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1BADANIA MATERIAŁOWE

BADANIA MATERIAŁOWE
Laboratorium Pomiarów Mikroskopowych i Nanomechanicznych
Wyposażenie tego laboratorium [fot. 1] pozwala na kompleksowe badania parametrów fizycznych powierzchni 
materiałów. Umożliwia również charakterystykę lokalnych właściwości mechanicznych powierzchni ma-
teriałów oraz włókien. 

 � pomiar wysokości mikro i nanostruktur powierzch-
niowych,

 � analiza wielkości wytrąceń na powierzchni mate-
riału,

 � badanie wpływu procesów elektrochemicznych na 
strukturę powierzchni, w tym odporności na korozję.

POTENCJALNI ODBIORCY
 � metalurgia, przemysł ceramiczny i polimerów,
 � przemysł elektrochemiczny,
 � biotechnologia,
 � przemysł elektroniczny.

Mikroskop sił atomowych AFM (Agilent 5500) 
[fot. 2]. Pomiary AFM/STM w powietrzu, dowolnej at-
mosferze, ze zmienną temperaturą próbki (od –20 do 
200°C). Pomiary statyczne i dynamiczne, mapowanie 
właściwości powierzchni (elektrycznych, mechanicz-
nych, magnetycznych), wyznaczenie potencjału po-
wierzchniowego. Wielkość obszaru skanowania do 90 
mikrometrów, subnanometrowa zdolność rozdzielcza 
w kierunku osi x, y, z.

MOŻLIWOŚCI BADAWCZE
 � praca w atmosferze powietrza, w cieczy lub w ga-
zie ochronnym,

 � komora rękawicowa,
 � tryb mapowania przewodności elektrycznej, na-
magnesowania oraz pracy wyjścia,

 � tryb elektrochemiczny.

MATERIAŁY MOŻLIWE DO ZBADANIA
 � ciała stałe w postaci materiałów litych lub cienkich 
warstw,

 � metale, ceramiki, polimery, układy biologiczne.

ZASTOSOWANIE
 � obrazowanie nanostruktur,
 � określenie średnicy porów na powierzchni materiału,
 � analiza chropowatości powierzchni,
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2 BADANIA MATERIAŁOWE

Nanoindenter (Agilent G200) [fot. 3]. Określenie właś-
ciwości mechanicznych (moduł elastyczności, tarcie, 
twardość) dowolnych materiałów. Możliwa zmiana tem-
peratury in-situ od pokojowej do 250°C. Mapowanie 
właściwości mechanicznych i możliwość skanowania 
powierzchni przed i po badaniu. Test na zarysowanie. 
Standardowa głowica pomiarowa: maksymalna siła 
500 mN, rozdzielczość siły 50 nN, rozdzielczość prze-
mieszczenia 0,01 nm; głowica DCMII: maksymalna siła 
30 mN, rozdzielczość siły 3 nN, rozdzielczość przemiesz-
czenia 0,0002 nm. 

Nanozrywarka (Agilent T150) [fot. 4]. Aparat ten po-
zwala na próby zrywania włókien naturalnych, sztucz-
nych i metalicznych. Bardzo wysoka precyzja pomia-
rów pozwala badać pojedyncze włókna (np. jedwabiu 
pajęczego). Maksymalna siła 500 mN, rozdzielczość sił 
50 nN, rozdzielczość przemieszczenia 0,01 nm, maksy-
malne rozciąganie 200 nm. 

Wysokorozdzielczy środowiskowy skaningowy mi-
kroskop elektronowy (Quanta 250 FEG, FEI) [fot. 5]. 
Praca w warunkach wysokiej i niskiej próżni oraz w try-
bie środowiskowym ESEM. Badanie dowolnych mate-
riałów przewodzących i nieprzewodzących, możliwość 
obrazowania SE i BSE w każdym trybie pracy. Praca 
w trybie STEM.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: automatyczny trymer 
Leica EM TXP, modularny system napylania próżniowego 
(kombinacja systemu napylania metalami i węglem) 
Q15OT ES. 

MOŻLIWOŚCI BADAWCZE
 � tryb wysokiej próżni, niskiej próżni i środowiskowy,
 � analizator EDS (EDAX), analiza ilościowa i mapowa-
nia składu chemicznego próbki,

 � analizator WDS LEXS (EDAX) – tylko próbki przewo-
dzące elektrycznie,

 � analizator EBSD (EDAX) – tylko próbki przewodzące 
elektrycznie.

MATERIAŁY MOŻLIWE DO ZBADANIA
 � ciała stałe w postaci: proszków, materiałów litych 
lub cienkich warstw,
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3BADANIA MATERIAŁOWE

 � metale, ceramiki, polimery, układy biologiczne,
 � próbki lite w rozmiarze od kilku milimetrów do kil-
ku centymetrów.

ZASTOSOWANIE
 � obrazowanie mikrostruktury,
 � pomiary grubości osadzonej warstwy,
 � określenie wielkości ziaren proszków,
 � analiza składu pierwiastkowego,
 � mapowanie rozkładu pierwiastków,
 � określenie jednorodności materiału,
 � obrazowanie komórek biologicznych,
 � mapowanie orientacji krystalograficznej struktur 
powierzchniowych.

POTENCJALNI ODBIORCY
 � metalurgia, przemysł ceramiczny i polimerów,
 � proszki.

Mikroskop konfokalny materiałowy (Olympus 
LEXT OLS4100) [fot. 6]. Obserwacje i pomiary struk-
tur powierzchniowych w świetle odbitym, obrazy 3D, 
polaryzacja, analiza chropowatości, przekroje. Szybka 
akwizycja obrazu i wysoka rozdzielczość obrazu w sze-
rokim zakresie. Źródło światła: laser półprzewodnikowy 
405 nm, całkowite powiększenie 108× – 17280×. Roz-
dzielczość pomiaru wysokości 10 nm, rozdzielczość x-y 
120 nm. 

Mikroskop konfokalny biologiczny (Olympus FV1200) 
[fot. 7]. Wyposażony w dwa detektory GaAsP, z moż-
liwością obrazowania żywych komórek, kompensacja 
dryfu termicznego osi z, pięć równoległych kanałów 
detekcji, lasery wzbudzające: 405 nm, 458/488/515 nm, 
559 nm, 635 nm. 

Mikroskop polaryzacyjny (Olympus BX-52) [fot. 8]. 
Wysokiej jakości mikroskop polaryzacyjny pozwala na 
identyfikację materiałów izotropowych i anizotropo-
wych, cienkich folii polimerowych, analizę kryminali-
styczną oraz identyfikację cząsteczek i statystykę roz-
miarów obiektów na powierzchni próbki. Obserwacje 
w świetle odbitym i przechodzącym, pełna polaryzacja. 
Pomiary XY oraz kamera do rejestracji obrazu. Obiektyw 
do 100×. 
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4 BADANIA MATERIAŁOWE

Nanotechnologie
Laboratorium nanotechnologii (Clean Room). Nakładanie warstw i ich strukturyzacja przy użyciu 
metod optycznych i litografii elektronowej. Przygotowanie dowolnych struktur metalicznych w skali  
nanometrycznej. 

ne do szybkiego tworzenia prototypów w laboratoriach 
badawczo rozwojowych i clean roomach. Rozdzielczość: 
700 nm; rozmiar próbki: 1 mm – 200 mm; prędkość za-
pisu do 180 mm2/min; długość fali lasera naświetlające-
go: 405 nm. 

Analizator powierzchni właściwej (ASAP 2420 Mic-
romeritics) [fot. 9]. Analiza powierzchni właściwej ma-
teriałów mikro- i mezoporowatych oraz pomiar izoter-
my, dający informacje o kształcie porów w materiale. 
Pomiar sorpcji azotu w temperaturze 77 K. Wyposażony 
w 4 porty analityczne i 8 portów odgazowania.

ZASTOSOWANIE
 � przemysł farmaceutyczny,
 � ceramika,
 � węgle aktywne, sadza,
 � przemysł wulkanizacyjny,
 � farby i powłoki,
 � katalizatory,
 � implanty,
 � elektrochemia.

