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O NAS
W Łukasiewicz - Instytucie Tele- i Radiotechnicznym od wielu lat prowadzone są badania 
nad zjawiskami ultradźwiękowymi.  W ostatnim okresie prace badawcze koncentrowały się 
na zastosowaniu techniki ultradźwiękowej w technologiach i urządzeniach do zgrzewania,  
przemysłowej technologii oczyszczania oraz dla potrzeb medycyny ogólnej i weterynaryjnej. 
Posiadane doświadczenie oraz kompetencje pozwoliły na opracowanie szeregu technologii 
i konstrukcji z wykorzystaniem efektów ultradźwiękowych.

mgr inż. Marcin Kiełbasiński
Dyrektor

Centrum Technologii Przemysłowych
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Modułowa zgrzewarka  
ultradźwiękowa SONIC WELDER

Sonic Welder to nowa generacja modułowych zgrzewarek ultradźwiękowych  
zgodna z wymaganiami Przemysłu 4.0. Zaimplementowane w SONIC WELDER  
rozwiązania zapewniają: lokalne i zdalne sterowanie, wysoką wydajność i jakość  
procesu zgrzewania, e-diagnostykę systemu, archiwizację i podgląd historii  
eksploatacji, samokontrolę stanów wewnętrznych, realizację wymagań  
funkcjonalnych i technicznych narzucanych na nowoczesne systemy zgrzewania  
i wycinania ultradźwiękowego.

Cechy funkcjonalne:
• panel sterowania z 7-calowym, dotykowym 

wyświetlaczem graficznym
• menu z intuicyjną obsługą funkcji zgrzewarki
• generator ultradźwiękowy wbudowany w korpus
• e-diagnostyka całego systemu zgrzewania
• cyfrowo regulowana siła docisku układu drgającego
• kontrola dostępu użytkowników: operator, administrator, 

serwis
• możliwość modyfikacji zakresów oraz rozdzielczości 

przeszukiwania częstotliwości rezonansowej układu 
drgającego

• archiwizacja danych - dziennik i rejestrator przebiegów
• możliwość zapisu konfiguracji dziennika i danych 

rejestratora przebiegów na pendrive 
• cztery tryby pracy:
 – tryb krzywej mocy
 – tryb zadanej energii
 – tryb zadanego czasu
 – tryb pracy ciągłej
• zadawanie/edycja cyklu zgrzewania z poziomu panelu 

sterowania
• pomiar i wizualizacja parametrów procesu 

technologicznego w czasie rzeczywistym
• archiwizacja / przywracanie ustawień z nośnika USB
• pomiar i wizualizacja parametrów sygnałów zasilających
• dziennik i liczniki wykonanych cykli zgrzewania
• regulowany zderzak mechaniczny
• funkcje zabezpieczenia stopnia mocy generatora
• funkcje zabezpieczenia przetwornika i całego układu 

ultradźwiękowego
• interfejs RS485, Ethernet

Wyposażenie opcjonalne:
• interfejsy komunikacyjne
 1 RS232
 2 WiFi
 3 Bluetooth
• akcesoria
 A kabina dźwiękoszczelna
 B podstawa pod zgrzewarkę

Specyfikacja zamówienia:
W zamówieniu należy podać w kolejności: typ zgrzewarki, 
oznaczenie interfejsów komunikacyjnych i oznaczenie 
akcesoriów.
Przykłady:
 SW520 / WiFi/RS232/B zgrzewarka 5 kW, 20 kHz,  
  z interfejsem RS232 i WiFi  

z podstawą pod zgrzewarkę
 SW320 / A zgrzewarka 3 kW, 20 kHz  

z kabinądźwiękoszczelną

Zamówienia specjalne:
Łukasiewicz – ITR oferuje również urządzenia niestandardowe:
• wielogłowicowe urządzenia do jednoczesnego 

zgrzewania i wycinania wielowarstwowych włóknin 
• automatyczne linie do realizacji procesów 

technologicznych opartych na zgrzewaniu 
ultradźwiękowym

• urządzenia do realizacji technologii zgrzewania w procesie 
ciągłym, np.: rur aluminiowych, profili budowlanych

