
 

Nauka 

AGH ma jeden z najpotężniejszych 

mikroskopów elektronowych na świecie 

 

28.09. Kraków (PAP) - Jeden z najpotężniejszych na świecie mikroskopów 

elektronowych Titan Cubed G-2 60-300 uruchomiono na Akademii Górniczo - 

Hutniczej. 

Urządzenie o olbrzymiej mocy i doskonałej rozdzielczości pozwala na badanie najmniejszych 

elementów struktur metali, związków chemicznych czy tkanek biologicznych. 

To drugi w Europie po ośrodku w austriackim Grazu najnowszej generacji analityczny 

mikroskop elektronowy (trzeci na świecie działa w USA). Titan Cubed G-2 60-300 umożliwia 

powiększenie badanego materiału nawet o trzy miliony razy i jest wyposażony w unikalny 

detektor promieniowania rentgenowskiego. 

Wart ponad 15 mln zł mikroskop ma 3,7 wysokości i wraz z całym oprzyrządowaniem waży 

3,5 tony. Znajduje się w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu, którego fundamenty 

izolują drgania, a obudowa chroni od zanieczyszczeń. W laboratorium zniwelowane jest także 

pole magnetyczne, a panele chłodzące pozwalają utrzymać stałe parametry temperatury i 

wilgotności. Na urządzenie tego pomieszczenia i laboratoriów uczelnia wydała ok. 5 mln zł. 

Zakup samego mikroskopu został sfinansowany z funduszy strukturalnych UE. 

„Jeśli makrokosmos badamy teleskopem Hubble’a, to tym mikroskopem badamy 

mikrokosmos. Badamy nanostrukturę w skali atomowej. Ponieważ struktura rzutuje na 

właściwości znając ją możemy sterować jak chcemy właściwościami materiałów” – 

wyjaśniała prof. Aleksandra Czyrska - Filemonowicz, z Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii 

Proszków AGH, a zarazem kierownik Międzynarodowego Centrum Mikroskopii 

Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej AGH. 

„To kolejny krok, którego dokonujemy, aby być jedną z najlepszych uczelni w Europie. 

Chcemy robić badania na najwyższym światowym poziomie i mamy ku temu doskonałą 



kadrę” – mówił rektor AGH prof. Antoni Tajduś. „Dziś bez sprzętu nie da się w branżach 

technicznych nic zrobić. Tylko wysokiej klasy aparatura umożliwia badania na odpowiednim 

poziomie i tylko dzięki temu można funkcjonować w świecie” - dodał dziekan Wydziału 

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, prof. Mirosław Karbowniczek. 

W nowym mikroskopie mogą być badane wszystkie ciała stałe m.in. materiały ceramiczne, 

stopy metali, kompozyty, półprzewodniki, włókna, tkanki, grafeny. Próbki materiałów są 

przygotowywane w laboratorium i oglądane wcześniej pod innym mikroskopem - 

mikroskopem skaningowym z działem jonowym. 

„Titan Cubed G-2 60-300 jest tak wyjątkowy, bo pozwala nam nie tylko zobaczyć pojedyncze 

atomy, ale możemy też powiedzieć, które atomy są gdzie. To ważne, bo współczesna 

inżynieria materiałowa zajmuje się kształtowaniem mikrostruktur i właściwości materiałów 

już na poziomie atomowym” – mówiła dr Beata Dubiel Międzynarodowego Centrum 

Mikroskopii Elektronowej. 

Wyniki pracy mikroskopu będą wykorzystywane w różnorodnych dziedzinach: głównie w 

badaniach mikro- i nanostruktur - elementów, które są niezbędne do budowy m.in. 

procesorów komputerów, implantów medycznych czy silników odrzutowych. 

Z nowoczesnego mikroskopu będą mogli korzystać także naukowcy z innych polskich 

ośrodków, jeżeli podpiszą umowę z AGH. 

http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz=nauka

&idNewsComp=224629&filename=&idnews=132393&data=infopakiet&_CheckSum=2081222136

http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz=nauka&idNewsComp=224629&filename=&idnews=132393&data=infopakiet&_CheckSum=2081222136
http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz=nauka&idNewsComp=224629&filename=&idnews=132393&data=infopakiet&_CheckSum=2081222136


 

 

Krakowska AGH ma najpotężniejszy 

mikroskop na świecie 

Wczoraj, 27 września (16:53)  

Najpotężniejszy mikroskop elektronowy został zainstalowany na krakowskiej Akademii 

Górniczo-Hutniczej. To pierwsze takie urządzenie w Polsce. Potrafi tak powiększyć 

badane próbki, że na ekranie pojawiają się pojedyncze atomy. Sprzęt posłuży do analizy 

materiałów, z których konstruuje się najważniejsze elementy samolotów, statków 

kosmicznych, procesorów i implantów. 

