
Aparatura:  

 Pracownia nr 144 

1. Fibropraph Pomiar długości włókien w pęczkach 

2. Zgrzeblarko-mieszarki  
laboratoryjne 

Przygotowanie run, ocena zawartości zanieczyszczeo we włóknach 

3. Almeter Pomiar długości włókien w taśmach 

4. Aparat FM-19 Pomiar karbikowatości włókien 

5. Zrywarki FM-27 Wytrzymałośd pojedynczych włókien 

6. Mikroskopy projekcyjne Pomiar średnicy włókien 

7. Zrywarka do pęczków Pomiar wytrzymałości włókien w pęczkach 

8. Urządzenie FM-24 Urządzenie do cięcia do cięcia pęczków włókien 

9. Przyrząd do skurczu wiązki 
włókien 

Wyznaczanie skurczu wiązki włókien 

10. Aparat Air-Flow Wyznaczanie średniej średnicy włókien 

11. Aparat Micronaire Wyznaczanie średniej średnicy włókien 

12. Aparat Pressley Pomiar wytrzymałości włókien w pęczkach 

13. Stelometer Wyznaczanie wytrzymałości włókien w pęczkach 

14. Zrywarka do słupków wełny Pomiar grubości i wytrzymałości słupków wełny 

15. Segregator Johannsen-
Zwiegle’a 

Segregacja włókien na klasy długościowe do wyznaczenia długości 
włókien 

16. Wagi analityczna –nośności 
200 g 

Wyznaczanie masy próbek 

17. Wagi torsyjne  o różnych 
zakresach 

Wyznaczanie masy małych próbek 

18. Wyposażenie pomocnicze do 
badao włókien 

Eksykatory, ciecze immersyjne, noże dwukrawędziowe o różnych 
rozstawach, płytki szklane do pomiaru długości włókien, płytki pluszowe, 
szkiełka przedmiotowe i nakrywkowe. 

 Pracownia nr 145 

1. Uniwersalna maszyna 
wytrzymałościowa INSTRON 
TT-BM o zakresie 0-5 kN z 
komorą do niskich i wysokich 
temperatur 

Badania wytrzymałości i sprężystości przy rozciąganiu, zginaniu i 
ściskaniu dowolnych materiałów. 

2. Uniwersalna maszyna 
wytrzymałościowa INSTRON 
1112 o zakresie 0-5 kN  

Badania wytrzymałości i sprężystości przy rozciąganiu, zginaniu i 
ściskaniu dowolnych materiałów. 

3. Maszyna wytrzymałościowa 
INSTRON sterowana 
komputerowo o zakresie 0-
25 kN 

Badania wytrzymałości i sprężystości przy rozciąganiu, zginaniu i 
ściskaniu dowolnych materiałów. 

4. Relaksometr Wyznaczanie zmian długości płaskich wyrobów włókienniczych 
poddanych działaniu stałej siły. 

5. Stanowisko do badania 
skędzierzawienia 

Wyznaczanie zmian długości pasm nitek modyfikowanych po obróbce 
wodno-termicznej do wyznaczania wskaźników skędzierzawienia 

6. Motaki  Przygotowywanie pasm nitek  

 

-2- 

7. Sprawdzian pasmowy Wyznaczanie rzeczywistej długości nitki w pasmach 

8. Skrętomierze Wyznaczanie kierunku i liczby skrętu nitek 



9. Waga analityczna 200 g Wyznaczanie masy próbek 

10. Wagi torsyjne o różnych 
nośnościach 

Wyznaczanie masy małych próbek 

 Pracownia nr 161 

1. Xenotest Wyznaczanie odporności wybawieo na światło sztuczne 

2. DURAMETR Wyznaczanie retardacji wydłużeo nitek, płaskich wyrobów 
włókienniczych i innych materiałów 

3. ALAMBETA Przyrząd do wyznaczania parametrów termo-izolacyjnych płaskich 
wyrobów włókienniczych 

4. PERMETEST Wyznaczania współczynnika przenikania ciepła i pary wodnej płaskich 
wyrobów włókienniczych 

5. Aparat do kondycjonowania Wyznaczanie wilgotności tekstyliów 

6. Aparat do kondycjonowania 
małych próbek 

Wyznaczanie wilgotności włókien na podstawie suszenia małych próbek 

7. Psychrometry Assmana Wyznaczanie wilgotności powietrza 

8. Psychrometr punktu rosy Wyznaczanie wilgotności powietrza 

9. Barometr rtęciowy Pomiar  ciśnienia barometrycznego 

10. Grubościomierze Pomiar grubości płaskich wyrobów 

11. Suszarka laboratoryjna Suszenie prób 

12. Zrywarka do nitek Zrywarka do nitek z możliwością nastawiania dowolnego rozstawu 
zacisków w zakresie 0 – 500 mm 

13. Skrętomierze Wyznaczanie kierunku i liczby skrętu nitek 

14. Waga techniczna Waga o nośności 1000 g 

15. Waga analityczna Waga o nośności 200 g 

16. Wagi torsyjne Wagi o różnych nośnościach 

17. Katetometr Pomiar wysokości 

 Pracownia nr 163 

1. Zrywarka TEXTENSER Wytrzymałośd płaskich wyrobów włókienniczych 

2. Aparat Turbo-Weatester Wyznaczanie odporności na ścieranie 

3. Accelerotor Wyznaczanie odporności na ścieranie 

4. Aparat Schopper Wyznaczanie odporności na ścieranie 

5. Urządzenie do zaciągania 
oczek z komorą do oceny 

Urządzenie do badania skłonności dzianin do zaciągania oczek wraz z 
komorą do oceny i wzorcami. 

6. Przyrząd do kąta mięcia Wyznaczanie odporności na mięcie na podstawie kata zagniecenia 

7. Urządzenie do mięcia Urządzenie do mięcia metodą walca ze wzorcami do oceny 

8. Aparaty na wypychanie Pomiar wytrzymałości na wypychanie płaskich wyrobów włókienniczych 
za pomocą powietrza 

9. Przyrząd do wielokrotnego 
zginania 

Wyznaczanie odporności na wielokrotne zginanie próbek płaskich 
wyrobów włókienniczych 

10. Rob-step Urządzenie do oceny odporności włókienniczych pokryd podłogowych na 
dynamiczne działanie obciążenia 

11. Przyrząd do statycznego 
ściskania WPP 

Urządzenie do oceny odporności włókienniczych pokryd podłogowych na 
statyczne działanie obciążenia 

12. Aparat do pillingu Aparat do badania pillingu metodą skrzynkową ze wzorcami do oceny 

13. Aparat do ściśliwości nitek Pomiar liczności nitek w tkaninach 
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14. Pill-tester Urządzenie do oceny pillingu 



15. Wear-tester Urządzenie do badania odporności na ścieranie płaskich wyrobów 
włókienniczych 

16. Aparat do przepuszczalności 
powietrza 

Pomiar przepuszczalności powietrza przez płaskie wyroby włókiennicze 

17. Aparaty do układalności Wyznaczanie układalności wielokierunkowej płaskich wyrobów 
włókienniczych 

18. Aparaty do sztywności 
zginania 

Pomiar sztywności zginania płaskich wyrobów włókienniczych metodą 
stałego kąta 

19. Grubościomierze Pomiar grubości płaskich wyrobów włókienniczych 

20. Waga analityczna Waga nośności 200 g. 

 

 

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