• stanowiska laboratoryjne
• układy do pomiaru parametrów ultradźwiękowych 

układów drgających

Typy zgrzewarek

Typ Częstotliwość Moc [kW] Wymiary Przetwornik Booster Zasilanie
 znamionowa znamionowa stołu    
 [kHz] [kW] [mm]
SW520 20 5 340 x 250 20 kHz/5 kW, tytanowy tytanowy AC 230 V, 25 A, powietrze 6 bar
SW320 20 3 340 x 250 20 kHz/5 kW, tytanowy tytanowy AC 230 V, 16 A, powietrze 6 bar
SW220 20 2 340 x 250 20 kHz/5 kW, tytanowy tytanowy AC 230 V, 10 A, powietrze 6 bar
SW230 30 2 300 x 200 30 kHz/3 kW, tytanowy tytanowy AC 230 V, 10 A, powietrze 6 bar

ZŁOTE MEDALE Z WYRÓŻNIENIEM, 
MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA 

WYNALAZKÓW
„BARCELONA INNOWA”
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Cechy funkcjonalne:
• odłączalny panel sterowania z 7-calowym, dotykowym 

wyświetlaczem graficznym
• menu z intuicyjną obsługą funkcji generatora
• e-diagnostyka całego systemu zgrzewania.
• kontrola dostępu użytkowników: operator, administrator, 

serwis
• możliwość modyfikacji zakresów oraz rozdzielczości 

przeszukiwania częstotliwości rezonansowej układu 
drgającego 

• archiwizacja danych 
• dziennik i rejestrator przebiegów
• możliwość zapisu konfiguracji dziennika i danych 

rejestratora przebiegów na nośnik (typu Pendrive) 
dołączany do złącza USB na płycie czołowej

• złącze kart wejść/wyjść umożliwiające rozszerzenie 
funkcjonalności systemu o funkcje automatyki  
(np. siłownika prasy, podajnika półproduktu, systemu 
bezpieczeństwa, odbiornika produktu i innych)

• tryby pracy:
– tryb krzywej mocy (wbudowany edytor krzywej)
– tryb zadanej energii
– tryb zadanego czasu
–  tryb pracy ciągłej z możliwością zmiany parametrów 

zgrzewania w trakcie pracy
• zadawanie/edycja cyklu zgrzewania z poziomu panelu 

sterowania
• archiwizacja / przywracanie ustawień z nośnika USB
• pomiar i wizualizacja parametrów procesu 

technologicznego w czasie rzeczywistym
• pomiar i wizualizacja parametrów sygnałów zasilających
• dziennik i liczniki wykonanych cykli zgrzewania
• funkcje zabezpieczenia stopnia mocy generatora

• funkcje zabezpieczenia przetwornika i całego układu 
ultradźwiękowego

• edycja nastaw funkcji zabezpieczeniowych
• kompaktowa konstrukcja przystosowana do pracy  

w warunkach przemysłowych
• odporność na zapylenie – filtry przeciwpyłowe

Karty rozszerzeń:

Krzywa mocy:

Ekran rejestratora rzeczywistego przebiegu zgrzewania 
według krzywej mocy. Edytor krzywej mocy umożliwia 
zaprogramowanie dowolnej charakterystyki zgrzewania  
w postaci krzywej - łamanej.

