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Praca studencka w Zakładzie Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji
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 OfeRtA 1
 archi tek tura

 archi tek tura  kra jobrazu

 zagospodarowanie 
przes trzenne

 rewi ta l izac ja  budynków

	 des ign	– 	wzornic two	przemysłowe 
(de ta le  arch i tek ton iczne  i  urban is tyczne , 
przedmio ty  codz iennego  uży tku  i tp . )

	 wnętrza 	archi tek ton iczne

Oferta obejmuje opracowania analityczne 
oraz wariantowe koncepcje służące określeniu 
zakresu, charakteru i możliwości inwestowania 
w istniejącą przestrzeń. Celem opracowania 
może być przedstawienie koncepcji zmian 
i poprawy wizualnego odbioru przestrzeni 
poprzez wprowadzenie odpowiednich form 
i kompozycji przestrzennych. Analizy mogą doty-
czyć skali urbanistycznej i architektonicznej.

Zakres analiZ:

 ocena szans rozwoju przestrzennego 
miasta Poznania na podstawie kryterium 
atrakcyjności inwestycyjnej

 analiza potrzeb architektoniczno-urbani-
stycznych w zakresie infrastruktury sportowo- 
-rekreacyjnej, usługowej i innej

 koncepcje i projekty urbanistyczne zespołów 
mieszkaniowych, usługowych, handlowych, 
sportowych i rekreacyjnych itd.

 współczesne tendencje w kształtowaniu 
zespołów budynków, np. kompleksów 
szkolnictwa wyższego w przestrzeniach 
zurbanizowanych

 woda w mieście – studium poprawy krajo-
brazu miasta poprzez wprowadzenie 
fontann i kompozycji wodnych

 water front, studium zagospodarowania 
terenów nabrzeży, analiza nadbrzeżnej 
sylwety miasta

 nowe centra urbanistyczne – koncepcje 
lokalizacji i powiązań

 koncepcje przekształceń publicznych prze-
strzeni otwartych 

 architektoniczne metody poprawy prze-
strzeni publicznych (mała architektura, 
zieleń, detal urbanistyczny, miejsca parko-
wania itp.)

 studium formy i jej wpływ na istniejącą tkankę 
miejską

 studia formy i krajobrazu w pasmach 
rozwojowych miasta

 sporządzenie strategii rozwoju gmin

 studia uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miast 
i gmin

 sporządzenie Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego

 opracowania studialne dotyczące możli-
wości przekształceń i rozwoju obszarów 
miejskich

Zakład Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji 

Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Zakład Historii Architektury i Urbanistyki

ul. Nieszawska 13C, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 32 55

fax: +48 61 665 33 00

e-mail: office_darf@put.poznan.pl
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 programy i projekty rewitalizacji obszarów 
miejskich

 zarządzanie zasobami mieszkaniowymi 
w warunkach rozwoju zrównoważonego

 kryteria oceny oraz wybór obiektów archi-
tektonicznych i zespołów urbanistycznych 
do konserwatorskiej ochrony dóbr kultury

 wytyczne architektoniczno-konserwator-
skie rewitalizacji zespołu budynków

 sporządzanie wzorników architektury małych 
miast wielkopolskich dla przyszłościowych 
propozycji odnowy (rewitalizacji)

 wirtualny, trójwymiarowy obraz rozwoju 
historycznego miasta Poznania od czasów 
przedlokacyjnych do dnia dzisiejszego

 modelowe formy modernizacji historycz-
nych obszarów zurbanizowanych, archi-
tektura wernakularna w krajobrazie wsi 
wielkopolskiej

 sporządzanie dokumentacji inwentary-
zacyjnej obiektów zabytkowych

 sporządzanie koncepcji modernizacji 
obiektów zabytkowych

 detal architektoniczny jako element indy-
widualizacji przestrzeni

 wykorzystanie technik ceramicznych i tech-
niki witrażu oraz malarstwa monumentalnego 
w realizacji, ochronie i zachowaniu dzie-
dzictwa kulturowego w architekturze (detal 
architektoniczny)

 system informacji wizualnej – systemy 
informacji miejskiej, systemy identyfikacji 
budynków

 projekty przedmiotów z zakresu wzornictwa 
przemysłowego (meble, urządzenia elek-
tryczne i mechaniczne, przedmioty użytkowe, 
pojazdy itp.)

 koncepcje projektowe wnętrz sieciowych 
i indywidualnych

Praca studencka w Zakładzie Architektury 
Miejsc Pracy i Rekreacji

Praca semestralna studentów 
w Pracowni Designu
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 OfertA 2
	 okreś len ie 	możl iwośc i 	 rea l izac j i 
inwestyc j i 	us ługowych	 i 	mieszka- 
n iowych na zadanym terenie

	 anal iza 	chłonnośc i 	 terenu

	 po jemność 	 funkc jonalna	 terenu

	 przes trzenne	możl iwośc i 
rea l izac j i  inwestyc j i

 war ianty  zagospodarowania  terenu

Analizy wariantowe wspomagające inwestora 
przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych. 
Celem analiz jest sprawdzenie przydatności 
konkretnego terenu dla założonych przez inwe-
stora zamierzeń inwestycyjnych.

Zakres analiZ:

 relacje strukturalne i przestrzenne w ujęciu 
makroskalowym – dzielnica, miasto

 określenie, czy i w jakim zakresie i formie 
istnieje możliwość realizacji wybranego 
programu funkcjonalnego dla danej 
lokalizacji; wielostronne analizy dwu- 
i trójwymiarowe dotyczące rozkładu funkcji 
i rozmieszczenia kubatur obiektów

 określenie pojemności funkcjonalnej terenu, 
z uwzględnieniem obsługi komunikacyjnej 
i infrastruktury, wariantowanie rozwiązań 
przestrzennych

 sprawdzenie przydatności określonego 
terenu dla zakładanego przez inwestora 
programu funkcjonalnego

Katedra Architektury 

Usługowej i Mieszkaniowej

ul. Nieszawska 13C, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 33 05 

Praca studencka w Zakładzie Architektury 
Miejsc Pracy i Rekreacji
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 OfertA 3
	 anal iza 	 formy	archi tek ton iczne j 	 i 	de ta lu 

na  obszarach uwarunkowanych kul turowo

 anal iza  semio tyczna obszaru inwestyc j i

 genius  loc i

 kontekst  archi tek ton iczny 
i  urbanis tyczny

 wzornik  archi tek ton iczny

 s ty l  archi tek ton iczny 

Analizy wariantowe służące określeniu zakresu 
zastosowania formy architektonicznej dla terenów 
uwarunkowanych historycznie i kulturowo. Inwestor 
przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnej 
uzyskuje – dzięki tym analizom – informację 
o formie, charakterze i rodzaju języka architek-
tonicznego mogącego znaleźć zastosowanie 
w danym kontekście urbanistyczno-krajobra-
zowym. Dzięki temu może wstępnie ocenić, czy 
uzyskany w wyniku analiz architektoniczny obraz 
przyszłej inwestycji oraz rodzaj wykończenia 
detalem mieści się w jego założeniach odnośnie 
do charakteru architektonicznego obiektów, 
jak również w inwestorskich założeniach 
budżetowych.

Zakres analiZ:

 kontekst urbanistyczny i przestrzenny 
w relacjach makroskalowych – dzielnica, 
miasto

 określenie wartości architektonicznych 
znajdujących się na rozpatrywanym 
terenie wraz z niezbędnym kontekstem 
urbanistycznym i krajobrazowym

 wyznaczenie specyficznych cech architek-
tonicznych dla nowych inwestycji na danym 
terenie. Dla bardziej złożonych sytuacji prze-
strzennych (np. dzielnice mieszkaniowe 
lub wielkoprzestrzenne obiekty usługowe 
lokalizowane w pobliżu historycznych części 
miast) analizy powyższe kończą się opraco-
waniem wzornika architektonicznego, który 
określa możliwe do zastosowania w projek-
tach architektonicznych formy i detale

Katedra Architektury 

Usługowej i Mieszkaniowej

ul. Nieszawska 13C, 60-965 Poznań 

tel.: +48 61 665 33 05
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 Oferta 1
 mechanika konstrukc j i , 
budowl i 	 i 	mater ia łów

 pomiary drgań budowli istniejących, projekty 
wibroizolacji lub tłumików drgań

 komputerowa analiza konstrukcji wyko-
nanych z różnych materiałów (stal, beton, 
drewno i inne), obejmująca statykę, dyna-
mikę i stateczność w zakresie:

   dużych przestrzennych układów ramo-
wych, kratowych oraz płyt i powłok

   wysokich budynków, kominów, masztów 
i słupów energetycznych, budowli zabyt-
kowych i in.

   budowli  poddanych wpływom 
sejsmicznym lub para-sejsmicznym, pod 
oddziaływaniem wiatru, cieczy i gruntu

 ocena bezpieczeństwa konstrukcji, usta-
lanie obciążeń dopuszczalnych i sposobu 
ich zwiększenia wraz z projektami i wzmoc-
nieniami itp.

 doradztwo w zakresie projektowania 
i wykonawstwa konstrukcji metalowych, 
żelbetowych, sprężonych, murowych 
i drewnianych

 próbne obciążenia konstrukcji, niszczące 
i nieniszczące badania materiałów i budowli 
prowadzone w laboratorium instytutu lub na 
budowie

 badania materiałów budowlanych 
i wyrobów dotyczące m.in. cech wytrzy-

małościowych, mrozoodporności, 
wodoszczelności, odporności na wpływy 
chemiczne, odporności na ścieranie, 
obciążenia zmęczeniowe, skurcz i in.

 pomiary in situ oraz symulacje komputerowe 
procesów termicznych i wilgotnościowych 
oraz zjawisk akustycznych (m.in. ocena 
izolacyjności akustycznej elementów ze 
szkła klejonego

 projektowanie betonów zwykłych i specjal-
nych o zadanych cechach mechanicz-
nych i trwałościowych , w tym betonów 
ze zbrojeniem rozproszonym, betonów 
o właściwościach drenażowych, betonów 
o wysokiej i ultra wysokiej wytrzymałości

 badanie i ocena stanu technicznego budowli 
(m. in. budowli zabytkowych) ich elementów 
konstrukcyjnych (metalowych, żelbetowych, 
sprężonych i drewnianych), a także projekty 
naprawy

 przeglądy techniczne budynków

 ekspertyzy konserwatorskie i mikologiczne

Instytut zatrudnia grono pracowników o najwyż-
szych kwalifikacjach zawodowych i naukowych. 
Wielu z nich posiada pełne uprawnienia budow-
lane do projektowania i wykonawstwa robót 
budowlanych, uprawnienia rzeczoznawców 
wojewódzkich lub nadanych przez Główny 
Urząd Nadzoru Budowlanego, uprawnienia 

Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa 
Instron Satec

Szkoleniowy budynek pasywny

Konstrukcja dachu cięgnowego
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rzeczoznawców majątkowych i uprawnienia 
ekspertów w różnych działach budownictwa.

BaZa BadawcZa 

Instytut Konstrukcji Budowlanych posiada 
laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy 
sprzęt, m.in. stendy i siłowniki do badań w skali 
naturalnej płyt warstwowych ze zróżnicowa-
nymi rdzeniami,  maszyny wytrzymałościowe 
Matest CO89-10 (3000 kN) i INStrON 8505 (2400 
kN) z nowym oprogramowaniem i aparaturą 
do pomiaru przemieszczeń i odkształceń, 
zestaw pomiarowy MGC Plus firmy Hottinger 
Balowin Messtechnik, komorę do badania 
mrozoodporności tOrOPOL K-010, urządzenia 
do badania wodoprzepuszczalności betonu 
i pomiaru stopnia napowietrzenia mieszanki, 
tarczę Boehme’go, zestaw wiertniczy Hilti 
z oprzyrządowaniem, skaner Hilti do rejestracji 
zbrojenia w betonie, 12 stanowisk do badania 
pełzania/skurczu, 5 komór klimatycznych, 
pomieszczenie o stabilizowanych warunkach 
temperaturowo-wilgotnościowych o wymiarach 
3,5 m  1,5 m 3,0 m. Posiada także nowo-
czesny sprzęt komputerowy oraz zaawanso-
wane programy do obliczeń konstrukcji takie 
jak Abaqus, robot, rm-Win, rm-Win 3D, Pakiet 
Intersoft, Autocad 2009.

 wielokryterialna analiza w planowaniu 
inwestycji

 doradztwo inwestycyjne: doradztwo 
w zakresie projektowania obiektów budow-
nictwa ogólnego, przemysłowego, rolniczego 
i specjalnego

 doradztwo menedżerskie

 doradztwo techniczne w sprawach doboru 
technologii, materiałów i rozliczeń

 komputerowe wspomaganie projekto-
wania budowli i organizacji budowy

 optymalne projektowanie konstrukcji lub 
elementów konstrukcyjnych

 kosztorysowanie robót (branża budowlana 
i pokrewne)

 zarządzanie i wycena nieruchomości

 Oferta 2
 p lanowanie  inwestyc j i 

i  organizac j i  procesu 
inwestycy jnego

Instytut Konstrukcji Budowlanych

ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 24 54

fax: +48 61 876 61 16

e-mail: office_se@put.poznan.pl

Instytut Konstrukcji Budowlanych

ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 24 54

fax: +48 61 876 61 16

e-mail: office_se@put.poznan.pl
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Instytut Konstrukcji Budowlanych

ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 24 54

fax: +48 61 876 61 16

e-mail: office_se@put.poznan.pl

Poza podstawowymi wykładami realizowanymi 
na kierunku budownictwo na studiach I, II i III 
stopnia Instytut prowadzi specjalistyczne kursy 
i studia podyplomowe z zakresu:

 budownictwa energooszczędnego i pa- 
sywnego wraz z oceną energetyczną 
budynku

 realizacji inwestycji celu publicznego oraz 
procedur fIDIC i banku światowego

 szacowania nieruchomości

 projektowania konstrukcji stalowych 
i zespolonych z uwzględnieniem warunków 
pożarowych

 obsługi programu AUTOCAD

 nowych metod kosztorysowania robót 
budowlanych

 stosowania nowych norm, nowych tech-
nologii, technik komputerowych wspoma-
gających projektowanie konstrukcji oraz 
w innym zakresie – również na zlecenia 
firm

Doświadczalny budynek pasywny

Próba szczelności budynku za pomocą zestawu 
pomiarowego „Blower-door”

Komputerowa symulacja wybuchu w budynku

 Oferta 3
 organizac ja 	spec ja l i - 

s tycznych s tud iów 
podyplomowych, 
kursów	 i 	szko leń
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Instytut Konstrukcji Budowlanych

ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 24 54

fax: +48 61 876 61 16

e-mail: office_se@put.poznan.pl

 Oferta 4
 komputerowa symulac ja  z jawisk 

w b iomechanice  i  procesów spec ja lnych

komputerowa symul acja  Z jawisk 
w Biomechanice

 wspomaganie projektowania sprzętu 
medycznego, w tym szczególnie implantów 
oraz instrumentarium medycznego

 badania numeryczne oraz eksperymentalne 
z zakresu statyki, dynamiki, stateczności, 
plastyczności i zniszczenia układów biome-
chanicznych, w tym szczególnie systemów 
implantologicznych

 symulacje komputerowe zjawisk mecha-
nicznych towarzyszących zabiegom 
chirurgicznym (implantacjom)

 komputerowe wspieranie projektowania 
systemów stabilizacji oraz leczenia i reha-
bilitacji urazów układu kostno-stawowego 
(kręgosłupa)

 analizy wpływu różnych czynników na 
pracę mechaniczną układu kostnego, 
więzadłowego i mięśniowego

 ocenę wpływu degeneracji tkanek, wywołanej 
zmianami patologicznymi (osteoporoza) 
czy będących efektem ich przebudowy, na 
charakterystyki mechaniczne i kinematyczne 
struktur biologicznych. Analizę rozkładu 
naprężeń w kościach, mięśniach i więza-
dłach oraz zmian w ruchomości układu 
kostno-szkieletowego na skutek ewolucji 
właściwości konstytutywnych tkanek

 wykorzystanie technik symulacji kompu-
terowych do badań właściwości mecha-
nicznych (także złożonych charakterystyk 
nieliniowych) i mechanizmów zniszczenia, 
biomateriałów. Materiały ceramiczne, 
metale (tytan) i ich stopy.

modelowanie procesów specjalnych

 wielokryterialna ocena bezpieczeństwa 
konstrukcji; ocena bezpieczeństwa i granicznej 
nośności konstrukcji narażonej na działanie 
nietypowych obciążeń impulsowych na przy-
kład wybuchu (magazyny, stacje benzynowe, 
parkingi, banki, ambasady)

 doradztwo techniczne i projektowanie 
wzmocnień konstrukcji; doradztwo na 
etapie projektowania konstrukcji nara-
żonej na wyjątkowe zagrożenia terrory-
styczne i militarne; doradztwo w zakresie 
wzmacniania istniejących konstrukcji

 ocena bezpieczeństwa; globalna ocena 
bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego 
w obrębie istniejących obiektów budowla-
nych narażonych na wystąpienie sytuacji 
wyjątkowych

Oferta jest skierowana do klientów instytu-
cjonalnych, zainteresowanych oceną stanu 
bezpieczeństwa posiadanych lub budowanych 
budynków w wyniku działania nietypowych 
obciążeń (eksplozja, tąpnięcia ziemi). Analiza 
jest prowadzona z wykorzystaniem najnowszego 
oprogramowania komputerowego i poddana 
ocenie wysokiej klasy specjalistów z danej 
dziedziny. Opracowane wyniki są porównane 
z aktualnie istniejącymi rozporządzeniami.
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 Oferta 5
	 t ematyka	naukowo-badawcza

 ogrzewnic two,  k l imatyzac ja  
i  ochrona powie trza

	 zaopatrzenie 	w	wodę	 i 	ochrona	środowiska

ZAKŁAD	OGRZEWNICTWA,	
klimatyZacji  i  ochrony powietrZa

 badanie oporów przepływu i charakterystyk 
przepływowych urządzeń ogrzewczych 
i wentylacyjnych, wymienników ciepła, prze-
pływomierzy i elementów armatury

 wymiana ciepła w elementach urządzeń 
grzewczych i wentylacyjnych oraz 
w wymiennikach ciepła

 badania i modelowanie pola temperatury 
gruntu oraz gruntowych wymienników 
ciepła

 badania i analiza pracy elementów sieci 
i węzłów ciepłowniczych

 minimalno-energijne sterowanie syste-
mami ogrzewczymi, wentylacyjnymi 
i klimatyzacyjnymi

 kształtowanie środowiska wewnętrznego 
dla potrzeb ludzi, jak i dla wybranych 
technologii

 oszczędne gospodarowanie energią; 
energooszczędne systemy ogrzewcze 
i klimatyzacyjne

 modelowanie procesów cieplnych i prze-
pływowych w budynkach i instalacjach, 
ochrona cieplna budynków i jej wpływ 
na zapotrzebowanie energii

 systemy i urządzenia ochrony powietrza, 
technologie oczyszczania spalin i gazów 
odlotowych

 te rmiczna  u ty l i zac ja  odpadów 
drzewnych

ZAKŁAD	ZAOpATRZENIA	W	WODę 
I 	OChRONy	śRODOWIsKA

 badania urządzeń i procesów w systemach 
wodociągowych i kanalizacyjnych

 modelowanie i optymalizacja układów 
wodociągowych

 monitorowanie, modelowanie i ochrona wód 
powierzchniowych

 struktura osadów pochodzących z oczysz-
czania wody i ścieków

 technologie i urządzenia do uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków

 metody uzdatniania wody, rekultywacja 
wód i gruntów

 testy toksyczności w ochronie i kontroli 
jakości wód

 integracja metod fizykochemicznych, 
biochemicznych i informatycznych 
w inżynierii środowiska

Instytut Inżynierii Środowiska

ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 24 38

fax: +48 61 665 24 39

e-mail: office_ee@put.poznan.pl

Badanie efektywności energetycznej 
pompy ciepła typu woda – powietrze
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 Oferta 6
 propozyc je  anal iz  teore tycznych,  prac  badawczych i  pomiarowych

ZAKŁAD	OGRZEWNICTWA,	
klimatyZacji  i  ochrony powietrZa

 pomiary i monitoring parametrów środowisko-
wych (temperatury, wilgotności, prędkości, 
promieniowania słonecznego, komfortu 
cieplnego, liczby cząstek i stężenia CO2 
w powietrzu)

 pomiary, monitoring i ocena układów 
g r z e w c z y c h ,  w e n t y l a c y j n y c h 
i klimatyzacyjnych

 badania cieplne i przepływowe elementów 
armatury oraz instalacji grzewczych 
i klimatyzacyjnych

 ocena skuteczności działania instalacji 
grzewczych i wentylacyjnych na podstawie 
pomiarów

 budownictwo energooszczędne i pasywne 
– ocena, analiza, pomiary kontrolne; audyty 
i charakterystyki energetyczne budynków

 pompy ciepła – ocena działania, charak-
terystyki energetyczne

 wymienniki gruntowe – ocena skuteczności 
i opłacalności stosowania

 kotłownie i ciepłownie – ocena, sprawność 
i modernizacja

 bioenergia w ogrzewnictwie i ciepłownictwie

 ocena oddziaływania obiektów i inwestycji 
na środowisko (ochrona powietrza)

 pomiary ciśnienia powietrza w pomieszcze-
niach czystych i filtrach

 pomiary oporów przepływu elementów 
regulacyjnych (np. zaworów, zasuw, prze-
pustnic, filtrów) w instalacjach wodocią-
gowych, ciepłowniczych, gazowniczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 pomiary charakterystyk wentylatorów 
i dmuchaw oraz pomp wirowych małej 
i średniej mocy

 analiza teoretyczna i pomiary wymien-
ników ciepła (np. rekuperatorów) oraz 
procesów cieplnych w różnych techno-
logiach (np. w celu „odzysku” ciepła)

