powłoki optyczne), biżuteria, ceramika (płytki, beton), guma, łożyska ślizgowe,
zabezpieczenia antykorozyjne.
Kontrola jakości. Badanie ścieralności powłok i materiałów sypkich.
Badaniom można poddać próbki płaskie, sferyczne lub cylindryczne.

Opis
badania

Pomiar grubości powłok jedno- i wielowarstwowych metodą wytarcia kulowego
z użyciem zawiesiny polerskiej.

Wynik
badania

Grubość powłoki [µm]. Grubość powłoki jest wyznaczana na podstawie pomiaru
mikroskopowego powstałego w formie pierścieni obszaru.
Ocena porównawcza odporności na ścieranie.

CSM Instruments
CAT2

Aparatura

Opcje
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CALOTEST

Zakres grubości badanych
powłok:
od 0,1 µm do 50 µm.
Prędkość wału: od 10 do
3000 obr./min.
Zakresy czasu tarcia:
od 1 s do 15 min.
Standardowe średnice kulki:
10, 15, 20, 25,4 i 30 mm
dostosowane do różnych
grubości powłok.

Badania powiązane: badanie przyczepności (adhezji) do podłoża (pull-off test),
pomiar połysku powierzchni, ocena barwy, pomiar barwy i pomiar zmiany barwy,
przyspieszone badania starzeniowe UV, przyspieszone testy klimatyczne i starzeniowe,
przyspieszone badania klimatyczne i starzeniowe w środowisku korozyjnym (solanka),
test mgły solnej i wodnej, ocena hydrofobowości powierzchni.
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Pomiar dystrybucji wielkości cząstek
Nazwa
badania

Pomiar dystrybucji wielkości cząstek

Normy

-

Przedmiot
badania

Pomiar wielkości oraz dystrybucji rozmiaru cząstek proszków, zawiesin, koloidów.

Zastosowanie Charakterystyka materiałów sypkich: suchych proszków, cementów, mąki, pigmentów,

proszków malarskich, napełniaczy do tworzyw sztucznych, dodatków farmaceutycznych.
Badanie procesów mielenia i rozdrabniania. Badania nanomateriałów.

Opis
badania

Pomiar na zasadzie dyfrakcji laserowej i interferencji (Mastersizer 3000) aerozolu proszku
lub zawiesiny próbki w wodzie lub rozpuszczalniku organicznym.

Wynik
badania

Rozmiar wielkości cząstek.
Krzywa dystrybucji objętości cząstek [%] i ich średnicy.

Aparatura

Mastersizer 3000 Malvern
Instruments
z układem dyspersji suchej Aero S
i dyspersji mokrej Hydro EV.
Zakres pomiarowy średnicy
cząstek od 0,1 µm do 1 mm.

Opcje

Pomiar w zawiesinie wodnej lub organicznej – dla próbek, w których występują silne
oddziaływania (np. elektrostatyczne) między cząstkami.
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Pomiar współczynnika załamania światła
/ zawartości cukru w roztworze w stopniach Brixa [°Bx]
Nazwa
badania
Normy

Pomiar współczynnika załamania światła / zawartości cukru w roztworze w stopniach
Brixa [°Bx]

Przedmiot
badania

Pomiar współczynnika załamania światła cieczy.
Oznaczanie zawartości cukru w roztworze w stopniach Brixa [°Bx].

-

Pomiar współczynnika załamania światła cieczy (indeksu refrakcji [nD]).

Zastosowanie Wyznaczanie zawartości cukru w roztworach w stopniach Brixa [°Bx] (stosunku wagi cukru
i wody, w której próbka została rozpuszczona).

Opis
badania

Pomiaru dokonuje się w układzie odblaskowym z pryzmatem, w określonych warunkach
temperaturowych.

Wynik
badania

Współczynnik załamania światła (indeks refrakcji) [nD].
Zawartość cukru w roztworze w stopniach Brixa [°Bx].

Aparatura

Cyfrowy refraktometr automatyczny
InsMark IR140 z termostatowaną
modułem
Peltiera
komorą
pomiarową próbki.
Zakres pomiaru nD:
1,3000 do 1,7000.
Rozdzielczość nD: 0,0001.
Zakres pomiaru °Bx:
0,0 do 95,0%.
Rozdzielczość °Bx: 0.10%.
Długość fali światła pomiarowego:
589,3 nm.
Zakres temperatury pomiaru:
5 do 80°C (z modułem Peltiera);
0 do 95°C (zewnętrzny termostat).
Możliwość termostatowania próbki i komory pomiarowej w zadanej temperaturze
z użyciem zewnętrznego medium z termostatu.

Opcje
Badania powiązane: lepkość, gęstość, temperatura wrzenia, ocena hydrofobowości
powierzchni.
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Oznaczanie temperatury topnienia ciał stałych
/ temperatury wrzenia cieczy
Nazwa
badania
Normy
Przedmiot
badania

Oznaczanie temperatury topnienia ciał stałych / temperatury wrzenia cieczy
Temperatura topnienia ciał stałych.
Temperatura wrzenia cieczy.

Identyfikacja substancji na podstawie temperatury topnienia / wrzenia, badanie czystości

Zastosowanie związków chemicznych, określanie podstawowych parametrów fizykochemicznych.
Badanie trwałości termicznej związków chemicznych.

Opis
badania

Pomiar automatyczny z wyznaczaniem temperatury topnienia na podstawie parametrów
optycznych przebiegu przemiany fazowej próbki w kapilarze.
Standardowo wykonuje się trzy pomiary dla jednej próbki.

Wynik
badania

Temperatura topnienia ciała stałego.
Temperatura rozkładu ciała stałego.
Temperatura wrzenia cieczy.

Aparatura

Aparat do oznaczania
temperatury topnienia
/ wrzenia Büchi M-565.