Specyfikacja zamówienia:
W zamówieniu należy podać w kolejności: typ generatora, 
oznaczenie karty rozszerzeń i oznaczenie interfejsów 
komunikacyjnych.
Przykłady:
 SBP520 / SBE1 generator 5 kW, 20 kHz,  

z kartą rozszerzeń SBE1
 SBP320 / WiFi generator 3 kW, 20 kHz,  

z kartą komunikacyjną WiFi

Typ 
Częstotliwość Moc [kW] Zasilanie Wymiary
 znamionowa znamionowa  szer./gł./wys.
 [kHz] (kW)  [mm]
SBP520 20 5 AC 230 V, 25 A 370/380/150
SBP320 20 3 AC 230 V, 16 A 370/380/150
SBP220 20 2 AC 230 V, 10 A 270/305/150

Generatory SONIC BLASTER plus

SONIC BLASTER plus to nowa generacja inteligentnych urządzeń elektronicznych 
przeznaczonych do zasilania ultradźwiękowych układów drgających w urządzeniach 
przemysłowych - zgodna z wymaganiami Przemysłu 4.0. Uniwersalność rozwiązania 
zapewnia realizację wszelkich wymagań funkcjonalnych i technicznych narzucanych 
na nowoczesne systemy zgrzewania i wycinania  ultradźwiękowego. Modułowa 
konstrukcja generatora SONIC BLASTER plus umożliwia rozszerzenie jego 
funkcjonalności o dodatkowe wejścia i wyjścia analogowo-cyfrowe oraz interfejsy 
komunikacyjne do systemów automatyki przemysłowej. Zaimplementowane  
w SONIC BLASTER plus rozwiązania zapewniają: lokalne i zdalne sterowanie, wysoką 
wydajność i jakość procesu zgrzewania, e-diagnostykę systemu, archiwizację  
i podgląd historii eksploatacji, samokontrolę stanów wewnętrznych, realizację 
wymagań funkcjonalnych i technicznych narzucanych na nowoczesne systemy 
zgrzewania i wycinania ultradźwiękowego.

Wejścia / wyjścia SBE1 SBE2 SBE3
wejście binarne DC 24V 3 6 6
wejście binarne AC/DC 24V 1  
wejście 0..10 V 2 2 2
wejście 0..10 V / 4-20mA 2 2 2
wejście / wyjście zasilania
pomocniczego 10 V, 100 mA   1 1
wyjście binarne 
przekaźnikowe 120 V, 1A 5  
wyjście binarne tranzystorowe 
typ otwarty dren DC 24 V, 1 A  4 4
wyjście binarne tranzystorowe 
typ otwarty dren DC 24 V, 1 A / 0..10 V  1 1
wyjście 0..10 V 3 2 2
wyjście zasilacza 
pomocniczego DC 24 V, 1.5 A 1  

Interfejsy komunikacyjne
RS232  1 
RS485 1 1 1
Ethernet  1 1 1
USB  1 1 1
WiFi  opcjonalnie
Bluetooth  opcjonalnie

ZŁOTE MEDALE Z WYRÓŻNIENIEM, 
MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA 

WYNALAZKÓW
„BARCELONA INNOWA”
„WALENCJA INNOWA”
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Falowody SONIC BOOSTER

Falowody (Boostery) są elementami służącymi do dopasowania impedancyjnego układu  
do rodzaju obciążenia. Transformują one energię modyfikując amplitudę drgań czoła  
układu. Właściwości falowodu opisywane są częstotliwością pracy i wzmocnieniem 
amplitudy. Ponadto w węźle drgań falowodu możliwe jest posadowienie mocowania 
układu w urządzeniu. Oferujemy pełen szereg elementów falowodowych  
o częstotliwościach pracy 20 ÷ 75 kHz i wzmocnieniach: 0,5; 1; 1,5 ; 2; 2,5; 3 i 3,5  
z różnych materiałów. Ponadto oferujemy możliwość zaprojektowania i wykonania 
falowodu o dedykowanych parametrach optymalnie dobranych do procesu 
technologicznego.