 

Podobnie jak teleskop Hubble`a jest najważniejszy urządzeniem w historii astronomii, tak mikroskop 

TITAN Cubed G-2 60-300 jest największym osiągnięciem w dziedzinie analizy w skali atomowej - mówi 

dr Grzegorz Michta z Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej AGH.  

Mikroskop dzięki swojej olbrzymiej mocy (powiększenie badanego materiału 3 miliony razy) 

i doskonałej rozdzielczości, pozwala na badanie najmniejszych elementów struktur metali, 

związków chemicznych czy tkanek biologicznych. Jego cena to 15 milionów złotych. 

Urządzenie ma 4 metry wysokości i waży 3,5 tony. 

Jego elementy przywieziono aż 18 samochodami ciężarowymi, a każda część była specjalnie 

zabezpieczona na czas transportu. Mikroskop zamknięty jest w specjalnym, odizolowanym od 

otoczenia, pomieszczeniu. Jego fundamenty izolują drgania, niwelowane jest także pole 

magnetyczne, a w środku panuje stała temperatura. 

W trakcie badań naukowcy znajdują się piętro wyżej i na monitorach komputera obserwują 

powiększony obraz. Ciekawostką jest również to, że próbki do badania na tym urządzeniu 

przygotowywane są pod innymi superdokładnymi mikroskopami tak, by były jak najmniejsze. 

http://www.rmf24.pl/nauka/news-krakowska-agh-ma-najpotezniejszy-mikroskop-na-

swiecie,nId,361902 

http://www.rmf24.pl/nauka/news-krakowska-agh-ma-najpotezniejszy-mikroskop-na-swiecie,nId,361902
http://www.rmf24.pl/nauka/news-krakowska-agh-ma-najpotezniejszy-mikroskop-na-swiecie,nId,361902


 

Potężny supermikroskop na AGH 

Wtorek, 27 Września 2011 Nauka  

Jeden z trzech największych mikroskopów na świecie trafił do krakowskiej Akademii 

Górniczo-Hutniczej. Titan - bo tak urządzenie się nazywa ma niezwykłe możliwości. 

 

Obejrzyj fotogalerię 

 

Titan - bo tak się to cudo nazywa, to wręcz olbrzym - waży 3,5 tony, ma 4,5 metra wysokości. 

To drugi w Europie, i trzeci na świecie, analityczny mikroskop elektronowy. 

"Potrafi pokazać nawet najmniejsze cząsteczki każdego materiału - zachwyca się Aleksandra 

Czyrska-Filemonowicz, kierownik Kierownik Pracowni Mikroskopii Elektronowej i Badan 

Fizycznych AGH. 

http://wiadomosci.radiozet.pl/Nauka/Wiadomosci
http://wiadomosci.radiozet.pl/Nauka/Galerie/Potezny-mikroskop-elektronowy-na-AGH


Urządzenie pozwala na badanie najmniejszych elementów struktur metali, związków 

chemicznych czy tkanek biologicznych. Mikroskop pozwala powiększyć badany materiał 

nawet 3 miliony razy. Mikroskop kosztował 15 milionów złotych, stoi w specjalnie 

chłodzonym pomieszczeniu. Badane przez urządzenie materiały mogą być później 

wykorzystywane w procesorach komputerów, implantach medycznych czy silnikach 

odrzutowych. 

http://wiadomosci.radiozet.pl/Nauka/Wiadomosci/Potezny-supermikroskop-na-AGH/

http://wiadomosci.radiozet.pl/Nauka/Wiadomosci/Potezny-supermikroskop-na-AGH/


 

  

AGH ma jeden z najpotężniejszych 

mikroskopów elektronowych na świecie  

15:45, 27.09.2011 

Jeden z najpotężniejszych na świecie mikroskopów elektronowych Titan Cubed G-2 60-

300 uruchomiono na Akademii Górniczo - Hutniczej. Urządzenie o olbrzymiej mocy i 

doskonałej rozdzielczości pozwala na badanie najmniejszych elementów struktur metali, 

związków chemicznych czy tkanek biologicznych.  

 

Z nowoczesnego mikroskopu będą mogli korzystad także naukowcy z innych polskich ośrodków, jeżeli 

podpiszą umowę z AGH.  

To drugi w Europie po ośrodku w austriackim Grazu najnowszej generacji analityczny mikroskop 

elektronowy (trzeci na świecie działa w USA). Titan Cubed G-2 60-300 umożliwia powiększenie 

badanego materiału nawet o trzy miliony razy i jest wyposażony w unikalny detektor promieniowania 

rentgenowskiego. 

 

Wart ponad 15 mln zł mikroskop ma 3,7 wysokości i wraz z całym oprzyrządowaniem waży 3,5 tony. 

Znajduje się w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu, którego fundamenty izolują drgania, a 

obudowa chroni od zanieczyszczeo. W laboratorium zniwelowane jest także pole magnetyczne, a 

panele chłodzące pozwalają utrzymad stałe parametry temperatury i wilgotności. Na urządzenie tego 

pomieszczenia i laboratoriów uczelnia wydała ok. 5 mln zł. Zakup samego mikroskopu został 

sfinansowany z funduszy strukturalnych UE. 