 � Wytwarzanie struktur metalicznych metodą lift-off 
przy użyciu rozpylania magnetronowego z wyko-
rzystaniem:

 – litografii optycznej bezmaskowej – minimalna 
wielkość struktur rzędu 700 nm na obszarze do 
25 cm2,

 – litografii elektronowej z rozdzielczością 50 nm.
 � Modyfikacja powierzchni za pomocą zogniskowa-
nej wiązki jonów.

 � Wytwarzanie nanokontaktów zogniskowaną wiąz-
ką jonów z wykorzystaniem fazy gazowej (Platyna, 
izolator) – z rozdzielczością 50 nm.

 � Wytwarzanie nanostruktur prowadząc proces przy 
użyciu trawienia jonowego.

 � Przygotowanie preparatów do transmisyjnej mikro-
skopii elektronowej.

WYPOSAŻENIE
Skaningowy mikroskop elektronowy ze zogni-
skowaną wiązką jonów (FEI Helios NanoLab 660) 
[fot. 10]. Subnanometrowa zdolność rozdzielcza (XHR), 
napięcie przyśpieszające od 500 V do 30 kV, detektory 
wewnątrzkolumnowe. Szybkie i precyzyjne trawienie 
oraz osadzanie cząstek o średnicy krytycznej większej 
niż 50 nm. System dozowania gazu (osadzanie Pt, tra-
wienie węgla, osadzanie izolatora). Analiza EDS. 

MicroSystemsIonSys 500 [fot. 11]. Trawienie jonowe 
za pomocą działa jonowego i nakładanie warstw me-
talicznych przy użyciu źródła magnetronowego. Śred-
nica próbki do 150 mm. 

Durham Magneto OpticsMicroWriter Ml [fot. 12]. 
Urządzenie fotolitograficzne bezmaskowe, przeznaczo-
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Pracownia Spektrometrii Mas
Laboratorium wyposażone jest w szereg nowoczesnych spektrometrów mas sprzężonych z chromato-
grafami cieczowymi i gazowymi, które mogą pracować w różnych konfiguracjach sprzętowych. Wypo-
sażenie pracowni umożliwia wykonywanie analiz ilościowych i jakościowych, opracowywanie nowych 
metod, jak również aplikacji dostosowanych do szybko zmieniających się potrzeb w tym zakresie. La-
boratorium oferuje wykonywanie rutynowych analiz MS, widm fragmentacyjnych, analiz LC-MS wraz 
z przeszukiwaniem baz danych. 

GC-MS (SCION TQ, Bruker). Chromatograf gazowy 
sprzężony ze spektrometrem mas wyposażonym w po-
trójny kwadrupol. 

ZAKRES BADAŃ
 � efektywny rozdział składników mieszaniny, 
 � analiza jakościowa i ilościowa substancji chemicz-
nych występujących w złożonych matrycach,

 � identyfikacja nieznanej substancji przez porówna-
nie zmierzonego widma z widmami wzorcowymi 
bazy NIST. 

ZASTOSOWANIE: badania produktów spożywczych (np. 
oznaczanie pozostałości pestycydów w owocach i wa-
rzywach), badania krwi i moczu (np. analizy antydopin-
gowe), oznaczanie zanieczyszczeń gleby, wody, ścieków 
przemysłowych.

Spektrometr mas typu QTOF (Impact HD, Bruker) 
[fot. 13]. Hybrydowy, kwadrupolowy spektrometr mas 
z analizą czasu przelotu (TOF) i jonizacją w ciśnieniu 
atmosferycznym (ESI lub APCI). Próbki mogą być po-
dawane do źródła za pomocą pompy strzykawkowej, 

DODATKOWE WYPOSAŻENIE LABORATORIUM DO PRO-
CESÓW NAKŁADANIA REZYSTÓW I TRAWIENIA CHE-
MICZNEGO PRÓBEK. Spin-coater Sawatec SM-180, 
płyta grzejna Sawatec HP-200.
ZASTOSOWANIE

 � metalurgia
 – analiza zgładów metalograficznych,
 – badanie rozkładu powierzchniowego faz che-

micznych np. stopów metalicznych;
 � elektronika i spintronika

 – nanoszenie warstw ochronnych (przewodzących 
i izolujących) w warunkach wysokiej próżni,

 – projektowanie i przygotowanie ścieżek/kontak-
tów elektrycznych dla submikronowych ukła-
dów elektronicznych,

 – wytwarzanie anten do wzbudzeń mikrofalo-
wych i absorberów Thz,

 – modyfikacja właściwości magnetycznych przy 
użyciu jonów Ga+;

 � technika półprzewodnikowa
 – tworzenie masek do procesów fotolitograficz-

nych,
 – wytwarzanie matryc złączy Schottkiego. 

chromatografu cieczowego lub gazowego. Spektrometr 
mas Impact HD połączony jest standardowo z chroma-
tografem cieczowym UHPLC (UltiMate 3000 Thermo 
Scientific/Dionex [fot. 14] z szybkim (200 Hz) detekto-
rem diodowym. 
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ZAKRES BADAŃ
 � analizy jakościowe,
 � możliwość badania jonów dodatnich i ujemnych,
 � zakres mas 50 – 20000 m/z,
 � możliwość prowadzenia eksperymentów MS/MS.

ZASTOSOWANIE: badania metabolomiczne, określanie 
wzoru sumarycznego małych cząstek, analiza białek.

ICP-MS (NexION 300D, PerkinElmer). Spektrometr 
mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie umoż-
liwiający wykonywanie oznaczeń ilościowych wielu 
pierwiastków chemicznych (metali i niektórych nieme-
tali). Aparat charakteryzuje się wysoką czułością, dużą 
selektywnością oraz niskimi granicami wykrywalności. 
ZASTOSOWANIE: oznaczenia medyczne, farmaceutycz-
ne, rolnicze, geologiczne, biologiczne, metalurgiczne, 
w ochronie środowiska.
Spektrometr mas QTRAP (6500 System SelexION, 
AB Sciex) [fot. 15]. Spektrometr mas z potrójnym kwa-
drupolem i liniową pułapką jonową, sprzężony z chro-
matografem cieczowym (ultraLC 100, Eksigent). Apa-
rat wyposażony jest również w przystawkę SelexION 
(Differential Ion Mobility Technology) przeznaczoną do 
eliminacji trudno usuwalnych elujących w tym samym 
czasie związków. 

ZAKRES BADAŃ
 � rozdział mieszanin i oznaczenia ilościowe związków 
chemicznych,

 � precyzyjne ustalenia składu złożonych mieszanin 
związków (m/z do 2000),
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 � ilościowe oznaczenia związków na poziomie nano 
i piko gramów/l,

 � możliwość prowadzenia eksperymentów w trybach 
MRM, scheduled MRM, MRM-EPI, MRM3.

ZASTOSOWANIE: rozdział mieszanin i analiza ilościowa 
związków organicznych w następujących dziedzinach:

 � farmacji – analiza substancji leczniczych i ich zanie-
czyszczeń,

 � proteomice – analiza i oznaczanie ilościowe niezna-
nych peptydów i białek,

 � kryminalistyka – identyfikacja i oznaczenia ilościo-
we narkotyków i substancji niebezpiecznych,

 � medycyna – rozdzielanie mieszanin związków po-
chodzenia organicznego i ich oznaczanie,

 � ochrona środowiska – oznaczanie związków nie-
bezpiecznych w próbkach środowiskowych,

 � przemysł spożywczy – oznaczanie zawartości da-
nych substancji w produktach. 

