
1. 
Elektrometr  Keithley 

Instruments 

 

Elektrometr prod. Keithley Instruments typ 610C umożliwia pomiary:  

napięcia (od 0,001 do 100)V, prądu (od 10 
–14

 do 0,3) A ; rezystancji 

(od 100 do 10 
14

)  ; ładunku (od 10 
–13

 do  10 
–5 

) Coulomba .  

2 Zasilacze stabilizowane 

DC 

Zasilacz DC: typu 218 (RFT, Germany) Napięcie regulowane  od 

(0,01do 3000)V, max. 0,03A 

Zasilacz DC: typu 5121 (Unitra, Polska) Napięcie regulowane (od 0 do 

24)V, max0,5A oraz  (od 0 do 6)V, max 2,5A   

3.  Zestaw do badania 

rezystancji materiałów 

Urządzenie wykorzystywane jest do badań rezystancji materiałów, 

charakterystyk prądowo- napięciowych w polu DC. 

Zestawy elektrod pomiarowych umożliwiają badania rezystancji 

powierzchniowej, skrośnej materiałów zgodnie z normami PN EN  

4. Urządzenie do badania 

czasu półzaniku 

ładunku 

elektrostatycznego 

Zestaw DRQ (produkcja krajowa) sprzężony z komputerem umożliwia 

badania wg BS 2782/250C 1976 „Antistatic behaviour of film. Field 

window method”. Wg standardu badane są próbki płaskie metodą 

elektryzacji indukcyjnej w polu elektrostatycznym.  Napięcie elektrody 

ładującej regulowane od 50 do 500V (w 10 zakresach). 

Po naelektryzowaniu analizowany jest proces deelektryzacji próbki w 

sposób bezkontaktowy na drodze pomiaru potencjału 

powierzchniowego próbki,  rejestracja krzywej rozładowania odbywa 

się  automatycznie z nastawianym czasem próbkowania od 0,2 ms do 

200ms  (w 7 zakresach).  

5. Komora 

klimatyzacyjna 

Urządzenie prod. Feutron GmbH (Germany), typ KPK 600 

Pojemność 600 l. Zakres regulacji temperatury (od + 5 do 60) 
0
C z 

dokładnością  0,5 
0
C. Zakres regulacji wilgotności względnej (od 

10do100)% z dokładnością 2%. Zamontowane przepusty na froncie 

komory, umożliwiają manipulowanie w komorze. Dodatkowe 

przepusty w ściance komory umożliwiają połączenie aparatury 

kontrolno-pomiarowej z kondycjonowaną próbką. 

Komora wykorzystywana jest do kondycjonowania próbek oraz 

prowadzenie badań w zunifikowanych warunkach temperatury i 

wilgotności względnej powietrza 

6 Zetasizer Nano Analizator typ Nano ZS z rodziny Zetasizer Nano prod.  pozwala 

zmierzyć 3 podstawowe parametry dla cząstek/molekuł w dyspersjach 

cieczowych:  

1) wielkość (mierząc prędkość ruchów Browna cząstek techniką DLS - 

Dynamic Laser Scattering nazywaną inaczej spektroskopią z korelacją 

fotonową – PCS),  

2) 2)potencjał zeta – wyznaczając ruchliwość elektroforetyczną przy 

zastosowaniu techniki laserowego pomiaru prędkości ruchu cząstek i 

zjawiska Doppler’a (technika Laser Doppler Velocimetry – LDV),  

3) 3) masę cząsteczkową – na podstawie procesu statycznego 

rozpraszania światła (Static Light Scattering – SLS) 

Pomiary obejmują następujące układy: 

1)układy koloidalne – pomiar wielkości cząstek oraz potencjału zeta w 

celu określenia stabilności przechowywanego układu, 

2)nanocząsteczki – pomiar wielkości, polidyspersji oraz potencjału 

zeta pozwalających na zoptymalizowanie procesu wytwarzania 

nanocząstek, 3) białka i inne biomolekuły – ocena obecności 

agregatów, testowanie optymalnych warunków krystalizacji, badanie 



tworzenia oligomerów 

 

 


