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1. Wspólne projekty 
 

Instytut Inżynierii Środowiska KUL w Stalowej Woli powstał w roku 2011. Wciąż 

niezakończony projekt budowy bazy naukowo-dydaktycznej w Stalowej Woli uniemożliwił 

pełną działalność naukowo-badawczą Instytutu. W 2014 roku KUL przejął zbudowany w 

ramach projektu PARP budynek Inżynierii Materiałowej wraz z wyposażeniem w aparaturę 

naukową. W tym też roku został uruchomiony nowy kierunek studiów w zakresie inżynierii 

materiałowej. We wrześniu 2015 roku został przyjęty w użytkowanie drugi budynek Inżynierii 

Środowiska. Obecnie kończy się proces jego wyposażenia w meble, sprzęt i aparaturę naukową. 

Instytut Inżynierii Środowiska KUL w Stalowej Woli pragnie w pełni włączyć się w rozwój 

przemysłu oraz szeroko rozumianego sektora gospodarki małych i średnich 

przedsiębiorstw, zarówno w Stalowej Woli, jak i w obrębie województwa 

podkarpackiego. Deklarujemy przy tym możliwość pełnej pomocy i współpracy 

naukowej, w prowadzonej przez Państwa działalności badawczo-rozwojowej. 

Szczególnie interesuje nas nawiązanie współpracy w tworzeniu wspólnych projektów z 

małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MSP). Projekty te chcielibyśmy realizować 

wspólnie z Laboratorium Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli. Na dotacje z 

nowej puli Funduszy Europejskich, przyznanych Polsce na lata 2014-2020, w pierwszej 

kolejności mogą liczyć firmy, które planują prace badawcze i rozwojowe. Środki na ten cel 

zarezerwowane są w programie Inteligentny Rozwój, w ramach działania 1.1 Projekty 

B+R przedsiębiorstw. Instytucją odpowiedzialną za udzielanie wsparcia jest Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). 

W perspektywie 2020 Funduszy Unijnych, duży nacisk kładziony jest na 

współpracę pomiędzy przedsiębiorcami a sektorem nauki. Stąd niezbędna jest 

współpraca, m. in. w projektach B+R przedsiębiorstw programu Inteligentny Rozwój, w 

tym: 

● 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, 

● 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. 

Dokumentacja konkursowa określa, że konieczne jest „zdobywanie, łączenie, 

kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny 

nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu 

opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług”. Istotne jest 

również, żeby wypracowane rozwiązania były nowością, co najmniej w skali polskiego 

rynku. Dodatkowo projekt musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację, 

których wykaz stanowi element dokumentacji konkursowej. Eksperymentalne prace 

rozwojowe mogą obejmować definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych 

rozwiązań, a także opracowanie prototypów, projektów pilotażowych, testowanie 

nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym 

model warunków rzeczywistego funkcjonowania. Wytworzone prototypy mogą służyć 

dalszemu udoskonalaniu lub celom komercyjnym, w przypadku, gdy są produktem 
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końcowym, ale ich produkcja jest zbyt kosztowna, aby służyły jedynie do demonstracji i 

testom. Jest istotnym, aby, podstawowym wynikiem projektu były innowacje 

produktowe. Elementem dodatkowym mogą również rozwiązania będące innowacją 

marketingową lub organizacyjną. 

Przedsiębiorcy ubiegający się w dotacje z obu poddziałań mogą zaplanować 

współpracę z innymi podmiotami na zasadzie podwykonawstwa. Wartość takich zleceń 

nie może przekroczyć 50 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Zgodnie z 

dokumentacją, jako koszty podwykonawstwa należy rozumieć zlecanie stronie trzeciej 

części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod 

bezpośrednim nadzorem realizatora projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez 

strony trzecie. 

Wszystkie te prace mogą być zlecane wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu 

instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej 

organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 

83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega 

ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o 

której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.  