Spektrometr mas typu QTOF (5600+, AB Sciex). Wy-
sokorozdzielczy spektrometr mas wyposażony w anali-
zator kwadrupolowy i analizator czasu przelotu (TOF), 
sprzężony z chromatografem cieczowym (microLC 200, 
Eksigent) [fot. 16].
ZAKRES BADAŃ

 � analizy jakościowe,
 � możliwość badania jonów dodatnich i ujemnych,
 � zakres mas 50-30000 m/z; dla Q1 do 1250 m/z,

 � wprowadzanie próbek do źródła za pomocą pompy 
strzykawkowej, chromatografu mikro LC (obj. na-
strzyku ok. 100 nl),

 � możliwość prowadzenia eksperymentów MS/MS.
ZASTOSOWANIE: badania metabolomiczne, określanie 
wzoru sumarycznego małych cząstek, analiza fragmen-
tacyjna m.in. białek.
Spektrometr mas MALDI-TOF/TOF (UltrafleXtreme, 
Bruker) [fot. 17] umożliwia precyzyjny pomiar masy 
cząsteczkowej w szerokim zakresie m/z.
MOŻLIWOŚCI BADAWCZE

 � pomiar mas cząsteczkowych peptydów w zakresie 
1 – 4 kDa,

 � pomiar mas cząsteczkowych białek do 100 kDa,

 17 
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 � pomiar mas cząsteczkowych oligosacharydów 
w zakresie 2 – 3 kDa,

 � pomiar mas cząsteczkowych oligonukleotydów do 
40 kDa,

 � pomiar niskich mas cząsteczkowych <1000 Da, je-
śli zawierają chlomofor,

 � pomiar mas cząsteczkowych rozpuszczalnych bia-
łek pochodzących z mikroorganizmów,

Pracownia NMR spełnia wszystkie kryteria prowadzenia 
bardzo wymagających eksperymentów oraz rutyno-
wych pomiarów. Nasza oferta jest skierowana do labo-
ratoriów akademickich oraz przemysłu farmaceutyczne-
go i chemicznego.

WYPOSAŻENIE: 
Bruker Ascend™ 600 MHz [fot. 18, 19], wyposażony w:

 � CryoPlatform™ Prodigy, która pozwala na 2-3-krot-
ny wzrost czułości w stosunku do klasycznych sond 
działających w temperaturze pokojowej (pomiary 
w fazie ciekłej),

 � szerokopasmową sondę, 5 mm, ‚BBFO SMART probe’ 
(pomiary w fazie ciekłej),

 � sondę VTN CP/MAS (pomiary w fazie stałej).

Bruker Ascend™ 400 MHz NANOBAY [fot. 20] wypo-
sażony w:

 � szerokopasmową sondę, 5 mm, ‚BBFO’ (pomiary 
w fazie ciekłej).

Bruker UltraShield 300 MHz wyposażony w:
 � sondę DUL EasyProbe, 5 mm, z obserwacją 1H i 13C.

MATERIAŁY DO BADAŃ
 � próbki związków organicznych w roztworach oraz 
w fazie stałej (CP-MAS).

 � masa badanych próbek w zakresie 1 – 100 mg dla 
pomiarów wykonywanych w fazie ciekłej oraz około 
15 mg w fazie stałej. 

MOŻLIWOŚCI BADAWCZE
 � prowadzenie szerokiej gamy pomiarów jakościo-
wych 1D (1H, 13C…) oraz 2D (COSY, HSQC, HMBC…),

 � prowadzenie badań w obniżonych a także podwyż-
szonych temperaturach (pomiary w fazie ciekłej).

ZASTOSOWANIE
 � identyfikacja struktury oraz stereochemii związków 
organicznych,

 � określenie czystości badanych próbek,
 � badanie oddziaływań międzycząsteczkowych (np. 
wiązań wodorowych).

 18 

 � wykonanie widma fragmentacyjnego jonu moleku-
larnego,

 � wykonanie profilu rozkładu mas cząsteczkowych 
polimerów (do 20 kDa),

 � wyznaczenie wartości Mn, Mw, Mz oraz współczyn-
nika polidyspersji Mw/Mn (do 1,4).

ZASTOSOWANIE: biochemia, chemia polimerów, far-
macja, chemia organiczna, mikrobiologia.

Pracownia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego NMR
Wyposażenie pracowni NMR pozwala na prowadzenie szerokiej gamy pomiarów 1D oraz 2D w fazie 
ciekłej oraz fazie stałej (sonda CP/MAS). Dodatkowo, Bruker Ascend™ 600 MHz jest wyposażona w plat-
formę CryoPlatform™ Prodigy, która pozwala na 2-3-krotny wzrost czułości dla jąder z zakresu 15N do31P, 
oraz ponad dwukrotny dla kanału 1H/19F, w stosunku do klasycznych sond działających w temperaturze 
pokojowej. 
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Skaningowy kalorymetr różnicowy (DSC 8500, Per-
kinElmer) [fot. 21]. Urządzenie przeznaczone do pre-
cyzyjnego pomiaru temperatury i ciepła, pochłaniane-
go lub wydzielanego w przemianie fazowej lub ciepła 
właściwego poza zakresem przemian fazowych. 

MATERIAŁY DO BADAŃ
 � próbki stałe, ciekłe, roztwory, zawiesiny,
 � ilość próbki: 5 – 20 mg.

MOŻLIWOŚCI BADAWCZE
 � zakres temperaturowy: -180 – 750°C,
 � szybkość skanowania: 0,01 – 750°C/min.

ZAKRES BADAŃ
 � wyznaczania temperatury i efektów cieplnych prze-
mian endo- i egzotermicznych różnego typu: reakcji 
chemicznych oraz przemian fazowych: przemiany 

szkliste, topnienie, krystalizacja, parowanie, dehy-
dratacja, sieciowanie, rozkład termiczny.

ZASTOSOWANIE: charakterystyka materiałów farma-
ceutycznych, badanie polimorfizmu materiałów, właś-
ciwości termofizyczne tworzyw sztucznych, oznaczanie 
temperatury sieciowania np. podczas sieciowania żywic 
epoksydowych.

Analizator termiczny sprzężony ze spektrometrem 
FTIR Frontier (STA 6000, PerkinElmer) [fot. 22]. Jedno-
czesna analiza termiczna (STA): połączenie termograwi-
metrii (TG) i skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) 
w stosunku do jednej próbki, z możliwością analizy 
widm w podczerwieni wydzielanych gazów. Analizator 
jest idealny do zastosowań, gdzie ważna jest identyfika-
cja związków wydzielających się z materiałów podczas 

Pracownia Analizy Termicznej 

 21 
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ogrzewania m.in. w badaniu mechanizmu rozkładu, 
identyfikacji pozostałości rozpuszczalników w środkach 
leczniczych. 

Analizator termograwimetryczny (TGA 4000, Per-
kinElmer). Umożliwia pomiar zmian masy próbki w ści-
śle zdefiniowanej atmosferze, zapewnia detekcję efek-
tów egzo- i endotermicznych. 

MATERIAŁY DO BADAŃ
 � analiza próbek stałych, proszków, folii, włókien, 
cieczy,

 � ilość próbki: 2 – 1500 mg.

ZAKRES BADAŃ
 � zmiana masy wyrażana w % lub mg,
 � wyznaczanie poszczególnych etapów ubytków 
masy,

 � bezpośrednie określanie zmiennych temperatur 
i masy,

 � wyznaczanie pozostałości masy,
 � wyznaczanie maksimów temperatur na krzywej 
pochodnej zmiany masy (analiza szybkości zmian 
masy),

 � oznaczania wilgoci,
 � porównywanie trwałości termicznej materiałów.

ZASTOSOWANIE: analiza próbek środowiskowych; 
charakterystyka polimerów; analiza śladowych ilości 
dodatków, stabilizatorów, ulepszaczy w żywności, kos-
metykach czy farmaceutykach.