ZAKŁAD	ZAOpATRZENIA	W	WODę	
I 	OChRONy	śRODOWIsKA

 opracowanie modeli komputerowych obli-
czania układów transportu i dystrybucji wody 
(rurociągi transportujące wodę z ujęć do 
stacji uzdatniania, sieci wodociągowe)

 prace wdrożeniowe i serwisowe dotyczące 
zastosowania modeli komputerowych 
i programów (np. gis) dla wspomagania 

zarządzania procesami eksploatacji 
i rozwoju wodociągów

 ocena strategii, programów, koncepcji 
oraz projektów dotyczących modernizacji 
i rozwoju wodociągów

 ocena i weryfikacja wniosków o zatwier-
dzenie taryf za wodę i ścieki dla przedsię-
biorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

 badania efektywności oddziaływania 
reagentów chemicznych i biochemicznych 
w procesach oczyszczania wód, ścieków 
i gruntów

 unieszkodliwianie odpadów organicznych 
przez kompostowanie

 ocena technologiczna sprawności i efek-
tywności oczyszczalni i stacji uzdatniania 
wód

 opracowanie technologii oczysz-
czan ia  śc i eków  komuna lnych 
i przemysłowych

 analiza fizykochemiczna ścieków

Instytut Inżynierii Środowiska

ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 24 38

fax: +48 61 665 24 39

e-mail: office_ee@put.poznan.pl
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 Oferta 7
	 badania 	 i 	 ocena	 jakośc i	
materiałów	i	nawierzchni	
drogowych

 budownic two drogowe 

 badania  i  ocena s tanu 
nawierzchni  drogowych

	 sys temy	zarządzania	
drogami  (pms)

Badania nawierzchni i opracowany algorytm 
systemu wspomagającego zarządzanie drogami 
usprawniają utrzymanie dróg, zwiększają trwa-
łość i bezpieczeństwo.

prowadZimy kompleksowe Badania: 

 materiałów, mieszanek mineralno-asfalto-
wych i betonów cementowych wbudowanych 
w nawierzchnie drogowe

 właściwości reologicznych i funkcjonal-
nych lepiszczy asfaltowych i wypełniaczy 
mineralnych

 nośności nawierzchni wraz z projektem ich 
wzmocnienia

 ocena trwałości zmęczeniowej materiałów 
i nawierzchni drogowych 

 zastosowanie nowoczesnych rozwiązań tech-
nologicznych dla podwyższenia trwałości 
zmęczeniowej nawierzchni drogowych

 zastosowanie zaawansowanych technik 
obliczeniowych do projektowania i oceny 
nośności nawierzchni

 diagnostyka nawierzchni drogowych

WyKORZysTująC	ZAAWANsOWANE	TECh-
niki komputerowe, realiZujemy:

 systemy wspomagające zarządzanie 
drogami 

 modelowanie zmian stanu technicznego 
nawierzchni

 prognozowanie zmian stanu nawierzchni 
drogowych

 ocena stanu nawierzchni ulic i dróg 
publicznych

„System wspomagania zarządzania drogami” 
może być stosowany przez zarządców dróg na 
różnych poziomach administracji drogowej.

Opracowanie wymienionych zagadnień było 
możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanych 
technik komputerowych, stworzeniu obszernej 
i nowoczesnej bazy danych oraz podjęciu prac 
badawczych i rozwojowych związanych z: 

 modelowaniem zmian parametru stanu 
technicznego elementów ulic 

 prognozowaniem zmian stanu technicz-
nego wraz z optymalizacją nakładów 
potrzebnych na utrzymanie 

 optymalizację list rankingowych ulic prze-
znaczonych  do wykonania zabiegów 
utrzymaniowych

 szacowaniem nakładów na prace związane 
z utrzymaniem ulic i placów miejskich 

 oceną stanu technicznego nawierzchni 
drogowych

Instytut Inżynierii Lądowej

Zakład Dróg, Ulic i Lotnisk

ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań 

tel.: +48 61 665 24 33

e-mail: romuald.sztukiewicz@put.poznan.pl

Maszyna do oznaczania wytrzymałości 
betonu na ściskanie

Aparat bezpośredniego ścinania 
do pomiaru właściwości gruntu
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 Oferta 8
	 badania 	wytrzymałośc i 	 i 	nośnośc i 	podtorza	

kole jowego i  t ramwajowego oraz  pro jek towanie 
wzmocnień

 ocena s tanu nawierzchni  szynowych

	 badania 	z 	zakresu	 inżynier i i 	 ruchu	ko le jowego,	
t ramwajowego i  mie jsk iego

 droga ko le jowa

 podtorze

 nawierzchnia

	 inżynier ia 	ruchu

Zakład Dróg Kolejowych oferuje badania 
odkształcalności podtorza kolejowego i oceny 
wzmocnień podtorza, wykorzystując zestawy 
płyt VSS o średnicy 30 i 15 cm. Do precyzyj-
nych pomiarów wraz z płytą wykorzystujemy 
zestaw czujników elektronicznych wraz ze 
wzmacniaczem i odpowiednim oprogramowa-
niem komputerowym. Do badania parametrów 
spokojności ruchu pojazdów szynowych i oceny 
stanu nawierzchni szynowych stosujemy miernik 
przyśpieszeń z odpowiednim oprogramowa-
niem. Oferujemy również możliwość wykony-
wania badań i analiz z zakresu inżynierii ruchu, 
w szczególności inżynierii ruchu kolejowego 
i tramwajowego, inżynierii ruchu miejskiego 
oraz jakości ruchu na sygnalizacjach świetl-
nych. Dysponujemy programami symulacyjnymi 
do badania jakości ruchu kolejowego (SOUt) 
i na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną 
(fLeXSYt). Nasze doświadczenie obejmuje 
projekty wykonywane na zlecenie m.i. miasta 
Poznania i PKP PLK.

Instytut Inżynierii Lądowej 

Zakład Dróg Kolejowych

ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań 

tel.: +48 61 665 24 07, +48 61 665 24 31

fax.: +48 61 665 26 38
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 Oferta 9
 sys tem pomiarowy 

do  laboratory jnych 
i 	 t erenowych	badań	
diagnostycznych 
konstrukc j i

 sys tem pomiarowy 
f i rmy	hot t inger	
Baldwin messtechnik

 pomiary 
tensometryczne

 badania  d iagnostyczne 
konstrukc j i 
inżyniersk ich

 laboratory jne 
i  t erenowe badania 
wytrzymałośc iowe

	 pomiary 	zachowań	
dynamicznych 
konstrukc j i

 badania  s ta tyczne 
i 	 zmęczeniowe

	 badania 	dużych	
model i  i  e lementów 
konstrukc j i

System pomiarowy firmy Hottinger Baldwin Messtechnik jest oparty na 128-kanałowym mostku pomia-
rowym MGCPlus do pomiarów tensometrycznych oraz pomiarów za pomocą czujników indukcyjnych. 
System uzupełnia zestaw urządzeń do badań diagnostycznych konstrukcji inżynierskich (nienisz-
czących badań wytrzymałościowych betonu, badań cech fizycznych oraz badań chemicznych stali 
i betonu). Zestaw służy do laboratoryjnych i terenowych badań wytrzymałościowych, w szczegól-
ności do pomiarów zachowań dynamicznych konstrukcji i ich elementów.

W badaniach laboratoryjnych wykorzystywany jest stend o długości 30 m wyposażony w zamocowany 
w ramie siłownik hydrauliczny dwustronnego działania firmy Schenck o maksymalnej wywieranej 
sile 630 kN. Siłownik jest sterowany komputerowo i może służyć zarówno do badań statycznych, 
jak i zmęczeniowych. Może służyć do badania dużych modeli lub elementów konstrukcji.

Instytut Inżynierii Lądowej

Zakład Budowy Mostów

ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań 

tel.: +48 61 665 34 10

e-mail: office.bridges@put.poznan.pl
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 Oferta 10
	 tach imetr ia 	e lek troniczna	 i 	Gps

Oferujemy wykonywanie następujących prac 
geodezyjnych:

 precyzyjne pomiary przemieszczeń 
pionowych, poziomych i przestrzennych 
w zależności od charakteru badanego 
zjawiska

 testowanie i wdrożenie odbiorników GPS 
w trybie RtK 

 badania atestacyjne dalmierzy 
elektromagnetycznych

 pomiary testowe, diagnostyczne i kontrolne 
budowli i konstrukcji

Zakład Geodezji wyposażony jest w precy-
zyjny sprzęt pomiarowy, szczególnie użyteczny 
w pomiarach przemieszczeń budowli 
i konstrukcji inżynierskich:

 tachimetr Leica TCRP 1201+, zapewnia 
precyzję pomiarów kątowych ±3” i linio-
wych ±1 mm;

 zestaw niwelatora kodowego Zeiss DiNi11, 
daje możliwość pomiaru wysokościowego 
z błędem ±0,1 mm;

 zestaw odbiorników satelitarnych GPS 
Topcon HiperPro umożliwia wykonywanie 
precyzyjnych pomiarów z lokalną anteną 
bazową, z błędem ±5mm lub pomiarów 
masowych w trybie RTK, w nawiązaniu do 
stacji referencyjnych (ASG, TPI-NET itp).

Zapewniamy solidność, terminowość i kompe-
tencje. Wykonujemy geodezyjną interpre-
tację wyników pomiarów przemieszczeń oraz 
pomiarów diagnostycznych.

Instytut Inżynierii Lądowej

Zakład Geodezji

ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań 

tel.: +48 61 665 24 20

e-mail: ireneusz.wyczalek@put.poznan.pl

Tachometr elektroniczny Leica Flexline TSO2
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Robot spawalniczy
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 Oferta 1
	 identy f ikac ja 	składników	mikros truktury

	 rozkłady	 twardośc i 	 i 	mikro twardośc i

	 anal iza 	 i 	mikroanal iza 	składu	chemicznego

	 ocena	 jakośc i 	obróbki 	c iep lne j 	 i 	 c iep lnochemiczne j

	 badania 	prze łomów	 i 	przyczyn	pękania

 opracowanie  wykresów c tp

	 badania 	właśc iwośc i 	 f i zykochemicznych

pracownia mikroskopii 
elektronowej 

 badania z zastosowaniem transmisyjnej (teM 
Philips) oraz skaningowej (SeM tescan) 
mikroskopii elektronowej:

 identyfikacja mikrostruktury 

 badania morfologii i rozmieszczenia 
wydzieleń oraz ich identyfikacja

 dyfrakcyjna mikroanaliza rentgenowska 
(EDS)

 mikroanaliza chemiczna jakościowa 
(rozkład pierwiastków w postaci map) 
oraz ilościowa

 badania przełomów wraz z analizą 
przyczyn zniszczenia materiału

pRACOWNIA	METALOGRAFICZNA	

 badania metalograficzne (wykonanie zgładu 
i zdjęć struktury wraz z ich interpretacją)

 pomiary twardości metodą Rockwella 
oraz mikrotwardości metodą Vickersa, 
w tym badania rozkładu mikrotwardości 
w cienkich warstwach

 analiza składu chemicznego stopów żelaza 
spektroskopem optycznym (eOS Baird)

pRACOWNIA	BADAŃ	FIZyCZNyCh	

 badania i analizy z wykorzystaniem: dyla-
tometru Adamel-Lhomargy LK02, mikro-
analizatora DtA M5 Setaram, stanowisk 
do badań termo- i magnetometrycznych 
Setaram. Możemy wyznaczyć:

  współczynniki rozszerzalności liniowej 
materiałów

  temperatury charakterystyczne przemian 
fazowych i strukturalnych

  parametry k inetyki  przemian 
fazowych

  wykresy CtPc i CtPi

  zawartość faz (np. austenitu 
szczątkowego)

  żaroodporność

Instytut Inżynierii Materiałowej

Zakład Metaloznawstwa i Inżynierii 

Powierzchni

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

tel./fax: +48 61 665 35 76

e-mail: office_mse@put.poznan.pl

ZAKł Ad METALOZNAwSTwA I  INŻyNIErII  POwIErZCHNI 
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 Oferta 2
 spawaln ic two 

( technolog ie 
spawania ,  wps, 
eksper tyzy,  badania 
metalogra f iczne ,	
robo tyzac ja , 
technolog ie 
spawaln icze , 
zgrzewanie , 
spawanie ,  c iec ie 
t l enowe, 	c ięc ie	
plazmowe,  spawanie 
mag,  spawanie 
mig ,  spawanie  t ig , 
badanie 	właśc iwośc i	
z łączy 	spa janych,	
próby  zg inania , 
próby  zrywania , 
próby 	 łamania , 	próby	
udarnośc i)

l aBoratorium pl aZmy 
i  spawalnictwa 

 wykonywanie ekspertyz w zakresie urządzeń 
spawalniczych, technologii spawalnictwa 
i konstrukcji spawanych (opracowanie WPS, 
robotyzacja i automatyzacja procesów 
spawalniczych) 

 wykonywanie złączy zgrzewanych punk-
towo, garbowo, liniowo i doczołowo; 
cięcie tlenowe i plazmowe blach 

 teoretyczne szkolenia z technologii spawania 
gazowego palnikiem acetylenowo-tleno- 
wym, ręcznego spawania łukowego elek-
trodami otulonymi, spawania w ochronie 
gazów ochronnych, metodą MAG, tIG, MIG, 
spawania łukiem krytym, zgrzewania rezy-
stancyjnego i tarciowego, lutowania i cięcia 
termicznego: tlenowego i plazmowego

 badania właściwości mechanicznych 
złączy spajanych: próby rozciągania 
i zginania złączy spawanych, próby 
udarności płaskich złączy doczołowych, 
próby łamania oraz twardości badania 
metalograficzne złączy spajanych 

 pomiar i kontrola parametrów rezystancyj-
nego zgrzewania punktowego; optymalizacja 
parametrów rezystancyjnego zgrzewania 
punktowego, garbowego, liniowego 
i doczołowego

Instytut Inżynierii Materiałowej

Zakład Metaloznawstwa i Inżynierii 

Powierzchni

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

tel./fax: +48 61 665 35 76

e-mail: office_mse@put.poznan.pl

ZAKł Ad NANOMATErIAłów fuNKCJONALNyCH 

Skaningowy mikroskop elektronowy
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 Oferta 3
 nanomater ia ły

 mechaniczna synteza 

 wysokoenergetyczne rozdrabnianie  (mie len ie)

	 właśc iwośc i 	magnetyczne

	 morfo log ia 	powierzchni 	(badania 	s truktury, 	pomiar 	chropowatośc i)

	 przemiany	 fazowe	( topnien ie , 	krys ta l izac ja , 	zeszklen ie , 	u t len ianie , 	dsc ,	
koroz ja , 	ba ter ia , 	po tenc jos ta t , 	dy frakc ja , 	promienie 	x , 	anal iza 	 fazowa)

LABORATORIuM	NANOMATERIAŁÓW	

 badania właściwości magnetycznych mate-
riałów magnetometrem wibracyjnym

 opracowywanie nowych typów materiałów 
metalicznych i nanokompozytów metaliczno-
ceramicznych, wytworzonych metodami 
mechanicznej syntezy, wysokoenergetycz-
nego rozdrabniania i wodorowania; procesy 
obróbki cieplnej prowadzone w atmosferze 
argonu, azotu, wodoru, próżni w tempera-
turze do 1200°C

 mielenie materiałów wysokoenergetycz-
nymi młynkami planetarnymi (Fritsch 
„Pulverisette 5”) i typu shaker (SPEX 
8000) do wielkości ziaren na poziomie 
nanometrów

 prowadzanie badań w zakresie oceny zdol-
ności sorpcyjnych materiałów oraz  kinetyki 
absorpcji – desorpcji gazów w zakresie 
ciśnień od 0 do 20 MPa i temperatur 
do 500°C przy użyciu analizatora HPVA 
100), badania specjalistyczne materiałów 
odwracalnie absorbujących wodór, analiza 
przemian fazowych zachodzących wyniku 
absorpcji gazu

pracownia mikroskopii 
sIŁ	ATOMOWyCh

 badania mikro- i nanostruktury wszystkich 
typów materiałów mikroskopem AFM 
(Quesant Q-250); mikroskop AFM umoż-
liwia przedstawienie morfologii powierzchni 
w zakresie obszarów od kilkunastu nano-
metrów do kilkudziesięciu mikrometrów 
(powiększenia do kilkuset tysięcy); 
zdjęcia powierzchni są trójwymiarowe.  
Możliwe są pomiary chropowatości oraz 
przedstawianie przekrojów powierzchni

 badania przemian fazowych materiałów pod 
wpływem zmian temperatury różnicowym 
kalorymetrem skaningowym DSC, w zakresie 
od temperatury pokojowej do 725°C; DSC 
umożliwia wyznaczanie właściwości ciepl-
nych materiałów w zakresie temperatur od 
20 do 725°C, m.in.: topnienie, krystalizacja, 
zeszklenie, utlenianie

pRACOWNIA	RENTGENOWsKA	

 wyposażona jest w nowoczesny dyfrak-
tometr rentgenowski EMPYREAN wraz 
z bazą danych umożliwiający badania 
dyfrakcyjne materiałów litych i proszko-
wych promieniami X, obejmujące analizę 
fazową, ilościową, jakościową, pomiar 
wielkości krystalitów oraz parametrów 
sieci jak również dyfrakcję nisko kątową 
SAXS 

pracownia elektrochemicZna 

 przyspieszone badania korozyjne w oparciu 
o krzywą polaryzacji z wykorzystaniem poten-
cjostatu/galwanostatu (Solartron)

 badania charakterystyk ładowania/wyła-
dowania, SEM, napięcia półogniw, ogniw 
i baterii za pomocą potencjostatu/galwa-
nostatu ATLAS 0461 Multichannel Battery 
Interface firmy Atlas-Sollich

Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych

Instytut Inżynierii Materiałowej

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

tel./fax: +48 61 665 35 76

e-mail: office_mse@put.poznan.pl

ZAKł Ad NANOMATErIAłów fuNKCJONALNyCH
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Badania skrawalności materiałów trudno skra-
walnych w warunkach tradycyjnych i ze wspo-
maganiem laserowym

Laboratorium oferuje badania w zakresie 
dokładnej obróbki skrawaniem materiałów 
trudno skrawalnych, takich jak: stale zahar-
towane, ceramika konstrukcyjna, kompozyty 
metalowo-ceramiczne, stopy specjalne (tytanu, 
chromu, niklu). Do wspomagania procesu 
toczenia materiałów trudno skrawalnych stoso-
wany jest laser molekularny CO2. Oferujemy 
pomiary i analizy zużycia ostrza, siły skrawania, 
temperatury procesu, drgań i struktury geome-
trycznej powierzchni obrobionej.

WypOsAżENIE

 laser molekularny CO2 firmy trUMPf o mocy 
2600W do wspomagania procesu toczenia 
materiałów trudno skrawalnych

 profilografometry firmy Hommelwerke: t8000, 
t1000 i t500 oraz oprogramowanie kompu-
terowe (m.in. turbo DataWin)

 aparatura i oprogramowanie komputerowe 
do badań dynamiki procesu skrawania (eA, 
drgania)

 siłomierze tensometryczne i piezoelektryczne 
do pomiaru sił podczas toczenia, wiercenia 
i frezowania

 pirometry do zdalnego pomiaru temperatury 
firmy raytek Corp. (-20°C÷3000°C) wraz 
z odpowiednim oprogramowaniem

Instytut Technologii Mechanicznej

Zakład Obróbki Skrawaniem

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel. +48 61 665 22 60 

fax +48 61 665 22 00

e-mail: os_office@tema.mt.put.poznan.pl

www.zos.mt.put.poznan.pl

ZAKł Ad OBróBKI  SKrAwANIEM Oferta 4
	 mater ia ły 	 t rudno	

skrawalne

 laserowe wspomaganie 
toczenia

 pomiar : 
•	s i ły 	 i 	 t emperatury	
skrawania , 
•	s t ruktury 	geometry-
czne j  powierzchni , 
•	drgań	 i 	emis j i	
akustyczne j

Laserowo wspomagana obróbka skrawaniem
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 Oferta 5
 d iagnostyka i  badanie 

obrab iarek

	 pomiary 	dokładnośc i

	 kompensac ja 	b łędów 
geometrycznych 
i  pozyc jonowania 

	 badanie 	wibros ta- 
b i lnośc i

 badanie  dynamiki 

Zakład Maszyn technologicznych oferuje szeroki 
zakres badań dokładności obrabiarek stero-
wanych numerycznie, począwszy od szybkich 
badań diagnostycznych, poprzez badania 
zasadnicze z kompensacją błędów włącznie, 
aż do badań weryfikacyjnych i odbiorczych, 
w tym również u Klienta.

Zakład posiada najnowszą, specjalistyczną 
aparaturę badawczą wyposażoną w bogate 
oprogramowanie.

Interferometr laserowy XL-10 służy do pomiaru 
dokładności geometrycznej oraz dokładności 
pozycjonowania obrabiarek sterowanych nume-
rycznie. Dzięki bogatemu wyposażeniu możliwe 
są pomiary dokładności pozycjonowania osi 
liniowych i obrotowych, odchyłek kątowych, 
prostoliniowości ruchu, płaskości powierzchni, 
prostopadłości osi oraz pomiary dynamiczne 
(prędkości i przyspieszeń). 

test QC-10 (Ballbar) służy do szybkich badań 
diagnostycznych i sprawdzających; umożliwia 
wyznaczanie błędów geometrycznych wystę-
pujących w układach napędowych obrabiarek 
CNC.

