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Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania



Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania wspiera
małopolskich przedsiębiorców poprzez działania Centrum
Transferu Wiedzy, w ramach którego oferuje usługi
o charakterze doradczym dotyczącym transferu wiedzy w
obrębie Inteligentnej Specjalizacji Elektrotechnika i przemysł
maszynowy, obejmującej produkcję o największym potencjale
innowacyjnym wyrobów elektronicznych, optycznych,
urządzeń elektrycznych i mechanicznych a także produkcje
pojazdów środków transportu oraz ich komponentów.



Jak to działa?

Usługi są świadczone bezkosztowo dla przedsiębiorców, bowiem są finansowane ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy de minimis – co oznacza,

że mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie korzystali z pomocy publicznej lub

uzyskana w przeciągu trzech ostatnich lat pomoc nie przekroczyła poziomu 200 tys. EURO.

Korzyści:

Usługa CTW jest bezpłatna – korzystając z usług nic nie można stracić, a można wiele zyskać!

• eksperci podpowiedzą od czego zacząć,

• przeprowadzony zostanie audyt w firmie, by ocenić co daje największą szansę na rozwój.

• zakres usługi zostanie dostosowany do potrzeb konkretnej firmy angażując w razie

potrzeby dodatkowych ekspertów lub sprzęt niezbędny do wprowadzenia nowych

rozwiązań w firmie

• Eksperci Centrum pomogą również w zdobyciu zewnętrznych środków finansowych na

rozwijanie technologii lub wdrożenie badanych pomysłów.



Rok założenia 1949

Rok 2005: zmiana nazwy 

z 

INSTYTUT OBRÓBKI SKRAWANIEM

na

INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII 
WYTWARZANIA

IZTW  technologie innowacyjne, a także od 2009 r.              
procesy pakowania substancji płynnych 

i sypkich, w tym urządzenia specjalne 



 technologia obróbki materiałów

 projektowanie i wykonawstwo specjalnych obrabiarek i urządzeń skrawających, erozyjnych,
ściernych, hybrydowych

 projektowanie i wykonawstwo narzędzi oraz oprzyrządowania technologicznego do obrabiarek
skrawających i erozyjnych

 projektowanie i wykonawstwo specjalnych maszyn i urządzeń pomiarowo-kontrolnych, oraz
aparatury badawczej

 ekspertyzy techniczne maszyn i urządzeń oraz usługi z zakresu metrologii i inżynierii
materiałowej

 certyfikacja wyrobów i badania na rzecz certyfikacji zarówno dobrowolnej (AC011) jak i
obowiązkowej (Jednostka Notyfikowana nr 1455)

 badania w akredytowanym laboratorium (AB197)

 prowadzenie szkoleń dla kadry inżynieryjno-technicznej przedsiębiorstw przemysłowych

 informacja naukowa i techniczna oraz działalność normalizacyjna



 metody obróbki skrawaniem

 metody ubytkowego i przyrostowego kształtowania wyrobów

 technologie nowych materiałów i inżynierii powierzchni

 mikro- i nanotechnologia w wytwarzaniu wyrobów

 metrologia wielkości geometrycznych i metod pomiarowych  dla   mikro-
i nanotechnologii

 technologia montażu i demontażu

 modernizacja maszyn i urządzeń technologicznych oraz procesów      
wytwarzania

 automatyzacja i robotyzacja w wytwarzaniu

 bezpieczeństwo systemów wytwarzania

 odzysk i unieszkodliwiania odpadów

 technologie wspierające ochronę zdrowia i środowiska

 procesy produkcyjne związane z pakowaniem substancji płynnych i stałych



Oferujemy:

 innowacyjne technologie wytwarzania i obróbki materiałów, w tym technologie
niekonwencjonalne i hybrydowe, EDM, ECM, obróbkę i mikroobróbkę laserową,
druk 3D w metalu technikami SLS/SLM

 specjalne obrabiarki i narzędzia dla przemysłu

 wytwarzanie i badania zaawansowanych materiałów narzędziowych

 specjalne maszyny i procesy produkcyjne związane z pakowaniem substancji
ciekłych i stałych, urządzenia montażowe i kontrolne, oprzyrządowanie
techniczne, w tym dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego

 maszyny i urządzenia pomiarowe oraz usługi w zakresie wykonywania
pomiarów i modernizacji maszyn pomiarowych

 systemy CAD/CAM, w tym postprocesory do obrabiarek CNC

 badania, ocenę zgodności oraz certyfikację maszyn i urządzeń

 transfer wiedzy i technologii, doradztwo, usługi doradcze, badawcze
i technologiczne, specjalistyczne szkolenia



Ceramika 
„samosmarowna”

Diament (PCD) i regularny 
azotek boru (PcBN)

Spiekanie
HPHT

Technologie obróbki skrawaniem 
na obrabiarkach CNC

Opracowywanie procesów obróbki na centrach
frezarskich i tokarskich wraz z doborem
narzędzi i parametrów skrawania.

Doświadczalne sprawdzanie technologii
obróbki wiórowej na 5-osiowym centrum
frezarskim DMC 75V Linear i na centrum
tokarsko-frezarskim NL 2000 SY; próby
skrawania i usługi obróbki na zlecenie.

RAPID PROTOTYPING / RAPID TOOLING
Wydruk 3D w metalach

Projekt procesu, optymalizacja, wydruk 

Urządzenie do 
selektywnego spiekania 
laserowego tytanu firmy 

RENISHAW AM250

Urządzenie do 
selektywnego spiekania 
laserowego firmy EOS -

EOSINT M 250 Xt

Przykłady 
elementów 
wykonanych 
metodą SLS



PROFILOMETR
pomiary  2D i 3D chropowatości

i falistości powierzchni  
kontrola jakości powierzchni 

po różnych procesach obróbki 

KSZTAŁTOGRAF
pomiary 2D i 3D mikrokształtów

i kształtów
kontrola geometrii wymiarowej 
po różnych procesach obróbki

Dobór konfiguracji i wyposażenia 
do potrzeb produkcji

MASZYNY WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE IZTW

JEOL JSM-6460LV PANalytical Empyrean 2

 niska próżnia

 EDS

 WDS

 EBSD

 identyfikacja faz (jakościowa, 
ilościowa)

 badania tekstury i naprężeń

 badania w temperaturze 
do 2300 °C

• Maksymalna temperatura 2800 °C
• Analiza temperatury spiekania, skurczu, 

szybkości nagrzewania
• Możliwość określenia punktu mięknięcia 

szkła
• Wyznaczanie współczynników 

rozszerzalności liniowej materiałów
• Procesy endo- i egzo-termiczne, c-DTA

NETZSCH Dylatometr 
DIL 402E