Opcje

Badania powiązane: lepkość, gęstość,
pomiar współczynnika załamania światła.

ocena

hydrofobowości
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powierzchni,
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Analiza termograwimetryczna TGA
Nazwa
badania

Analiza termograwimetryczna TGA

Normy

-

Przedmiot
badania

Tworzywa sztuczne, kompozyty,
próbki pochodzenia naturalnego

Zastosowanie

Identyfikacja badanego materiału.
Analiza składu.
Szacowanie zawartości napełniacza w tworzywie sztucznym.
Szacowanie zawartości plastyfikatora i innych dodatków w tworzywie.
Oznaczenie zawartości wilgoci w próbce.
Określenie stabilności termicznej.
Badanie procesów rozkładu termicznego i utleniania związków chemicznych.

Opis
badania

Badania polega na ogrzewaniu umieszczonej w tyglu pomiarowym z tlenku glinu
niewielkiej próbki zgodnie z ustalonym programem temperaturowym i jednoczesnej
ciągłej rejestracji zmiany (ubytku) masy oraz temperatury próbki (transport ciepła do i od
próbki) w czasie w atmosferze przepływającego z określoną prędkością gazu obojętnego
(azot) lub powietrza.

Wynik
badania

Wynik pomiaru stanowi krzywa termograwimetryczna (TG, DTG) zmian masy oraz krzywa
derywatograficzna (TA, DTA) przepływu ciepła. Na podstawie ich przebiegu możliwe jest
określenie wielkości i temperatur charakterystycznych procesów ubytku masy (rozkładu)
oraz rodzaju i kierunku przemian termicznych (egzotermiczne, endotermiczne).

związki

organiczne

i

nieorganiczne,

minerały,

Aparat do analizy
termograwimetrycznej Netzsch TG
209 Libra.

Aparatura

Zakres temperatur badania od 30°C
do 1100°C, standardowa szybkość
zmian temperatury od 5 do 20K/min.
Możliwość wykonywania pomiarów
w atmosferze powietrza
lub w przepływie gazu obojętnego
(N2).

Opcje
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Badania powiązane: skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC), spektroskowpia
w podczerwieni (FTIR), analiza tworzywa sztucznego, wydłużenie względne przy zerwaniu,
wytrzymałość na rozciąganie, temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT),
temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność metodą Charpy'ego, twardość
metodą Shore'a, właściwości mechaniczne przy zginaniu, badania starzeniowe UV,
badania w komorze klimatycznej.
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Skaningowa kalorymetria różnicowa DSC
Nazwa
badania

Skaningowa kalorymetria różnicowa DSC

Normy

-

Przedmiot
badania

Tworzywa sztuczne, żywice, kompozyty, związki organiczne i nieorganiczne, mieszaniny,
minerały, próbki pochodzenia naturalnego

Zastosowanie

Analiza przemian fazowych.
Wyznaczanie ciepła właściwego.
Wyznaczanie stopnia krystaliczności.
Wyznaczanie temperatury zeszklenia, temperatury topnienia, temperatury krystalizacji.
Badanie procesów sieciowania żywic.

Opis
badania

Badanie polega na rejestrowaniu w funkcji temperatury i/lub czasu różnicy między
strumieniem ciepła płynącym do próbki badanej i próbki referencyjnej. Pomiar polega
na jedno lub wielokrotnym ogrzewaniu i/lub chłodzeniu próbki. Wynik pomiaru
jest rejestrowany w postaci termogramu, z którego odczytywane są m.in. temperatura
zeszklenia, krystalizacji. Przy pomiarze ciepła właściwego, jako wzorzec, używany jest
syntetyczny szafir o znanym cieple właściwym.

Wynik
badania

Wartości temperatury charakterystycznych przemian fazowych, w tym temperatury
zeszklenia (Tg), temperatury krystalizacji, temperatura topnienia oraz ciepła właściwego
przemiany fazowej.

Skaningowy kalorymetr różnicowy
Netzsch DSC 209 F1 Phoenix.
Zakres temperatur badania:
-80°C do +600°C.

Aparatura

Standardowa szybkość zmian
temperatury od 5 do 20K/min.
Możliwość wykonywania
pomiarów w atmosferze powietrza
lub w przepływie gazu
obojętnego (N2).
Pomiary cykliczne ze zmianą temperatury w cyklu grzanie-chłodzenie.

Opcje

Badania powiązane: analiza termograwimetryczna (TGA), spektroskopia w podczerwieni
(FTIR), analiza tworzywa sztucznego, wydłużenie względne przy zerwaniu, wytrzymałość
na
rozciąganie,
oznaczenie
wydłużenia
trwałego,
temperatura
ugięcia
pod obciążeniem (HDT), temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność
metodą Charpy'ego, twardość metodą Shore'a, właściwości mechaniczne przy zginaniu,
badania starzeniowe UV, badania w komorze klimatycznej.
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Usługi
technologiczne
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Termoformowanie próżniowe tworzyw sztucznych
Nazwa usługi Termoformowanie próżniowe tworzyw sztucznych
Przedmiot
usługi

Odwzorowanie detalu w tworzywie termoplastycznym na podstawie dostarczonego
modelu (matrycy).
Określenie wpływu parametrów procesu na zachowanie się nowych materiałów
dedykowanych technologii formowania próżniowego.
Dobór optymalnego zestawu parametrów termoformowania.

Zastosowanie

Technologię termoformowania próżniowego stosuje się m.in. do produkcji opakowań np.
kubeczków, tac jednorazowych, talerzyków oraz w przemyśle motoryzacyjnym. Metodą
termoromowania możliwe jest również wykonywanie form wielokrotnego użytku
do odlewania żywic, gipsu i innych materiałów modelarskich.