Przetworniki ultradźwiękowe 
SONIC CONVERTER
Opracowujemy nowatorskie konstrukcje użytkowych przetworników  
ultradźwiękowych dla czterech podstawowych trzech częstotliwości:

Przetworniki 20 kHz:
• moc 3 kW – stosowane w większości w zgrzewarkach stanowiskowych  

do łączenia tworzyw termoplastycznych i saterowania. Mogą być stosowane  
w trybie przerywanym dużej mocy lub do pracy w trybie ciągłym przy średniej mocy,

• moc 5 kW – Stosowane są w liniach zgrzewających w trybie ciągłym two rzywa  
termoplastyczne lub metale nieżelazne. Zmodyfikowana konstrukcja i układ chłodzenia  
pozwalają na pracę ciągłą przy dużych mocach.

Przetworniki 30 kHz
• moc 1,5 kW - stosowane do zgrzewania drobnych elementów i folii z tworzyw sztucznych  

i metali nieżelaznych w zgrzewarkach stanowiskowych, liniach zgrzewających  
lub zgrzewarkach ręcznych.

Przetworniki 40 kHz
•  moc 0,8 kW - przeznaczone do zgrzewania włóknin, folii i cienkich elementów z tworzyw sztucznych  

w zgrzewarkach standardowych i zgrzewarkach ręcznych.

Wszystkie typy przetworników mogą być zamontowane w wariantach podstawowym  
(do zgrzewarek stacjonarnych i ręcznych) i obrotowym (do linii zgrzewających). 
Ponadto dla potrzeb badawczych i laboratoryjnych opracowano i zrealizowano konstrukcje  
przetworników dla częstotliwości 40 kHz - 500 W, 50 kHz - 300 W, 60 kHz - 150W i 75 kHz - 90 W. 
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Sonotrody SONIC HORN

Sonotroda ultradźwiękowa jest elementem falowodowym wchodzącym  
w skład każdego zestawu ultradźwiękowego. Sonotroda jest ostatnim elementem,  
który bezpośrednio przekazuje drgania ultradźwiękowe do części spajanych.  
W większości przypadków zarówno geometria sonotrody jak i wzmocnienie są 
pochodną technologii, którą za jej pomocą chcemy realizować. Jest to zazwyczaj 
projektowany dla konkretnych potrzeb unikalny element zestawu  
ultradźwiękowego. Sonotrody ultradźwiękowe w zależności od przeznaczenia 
wykonywane są z różnorodnych stopów metali, które mają jedną wspólną cechę,  
są w swojej kategorii najbardziej wytrzymałym materiałem. Sonotrody można  
podzielić na kilka kategorii, te do spajania tworzyw sztucznych, zatapiania  
elementów metalowych w tworzywach, spajania metali kolorowych, pracy  
w ośrodkach ciekłych, do celów spożywczych, medycznych i inne.

Urządzenie AZW-10
przeznaczone jest do łączenia - spajania i jednoczesnego wycinania  
nawet 6 warstw włókniny przeznaczonej do produkcji elementów filtracyjnych  
o określonym kształcie. Zgrzewanie i wycinanie elementów jest procesem  
ciągłym i w pełni zautomaty zo wanym zapewniając wydajność na poziomie  
8 mb/min. Zespoły ultradźwiękowe zasilane są z generatorów  
ultradźwiękowych SONIC BLSTER. Ilość układów uzależniona jest  
od szerokości pasa włókniny. 

Linie zgrzewania  
i mycia ultradźwiękowego
Oferujemy produkcyjne linie automatyczne zawierające w sobie zarówno funkcje  
mycia jak i zgrzewania ultradźwiękowego. 

Automatyczna Linia Myjąca
przeznaczona jest do realizacji złożonych procesów mycia ultradźwiękowego i odtłuszczania 
chemicznego wspomaganego ultradźwiękami. Posiada 6 komór myjących i stanowisko osuszające. 
Istnieje możliwość indywidualnego ustawiania parametrów dla każdej komory myjącej.  
Automatyzacja procesu mycia ultradźwiękowego pozwala na zwiększenie wydajności i zapewnienie 
powtarzalnych czasów ekspozycji i odpowiedniej kolejności kąpieli w odczynnikach myjących. 
Ponadto na końcowym etapie możliwa jest dodatkowa instalacja zgrzewarki ultradźwiękowej 
zamykającej umyte i osuszone elementy w hermetyczne opakowania.