Analizator termograwimetryczny sprzężony z ukła-
dem GC/MS (PYRIS TGA 1/ GC/MS Clarus 680 SQ8, 
PerkinElmer). Umożliwia rozdział i identyfikację or-
ganicznych składników gazowych wydzielających się 
z próbki analizowanej w termowadze. 
ZASTOSOWANIE: analiza śladowych ilości dodatków, 
stabilizatorów, ulepszaczy w żywności, kosmetykach 
czy farmaceutykach.
Analizator elementarny (Flash 2000, Thermo Scien-
tific). Jest to urządzenie do Organicznej Analizy Elemen-
tarnej (OEA) wykorzystujące metodę dynamicznego, 
pełnego spalania próbek w piecu redukcyjno-utleniają-
cym z elektronicznie sterowaną temperaturą. 

MATERIAŁY DO BADAŃ
 � organiczne i nieorganiczne związki – próbki stałe 
i ciekłe,

 � ilość próbki: 2 – 200 mg.

ZAKRES BADAŃ
 � ilościowe oznaczenie zawartości procentowych 
pierwiastków: węgiel, wodór, azot, siarka,

 � ilościowe oznaczenie zawartości procentowych tlenu,
 � zakres pomiarowy 0,01 – 100%.

ZASTOSOWANIE: analiza związków chemicznych orga-
nicznych oraz nieorganicznych, lekarstw, materiałów 
roślinnych, glebowych, nawozów, produktów żywnoś-
ciowych, węgli, polimerów, skał, minerałów, osadów, 
odpadów itp.

 23 

Pracownia Spektroskopii w Podczerwieni 
Laboratorium spektroskopii w podczerwieni [fot. 23] 
wyposażone jest w najnowszej generacji spektrometr 
dichroizmu kołowego FVS-6000 VCD dostosowany do 
pomiarów w zakresie widmowym 4000 – 850 cm-1 oraz 
spektrometr Jasco 4000 FTIR. Oba aparaty są zdolne 
do pomiarów konwencjonalnej absorpcji IR oraz widm 

oscylacyjnych dichroizmu kołowego. Oferujemy pomiary 
widm oscylacyjnych VCD oraz widm w podczerwieni IR 
w roztworze i ciele stałym w zakresie 4000 – 850 cm-1 
(VCD) i 7800 – 350 cm-1 (FTIR), wykonujemy temperaturo-
we pomiary widm w roztworze wodnym oraz oferujemy 
pomoc w rozwiązywaniu problemów ze stereochemią. 
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Pracownia Dyfrakcji Rentgenowskiej 
Pracownia wyposażona jest w dwa dyfraktometry 
monokrystaliczne (Xcalibur S2, Agilent) [fot. 24, 25] 
z czterokołowym goniometrem i detektorem CCD. Ukła-
dy wyposażone są w standardową molibdenową lampę 
rentgenowską, jak również w srebrną wzmacniającą 
źródło rentgenowskie. Lampa srebrowa może być uży-
wana np. do pomiaru kompleksów z metalami ciężkimi, 
takimi jak: lantanowce czy aktynowce. Zazwyczaj ba-
danie tych struktur jest utrudnione, ze względu na silną 
absorpcję promieniowania padającego. Dyfraktometry 

 24 

 25 

są przystosowane do pomiarów z utrzymaniem wyso-
kiego ciśnienia i niskiej temperatury. Najniższa tempe-
ratura, jaka może być otrzymana, to 100 K. Pomiary 
można wykorzystać do identyfikacji elementów struk-
tury krystalicznej, tj.: rozmiar komórki elementarnej, 
rozmieszczenie atomów w sieci krystalicznej, długość 
wiązań i kątów. Dyfrakcję promieniowania rentgenow-
skiego wykorzystuje się również do określenia rozkła-
du elektronów w atomach, orientacji monokryształów 
i konfiguracji absolutnej.
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Pracownia Chromatograficzna 

 26 

Laboratorium chromatograficzne wyposażone jest 
w szereg chromatografów gazowych, cieczowych 
i flash umożliwiających pełną analizę i rozdział związ-
ków o różnej strukturze, polarności oraz lotności. Dzięki 
sprzężeniu chromatografu gazowego i cieczowego z de-
tektorem MS dodatkowo możliwe jest wykonanie analiz 
jakościowych i ilościowych. 

GC-MS (SCION SQ Bruker) [fot. 26] z możliwością de-
tekcji mas w zakresie 1 – 1200 Da i szybkością skanowa-
nia do 14000 Da/s, wyposażony w autosampler.

Chromatograf gazowy (SCION-456, Bruker) [fot. 27] 
z detektorami FID i TCD oraz autosamplerem. 

Chromatograf cieczowy (HPLC, Waters 2695 Allian-
ce) [fot. 28] wyposażony w detektory UV/Vis i refrakto-
metryczny oraz szereg kolumn umożliwiających rozdział 
oraz analizę związków o różnej polarności i lotności. 
Urządzenie posiada autosampler na 120 próbek, a także 
ma możliwość dozowania do czterech współrozpusz-
czalników pracując izokratycznie lub w gradiencie. 
Chromatograf charakteryzuje się niezawodnością i wy-
soką powtarzalnością wyników. 

 29 
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Chromatograf preparatywny (BUCHI Labotechnik 
AF SEPACORE X10) [fot. 29] z detektorem UV i kolekto-
rem frakcji umożliwia rozdział i oczyszczanie związków 
na różną skalę dzięki możliwościom podłączenia kolumn 
chromatograficznych o różnej wielkości. Chromatografia 
flash stanowi prostą i efektywną metodę rozdziału m.in 
mieszaniny poreakcyjnej, czy ekstraktów roślinnych. 

 28 
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TECHNOLOGIE CHEMICZNE  
I NANOTECHNOLOGIE
Laboratoria Syntez w Warunkach Specjalnych
Blok laboratoriów przeznaczonych do pracy w warunkach specjalnych umożliwiających syntezę związków 
w warunkach wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych, a także w atmosferze gazu obojętnego. 
Wyposażenie laboratoriów jest unikatowe w skali kraju i pozwala prowadzić procesy optymalizacyjne 
na różną skalę. Reaktory fluidalny oraz wykorzystujący nadkrytyczne lub sprężone rozpuszczalniki po-
zwalają prowadzić badania wpisujące się w najnowocześniejsze trendy współczesnej nauki poszukującej 
efektywnych oraz przyjaznych środowisku technologii. 

Komora rękawicowa AMB-200 MOD (1800/1200) 
NAC, M.BraunIntergas – System [fot. 30] – cztero-
stanowiskowy system do pracy w atmosferze gazu 
obojętnego umożliwiający prowadzenie procesów oraz 
pracę z materiałami i odczynnikami wrażliwymi na 
wilgoć i tlen. Układ posiada system oczyszczania gazu 
oraz miernik tlenu i wilgoci. Stanowi jedno z najbardziej 
zaawansowanych technologicznie urządzeń tego typu 
dostępnych na rynku. Komora rękawicowa może być 
wykorzystana przez chemików zajmujących się m.in. 
syntezą organiczną, metaloorganiczną, nowoczesnych 
materiałów i kompozytów czy elektrochemią. 
Reaktor fluidalny [fot. 31] umożliwiający prowadzenie 
syntez z użyciem katalizatorów heterogenicznych w zło-
żu fluidalnym. Reaktor pozwala na pracę z 4 gazami 

(Azot, CO, H2, Powietrze), z których jeden pełni rolę gazu 
nośnego a pozostałe mogą być reagentami. Proces jest 
w pełni kontrolowany i może odbywać się dla tempe-
ratur do 300°C oraz 30 atmosfer. System reakcyjny jest 
sprzężony z chromatografem gazowym umożliwiającym 
sekwencyjne analizowanie produktów reakcji.
Zestaw reaktorów wysokociśnieniowych i wysoko-
temperaturowych [fot. 32] składa się z autoklawów 
o objętości 1000 ml wykonanych ze stopu HC Alloy 
C-276, mogących pracować pod ciśnieniem do 345 
bar i do temperatury 500°C. Reaktory sterowane au-
tomatycznie wyposażone są w mieszadło mechaniczne 
oraz płaszcz grzejny i chłodzący. Reaktory ciśnieniowe 
o  różnej objętości (25, 50 ml) z możliwością dozowa-
nia reagentów gazowych i pracujące pod ciśnieniem 