Opis usługi

Termoformowanie próżniowe polega na ogrzaniu tworzywa w formie płaskiej płyty lub folii
do stanu wysokiej elastyczności i nadaniu mu kształtu wyznaczonego formą za pomocą
różnicy ciśnień powstałej dzięki próżni wytworzonej między folią (płytą) a formą. Podczas
termoformowania, wykorzystuje się formy negatywowe (dokładne odwzorowanie faktury
formy oraz wymiarów ma miejsce po stronie zewnętrznej wyrobu), jak i formy pozytywowe
(dokładne odwzorowanie faktury formy oraz wymiarów ma miejsce po stronie
wewnętrznej wyrobu) Otrzymane kształtki cechuje możliwość uzyskania ścianek o bardzo
małej grubości.

Wynik

Wykonanie formy z obiektu na podstawie gotowego modelu (możliwość wykonania
modelu w technologii druku 3D metodą FDM z ABS według przesłanego projektu) materiały: aluminium, MDF, ABS, poliuretany.
Określenie wpływu temperatury i czasu na procesu na wynik formowania.
Ocena wizualna wpływu parametrów procesowych na występowanie ewentualnych
wady wyrobów.

Termoformierka Velen Vacu3d A4

Aparatura

Wymiary powierzchni stołu roboczego:
210 x 297 mm [A4].
Maksymalny rozmiar modelu wypukłego:
155 x 240 x 100 mm.
Maksymalny rozmiar modelu wklęsłego:
170 x 260 x 100 mm.
Maksymalna temperatura pracy: 190˚C.

Przygotowanie z ABS modelu do termoformowania metodą druku 3D w technologii FDM
na podstawie przesłanego modelu CAD.

Opcje

Usługi powiązane: przygotowanie materiałów do badań (przeprowadzenie modyfikacji
materiału podstawowego na wytłaczarce dwuślimakowej - uzyskanie granulatu);
przygotowanie półfabrykatu w postaci folii za pomocą technologii prasowania na prasie
termicznej.
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Przygotowanie modeli obiektów do druku 3D
Nazwa usługi Przygotowanie modeli obiektów do druku 3D
Przedmiot
usługi

Przygotowanie modeli obiektów przeznaczonych do druku 3D (FDM).

Zastosowanie

Modelowanie inżynierskie jest wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Szeroka
gama dostępnych oprogramowań 3D pomaga w tworzeniu cyfrowej reprezentacji
modeli mechanicznych lub ich części, zanim zostaną one fizycznie wytworzone.
Oprogramowanie CAD/CAM pozwala nie tylko na tworzenie modeli, ale również
składanie ich oraz obserwowanie funkcjonalności.
Modelowanie 3D stanowi nieodłączną część procesu rapid prototyping (szybkiego
prototypowania) w druku przestrzennym.

Opis usługi

Modelowanie obiektów przeznaczonych do druku 3D to proces polegający
na kreowaniu oraz modyfikacji obiektów przestrzennych z wykorzystaniem nowoczesnych
technik komputerowych. Projektant za pomocą oprogramowania dokonuje
parametryzacji rzeczywistego przedmiotu i tworzy cyfrowy model obiektu.
Istnieje możliwość wykonania wizualizacji oraz fizycznego druku obiektu. Model 3D
tworzony jest w oparciu o przekazaną dokumentacje techniczną lub na podstawie
fizycznie istniejącego i dostarczonego przedmiotu. Oferujemy również przygotowanie
gotowego modelu CAD do procesu drukowania w technologii FDM.

Wynik

Model 3D obiektu w postaci cyfrowej.

Narzędzia

Stanowisko komputerowe
z oprogramowaniem
do modelowania 3D.

Opcje

Wykonanie modelu 3D na podstawie dostarczonej dokumentacji, rysunków, zdjęć.
Przygotowanie modelu do druku 3D (G-code) i jego wydruk w technice FDM.
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Druk 3D w technice FDM
Nazwa usługi Druk 3D w technice FDM
Przedmiot
usługi

Wytwarzanie obiektów
termoplastycznych

Zastosowanie

Technologia FDM (ang. Fused Deposition Modeling) służy do wytwarzania jednostkowych
prototypów funkcjonalnych, modeli poglądowych, makiet, obudów, narzędzi,
wyposażenia
oraz
zamienników
uszkodzonych
elementów
z
materiałów
termoplastycznych, takich jak PLA, ABS, PC, PC-ABS i innych materiałów technicznych
o właściwościach dobranych do zastosowania. Umożliwia wytworzenie obiektów
o złożonych kształtach w sposób powtarzalny. Wydruki mogą być realizowane
z materiałów barwnych lub przezroczystych.

Opis usługi

Metoda szybkiego prototypowania (ang. rapid prototyping), polega na budowaniu
obiektu 3D warstwa po warstwie. Materiał termoplastyczny w formie żyłki (włókna)
stapiany jest w dyszy ekstrudera. Uplastyczniony materiał przechodzi w stan stały
na platformie roboczej. Po zbudowaniu warstwy, której wysokość wcześniej zdefiniowano
w programie sterującym pracą drukarki, platforma obniża się (lub głowica drukująca
przesuwa się do góry) i nakładane są kolejne warstwy materiału, aż do uzyskania pełnych
wymiarów wydruku przestrzennego.

Wynik

Obiekt 3D wykonany z wybranego materiału termoplastycznego.

3D

na

podstawie

modelu

cyfrowego

z

materiałów

Drukarki 3D:

Narzędzia

XYZ daVinci Pro 3 in 1
Wanhao i3
Flashforge Dreamer
Flashforge Adventurer 3
Flashforge Finder
Rankforce RF100
Tronxy X5S
He3D K280
Acura Genius 3D
Bizer X2PRO

Druk m. in. z materiałów: PLA, ABS, PVA, PET, PETG.

