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Cele projektu
Celem ogólnym projektu jest rozwój nauki polskiej
na rzecz gospodarki opartej na wiedzy na terenie
Polski Wschodniej
Głównymi celami projektu są:

• rozwój potencjału naukowo-badawczego WSEI poprzez utworzenie infrastruktury badawczej,

• budowanie i rozwijanie powiązań pomiędzy sferą nauki i badań
a przedsiębiorstwami,

• przygotowanie Uczelni do aktywnego udziału
w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki.

Rezultaty projektu
Bezpośrednimi efektami zrealizowanego projektu są:

• projekty badawcze i prace rozwojowe zrealizowane przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury,

• projekty prowadzone w ramach współpracy międzynarodowej,
realizowane przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury strefy
B+R,

• utworzone nowe miejsca pracy (etaty badawcze),
• wdrożone wspólne przedsięwzięcia z przedsiębiorstwami.
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Beneficjenci projektu

• Przedsiębiorcy

otwarci na innowacje z uwagi na konieczność
podnoszenia swojej konkurencyjności na rynku krajowym i europejskim, mający świadomość konieczności współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi.

• Władze regionu lubelskiego dla których kluczowe jest zdecydowane usprawnienie transferu innowacji z sektora edukacyjnego do biznesu i radykalna zmiana wizerunku regionu.

• Pracownicy naukowi potrafiący zrealizować projekt jednak cierpiący na niedostatki infrastrukturalne.

• Studenci zdeterminowani do rozwoju w kierunku nowoczesnych
technologii.

Źródła finansowania projektu

Dofinansowanie
projektu

Źródło

Kwota
[PLN]

Wkład
wspólnotowy 20 991 984
(EFRR)

%
Wartość zakupionej
aparatury wynosi
ponad 26 mln zł

85
85

Budżet
państwa

3 704 467

Wkład własny
Beneficjenta

4 358 197

15

Ogółem

29 054 649

100

15
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Struktura ICDBiA
W skład Centrum wchodzą cztery laboratoria w których mogą być
prowadzone badania z zakresu inżynierii materiałowej, systemów
mechanicznych, a także zdrowia publicznego czy psychologii.

Transport

Psychologia

• laboratorium diagnostyki

• laboratorium psychologii

materiałów i konstrukcji

• laboratorium badań
systemów mechanicznych

eksperymentalnej
Zdrowie
publiczne

• laboratorium analiz substancji szkodliwych
w produktach rolnictwa i żywności

Laboratorium diagnostyki materiałów
i konstrukcji
Celem działania laboratorium jest prowadzenie badań w zakresie
projektowania i optymalizacji obróbki metali i stopów wraz z oceną
stanu warstwy wierzchniej i struktury wewnętrznej. W skład laboratorium wchodzą dwie pracownie:

• oceny stanu konstrukcji,
• komputerowego wspomagania analiz i projektowania wyrobów.
Przykładowe wyposażenie:

• elektronowy mikroskop skaningowy,
• profilometr optyczny,
• spektrometry,
• twardościomierze,
• stanowisko hartownicze,
• oprogramowanie ANSYS, Solid Edge.
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Laboratorium badań systemów
mechanicznych
Celem działania laboratorium są badania zachowania systemów mechanicznych w zakresie integralności strukturalnej, drgań i hałasu,
wytrzymałości czy dynamiki, a także pomiary zjawisk szybkozmiennych oraz analizy termiczne.
Przykładowe wyposażenie:

• trójosiowy miernik wibracji,
• miernik poziomu dźwięku,
• kamery: szybka, termowizyjna,
ultradźwiękowa,

• system do pomiarów dynamicznych
i analizy modalnej,

• system szybkiego prototypowania
metodą spiekania laserowego
proszków metali.