 30 
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200 bar znajdują się również w wyposażeniu laborato-
rium. Infrastruktura pozwala na prowadzenie procesów 
z reagentami gazowymi, pod wysokim ciśnieniem, jak 
również na prowadzenie procesów hydrotermalnych, 
z wydzieleniem znacznej ilości ciepła. 
Układ reakcyjny do prowadzenia procesów w nad-
krytycznym i sprężonym CO2 [fot. 33]. W pełni skom-
puteryzowany reaktor o pojemności 100 ml, pracujący 
w temperaturze do 350°C i 350 bar, wyposażony w au-
tomatyczny, regulowany sprężonym powietrzem, zawór 
ciśnienia wstecznego, umożliwiający prowadzenie pro-
cesów przepływowych (continuous flow) oraz okreso-
wych. Dzięki oknom szafirowym wbudowanym w re-
aktor możliwa jest wizualna kontrola procesu, a także 
badanie fizykochemii procesu: rozpuszczalności reagen-
tów w CO2 oraz dobór parametrów procesu. Układ wy-
posażony jest w pompę dozującą dwutlenek węgla oraz 
wysokociśnieniową pompę doprowadzającą reagenty 
i rozpuszczalniki pod ciśnieniem. Reaktor pozwala także 
na prowadzenie procesów ekstrakcyjnych, wykorzystu-
jąc nietypowe właściwości nadkrytycznego dwutlenku 
węgla pośrednie do tych jakie posiadają ciecz (gęstość 
i pojemność cieplna) oraz gaz (bardzo dobra mieszal-
ność, niskie napięcie powierzchniowe, doskonała wy-
miana masy). Układ reakcyjny do pracy z nadkrytycznym 
CO2 można wykorzystywać w katalizie, syntezie oraz w 
procesach separacji i tworzenia nowych przepływowych 
technologii.

Hale i aparatura technologiczna pozwalające na 
prowadzenie syntezy chemicznej i procesów prze-

 34 

twórstwa polimerów w skali semi-technicznej i sy-
mulowanie procesów przemysłowych. Laboratorium 
optymalizacji procesów oraz powiększania skali oferuje 
pełny dostęp do najbardziej zaawansowanego i precy-
zyjnego sprzętu umożliwiającego szczegółowy monito-
ring procesów chemicznych na drodze pomiarów ental-
pii, profili cieplnych, konwersji w czasie rzeczywistym 
procesu i ich optymalizację. Dzięki w pełni zautomaty-
zowanym reaktorom Metler Toledo EasyMax [fot. 34] 
i OptiMax (od 25 ml do 1 l) [fot. 35] możliwa jest w pełni 
kontrolowana synteza, o wysokim stopniu powta-
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rzalności. Dodatkowo reaktor może być wyposażony 
w układ do przepływowej kalorymetrii (HFCal) i sondę 
FT-IR in situ (ReactIR 15). Pozwalają one na określenie 
efektów energetycznych reakcji; reakcyjny kalorymetr 
zbiera dane dla procesów powiększenia skali, a analiza 
IR umożliwia pomiar kinetyki reakcji.

RC1e kalorymetr reakcyjny dostarcza informacji do-
tyczących konwersji, wymiany ciepła, czy profili ciepła 
w warunkach procesowych wykorzystując przepływ 
ciepła lub kalorymetrię w czasie rzeczywistym [fot. 36]. 
Dane te wraz z iCSafety pozwalają przetworzyć infor-
macje, zgodnie z zasadami bezpiecznego prowadzenia 
przemian chemicznych dla procesów w większej skali 
(do 15 l). Dane optymalizacyjne (dotyczące powiększe-
nia skali) uzyskane w tym reaktorze mogą być w prosty 
sposób zweryfikowane przy wykorzystaniu systemu 
reaktorów Normag [fot. 37] znajdujących się w hali 
technologicznej. 

Spektrometr FT-IR (NicoletiS 50) [fot. 38] z wbudowa-
nymi modułami ATR, DRIFT i detektorem DLaTGS po-
zwala na pomiar widm próbek stałych i ciekłych w za-
kresie 12 000 – 350 cm-1 z dokładnością do 0,09 cm-1. 
Urządzenie jest skomputeryzowane i zawiera bibliotekę 
ponad 10000 widm. Laboratorium FT-IR posiada także 
spektrometr FT-IR do prowadzenia pomiarów in situ 
(Metler Toledo ReactIR 15) [fot. 39] w zakresie 4000 – 
650 cm-1 wyposażony w sondę z włókna DiComp ATR 
i detektor MCT. Laboratorium pozwala monitorować 

 35 
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widma związków i materiałów w szerokim zakresie 
światła w niskiej i dalekiej podczerwieni. 

Spektrometr UV-Vis (Nicolet Evolution 220 PC) [fot. 40] 
pozwala na rejestrację widm w zakresie 190 – 1100 nm. 
Jest to kompaktowe dwuwiązkowe urządzenie posia-
dające system zmiennej geometrii wiązki o szerokości 
szczeliny spektralnej równej 1 nm. Spektrometr umoż-
liwia prowadzenie pomiarów w czterech podstawo-
wych modułach: analiza spektralna, analiza przy stałej 
długości fali, analiza ilościowa i kinetyczna. Urządzenie 
obsługiwane jest przez zaawansowane oprogramowa-
nie INSIGHT. 

OBSZARY ZASTOSOWAŃ: Laboratoria R&D firm zaj-
mujących się chemią metaloorganiczną, organiczną 
i nieorganiczną. Przedsiębiorstwa zainteresowane roz-
wijaniem technologii otrzymywania wysokospecjali-
stycznych produktów chemicznych, do których zalicza 
się: katalizatory i pomocniki do syntezy asymetrycznej, 
materiały specjalne oraz produkty o aktywności biolo-
gicznej (substancje aktywne do otrzymywania leków 
i farmakosmetyków). Opracowywanie nowych tech-
nologii syntezy na drodze katalitycznych procesów, 
optymalizacja warunków procesu, powiększanie skali 
stanowi również domenę tego laboratorium. Przetwór-
stwo polimerów, synteza kompozytów i materiałów hy-
brydowych, inżynieria chemiczna, przemysł spożywczy, 
przedsiębiorstwa zainteresowane opracowaniem tech-
nologii fine (bio)chemicals i agrochemikaliów na skalę 
wielkolaboratoryjną.
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Laboratorium Pomiaru Wielkości Cząstek 

 42 

 40 

Dysponuje dwoma urządzeniami pozwalającymi 
na pomiar wielkości cząstek w zakresie od 0,6 do 
2 000 000 nm. Mastersizer 3000 (Malvern Instru-
ments Ltd.) [fot. 41] wykorzystuje technikę dyfrakcji 
laserowej opartej na fizycznych zjawiskach dyfrakcji i in-
terferencji fal świetlnych. Wyniki otrzymywane są jako 
zależność pomiędzy objętością (w %) i średnicą cząstek, 
a zatem w postaci frakcji cząstek konkretnej wielkości. 
Urządzenie mierzy wielkość cząstek w zakresie 0,2 – 
2000 μm. Średnica cząstek w zakresie 0,6 – 1000 nm 
może być zmierzona wykorzystując nieinwazyjną meto-
dę dynamicznego rozpraszania światła. Dzięki tej tech-

 41 

Blok Przetwórstwa Tworzyw 
Mieszalnik laboratoryjny (Remi Plast) [fot. 43]. Mie-
szalnik laboratoryjny do materiałów w postaci proszków 
i granulatów z kontrolowaną temperaturą (20 – 95°C), 
objętością 60 l i regulowaną prędkością mieszania w za-
kresie 60 – 500 obr./min. 
Laboratoryjna prasa hydrauliczna (Remi Plast) 
[fot. 44]. Prasa hydrauliczna do tworzyw sztucznych ze 
stołem roboczym o wymiarach 400×400 mm (obie pły-
ty grzane do 300°C) i siłą nacisku 400 kN. 