Opcje

Obróbka powierzchniowa (piaskowanie, szlifowanie) wydruku.
Usługi powiązane: przygotowanie modeli obiektów do druku 3D, wytwarzanie
i testowanie prototypowych filamentów do druku 3D, badania wytrzymałościowe.
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Otrzymywanie prototypów z żywic epoksydowych
techniką odlewania próżniowego
Otrzymywanie prototypów z żywic epoksydowych techniką odlewania próżniowego

Nazwa usługi (vacuum casting)
Przedmiot
usługi

Wykonanie małoseryjnych odlewów obiektów trójwymiarowych z żywic epoksydowych
lub poliuretanowych do form silikonowych techniką vacuum casting. Zastosowanie form
silikonowych pozwala na szybkie wykonanie kilkunastu obiektów modelu o powtarzalnych
wymiarach oraz właściwościach fizycznych i chemicznych.

Zastosowanie

Integracja części i testowanie funkcji, wytwarzanie prototypowych części z tworzyw
sztucznych dla różnych gałęzi przemysłu, w tym towarów konsumpcyjnych, wyroby
protetyczne i medyczne, elementy dla motoryzacji, marketing produktu, krótkie serie
produkcyjne, opakowania, obudowy dla elektroniki.

Opis usługi

Proces wymaga zastosowania wysokiej jakości modelu wzorcowego, który umieszcza się
w silikonie formierskim. Po jego zastygnięciu otrzymuje się formę silikonową. W kolejnym
etapie procesu odlewania próżniowego silikonowa forma zostaje rozcięta wzdłuż
wcześniej ustalonych płaszczyzn podziału a model wzorcowy usuwa się i powstaje
miejsce na odlew. Gotową formę umieszcza się w komorze próżniowej i wypełnia
materiałem do wykonania odlewu. Sieciowanie żywic odbywa się w piecu; po otwarciu
formy uzyskuje się kopię obiektu modelowego w postaci odlewu, wykonanego
np. z żywicy chemoutwardzalnej.

Wynik

Funkcjonalny odlew wzorca.

Narzędzia

Zestaw próżniowy
do odlewania żywic
w formach silikonowych.
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Wytłaczanie termoplastycznych tworzyw sztucznych
Nazwa usługi Wytłaczanie termoplastycznych tworzyw sztucznych
Przedmiot
usługi

Dobór parametrów procesu wytłaczania (strugi, folii, folii z rozdmuchem) dla nowych
materiałów. Homogenizacja układów polimer - napełniacz / modyfikator.

Zastosowanie

Wytwarzanie nowych materiałów, określenie wytłaczalności termoplastycznych tworzyw
sztucznych,
dobór
parametrów
przetwórczych
układów
polimer-napełniacz,
homogenizacja układów polimer-napełniacz na wytłaczarce dwuślimakowej,
otrzymywanie granulatów termoplastycznych tworzyw sztucznych, wytłaczanie folii,
folii z rozdmuchem, strugi tworzywa termoplastycznego.

Opis usługi

Polimer
termoplastyczny
najczęściej
w
postaci
granulatu
jest
podawany
do podgrzewanego cylindra, w którym ulega plastyfikacji i homogenizacji a następnie
przechodzi przez głowicę wytłaczającą, kalibratory formujące gotowy wyrób. Wytłoczka
jest chłodzona na powietrzu lub w łaźni z wodą, a następnie cięta na odcinki
o pożądanym wymiarze lub nawijana na szpulki.
Proces wytłaczania umożliwia otrzymywanie na wytłaczarce dwuślimakowej nowych
kompozycji polimerów i napełniaczy w postaci masterbatchy. Wytwarzanie granulatów
z odpowiednią zawartością modyfikatorów, a następnie wytłaczanie materiału poprzez
dobór parametrów przetwórczych w postaci folii lub strugi.

Wynik

Otrzymanie wytłoczonego materiału w postaci strugi, granulatu lub folii.
Określenie parametrów procesu przetwórczego.
Homogenizacja układu polimer / napełniacz (modyfikator).
Modułowy zestaw urządzeń
przetwórczo-pomiarowych do
wytłaczania tworzyw
termoplastycznych Haake
PolyLab OS (Thermo Scientific).

Aparatura

Wytłaczarka jednoślimakowa
Rheomex 19/25; L/D 25; średnica
śruby 19,05 mm; maksymalna
temperatura 450˚C, trzy strefy
grzejne.
Wytłaczarka dwuślimakowa
Rheomex 16/25; średnica śruby
16 mm; L/D 25; maksymalna
temperatura 350˚C; siedem stref
grzejnych.
Wytłaczanie tworzywa w postaci strugi, rurek, folii oraz folii z rozdmuchem.
Wytworzenie granulatu z wytworzonego tworzywa.

Opcje

Badania powiązane: właściwości reologiczne (w tym wysokotemperaturowe), MFI (melt
flow index), temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT), temperatura mięknienia
metodą Vicata (VST), udarność metodą Charpy'ego, właściwości mechaniczne,
oznaczenie wydłużenia trwałego, twardość metodą Shore'a, badania starzeniowe UV,
badania w komorze klimatycznej, badania TGA i DSC.
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Wytwarzanie materiałów termoplastycznych
i formowanie filamentów do druku 3D w skali
laboratoryjnej
Wytwarzanie materiałów termoplastycznych i filamentów do druku 3D w skali

Nazwa usługi laboratoryjnej
Przedmiot
usługi

Mieszanie polimerów z dodatkiem modyfikatorów i tworzenie wsadów procesowych
(przedmieszek, master batch). Wytłaczanie filamentów do druku 3D metodą FDM
z nowych materiałów o zmodyfikowanych właściwościach.