 

 - Jeśli makrokosmos badamy teleskopem Hubble'a, to tym mikroskopem badamy mikrokosmos. 

Badamy nanostrukturę w skali atomowej. Ponieważ struktura rzutuje na właściwości znając ją 

możemy sterowad jak chcemy właściwościami materiałów - wyjaśniała prof. Aleksandra Czyrska - 

Filemonowicz, z Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków AGH, a zarazem kierownik 



Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej AGH. 

 

 - To kolejny krok, którego dokonujemy, aby byd jedną z najlepszych uczelni w Europie. Chcemy robid 

badania na najwyższym światowym poziomie i mamy ku temu doskonałą kadrę - mówił rektor AGH 

prof. Antoni Tajduś. - Dziś bez sprzętu nie da się w branżach technicznych nic zrobid. Tylko wysokiej 

klasy aparatura umożliwia badania na odpowiednim poziomie i tylko dzięki temu można 

funkcjonowad w świecie - dodał dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, prof. 

Mirosław Karbowniczek. 

 

W nowym mikroskopie mogą byd badane wszystkie ciała stałe m.in. materiały ceramiczne, stopy 

metali, kompozyty, półprzewodniki, włókna, tkanki, grafeny. Próbki materiałów są przygotowywane 

w laboratorium i oglądane wcześniej pod innym mikroskopem - mikroskopem skaningowym z 

działem jonowym. 

 

 - Titan Cubed G-2 60-300 jest tak wyjątkowy, bo pozwala nam nie tylko zobaczyd pojedyncze atomy, 

ale możemy też powiedzied, które atomy są gdzie. To ważne, bo współczesna inżynieria materiałowa 

zajmuje się kształtowaniem mikrostruktur i właściwości materiałów już na poziomie atomowym - 

mówiła dr Beata Dubiel Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej. 

 

Wyniki pracy mikroskopu będą wykorzystywane w różnorodnych dziedzinach: głównie w badaniach 

mikro- i nanostruktur - elementów, które są niezbędne do budowy m.in. procesorów komputerów, 

implantów medycznych czy silników odrzutowych. Z nowoczesnego mikroskopu będą mogli korzystad 

także naukowcy z innych polskich ośrodków, jeżeli podpiszą umowę z AGH.  

http://www.tvp.pl/krakow/aktualnosci/rozmaitosci/agh-ma-jeden-z-najpotezniejszych-

mikroskopow-elektronowych-na-swiecie/5320776 

Materiały filmowe do obejrzenia pod adresami: 

Teleexpress (początek w 07:06) - http://tvp.info/teleexpress/wideo/27092011-

1700/5228269  

Kronika TVP Kraków (początek w 03:43) - 

http://www.tvp.pl/krakow/informacja/kronika/wideo/27-ix-2011-godz-

2145/5325647 

 (informacja o mikroskopie AGH pojawiła się na falach kilkunastu rozgłośni 

radiowych w całej Polsce, m.in. we wszystkich rozgłośniach Polskiego Radia).

http://www.tvp.pl/krakow/aktualnosci/rozmaitosci/agh-ma-jeden-z-najpotezniejszych-mikroskopow-elektronowych-na-swiecie/5320776
http://www.tvp.pl/krakow/aktualnosci/rozmaitosci/agh-ma-jeden-z-najpotezniejszych-mikroskopow-elektronowych-na-swiecie/5320776
http://tvp.info/teleexpress/wideo/27092011-1700/5228269
http://tvp.info/teleexpress/wideo/27092011-1700/5228269
http://www.tvp.pl/krakow/informacja/kronika/wideo/27-ix-2011-godz-2145/5325647
http://www.tvp.pl/krakow/informacja/kronika/wideo/27-ix-2011-godz-2145/5325647


 

 

AGH ma jeden z najpotężniejszych 

mikroskopów elektronowych na świecie 

 

Jeden z najpotężniejszych na świecie mikroskopów elektronowych Titan Cubed G-2 60-300 

uruchomiono na Akademii Górniczo - Hutniczej. Urządzenie o olbrzymiej mocy i doskonałej 

rozdzielczości pozwala na badanie najmniejszych elementów struktur metali, związków 

chemicznych czy tkanek biologicznych. 

To drugi w Europie po ośrodku w austriackim Grazu najnowszej generacji analityczny 

mikroskop elektronowy (trzeci na świecie działa w USA). Titan Cubed G-2 60-300 umożliwia 

powiększenie badanego materiału nawet o trzy miliony razy i jest wyposażony w unikalny 

detektor promieniowania rentgenowskiego. 

Wart ponad 15 mln zł mikroskop ma 3,7 wysokości i wraz z całym oprzyrządowaniem waży 

3,5 tony. Znajduje się w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu, którego fundamenty 

izolują drgania, a obudowa chroni od zanieczyszczeń. W laboratorium zniwelowane jest także 

pole magnetyczne, a panele chłodzące pozwalają utrzymać stałe parametry temperatury i 

wilgotności. Na urządzenie tego pomieszczenia i laboratoriów uczelnia wydała ok. 5 mln zł. 

