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Œrodki  pomocowe  z  funduszy  strukturalnych umo¿liwi³y  realizacjê strategicznych 

celów  rozwoju  Centrum  Mechanizacji  Górnictwa  KOMAG  poprzez  generowanie

nowych pomys³ów i realizacjê dzia³añ  innowacyjnych, dziêki  którym wzros³a jakoœæ

œwiadczonych us³ug i nast¹pi³o zacieœnienie wspó³pracy miêdzy sektorem B+R oraz

przemys³em. 

UNIA DLA PRZEDSIÊBIORCZYCH

P R O G R A M   K O N K U R E N C Y J N O Œ Æ

    Okres  realizacji:  wrzesieñ 2005 r.- marzec 2007 r.

    Unii Europejskiej.

    biorstw”,  nasza Jednostka zrealizowa³a projekt pt.:  „Modernizacja laboratoriów CMG
„

    KOMAG celem przystosowania do wymagañ Unii Europejskiej .

Centrum  KOMAG  efektywnie  wykorzystuje  mo¿liwoœci oferowane przez programy

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiê-

Cel projektu:      poprawa  poziomu i zakresu badañ naukowych œwiadczonych
                             na rzecz  przedsiêbiorstw. 

Projekt wspó³finansowany ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 



LABORATORIUM BADAÑ

    MODERNIZACJA  INFRASTRUKTURY  CERTYFIKOWANYCH  LABORATORIÓW: 
 

        Wykonanie i instalacja wysokoefektywnego

        systemu ch³odzenia, który umo¿liwia jedno-

        czesne  zasilanie wszystkich  stanowisk ba-

        dawczych, eliminuj¹c przestoje  wynikaj¹ce

        z  ograniczonych  mo¿liwoœci  technicznych

        dotychczasowego uk³adu.  

        Modernizacja  stanowiska do badañ wytrzyma³oœci

        sekcji obudów zmechanizowanych w zakresie  hyd-

        rauliki  si³owej i sterowania.  W jej  wyniku  nast¹pi³o

        zwiêkszenie  niezawodnoœci  dzia³ania  stanowiska

        badawczego.

         Modernizacja  w zakresie  systemu  sterowania

         stanowiska i automatycznej rejestracji wyników

         badañ trwa³oœciowych. Implementacja specjalis-

         tycznej aparatury kontrolno-pomiarowej umo¿li-

         wia  bezpieczne, zdalne  sterowanie ca³ym pro-

         cesem badawczym.

Laboratorium Badañ posiada akredytacjê Polskiego Centrum Akredytacji  Nr AB 039 w zakresie  komple-

ksowych badañ sekcji obudów zmechanizowanych, hydraulicznych elementów wykonawczych oraz prze-

wodów hydraulicznych.  

W ramach realizowanego projektu zosta³y przeprowadzone nastêpuj¹ce prace:

UMO¯LIWI£A SPE£NIENIE WYMAGAÑ PROWADZENIA BADAÑ ZGODNIE 



                                                                      LABORATORIUM BADAÑ STOSOWANYCH 

    LABORATORIUM BADAÑ ORAZ LABORATORIUM BADAÑ STOSOWANYCH
   

W ramach realizowanego projektu zosta³y przeprowadzone nastêpuj¹ce dzia³ania:

Laboratorium  Badañ  Stosowanych wykonuje prace badawcze z zakresu miernictwa przemys³owego,

wykorzystuj¹c aparaturê pomiarow¹ najwy¿szej jakoœci. W zakresie badañ œrodowiskowych Laborato-

rium posiada akredytacjê Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 655.  

      Modernizacja stanowiska badawczego

      do napêdów hybrydowych przyczyni³a

      siê  do  rozbudowy i unowoczeœnienia

      zakresu pomiarowego stanowiska.

      Dziêki modernizacji  nast¹pi³o  rozsze-

      rzenie zakresu bazy badawczej o kom-

      pleksowe badania parametrów mecha-

      nicznych i elektrycznych uk³adów napê-

      dowych. Obecnie mo¿liwe jest spe³nie-

      nie wymagañ prowadzenia badañ zgo-

      dnie z normami UE.

      Zainstalowanie  nowoczesnego uk³adu sterowania na stanowisku do badañ urz¹dzeñ  hydraulicznych

      pozwoli³o na zastosowanie nowatorskich rozwi¹zañ w zakresie kontroli procesów badawczych. 

      Modernizacja stanowiska, polegaj¹ca na jego pe³nej automatyzacji, umo¿liwi³a dostosowanie parametrów

      badawczych stanowiska i aparatury badawczo-pomiarowej do unijnych wymagañ oraz parametrów

      pracy badanych urz¹dzeñ.

Z WYMAGANIAMI DYREKTYW UE I NORM ZHARMONIZOWANYCH



Posiadanie nowoczesnych laboratoriów na poziomie europejskim, w pe³ni odpowiada-

j¹cych  aktualnym  potrzebom  przemys³u,  jest  niezbêdnym  warunkiem efektywnego

funkcjonowania i zrównowa¿onego rozwoju Centrum KOMAG realizuj¹cego innowacyj-

ne rozwi¹zania dla gospodarki.

Dziêki  modernizacji  stanowisk badawczych osi¹gniêto nastêpuj¹ce 

korzyœci:

  

  ·   zacieœnienie wspó³pracy miêdzy CMG KOMAG a przedsiêbiorstwami,

  ·   zwiêkszenie konkurencyjnoœci laboratoriów na rynku badañ maszyn,

  ·   podniesienie jakoœci œwiadczonych us³ug,

  ·   dostosowanie do Dyrektyw UE i norm zharmonizowanych,

  ·   poprawa warunków prowadzenia dzia³alnoœci badawczej,

  ·   utworzenie nowych miejsc pracy,

  ·   rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego, dziêki zastosowaniu ICT w infrastrukturze

      badawczej.

Laboratorium Badañ                                                      Laboratorium Badañ Stosowanych

Kierownik: dr in¿. W³odzimierz Madejczyk                     Kierownik: mgr in¿. £ukasz Orzech

tel.: 032 237 4606                                                          tel.: 032 237 4819

e-mail: wmadejczyk@komag.eu                                    e-mail: lorzech@komag.eu

  

Kontakt:
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