
Aparatura:  

1. Sorpcjometr Pomiar sorpcji cieczy tekstyliów, rejestracja i analiza krzywej sorpcji, 
statystyczna obróbka wyników 

2. Przyrząd do badania 
właściwości fizjologicznych 
materiałów włókienniczych 
wraz z komorą 
klimatyzacyjną. 

Badanie właściwości fizjologicznych - oporu cieplnego i oporu pary 
wodnej tekstyliów w oparciu o PN-EN 31092:1998 oraz samodzielnie 
zdefiniowane procedury badawcze. 

3. Tensjometr procesowy Badania napięcia powierzchni cieczy i ciał stałych, badania gęstości, 
badaniea podciągania cieczy, kąta zwilżania oraz grubości włókien. 

4. Aparat do badania 
wodoszczelności metoda 
pomiaru ciśnienia 
hydrostatycznego. 

Urządzenie pozwala na dokładne i szybkie ustalenie przepuszczalności 
wody przez materiały tekstylne. Zakres ciśnienia: 2 bary według 
gradientu lub metody ciśnienia stałego. Standardowa powierzchni 
pomiarowa (w kształcie koła) - 100 cm2. 
Aparat spełnia normy: PN-EN20811: 1997, PN-ISO 811:1997, 
EN20881:1992, 
ISO811:1981 

5. Aparat do badania 
przepuszczalności powietrza. 

Urządzenie pozwala na dokładne i szybkie ustalenie przepuszczalności 
powietrza przez materiały tekstylne. 
Aparat spełnia normy: AFNOR G07-111, ASTM D 737, ASTM D 3574, BS 
5636, 
DIN 53887, EDANA 140.I, EN ISO 7231, EN ISO 9237, JIS L 1096-A, TAPPI T 
25I 

6. Kawabata Evaluation System 
(KES) 

Modułowy system służący do oceny właściwości związanych z odczuciami 
sensorycznymi. W oparciu o ocenę zmian zachodzących pod wpływem sił 
sprężystych wyznaczane są wskaźniki komfortu sensorycznego oraz 
wartośd Total Hand Value. 

7. system do oceny komfortu 
użytkowania FAST 

Modułowy system służący do oceny właściwości związanych z odczuciami 
sensorycznymi. W oparciu o ocenę zmian zachodzących pod wpływem sił 
sprężystych wyznaczane są wskaźniki komfortu sensorycznego. W 
przypadku wyrobów wełnianych możliwe jest również wskazanie 
potencjalnych miejsc błędów technologicznych. 

8. zestaw wag analitycznych Zestaw wag obejmuje wagi o nośności do 750 g, 22 g, 6 g i 2 g oraz wago 
suszarkę. Zestaw jest wykorzystywany do pomiarów grawimetrycznych, 
gęstości oraz wilgotności właściwej małych próbek wyrobów 
włókienniczych 

 komora wielkogabarytowa Stanowisko umożliwiające prowadzenie badao w warunkach 
kontrolowanej symulacji warunków klimatycznych. W komorze znajduje 
się manekin do analizy właściwości biofizycznych odzieży 

 manekin termiczny Manekin umieszczony w komorze wielkogabarytowej pozwala na ocenę 
wskaźników biofizycznych odzieży w warunkach ich symulowanego 
użytkowania. Manekin uwzględnia wydatek cieplny wytworzony podczas 
pracy, symuluje ruch i odprowadzanie ciepła przez oddech. 

 kamera termowizyjna Układ umożliwia ocenę właściwości termicznych płaskich wyrobów 
włókienniczych. 

 Aparat Bundesmanna układ umożliwiający odpornośd materiałów odzieżowych na działanie 
deszczu, zgodnie z normami europejskimi 

 

 



 Podpis osoby odpowiedzialnej i mającej nadzór nad stanem majątku w laboratorium: 
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