Zakup samego mikroskopu został sfinansowany z funduszy strukturalnych UE. 

- Jeśli makrokosmos badamy teleskopem Hubble'a, to tym mikroskopem badamy 

mikrokosmos. Badamy nanostrukturę w skali atomowej. Ponieważ struktura rzutuje na 

właściwości znając ją możemy sterować jak chcemy właściwościami materiałów - wyjaśniała 

prof. Aleksandra Czyrska - Filemonowicz, z Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków 

AGH, a zarazem kierownik Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla 

Inżynierii Materiałowej AGH. 

- To kolejny krok, którego dokonujemy, aby być jedną z najlepszych uczelni w Europie. 

Chcemy robić badania na najwyższym światowym poziomie i mamy ku temu doskonałą 

kadrę - mówił rektor AGH prof. Antoni Tajduś. - Dziś bez sprzętu nie da się w branżach 

technicznych nic zrobić. Tylko wysokiej klasy aparatura umożliwia badania na odpowiednim 

poziomie i tylko dzięki temu można funkcjonować w świecie - dodał dziekan Wydziału 

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, prof. Mirosław Karbowniczek. 

W nowym mikroskopie mogą być badane wszystkie ciała stałe m.in. materiały ceramiczne, 

stopy metali, kompozyty, półprzewodniki, włókna, tkanki, grafeny. Próbki materiałów są 

przygotowywane w laboratorium i oglądane wcześniej pod innym mikroskopem - 

mikroskopem skaningowym z działem jonowym. 



- Titan Cubed G-2 60-300 jest tak wyjątkowy, bo pozwala nam nie tylko zobaczyć 

pojedyncze atomy, ale możemy też powiedzieć, które atomy są gdzie. To ważne, bo 

współczesna inżynieria materiałowa zajmuje się kształtowaniem mikrostruktur i właściwości 

materiałów już na poziomie atomowym - mówiła dr Beata Dubiel Międzynarodowego 

Centrum Mikroskopii Elektronowej. 

Wyniki pracy mikroskopu będą wykorzystywane w różnorodnych dziedzinach: głównie w 

badaniach mikro- i nanostruktur - elementów, które są niezbędne do budowy m.in. 

procesorów komputerów, implantów medycznych czy silników odrzutowych. Z 

nowoczesnego mikroskopu będą mogli korzystać także naukowcy z innych polskich 

ośrodków, jeżeli podpiszą umowę z AGH. 

http://www.rp.pl/artykul/10,723416-Akademia-Gorniczo-Hutnicza-uruchomila-Titan-Cubed-

G-2-60-300.html

http://www.rp.pl/artykul/10,723416-Akademia-Gorniczo-Hutnicza-uruchomila-Titan-Cubed-G-2-60-300.html
http://www.rp.pl/artykul/10,723416-Akademia-Gorniczo-Hutnicza-uruchomila-Titan-Cubed-G-2-60-300.html


 

 

Mikroskop-gigant na krakowskiej AGH 

[WIDEO] 

Fot. Jakub Ociepa / Agencja Gazeta Prezentacja mikroskopu elektronowego na AGH. Inż. 

Maciej Ziętara  

 

- Jeśli zwykły mikroskop porównamy do samochodu kompaktowego, to ten nasz jest jak 

bolid F1, wyżyłowany do granic możliwości praw fizyki - cieszą się pracownicy AGH, 

którzy zaprezentowali wczoraj jeden z najpotężniejszych na świecie mikroskopów 

elektronowych. Wysokość: 4,5 metra. Waga: 3,5 tony. Imię: Titan Cubed G-2 60-300.  

 

 

 
Fot. Jakub Ociepa / Agencja Gazeta  

Prezentacja mikroskopu elektronowego na AGH  

 
 



Drzwi do oszklonego pomieszczenia Pracowni Mikroskopii Elektronowej Akademii 

Górniczo-Hutniczej, za którymi stoi, są szczelnie zamknięte. Trudno się dziwić, takim 

mikroskopem oprócz krakowskiej uczelni mogą pochwalić się jeszcze tylko badacze z 

austriackiego ośrodka w Grazu i naukowcy z USA. 

Lista zastosowań sprzętu jest długa. - Tym mikroskopem możemy badać zarówno materiały 

metaliczne, ceramiczne, półprzewodniki, a także materiały biologiczne. Pod lupę bierzemy 

więc powłokę, którą pokryta jest kuchenna patelnia, ale też stopy metali, z których 

zbudowane są np. turbiny samolotów - wyjaśnia dr inż. Beata Dubiel z Wydziału Inżynierii 

Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. 

 

Titan Cubed G-2 60-300 ma nie tylko potężną moc (powiększa badany materiał trzy miliony 

razy), ale też doskonałą rozdzielczość, której badacze nie tracą przy znacznym powiększeniu 

obiektu. 