Wibrometr laserowy 3D POLYteC służy do 
bezdotykowych, szybkich i precyzyjnych 
pomiarów wibrostabilności maszyn, urządzeń 
i elementów w 3D.

Skaner fotogrametryczny trItOP Hr umoż-
liwia szybki, dokładny, bezdotykowy pomiar 
dokładności maszyn, urządzeń i części, w tym 
wielkogabarytowych.

aparatura:

 interferometr laserowy XL-10

 ballbar QC-10

 wibrometr laserowy 3D POLYteC

 skaner fotogrametryczny TRITOP HR

 system DMC plus

Instytut Technologii Mechanicznej 

Zakład Maszyn Technologicznych 

ul. Piotrowo 3, 60–965 Poznań

tel.: +48 061 665 27 58

fax: +48 061 665 22 00

e-mail: office_mt@put.poznan.pl

www.zmt.mt.put.poznan.pl

ZAKł Ad MASZyN TECHNOLOgICZNyCH



31

 Oferta 6
	 pomiar 	chropowatośc i 	powierzchni

 ocena s tanu powierzchni

	 pomiar 	wie lkośc i 	kry tycznych

	 topograf ia 	powierzchni

 nanometro log ia

 pomiary  s tereometr i i  powierzchni , 
w tym nanometro log iczne

Laboratorium Nanometrologii oferuje pomiary 
chropowatości i topografii powierzchni wykony-
wane na profilometrach stykowych i optycznym, 
który nie niszczy badanej powierzchni oraz 
umożliwia badanie powierzchni materiałów 
elastycznych. 

Mikroskop sił atomowych pozwala na pomiar 
powierzchni wyrobów o dużych rozmiarach bez 
potrzeby wycinania z nich próbek, np. blach 
samochodowych. Nasi pracownicy zawsze 
służą pomocą i radą w sprawach związanych 
z oceną stanu powierzchni oraz w doborze 
przyrządów do jej pomiarów.

WypOsAżENIE

 WYKO Nt1100 – profilometr optyczny 
pracujący w trybach: skanowania piono-
wego i przesunięcia fazy; rozdzielczość:  
Z = 1 [nm]; XY = 400 [nm]; możliwość 
stitchingu do 120 x 120 [mm]

 TOPO 01 z próbkowaniem spiralnym 
– profilometr stykowy z głowicą 
indukcyjną G250BS, wyposażony 
w dodatkowy stolik obrotowy umożli-
wiający próbkowanie po spirali, dokład-
ność = 5%

 AfM diCaliber – mikroskop sił atomo-
wych z możliwością pracy w modach: 
kontaktowym i tappingu; rozdzielczość we 
wszystkich osiach 1[nm]; obszar roboczy 
X x Y=110 x 110 [µm], Z=10 [µm]

Instytut Technologii Mechanicznej 

Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 (budynek B-4),

60–965 Poznań

tel.: +48 61 665 35 69, fax: +48 61 665 22 00

e-mail: office_mt@put.poznan.pl 

www.zmisp.mt.put.poznan.pl

ZAKł Ad METrOLOgII  I  SySTEMów POMIArOwyCH

Centrum frezarskie



32

 Oferta 7
 d iagnostyka termalna

 pomiar  temperatury

 kamera termowizy jna

 d iagnostyka termalna 
i  badania  termowizy jne

Laboratorium Diagnostyki termalnej i termo-
wizji oferuje pomiary we wszystkich obszarach 
nauki i techniki: energetyka, budownictwo, 
ochrona zabytków, ciepłownictwo, elektronika, 
mechanika, ochrona środowiska, medycyna, 
hutnictwo szkła i metali, rolnictwo, leśnictwo 
itd. Bezstykowe pomiary termowizyjne pozwa-
lają na szybką diagnozę stanu termicznego 
obiektów.

Laboratorium Diagnostyki termalnej i termowizji 
oferuje również sprawdzanie przyrządów do 
bezstykowego pomiaru temperatury. 

 system termowizyjny thermaCAM 2000 firmy 
fLIr (USA)

 podstawowe parametry metrologiczne: 

  zakres mierzonych temperatur – 20 do 
1500 [°C]

  rozdzielczość termiczna 0,1 [°C] 

  rozdzielczość geometryczna 1,1 [mrad] 
(dla obiektywu 12°)

  obszar czułości spektralnej 8-12 [μm]

  oprogramowanie thermaCAM report 
2000, thermaCAM researcher 2000 
i thermoScope

Pozostałe wyposażenie laboratorium:

 wnękowy model ciała doskonale czarnego, 
wzorzec szczelinowy

 wzorzec impulsowy do badania właści-
wości przestrzenno-rozdzielczościowych 
systemów termograficznych

 termometr bezkontaktowy Wilmer 52-2

 zestaw pomiarowy do badania właści-
wości metrologicznych i wzorcowania 
systemów termowizyjnych, typ BKP-01

Instytut Technologii Mechanicznej 

Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 

(budynek B-4), 60–965 Poznań

tel: +48 61 665 35 69

fax: +48 61 665 22 00

e-mail: office_mt@put.poznan.pl

www.zmisp.mt.put.poznan.pl

WYDZIAŁ  BudOwy MASZyN I ZArZądZANIA

ZAKłAd METrOLOgII I  SySTEMów POMIArOwyCH
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 Oferta 8
	 współrzędnośc iowa	 technika	pomiarowa

 d ig i ta l izac ja

	 inżynier ia 	odwrotna

 skaner  op tyczny

 badania  z  wykorzystaniem 
współrzędnośc iowej 	 technik i 	pomiarowej

Laboratorium WtP oferuje stykowe pomiary 
współrzędnościowe, punktowe i skaningowe 
oraz pomiary skanerem optycznym. Pomiary 
dokładności wykonania elementów wykony-
wane są zgodnie z dokumentacją techniczną 
lub modelem CAD. Możliwe jest odtworzenie 
rzeczywistego kształtu elementu w procesie 
inżynierii odwrotnej (reverse engineering).

Prowadzimy również szkolenia, opracowu-
jemy programy pomiarowe oraz służymy 
doradztwem przy zakupach maszyn 
współrzędnościowych.

WspÓŁRZęDNOśCIOWE	MAsZyNy	
pomiarowe

 DeA Global Image Clima 7.7.5; dokładność 
MPee = ± (1,5 + (L/333)) [µm]; wypo-
sażona w głowicę skanującą SP25M firmy 
Renishaw

 Wenzel LH54; MPEE = ± (2,5 + (L/350)) 
[μm]; wyposażona w głowicę impulsową 
TP200 firmy Renishaw, oprogramowanie 
Metrosoft CM 3.70 

 Sheffield Discovery II D8; MPee = ± (5 + 
(L/200)) [µm]; wyposażona w głowicę impul-
sową tP20 firmy renishaw, oprogramowanie 
PC-DMIS CAD++

 skaner optyczny / GOM Atos II; zakres 
pomiarowy 65 x 65 x 65 / 500 x 500 x 500 
[mm]

Instytut Technologii Mechanicznej 

Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 

(budynek B-4), 60–965 Poznań

tel.: +48 61 665 35 69

fax: +48 61 665 22 00

e-mail: office_mt@put.poznan.pl

www.zmisp.mt.put.poznan.pl

ZAKłAd METrOLOgII I  SySTEMów POMIArOwyCH

Kamera termowizyjna 

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa
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 Oferta 9
 pro jek towanie  3d

	 rzeczywis tość	
wirtualna (vr)

 szybkie  wytwarzanie 
pro to typów – rap id 
pro to typ ing  (rp)

 szybkie  wytwarzanie 
oprzyrządowania 
–  rap id  too l ing  (r t)

 wir tua lne 
pro jek towanie  i  szybkie 
pro to typowanie

Laboratorium wirtualnego projektowania i szyb-
kiego prototypowania oferuje zastosowanie 
systemów wspomagających proces projek-
towania od koncepcji do uzyskania prototypu 
w bardzo krótkim czasie. Systemy Vr umoż-
liwiają wizualizację modeli 3D w technologii 
rzeczywistości wirtualnej. Wykorzystanie technik 
rP umożliwia uzyskanie fizycznych prototypów 
danego wyrobu, oprzyrządowania produkcyj-
nego (rt), a nawet krótkich serii produkcyjnych 
na podstawie modelu 3D. 

Stosowanie wyżej wymienionych rozwiązań 
pozwala doskonalić proces projektowania, jedno-
cześnie obniżając koszty produkcji oraz znacząco 
skracając czas wprowadzania wyrobu finalnego 
na rynek. technologie te z powodzeniem stoso-
wane są m.in. w produkcji, architekturze, medy-
cynie, przemyśle mechanicznym itd.

Instytut Technologii Mechanicznej 

Zakład Zarządzania Produkcją

ul. Piotrowo 3, 60–965 Poznań

tel.: +48 61 665 27 74

fax: +48 61 665 27 74

e-mail: office_mt@put.poznan.pl

www.zmisp.mt.put.poznan.pl

Instytut Technologii Mechanicznej 

Zakład Projektowania Technologii

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 22 62, +48 61 665 27 30

e-mail: office_mt@put.poznan.pl

www.dtp.put.poznan.pl

 Oferta 10
 t echnolog ia  maszyn

 robo tyzac ja

W zakresie robotyzacji oferuje się: projektowanie, 
budowę i testowanie (próby technologiczne 
i optymalizację parametrów technologicz-
nych), dobór oprzyrządowania i wyposażenia 
techniczno-technologicznego dla komplet-
nych zrobotyzowanych stanowisk produk-
cyjnych. Celem tych badań jest sprawdzenie 
technicznych możliwości aplikacji robotów 
przemysłowych z oceną jakości i ustalaniem 
najkorzystniejszej czasochłonności procesu, 
czyli efektów ekonomicznych włącznie.

tematyka prac badawczych obejmuje szeroki 
zakres zagadnień z obszaru technologii maszyn. 
Dotyczy projektowania, optymalizacji i mode-
lowania procesów technologicznych obróbki 
i montażu z uwzględnieniem technologicz-
ności, niezawodności, eksploatacji i jakości. 
Ważnym obszarem badań jest mechanizacja, 
automatyzacja, w tym robotyzacja stanowisk 
produkcyjnych.

ZAKł Ad 
PrOJEKTOwANIA 
TECHNologII

ZAKłAd ZArZądZANIA 
PrOduKCJą

System wirtualnego projektowania
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 Oferta 12
 mode lowanie  i  symulac ja 

procesów obróbki  p las tyczne j

 pro jek towanie  procesów 
t echnolog icznych, 	narzędz i 
i 	przyrządów	obróbki 
p las tyczne j

 proces zgniatania obrotowego

	 spa janie 	na 	z imno	prę tów	
z  a luminium i  miedz i 
oraz  ich  s topów

Instytut Technologii Materiałów 

Zakład Obróbki Plastycznej 

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 22 65

e-mail: office_mat@put.poznan.pl

ZAKł Ad 
OBróBKI 
PL ASTyCZNEJ

ZAKłAd urZądZEŃ 
MECHATrONICZNyCH

Zrobotyzowany elastyczny system produkcyjny

 modelowanie i symulacja procesów kształ-
towania elektromagnetycznego wyrobów 
w postaci rur i powłok

 badania oraz projektowanie technologii 
i oprzyrządowania do kształtowania  
wyrobów z blach i odkuwek kształtowa-
nych na zimno (właściwości oraz dobór 
materiałów na wyroby i na narzędzia, 
dobór parametrów technologicznych 
dla procesów cięcia, gięcia, tłoczenia, 
wyciskania; projektowanie procesów tech-
nologicznych, narzędzi i przyrządów oraz 
nadzór nad wdrażaniem wyników prac)

 pojektowanie technologii i narzędzi do kształ-
towania wyrobów osiowo-symetrycznych 
metodą zgniatania obrotowego (dobór 
parametrów technologicznych procesu 
zgniatania obrotowego i konstrukcje narzędzi 
oraz wdrożenie wyników badań)

 badania oraz projektowanie procesów 
spajania na zimno Al-Cu (dobór parame-
trów i konstrukcje narzędzi do spajania 
na zimno odcinków prętów z alumi-
nium i miedzi oraz ich stopów, metodą 
spęczania; spoiny mogą być typu Al-Al, 
Al-Cu, Cu-Cu)

 Oferta 11
	 urządzenia	

mechatroniczne

Obszar zainteresowań naukowo-
badawczych Zakładu Urządzeń 
Mechatronicznych obejmuje następujące, 
główne obszary tematyczne: 

 konstrukcja i badania mechatronicznych 
urządzeń produkcyjnych

 konstrukcja elementów i układów elektro-
hydraulicznych oraz ich sterowników

 konstrukcja specjalnych urządzeń pomia-
rowych i sterujących do nadzorowania 
stanowisk oraz linii produkcyjnych

 konstrukcja mikroprocesorowych systemów 
sterujących

 automatyzacja urządzeń i procesów 
przemysłowych

 konstrukcja urządzeń z cieczami magneto-
reologicznymi i przetwornikami piezo

 zastosowania komunikacji bezprzewo-
dowej oraz metod sztucznej inteligencji 
do sterowania oraz nadzorowania pracy 
maszyn i urządzeń

 modelowanie i szybkie prototypowanie 
sterowników urządzeń mechatronicznych

 zastosowania laserów w urządzeniach 
mechatronicznych

 zastosowania implantacji jonów na 
powierzchni różnych materiałów do tworzenia 
nowych elementów urządzeń

Instytut Technologii Mechanicznej

Zakład Urządzeń Mechatronicznych

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 2187

e-mail: office_mt@put.poznan.pl
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Instytut Technologii Materiałów

Zakład Odlewnictwa

ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 24 23

e-mail: office_mat@put.poznan.pl

ZAKłAd OdLEwNICTwA

 Oferta 13
 mode lowanie  i  symulac ja 

procesów od lewniczych

 op tymal izac ja  procesów 
wykonywania  od lewów

 top ien ia  meta l i  i  s topów

 recykl ing  meta l i  i  s topów 
od lewniczych oraz 
kompozytów meta lowych

 p lazma w procesach 
meta lurg icznych

 modelowanie, symulacja i walidacja procesów 
technologicznych wykonywania odlewów przy 
zastosowaniu specjalizowanych programów 
komputerowych; zakład oferuje opracowanie 
technologii odlewów z zastosowaniem profe-
sjonalnych programów CAD oraz walidację 
stosowanych dotyczas procesów w celu ich 
optymalizacji

 projektowanie procesów technologicznych 
topienia i recyklingu metali i ich stopów 
oraz kompozytów metalowych; oferta 
obejmuje projektowanie procesu tech-
nologicznego wytapiania szerokiej gamy 
metali i stopów odlewniczych oraz opra-
cowanie technologii recyklingu stopów 
odlewniczych i wybranych kompozytów 
metalowych

 stosowanie plazmy niskotemperaturowej 
do topienia i intensyfikacji procesów meta-
lurgicznych; oferta obejmuje opracowanie 
procesów topienia metali reaktywnych 
z pomocą plazmy niskotemperaturowej 
jako źródła ciepła oraz jej zastosowanie 
do intensyfikacji procesów metalurgicz-
nych w klasycznych technologiach topienia 
metali.
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Instytut Technologii Materiałów

Zakład Tworzyw Sztucznych 

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 27 76

e-mail: office_mat@put.poznan.pl

 Oferta 14
 nanokompozyty  i  mieszaniny po l imerowe

	 badania 	s truktura lne 	 i 	właśc iwośc i 	 f i zyko-
mechanicznych	mater ia łów	po l imerowych

	 pro jek towanie 	 i 	wdrażanie 	 innowacyjnych 
procesów prze twórstwa tworzyw sz tucznych

 technolog ie  recykl ingu

	 dobór 	mater ia łów	po l imerowych

Opracowanie technologii wytwarzania nanokom-
pozytów polimerowych oraz mieszanin polime-
rowych z kompatybilizatorów mieszalności. 

W ramach oferty proponuje się opracowanie 
i wdrożenie nowych technologii wytwarzania 
nanokompozytowych materiałów oraz mieszanin 
polimerowych na potrzeby medycyny, inżynierii 
materiałowej oraz przemysłów: motoryzacyj-
nego, gospodarstwa domowego, budownictwa, 
opakowaniowego i elektrotechnicznego.

 badania struktury oraz właściwości fizyko-
mechanicznych polimerów konstrukcyjnych, 
nanokompozytów i mieszanin polimerowych; 
badania obejmują określanie struktur oraz 
właściwości fizyko-mechanicznych wszyst-
kich typów materiałów polimerowych

 wdrożenia innowacyjnych technologii 
przetwórstwa tworzyw sztucznych, w tym 
technologii recyklingu

 doboru materiałów polimerowych na wska-
zane zastosowania przemysłowe.

ZAKłAd TwOrZyw SZTuCZNyCH

Wtryskarka tworzyw sztucznych
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 Oferta 15
 badania  drganiowe

 wibro izo lac ja

 badania drganiowe, akustyczne zmecha-
nizowanych narzędzi ręcznych w warun-
kach laboratoryjnych i na stanowiskach 
pracy

 badania ergonomiczne zmechanizowa-
nych narzędzi ręcznych

 badania drgań ogólnych na stanowiskach 
pracy – w pojazdach, ciężkich maszy-
nach roboczych

 badania drgań i hałasu 
środowiskowego

 opracowania minimalizacji drgań i hałasu 
maszyn i urządzeń

 badania odbiorcze zmechanizowanych 
narzędzi ręcznych dla potrzeb produ-
centa obejmujące: 
  badania minimalnej wydajności zaworu  
 zasilającego narzędzia 
  badania ilości uderzeń na min. lub sek. 
  badania energii jednego uderzenia 
  badania drganiowe normowe według 
 PN, ISO, eN 
  badania zużycia powietrza w czasie  
 pracy narzędzi pneumatycznych 
  badania łącznej charakterystyki  
 sprężystej subsystemów wibroizolacji  
 zastosowanych w zmechanizowanych  
 narzędziach ręcznych 
  badania sił interakcji między  
 narzędziem i zintegrowanym uchwytem  
 stanowiska badawczego lub  
 człowiekiem-operatorem 
  badania temperatury na uchwytach  
 obu rąk 
  badania poziomu hałasu emitowanego  
 przez zmechanizowane narzędzia  
 ręczne 
  badania poziomu mocy akustycznej  
 zmechanizowanych narzędzi ręcznych

ZAKłAd wIBrOAKuSTyKI I  BIOdyNAMIKI SySTEMów
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Instytut Mechaniki Stosowanej

Zakład Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów 

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań 

tel.: +48 61 665 23 01

fax: +48 61 665 23 07

e-mail: office_am@put.poznan.pl

 opracowania wibroizolacji maszyn 
i urządzeń (również z zastosowaniem 
Wibroizolacji o Stałej Sile Oddziaływania 
WoSSO)

 projektowanie drganiowo bezpiecznych 
i ergonomicznych ręcznych narzędzi uderze-
niowych (rNU) spełniających wymogi norm 
PN, eN i ISO

 diagnostyka kontrolna zmechanizowanych 
narzędzi ręcznych 

 testowanie odporności aparatury elektro-
nicznej na wibracje i wstrząsy do +/– 30 g

 badania odporności na drgania oraz 
wstrząsy lamp i żarówek

 badania wpływu drgań ogólnych na czło-
wieka w pozycji siedzącej

 badania drganiowe siedzisk pojazdów 
mechanicznych i maszyn roboczych ciężkich 
z nominalnym obciążeniem z zastosowa-
niem stołu wibracyjnego

 badania trwałości i skuteczności systemów 
wibroizolacji zastosowanych w układach 
mechanicznych oraz pojedynczych wibro-
izolatorów o różnych konstrukcjach

 badania odporności na uderzenia różnych 
napędów elektrycznych

 badania modelowe rozdziału mocy i prze-
pływu energii w systemie człowiek – zmecha-
nizowane narzędzie ręczne

 badania modelowe rozdziału mocy 
i przepływu energii w systemie biome-
chanicznym człowiek – siedzisko

 optymalizacja przepływu energii w systemach 
mechanicznych i biomechanicznych.