Urządzenie UZT-10
przeznaczone jest do łączenia - spajania materiału niezgrzewanego (np. siatki z włókna szklanego)  
z kątownikiem narożnikowym (wykonanym z tworzywa termoplastycznego). Operacja  
zgrzewania następuje w systemie kroczącym na obu powierzchniach kątownika jednocześnie.  
Wydajność urządzenia to ok. 8 mb/min. Urządzenie zostało wyposażone w dwa niezależne  
zestawy ultradźwiękowe i dwa generatory SONIC BLASTER.

Urządzenie SUW-16
jest automatyczną linią zgrzewania siatki i listwy z tworzywa analogicznych jak w UZT-10,  
jednak dodatkowo zaimplementowano moduł i odcinania przygrzanej siatki. Proces zgrzewania 
realizowany jest w sposób ciągły na jednej płaszczyźnie. Wydajność zgrzewania jest znacznie  
wyższa od UZT-10 i osiąga 20 m/min. Istnieje możliwość rozbudowy systemu zgrzewania  
o drugi równoległy układ zgrzewania.

12 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny | Przemysł 4.0 - Ultradźwięki 13 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny | Przemysł 4.0 - Ultradźwięki



Generatory wysokostabilne OCXO
OCXO-116

Kwarcowy generator OCXO-116 jest stosowany jako wewnętrzne źródło częstotliwości  
do precyzyjnych wzorców częstotliwości sterowanych sygnałami GPS/Galileo - jako źródła  
sygnału wewnętrznego w miernikach częstotliwości, i do kalibracji torów pomiarowych.  
Stabilność częstotliwości generatora na poziomie 5x10-9. Zakres produkowanych  
częstotliwości od 4,096 MHz do 10 MHz.

OCXO-101
Termostatowany kwarcowy generator o niskim poziomie szumu fazowego, małej objętości,  
z wyjściem analogowym lub cyfrowym. Przeznaczony do sprzętu telekomunikacyjnego  
i pomiarowego Stabilność częstotliwości generatora na poziomie 5x10-9. Zakres częstotliwości 
produkowanych generatorów: od 4,096 MHz do 30 MHz.

OCXO-201
Ultrastabilny generator kwarcowy OCXO-201 jest wewnętrznym źródłem częstotliwości  
do precyzyjnych wzorców sterowanych sygnałami GPS/Galileo. W przypadku zaniku sygnału GPS 
podtrzymują prace wzorca. Są stosowane również, jako źródła sygnału wewnętrznego,  
w miernikach częstotliwości, i do kalibracji torów pomiarowych. Zakres produkowanych 
częstotliwości generatorów od 4,096 MHz do 10 MHz. Stabilność częstotliwości na poziomie   
5x10-11.

TCVCXO 16P
Termokompensowany generator kwarcowy z szerokim zakresem przestrajania częstotliwości 
+/-150 ppm, przeznaczony jest do zastosowań telekomunikacyjnych. Stabilność częstotliwości 
generatora na poziomie 5x10-6. Zakres produkowanych częstotliwości 1 MHz do 32 MHz. 

TCVCXO 17
Odmiana generatora TCVCXO 16P o zmniejszonej objętości. Stabilność częstotliwości  
na poziomie 5x10-6. Zakres produkowanych częstotliwości od 1 MHz do 32 MHz.  
Produkowany także na potrzeby zastosowań wojskowych.

OCXO-106
Termostatowany kwarcowy generator o bardzo niskim poziomie szumu fazowego. 
Stabilność częstotliwości na poziomie 5x10-9. Spełnia normy MIL. Sinusoidalne wyjście 
sygnału. Zakres częstotliwości od 4,096 MHz do 30 MHz.