Zastosowanie

Mieszanie przedmieszek (masterbatchy) oraz wytłaczanie filamentów do druku 3D
w celach testowych. Poszukiwanie optymalnych parametrów procesu wytłaczania
(prędkość, temperatura) dla nowych. Badanie wpływu dodatków (stabilizatorów,
lubrykantów) i dodatków funkcjonalnych (przeciwutleniaczy, stabilizatorów UV,
pigmentów, napełniaczy) na wytłaczalność materiałów termoplastycznych i filamentów
do druku 3D.

Opis usługi

Otrzymywanie na walcarce laboratoryjnej lub na wytłaczarce dwuślimakowej nowych
kompozycji polimerów i napełniaczy w postaci masterbatchy. Wytwarzanie granulatów
z odpowiednią zawartością modyfikatorów, wytłaczanie filamentu o wymaganej
średnicy.

Wynik

Materiały do druku 3D o nowych, zmienionych właściwościach, dostosowanych
do indywidualnych wymagań klienta.

Aparatura

Modułowy zestaw urządzeń
przetwórczo-pomiarowych do
wytłaczania tworzyw
termoplastycznych Haake
PolyLab OS (Thermo Scientific).
Walcarka laboratoryjna
mieszająca VM-150/280 Zamak
Mercator z możliwością
nagrzewania do 230˚C.

Możliwość wprowadzania do polimeru napełniaczy w postaci ciekłej lub w formie proszku
z polimerami termoplastycznymi takimi jak PLA, ABS, PA i PET.

Opcje
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Badania powiązane: druk 3D, właściwości reologiczne (w tym wysokotemperaturowe),
MFI (melt flow index): MFR (melt flow rate), MVR (melt volume rate), temperatura ugięcia
pod obciążeniem (HDT), temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność
metodą Charpy'ego, wydłużenie względne przy zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie,
oznaczenie wydłużenia trwałego, twardość metodą Shore'a, badania starzeniowe UV,
badania w komorze klimatycznej, badania TG i DSC.
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Wytwarzanie znormalizowanych kształtek pomiarowych
z tworzyw termoplastycznych metodą wtrysku
Wytwarzanie znormalizowanych kształtek pomiarowych z tworzyw termoplastycznych

Nazwa usługi metodą wtrysku
ISO 294, ISO 3167, PN-EN ISO 527
Normy
Przedmiot
usługi

Wytwarzanie znormalizowanych kształtek pomiarowych (wiosełek) typu 1A do badań
zgodnych z normą PN-EN ISO 527 metodą wtrysku.
Przygotowanie próbek do badań mechanicznych na maszynie wytrzymałościowej.

Zastosowanie

Optymalizacja produkcji metodą wtrysku: porównanie próbek uzyskanych przy różnych
parametrach przetwórczych - temperaturach stref grzewczych i formy, prędkości
wtryskiwania, profilu siły docisku.
Przetwórstwo tworzyw sztucznych, termoplasty, materiały konstrukcyjne, tworzywa
budowlane,
tworzywa
napełniane,
tworzywa
wzmacniane
włóknami,
blendy polimerowe.

Opis usługi

Wykonanie serii kształtek pomiarowych typu 1A do badań zgodnie z normą ISO 527.
Proces wtryskiwania przeprowadzany jest zgodnie z normą ISO 294-1 lub przy innych
zadanych parametrach. Kształtki przeznaczone są do wykonywania badań
mechanicznych, starzeniowych, kąta zwilżania powierzchni wodą lub palności. Proces
pozwala określić optymalne parametry wtrysku kształtki, co (w ograniczonym zakresie)
pozwala na przeniesienie tych parametrów na inny detal o podobnej masie.

Wynik

Uniwersalne kształtki pomiarowe typu 1A zgodne z normą ISO 527 przeznaczone
do badań mechanicznych oraz palności metodą wg normy EN 60695.
W przypadku wykonania dodatkowych badań wytrzymałościowych - wpływ parametrów
przetwórczych na właściwości mechaniczne uzyskanych próbek.

Aparatura

Bezkolumnowa wtryskarka Engel
e-victory 170/80 z elektrycznym
napędem jednostki wtryskowej,
hydraulicznym napędem jednostki
zamykania i z układem
plastyfikującym o geometrii
standardowej G1 (uniwersalnej)
ze ślimakiem o średnicy 25 mm
do przetwarzania tworzyw czystych
oraz napełnianych (nie
zawierających siarki).
Temperatura nagrzewania
do 350°C.
Siła zamykania do 800 kN.
Forma wtryskowa z wymiennymi wkładkami na kształtki do badań. Dwugniazdowa forma
do kształtek pomiarowych typu 1A.

Opcje

Badania powiązane z użyciem wytworzonych kształtek: pomiary wytrzymałościowe,
pomiar kąta zwilżania według PN-EN 828, twardość metodą Shore’a, badania
starzeniowe w komorze UV, temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność
metodą Charpy'ego.
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Przygotowanie próbek do badań wytrzymałościowych
techniką frezowania CNC
Nazwa usługi Przygotowanie próbek do badań wytrzymałościowych techniką frezowania CNC
Przedmiot
usługi

Wycinanie kształtek z różnych materiałów dostosowanych do norm pomiarowych.

Frezowanie

znormalizowanych

kształtek

(m.in.

wiosełek

i

beleczek)

do

badań

Zastosowanie wytrzymałościowych i starzeniowych. Istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania
kształtek z dowolnego materiału, na przykład z płyt polimerowych.