Wtryskarka – e-victory 170/80 (Engel) [fot. 45]. Bez-
kolumnowa wtryskarka hybrydowa z elektrycznym na-
pędem jednostki wtryskowej i hydraulicznym napędem 
jednostki zamykania. Siła zamykania formy 800 kN. 
System plastyfikujący przeznaczony do przetwórstwa 
tworzyw termoplastycznych o zawartości wypełniaczy 
do 30%, zakres temperatury pracy do 350°C. Forma 
wtryskowa z wymiennymi wkładkami na kształtki do 
badań, spełniająca wymagania normy PN-EN ISO 294-

nice możliwy jest pomiar wielkości cząstek i rozkładu 
wielkości cząstek nawet o rozmiarze poniżej 1 nm. Urzą-
dzenie pozwala też na pomiar potencjału zeta w zakre-
sie –200 – 200 mV.

Wirówka 5810 R (Eppendorf) z chłodzeniem posia-
da kompaktowe rozmiary, możliwe jest zastosowanie 
szeregu różnych rotorów i adapterów, co pozwala od-
wirowywać próbki o różnej objętości typu Eppendorf 
(1,5 – 2 ml), jak również próbki o objętości do 400 ml. 
Prędkość wirowania wynosi 200 – 14000 l/min, a tem-
peratura pracy –9 – 40°C [fot. 42].
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2:2002; 2-gniazdowa wkładka do wtryskiwania kształ-
tek do badań: cech wytrzymałościowych przy statycz-
nym rozciąganiu tworzyw sztucznych (PN-EN ISO 527-2 
– wiosełko typ 1A), zginania i udarności wg Charpy’ego 
(ISO 179-1) oraz odporności tworzyw sztucznych na pło-
mień EN 60695-11-10-1999 (test UL 94). 

Modułowy zestaw urządzeń przetwórczo-pomia-
rowych do wytłaczania tworzyw termoplastycz-
nych HAAKEPolyLab OS (Thermo Scientific) [fot. 46]. 
W skład zestawu wchodzą: wytłaczarka dwuślimako-
wa, wytłaczarka jednoślimakowa oraz dysza o przekro-
ju okrągłym, pionowa, pomiarowa głowica kapilarna 
o przekroju okrągłym, głowica do wytłaczania rurek, 
głowica do rozdmuchu folii, głowica do wytłaczania 
profili wylewanych oraz urządzenia odbierające. 

 46 
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Właściwości Reologiczne 
Reometr rotacyjny – MCR 302 (Anton Paar) [fot. 47].
Reometr rotacyjny zaopatrzony również w bębnowy sy-
stem do badań reologii wzdłużnej taśm, folii oraz włó-
kien; układ do badań DMTA w pomiarach na skręcanie 
dla kształtek prostokątnych o grubości do 12 mm; wrze-
ciona pomiarowe płytka/stożek (D=25 mm). Urządzenie 
wyposażone w konwekcyjny układ kontroli temperatury 
(zakres temperatury pomiaru: –130 – 450°C). 

Reometr kapilarny – CEAST SR10 (Instron) [fot. 48].
Aparat przeznaczony do badań lepkości stopów polime-
rowych w warunkach wysokich temperatur (do 400°C) 
oraz szybkości ścinania. Reometr umożliwia odtwarza-
nie krzywej płynięcia przy stałej geometrii dyszy, jak 
również umożliwia testy z korekcją Bagley. Zestaw ka-
pilar: D=1, L=5, 20 i 30 mm. Głowica pomiarowa siły 
o obciążalności 10 kN. 

Plastometr obciążnikowy – CEAST MF20 (Instron) 
[fot. 49]. Aparat przeznaczony do pomiarów wskaźni-
ków szybkości płynięcia MFR i MVR metodą obciążni-
kową. Zgodność z normami ISO 1133-1:2011, ISO 1133-
2:2011 i ASTM D1238. 

 47 
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Wiskozymetr – Bohlin Visco 88 (Malvern Instruments 
Ltd.) [fot. 50]. Przenośny lepkościomierz jest łatwym 
w użyciu, wszechstronnym i niezawodnym urządzeniem 
przeznaczonym do pomiarów reologicznych w labo-
ratorium i podczas pracy w terenie. Zakres szybkości 
ścinania: 0 – 2×104 s-1, zakres momentu obrotowego 
0-10 mNm, zakres pomiarowy naprężenia ścinającego 
0 – 104 Pa, zakres termostatowania próbki: –35 – 150°C.

Właściwości Mechaniczne 
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Maszyna wytrzymałościowa o maksymalnej obcią-
żalności 50 kN – Instron 5969 [fot. 51]. Maszyna służy 
do wykonywania testów rozciągania (uchwyty mecha-
niczne) i zginania (uchwyty 3- i 4-punktowe) w tempe-
raturze otoczenia oraz w komorze temperaturowej (od 
–100 do 350°C). Zakres prędkości badawczych od 0,001 
– 600 mm/min. 
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Aparat do testów temperatury ugięcia (HDT) oraz 
mięknienia (Vicat) – CEAST HV3 (Instron) [fot. 52].
Aparat przeznaczony do testów temperatury odkształ-
ceń tworzyw sztucznych poddanych obciążeniu (HDT) 
oraz temperatury ich mięknienia wg Vicat’a. Zgodność 
z normami ISO 75, ASTM D648, DIN 53461, ISO 306, 
ASTM D 1525. Zakres temperatur 20 –  300°C.

Młot wahadłowy o maksymalnej energii 25 J – CE-
AST 9050 (Instron) [fot. 53]. Młot przeznaczony do 
badań udarności wg metody Charpy’ego zgodnie z ISO 
179. Maksymalna energia 25 J.
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Komora klimatyczna – ARS-0220 (Espec) [fot. 54]. 
Komora klimatyczna o pojemności 220 l o zakresie regu-
lacji temperatury od –75 do +180°C i wilgotności od 10 
do 98% RH (zakres temperatury dla pracy z wilgotnością 
10 – 95°C) .

Komora do testów starzeniowych – ATLAS [fot. 55]. 
Komora do testów starzeniowych z możliwością progra-
mowania cykli badawczych: cykl jasny z włączonymi 
lampami UV z kontrolowanym natężeniem promienio-
wania w zakresie UV (300 – 400 nm) oraz cyklu ciemne-
go z kondensacją pary wodnej na powierzchni próbek 
oraz cykl zadeszczenia próbek. Urządzenie wyposażane 
w 8 fluorescencyjnych lamp UV o mocy 40 W każda.

 53 
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BIOTECHNO LOGIA
Blok Biotechnologii Biomedycznej 

 � system do elektroporacji i wprowadzania DNA do 
komórek (Gene Pulser Xcell, Bio-Rad),

 � homogenizator nożowy,
 � homogenizator ultradźwiękowy,
 � łaźnia wodna.

ZASTOSOWANIE: główne zastosowanie to obszar me-
dycyny i biotechnologii medycznej, a także przemysł 
farmaceutyczny i diagnostyka medyczna.

Pracownia Cytometrii z Ciemnią
ZAKRES BADAŃ

 � sortowanie populacji komórek o pożądanych ce-
chach,

 � analiza populacji komórek pod względem występo-
wania określonych czynników, np. wprowadzone-
go białka fluorescencyjnego,

 � określanie wielkości, granulacji i kształtu komórek 
zwierzęcych,

 � analiza pojedynczych komórek przy użyciu mikro-
skopii fluorescencyjnej,

 � analiza komórek w świetle widzialnym,
 � obrazowanie komórek w trakcie wzrostu in vitro.

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM
 � w pełni zautomatyzowany cytometr przepływowy 
z możliwością sortowania populacji komórek (S3TM 
Cell Sorter, Bio-Rad) [fot. 56],

 � mikroskop biologiczny w układzie normalnym 
z możliwością wzbudzenia i obserwacji fluorescen-
cji, wyposażony w kamerę cyfrową (BX 53, Olym-
pus),

 � mikroskop odwrócony do obserwacji w świetle 
widzialnym i po wzbudzeniu fluorescencji, wyposa-
żony w kamerę cyfrową (IX 73, Olympus) [fot. 57],

 � mikroskop stereoskopowy do obserwacji po-
wierzchni tkanek (SZX 10, Olympus).