OCXO-117
Wysokostabilny generator kwarcowy OCXO-117 przeznaczony jest do stosowania głównie  
w sprzęcie wojskowym. Generator kwarcowy charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami 
sygnału wyjściowego i odpornością na narażenia mechaniczne. Został przebadany i spełnia 
normy MIL. Zakres częstotliwości wyjściowych od 4,096 MHz do 10 MHz. Może być stosowany 
do przewoźnych wzorców częstotliwości GPS/Galileo, do sprzętu pomiarowego i kalibracji torów 
systemów pomiarowych.

Czujniki do mikrowag  
elektrochemicznych

W ofercie Łukasiewicz – ITR dostępne są czujniki kwarcowe do mikrowag 
elektrochemicznych (EQCM). Urządzenia takie mierzą częstotliwość rezonansową 
oraz rezystancję rezonansową kryształu kwarcu z napyloną elektrodą roboczą  
dając w ten sposób możliwość pomiaru bardzo małych zmian masy elektrody. 
Mikrowagi takie znajdują szerokie zastosowanie do monitorowania w czasie 
rzeczywistym oddziaływań powierzchniowych, takich jak procesy adsorpcji  
i desorpcji, charakteryzacji oddziaływań molekularnych, zmian konformacyjnych 
białek, kontroli grubości elektropolimeryzacji czy elektroosadzania metali.
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Kompozytowe materiały  
magnetycznie miękkie  
i magnetycznie twarde
Magnesy trwałe

Produkujemy spajane tworzywem sztucznym magnesy trwałe z proszku ze stopu Nd-Fe-B (ang. 
bonded magnets) o wymiarach wg posiadanych form do prasowania. Technologia wytwarzania 
tego typu magnesów trwałych pozwala na kształtowanie ich właściwości magnetycznych. 
Maksymalna gęstość energii magnetycznej magnesów z proszku z szybko chłodzonej taśmy 
Nd-Fe-B wynosi 80 kJ/m3. Możliwe jest wytwarzanie tego typu magnesów trwałych z mieszanek 
proszków o właściwościach dostosowanych do wymagań odbiorcy. Posiadamy formy do produkcji 
magnesów o kształcie walca, pierścienia, prostopadłościanu, czy wycinka pierścienia. W przypadku 
magnesów modelowych  możemy wykonywać  także elementy o wymiarach wymaganych  
przez odbiorcę poprzez obróbkę mechaniczną. Możliwe jest również wyprodukowanie magnesów 
trwałych według życzeń Klienta po zaprojektowaniu i wykonaniu odpowiedniej formy do 
prasowania. Magnesowanie magnesów standardowo wykonujemy w polu magnetycznym 
dwubiegunowym. Specjalne rodzaje magnesowania dwu i wielobiegunowego magnesów 
trwałych realizujemy przy pomocy głowic magnesujących. Pozwala to otrzymywać magnesy 
trwałe o zróżnicowanej ilości i konfiguracji biegunów magnetycznych.

Materiały magnetycznie miękkie
Produkujemy kompozytowe materiały magnetycznie miękkie z proszku magnetycznego. 
Stosowane są przeważnie proszki żelaza. Kompozyty magnetycznie miękkie zwane także 
dielektromagnetykami (ang. soft magnetic composites (SMC)). Technologia wytwarzania tego 
typu kompozytów magnetycznych pozwala na kształtowanie ich własciwości magnetycznych 
Dla elememtu wykonanego z proszku żelaza indukcja magnetyczna Bm dla natężenia pola 
magnetycznego 2,5: 5,0; 10,0 kA/m wynosi odpowiednio 1,0: 1,3: 1,5 T. Stratność przy indukcji 
magnetycznej 1,4 T dla częstotliwości 50: 200; 400 Hz wynosi odpowiednio 10; 40; 90 W/kg.  
Tak jak w przypadku magnesów trwałych produkujemy elementy o wymiarach wg posiadanych 
form do prasowania.