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli w 

skład, którego wchodzi Instytut Inżynierii Środowiska posiada kategorię B. Może więc 

uczestniczyć w pracach badawczo-rozwojowych na rzecz MSP. 
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2. Struktura 

Badania dla potrzeb sektora gospodarki, w zakresie szeroko pojętej inżynierii 

materiałowej – analizie, opracowaniu, scharakteryzowaniu nowych materiałów i struktur 

będą realizowane w ramach: 

 

3. Dane kontaktowe 

ul. Kwiatkowskiego 3A, 37-450 Stalowa Wola 

tel. +48 15 642 25 63 
       +48 15 642 25 42  

Osoby do kontaktu: 

Adresy stron www: 

 Instytut Inżynierii Środowiska 

www.kul.pl/instytut-inzynierii-srodowiska,14779.html 

 Fundacja Uniwersytecka 

www.stalwol.pl 

 Inkubator Technologiczny 

www.itstw.pl 

 

 

 

 

 

 

Wydział 
Zamiejscowy 

Nauk o 
Społeczeństwie 

w Stalowej 
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Fundacja 
Uniwersytecka 
Stalowa Wola

Instytut 
Inżynierii 

Środowiska

Inkubator 
Technologiczny 

sp. z o. o.

http://www.kul.pl/instytut-inzynierii-srodowiska,14779.html
http://www.stalwol.pl/
http://www.itstw.pl/
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4. Główne obszary działalności 

 

 

K
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a 

W
o

la

Kształcenie na poziomie 
inżynierskim w zakresie inżynierii 
materiałowej i środowiska (także 

magisterskim)

Prowadzenie badań naukowych

Doradztwo w zakresie nowych 
technologii, materiałów, metod i 

technik analitycznych

Wykonywanie raportów 
technicznych, ekspertyz

Wykonywanie opinii o 
innowacyjności

Szkolenia dla przedsiębiorców, 
małych średnich firm, etc.

Szkolenia z zakresu spawalnictwa

Realizacja Projektów Badawczo-
Rozwojowych w ramach projektów 

z Funduszy Unijnych

Partnerstwo w projektach UE
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5. Obszary badawcze 

Hasła: 

 Analiza struktury materiałów 

 Synteza materiałów 

 Polimery 

 Ceramika 

 Metale 

 Stal i stopy metaliczne 

 Kompozyty  

 Odporność korozyjna 

 Właściwości mechaniczne 

 Badanie zawartości pierwiastków 

 Analiza defektów struktury 

 Obrazowanie mikroskopowe 

 Analiza zawartości związków i pierwiastków w próbce 

 Wpływ zanieczyszczeń na środowisko 

 Szybka wizualizacja prototypu (Rapid prototyping) – druk 3D 

 Korozja i jej zapobieganie 

 Właściwości elektrochemiczne 

W ramach posiadanej kadry i aparatury naukowej jesteśmy w stanie wykonać 

następujące badania i analizy: 

 

Analizy dotyczące metali i stopów: 

 identyfikacja składników mikrostruktury  

 rozkłady twardości (metodą Rockwella) i mikrotwardości (metodą Vickersa) 

 analiza i mikroanaliza składu chemicznego  

 ocena jakości obróbki cieplnej i cieplnochemicznej  

 badania przełomów i przyczyn pękania  

 badania innych właściwości fizykochemicznych  

 wykonanie zgładów i zdjęć struktury wraz z ich interpretacją. 

 

Badania z zakresu Mikroskopii Elektronowej (SEM): 

 identyfikacja mikrostruktury badania morfologii i rozmieszczenia wydzieleń 

 identyfikacja dyfrakcyjna mikrostruktury 

 mikroanaliza rentgenowska (EDS) 

 mikroanaliza chemiczna jakościowa (rozkład pierwiastków w postaci map) i 

ilościowa 

 badania przełomów wraz z analizą przyczyn zniszczenia materiału.  