Laboratorium Biologii Molekularnej
ZAKRES BADAŃ

 � badanie i izolacja genów kodujących pożądane cechy,
 � opracowywanie systemów wprowadzania nowych 
genów do komórek bakterii,

 � tworzenie nowych szczepów bakteryjnych produ-
kujących cenne białka i peptydy,

 � optymalizacja i zwiększanie wydajności produkcji 
białek przez komórki mikroorganizmów.

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM
 � systemy do klasycznej reakcji PCR (termocyklery),
 � systemy do reakcji PCR w czasie rzeczywistym (Real 
Time-PCR) (QuantStudio 6K Flex, Applied Biosystem),

 � systemy do elektroforezy poziomej (C.B.S.Scientific),
 � komora do wizualizacji i archiwizacji żeli (G BOX 
Chemi XR 5, Syngene),

 � spektrofotometr,
 � wirówki,
 � wytrząsarki, 
 � cieplarki i inkubatory biologiczne.

ZASTOSOWANIE: główne zastosowanie to obszar bio-
technologii medycznej i tworzenia nowych białek te-
rapeutycznych, ale także inne dziedziny jak ochrona 
środowiska czy przemysł przetwórczy oparty o wyko-
rzystanie mikroorganizmów.

Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek Zwierzęcych
ZAKRES BADAŃ

 � izolacja i hodowla komórek zwierzęcych,
 � opracowywanie nowych szczepów komórek ssa-
czych in vitro,

 � badanie nad działaniem hormonów, enzymów, 
środków chemicznych in vitro,

 � badanie i produkcja przeciwciał, w tym przeciwciał 
monoklonalnych,

 � badanie i produkcja białek i peptydów.

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM
 � komory sterylne z przepływem laminarnym (Safe 
2020 1.2, Thermo Scientific),

 � inkubatory z regulacją składu atmosfery gazowej 
(Thermo Scientific),

 � czytnik wielodołkowy fluorescencji (Infinite M200, 
Tecan Corp.),

 � spektrofotometr wielodołkowy (Infinite M200, Te-
can Corp.),

 � wirówki laboratoryjne,

 56 
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ZASTOSOWANIE: pracownia znajduje zastosowanie 
głównie w dziedzinie biotechnologii medycznej i ba-
daniach nad komórkami ssaków, głównie w ocenie 
wpływu nowych leków i farmaceutyków na pojedyncze 
komórki w warunkach in vitro.

Strefa Czysta (Clean Room)
ZAKRES BADAŃ

 � prowadzenie badań nad komórkami w warunkach 
sterylnych,

 � opracowywanie i produkcja sterylnych preparatów 
medycznych,

 � prowadzenie badań nowych leków i terapeutyków,
 � wszelkie prace naukowe i produkcyjne wymagają-
ce absolutnej sterylności powietrza i pomieszczeń.

Laboratoria Kultur In Vitro
ZAKRES BADAŃ

 � izolacja i hodowla kultur bakterii,
 � izolacja i hodowla kultur grzybowych (drożdże 
i pleśnie),

 � izolacja i hodowla kultur roślinnych (komórek i tka-
nek),

 � prowadzenie prac związanych z transformacją i wpro-
wadzaniem nowych cech do komórek roślinnych.

WYPOSAŻENIE
 � mikroskopy stereoskopowe (SZX 7, Olympus),
 � mikroskopy biologiczne do obserwacji w świetle 
widzialnym i kontraście fazowym (BX43, Olympus),

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM
 � wszelkie powierzchnie wykonane z materiałów od-
pornych na mycie i dezynfekcję,

 � meble zmywalne ze stali nierdzewnej,
 � śluzy osobowe i materiałowe z barierą krzyżową,
 � systemy podawcze do sterylnego przepływu mate-
riałów,

 � system kontroli i utrzymywania różnicy ciśnień 
w pomieszczeniach,

 � system filtracji HEPA zapewniający wymaganą ste-
rylność pomieszczeń,

 � system kontroli dostępu do pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE: pomieszczenia Clean Room znajdują 
zastosowanie w badaniach medycznych nad nowymi 
lekami, testach przedklinicznych i produkcji nowych 
preparatów dla farmacji.

Bank Materiału Biologicznego
WYPOSAŻENIE

 � w pełni zautomatyzowany system do przechowy-
wania prób biologicznych w ciekłym azocie o po-
jemności 30 000 próbek,

 � stacjonarny zbiornik ciekłego azotu o pojemności 
2200 kg,

 � izolowana próżniowo instalacja transportu ciekłe-
go azotu,

 � przenośne dewary do transportu cieczy,
 � systemy alarmowe (czujniki tlenu),
 � zamrażarki niskotemperaturowe (–80°C) z syste-
mem zdalnego monitoringu,

 � zamrażarki standardowe (–18°C).

ZASTOSOWANIE: bank materiału biologicznego stanowi 
miejsce zabezpieczenia i długotrwałego przechowywa-
nia prób materiałów roślinnych, zwierzęcych oraz mi-
kroorganizmów dla celów badań medycznych, biotech-
nologii roślin i mikrobiologii.
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Blok Biotechnologii Roślin 
 � systemy do wprowadzania DNA do komórek (elek-
troporatory) (GenePulserXcell Total System, Bio-
-Rad) [fot. 58],

 � system do mikrowstrzeliwań DNA (stacjonarny 
i przenośny (PDS-1000/He System) [fot. 59],

 � inkubatory hodowlane,
 � wytrząsarki stołowe i podłogowe z regulacją tem-
peratury (Excella E24/E24R i E25, New Brunswick 
Scientific) [fot. 60],

 � komory sterylne z laminarnym przepływem powie-
trza (FlowFAST V12P, Faster),

 � regały do hodowli in vitro z własnym oświetleniem 
i wentylacją (Polon),
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 � wirówki (Rotina 380R, Rotina mikro, Hettich),
 � wagi i sprzęt do przygotowywania podłoży,
 � sterylizatory parowe (autoklawy) do jałowienia ma-
teriałów i zabezpieczania odpadów biologicznych 
(PS/RSC/EH 150-450 L, Priorclave).

ZASTOSOWANIE: główne obszary zastosowań to ochro-
na środowiska, biotechnologia przemysłowa, rolnictwo 
oraz przemysł nowych substancji, tzw. „zielona chemia”.

Fitotrony
ZAKRES BADAŃ

 � hodowla roślin w kontrolowanych warunkach 
klimatycznych (oświetlenie, temperatura, wilgot-
ność),

 � testy odporności na warunki środowiskowe (susza, 
wysokie opady),
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 � testy odporności na patogeny,
 � hodowla roślin GMO,
 � produkcja materiału roślinnego do badań.

WYPOSAŻENIE [fot. 61]
 � stoły hodowlane do hodowli hydroponicznej z sy-
stemem nawożenia,

 � regały do hodowli glebowej,
 � oświetlenie LED i konwencjonalne z regulacją natę-
żenia i cyklu dnia i nocy,

 � system utrzymywania i kontroli stałej temperatury 
i wilgotności,

 � automatyczny system nawadniania i nawożenia,
 � system centralnego sterowania wszystkimi para-
metrami z poziomu komputera.

ZASTOSOWANIE: fitotrony znajdują zastosowanie 
między innymi w badaniach z zakresu uprawy roślin, 
ochronie środowiska i w produkcji nowych szczepionek 
w roślinach.

Szklarnia [fot. 62]
ZAKRES BADAŃ: hodowla roślin w kontrolowanych 
warunkach klimatycznych (oświetlenie, temperatura, 
wilgotność), hodowla roślin GMO, testy odporności na 
patogeny.