Stanowisko badań zmechanizowanych
narzędzi ręcznych
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 Oferta 16
 pro jek towanie 

konstrukc j i 
mechanicznych 
symulac je  komputerowe

ZAKłAd MECHANIKI 
TECHNICZNEJ

 rozwiązywanie problemów transportu 
ciepła

 zastosowanie sieci neuronowych oraz algo-
rytmów genetycznych w mechanice

 komputerowe modelowanie i symulacje 
dynamiki płynów

 termodynamiczne modelowanie procesów 
fizycznych

 biomechanika ruchu

 mechaniczne aspekty funkcjonowania, 
zwyrodnienia i leczenia kręgosłupa

Instytut Mechaniki Stosowanej

Zakład Mechaniki Technicznej

ul. Piotrowo 3, 60-695 Poznań

tel.: +48 61 665 27 19

e-mail: office_am@put.poznan.pl

Pulsator hydrauliczny
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 Oferta 17
 badania 
wytrzymałośc iowe,	
mes,  meB

ZAKłAd 
wyTrZyMAłOŚCI 
MATErIAłów 
I  KONSTruKCJI

 analiza konstrukcji powłokowych, belek 
i prętów cienkościennych

 analiza stateczności wyżej wymienionych 
konstrukcji

 optymalizacja wytrzymałościowa

 zastosowanie MeS i MeB w projektowaniu 
konstrukcji

Badania statyczne i dynamiczne konstrukcji 
i ich części:

 badania zmęczeniowe

 badaniach dynamiczne

 b a d a n i a c h  w y t r z y m a ł o ś c i o w e 
konstrukcji metodami tensometrii 
statycznej i dynamicznej oraz metodami 
elastooptycznymi

 pomiary twardości

Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 23 01

e-mail: office_am@put.poznan.pl



POLITECHNIKA POZNAŃSKA

ELEKTrONIKI
I TElEKomUNIKACJI

WYDZIAŁ 
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Laboratorium Fal i Anten
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 Oferta 1
	 prze twarzanie 	dźwięku	 i 	obrazu 

s ta tycznego  i  ruchomego

	 poprawa	 jakośc i 	obrazu	 i 	dźwięku

 kompresja dźwięku i obrazu statycznego 
i ruchomego, implementacje kodeków

 telewizja cyfrowa, telewizja interaktywna, te- 
lekomunikacyjne systemy multimedialne

 stereowizja, systemy wielokamerowe

 automatyczna analiza obrazu nierucho-
mego i ruchomego

 implementacje sprzętowe i programowe 
kodeków dźwięku

 multimedialne systemy nadzoru 
i biometryczne

 medyczne przetwarzanie obrazów

 rdzenie IP układów scalonych, progra-
mowanie układów FPGA, projektowanie 
układów realizowanych w technikach 
FPGA i ASIC

 obl iczenia i  symulacja pól  i  fa l 
elektromagnetycznych

 projektowanie anten

 kompatybilność elektromagnetyczna

 zastosowania obliczeń elektromagnetycz-
nych w układach RFID, VLSI i innych

pOsIADANE	uNIKALNE	WypOsAżENIE:

 system wielokamerowy HDtV do akwizycji 
sekwencji przestrzennych

 analizator stanów logicznych TLA 5204 
i 4-kanałowy oscyloskop cyfrowy DPO 
7354

 analizator sieci ZVL firmy rohde&Schwarz 
oraz generator wektorowy SMBV 100A

 płyty uruchomieniowe z układami FPGA 
bardzo dużej pojemności (kilka milionów 
bramek)

 zestaw pomiarowy służący analizie jako-
ściowej obrazów statycznych i ruchomych: 
wysokiej jakości monitory studyjne Crt 
oraz LCD wraz z cyfrowym sekwencerem 
wizyjnym Clipstation Pro firmy DVS (SDtV, jak 
i HDtV)

 analizator widma FSH3 firmy Rohde-
&Schwarz z oprzyrządowaniem

 miernik natężenia pola elektromagnetycz-
nego MeH-25

 laboratorium badawcze odsłuchowe 
dźwięku

 laboratorium badawcze obrazu przestrzen-
nego (w budowie)

Szkolenia i kursy: telewizja cyfrowa, obraz 
cyfrowy, dźwięk cyfrowy, cyfrowe systemy 
multimedialne, nadzór wizyjny, biometria, 
cyfrowe układy programowalne, język VHDL, 
język Verilog.

Katedra Telekomunikacji 

Multimedialnej i Mikroelektroniki

ul. Polanka 3, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 39 00

fax: +48 61 665 38 99

e-mail: office_cmtm@put.poznan.pl

WYDZIAŁ  ELEKTrONIKI  I  TELEKOMuNIKACJI

Fotografia stereo – Laboratorium Multimedialne
w Katedrze Telekomunikacji Multimedialnej 
i Mikroelektroniki

Zestaw profesjonalnych kamer w Laboratorium 
Telewizji Wielowidokowej w Katedrze Teleko-
munikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki 
służący do uzyskania wielowymiarowego 
obrazu telewizyjnego
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 Oferta 2
	 badania 	w	zakres ie 	prze twarzania 	 i 	kompres j i 	sygnałów	wizy jnych	 i 	 f on icznych

	 te lewiz ja 	cy frowa	(nadzór 	wizy jny, 	sys temy	mul t imedia lne , 	anal iza 	obrazu,	
poprawa	 jakośc i 	dźwięku	 i 	obrazu, 	anal iza 	sygnałów	 te lewizy jnych)

 obrazy  medyczne (anal iza  b iometryczna,  anal iza  obrazu ruchomego,  kompres ja 
dźwięku	 i 	obrazu	ruchomego	 i 	n ieruchomego, 	obrazy 	s tereoskopowe, 	metadane)

 Oferta 3
	 badania 	w	zakres ie 	 implementac j i 	z łożonych	układów	
cy frowych	w	 technice 	 fpga, 	zwłaszcza	do 	prze twarzania	
sygnałów	mul t imedia lnych

	 układy	 fpga, 	synteza 	układów, 	symulac ja , 	prze twarzanie	
obrazów, 	prze twarzanie 	dźwięku, 	kompres ja , 	kodeki ,	
network on ch ip ,  sys tem on ch ip

 przygotowanie  a lgory tmów i  pro to typowych rdzeni  ip 
dla 	zadań	prze twarzania 	obrazu	ruchomego	 i 	dźwięku	

Oferta 4
	 badania 	 i 	pomiary 	pó l 	 i 	 fa l 	e lek tromagnetycznych

	 fa le , 	anteny, 	symulac ja 	po la 	e lek tromagnetycznego ,	
propagac ja 	 fa l , 	 t echnika	mikro fa lowa, 	kompatyb i lność	
e lek tromagnetyczna, 	symulac ja , 	pomiary 	po la , 	 r f id

	 badania 	pó l 	 i 	propagac j i 	 fa l 	e lek tromagnetycznych,	
pro jek towanie 	anten	 i 	 fa lowodów, 	anal iza 	numeryczna

Przygotowanie algorytmów i oprogramowania 
do analizy, przetwarzania i kompresji sygnałów 
multimedialnych, w tym sygnałów dźwięku 
szerokopasmowego, mowy ludzkiej, obrazu 
nieruchomego, obrazu ruchomego oraz obrazów 
stereoskopowych i wielokamerowych. 

Prace badawczo-wdrożeniowe oraz przygo-
towanie oprogramowania w zakresie analizy, 
przetwarzania i kompresji sygnałów multime-
dialnych (dźwięk, obraz, obraz ruchomy, obraz 
przestrzenny ruchomy) dla zastosowań w różno-
rodnych systemach multimedialnych, telewizji 
cyfrowej, telewizji nadzorowej, zintegrowanych 
systemach nadzoru wizyjnego, systemach 
bezpieczeństwa, systemach biometrycznych, 
telemedycznych itd. 

Prace badawczo-wdrożeniowe z zakresu 
konwersji formatów danych multimedialnych, 
transkodowania, znakowania wodnego, wyszu-
kiwania treści multimedialnych i automatycz-
nego opisu za pomocą metadanych. Posiadamy 
spore doświadczenie we współpracy z firmami 
z kraju i zagranicy.

Katedra Telekomunikacji 

Multimedialnej i Mikroelektroniki

ul. Polanka 3, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 39 00

e-mail: domanski@et.put.poznan.pl

Katedra Telekomunikacji 

Multimedialnej i Mikroelektroniki

ul. Polanka 3, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 39 00

e-mail: domanski@et.put.poznan.pl
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Katedra Sieci Telekomunikacyjnych 

i Komputerowych

ul. Polanki 3, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 39 20, fax: +48 61 665 39 22

e-mail: office_cccn@put.poznan.pl

Katedra Sieci Telekomunikacyjnych 

i Komputerowych

ul. Polanki 3, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 39 20, fax: +48 61 665 39 22

e-mail: office_cccn@put.poznan.pl

Katedra Sieci Telekomunikacyjnych 

i Komputerowych

ul. Polanki 3, 60-965 Poznań

tel: +48 61 665 39 20, fax: +48 61 665 39 22

e-mail: office_cccn@put.poznan.pl

 Oferta 5
	 op tymal izac ja 	rozpływu 

r uchu w s iec i 
szk ie le towej

WYDZIAŁ  ELEKTrONIKI  I  TELEKOMuNIKACJI

Opracowanie szeroko rozumianej koncepcji 
optymalizacji rozpływu ruchu w sieci szkiele-
towej. W ramach oferty zespół optymalizacji 
sieci proponuje m.in.:

 wykonanie oceny optymalności projektu 
sieci i sposobu rozpływu ruchu w sieci

 opracowanie i zaprojektowanie algorytmów 
optymalizacji rozpływu strumieni ruchu 
w sieciach z komutacją kanałów oraz 
w sieciach transmisji danych

 prowadzenie szkoleń z zakresu 
projektowania i optymalizacji sieci 
stacjonarnych

Zespół optymalizacji i projektowania sieci tele-
informatycznych pod kierunkiem prof. Macieja 
Stasiaka ma doświadczenie w zakresie opra-
cowywania algorytmów optymalizacji rozpływu 
ruchu w sieciach operatorskich.

Opracowanie szeroko rozumianej koncepcji 
optymalizacji rozpływu ruchu w sieciach komór-
kowych 2G/3G/4G. W ramach oferty zespół 
optymalizacji sieci proponuje:

 analizę sieci komórkowych w kontekście 
inżynierii ruchu

 optymalizację sieci komórkowych w kontek-
ście inżynierii ruchu

 opracowanie metod analizy i mode-
lowania wybranych elementów sieci 
komórkowej

 prowadzenie szkoleń z zakresu projekto-
wania i optymalizacji sieci komórkowych

Zespół optymalizacji i projektowania 
sieci teleinformatycznych pod kierunkiem 
prof. Macieja Stasiaka ma doświadczenie 
w zakresie opracowania modeli i narzędzi 
do analizy oraz optymalizacji sieci komór-
kowych 2G/3G.

Prowadzenie badań i ekspertyz z zakresu regu-
lacji rynku teleinformatycznego:

 badania, ekspertyzy, opinie, prognozy 
oraz opracowania innego typu z zakresu 
regulacji rynku telekomunikacyjnego

 analizy rynkowe, w szczególności analizy 
cen usług telekomunikacyjnych

 prognozy w dziedzinie taryfikacji usług 
telekomunikacyjnych

Zespół badań regulacyjnych pod kierunkiem 
dra Jerzego Kubasika ma doświadczenie 
w zakresie badań i analizy europejskiego rynku 
telekomunikacyjnego.

 Oferta 7
 regulac ja  rynku 
t e le in formatycznego	

 Oferta 6
 op tymal izac ja 
rozpływu	ruchu 
w s iec iach 
komórkowych
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Katedra Sieci Telekomunikacyjnych 

i Komputerowych

ul. Polanka 3, 60-965 Poznań

tel: +48 61 665 39 20, fax: +48 61 665 39 22

e-mail: office_cccn@put.poznan.pl

Katedra Sieci Telekomunikacyjnych 

i Komputerowych

ul. Polanka 3, 60-965 Poznań

tel: +48 61 665 39 20, fax: +48 61 665 39 22

e-mail: office_cccn@put.poznan.pl

Oferta 8
	 rozwiązania 	s iec i	
te le in formatycznych

Oferta 9 
 s iec i  te lekomunikacy jne 

i  komputerowe

Doradztwo w zakresie oceny jakości 
rozwiązań sieci teleinformatycznych, 
a w szczególności:

 przygotowanie materiałów przetargowych 
dotyczących wyboru dostawcy rozwiązań 
teleinformatycznych dla sieci firmowych 
(rozległych i lokalnych)

 przygotowanie materiałów przetargo-
wych dotyczących wyboru systemów 
komutacyjnych

 przygotowanie materiałów przetargowych 
dotyczących wyboru narzędzi wspoma-
gających proces projektowania i optyma-
lizacji sieci stacjonarnych,

 przygotowania materiałów przetargowych 
dotyczących wyboru narzędzi wspomaga-
jących proces projektowania i optymalizacji 
sieci ruchomych (2G/3G/4G)

 doradztwo z zakresu zagadnień dotyczą-
cych sygnalizacji w  sieciach telekomu-
nikacyjnych i teleinformatycznych

Zespół sieci telekomunikacyjnych kierowany 
przez prof. Wojciecha Kabacińskiego oraz 
zespół projektowania i optymalizacji sieci 
pod kierunkiem prof. Macieja Stasiaka mają 
wieloletnie doświadczenie w zakresie oceny 
rozwiązań teleinformatycznych.

Szkolenia w zakresie sieci telekomunikacyjnych 
i komputerowych, w tym również:

 studia podyplomowe – więcej informacji 
pod: http://sieci.et.put.poznan.pl

 Akademia Sieci Cisco na poziomie CCNA 
oraz CCNP – więcej informacji pod adresem: 
http://cna.et.put.poznan.pl

Więcej informacji o kursach można znaleźć 
pod adresem: http://nss.et.put.poznan.pl



POLITECHNIKA POZNAŃSKA

ELEKTryCZNy
WYDZIAŁ 
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Sterownik pola sieci średniego napięcia (współautor: 
Zakład Sieci i Automatyki Elektroenergetycznej)
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 Projektowanie i aplikacja systemów wielo-
kamerowych i mobilnych opartych o własne 
wizyjne procesory sprzętowo-programowe. 
Automatyczna klasyfikacja obiektów na obra-
zach (np. twarzy, sylwetek, części maszyn). 
Konstruowanie nietypowych robotów z wypo-
sażeniem sensorycznym opartym o czujniki 
MeMS.

 Oferta 1
 sys temy wizy jne 

automatycznego 
nadzoru 
i  rozpoznawania 

	 de tekc ja 	 i 	 ś ledzenie	
ob iektów

 samolokal izac ja 
robo tów mobi lnych

	 t echnika	 fpga	(soc)	

Instytut Automatyki 

i Inżynierii Informatycznej

Zakład Automatyki i robotyki

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 23 65, +48 61 665 37 14

fax: +48 61 665 25 63, +48 61 665 37 15

 Projektowanie nowoczesnych układów 
napędowych o wysokich wymaganiach 
odnośnie do jakości pracy, z wykorzysta-
niem  najnowszych układów energoelek-
troniki, nowoczesnej techniki cyfrowej (DSP, 
fPGA, mikrokontrolery) oraz zaawansowa-
nych algorytmów sterowania. 

 Oferta 2
	 s terowanie 	napędów

 odporne 
i  bezczujn ikowe 

 mikrokontro lery  i  s iec i 
mikrokontro lerów

 regula tory  rozmyte

	 procesory 	sygnałowe

 s i ln ik i  synchroniczne 
z 	magnesami 	 trwałymi	

Instytut Automatyki 

i Inżynierii Informatycznej

Zakład Sterowania i elektroniki Przemysłowej

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 23 65, +48 61 665 37 14

fax: +48 61 665 25 63, +48 61 665 37 15

„RAGNO-2” – robot kroczący z pokładowym 
systemem wizyjnym i oświetleniem laserowym

„MESSOR” – autonomiczny robot kroczący 
do eksploracji budynków
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 Oferta 3
 metody  ochrony danych 

i  bezp ieczne  sys temy 
in formatyczne	

 krypto log ia

	 podp is 	cy frowy

 metody  b iometryczne

	 s teganograf ia

 s iec i  komputerowe 

 anal iza  i  pro jek towanie 
systemów	zabezp ieczeń	
in formacj i 	w	roz leg łych	
i  l oka lnych s iec iach 
komputerowych 

 Oferta 4
 bazy  i  hur townie  danych 

 s terowanie  ruchem w s iec iach he terogenicznych 

 sys temy d ia logowe

 onto log ie

	 mda, 	xml 	 i 	uml	

 anal iza  i  pro jek towanie  sys temów komputerowych 
gromadzących	duże 	zb iory 	danych	 teks towych 
i  mul t imedia lnych

 op tymal izac ja  ruchu w sys temach rozproszonych

Instytut Automatyki 

i Inżynierii Informatycznej

Zakład Bezpieczeństwa 

i Systemów Informatycznych

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 23 65, +48 61 665 37 14

fax: +48 61 665 25 63, +48 61 665 37 15

Instytut Automatyki 

i Inżynierii Informatycznej

Zakład Bezpieczeństwa 

i Systemów Informatycznych

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 23 65, +48 61 665 37 14

fax: +48 61 665 25 63, +48 61 665 37 15
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 Oferta 5
 op tymal izac je  torów 
wielkoprądowych

	 pomiary 	zagrożeń

	 pomiary 	hałasu

	 pro jek towanie 	układów 
pomiarowych

 pro jek towanie  i  badanie 
maszyn e lek trycznych

	 przekszta ł tn ik i 	energ i i

 energoe lektronika

 mikroprocesory 

	 oświe t len ie

	 technika	świe t lna

 pomiary  k l imatyczne

 pomiary  termowizy jne

ZAKŁAD	ELEKTROTEChNIKI 
teoretycZnej i  stosowanej 

 analizy pól elektromagnetycznych, świetlnych 
i sprzężonych

 optymalizacje torów wielkoprądowych, 
systemów oświetleniowych itd.

 pomiary i ocena zagrożeń polem elektro-
magnetycznym (kompatybilności elektro-
magnetycznej), w tym zagrożeń związanych 
z powstawaniem ładunku elektrostatycznego

 ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa 
eksploatacji oraz przyczyn powstawania 
uszkodzeń urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych, badania efektywności 
i skuteczności uziemień, oddziaływania 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
na sieć zasilającą

 pomiary hałasu wytwarzanego przez urzą-
dzenia elektryczne

 projektowanie mikroprocesorowych 
układów pomiarowych

 projektowanie i wdrażanie systemów nadzoru 
i monitoringu

 szkolenia z zakresu techniki mikropro-
cesorowej i programowania

 projektowanie systemów dla inteligentnych 
budynków

 projektowanie dedykowanych sterowników 
mikroprocesorowych, projektowanie algo-
rytmów sterowania dla sterowników PLC
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Instytut Elektrotechniki 

i Elektroniki Przemysłowej

ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań 

tel.: +48 61 665 23 88, +48 61 665 37 14

fax: +48 61 665 23 89

ZAKŁAD	MEChATRONIKI 
i  masZyn elektrycZnych

 badanie i projektowanie elektromagnetycz-
nych elementów wykonawczych automatyki 
i mechatroniki, np. silników magnetoelek-
trycznych, specjalnych aktuatorów liniowych, 
przetworników z cieczami magnetoreologicz-
nymi takich jak sprzęgła, hamulce, tłumiki

 projektowanie i badanie maszyn elek-
trycznych pracujących w bardzo niskich 
temperaturach

 projektowanie i obliczenia symulacyjnych 
układów z magnesami trwałymi

 badanie zakłóceń elektromagnetycznych 
emitowanych do sieci zasilającej przez 
urządzenia elektroenergetyczne

 badanie rozkładu pól: elektrycznego i magnetycz-
nego w środowisku przemysłowym oraz projek-
towania ekranów elektromagnetycznych

 badanie drgań i hałasów wraz z wizuali-
zacją deformacji konstrukcji w wyniku 
obciążeń, np. badania dla elektrowni 
krajowych

 projektowanie i wdrażanie baz danych dla 
przemysłu elektromaszynowego

 projektowanie, sterowanie i wdrażanie 
do eksploatacji spalinowych zespołów 
prądotwórczych

ZAKŁAD	ENERGOELEKTRONIKI 
i  sterowania

 badanie i projektowanie energoelektronicz-
nych przekształtników energii

 badanie i pomiary oddziaływania prze-
kształtników energoelektronicznych na 
sieć zasilającą

 badanie i pomiary energoelektronicznych 
układów odzysku energii

 komputerowa wizualizacja i animacja 
urządzeń elektrycznych 

ZAKŁAD	TEChNIKI 	śWIETLNEj	
i  elektrotermii

 badanie trwałości oraz parametrów foto-
metrycznych, spektrofotometrycznych, 
kolorymetrycznych i elektrycznych źródeł 
światła, badania fotometryczne opraw oświe-
tleniowych oraz materiałów stosowanych 
w ich torach świetlnooptycznych

 projektowanie, pomiary i ocena jakości 
oświetlenia drogowego oraz oświetlenia 
miejsc pracy we wnętrzach, opracowanie 
projektów iluminacji zewnętrznej i wew- 
nętrznej obiektów architektonicznych 
w zakresie techniki świetlnej

 badania efektywności świecenia materiałów 
fotoluminescencyjnych (fluorescencyjnych 
i fosforescencyjnych)

 prowadzenie szkoleń w zakresie techniki 
świetlnej

 badania i pomiary parametrów elektrycznych, 
cieplnych i eksploatacyjnych elektrycznych 
urządzeń grzejnych (oporowych, indukcyj-
nych, mikrofalowych, pojemnościowych 
i innych), wyznaczanie rozkładów mocy 
cieplnej i temperatury w różnych ogrze-
wanych i nagrzewanych obiektach 
i urządzeniach przemysłowych; projek-
towanie i badanie układów pomiaru 
i regulacji temperatury w obiektach 
średnio- i wysokotemperaturowych

 prowadzenie szkoleń w zakresie 
elektrotermii

 

