






































































Stanowisko do określania właściwości chłodziw motoryzacyjnych
ź oznaczanie gęstości chłodziw  za pomocą aerometru
ź oznaczanie temperatury wrzenia chłodziw
ź oznaczanie temperatury krzepnięcia chłodziw
ź oznaczanie mieszalności chłodziw z „wodą twardą”
ź oznaczanie pH chłodziw
ź oznaczanie rezerwy alkalicznej chłodziw
ź określanie skłonności chłodziw do pienienia
ź określanie właściwości korozyjnych chłodziw w naczyniu szklanym
ź określanie korozji stopów aluminiowych wywołanej przez chłodziwa w wa-

runkach przenikania ciepła
ź określanie właściwości korozyjnych chłodziw w stanowisku badawczym 

symulującym pracę układu chłodzenia

Stanowisko do otrzymywania 
adsorbentów węglowych

ź otrzymywanie porowatych materiałów 
węglowych z materiałów organicznych 
(np. bitumy pochodzenia węglowego, 
polimery i ich odpady oraz mieszaniny 
bitumiczno-polimerowe) w procesie 
aktywacji parą wodną, ditlenkiem wę-
gla, wodorotlenkami potasu i sodu, 
węglanami potasu, sodu oraz magnezu

ź otrzymywanie karbonizatów z materia-
ł ó w  w ę g l o w y ch  w  t e m p e r a t u r z e 
do 900°C
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Stanowisko do oznaczania właściwości bitumów
ź oznaczanie temperatury mięknienia metodą pierścień i kula bitumów i kompozycji 

z ich udziałem
ź oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa bitumów i kompozycji 

z ich udziałem
ź oznaczanie penetracji
ź oznaczanie nawrotu sprężystego
ź oznaczanie temperatury zapłonu w tyglu otwartym
ź określanie struktury asfaltów modyfikowanych polimerami
ź określanie lepkości w funkcji szybkości ścinania i temperatury
ź Starzenie asfaltów metodą RTFOT
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ZESPÓŁ  INŻYNIERII  CHEMICZNEJ  I  CHEMOMETRII 

 Kierownik
 mgr  inż.  Wiesława  Bańkowska

tel.  24  367  21  89,  e-mail:  Wieslawa.Bankowska@pw.edu.pl

Zakres badań Kontakt

ź badanie powstawania i struktury 
agregatów

ź analiza zjawisk dyfuzji w środowi-
skach zatłoczonych i rozrzedzonych

dr hab. inż. Lech Gmachowski
tel. 24 367 21 93

e-mail: Lech.Gmachowski@pw.edu.pl

ź odsiarczanie gazów spalinowych 
z  konwencjonalnych elektrowni 

ź r ó w n o w a g a  t e r m o d y n a m i c z n a 
w układach ciało stałe-roztwór 
elektrolitu - faza gazowa z dodat-
kiem bezwodnika

dr hab. inż. Jacek Michalski
tel. 24 367 21 98

e-mail: Jacek.Michalski@pw.edu.pl

ź projektowanie światłowodów dla 
celów metrologicznych i ich imple-
mentacja w czujnikach wielkości 
elektrycznych i nieelektrycznych 

ź analiza widmowa sygnałów metro-
logicznych

dr inż. Sławomir A. Torbus
tel. 24 367 21 98

e-mail: Slawomir.Torbus@pw.edu.pl

ź wykorzystanie energetyczne bio-
masy roślinnej i odpadowej, fer-
mentacyjne metody produkcji bio-
paliw

ź modelowanie matematyczne, symu-
lacje i analiza ekonomiczna pro-
cesów przetwórczych

dr inż. Robert Grabarczyk
tel. 24 367 21 98

e-mail: Robert.Grabarczyk@pw.edu.pl

Ważniejsze prace badawcze 

ź Struktura i hydrodynamika dyspersji zagregowanych oraz dyfuzji w środowiskach 
ograniczonych geometrycznie

ź Matematyczne modelowanie zjawisk fizykochemicznych
ź Zastosowania optoelektroniki światłowodowej w metrologii wielkości elektryczny-

ch i nieelektrycznych oraz analizie widmowej sygnałów metrologicznych oraz te-
orii niepewności

ź Analizy techniczne, energetyczne oraz ekonomiczne procesów wytwarzania bio-
paliw metodami fermentacyjnymi 
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Stanowisko do wyznaczania 
charakterystyk czujników temperatury

ź badanie właściwości dynamicznych czujników 
termorezystancyjnych przy skoku jednostko-
wym około 40°C lub 70°C oraz określanie 
ich teoretycznych odpowiedzi na zadany skok 
jednostkowy

ź parowanie czujników termorezystancyjnych 
do ciepłomierzy z uwzględnieniem norm PN-
EN 1434-1 oraz PN-EN 60751

Stanowisko do wyznaczania 
charakterystyk częstotliwościowych

ź wyznaczanie charakterystyk Bodego oraz 
charakterystyki Nyquista członów oraz ukła-
dów automatyki tworzących strukturę czwó-
rnikową

ź badanie stabilności członów oraz układów 
automatyki tworzących strukturę czwór-
nikową zgodnie z kryterium Nyquista

Stanowisko do badania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych
ź badanie właściwości statycznych i dynamicznych oraz określanie charakterystyk 

analogowych układów elektronicznych wykorzystywanych do budowy aparatu-
ry pomiarowej

ź testowanie cyfrowych modułów o charakterze kombinacyjnym, sekwencyjnym 
lub mieszanym
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