WYPOSAŻENIE
Część naukowo badawcza szklarni składa się z 16 wy-
dzielonych boksów doświadczalnych: cztery dla potrzeb 
GMO, cztery dla hodowli roślin skażonych patogenami 
i osiem standardowych, uprawowych.

 � stoły hodowlane do hodowli hydroponicznej z au-
tomatycznym systemem nawożenia i nawadniania,

 � oświetlenie uzupełniające, składające się z trzech 
lamp sodowych o wspólnej mocy 1.8kW dla każ-
dego boksu,

 � system centralnego sterowania mikroklimatem 
z poziomu programu Synopta, 

 � jeden boks przystosowany do całkowitego zaciem-
nienia,

 � autoklawy to utylizacji roślin i podłoża,

ZASTOSOWANIE: szklarnia jest miejscem prowadzenia 
badań w zakresie funkcji eksperymentalno-hodowla-
nych roślin.

 61 

 62 



27BIOTECHNOLOGIA

 64 

 63 

Blok Biotechnologii Przemysłowej 

Laboratorium Bakteriologiczne
ZAKRES BADAŃ

 � prowadzenie badań nad wykorzystaniem bakterii 
w procesach przemysłowych,

 � izolacja i testowanie nowych szczepów,
 � optymalizacja wzrostu bakterii i produkcji nowych 
substancji pozyskiwanych na drodze fermentacji,

 � hodowla kultur bakterii w małej skali (do 1 l ob-
jętości).

WYPOSAŻENIE
 � inkubatory z rejestracją temperatury (IPP55, Mem-
mert) [fot. 63],

 � wytrząsarki podłogowe i stołowe z regulacją tem-
peratury (Excella E24/E24R i E25, New Brunswick 
Scientific),

 � komory sterylne z laminarnym przepływem powie-
trza (FlowFAST V12P, Faster), wirówki laboratoryjne 
o różnej wielkości,

 � sprzęt do przygotowywania podłoży hodowlanych 
(wagi, pHmetry, system oczyszczania wody, lodówki)

 � sterylizatory parowe (autoklawy) do jałowienia ma-
teriałów i zabezpieczania odpadów biologicznych 
(PS/RSC/EH 150-450 L, Priorclave).

ZASTOSOWANIE: laboratorium może prowadzić bada-
nia w szeroko rozumianej branży biotechnologii prze-
mysłowej oraz ochrony środowiska.

Laboratorium Fermentacyjne
ZAKRES BADAŃ

 � optymalizacja warunków wzrostu bakterii i drożdży 
w kontrolowanych systemach (bioreaktorach),

 � testowanie wydajności produkcji mikrobiologicznej 
w skali ćwierć-technicznej,

 � powiększanie skali procesów fermentacyjnych,

 � wstępne oczyszczanie produktów syntezy mikro-
biologicznej.

WYPOSAŻENIE
 � system sześciu bioreaktorów o pojemności robo-
czej 1,3 litra z pełną regulacją parametrów ho-
dowlanych do hodowli sterylnych (BioFlo 115, New 
Brunswick Scientific) [fot. 64],

 � bioreaktor o pojemności roboczej 5 litrów do hodowli 
sterylnych (BioFlo 115, New Brunswick Scientific),

 � systemy kontroli pH, ilości rozpuszczonego tlenu,
 � linia zasilania zbiorników sterylnym powietrzem (do 
hodowli aerobowych),

 � oprogramowanie rejestrująco-kontrolne z możliwoś-
cią pisania własnych programów sterujących pracą 
bioreaktorów (BioCommand, New Brunswick Scien-
tific),

 � sterylizatory parowe (autoklawy) do jałowienia mate-
riałów i zabezpieczania odpadów biologicznych (PS/
RSC/EH 150-450 L, Priorclave).

ZASTOSOWANIE: laboratorium może stanowić bazę 
badawczą dla przemysłu fermentacyjnego, produkcji 
nowych związków na drodze biologicznej oraz wszel-
kich dziedzin, w których znajdują zastosowanie drob-
noustroje.
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Laboratorium Analityczne
ZAKRES BADAŃ

 � szeroko rozumiana analiza jakościowa i ilościowa 
składników i produktów procesów fermentacyjnych,

 � analiza składu medium hodowlanego i jego zmian 
w trakcie procesu,

 � kontrola produkcji określonych związków organicz-
nych w trakcie hodowli,

WYPOSAŻENIE
 � wysokosprawny chromatograf cieczowy (HPLC) 
z detektorem refraktometrycznym (RI) i diodowym 
oraz automatycznym podajnikiem prób (Nexera XR, 
Shimadzu),

 � wysokosprawny chromatograf cieczowy (HPLC) 
z detektorem fluorescencyjnym (FL) i diodowym 
oraz automatycznym podajnikiem prób (Nexera XR, 
Shimadzu),

 � spektrofluorymetr z przystawką do badania kinety-
ki reakcji oraz automatycznym zmieniaczem kuwet 
(Carry Eclipse, Agilent Technologies),

 � chłodziarki i zamrażarki do prób,
 � system oczyszczania wody klasy MiliQ (18.2 MΩ).

ZASTOSOWANIE: Laboratorium znajduje zastosowanie 
we wszelkich pracach, w których konieczna jest kon-
trola jakości i ilości związków organicznych w środo-
wisku ciekłym.

Laboratorium Technik Separacji
ZAKRES BADAŃ

 � frakcjonowanie płynów z hodowli mikrobiologicz-
nych,

 � separacja i oczyszczanie substancji białkowych i in-
nych polimerów,

 � ocena jakości uzyskanych produktów.

WYPOSAŻENIE
 � wirówka szybkoobrotowa (ultrawirówka) do se-
paracji materiałów w polu odśrodkowym (Sorval 
Lynx6000, Thermo Scientific),

 � wirówki laboratoryjne (Rotina 380R; Rotina mikro, 
Hettich),

 � preparatywne chromatografy cieczowe do sepa-
racji i oczyszczania polimerów organicznych (Akta 
Pure 25 L/M; GE Healthcare) [fot. 65],

 � komory chłodnicze do pracy z materiałami wrażli-
wymi na temperaturę,

 � wytrząsarki,
 � wagi, 
 � łaźnie wodne.

ZASTOSOWANIE: w laboratorium mogą być prowadzo-
ne prace z zakresu biotechnologii przemysłowej i in-
nych dziedzin nauki, w których konieczne jest oczysz-
czenie docelowego produktu.
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Współpraca
Zgodnie z interpretacjami NCN i NCBiR Wielko-
polskie Centrum Zaawansowanych Technologii 
jest jednostką naukową w rozumieniu przepisów 
ustawy o zasadach finansowania nauki i może 
ubiegać się o środki finansowe na dwa sposoby:

 – na podstawie umowy konsorcjum (może być 
partnerem w grantach),

 – jako podmiot wskazany przez osobę fizyczną 
do realizacji grantu.

Oferujemy możliwość współpracy na różnych 
płaszczyznach:

 – realizacja wspólnych projektów badawczych 
(NCN, NCBiR, Horyzont i inne);

 – umowy dwustronne (zlecenia) od instytu-
tów badawczych, uczelni i przedsiębiorstw. 
Umowy te mogą dotyczyć zarówno przepro-
wadzenia złożonych badań wraz z opracowa-
niem ich metodyki, zestawieniem wyników 
i ich analizą, jak i zleceń na wykonanie po-
miarów i dostarczenie wyników, bez interpre-
tacji;

 – umowy z uczelniami i instytucjami badawczy-
mi posiadającymi prawa doktoryzowania na 
wykonywanie części eksperymentalnych prac 
doktorskich w WCZT;

 – umowy z uczelniami na wykonywania czę-
ści eksperymentalnych prac dyplomowych 
w oparciu o infrastrukturę WCZT.

Zapraszamy polskie koncerny w sprawie współ-
pracy z Wielkopolskim Centrum Zaawansowa-
nych Technologii, w szczególności w zakresie 
wykorzystania WCZT jako części struktury two-
rzonych Centrów Badawczych (R&D).
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