Opis usługi

Obróbka frezarką CNC (Computerized Numerical Control) dostarczonych prefabrykatów
(preferowana forma płyty). W zależności od wymaganych wymiarów do wymaganych
wymiarów (szerokość, długość, wysokość) płyta (półfabrykat), z której frezowany
jest obiekt, musi być odpowiednio duża, jednak nie większa niż pole robocze frezarki.
Po wycięciu kształtki mogą wymagać dodatkowej obróbki wykańczającej (szlifowanie
krawędzi, polerowanie). Możliwość obrabiania materiałów polimerowych, aluminium
i drewna.

Wynik

Próbka do badań o wymaganym kształcie i wymiarach.

Frezarka CNC STEPCRAFT 420 CK.
Parametry:

Aparatura

Opcje
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- powierzchnia mocująca (XY):
312 x 500 mm,
- obszar roboczy (XYZ):
300 x 420 x 140 mm,
- powtarzalność: ± 0,04 mm,
- rozdzielczość: 0,005 mm.

Badania powiązane: badania wytrzymałościowe, temperatura ugięcia pod obciążeniem
(HDT), temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność metodą Charpy'ego,
przyspieszone badania starzeniowe w komorze klimatycznej i UV.
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Ekstrakcja składników z surowców naturalnych
w aparatach Soxhleta.
Oznaczenie wydajności procesu ekstrakcji.
Ekstrakcja składników z surowców naturalnych w aparatach Soxhleta.

Nazwa usługi Oznaczenie wydajności procesu ekstrakcji
PN-ISO 6492, PN-EN ISO 659, PN-EN ISO 734-1, PN-EN ISO 734-2
Normy
Przedmiot
usługi

Oznaczanie wydajności procesu ekstrakcji.
Wydzielanie składników surowców naturalnych za pomocą ekstrakcji rozpuszczalnikiem.

Zastosowanie

Otrzymywanie olejów (np. izolacja tłuszczów) lub ekstraktów jednorozpuszczalnikowych
z surowców naturalnych. Optymalizacja procesów ekstrakcji przez ustalenie rodzaju
rozpuszczalnika, stopnia rozdrobnienia surowca i czasu ekstrakcji.
Branże: spożywcza, farmaceutyczna, kosmetyczna, chemiczna.

Opis usługi

Ekstrakcja tłuszczów z rozdrobnionych nasion roślin oleistych polega na ich wielokrotnym
wymywaniu niepolarnym rozpuszczalnikiem organicznym; najczęściej jest nim heksan
lub niskowrzące etery naftowe.
Badaną próbkę po wysuszeniu napełnia się gilzę ekstrakcyjną, którą umieszcza się
w komorze ekstraktora znajdującego się nad kolbą destylacyjną z rozpuszczalnikiem
(ekstrahentem). Nad komorą ekstrakcyjną z próbką znajduje się chłodnica zwrotna.
W trakcie ogrzewania rozpuszczalnik skrapla się w chłodnicy i spływa do komory
ekstraktora na ekstrahowaną próbkę. Gdy poziom rozpuszczalnika w komorze ekstraktora
osiągnie wysokość górnego kolanka (syfonu), ekstrakt jest zawracany do kolby
destylacyjnej.
Po zakończeniu ekstrakcji i oddestylowaniu rozpuszczalnika na wyparce próżniowej, kolbę
z ekstraktem waży się i oblicza zawartość wyekstrahowanego produktu w przeliczeniu
na masę próbki surowca.

Wynik

Procentowa wydajność procesu ekstrakcji.
Dobór optymalnych parametrów procesu ekstrakcji.
Wydzielone produkty ekstrakcji.

Aparatura

Aparaty Soxhleta do ekstrakcji w skali
półtechnicznej i laboratoryjnej.

Opcje

Badania powiązane: analiza chromatograficzna ekstraktów (GC, HPLC),
badania reologiczne.
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Tłoczenie olejów z nasion roślin oleistych
Nazwa usługi Tłoczenie olejów z nasion roślin oleistych
Przedmiot
usługi

Otrzymywanie olejów tłoczonych na zimno i gorąco z nasion roślin oleistych.

Zastosowanie

Tłoczenie olejów z nasion roślin oleistych (np. rzepaku, lnu, konopii, słonecznika, dyni,
wiesiołka, soi, sezamu, orzechów, orzeszków ziemnych, kokosa, ostropestu i innych)
metodą na zimno i na gorąco do badań fizykochemicznych i do zastosowania
w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym oraz spożywczym.
Olej tłoczony na zimno jest olejem nieoczyszczonym - roślinnym tłuszczem
nierafinowanym i zachowuje wszystkie swoje pierwotne właściwości i składniki o działaniu
prozdrowotnym.
Tłoczenie na gorąco pozwala na uzyskanie większej wydajności procesu.
Nie nadaje się do tłoczenia oleju ze zbóż, ryżu i kukurydzy.

Opis usługi

Metoda produkcji oleju polega na wyciskaniu oraz wygniataniu nasion za pomocą
wytłaczarki ślimakowej.
Wytłaczaniu można poddać nasiona roślin oleistych o zawartości oleju powyżej 15%
i wilgotności poniżej 10%.
Wydajność tłoczenia: 2-6 kg ziarna na godzinę.

Wynik

Olej tłoczony na zimno (w temperaturze pokojowej) lub na gorąco w temperaturze 80°C.
Odpad poprodukcyjny z tłoczenia oleju, tzw. „makuchy” nadają się jako karma
dla zwierząt.

Aparatura

Ślimakowa prasa
elektryczna z grzaniem.

Opcje

Analiza jakościowa i ilościowa otrzymanych olejów.
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Suszenie próżniowe
Nazwa usługi

Suszenie próżniowe

Przedmiot
usługi

Suszenie próżniowe surowców naturalnych, substancji chemicznych, produktów
spożywczych i innych wrażliwych na temperaturę materiałów.