ZAKŁAD	METROLOGI I 
i  optoelektroniki

 sprawdzanie mierników wielkości 
elektrycznych

 dokładne pomiary wielkości rlc

 pomiary mocy i energii promienistej

 badanie wpływu zakłóceń zasilania na 
pracę odbiorników

 przeprowadzanie badań klimatycznych

 małoseryjny montaż powierzchniowy 
elementów elektronicznych

 pomiary termowizyjne

 projektowanie, budowa i testowanie urzą-
dzeń pomiarowo-kontrolnych w oparciu o: 
mikrokontrolery, układy programowalne, 
sterowniki plc, specjalizowane układy 
mems, moems, układy optoelektroniczne

 specjalistyczne szkolenia dotyczące wzor-
cowania, testowania i eksploatacji diagno-
stycznej aparatury pomiarowej

 e k s p e r t y z a  i  a n a l i z a  d a n y c h 
pomiarowych

Stanowisko szkoleniowe techniki mikroprocesorowej
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 Oferta 6
	 źródła 	energ i i 	e lek tryczne j

 audyt  energetyczny

 pomiary  emis j i  gazów

 ocena s iec i  e lek troenergetycznych

	 badanie 	 t rwałosc i 	urządzeń	e lek trycznych

	 d iagnostyka	urządzeń	e lek troenergetycznych

	 d iagnostyka	układu	 izo lacy jnego 	 transformatorów	energetycznych

ZAKŁAD	ELEKTROWNI	 I 	GOspODARKI	
ELEKTROENERGETyCZNEj

 opracowywanie założeń do planów zaopa-
trzenia gmin w ciepło, energię elektryczną 
i gaz

 opracowywanie koncepcji modernizacji 
źródeł energii elektrycznej i ciepła 

 doradztwo w zakresie wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii 

 ocena efektywności ekonomicznej 
przedsięwzięć związanych z budową 
i modernizacją źródeł energii elektrycznej 
i ciepła 

 wykonywanie audytów energetycznych 
w zakresie termomodernizacji budynków 
i racjonalizacji użytkowania energii w zakła-
dach przemysłowych 

 wykonywanie pomiarów emisji gazów 
spalinowych z instalacji energetycznych 
oraz pomiarów natężenia przepływu 
gazów 

 doradztwo w zakresie modernizacji i budowy 
instalacji w obiektach inteligentnych

ZAKŁAD	sIECI 	 I 	AuTOMATyKI	
ELEKTROENERGETyCZNEj	

 kompleksowa ocena sieci elektroenergetycz-
nych pod względem sposobu pracy punktu 
neutralnego sieci SN i propozycje rozwiązań 
elektroenergetycznej automatyki zabezpie-
czeniowej (w tym kursy i szkolenia) 

 pomiary, kryteria oceny i propozycje 
dodatkowej ochrony od porażeń w urzą-
dzeniach elektrycznych 

 ocena jakości energii elektrycznej w elek-
troenergetycznych układach zasilających 
i zakładach przemysłowych (w tym kursy 
szkoleniowe) 

 propozycje kompensacji mocy biernej 
i likwidowania zjawisk rezonansowych 
w sieciach elektroenergetycznych 

 opracowanie instrukcji dyspozytorskich 
i ruchowych dotyczących odbudowy 
systemu elektroenergetycznego po awarii 
katastrofalnej; analizy symulacyjne stanów 
awaryjnych pracy systemu elektroenerge-
tycznego; przeprowadzanie eksperymentów 
systemowych

 opracowanie ekspertyz w zakresie przyłą-
czania do systemu elektroenergetycznego 
farm wiatrowych i innych źródeł energii 
odnawialnej oraz opracowanie koncepcji 
zabezpieczeń sieci współpracujących 
z elektrowniami lokalnymi 

 komputerowe wspomaganie projektowania 
i eksploatacji sieci elektroenergetycznych 
– oprogramowanie wut, zwarcia i ksaz prze-
znaczone dla elektroenergetycznych spółek 
dystrybucyjnych i biur projektowych 

ZAKŁAD	uRZąDZEŃ	ROZDZIELCZyCh 
i  instal acji  elektrycZnych

 badanie wytrzymałości cieplnej długo-
trwałej i zwarciowej (cieplnej i dynamicznej) 
urządzeń elektrycznych i elektroenerge-
tycznych nn i SN 

 badanie trwałości i zdolności łączeniowej 
urządzeń elektrycznych 

 projektowanie sieci zasilających i odbior-
czych nn oraz SN 

 opracowywanie układów ograniczania prze-
pięć łączeniowych 



Laboratorium Zakładu Wysokich Napięć 
i Materiałów Elektrotechnicznych wykorzystywane 
w badaniach napięciowych i diagnostyce urządzeń 
elektroenergetycznych

Mobilne laboratorium pomiarowe do badania 
transformatorów energetycznych

 opracowywanie i wykonywanie proto-
typowych konstrukcji plazmotronów 
łukowych

 łukowe nanoszenie powłok metalicznych 
w próżni lub przy obniżonym ciśnieniu

 pomiary i diagnostyka urządzeń elek-
troenergetycznych (transformatorów, 
kabli, silników, kondensatorów, instalacji 
elektrycznych) 

 pomiary skuteczności ochrony przeciwpo-
rażeniowej w sieciach nn i SN 

ZAKŁAD	WysOKICh	NApIęć 
I 	MATERIAŁÓW	ELEKTROTEChNICZNyCh	

 diagnostyka układu izolacyjnego trans-
formatorów energetycznych wysokiego 
napięcia z użyciem metod opartych na 
wykorzystaniu odpowiedzi dielektrycznej 
w dziedzinie częstotliwości i czasu; 
badania odkształceń uzwojeń transfor-
matorów z wykorzystaniem funkcji przej-
ścia; badania papieru elektroizolacyjnego 
(stopień polimeryzacji, zawilgocenie) 

 kompleksowe badania oleju elektroizolacyj-
nego (chromatografia gazowa, wytrzyma-
łość elektryczna, rezystywność, zawartość 
wody)

 ocena stanu izolacji kabli elektroenergetycz-
nych średniego i wysokiego napięcia 

 badania wyładowań niezupełnych w urządze-
niach elektroenergetycznych z wykorzysta-
niem metody elektrycznej i akustycznej 

 pomiary natężenia pola elektrycznego, 
magnetycznego i gęstości mocy (linie 
elektroenergetyczne, stacje rozdzielcze, 
nadajniki radiowe, tv i gsm) 

 wyznaczanie rozkładu natężenia pola elek-
trycznego w układach izolacyjnych (izolatory, 
kable, transformatory) przy wykorzystaniu 
metod numerycznych 

 monitoring wyładowań niezupełnych 
w elektroenergetycznych urządzeniach 
wysokiego napięcia przy wykorzystaniu 
metody akustycznej 

 wykorzystanie kamery termowizyjnej do 
badania rozkładu temperatury w urządze-
niach elektroenergetycznych (zakres od 
-10°C do +200°C)

sZCZEGÓLNIE	ZWRACAMy	uWAGę	NA	
MOżLIWOśCI 	WyKONANIA:

 badań i doboru urządzeń elektroenerge-
tycznej automatyki zabezpieczeniowej 

 badań jakości energii elektrycznej 

 badań w zakresie bezpieczeństwa systemu 
elektroenergetycznego 

 badań urządzeń elektrycznych w zakresie 
zdolności łączeniowej i wytrzymałości 
zwarciowej 

 badań odbiorczych i eksploatacyjnych 
instalacji elektrycznych 

 diagnostyki stanu układu izolacyjnego 
transformatorów energetycznych wysokiego 
napięcia 

 pomiaru natężenia pola elektrycznego 
i magnetycznego w otoczeniu urządzeń 
elektroenergetycznych 

 badań izolacji kabli elektroenergetycznych 
wysokiego napięcia 

 analiz energetycznych, ekologicznych 
i ekonomicznych przedsięwzięć związa-
nych z budową lub modernizacją różnych 
rodzajów źródeł energii elektrycznej 
i ciepła

Instytut Elektroenergetyki

ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań 

tel.: +48 61 665 22 79

fax: +48 61 665 22 80

e-mail: office_iee@put.poznan.pl
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Konfokalny mikroskop Ramanowski
inVia firmy Renishaw

FIZYKI 
TECHNICZNEJ
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 Oferta 1
 ocena s tanu 

powierzchni

	 pomiar 	chropowatośc i

 wytwarzanie 
nanostruktur

 pomiar  nanoadhez j i

Instytut Fizyki 

Zakład Spektroskopii Ciała Stałego

ul. Nieszawska 13A, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 32 33, fax: +48 61 665 31 78

e-mail: arkadiusz.ptak@put.poznan.pl

http://www.phys.put.poznan.pl/fac_phys/wft-zscs.

html

Stanowisko mikroskopu sił atomowych do pracy 
w warunkach atmosferycznych – umożliwia obrazo-
wanie powierzchni i nanostruktur z nanometrową 
zdolnością rozdzielczą

Układ do pomiaru transmisji lub absorpcji światła 
w szerokim zakresie widmowym różnorodnych 
materiałów. Układ wykorzystuje spektrometr 
QE65000 firmy Ocean Optics i lampę DH2000 
BAL firmy Mikropack dającą światło w zakresie 
ultrafioletowym i widzialnym (200-950 nm). Pomiar 
jest dokonywany przy użyciu światłowodów

 obrazowanie topografii powierzchni, rozkładu 
domen magnetycznych, pomiar kontrastu 
materiałowego dla wszelkich materiałów 
(również miękkich bez naruszenia ich 
struktury) o nierównościach powierzchni 
nieprzekraczających 1-2 µm oraz pomiar siły 
adhezji w nanoskali za pomocą mikroskopów 
sił atomowych pracujących w atmosferze 
powietrza lub w warunkach bardzo wysokiej 
próżni

 obrazowanie rozkładu gęstości elek-
tronowej stanów powierzchniowych 
materiałów przewodzących lub półprze-
wodzących za pomocą skaningowych 
mikroskopów tunelowych pracujących 
w warunkach bardzo wysokiej próżni

Głowica ultrawysokopróżniowego skaningowego 
mikroskopu próbnikowego – umożliwia obrazo-
wanie powierzchni i nanostruktur z atomową 
(subnanometrową) zdolnością rozdzielczą
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 magnetorezystory, czujniki Halla, zarówno 
sygnałowe, jak i pomiarowe; zakres 
temperatur: 1-600 K i pól 0-15t ; jedyne 
czujniki Halla pracujące w atmosferze 
do temperatury 300°C

 metody naparowania cienkich warstw: 
termiczna, wybuchowa (flash evapora-
tion), laserem impulsowym i rozpylanie 
magnetronowe 

 pomiar natężenia pola magnetycznego (do 15  t) 
i jego gradientu czujnikami Halla 

 Oferta 2
 czu jn ik i 
półprzewodnikowe

 ha l lo trony

 naparowanie  c ienkich 
warstw

 pomiar  pó l 
magnetycznych

Instytut Fizyki 

Zakład Fizyki Komputerowej i Półprzewodników 

ul. Nieszawska 13A, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 31 89

fax: +48 61 665 31 78

e-mail: maciej.oszwaldowski@put.poznan.pl

http://fizyka.phys.put.poznan.pl/~labo/LabfizSens.html 

(Maciej Oszwaldowski)

 pomiar termicznej dezaktywacji metodami 
stacjonarnej spektroskopii fotoakustycznej 
(PAS) i spektroskopii LIOAS (rozdzielna 
w czasie Light Induced OptoAcoustic 
Spectroscopy)

 pomiary absorpcji, fluorescencji, opóź-
nionej luminescencji i fotonapięcia 

 wytwarzanie i badanie nanowarstw 
Langmuira-Blodgett

Instytut Fizyki 

Zakład Fizyki Molekularnej

ul. Nieszawska 13A, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 31 79 

fax: +48 61 665 31 78

e-mail: danuta.wrobel@put.poznan.pl 

http://www.phys.put.poznan.pl/fac_phys/wft-zfm.html

 opracowano rodzinę modeli matematycznych 
„fermentacji metanowej” w zastosowaniu do 
określania toksyczności biogazu powstają-
cego z odpadów organicznych

 oczekujemy współpracy z inżynierami 
praktykami w celu kalibracji, weryfikacji 
i praktycznego wykorzystania modeli

 posiadamy duże doświadczenie w mode-
lowaniu matematycznym biodegradacji 
zanieczyszczeń ścieków metodą osadu 
czynnego: praca układu komora napowie-
trzania – osadnik wtórny, optymalizacja 
procesu, praca komory wielokomórkowej

 Oferta 4
 gospodarka odpadami

	 ochrona	środowiska

 b io technolog ia

 procesy  enzymatyczne

	 t oksyczność 	mieszaniny	
t oksyn 

Instytut Fizyki, Zakład Fizyki 

Komputerowej i Półprzewodników 

ul. Nieszawska 13A, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 31 89, faks: +48 61 665 31 78

e-mail: jozef.grabowski@put.poznan.pl

http://www.phys.put.poznan.pl/fac_phys/wft-zfkp.html

 Oferta 3
 spektroskop ia 

e lek tronowa

 spektroskop ia 
f o toakustyczna

	 spektroskop ia 	opóźnione j	
luminescenc j i

	 badania 	e fek tów	
fo towol ta icznych	
w komórce 
e lek trochemiczne j

 badanie  organicznych 
układów	molekularnych
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 Oferta 6 
 mikroskop ia 

ramana

 skanowanie widm absorpcji  w świetle 
naturalnym i spolaryzowanym w zakresie 
widmowym 190-1100 nm i temperaturach 
od 273 do 373 K oraz pomiary próbek silnie 
rozpraszających światło

 pomiary fluorescencji, fosforescencji, 
chemi- i bioluminescencji w świetle 
naturalnym i spolaryzowanym w zakresie 
długości fali wzbudzającej 200-800 nm 
z obserwacją emisji w zakresie 200-900 
nm w temperaturach od 273 do 373 
oraz 77 K preparatów polimerowych 
i proszkowych

 rejestracja widm elektronowego rezonansu 
paramagnetycznego w temperaturze poko-
jowej, a także w zakresie temperatur 77-400 
preparatów o dużej stałej dielektrycznej

 pomiary zmian absorpcji lub emisji 
próbki, wywołanych stałym (0-60 mT) 
i modulowanym (modulacja 0-15 mT) 
polem magnetycznym, co pozwala badać 
wpływ pola magnetycznego na dyna-
mikę kontaktów rodników w roztworze, 
w zakresie widmowym 360-760 nm

Badania wykonywane są przy użyciu spek-
trometru inVia firmy renishaw o wysokiej 
czułości. 

Możliwość badań materiałów wykazujących 
fluorescencje przy użyciu światła laserowego 
w zakresie bliskiej podczerwieni (785 nm) oraz 
w szerokim zakresie temperatur 77-875K.

Istnieje również możliwość wykonania pomiarów 
rozpraszania ramana w zakresie niskoczę-
stotliwościowym (10 cm-1 od linii wzbudza-
jącej) – badania dynamiki sieci krystalicznej, 
niskoczęstotliwościowe drgania ciężkich jonów 
i molekuł.

Badane materiały (próbki) nie wymagają 
specjalnej preparatyki.

Nieinwazyjna metoda badań materiałów krysta-
licznych, cienkowarstwowych, półprzewodni-
kowych, biologicznych, farmaceutycznych, 
polimerowych oraz hetero- i nanostruktur. 
Pozwala na:

 spektroskopową charakteryzację 
materiałów

 identyfikację mieszanin, zanieczyszczeń 
i defektów

 określanie składu chemicznego i poziomu 
naprężeń struktur cienkowarstwowych

 konfokalne profilowanie głębokościowe 
z rozdzielczością 2 μm

 charakteryzowanie powierzchni materiałów 
z rozdzielczością przestrzenną 1μm

 Oferta 5
 absorpc ja 	uv-v is

	 f luorescenc ja

	 f luorescenc ja	
d ługożyc iowa

	 fos forescenc ja

 wolne  rodnik i

 e lek tronowy rezonans 
paramagnetyczny (epr)

Instytut Fizyki 

Zakład Fizyki Fazy Skondesowanej

ul. Nieszawska 13A, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 31 84, fax: +48 61 665 31 78

e-mail: henryk.manikowski@put.poznan.pl

http://fizyka.phys.put.poznan.pl/fac_phys/wft-zffs.html

Katedra Spektroskopii Optycznej 

ul. Nieszawska 13A, 60-965 Poznań

tel./fax: +48 61 665 31 64

e-mail: office_cos@put.poznan.pl

Spektrometr ramanowski  inVia firmy Renishaw 
– umożliwia badania materiałów wykazujących 
fluorescencje przy użyciu światła laserowego 
w zakresie bliskiej podczerwieni (785 nm) 
w szerokim zakresie temperatur 77K – 875K 
oraz konfokalne profilowanie głębokościowe 
z rozdzielczością 2µm.
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 Oferta 7
 wytwarzanie 

u l t rac ienkich warstw 
molekularnych 

	 okreś len ie 	właśc iwośc i	
optycznych barwnych 
wyświe t laczy	
c iek łokrys ta l icznych

	 pomiary 	właśc iwośc i	
optycznych monowarstw 
molekularnych 
na	podłożach	
s ta łych	metodami	
spektroskopowymi

 ocena powierzchni 
monowarstw za 
pomocą	mikroskop i i 	s i ł	
a tomowych	(a fm)

 pomiary  widm absorpc j i 
i 	 f luorescenc j i 	próbek	
c iek łych	 i 	s ta łych

 wytwarzanie ultracienkich warstw mole-
kularnych i nanocząstek na podłożach 
stałych metodą Langmuira-Blodgett; 
możliwość wytwarzania wielowarstw mole-
kularnych na podłożach hydrofilowych lub 
hydrofobowych

 pomiary absorpcji i emisji monowarstw 
molekularnych naniesionych na podłoża 
stałe przeźroczyste i nieprzeźroczyste za 
pomocą spektrofotometru transmisyjnego 
i odbiciowego oraz fluorymetru

 ocena powierzchni ciał stałych w nanoskali 
oraz naniesionych na nie monowarstw 
molekularnych za pomocą skaningowego 
mikroskopu sił atomowych (AfM)

 pomiar widm absorpcji i określenie stopnia 
uporządkowania barwników w wyświetla-
czach ciekłokrystalicznych pracujących 
w oparciu o efekt gościa – gospodarza 
(GH LCD)

Katedra Spektroskopii Optycznej

ul. Nieszawska 13a, 60-965 Poznań

tel./fax: +48 61 665 31 67

e-mail: tomasz.Martynski@put.poznan.pl

http://www.phys.put.poznan.pl/fac_phys/wft-kso.html
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 Oferta 1
 sys tem 

te lemetrycznego 
nadzoru

 scada
 Oferta 2
	 doradztwo	 i 	us ług i 

z  zakresu automatyki 
i 	robotyki	przemysłowej

 Oferta 3
 sys tem pomiarowy 

accino 

 sys temy b iometryczne 

System teLeCONtrOL udostępnia zaawan-
sowane funkcje związane z następującymi 
obszarami:

 monitoring i sterowanie procesami 
produkcyjnymi

 systemy nadzoru i optymalnego rozdziału 
energii (gaz, prąd, ciepło)

 systemy reagowania na stany alarmowe 
(ratownictwo)

Oferowany system zapewnia realizacje przykła-
dowo wymienionych systemów z wykorzysta-
niem aktualnych możliwości technologicznych 
– internet, łączność bezprzewodowa, urządzenia 
przenośne. 

Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów 
oferuje firmom i instytucjom usługi o charak-
terze doradczo-wykonawczym oraz współpracę 
w realizacji własnych wdrożeń. Pakiet usług obej-
muje realizacje projektów z zakresu automatyki 
i robotyki, ze szczególnym uwzględnieniem: 

 projektowania przemysłowych systemów 
sterowania w oparciu o popularne sterow-
niki PLC (Siemens, GE, B&R),

 integracji stanowisk zrobotyzowanych (KUKA, 
Stäubli) z systemami zewnętrznymi (np. stano-
wiska obróbki, montażowe, spawalnicze, 
itp.)

 integracji systemów sterowania w oparciu 
o przemysłowe sieci komunikacyjne (CAN, 
Profibus)

 projektowania układów sensorycznych do 
pomiaru odległości i wykrywania obecności 
(pomiar przesunięcia liniowego/kątowego, 
aktywne bariery świetlne, itp.)

 projektowania i wdrażania wizuali-
zacji procesów przemysłowych (HMI, 
SCADA)

 projektowania i budowy robotów mobilnych, 
np. do celów transportowych

Jednostka zatrudnia wykwalifikowanych pracow-
ników, którzy w swoim dorobku posiadają bogate 
doświadczenie, poparte wieloma zrealizowanymi 
projektami naukowymi i wdrożeniowymi. 

System ACCINO jest przeznaczony do wyzna-
czania parametrów ASI, tHIV i PHD przy testach 
zderzeniowych pojazdu z barierą drogową 
według normy PN-eN 1317. Urządzenie doko-
nuje rejestracji przyspieszeń i prędkości kątowej 
pojazdu zgodnie z normą PN-ISO 6487. 

Opracowane algorytmy w zakresie systemów 
biometrycznych obejmują m.in. zagadnienia 
diagnostyki stresu, identyfikacji mówcy, wielo-
ścieżkowej rejestracji dźwięku w komorze 
bezechowej, analizy w czasie rzeczywistym 
z zastosowaniem procesorów sygnałowych, 
wspomagania mowy osób laryngektomowa-
nych a także muzykoterapię. Oferta obejmuje 
również implementacje z użyciem oprogramo-
wania LabVIeW oraz modułów pomiarowych 
National Instruments. 