Stanowiska magnesowania,  
kontroli MAGNETIC BLASTER  
i MAGNETIC METER
Wraz z rozwojem nowoczesnych materiałów magnetycznych opracowaliśmy  
stanowisko MAGNETIC BLASTER służące do magnesowania warstw  
magnetycznych z rozłożeniem biegunów zgodnie ze wzorem na dedykowanej  
głowicy.  Proces jest realizowany w trybie półautomatycznym i jest wyzwalany 
przyciskiem przez operatora. Do weryfikacji poprawnego namagnesowania  
warstwy skonstruowano stanowisko MAGNETIC METER analizujące zarówno  
rozkład jak i natężenie pola magnetycznego na całej magnesowanej powierzchni. 
Stanowisko Magnesujące komunikuje się ze stanowiskiem pomiarowym 
bezprzewodowo i informacje o parametrach magnesowania łączone są  
z danymi pomiarowymi, które są następnie archiwizowane.
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Projektowanie i diagnostyka układów  
ultradźwiękowych
Zakład Technologii Ultradźwiękowych posiada zaplecze i grono ekspertów w zakresie projektowania i diagnostyki układów 
ultradźwiękowych. Projektujemy przetworniki i całe układy ultradźwiękowe dla różnorodnych potrzeb. Poza wytwarzaniem 
własnych rozwiązań dokonujemy napraw i modyfikacji układów konkurencji. Nie tylko jesteśmy w stanie zdiagnozować  
i usunąć przyczynę niepoprawnie działającego układu ultradźwiękowego, ale także jesteśmy w stanie zaproponować  
i dostarczyć swoje alternatywne rozwiązanie dostosowane do Państwa potrzeb. Szeroka gama modułów rozszerzeń pozwala  
na dostosowanie układu do wymagań obiektu elektroenergetycznego.

Automatyzacja procesów technologicznych
Centrum Badawcze Technologii Przemysłowych prowadzi szereg prac i podejmuje się szeroko pojętej automatyzacji procesów 
technologicznych. Dzięki rozwijaniu rozwiązań nakierowanych na ideę Industry 4.0, możemy zaoferować rozwiązania zgodne 
z najnowszymi trendami w dziedzinie automatyki. Dysponujemy własnymi sterownikami i modułami komunikacyjnymi, które 
umożliwiają integrację systemu sterowania urządzeniem nawet z użyciem sieci bezprzewodowej WiFi.

Badania właściwości materiałów  
magnetycznych
W zakresie badania właściwości materiałów magnetycznych, oferujemy:

• pomiar charakterystyk magnesowania, pętli histerezy materiałów magnetycznie miękkich przy prądzie stałym  
wg normy IEC-60404-4,

• pomiary charakterystyk magnesowania, pętli histerezy i stratności materiałów magnetycznie miękkich przy prądzie  
zmiennym (do 20 kHz) wg normy IEC 60404-6,

• pomiary pętli histerezy, charakterystyk odmagnesowania i wyznaczanie maksymalnej gęstości energii magnetycznej magnesów 
trwałych w temp. od pokojowej do 200 °C wg normy IEC 60404-5,

• pomiary charakterystyk odmagnesowania i wyznaczanie maksymalnej gęstości energii magnetycznej magnesów trwałych  
w temp. od pokojowej do (-195,6 °C),