Zastosowanie

Suszenie próżniowe stosuje się, gdy konieczne jest usunięcie z suszonego materiału wody
(wilgoci) i związków lotnych w sposób zapewniający zachowanie oraz utrwalenie
w jak największym stopniu struktury suszonego materiału i, w przypadku obecności
składników wrażliwych na temperaturę, mogących ulegać rozkładowi termicznemu
albo innym przemianom chemicznym bądź fizycznym.
Branże: chemia, biologia, farmaceutyki, produkty pochodzenia naturalnego.

Opis usługi

Zastosowanie warunków próżniowych w trakcie suszenie pozwala na obniżenie
temperatury tego procesu oraz skrócenie czasu działania temperatury na suszony
materiał, co, szczególnie w przypadku próbek pochodzenia naturalnego,
sprzyja zachowaniu pierwotnych cech i morfologii suszonego materiału.

Wynik

Wysuszony w warunkach próżniowych materiał zachowujący pierwotną strukturę
i właściwości.

Aparatura

Laboratoryjna suszarka próżniowa
Goldbrunn 450 o pojemności 20 L.
Zakres temperatury suszenia
od 50 do 250°C, maksymalne
podciśnienie 0,1 atm.

Opcje

Badania powiązane: oznaczanie zawartości wilgoci (ubytku masy po suszeniu)
w próbce, oznaczanie zawartości popiołu po spaleniu, ilościowa i jakościowa analiza
chemiczna.

Centrum Zaawansowanych technologii UAM
Zespół Hal Technologicznych
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Obróbka termiczna szkła i wypalanie ceramiki
Nazwa usługi Obróbka termiczna szkła i wypalanie ceramiki
Przedmiot
usługi

Obróbka termiczna szkła i wypalanie ceramiki

Zastosowanie

Wytwarzanie materiałów ceramicznych i ogniotrwałych (wypalanie).
Spiekanie proszków (np. prasowane proszki metali).
Odprężanie szkła – usuwanie naprężeń trwałych.
Powlekanie (nanoszenie powłok) oraz zdobienie ceramiki i szkła (fusing).
Badania szkła i ceramiki.

Opis usługi

Obróbka termiczna zgodnie z ustalonym programem temperaturowym.

Wynik

Produkt obróbki cieplnej lub spiekania.
Elektryczny piec
do termicznej obróbki szkła
i wypalania ceramiki Rohde
FE 250.
Pojemność 250 L.
Wymiary wnętrza: 1100 x
600 x 410 mm.

Aparatura

Moc grzewcza: 11 kW.
Izolacja: dwuwarstwowa.
Ogrzewanie: jednostronne.
Elementy grzejne:
kwarcowe promienniki
podczerwieni.
Maksymalna temperatura
1000°C.
Do 15 segmentów programu temperaturowego.

Opcje
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Badania powiązane: właściwości mechaniczne przy zginaniu, właściwości mechaniczne
przy ściskaniu, udarność Charpy’ego, oznaczenie gęstości.

Centrum Zaawansowanych technologii UAM
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Wytwarzanie masterbatchy i compouding metodą
mieszania na walcach w stopionej masie
Wytwarzanie masterbatchy i compouding metodą mieszania na walcach w stopionej

Nazwa usługi masie
Przedmiot
usługi

Przygotowanie mieszanin polimerów termoplastycznych z granulatów z użyciem
dodatków, napełniaczy, modyfikatorów, plastyfikatorów i barwników.
Homogenizacja układów polimerowych.

Zastosowanie

Przetwórstwo i modyfikacja tworzyw sztucznych. Wytwarzanie nowych materiałów
na bazie termoplastycznych (czystych polimerów lub granulatów pochodzących
z recyklingu) poprzez wprowadzenie modyfikatorów postaci włókien, cieczy.
Otrzymane materiały można przetwarzać np. za pomocą technologii wytłaczania
lub formowania wtryskowego.

Opis usługi

Przygotowanie homogenicznej mieszaniny tworzyw termoplastycznych z dodatkami
modyfikującymi właściwości tworzyw metodą mieszania w stopionej masie na walcach
z następczym rozdrabnianiem i granulacją.

Wynik

Wytworzenie granulat tworzywa sztucznego o określonym składzie.

Walcarka laboratoryjna mieszająca
VM-150/280 Zamak Mercator
z możliwością nagrzewania
do 230˚C.
Zakres prędkości walców:
5 do 35 obr./min.

Aparatura

Modułowy zestaw urządzeń
przetwórczo-pomiarowych
do wytłaczania tworzyw
termoplastycznych Haake
PolyLab OS (Thermo Scientific).
Usługi powiązane: otrzymywanie znormalizowanych kształtek pomiarowych metodą
wtrysku, mielenie, wytłazcanie, wytwarzanie materiałów termoplastycznych i filamentów
do druku 3D w skali laboratoryjnej.

Opcje

Badania powiązane: oznaczenie masowego i objętościowego wskaźnika płynięcia (MFI),
oznaczanie gęstości, reometria kapilarna, pomiar wytrzymałości na rozciąganie,
temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT), temperatura mięknienia metodą Vicata
(VST), udarność metodą Charpy'ego, twardość metodą Shore'a, właściwości
mechaniczne przy zginaniu, przyspieszone badania starzeniowe UV i w komorze
klimatycznej.

Centrum Zaawansowanych technologii UAM
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Odparowanie i zatężanie roztworów w skali
wielkolaboratoryjnej
Nazwa usługi Odparowanie i zatężanie roztworów w skali wielkolaboratoryjnej
Przedmiot
usługi

Zatężanie i odparowywanie roztworów w skali wielkolaboratoryjnej.