Katedra Inżynierii Komputerowej 

ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań 

tel.: +48 61 665 23 64

e-mail: pawel.sniatala@put.poznan.pl

Katedra Sterowania 

i Inżynierii Systemów

ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

tel.: + 48 61 665 21 99

e-mail: Jaroslaw.Majchrzak@put.poznan.pl

Katedra Sterowania 

i Inżynierii Systemów

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań 

tel.: +48 61 665 28 40

e-mail: Adam.Dabrowski@put.poznan.pl



65

 Oferta 5
 mobi lne  miasto

 Oferta 4
	 zarządzanie 	pracą	

szp i ta la  

 Oferta 6
	 inżynier ia	

oprogramowania

System Mobilne Miasto składa się z kilku 
komponentów. Podstawowy komponent umoż-
liwia pozyskiwanie danych o ruchu miejskim. 
Dane te są wykorzystywane przez zintegrowany 
mobilny system dla kierowców (przekazywanie 
informacji o warunkach ruchu drogowego, 
usługi nawigacyjne, informacje parkingowe 
itp.). Następny komponent to zintegrowany 
system dla transportu publicznego i pasażerów 
komunikacji miejskiej (wielomodowe połączenia 
komunikacyjne, pozycjonowanie autobusów 
i tramwajów, systemy informacji przystankowej 
itp.). System Mobilne Miasto zawiera spójną 
wizję wykorzystania rozwiązań mobilnych, 
popartą pracami projektowymi i implementa-
cyjnymi; możliwe jest sukcesywne wdrażanie 
poszczególnych jego komponentów.

Modułowy system informatyczny Eskulap to 
zaawansowany technologicznie, kompleksowy 
system wspomagający zarządzanie w jedno-
stce służby zdrowia. Z różnych modułów 
wchodzących w skład systemu mogą korzy-
stać pracownicy rejestracji, biura przyjęć, 
poradni, oddziałów, apteki, laboratoriów, działu 
ds. naliczania kosztów, kierownictwo szpitala 
oraz inni pracownicy szpitala. Zastosowane 
w systemie nowoczesne technologie zapew-
niają niezawodność pracy, bezpieczeństwo 
danych, dużą efektywność działania i możli-
wość rozbudowy systemu. System ten został już 
wdrożony w kilkudziesięciu szpitalach i klinikach 
na terenie całego kraju.

Specjaliści z zakresu inżynierii oprogramowania 
zatrudnieni w Instytucie Informatyki oferują 
wsparcie w doskonaleniu procesów wytwarzania 
oprogramowania. W szczególności w kompe-
tencjach zespołu znajdują się:

 metodyki zarządzania przedsięwzięciami 
informatycznymi takie jak eXtreme Pro-
gramming (XP), PRINCE2, jak również 
autorska metodyka XPrince łącząca zalety 
XP i PRINCE2 (http://www.xprince.net)

 metody pozyskiwania i zarządzaniem jakością 
specyfikacji wymagań dla systemów informa-
tycznych (m.in. metoda przypadków użycia)

 pomiar rozmiaru funkcjonalnego oprogra-
mowania (m.in. z wykorzystaniem metod 
IFPUG Function Point Analysis, Use Case 
Points, TTPoints)

 szacowanie pracochłonności wytwarzania 
oprogramowania

 budowa systemów pomiarowych w oparciu 
o metodyki GQM i GQM+Strategies

Zespół inżynierii oprogramowania posiada 
znaczne doświadczenie badawcze, jak również 
aktywnie współpracuje z firmami z branży 
informatycznej, świadcząc usługi doradcze 
oraz prowadząc liczne szkolenia (np. szko-
lenia realizowane w ramach projektu InMoSt: 
http://www.inmost.org.pl).

Od roku 2000 studenci, w ramach swoich 
prac inżynierskich i magisterskich, wykonują 
profesjonalnie zarządzane projekty progra-
mistyczne dla różnych firm i instytucji admini-
stracyjnych. Nadal możliwe jest nawiązywanie 
współpracy z firmami i instytucjami w zakresie 
realizowania przez studentów tematów 
badawczo-wdrożeniowych.

Instytut Informatyki

ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań 

tel.: +48 61 665 29 99

e-mail: jerzy.nawrocki@cs.put.poznan.pl

Instytut Informatyki

ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań 

tel.: +48 61 665 29 99

e-mail: jerzy.brzezinski@cs.put.poznan.pl

Instytut Informatyki

ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań 

tel.: +48 61 665 29 99

e-mail: mobile@cs.put.poznan.pl
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 Oferta 7
 rac jonalne 
szeregowanie 	zadań	
–	zwiększanie	
e fek tywnośc i 	produkc j i

Zatrudnieni w Instytucie Informatyki specjaliści 
zajmujący się problematyką szeregowania 
zadań oferują firmom i przedsiębiorstwom 
nawiązanie współpracy mającej na celu zwięk-
szenie efektywności produkcji. Właściwe usze-
regowanie zadań, które muszą być wykonane 
w procesie produkcji, często pozwala na 
uzyskanie znaczącego skrócenia czasu trwania 
cyklu produkcyjnego i tym samym na bezinwe-
stycyjne zwiększenie woluminu produkowanych 
wyrobów. to samo dotyczy również świadczenia 
usług – odpowiednie uszeregowanie zadań 
skutkuje zwiększeniem liczby zrealizowanych 
zleceń. 

Nowoczesne metody szeregowania zadań 
zostały już wdrożone w kilku przedsiębiorstwach 
regionu, przynosząc im wymierne korzyści. 
Wdrożenia te dotyczyły takich problemów, 
jak optymalizacja buforów, sekwencjono-
wanie półproduktów, optymalizacja przewozów 
i logistyka transportu, zarządzanie łańcuchem 
dostaw, analiza kosztów transportu towarów.

Instytut Informatyki 

ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań, 

tel.: +48 61 665 23 64

e-mail: grzegorz.pawlak@put.poznan.pl 
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 Oferta 8
 z in tegrowany 
system	 in formatyczny	
dla  lasów i  parków 
narodowych

 Oferta 9
 doradztwo i  eksper tyzy 

w zakres ie  sys temów 
in formatycznych

System INteLLIfOreSt udostępnia zaawan-
sowane funkcje związane z następującymi 
obszarami:

 ciągły monitoring środowiska naturalnego 
(nowoczesne sieci sensorowe, samoloty 
bezzałogowe)

 bezpieczeństwo przeciwpożarowe

 gospodarka leśna

 mobilne aplikacje dla pracowników 
leśnych

 informacja turystyczna

 monitoring zwierząt

System ten jest obecnie wdrażany w kilku gospo-
darstwach leśnych w kraju i za granicą.

Dla firm i instytucji oferujemy:

 doradztwo i ekspertyzy w zakresie 
systemów informatycznych

 realizowanie projektów informatycz-
nych, zarówno typowo komercyjnych jak 
i naukowo-badawczych

 dedykowane szkolenia i studia podyplo-
mowe w zakresie baz danych, hurtowni 
danych, eksploracji i analizy danych, 
technologii internetowych, technologii 
Oracle.

Zespół składa się z pracowników naukowo-
dydaktycznych Instytutu Informatyki, który 
w swoim dorobku posiada wiele zrealizowa-
nych projektów z zakresu szeroko rozumia-
nych systemów informatycznych, komercyjnych 
i naukowo-badawczych, w tym również projektów 
finansowanych przez Unię europejską.

Instytut Informatyki

ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań, 

tel.: +48 61 6 65 29 99

e-mail: mobile@cs.put.poznan.pl

Instytut Informatyki

ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań

e-mail: tadeusz.morzy@cs.put.poznan.pl
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Instytut Informatyki

ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań

tel.: + 48 61 665 29 97, 665 29 99

e-mail: office_cs@put.poznan.pl

 Oferta 10
 sys temy soa

Projektowanie systemów informatycznych z wykorzystaniem architektury bazującej na usługach 
(SOA). ta nowoczesna metodologia projektowania systemów informatycznych zakłada, że system 
jest zestawiany z modułów realizujących niezależne usługi.  Poszczególne moduły nie odwołują się  
bezpośrednio do innych modułów – są przeznaczone wyłącznie do realizacji pojedynczej usługi. 
Zadaniem projektanta jest więc przede wszystkim określenie zbioru usług niezbędnych w systemie 
informatycznym, przeznaczonym dla danego klienta. Jednostki systemowe wyższego rzędu, realizu-
jące bardziej skomplikowane operacje, tworzy się poprzez instrumentalizację, w której, za pomocą 
odpowiednich narzędzi programistycznych, grupuje się moduły wykonujące usługi podstawowe.

Projektowane za pomocą  metodologii SOA systemy są bardziej elastyczne – łatwo można modyfikować 
sposób realizacji poszczególnych usług, dodawać nowe usługi i dokonywać nowych instrumenta-
lizacji. Korzystną cechą jest ponadto możliwość wielokrotnego wykorzystania raz opracowanych 
modułów (usług).

Stosowanie architektury SOA daje najlepsze rezultaty przy tworzeniu systemów informatycznych dla 
większych przedsiębiorstw, które cechuje duża różnorodność i zmienność form działania. typowe 
przykłady to firmy handlowe  czy instytucje finansowe.
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 Oferta 11
 wie lokryter ia lne 

wspomaganie  decyz j i

Instytut Informatyki

ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań

tel.: + 48 61 665 29 97, 665 29 99

e-mail: office_cs@put.poznan.pl

Systemy wielokryterialnego podejmowania decyzji. W systemach informatycznych wspomaga-
jących podejmowanie decyzji występuje najczęściej problem wyznaczenia rozwiązania najlepszego 
z punktu widzenia wielu kryteriów, niekiedy sprzecznych. System wspomagający nie dostarcza 
zazwyczaj w takim przypadku pojedynczego rozwiązania (propozycji decyzji), a ustala zbiór rozwiązań, 
w których nie można poprawić jakości uzyskanej dla jednego kryterium bez pogarszania jakości 
wyliczonej dla innych kryteriów. Wyznaczony zbiór rozwiązań (decyzji) przedstawia się następnie 
użytkownikowi celem umożliwienia mu określenia swojego modelu preferencji, wskazującego, które 
kryteria i jakim stopniu są dla niego ważniejsze od innych. Proces budowania modelu preferencji 
ma najczęściej charakter iteracyjny. Użytkownikowi przedstawia się np. pary rozwiązań i odnotowuje 
jego wskazanie rozwiązania lepszego. Po przejrzeniu wszystkich par wyznacza się na nowo zbiór 
rozwiązań i przystępuje do ustalenia kolejnego przybliżenia modelu preferencji. Proces ten kończy 
się, gdy w zbiorze rozwiązań zostanie niewiele propozycji decyzyjnych, z których użytkownik może 
bezpośrednio wybrać decyzję najbardziej mu odpowiadającą.

Problem wielokryterialnego podejmowania decyzji występuje przy tworzeniu systemów informatycznych 
dla bardzo różnych zastosowań. Wymienić tu można zastosowania w medycynie (wspomaganie 
diagnostyki, szczególnie rozpoznawanie nagłych przypadków przez średni personel medyczny), 
zastosowania w systemach finansowych (np. budowanie portfela akcji, analiza ryzyka inwestycji) 
czy tez zastosowania w logistyce (optymalizacja tras transportowych, wybór lokalizacji dla przy-
szłych inwestycji). 



POLITECHNIKA POZNAŃSKA

INŻyNIErII 
ZArZądZANIA

WYDZIAŁ 
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 Oferta 1
 d iagnoza i  ocena 
sytuac j i 	przeds ię-
b iors twa,  ins ty tuc j i

Wydział Inżynierii Zarządzania oferuje Przed-
siębiorstwom pakiet usług o charakterze 
doradczym związanych z diagnozą i oceną 
sytuacji Przedsiębiorstwa w poszczegól-
nych obszarach jego działalności. Pakiet 
ten obejmuje:

AuDyT	KONKuRENCyjNOśCI	
pRZEDsIęBIORsTWA

 analiza i ocena pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa; wskazanie jego silnych 
stron na tle konkurencji i propozycja działań 
poprawiających pozycję konkurencyjną 
przedsiębiorstwa

reALIZAtOr:  Katedra Nauk Ekonomicznych (KN), 

office_ces@put.poznan.pl 

KIerOWNIK KAteDrY: prof. dr hab. eulalia Skawińska 

tel. 061 665 3393, eulalia.skawinska@put.poznan.pl

AuDyT	sysTEMu	MARKETINGu	
pRZEDsIęBIORsTWA

 analiza systemu marketingu przedsiębior-
stwa, diagnoza poprawności stosowa-
nych rozwiązań i narzędzi oraz zalecenia 
korekcyjne

AuDyT	sysTEMu	spRZEDAży	
pRZEDsIęBIORsTWA

 analiza systemu sprzedaży przedsiębior-
stwa, diagnoza poprawności stosowa-
nych rozwiązań i narzędzi oraz zalecenia 
korekcyjne

reALIZAtOr:  Katedra Marketingu i Sterowania 

Ekonomicznego (KMa), office_cmee@put.poznan.pl 

KIerOWNIK KAteDrY: prof. dr hab. inż. Władysław 

Mantura; wladyslaw.mantura@put.poznan.pl

 
audyt systemu planowania produkcji 
I	sTEROWANIA	jEj	pRZEBIEGIEM

 analiza systemu planowania produkcji 
i sterowania jej przebiegiem, przedsiębior-
stwa, diagnoza poprawności stosowa-
nych rozwiązań i narzędzi oraz zalecenia 
korekcyjne

AuDyT	ORGANIZACjI 	pRODuKCjI 
W	pRZEDsIęBIORsTWIE

 analiza organizacji produkcji w przedsię-
biorstwie, diagnoza poprawności stosowa-
nych rozwiązań i narzędzi oraz zalecenia 
korekcyjne

AuDyT	sysTEMu	LOGIsTyCZNEGO	
pRZEDsIęBIORsTWA

 analiza systemu logistycznego przedsię-
biorstwa, diagnoza poprawności stosowa-
nych rozwiązań i narzędzi oraz zalecenia 
korekcyjne

audyt stanu pRZyGOTOWANIA	
pRZEDsIęBIORsTWA	pRODuKCyjNEGO	
DO	WDROżENIA	sysTEMu	INFORMA-
TyCZNEGO	KLAsy	ERp	W	sFERZE	
pRODuKCjI	I	LOGIsTyKI

ANALIZA	pOpRAWNOśCI	sTOsOWANyCh	
W	pRZEDsIęBIORsTWIE	pROCEDuR	pOD 
KąTEM	DOsTOsOWANIA	ICh	DO	OGÓLNyCh 
Zasad modelu mrp ii 

 i szczegółowych rozwiązań oferowanych 
przez wybrany system oraz zalecenia 
korekcyjne

sZKOLENIA	Z	ZAKREsu	LEAN	sIGMA

reALIZAtOr:  Katedra Zarządzania Produkcją 

i Logistyki (KL), office_cpel@put.poznan.pl  

KIerOWNIK KAteDrY: dr hab. inż. Marek fertach, 

prof. nadzw. 

tel. 61 665 33 96, marek.fertsch@put.poznan.pl

 

 
AuDyT	sysTEMu	ZARZąDZANIA	
KADRAMI	W	pRZEDsIęBIORsTWIE

 analiza systemu zarządzania kadrami 
w przedsiębiorstwie, diagnoza popraw-
ności  stosowanych rozwiązań i narzędzi 
oraz zalecenia korekcyjne

reALIZAtOr: Katedra Zarządzania Produkcją 

i Logistyki (KL), office_cpel@put.poznan.pl  

dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka prof. nadzw., 

tel. 61 665 33 69, magdalena.wyrwicka@put.poznan.pl

doradZtwo i  konsultacje 
Z	ZAKREsIE	ROZWIąZAŃ	
ERGONOMICZNyCh

 poprawiających warunki pracy, wdrażania 
systemów zarządzania jakością i systemów 
zarządzania środowiskiem oraz wdrażania 
systemów klasy eRP 

reALIZAtOr: Katedra Zarządzania Produkcją 

i Logistyki (KL), office_cpel@put.poznan.pl 

Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski; 

tel. 61 665 33 74, leszek.pacholski@put.poznan.pl 
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 Oferta 2
	 badania 	 fores ight

Instytut Inżynierii Zarządzania

ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 33 74

e-mail: office_demf@put.poznan.pl

W jednostkach Wydziału Inżynierii Zarządzania pracują specjaliści zajmujący się od lat rozwojem 
przedsiębiorstw i rozwojem regionalnym.

Dla firm i instytucji oferujemy:

 warsztaty kreatywności

 warsztaty scenariuszowe

 dedykowane szkolenia lub studia podyplomowe dotyczące metodologii  
foresight

 analizę otoczenia zewnętrznego PeSt Polityczno-ekonomiczno-Społeczno-technologicznego

 badania typu foresight
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 Oferta 3
 tworzenie  k las trów

 Oferta 4
 badania  rynkowe 

i  market ingowe

WspOMAGAMy	TWORZENIE	KLAsTRÓW

W jednostkach Wydziału Inżynierii Zarządzania pracują specjaliści zajmujący się od lat praktycznie 
rozwojem MŚP.

Badanie stref wysokiej specjalizacji produktowej w regionie oraz warunków sprzyjających grupo-
waniu przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, w klastry, a także pomoc w ich tworzeniu to 
od kilku lat obszar badawczy wiodących pracowników Wydziału Inżynierii Zarządzania.

Oferujemy:

 gotowość włączenia się w działalność istniejących i tworzonych klastrów jako jednostka B+R

 warsztaty objaśniające ideę tworzenia sieci, także klastrów

 analizę warunków w aspekcie tworzenia skupiska firm o charakterze klastra

 pomoc metodyczną w formowaniu klastra

 badanie korzyści i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w klastrze

 diagnozowanie warunków tworzenia stref wysokiej specjalizacji produktowej lub technolo-
gicznej (klastrów)

 badanie przesłanek dla polityki rozwoju klastrów w regionie

 dedykowane szkolenia lub studia podyplomowe dotyczące rozwoju MSP w gospodarce sieciowej

Instytut Inżynierii Zarządzania

ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 33 74

e-mail: office_demf@put.poznan.pl

Katedra Marketingu i Sterowania 

Ekonomicznego

e-mail: office_cmee@put.poznan.pl

dr ewa Więcek-Janka; tel. 61 665 34 03

e-mali: ewa.wiecek-janka@put.poznan.pl

www.ewa-wiecek-janka.pl

pROjEKTOWANIE	I	REALIZACjA	BADAŃ	
MARKETINGOWyCh	W		ZAKREsIE:

 satysfakcji klienta

 jakości obsługi klienta

 wizerunku przedsiębiorstwa

 komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej 
przedsiębiorstwa

 k o n f l i k t ó w  w e w n ę t r z n y c h 
w przedsiębiorstwie

 inne (po uzgodnieniach ze zleceniodawcą)

ORGANIZOWANIE	I	pRZEpROWADZENIE	
warsZtatów dla pracowników 
w Zakresie::

 diagnozy i poprawy przepływu informacji

 rozwiązywania konfliktów wewnętrznych 
w przedsiębiorstwie (techniki behawioralne 
i poznawcze)

 technik negocjacji z zakresu: biznesu, 
sporów indywidualnych i zbiorowych, 
zarządzania personelem

 pracy w grupie i poprawy wydajności pracow-
ników przy wykorzystaniu autorskiej symula-
cyjnej gry kierowniczej „forMarket” 
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 Oferta 5
 b iznes  p lan

 s tra teg ia  rozwoju

	 anal iza 	 f inansowa

OFERujEMy	pRZEDsIęBIORCOM	I 	 INsTyTuCjOM:

 przygotowanie biznes planu

 opracowanie strategii rozwoju

 analizę finansową firmy

reALIZAtOr: Katedra Nauk Ekonomicznych (KN), office_ces@put.poznan.pl, dr Przemysław Bartkiewicz 

tel. 61 665 33 92, przemyslaw.bartkiewicz@put.poznan.pl

 przygotowanie ofert w postępowaniu o zamówienia publiczne

reALIZAtOr: Katedra Nauk Ekonomicznych (KN), office_ces@put.poznan.pl, dr inż. Arkadiusz Borowiec 

tel. 61 665 33 91, arkadiusz.borowiec@put.poznan.pl



POLITECHNIKA POZNAŃSKA

MASZyN 
rOBOCZyCH 
I TrANSPOrTu

WYDZIAŁ 
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Linia diagnostyczna pojazdów
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WYDZIAŁ  MASZyN rOBOCZyCH I  TrANSPOrTu

 Oferta 1
 badania 
wytrzymałościowe

 badania w komorze 
termicznej  Oferta 2

 inne	możliwości	
pomiarowe i badawcze 
na rzecz partnerów 
ze	stref y	gospodarczej  Oferta 3

 grafika	komputerowa, 
mes – kursy szkoleniowe

sTAŁE	usŁuGI	NAuKOWO-TEChNICZNE	

 badanie i analiza własności mechanicznych 
i reologicznych materiałów z wykorzystaniem 
maszyny wytrzymałościowej MTS Insight 
50 z komorą  termiczną i ekstensometrem 
optycznym. Unikalność maszyny wytrzymało-
ściowej polega na wyposażeniu jej w komorę 
termiczną, która pozwala na pomiary 
w różnych warunkach termicznych. 

   dane: siła rozrywająca/ściskająca – max 
50 kN, długość badawcza (przesunięcie 
trawersy) max 1100 mm, prędkość 
badawcza min. 0,001 mm/min, max 
500mm/min, wymiary maszyny 1613 x 720 
x 500mm, komora termiczna 150 x 250 x 
580mm, zakres temperatur do 200°C

 wykonywanie różnych zadań projektowania 
innowacyjnych i oryginalnych maszyn 
i urządzeń (opracowanie konstrukcji, budowa 
i wdrożenie do procesu wytwarzania)

 opracowanie ekspertyz z zakresu oceny stanu 
technicznego oraz bezpieczeństwa eksplo-
atacji maszyn i urządzeń mechanicznych

 wykonywanie badań specjalistycznych 
w laboratorium w zakresie technicznych 
aspektów wypadków drogowych i bezpie-
czeństwa maszyn

 archiwizacja  i analiza czasu pracy kierowców 
na podstawie danych z tachografów analo-
gowych i cyfrowych na bazie programu 
tIS-OffICe 

 ustalanie przebytej drogi, prędkości 
pojazdu, rekonstrukcja przebiegu wypadku 
lub kolizji drogowej na podstawie danych 
z tachografu cyfrowego

 badania elementów hydrauliki siłowej i elektro-
pneumatyki. Diagnostyka układów hydrau-
licznych i ekspertyzy z zakresu hydrauliki 
siłowej

 grafika komputerowa 2D i 3D i metody 
CAD

 podstawy zastosowania metody MeS

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

dr inż. Ireneusz Malujda

tel.: +48 61 665 22 44 

e-mail: ireneusz.malujda@put.poznan.pl

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

dr inż. ryszard raczyk

tel.: +48 61 665 22 44 

e-mail: ryszard.raczyk@put.poznan.pl

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

mgr inż. tomasz Podolski

tel.: +48 61 665 20 42 

e-mail: tomasz.podolski@put.poznan.pl

Maszyna wytrzymałościowa MTS Insight 50

Oprogramowanie Tiss-office z przystawką do odczytu
tarcz tachografów analogowych

Mapa naprężeń ramy nośnej wyznaczona metoda MES



 Oferta 4
 emis ja  spa l in

	 sk ładnik i 	 toksyczne

 d iagnostyka emisy jna 
s i ln ika

 tes ty  hamowniane

 Oferta 5
 pomiary  szybkozmienne

 wizual izac ja  procesów 
s i ln ikowych

 d iagnostyka 
bez inwazyjna s i ln ika

Opis badań: unikatowa aparatura, wraz  
z pełnym wyposażeniem hamowni silnikowych, 
umożliwia kompleksowe badania emisji z silników 
spalinowych o zapłonie samoczynnym i iskrowym 
oraz pojazdów w warunkach drogowych (samo-
chody osobowe, ciężarowe, autobusy, pojazdy 
pozadrogowe oraz środki transportu lotniczego). 
Pomiary dotyczą stężenia związków gazowych 
spalin oraz cząstek stałych i ich rozkładu wymiaro-
wego. Prowadzone są badania w zakresie nowo-
czesnych rozwiązań tj. napędów hybrydowych, 
reaktorów katalitycznych, filtrów cząstek stałych, 
nowoczesnych systemów spalania, układów 
wtryskowych oraz paliw alternatywnych.