 

Praca z tak precyzyjnym i nowoczesnym urządzeniem to także szansa dla rozwoju medycyny. 

- Badamy mikro - i nanostruktury biomateriałów, z których zbudowane są np. implanty stawu 

biodrowego. Wyniki naszych badań dają szansę na opracowanie bardziej odpornych na 

zużycie endoprotez, które po wszczepieniu będą lepiej tolerowane przez organizm pacjenta - 

dodaje dr Dubiel. 

 

Przygotowania do przyjęcia analitycznego mikroskopu elektronowego najnowszej generacji 

trwały na AGH od kilku miesięcy. Pomieszczenie, w którym stanął olbrzym, musiało spełnić 

szereg warunków. - Mikroskop żyje i pracuje w swoim świecie. Pomieszczenie jest nie tylko 

izolowane termicznie, ale ma także stałą temperaturę wewnątrz. Minimalizację oddziaływań 

drgań zewnętrznych udało się osiągnąć dzięki usytuowaniu mikroskopu dwa metry poniżej 

poziomu budynku. Dodatkowo ważący ponad 30 ton fundament jest wkopany metr w ziemię. 

A klasyczne zbrojenie stalowe zastąpiono włóknem szklanym. Mikroskop jest też chroniony 

przed oddziaływaniem pól magnetycznych i środowiska, np. drgań akustycznych czy 

wibracji. Mamy parking za oknem, mieliśmy więc sporo pracy - uśmiecha się dr inż. 

Grzegorz Michta z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. 

 

Próbki materiałów do badania przygotowywane są z użyciem mikroskopu skaningowego z 

działem jonowym w osobnym laboratorium. - Próbki są tak małe, że nieuzbrojone oko w 

ogóle ich nie dojrzy. Wycinamy je, wykorzystując jony galu - wyjaśnia dr Adam Kruk. 

 

W pomieszczeniu obok stoi inny mikroskop - znacznie mniejszy i mniej wymagający. 

Obsługuje go Maciej Ziętara z Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla 

Inżynierii Materiałowej. Jest zachwycony nowym sąsiadem. - Możemy porównać sprzęt, przy 

którym pracuję, do wysokiej klasy samochodu kompaktowego. A Titan to przy nim bolid 

Formuły 1, wyżyłowany do granic możliwości praw fizyki - tłumaczy Ziętara. 

 

Mikroskop kosztował 15 mln zł, pieniądze pochodziły z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej. - Z naszego mikroskopu będą mogli korzystać także inni naukowcy, po 

wcześniejszym podpisaniu umów z uczelnią - zapewnia prof. Aleksandra Czyrska-

Filemonowicz z AGH. 

 

http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,10367475,Mikroskop_gigant_na_krakowskiej_AGH

__WIDEO_.html 

 

http://info.podroze.gazeta.pl/temat/podroze/usa
http://krakow.gazeta.pl/krakow/0,113228.html?tag=AGH
http://moto.pl/MotoPL/0,0.html
http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,10367475,Mikroskop_gigant_na_krakowskiej_AGH__WIDEO_.html
http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,10367475,Mikroskop_gigant_na_krakowskiej_AGH__WIDEO_.html


 
 

 

Supermikroskop jak laboratorium. 

Elektronowy gigant na AGH 

2011-09-28 10:01:31, aktualizacja: 2011-09-28 12:11:22  

Nazywa się Tytan Cubed, kosztował 15 mln zł, ma 4,7 m. wysokości i waży 3,5 tony. Jest 

jednym z najpotężniejszych mikroskopów elektronowych na świecie. Istnieją jeszcze 

tylko dwa takie urządzenia: w Austrii i USA. Naukowcy nazywają go: "laboratorium w 

jednym przyrządzie".  

 

- Tak jak teleskop Hubble'a jest jednym z najważniejszych urządzeń w historii astronomii, tak 

Titan Cubed G-2 60-300 jest jednym z najistotniejszych osiągnięć techniki w dziedzinie 

mikroanalizy w skali atomowej - wyjaśnia prof. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz, 

kierowniczka Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej AGH. Naukowcy z 

krakowskiej Akademii przyznają, że nowy nabytek działa na granicy praw fizycznych.  

 

Mikroskop powiększa badany materiał 3 miliony razy, a do tego działa w znakomitej 

rozdzielczości. Pozwala to na badanie najmniejszych elementów struktur metali, związków 

chemicznych czy tkanek biologicznych. Titan wyposażony jest też w unikatowy detektor 

promieniowania rentgenowskiego.  

 

Dzięki urządzeniu można zobaczyć ułożenie atomów i stwierdzić, jakie są to konkretnie 

atomy. Pozwoli to potem na kształtowanie właściwości materiałów, np. tak, żeby stal 

pracowała w wyższych temperaturach.  