Laboratorium psychologii
eksperymentalnej
Celem działania laboratorium są badania czynników percepcyjnych
leżących u podstaw zachowania w różnych sytuacjach, a także badania reakcji psychofizjologicznych w odpowiedzi na bodźce.
Laboratorium składa się z trzech pracowni:

• pracownia badań psychofizycznych,
• pracownia badań poznawczych i psychometrycznych,
• pracownia neuropsychologii eksperymentalnej
i neurocybernetyki.
Przykładowe wyposażenie:

• Kamera do badania mikroekspresji
mimicznych i pantomimicznych,

• Zestaw Eye tracker,
• Wiedeński System Testów.
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Laboratorium analiz substancji szkodliwych w produktach rolnictwa i żywności
Celem działania laboratorium są badania
związane z :

• identyfikacją związków chemicznych i ich
mieszanin,

• oznaczaniem zanieczyszczeń w żywności
i substancjach farmaceutycznych na poziomie śladowym,

• oznaczaniem ilości śladowych zanieczyszczeń organicznych w środowisku.
Przykładowe wyposażenie:

• spektrometr mas sprzężony z chromatografem gazowym oraz cieczowym,

• biblioteka pestycydów.

Lokalizacja
ICDBiA jest zlokalizowane w budynkach Wyższej Szkoły Ekonomii
i Innowacji przy ul. Projektowej 4 w Lublinie.

• laboratoria psychologii – s. 415 i 419,
• laboratorium diagnostyki materiałów i konstrukcji – s. 414, s.-104,

• laboratorium badań systemów
mechanicznych – s.-109,

Łączna powierzchnia powstałej
infrastruktury naukowo-badawczej
wynosi ponad 268 m2

• laboratorium analiz substancji szkodliwych w produktach rolnictwa i żywności
– s. C 111, C 112.
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Laboratoria CIBT
W strukturach Uczelni funkcjonuje także Centrum Informatyzacji
i Bezpieczeństwa Transportu w skład którego wchodzi 11 laboratoriów.
Informatyka
Multimedia

Mechanika

Prototypowanie

Sieci
komputerowe

Diagnostyka

Symulacja
konstrukcji

Badanie
kierowców

Transport

Laboratoria informatyczne
Laboratoria wyposażone są w wysoce specjalistyczną aparaturę
Informatyka:

• studio nagrań z oświetleniem
studyjnym i kamerą 3D,

• konsola do montażu AV,
• platforma testowa,
• testery linii miedzianych,
• zestawy do badania sieci optycznych.
Istnieje możliwość realizacji filmów i nagrań, a także szkoleń elearningowych. W przypadku sieci komputerowych laboratoria
umożliwiają testowanie transmisji, analizę różnego rodzaju danych
oraz pomiary parametrów sieci tradycyjnych, jak i światłowodowych
Dodatkowo istnieje możliwość badania systemów zabezpieczeń transmisji danych itp.
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Laboratoria transportu
Transport:

• maszyna wytrzymałościowa statyczna i dynamiczna,

• profilometr stykowy,
• tribometr,
• mikroskop metalograficzny,
• oprogramowanie do modelowania i analizy
różnorodnych konstrukcji (ANSYS, Inventor),

• drukarka 3D,
• skaner optyczny 3D,
• współrzędnościowa maszyna pomiarowa,
• wibrometr laserowy skanujący 3D,
• panele i pedały reakcyjne.

Laboratoria transportu
Wyposażenie to determinuje zakres badań, który obejmuje m. in.:

• analizę mechaniki uszkodzeń,
• analizę właściwości mechanicznych materiałów ceramicznych,
metalowych, polimerowych oraz pochodzenia naturalnego,

• diagnostykę urządzeń mechanicznych metodami nieniszczącymi,
• tribometryczne pomiary zużycia ściernego w zmiennym środowisku,

• badania dynamiczne systemów mechanicznych,
• szybkie prototypowanie części maszyn i urządzeń,
• precyzyjne trójosiowe współrzędnościowe pomiary geometryczne,

• symulację konstrukcji (modelowanie MES, analiza trwałości elementów układów mechanicznych).

• diagnostykę osób pracujących w obszarze transportu
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Współpraca
Laboratoria WSEI współpracują zarówno z innymi jednostkami
naukowymi, jak i przedsiębiorcami np:

• Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie
• Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie
• Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Arkona w Nasutowie
• Narzędziownią Charytanowicz w Woli Piaseckiej
• URSUS-em w Lublinie
• Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie w tym z
Ośrodkiem Doskonalenia Techniki Jazdy

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Dr Konrad Gauda

www.wsei.lublin.pl
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