Opis badań: wysokiej klasy aparatura umoż-
liwia pomiary szybkozmiennych wielkości silni-
kowych – AVL Indimodul (ciśnienie spalania, 
ciśnienie wtrysku paliwa, wznios iglicy rozpylacza, 
punkt zapłonu) oraz umożliwiającą obserwację 
(AVL engine Video System oraz kamera do 
szybkich zdjęć HSS5 firmy LaVision) wtrysku 
i spalania paliwa, bezinwazyjną i bezdemon-
tażową ocenę zużycia zespołu tłok-cylinder, 
ruchów precesyjnych zaworów oraz złożeń 
kinematycznych. Aparatura umożliwia badanie 
procesu wtrysku z dowolnym modelowaniem faz 
wtrysku do komory spalania silnika o zapłonie 
samoczynnym.

Instytut Silników Spalinowych i Transportu 

Zakład Silników Spalinowych

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 22 07

e-mail: office_ice@put.poznan.pl,

Instytut Silników Spalinowych i Transportu 

Zakład Silników Spalinowych

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel: +48 61 665 22 07

e-mail: office_ice@put.poznan.pl,

Badania środków transportu lotniczego

Kamera wysokiej rozdzielczości do 
badań procesów szybkozmiennych w tym 
procesów silnikowych (analiza procesu 
wtrysku i rozwoju płomienia) i innych np. 
rejestracja aktywacji poduszek powietrznych
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 Oferta 6
 konstrukc ja 

i  eksp loa tac ja 
maszyn

Badania w obszarze konstrukcji i eksploatacji 
maszyn rolniczych i maszyn budowlanych, 
a w szczególności maszyn do prac ziemnych:

 badania procesów wysiewu omłotu i separacji 
nasion, brykietowania materiałów roślinnych

 badania właściwości mechanicz-
nych gleb, gruntów i innych ośrodków 
polidyspersyjnych

 opracowywania specjalnych metod badania 
maszyn roboczych i procesów w nich zacho- 
dzących, w tym także modeli symulacyjnych

 projektowania i modelowania trójwymiaro-
wego konstrukcji maszyn roboczych oraz 
ich obliczeń funkcjonalnych i wytrzymało-
ściowych, w tym także metodą elementów 
skończonych (FEM)

 badania eksperymentalne maszyn rolniczych 
i do prac ziemnych, w aspekcie funkcjonalnym 
i wytrzymałościowym

 badania zużycia elementów maszyn pracu-
jących w ośrodkach ściernych

Wyposażenie:

 systemy pomiarowe firmy Hottinger-Baldwin 
Messtechnik: DMC+ oraz SPIDer 8, do 
pomiaru wielkości mechanicznych (naprężeń, 
odkształceń i przemieszczeń) w warunkach 
polowych i laboratoryjnych

 system pomiarowy do pomiaru sił szybko- 
zmiennych i obciążeń udarowych firmy 
PCB

 oprogramowanie komputerowe w zakresie 
CAD umożliwiające wykonywanie wirtualnych 
modeli trójwymiarowych maszyn, a także ich 
obliczanie wytrzymałościowe

 standardowy zestaw wyposażenia do 
analiz mechanicznych gleb i gruntów 
(aparat trójosiowy, edometry, wagi, wago-
suszarki laboratoryjne itp.)

 zestaw specjalnych stanowisk badawczych 
z własnym oprogramowaniem do badania 
elementów maszyn pracujących w gruncie 
oraz do badania procesów separacji wibro-
pneumatycznej i optoelektronicznej mate-
riałów granularnych

 zestaw uniwersalnych napędów elektrycz-
nych i hydrostatycznych do stanowisk 
laboratoryjnych

 precyzyjny system do prowadzenia i pozy-
cjonowana maszyn roboczych na polu 
z odbiornikiem GPS firmy trimble

Zakład Maszyn Roboczych

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 22 25

e-mail: office_wmmv@put.poznan.pl

ZAKłAd MASZyN rOBOCZyCH



81

 Oferta 7
	 maszyny	spożywcze

	 transpor t 	żywnośc i

Badania fizykochemicznych cech substancji 
spożywczych na potrzeby projektowania 
maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego:

 wpływ właściwości reologicznych surowców 
i produktów spożywczych na parametry pracy 
maszyn do ich przetwarzania

 optymalizacja ciągów transportowych oraz 
układów dozująco-pakujących do produktów 
sypkich, płynnych i pastowatych dla małych 
zakładów przemysłu spożywczego

Modelowanie zjawisk zachodzących 
w chłodniczych układach przechowywania 
żywności:

 wspomaganie projektowania przechowalni 
owoców i warzyw (modelowanie zjawisk 
w izolacji zimno- i parochronnej, progno-
zowanie zmiany wilgotności w przestrzeni 
przechowalniczej)

 symulacja numeryczna pracy podzespołów 
układów chłodniczych

 optymalizacja pracy układów chłodniczych 
pod względem energetycznym

 wspomaganie projektowania chłodniczych 
osuszaczy powietrza sprężonego oraz 
w pomieszczeniach produkcyjnych (do tzw. 
technologii „clean room”)

Optymalizacja procesu i środków chłodni-
czego transportu żywności:

 symulacja rozkładu temperatury w ładunku 
żywnościowym w różnych sytuacjach 
transportowych

 optymalizacja doboru agregatów chłodni-
czych do nadwozi izotermicznych

 kompleksowa ocena stanu termoizolacyjności 
nadwozi chłodniczych (w tym na zgodność 
z wymaganiami międzynarodowej umowy 
AtP)

 badania transportowych agregatów 
chłodniczych

 badania systemów kontroli temperatury 
w komorach transportowych

Podstawy sterowania niezawodnością 
eksploatacyjną maszyn urządzeń przemysłu 
spożywczego:

 metody stabilizacji niezawodności maszyn 
w fazie eksploatacji

 badania niezawodności linii produkcyjnych

 kształtowanie odporności na zużycie i zacie-
ranie warstwy wierzchniej węzłów ślizgowych 
maszyn spożywczych

 metody prognozowania wskaźników trwa-
łościowo-niezawodno-ściowych węzłów 
ślizgowych, zwłaszcza pracujących w środo-
wiskach aktywnych fizykochemicznie

 zmiana właściwości środków smarowych 
podczas eksploatacji

 starzenie się osłon termoizolacyjnych

 badania systemów uszczelniających w prze-
myśle spożywczym

Ekologiczna ocena rozwiązań technicznych 
maszyn spożywczych:

 inwentaryzacja głównych zagrożeń środowiska 
ze strony obiektów oceny oraz prowadzenie 
obliczeń ekobilansowych

 prośrodowiskowe kształtowanie lub mody-
fikacje maszyn i urządzeń, zwłaszcza prze-
mysłu spożywczego

 opracowanie charakterystyk (profili) oddzia-
ływania obiektów oceny na środowisko

Inżynieria jakości, w tym:

 projektowanie kryterialnych wzorców jakości 
maszyn i urządzeń

 kompleksowa ocena jakości maszyn i urzą-
dzeń oraz procesów z zastosowaniem analiz 
ilościowych

Wyposażenie:

 laboratorium maszyn spożywczych

 laboratorium podstaw chłodniczego prze-
chowywania żywności

 laboratorium badania chłodniczych nadwozi 
transportowych

 laboratorium komputerowe

 l a b o r a t o r i u m  b a d a n i a  u k ł a d ó w 
mechanicznych

 laborator ium badania mater ia łów 
eksploatacyjnych

Zakład Maszyn Spożywczych

i Transportu Żywności

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 58 52

e-mail: office_wmmv@put.poznan.pl

ZAKłAd MASZyN
SPOŻywCZyCH
I TrANSPOrTu
ŻywNOŚCI

Samochód chłodnia na badaniach ATP

Obraz z kamery termowizyjnej podczas 
badań ATP
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 Oferta 8
 pro jektowanie 	rozwiązań	 transpor towych	 i 	 l og is tycznych	(w	 tym	symulac je 	ruchu)

 pro jek towanie  s iec i  dys trybuc j i  t owarów

	 Audyty 	 log is tyczne 	 i 	 res trukturyzac ja 	 log is tyk i 	przeds ięb iors tw

	 Anal iza 	rynku	TsL	 i 	przeds ięwzięć 	 log is tycznych

	 Zarządzanie 	w	 transporc ie 	 i 	 l og is tyce 	(zarządzanie 	 taborem, 	persone lem,	
market ing iem)

 konstruowanie  komputerowych sys temów wspomagania  decyz j i

 Analiza, projektowanie i ocena rozwiązań 
transportowych w oparciu o makro- i mikro- 
symulację ruchu z wykorzystaniem programów 
VISUM, VISSIM, AIMSUN, eMMe. Usługa obej-
muje modelowanie sieci transportowej i alokację 
popytu (podróży z miejsc produkcji do miejsc 
atrakcji) w sieci, analizę rozłożenia potoków 
ruchu w istniejącej sieci, ocenę parametrów 
podróżnych (wykorzystanie infrastruktury trans-
portowej, czasy podróży, koszty podróży, itp.) 
oraz wariantową przebudowę sieci transpor-
towej wraz z symulacją ruchu i kompleksową 
oceną poszczególnych rozwiązań (wariantów) 
z wykorzystaniem metodyki wielokryterialnego 
wspomagania decyzji, np. metody: eLeCtre 
III, AHP, UtA, PrOMetHee II i in.

 Projektowanie sieci dystrybucji towarów 
- usługa obejmuje projektowanie nowej 
lub rozbudowę istniejącej sieci dystrybucji 
towarów. W projektach tych następuje okre-
ślenie optymalnej liczby, wielkości i lokalizacji 
obiektów (zakładów produkcyjnych, centrów 
dystrybucji, magazynów), przydział klientów 
(punktów odbioru) do poszczególnych maga-
zynów oraz zdefiniowanie obszarów obsługi, 
rozlokowanie zapasu towarów w sieci, opty-
malizacja przewozów w sieci itp. Do projek-
towania wykorzystuje się narzędzia symulacji 
(np. ExtendSIM) oraz optymalizacji (np. Evolver 
Industrial 5.0 lub OptQuest Solver) w powią-
zaniu z narzędziami wielokryterialnego wspo-
magania decyzji – wyboru jednego z rozwiązań 
(np. ELECTRE III lub PROMETHEE II).

 Audyt logistyczny przedsiębiorstwa - usługa 
obejmuje wszechstronną diagnozę sfery logi-
styki w dowolnym przedsiębiorstwie, w szcze-
gólności analizę efektywności gospodarowania 
w takich obszarach jak: produkcja, transport, 
magazynowanie, zaopatrzenie materiałowe, 
fizyczna dystrybucja towarów, technologie 
informacyjne (It).  Audyt prowadzony jest 
na poziomie strategicznym lub operacyjnym, 
a szczegółowej ocenie poddane są stosowane 
rozwiązania logistyczne (np. wielkość partii 
produkcyjnych, stosowane technologie, wyko-
rzystywany park maszynowy i tabor, częstotli-
wość i wielkość dostaw, rozlokowanie zapasu 
w magazynie itp.). 

 Przebudowa / rekonstrukcja logistyki przedsię-
biorstw – usługa często powiązana z audytem 
logistycznym, polegająca na usprawnieniu 
logistyki przedsiębiorstwa, a w szczególności 
poprawę efektywności gospodarowania 
w takich sferach jak: produkcja, transport, 
magazynowanie, zaopatrzenie materiałowe, 
fizyczna dystrybucja towarów, technologie 
informacyjne (IT). Przebudowa dotyczy 
procesów gospodarczych (np. eliminacja 
wąskich gardeł), struktury organizacyjnej 
w obszarze logistyki, technologii itp. Do prze-
budowy wykorzystane są narzędzia symulacji, 
np. Extend SIM, ARIS Business Simulator lub 
PowerSim oraz narzędzia optymalizacji (np. 
Evolver Industrial 5.0 lub OptQuest Solver)



83

 Analiza rynku usług logistycznych – usługa obej-
muje prowadzenie badań rynkowych w sektorze 
tSL (transport-spedycja-logistyka), a także 
w innych sektorach pokrewnych, np. sprzedaż 
i dystrybucja pojazdów, sektor paliwowy, sektor 
fMCG, i inne. Analiza prowadzona jest w oparciu 
o źródła pierwotne i wtórne. Jej specyfika polega 
na wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi 
ilościowych (np. narzędzia prognozowania, 
metody eksploracji danych). Przeprowadzona 
analiza pozwala na wyznaczenie wiarygodnych 
ocen benchmarkingowych przedsiębiorstw (np. 
rankingi ofert przewoźników lub operatorów 
logistycznych), określenie racjonalnych trendów 
i prognoz zjawisk w danej branży czy ustalenie 
obowiązujących standardów. 

 Analiza techniczno-ekonomiczno-społeczna 
przedsięwzięć logistycznych. Usługa polega 
na wieloaspektowej ocenie różnorodnych 
projektów logistycznych, w tym: budowy 
centrum logistycznego, organizacji wydarzeń 
o charakterze masowym, planowania niestan-
dardowych przewozów w systemie „door-to-
door”, trasowania przebiegu autostrad i linii 
kolejowych, budowy hoteli, obiektów spor-
towych, lotnisk, portów, dróg, itp. W analizie 
wykorzystuje się metodykę wielokryterialną, 
oceniając aspekty techniczne, ekonomiczne, 
społeczne, środowiskowe, bezpieczeństwa i in. 
konkretnych projektów logistycznych. 

 Zarządzanie taborem jest usługą realizowaną 
w oparciu o specjalistyczne jedno- i wielokryterialne 
metody optymalizacji. Poszczególne pakiety usługi 
obejmują rozwiązanie następujących problemów: 
marszrutyzacji pojazdów, czyli projektowania tras 
przewozowych (narzędzie Vr), kompozycji taboru – 
ustalania liczby i rodzaju pojazdów dopasowanych 
do specyfiki przewozów (narzędzie fC), przydziału 
pojazdów do zadań przewozowych, harmono-
gramowania pracy pojazdów, harmonogramo-
wania obsług i napraw taboru, wymiany taboru 
wraz z określeniem sposobu jego finansowania 
(narzędzie tABOr)

 Zarządzanie personelem w sferze logistyki jest 
usługą pozwalającą na optymalizację wykorzy-
stania zasobów ludzkich w oparciu o specja-
listyczne jedno- i wielokryterialne metody 
ilościowe. Usługa ta obejmuje: dobór (ranking 
kandydatów) pracowników z wykorzystaniem 
metod wielokryterialnych (metoda ELECTRE III), 
harmonogramowanie pracy załogi - tworzenie 
optymalnych planów pracy (narzędzie PEOPLE), 
ustalanie liczebności i dobór pracowników, 
przydział pracowników do zadań.

 Zarządzanie marketingowe w logistyce jest usługą 
umożliwiająca (w oparciu o metody ilościowe): usta-
lenie polityki cenowej dla określonych produktów 
i usług, optymalizację portfela usług transpor-
towo-logistycznych, optymalizację programów 
informacyjno-promocyjnych. W realizacji usług 
wykorzystywane są narzędzia optymalizacji (np. 
evolver Industrial 5.0 lub OptQuest Solver) lub 
wielokryterialnego wspomagania decyzji (np. 
eLeCtre III, AHP, UtA, PrOMetHee II).

 Projektowanie i konstruowanie specjalizowanych 
systemów wspomagania decyzji – usługa obej-
muje projektowanie i implementację kompute-
rową zaawansowanych systemów wspomagania 
decyzji pozwalających rozwiązywać złożone 
transportowo – logistyczne problemy decyzyjne. 
Usługa ta obejmuje wszystkie fazy tworzenia 
oprogramowania, a więc: rozpoznanie potrzeb 
klienta, planowanie i projektowanie systemu 
komputerowego, dobór metod i algorytmów, 
konstrukcję systemu –implementację kompu-
terową, testowanie systemu i jego wdrożenie 
wraz z obsługą posprzedażną.

Zakład Logistyki

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel. 61 665 22 30

www: http://transportation.put.poznan.pl
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 Oferta 9
 po jazdy samochodowe

 transpor t  drogowy

Badania ruchowe i stanowiskowe pojazdów 
samochodowych oraz maszyn z wykorzysta-
niem specjalistycznej aparatury:

 m.in. pomiary prędkości i intensywności 
rozpędzania samochodu, badania kierowal-
ności, charakterystyk trakcyjnych i procesu 
hamowania, także układów z ABS

 badania samochodów na hamowni 
podwoziowej

 badania dynamiczne wielkości mechanicz-
nych w maszynach roboczych i urządze-
niach dźwigowych, w tym cyfrowa obróbka 
wyników

Symulacje komputerowe w zakresie badania 
i konstrukcji pojazdów samochodowych 
i maszyn roboczych:

 symulacje numeryczne w zakresie pełnego 
obszaru dynamiki pojazdów samochodo-
wych z wykorzystaniem programów Matlab/
Simulink oraz ADAMS

 symulacje numeryczne w zakresie aerody-
namiki pojazdów samochodowych, zarówno 
w zakresie pełnych trójwymiarowych studiów 
aerodynamiki, jak i szybkich, uproszczonych 
testów porównawczych

 obliczenia wytrzymałościowe maszyn robo-
czych, pojazdów samochodowych i urzą-
dzeń dźwigowych, wykonywane z użyciem 
profesjonalnych systemów NAStrAN, 
COSMOS

Modelowanie i prototypowanie układów stero-
wania w pojazdach samochodowych:

 projektowanie i badania układów sterowania 
zawieszeń półaktywnych

 badania układów sterowania automatycznymi 
i zautomatyzowanymi skrzyniami biegów

 badania sterowników w symulacji ze sprzę-
towym sprzężeniem zwrotnym, tzw. symu-
lacji „hardware-in-the-loop”

Projektowanie stanowisk badawczych do 
badania podzespołów samochodów:

 prace obliczeniowe

 badania symulacyjne

 projekt wykonawczy i nadzór nad wykonaniem

Modelowanie matematyczne i optymalizacja 
systemów i procesów w transporcie:

 wspomaganie decyzji w transporcie – 
metodyka wielokryterialnego wspomagania 
decyzji, narzędzia i metody sztucznej inteli-
gencji, interaktywne metody analizy i rozwią-
zywania problemów decyzyjnych

 modelowanie symulacyjne procesów 
i systemów logistycznych – zastosowanie 
narzędzi zorientowanych na proces oraz 
obiektowo, analiza wydajności procesów

 prace wdrożeniowe w zakresie logistyki, 
modelowania ilości i lokalizacji centrów 
logistycznych oraz przepływu informacji

Optymalizacja eksploatacji pojazdów 
samochodowych:

 modelowanie procesów zachodzących 
podczas eksploatacji i ich wpływu na stan 
techniczny

 opracowanie metodyk badawczych rzeczywi-
stych obiektów dla potrzeb oceny procesów 
eksploatacji oraz dla diagnostyki

 ocena rozwiązań organizacyjnych 
i projektowych stacji recyklingu pojazdów 
samochodowych

 badania stanu fizycznego elementów 
pojazdów samochodowych i maszyn robo-
czych metodami nieniszczącymi 