 

Wyniki badań mikroskopu mogą być wykorzystywane w różnych dziedzinach: od ceramiki 

po biologię. Testowane za pomocą urządzenia elementy służą do budowy m.in. procesorów 

komputerów, implantów medycznych czy silników odrzutowych.  Teraz przez rok czterech 

naukowców będzie się uczyło obsługiwać Titana.  

http://www.gazetakrakowska.pl/fakty24/455529,supermikroskop-jak-laboratorium-

elektronowy-gigant-na-agh,id,t.html 

http://www.gazetakrakowska.pl/fakty24/455529,supermikroskop-jak-laboratorium-elektronowy-gigant-na-agh,id,t.html
http://www.gazetakrakowska.pl/fakty24/455529,supermikroskop-jak-laboratorium-elektronowy-gigant-na-agh,id,t.html


 

NOWOCZESNY MIKROSKOP Z AGH 

POWIĘKSZA TRZY MILIONY RAZY 

DZIENNIK POLSKI (2011-09-28) 

 

NAUKA. Akademia Górniczo-Hutnicza ma jeden z najpotężniejszych na świecie 

mikroskopów elektronowych. To nowoczesne urządzenie będzie wykorzystywane w 

rozmaitych dziedzinach. 

 

Titan Cubed kosztował 15 mln zł. Waży 3,5 tony i ma 3,7 m wysokości. Jego wyjątkową zaletą 

jest doskonała rozdzielczośd i bardzo duża moc. Wyposażony w unikalny detektor 

promieniowania rentgenowskiego, umożliwia powiększenie badanego materiału trzy miliony 

razy. 

- Podobnie jak teleskop Hubble'a jest jednym z najważniejszym urządzeo w historii 

astronomii, tak Titan Cubed G-2 60-300 jest jednym z najistotniejszych osiągnięd techniki w 

dziedzinie mikro-analizy w skali atomowej - mówi prof. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz z 

Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków AGH, kierownik Międzynarodowego 

Centrum Mikroskopii Elektronowej AGH, tłumacząc, że mikroskopem Titan Cubed można 

badad nanostrukturę w skali atomowej, a znając strukturę, można sterowad właściwościami 

materiałów. 



- Dokonujemy kolejnego kroku, by byd jedną z najlepszych uczelni w Europie - powiedział 

wczoraj prof. Antoni Tajduś, rektor AGH, zapewniając, że uczelnia chce robid badania na 

najwyższym światowym poziomie i ma do tego doskonałą kadrę. 

 

Mikroskop będzie wykorzystywany do badao w rozmaitych dziedzinach, głównie w 

badaniach mikro i nanos-truktur, np. metalicznych, ceramicznych czy biologicznych. Badane 

w ten sposób elementy są niezbędne do budowy m.in. procesorów komputerów, implantów 

medycznych i silników odrzutowych. Ze sprzętu będą mogły korzystad też inne uczelnie z 

Polski, po wcześniejszym podpisaniu umowy z AGH. 

 

Titan Cubed, uruchomiony w Krakowie, to drugi w Europie najnowszej generacji analityczny 

mikroskop. Drugi znajduje się w ośrodku w austriackim Grazu, a trzeci na świecie - w Stanach 

Zjednoczonych.



 

 

Potężny mikroskop elektronowy na AGH 

Wtorek, 27 września (15:23)  

Jeden z najpotężniejszych na świecie mikroskopów elektronowych Titan Cubed G-2 60-

300 uruchomiono na Akademii Górniczo - Hutniczej. Urządzenie o olbrzymiej mocy 

i doskonałej rozdzielczości pozwala na badanie najmniejszych elementów struktur 

metali, związków chemicznych czy tkanek biologicznych. 

 

Jeden z najpotężniejszych na świecie mikroskopów elektronowych na AGH/fot. Stanisław Rozpędzik 

/PAP 

To drugi w Europie po ośrodku w austriackim Grazu najnowszej generacji analityczny 

mikroskop elektronowy (trzeci na świecie działa w USA). Titan Cubed G-2 60-300 umożliwia 

powiększenie badanego materiału nawet o trzy miliony razy i jest wyposażony w unikalny 

detektor promieniowania rentgenowskiego. 

Wart ponad 15 mln zł mikroskop ma 3,7 wysokości i wraz z całym oprzyrządowaniem waży 

3,5 tony. Znajduje się w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu, którego fundamenty 

izolują drgania, a obudowa chroni od zanieczyszczeń.  

  



W laboratorium zniwelowane jest także pole magnetyczne, a panele chłodzące pozwalają 

utrzymać stałe parametry temperatury i wilgotności. Na urządzenie tego pomieszczenia 

i laboratoriów uczelnia wydała ok. 5 mln zł. Zakup samego mikroskopu został sfinansowany 

z funduszy strukturalnych UE.  

