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Co oferujemy? 

Uzyskanie wiedzy technicznej i naukowej dotyczącej właściwości 
materiałów, która pomoże rozwiązać problemy badawcze 
związane z opracowaniem nowych produktów, usług, technologii. 

 Bezpłatny dostęp do ośrodków badawczych; 

 Bezpłatne konsultacje z ekspertami; 

 Darmowe pomiary próbek materiałów w ramach 

krótkoterminowych usług badawczych. 



Centra Badań dla Przemysłu 

Wsparcie dla firm uczestniczących w naborach obejmuje:  

 

 

 

 

 

 Kryterium sukcesu Centrów Badań dla Przemysłu w długoterminowej perspektywie to pogłębiony kontakt z 
firmami i stworzenie profesjonalnej oferty pośrednictwa w rozwiązywaniu wyzwań produktowych i 
procesowych poprzez usługi badawcze.       

   
W przyszłości, usługi międzynarodowej Sieci Centrów Badań dla Przemysłu będą odpłatne 
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Krótkoterminowe usługi badawcze 

• Nie realizujemy badań w tradycyjnym znaczeniu, lecz pomiary. 

• Podstawą do przeprowadzenia pomiarów jest dobrze przygotowana/ne 
próbka(i) przez przedsiębiorcę. 

• Zakres pomiarów: charakterystyka próbki, właściwości próbki, zmiany 
zachodzące w próbce pod wpływem zmiennych, kontrolowanych warunków 
środowiskowych. 

• Firma powinna wiedzieć, dlaczego zależy jej na realizacji pomiaru. Nie musi 
wiedzieć, jakie techniki badawcze, metody analityczne, aparatura są potrzebne 
do realizacji badań 

• Interpretacja wyników pomiarów krótko-terminowych dostarczana w formie 
raportu, który przygotowuje zespół badawczy wykonujący pomiar i Centrum 
Wsparcia dla Przemysłu.  



Nabór 

  III nabór trwa do 30 września br.  

 

 Wniosek składamy przez portal www.baltic-tram.eu lub przez irec@fii.org.pl. 
Formularz wniosku jest bardzo prosty. 

 

  Decyzja międzynarodowego zespołu oceniającego w przeciągu 2 tygodni od 
wpłynięcia wniosku w wersji elektronicznej. 
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Badanie naprężeń szczątkowych w stopie Al 

 
• Badanie przeprowadzono na synchrotronie w DESY.  
• Metoda badania: dyfrakcja promieniowania RTG. 
• Próbki ze stopu aluminium poddane procesowi laserowego utwardzania warstwy wierzchniej.  

Uzyskanie informacji o odkształceniach w materiale oraz 
otrzymanie wytycznych dotyczących wykonania dalszych 
dodatkowych badań szczegółowo opisujących naprężenia. 

Badanie elementu w miejscu spiętrzeń naprężeń (w dnie karbu). 

Rys. Uproszczony zestaw doświadczalny. 



Stabilność termiczna szminki 

• Badanie zrealizowane na potrzeby łotewskiej firmy kosmetycznej Dzintars. 
 

• XRD (dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego) została użyta w  DESY 
w celu zbadania zmian strukturalnych i wykazania stabilności termicznej 
w próbkach szminki w zakresie temperatur między -50 +50 ° C. 



Potencjał leczniczy produktów kosmetycznych 

• Badanie realizowane jest dla polskiej firmy kosmetycznej Cossi.  
 

• Zarekomendowano do przebadania potencjału leczniczego półproduktu 
zawierającego fulereny:  

 IF PAN- XRD (dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego), SEM 
(elektronowa mikroskopia skaningowa), EDS (spektrometria z dyspersją 
energii), XPS (spektroskopia fotoelektronowa). 

UW - HPLC (wysokosprawna chromatografia cieczowa).  

 



Zachęcamy do kontaktu 
www.baltic-tram.eu, irec@fii.org.pl  

Masz pytania lub nie wiesz czy nasze możliwości badawcze są adekwatne do potrzeb Twojej firmy? 
Skontaktuj się z nami: 

Piotr Piwowarczyk   Jakub Chajdecki 
COO     ILO 

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych  
ul. Cegielniana 4a, 30-404 Kraków 
+48 601  189 795  
www.fii.org.pl 
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