Badania warstwy wierzchniej:

 badania wpływu stanu warstwy wierzchniej 
elementów maszyn na ich trwałość – części 
silników oraz łożyska toczne

 badania modyfikacji właściwości fizycznych 
i użytkowych warstw wierzchnich materiałów 
stosowanych w budowie maszyn i pojazdów 
samochodowych

 opracowywanie nowoczesnych technologii 
kształtowania warstwy wierzchniej części 
pojazdów samochodowych

 kombinowane obróbki powierzchniowe 
– obróbka cieplna i cieplno-chemiczna 
elementów samochodów i maszyn

 implantacja pierwiastków i modyfikacja 
warstw wierzchnich stopów żelaza z wyko-
rzystaniem wiązki laserowej – stopowanie 
i hartowanie laserowe

 zastosowanie metod uczenia maszynowego 
w problematyce powierzchniowej trwałości 
zmęczeniowej

 rozwijanie metod badawczych opartych na 
spektroskopii elektronów Augera i szumach 
Barkhausena

Wyposażenie:

 laboratorium badań ruchowych pojazdów 
samochodowych

 laboratorium projektowania i wdrożeń elek-
tronicznych układów sterowania w pojazdach 
samochodowych i transporcie

 laboratorium diagnostyki pojazdów 
samochodowych 

 laboratorium technologii obsługi i napraw 
oraz wytwarzania i regeneracji

 laboratorium badania warstwy wierzchniej 
elementów maszyn

 laboratorium komputerowego wspomagania 
projektowania pojazdów samochodowych 
oraz ich elementów i zespołów

 laboratorium systemów komputerowych 
w transporcie

 laboratorium wspomagania decyzji 
w transporcie i logistyce

 laboratorium modelowania procesów 
i systemów logistycznych

Zakład Pojazdów Samochodowych

i Transportu Drogowego 

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 22 36, 237, fax: +48 61 665 27 36

e-mail: office_wmmv@put.poznan.pl

ZAKłAd POJAZdów SAMOCHOdOwyCH 
I TrANSPOrTu drOgOwEgO

Stanowisko do badania zawieszeń
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Badania procesów konwersji energii:

 badania procesów spalania gazów, 
w tym gazów niskokalorycznych, w różnych 
warunkach z uwzględnieniem redukcji emisji 
substancji toksycznych 

 badania procesów spalania różnych paliw 
(stałych, ciekłych, gazowych, odpadowych 
i odnawialnych) w urządzeniach grzewczych 
i kotłach małej mocy w celu optymalizacji 
ich konstrukcji z uwzględnieniem emisji 
zanieczyszczeń gazowych 

 badania i optymalizacja skojarzonej gospo-
darki energetycznej z wykorzystaniem obiegów 
lewobieżnych i odnawialnych źródeł 
energii 

 badania konwersji energii w modelowym 
silniku spalinowym 

Badania przepływowych maszyn sprężających:

 badania maszyn sprężających i wykorzy-
stanie wyników do weryfikacji procedur 
projektowych i obliczeniowych maszyn 
sprężających 

 analiza pracy maszyn przepływowych 
i badanie kolektorów wentylatorów promienio-
wych i wentylatorów wysokociśnieniowych 

 badania niestacjonarnych trójwymiarowych 
przepływów w układach wirujących meto-
dami bezpośrednimi DNS z uwzględnieniem 
wymiany ciepła

Badania procesów transportu pędu i ciepła:

 badania wpływu turbulencji przepływu 
na procesy transportu pędu i ciepła na 
powierzchniach wybranych elementów 
konstrukcyjnych maszyn i urządzeń 

 zastosowanie zagadnień odwrotnych 
do analizy przepływu i pól temperatur oraz 

wielomianów cieplnych do zagadnień 
mechaniki płynów i przepływu ciepła

 badania symulacyjne wymiany ciepła 
i naprężeń termicznych na tarczach 
w i ru jących w różnych uk ładach 
geometrycznych

Badania urządzeń i systemów energetycznych:

 audyt ing energetyczny obiektów 
przemysłowych

 diagnostyka energetyczna i doskonalenie 
energetyczne procesów

 zagadnienia kogeneracji energii elektrycznej 
i ciepła

 diagnostyka energetyczna i doskonalenie 
eksploatacji turbin parowych i gazowych

 modelowanie współpracy maszyn i sieci 
transportu rurociągowego 

 doskonalenie konstrukcji kotłów na paliwo 
gazowe i paliwa odnawialne

 badania układów energetycznych i walidacji 
danych z pomiarów cieplnych

Badania gazów ziemnych i syngazów:

 chromatograficzna analiza składu gazu

 badania wartości opałowych oraz ciepła 
spalania

 pomiary i analizy spalin z urządzeń energe-
tycznych

Pomiary diagnostyczne maszyn cieplnych 
zasilanych gazem ziemnym.

 Oferta 10
 konwers ja  energ i i

	 maszyny	spręża jące

	 t ranspor t 	pędu	 i 	 c iep ła

 gazy  z iemne i  syngazy

 Oferta 11
 pro jek towanie  po jazdów 

szynowych (cad)

	 badania 	wytrzyma- 
ł ośc iowe	(MEs)

 badanie  dynamiki 
po jazdów (mBs)

 op tymal izac ja  konstrukc j i

 Analiza numeryczna zarówno istniejących konstrukcji, jak również tych będących jeszcze na etapie 
projektowania. Możliwa jest zarówno analiza wytrzymałościowa metodą elementów skończonych 
(obliczanie naprężeń w konstrukcji i jej wytrzymałości przy zadanych obciążeniach i warunkach 
brzegowych), jak również częstotliwościowa (wyznaczenie postaci i częstotliwości drgań własnych 
obiektu).

 Obliczenia dynamiki zarówno dla całych pojazdów (zachowanie na torze prostym lub w łuku 
o zadanym promieniu), jak również dla ich pojedynczych podzespołów (wałów, przekładni, 
osi, zawieszeń, zestawów kołowych itp). Możliwa jest np. analiza sił w punkcie styku między 
kołem a szyną oraz analiza zachowania koła na szynie (np. po wyjściu pojazdu z łuku), szcze-
gólnie ważna w przypadku niekonwencjonalnych sposobów napędu (np. tramwaj Combino), 
gdzie obrzeże koła ma tendencję do „ścierania” główki szyny wskutek braku właściwego 
centrowania w torze.

 Optymalizacja istniejących konstrukcji na podstawie zadanych kryteriów – np. redukcji masy, zwięk-
szenia wytrzymałości, poprawy własności fizycznych i mechanicznych, jak również termicznych. 
Możliwa optymalizacja np. zawieszenia pojazdu pod kątem komfortu pasażerów i zachowania 
odpowiedniej dynamiki, przekonstruowania części czołowej pojazdu pod kątem wytrzymałości 
na zderzenia, modyfikacje kształtu pudła, ramy wózka itp.

Katedra Techniki Cieplnej

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 22 12, fax: +48 61 665 22 81

e-mail: office_cte@put.poznan.pl

Instytut Silników Spalinowych i Transportu 

Zakład Pojazdów Szynowych

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 25 70

e-mali: franciszek.tomaszewski@put.poznan.pl

Turbina gazowa 
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 Oferta 12
 oceny	bezp ieczeństwa 
i 	 ryzyka	zagrożeń 
w	przemyśle 
i  w transporc ie

 Oferta 13
 wibroakustyczna 

d iagnostyka s i ln ików 
spal inowych oraz 
maszyn	 i 	urządzeń

	 cer ty f ikac ja 	drganiowa	
s i ln ików spal inowych

Opracowywanie metodyk zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w elementach sieci transporto-
wych. Budowa i oprogramowanie algorytmów szacowania ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa gene-
rowanych w transporcie lądowym. Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w przemyśle  
i w transporcie. rozwiązywanie problemów projektowania i organizacji systemów obsługiwania 
obiektów technicznych z wykorzystaniem metod rBM (risk Based Maintenance).

Diagnostyka drganiowa silników spalinowych, ocena stanu układów oraz procesów silnikowych. 
Wysokiej klasy aparatura pomiarowa firmy Brüel & Kjær umożliwia pomiar i analizę sygnałów 
diagnostycznych drgań i hałasu generowanych przez silniki spalinowe w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie dedykowane maszynom tłokowym (Brüel & Kjær reciprocating Machines) umoż-
liwia certyfikację i diagnostykę silników spalinowych i innych maszyn tłokowych zgodnie z normą 
ISO 10816-6.

Instytut Silników Spalinowych i Transportu 

Zakład Pojazdów Szynowych

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań 

tel.: +48 61 665 25 70 

e-mail: franciszek.tomaszewski@put.poznan.pl

Instytut Silników Spalinowych i Transportu 

Zakład Pojazdów Szynowych

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań 

tel.: +48 61 665 25 70 

e-mail: franciszek.tomaszewski@put.poznan.pl

ZAKłAd POJAZdów SZyNOwyCH
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 Oferta 14
 badanie 	 i 	 ocena	poz iomu	hałasu	 i 	drgań: 
•	generowanych	przez 	maszyny, 	urządzenia 
	 oraz 	środki 	 t ranspor tu 
•	 oddz ia ływujących	na	cz łowieka 
•	w	środowisku 

 badania  s truktura lne  maszyn 
urządzeń	 i 	po jazdów

 wysokiej klasy aparatura do pomiarów hałasu 
i drgań (system wielokanałowej rejestracji 
i analizy sygnałów wibroakustycznych PULSe 
oraz całkujące mierniki poziomu dźwięku 
typu 2250 i 2238 firmy Brüel & Kjær) umoż-
liwiają wykonanie kompleksowej rejestracji, 
analizy i oceny sygnałów akustycznych 
(w paśmie słyszalnym i infradźwięków) oraz 
drganiowych; system PULSe wykorzysty-
wany może być zarówno w diagnostyce 
maszyn i urządzeń, środków transportu 
i środowiska, jak i pomiarach normatyw-
nych i certyfikacji wyrobów ze względu na 
generowany hałas i drgania.

 symulator głowy i torsu oraz mikrofony 
douszne pozwalają na dokonanie oceny 
narażenia człowieka na hałas w otacza-
jącym go środowisku; w zakresie oceny 
drgań oddziaływujących na człowieka 
posiadana aparatura analizator typu 4447 
umożliwia ocenę komfortu i narażenia 
drganiowego człowieka na stanowisku 
pracy zgodnie z dyrektywą europejską 
(Human Vibration European Directive 
2002/44/EC)

 w zakresie pomiarów hałasu i drgań 
w środowisku sejsmiczny przetwornik 
drgań umożliwia pomiar drgań gruntu oraz 
na elewacjach budynków wzbudzanych 
przez przejeżdżające pojazdy lub pracu-
jące maszyny; posiadane oprogramowanie 
LimatM firmy Brüel & Kjær pozwala na 
tworzenie map akustycznych i ocenę hałasu 
w środowisku zgodnie z zakresem między-
narodowych norm zalecanych w Unii 
europejskiej do modelowania hałasu komu-
nikacyjnego i przemysłowego

 posiadana aparatura oraz specjalistyczne 
oprogramowanie pozwala na przeprowa-
dzenie kompleksowych badań dynamiki 
strukturalnej obiektów technicznych; 
w zakres kompetencji wchodzą analizy 
numeryczne z wykorzystaniem algorytmów 
MES i eksperymentalna weryfikacja uzyska-
nych wyników obliczeń; jesteśmy przy-
gotowani do badań modalnych obiektów 
rzeczywistych w ramach eksperymentów 
laboratoryjnych metodami klasycznymi, 
jak również w normalnych warunkach 
eksploatacji badanych obiektów

Instytut Silników Spalinowych i Transportu 

Zakład Pojazdów Szynowych

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań 

tel.: +48 61 665 25 70 

e-mail: franciszek.tomaszewski@put.poznan.pl

Hamownia silnikowa – stanowisko do badań 
parametrów silnika spalinowego i jego właściwości 
ekologicznych

System wielokanałowej rejestracji i analizy 
sygnałów wibroakustycznych
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 Oferta 15
 inżynier ia 	wir tua lna 

pro jek towania

Rekonstrukcja geometrii obiektów rzeczywi-
stych w trójwymiarowym środowisku CAD 
za pomocą systemów Inżynierii odwrotnej 
(Reverse Engineering):

 pomiary  przestrzenne obiektów za pomocą 
optycznych i stykowych metod skanowania 
3D: skaner laserowy LPX-600, skaner światła 
strukturalnego (prążkowy) Scanbright Profes-
sional, skaner stykowy MicroScribe 3D

 opracowywanie parametrycznych modeli 
geometrycznych na podstawie danych 
pomiarowych  w specjalistycznym oprogra-
mowaniu Geomagic Studio (przykładowe  
modelowane obiekty: pojazdy i ich elementy, 
modele tunelowe samolotów, archiwizacja 
i rekonstrukcja rzeźb, układ kostny czło-
wieka, odtwarzanie części maszyn i ich 
kontrola  oraz pomiary antropometryczne 
ciała człowieka)

Wykonywanie prototypów metodami szybkiego 
prototypowania (Rapid Prototyping):

 wytwarzanie modeli rzeczywistych na podstawie 
modeli CAD z wykorzystaniem przemysłowej 
maszyny thermoJet firmy 3D Systems lub 

trójwymiarowej drukarki Solido 3D-SD300-Pro 
firmy Solido 3D

 wytwarzanie modeli rzeczywistych na 
podstawie modeli CAD z wykorzystaniem 
frezarki 3-osiowej Mini 700

 wykonywanie niskociśnieniowych odlewów  
z tworzyw sztucznych z zastosowaniem form 
silikonowych 

 ocena design’u  projektowanego obiektu 
– tworzenie makiet i modeli obiektów również 
w naturalnej skali

Zawansowane modelowanie geometryczne 
oraz wizualizacje z zastosowaniem technik 
Virtual Reality:

 modelowanie geometrii 3D z zastosowaniem 
zaawansowanych technik tworzenia skom-
plikowanych kształtów,  np. płatów, łopatek, 
obiektów biologicznych w różnych systemach 
CAD (SolidWorks, CAtIA v5, rhinoceros)

 wizualizacje fotorealistyczne – profesjo-
nalny „rendering” projektowanych obiektów 
z wykorzystaniem stacji graficznych oraz 
specjalistycznych modułów renderujących 

 wizualizacje stereoskopowe z wykorzysta-
niem technik Virtual reality

Wielkoskalowe analizy numeryczne struktu-
ralne oraz przepływowe z wykorzystaniem 
komputerów równoległych o wielkiej mocy 
obliczeniowej oraz specjalistycznego opro-
gramowania stosowanego w przemyśle 
lotniczym:

 symulacje numeryczne w zakresie struk-
tury projektowanej konstrukcji oraz analiza 
wytrzymałości 

 symulacje numeryczne w zakresie aero-
dynamiki obiektów oraz przepływu płynu 
wewnątrz konstrukcji 

 symulacje numeryczne interakcji struktura-
płyn 

Wykonywanie pomiarów ruchów człowieka 
z wykorzystaniem technologii Motion Capture:

 rejestracja parametrów ruchu całego ciała 
człowieka z wykorzystaniem egzoszkieletu 
Gypsy 5 
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 rejestracja parametrów ruchu palców dłoni 
człowieka z wykorzystaniem rękawic pomia-
rowych 5Dt Glove 

 przetwarzanie danych pomiarowych 
z systemów Motion Capture oraz analiza 
w modułach ergonomicznych komputero-
wych systemów CAD (CAtIA v.5) 

Wykonywanie pomiarów termicznych z wyko-
rzystaniem kamery termowizyjnej:

 badania oraz analiza rozkładu temperatury 
obiektów technicznych, części maszyn oraz 
obiektów biologicznych z wykorzystaniem 
kamery termowizyjnej NeC-Avio t700 

 

Wyposażenie:

 laboratorium inżynierii wirtualnej

 laboratorium szybkiego prototypowania

 laboratorium wielkoskalowych obliczeń struk-
turalnych oraz przepływopwych 

 laboratorium komputerowe wspomagania 
projektowania oraz wirtualnej rzeczywistości

Kursy i szkolenia:

 zaawansowanych metod modelowania 
powierzchniowego i bryłowego w systemach 
CAtIA v5, SolidWorks, rhinoceros

 analiz numerycznych metodą elementów 
skończonych – obliczenia strukturalne oraz  
przepływowe

 skanowania trójwymiarowego (reverse engi-
neering) oraz rekonstrukcji geometrii

Zakład Metod Projektowania Maszyn

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań 

tel.: +48 61 665 22 56 

e-mail: bogdan.branowski@put.poznan.pl
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Analizator powierzchni i porowatości, model 
ASAP 2020 (producent: Micromeritics)
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 Oferta 1
	 związki	

powierzchniowo czynne

 rad iochemia

	 anal iza 	ś ladowa	
i  spec jacy jna

	 mater ia ły 	e lek trodowe

	 s topy 	międzymeta l iczne

 recykl ing

 oznaczanie związków powierzchniowo czyn-
nych w wodach powierzchniowych

 oznaczanie siarki(II) w środowisku 
niewodnym

 obrazowanie zjawisk chemicznych

 radiochemia i ochrona radiologiczna

 nieorganiczna analiza śladowa i specjacyjna: 
zastosowanie analitycznej spektrometrii 
atomowej (AAS, IC/MIP/DCP-OeS) i spek-
trometrii mas w oznaczaniu pierwiastków 
i ich form specjacyjnych

 wytwarzanie galwanicznych powłok 
metalicznych i tlenkowych oraz elektro-
chemiczna obróbka powierzchniowa

 synteza, badania właściwości i funkcjono-
wania materiałów elektrodowych i elektro-
litów chemicznych źródeł prądu, m.in. ogniw 
litowo-jonowych, niklowo-wodorkowych, 
ogniw paliwowych i superkondensatorów 
elektrochemicznych

 synteza i właściwości stopów między-
metalicznych, węglowych materiałów 
nanostrukturalnych i kompozytów 
węglowych

 opracowanie elektrochemicznych procesów 
magazynowania wodoru w materiałach 
nanostrukturalnych

 elektrochemiczna synteza związków 
chemicznych, wytwarzanie czujników 
elektrochemicznych

 elektrochemiczne metody oczyszczania 
wody i ścieków przemysłowych

 recykling materiałów przemysłu 
elektrochemicznego

Instytut Chemii 

i Elektrochemii Technicznej

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 23 03

fax: +48 61 665 25 71

Spektrometr emisyjny z plazmą 
sprzężoną indukcyjnie 

Komora z argonową atmosferą 
ochronną (producent: Jacomex)

Dyfraktometr rentgenowski z systemem analizy 
promieniowania jonizacyjnego, model 475 
(producent: Molecular Dynamics)
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 Oferta 2
 c iecze  jonowe

	 napełn iacze

 adsorbenty

	 nośnik i

 procesy  ekstrakcy jne

 

 metody  separac j i

	 redukcja	oporów	przepływu

	 fo topo l imeryzac ja

	 b iomater ia ły

 suszenie  hybrydowe

 synteza, właściwości i zastosowanie cieczy 
jonowych 

 otrzymywanie napełniaczy, adsorbentów 
i nośników związków organicznych

 procesy ekstrakcyjne

 niekonwencjonalne metody separacji

 fizykochemia powierzchni 

 optymalizacja hydrodynamiki i procesów 
wymiany w aparatach rurowych, filmo-
wych i rozpryskowych oraz mieszalnikach 
mechanicznych i statycznych

 metody redukcji oporów przepływu w rurach 
prostych, zakrzywionych i wężownicach oraz 
w elementach dających lokalne wartości 
oporów

 badania eksploatacyjne wybranych insta-
lacji przemysłowych

 otrzymywanie biorozkładowych materiałów

 ocena właściwości fizykochemicznych 
tworzyw sztucznych

 stopione polimery termoplastyczne 
w procesie wytłaczania

 wytwarzanie i kształtowanie właściwości 
wysokonapełnionych kompozytów poli-
merowych w procesie wytłaczania folii

 zastosowanie fotopolimeryzacji do otrzy-
mywania i przetwórstwa tworzyw polime-
rowych, w tym tworzyw do zastosowań 
specjalnych

 synteza, charakterystyka oraz właściwości 
użytkowe ekstrahentów z grupy pochod-
nych pirydyny

 synteza pochodnych izochinolinowych i ich 
charakterystyka fizykochemiczna

 wykorzystanie metod modelowania mo- 
lekularnego w projektowaniu syntezy 
i ocenie właściwości substancji biolo-
gicznie aktywnych

 biodegradacja ropopochodnych za pomocą 
bakterii i drożdży w obecności surfaktantów 
naturalnych i syntetycznych

 biomateriały

 analiza jakościowa i ilościowa preparatów 
farmaceutycznych, charakteryzowanie 
biomateriałów, napełniaczy i polimerów 
metodami chromatograficznymi

 modelowanie procesów suszenia hybry-
dowego i ich optymalizacja

 analiza deformacji i naprężeń suszarniczych 
oraz ich doświadczalne monitorowanie 
za pomocą metody emisji akustycznej

 ultradźwiękowe metody badań struktury 
i właściwości fizycznych materiałów

 membranowe metody separacji

 otrzymywanie i właściwości niejonowych 
środków powierzchniowo czynnych na 
bazie surowców odnawialnych

 charakterystyka fizykochemiczna, dyspersyjna 
i morfologiczna napełniaczy, pigmentów, 
kompozytów tlenkowych i innych substancji 
nieorganicznych

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

pl. M. Skłodowskiej-Curie 2, 60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 37 49

fax: +48 61 665 36 49

e-mail: office_tce@put.poznan.pl
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