Zastosowanie

Wydzielanie produktów syntezy chemicznej. Odparowywanie rozpuszczalników.
Rozdział mieszaniny rozpuszczalników. Zagęszczanie roztworów. Suszenie osadów.
Odzysk rozpuszczalników. Oczyszczanie rozpuszczalników. Prowadzenie reakcji
w warunkach refluksu (zawrotu rozpuszczalnika). Oczyszczanie produktów reakcji
chemicznej (krystalizacja, rekrystalizacja).

Opis usługi

Rotacyjna wyparka próżniowa umożliwia prowadzenie szeregu jednostkowych operacji
technologicznych na roztworach, w zależności od potrzeb może to być: krystalizacja
produktu z roztworu, zatężanie roztworu, suszenie produktu reakcji, oddestylowanie
rozpuszczalnika lub produktu reakcji. Wyparka umożliwia sprawny odzysk i regenerację
zużytych roztworów rozpuszczalników po procesach syntezy, ekstrakcji i oczyszczania
produktów. Proces odbywa się w warunkach kontrowanej temperatury i ciśnienia,
dobieranych odpowiednio do rodzaju rozpuszczalnika / frakcji lotnej.

Wynik

Wydzielony produkt syntezy chemicznej.
Oddestylowany rozpuszczalnik.

Wyparka rotacyjna Büchi
Rotavapor R-220 SE
z membranową pompą
próżniową.

Aparatura

Objętość kolby: 10 L.
Temperatura łaźni wodnej:
20 do 95°C.
Regulacja ciśnienia:
20 do 1000 mbar.
Wydajność: do 14 litrów
etanolu na godzinę.

Automatyczny dozownik cieczy.
Odbieralnik o pojemności 10 L.
Opcje
Usługi powiązane: Synteza związków chemicznych w
ekstrakcja, analiza ilościowa i jakościowa, spektroskopia FTIR.
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skali

wielkolaboratoryjnej,
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Synteza związków chemicznych
w skali wielkolaboratoryjnej
Nazwa usługi Synteza związków chemicznych w skali wielkolaboratoryjnej
Przedmiot
usługi

Prowadzenie syntezy związków chemicznych i operacji technologicznych w zestawach
reakcyjnych w skali wielkolaboratoryjnej. Optymalizacja procesów technologicznych.

Synteza

związków

chemicznych.

Przygotowywanie

mieszanin

rozpuszczalników

Zastosowanie i roztworów.
Rozdział mieszanin rozpuszczalników poprzez destylację i rektyfikację.

Opis usługi

Wielkolaboratoryjny zestaw reakcyjny pozwala na prowadzenie syntezy chemicznej
na postawie dostarczonego opisu technologii chemicznej oraz na wykonywanie
podstawowych operacji technologicznych w zwiększonej skali.

Wynik

Produkt syntezy chemicznej.
Oddestylowany rozpuszczalnik lub frakcja.
Roztwór, mieszanina o zadanym składzie.

Aparatura

Zestawy reakcyjne Normag z
reaktorami o pojemności 10 i 20 L
wyposażonymi w płaszcz grzejny,
zaopatrzone w ultratermostat,
mieszadło mechaniczne,
chłodnicę zwrotną, układ
dozowania, kolumna
rektyfikacyja z zaworem
magnetycznym podziału refluksu
sterowanym zegarem i
odbieralnikami o pojemności
20 L.
Zakres temperatury pracy od -20
do 115°C.
Możliwość pracy pod zmniejszonym ciśnieniem i w atmosferze gazu obojętnego.

Opcje

Usługi powiązane: odparowanie i zatężanie roztworów w skali wielkolaboratoryjnej,
ekstrakcja, wydzielanie, suszenie i krystalizacja produktów reakcji, analiza ilościowa
i jakościowa, spektroskopia FTIR.
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Elektroprzędzenie (elektrospinning)
Nazwa usługi Elektroprzędzenie (elektrospinning)
Przedmiot
usługi

Wykonanie materiałów nanowłóknistych i tkanin metodą elektroprzędzenia z roztworów
polimerów lub na sucho. Dobór optymalnych parametrów przędzenia do określonego
polimeru lub mieszaniny.

Zastosowanie

Technologia elektroprzędzenia znajduje zastosowanie w dziedzinach tj. systemy filtracyjne
(środki umożliwiające separacje zawiesin/ cząstek z powietrza), inżynieria tkankowa
(implanty umożliwiające szybszą regeneracje tkanek), materiały biomedyczne
(nowoczesne środki opatrunkowe/nośniki leków/podłoże do hodowli komórkowych)
oraz systemy kompozytowe.

Opis usługi

Elektrospinning jest technologią tworzenia włókien polimerowych przy użyciu sił
elektrostatycznych. Proces ten umożliwia wytwarzanie nanowłókien i tkanin
o kontrolowanej strukturze porów. Stosowaną w procesie wytwarzania medotą
przędzenia jest technologia Nanospider, która pozwala na ciągłą i masową produkcję
tkanin. Główną różnicą między klasyczną techniką napylania a metodą Nanospider jest
obracającą się elektroda w postaci drutu, zanurzona w roztworze polimeru.
Zaletą stosowania tej techniki jest wyższe efektywne pole elektrostatyczne a także
zapobieganie niepożądanym zmianom występującym w roztworze podczas długotrwałej
ekspozycji.
Przebieg procesu:
- określenie wpływu parametrów na proces elektroprzędzenia (temperatura, prędkość
obrotu elektrody, prędkość przesuwania materiału, napięcie elektrod) na drodze
doświadczalnej,
- wytworzenie struktur włóknistych z otrzymanych materiałów.

Wynik

Aparatura

Opcje
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Zestaw parametrów procesowych.
Produkt końcowy elektroprzędzenia.

Elmarco NS LAB – M
(Nanofiber testing equipment)

Możliwość uzyskania materiałów włóknistych z roztworów lub na sucho.
Możliwość otrzymania struktur na podłożu stałym lub ruchomym.
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