 

Technologie spawalnicze: 

 robotyzacja i automatyzacja procesów spawalniczych 
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 szkolenie z zakresu spawalnictwa i dla spawaczy przy współudziale ośrodków 

zewnętrznych 

 analiza spawanych materiałów i wyrobów. 

Metody rentgenowskie: 

 badania dyfrakcyjne materiałów litych i proszkowych promieniami X, 

 analiza fazowa, 

 analiza ilościowa i jakościowa,  

 pomiar wielkości krystalitów oraz parametrów sieci (np. nanomateriały). 

 

Technologie proszkowe i nanomateriały: 

 mechaniczna synteza  

 wysokoenergetyczne mielenie materiałów 

 przygotowanie i sproszkowanie materiałów 

 rozdrabnianie - mielenie materiałów wysokoenergetycznymi młynkami 

planetarnymi (Fritsch „Pulverisette 5”) 

 wyznaczanie powierzchni właściwej materiałów o różnej porowatości i wielkości 

ziarna (niskotemperaturowa adsorpcja azotu, argonu i innych gazów - 

Quantachrome NOVA 1200e Surface Area and Pore Size Analyzer). 

 

Technologie powierzchni 

 morfologia powierzchni - badania struktury powierzchni: mikroskopia AFM, XPS, 

mikroskopia Ramana 

 badania mikro- i nanostruktury wszystkich typów materiałów mikroskopem AFM 

- badanie morfologii powierzchni w zakresie obszarów od kilkunastu nanometrów 

do kilkudziesięciu mikrometrów  

 pomiar chropowatości 

 badanie właściwości powierzchniowych różnych materiałów – pomiar kąta 

zwilżania i wyznaczanie swobodnej energii powierzchniowej 

 badanie adhezji 

 badanie grubości powłok na powierzchniach metalicznych 

 korozja i jej badanie za pomocą Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej. 

 

Technologia druku 3D 

 Wydruk za pomocą drukarki 3D elementów prototypów 

 Wydruk na bazie materiałów polimerowych: ABS, PLA techniką FDM 

 Wsparcie w projektowaniu CAD i przygotowania prototypów 
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6. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi 

 

Współpraca z krajowymi ośrodkami naukowymi: 

 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 Politechnika Rzeszowska 

 Politechnika Poznańska 

 Wydział Technologii Chemicznej, 

 Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania 

 Politechnika Wrocławska 

 Instytut Fizyki 

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 Wydział Fizyki 

 Wydział Chemii 

 Centrum NanoBioMedyczne 

 Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. 

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi: 

 Forschungzentrum Juelich, Institute of Complex Systems, Soft Condensed Matter 

(ICS-3), Niemcy 

 Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences Università degli Studi di 

Trieste, Włochy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inżynieria Materiałowa KUL Stalowa Wola Strona 9 
 

7. Sprzęt  

 

Inżynieria środowiska i materiałowa KUL 

 Mikroskop polaryzacyjny 
 Mikroskop metalograficzny 
 Zestaw do analizy obrazu (kamera, komputer, oprogramowanie do metalografii) 
 miernik elektrochemiczny uniwersalny 
 polarymetr 
 refraktometr 
 inkubator z wytrząsaniem 
 zestaw do spektroskopii impedancyjnej 
 zestaw do pomiaru kąta zwilżania i tensjometr 
 młynek planetarny 
 młyn tarczowy 
 młynek mielący 
 piec komorowy 1100st 
 analizator XRF 
 SEM 
 maszyna wytrzymałościowa 
 młot udarnościowy 
 aramis - optyczny czujnik pomiarowy 
 twardościomierz 
 wagosuszarka 
 siłomierz 
 spektrofotometr FTIR 
 spektrofotometr UV-Vis 

Inkubator Technologiczny 

Szczegóły na stronie: www.itstw.pl/1002/uslugi-laboratoryjne  

http://www.itstw.pl/1002/uslugi-laboratoryjne