- Jeśli makrokosmos badamy teleskopem Hubble'a, to tym mikroskopem badamy 

mikrokosmos. Badamy nanostrukturę w skali atomowej. Ponieważ struktura rzutuje na 

właściwości znając ją możemy sterować jak chcemy właściwościami materiałów - wyjaśniała 

prof. Aleksandra Czyrska - Filemonowicz, z Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków 

AGH, a zarazem kierownik Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla 

Inżynierii Materiałowej AGH.  

- To kolejny krok, którego dokonujemy, aby być jedną z najlepszych uczelni w Europie. 

Chcemy robić badania na najwyższym światowym poziomie i mamy ku temu doskonałą 

kadrę - mówił rektor AGH prof. Antoni Tajduś.  

- Dziś bez sprzętu nie da się w branżach technicznych nic zrobić. Tylko wysokiej klasy 

aparatura umożliwia badania na odpowiednim poziomie i tylko dzięki temu można 

funkcjonować w świecie - dodał dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki 

Przemysłowej, prof. Mirosław Karbowniczek. 

W nowym mikroskopie mogą być badane wszystkie ciała stałe m.in. materiały ceramiczne, 

stopy metali, kompozyty, półprzewodniki, włókna, tkanki, grafeny. Próbki materiałów są 

przygotowywane w laboratorium i oglądane wcześniej pod innym mikroskopem - 

mikroskopem skaningowym z działem jonowym. 

- Titan Cubed G-2 60-300 jest tak wyjątkowy, bo pozwala nam nie tylko zobaczyć 

pojedyncze atomy, ale możemy też powiedzieć, które atomy są gdzie. To ważne, bo 

współczesna inżynieria materiałowa zajmuje się kształtowaniem mikrostruktur i właściwości 

materiałów już na poziomie atomowym - mówiła dr Beata Dubiel Międzynarodowego 

Centrum Mikroskopii Elektronowej. 

Wyniki pracy mikroskopu będą wykorzystywane w różnorodnych dziedzinach: głównie 

w badaniach mikro- i nanostruktur - elementów, które są niezbędne do budowy m.in. 

procesorów komputerów, implantów medycznych czy silników odrzutowych. 

Z nowoczesnego mikroskopu będą mogli korzystać także naukowcy z innych polskich 

ośrodków, jeżeli podpiszą umowę z AGH. 

http://polskalokalna.pl/wiadomosci/malopolskie/krakow/news/potezny-mikroskop-

elektronowy-na-agh,1700407,3320

http://polskalokalna.pl/wiadomosci/malopolskie/krakow/news/potezny-mikroskop-elektronowy-na-agh,1700407,3320
http://polskalokalna.pl/wiadomosci/malopolskie/krakow/news/potezny-mikroskop-elektronowy-na-agh,1700407,3320


 

 

Wyjątkowe urządzenie na krakowskiej 

uczelni 

dzisiaj, 16:27 MŁ / PAP  

 
Mikroskop elektronowy Titan Cubed G-2 60-300 

Jeden z najpotężniejszych na świecie mikroskopów elektronowych Titan Cubed G-2 60-

300 uruchomiono na Akademii Górniczo - Hutniczej. Urządzenie o olbrzymiej mocy i 

doskonałej rozdzielczości pozwala na badanie najmniejszych elementów struktur metali, 

związków chemicznych czy tkanek biologicznych.  

To drugi w Europie po ośrodku w austriackim Grazu najnowszej generacji analityczny 

mikroskop elektronowy (trzeci na świecie działa w USA). Titan Cubed G-2 60-300 umożliwia 

powiększenie badanego materiału nawet o trzy miliony razy i jest wyposażony w unikalny 

detektor promieniowania rentgenowskiego. 

Wart ponad 15 mln zł mikroskop ma 3,7 metra wysokości i wraz z całym oprzyrządowaniem 

waży 3,5 tony. Znajduje się w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu, którego 

fundamenty izolują drgania, a obudowa chroni od zanieczyszczeń. W laboratorium 

zniwelowane jest także pole magnetyczne, a panele chłodzące pozwalają utrzymać stałe 

parametry temperatury i wilgotności. Na urządzenie tego pomieszczenia i laboratoriów 

uczelnia wydała ok. 5 mln zł. Zakup samego mikroskopu został sfinansowany z funduszy 

strukturalnych UE. 

- Jeśli makrokosmos badamy teleskopem Hubble’a, to tym mikroskopem badamy 

mikrokosmos. Badamy nanostrukturę w skali atomowej. Ponieważ struktura rzutuje na 

właściwości znając ją możemy sterować jak chcemy właściwościami materiałów – wyjaśniała 

prof. Aleksandra Czyrska - Filemonowicz, z Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków 

AGH, a zarazem kierownik Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla 

Inżynierii Materiałowej AGH. 

- To kolejny krok, którego dokonujemy, aby być jedną z najlepszych uczelni w Europie. 