• pomiary indukcji i strumienia magnetycznego,
• pomiary rezystywności materiałów wg. normy PN-90 C-82055/08,
• pomiary przewodności cieplnej materiałów,
• pomiary wytrzymałości na rozciąganie materiałów wg normy PN-H-04937,
• pomiary wytrzymałości na ściskanie materiałów wg normy PN-H-04947,
• pomiary wytrzymałości na zginanie materiałów wg normy ISO 3325,
• pomiary twardości materiałów w skali Brinella wg normy EN ISO 6506-1,
• magnesowanie dwu i wielobiegunowe magnesów trwałych,
• pomiary parametrów eksploatacyjnych małych maszyn elektrycznych (do 1 kW),
• symulacja i analiza pracy urządzeń i maszyn elektrycznych przy wykorzystaniu oprogramowania Maxwell 15 do symulacji zjawisk 

elektromagnetycznych.
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Symulacje numeryczne MES (FEM)
Instytut dysponuje oprogramowaniem ANSYS do symulacji zjawisk fizycznych metodą elementów skończonych oraz 
wieloletnim doświadczeniem w symulacjach numerycznych zjawisk rezonansu mechanicznego, wytrzymałości mechanicznej, 
magnetyzmu, rozpływu ciepła i innych. Oferujemy wykonanie symulacji zjawisk oraz optymalizację i weryfikację modelu 
zgodnie oczekiwaniami.

Druk 3D
Dysponujemy skanerem 3D oraz dwiema zaawansowanymi drukarkami 3D. Oferujemy usługi w zakresie skanowania obiektów 
średniej wielkości. Ponadto oferujemy możliwość wykonania  wydruków prototypowych i małoseryjnych modeli.

Szkolenia i konsultacje techniczne
Oferujemy szerokie spektrum szkoleń z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń ultradźwiękowych, hałasu ultradźwiękowego, 
urządzeń automatyki, zastosowań materiałów magnetycznych, urządzeń elektrotermii i innych. Dobór tematyki i zakres 
szkolenia są do uzgodnienia z zamawiającym.

Warsztat mechaniczny
Przyjmujemy do realizacji nietypowe lub prototypowe detale, części i podzespoły. Wykonujemy w całości lub jako podwykonawcy 
urządzenia i maszyny standardowe i prototypowe wg indywidualnych wymagań zamawiającego np.:

• urządzenia do automatyzacji procesów technologicznych,
• systemy pomiarowo - kontrolne,
• urządzenia cieplno - chemiczne.

Ostatnio wykonywane prace:
• urządzenia do określania wytrzymałości szkieł termicznie hartowanych o grubości do 19 mm - dla firmy Szklarexpert - Warszawa,
• elementy wyposażenia salonów samochodowych dla firmy Suzuki (postumenty, prezentery),
• podzespoły i części do Automatycznego Systemu Kontroli Zapory “Dębe” na rzece Narew - dla firmy Ultrasystem -  Warszawa,
• elementy mechaniczne zautomatyzowanego systemu pomiarowego filtrów przeciwzakłóceniowych - dla firmy Miflex S.A. - Kutno,
• retorty żaroodporne stosowane w automatycznych systemach oznaczania parametrów jakościowych koksu wielkopiecowego -  dla koksowni i 

hut - U.S. Steel i Mittal Steel,
• części i podzespoły maszyn do cięcia mikrostruktur (płytek krzemowych) dla firmy MAGUS,
• spawarka próżniowa elektronowa dużej mocy dla Łukasiewicz – ITR ,
• podzespoły mechaniczne stanowiska badawczego do monokrystalizacji węglika krzemu dla ITME,
• układy próżnioszczelne stanowisk badawczych dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej,
• konstrukcja stalowa suszarki prefabrykatów betonowych dla Łukasiewicz – Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych.
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Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
www.itr.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Ultradźwięki                                                                                                                                                                                                                                  
+48 22 590 73 83
+48 887 39 39 33
e-mail: przemysl@itr.lukasiewicz.gov.pl
przemysl.itr.org.pl
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Informacje umieszczone w katalogu nie stanowią oferty handlowej  
w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz -  
Instytut Tele- i Radiotechniczny
ul. Ratuszowa 11  
03-450 Warszawa
tel.: + 48 22 590 73 83  
tel.: + 48 887 39 39 33 
e-mail: przemysl@itr.lukasiewicz.gov.pl 
itr.lukasiewicz.gov.pl
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