Chcemy robić badania na najwyższym światowym poziomie i mamy ku temu doskonałą 

kadrę - mówił rektor AGH prof. Antoni Tajduś. - Dziś bez sprzętu nie da się w branżach 

technicznych nic zrobić. Tylko wysokiej klasy aparatura umożliwia badania na odpowiednim 

http://wiadomosci.onet.pl/zrodla/pap,68383,zrodlo.html


poziomie i tylko dzięki temu można funkcjonować w świecie - dodał dziekan Wydziału 

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, prof. Mirosław Karbowniczek. 

W nowym mikroskopie mogą być badane wszystkie ciała stałe m.in. materiały ceramiczne, 

stopy metali, kompozyty, półprzewodniki, włókna, tkanki, grafeny. Próbki materiałów są 

przygotowywane w laboratorium i oglądane wcześniej pod innym mikroskopem - 

mikroskopem skaningowym z działem jonowym. 

- Titan Cubed G-2 60-300 jest tak wyjątkowy, bo pozwala nam nie tylko zobaczyć 

pojedyncze atomy, ale możemy też powiedzieć, które atomy są gdzie. To ważne, bo 

współczesna inżynieria materiałowa zajmuje się kształtowaniem mikrostruktur i właściwości 

materiałów już na poziomie atomowym – mówiła dr Beata Dubiel Międzynarodowego 

Centrum Mikroskopii Elektronowej. 

Wyniki pracy mikroskopu będą wykorzystywane w różnorodnych dziedzinach: głównie w 

badaniach mikro- i nanostruktur - elementów, które są niezbędne do budowy m.in. 

procesorów komputerów, implantów medycznych czy silników odrzutowych. 

Z nowoczesnego mikroskopu będą mogli korzystać także naukowcy z innych polskich 

ośrodków, jeżeli podpiszą umowę z AGH. 

http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/krakow/wyjatkowe-urzadzenie-na-krakowskiej-

uczelni,1,4863244,region-wiadomosc.html

http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/krakow/wyjatkowe-urzadzenie-na-krakowskiej-uczelni,1,4863244,region-wiadomosc.html
http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/krakow/wyjatkowe-urzadzenie-na-krakowskiej-uczelni,1,4863244,region-wiadomosc.html


 

 

Informacje o nowym mikroskopie AGH ukazały się również m.in. w: 

http://www.nauka.gov.pl/nauka/sukcesy-uczonych/sukcesy-uczonych/artykul/agh-ma-

jeden-z-najpotezniejszych-mikroskopow-elektronowych-na-swiecie/ 

http://www.krakow.pl/nasze_miasto/informacje/8935,48,komunikat,krakow_pod_mikrosko

pem.html 

http://wprost.pl/ar/263285/AGH-ma-mikroskop-za-15-milionow-zlotych/ 

http://tech.wp.pl/kat,1009779,title,Jeden-z-najpotezniejszych-mikroskopow-elektronowych-

na-swiecie-jest-w-Polsce,wid,13835543,wiadomosc.html?ticaid=1d1ad&_ticrsn=3 

http://www.naukawpolsce.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s

=szablon.depesza&dz=stronaGlowna&dep=384974&data=&lang=PL&_CheckSum=-

2010193236 

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/446852,W-Polsce-dziala-gigantyczny-mikroskop 

http://forsal.pl/artykuly/551223,cud_techniki_na_polskiej_uczelni_agh_ma_nowy_mikrosko

p_elektronowy.html 

http://www.nettg.pl/Aktualnosci/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna/Kraj/Nauka:-potezny-

mikroskop-w-AGH,22482,1500,1 

http://www.tv.jardello.com/index.php/news/internet/35900-krakowska-agh-ma-

najpot%C4%99%C5%BCniejszy-mikroskop-na-%C5%9Bwiecie.html 

http://natablicy.pl/jeden-z-najpotezniejszych-mikroskopow-elektronowych-na-swiecie-w-

agh,artykul.html?material_id=4e82ba40fbaedd787e000000 

http://odkrywcy.pl/kat,111408,title,Polska-uczelnia-ma-najpotezniejszy-mikroskop-na-

swiecie,wid,13835656,wiadomosc.html?smg4sticaid=6d1ae 

http://krakow.radioplus.pl/Wiadomosci/Krakow/Na-swiecie-sa-tylko-trzy-takie-urzadzenia-

a-jedno-z-nich-jest-w-krakowskiej-AGH 

http://www.elektroonline.pl/news/4508,AGH_ma_jeden_z_najpotezniejszych_mikroskopow

_elektronowych_na_swiecie 

http://www.naukowy.pl/agh-ma-jeden-z-najpotezniejszych-mikroskopow-elektronowych-

na-swiecie-vt48218.htm 

http://www.nauka.gov.pl/nauka/sukcesy-uczonych/sukcesy-uczonych/artykul/agh-ma-jeden-z-najpotezniejszych-mikroskopow-elektronowych-na-swiecie/
http://www.nauka.gov.pl/nauka/sukcesy-uczonych/sukcesy-uczonych/artykul/agh-ma-jeden-z-najpotezniejszych-mikroskopow-elektronowych-na-swiecie/
http://www.krakow.pl/nasze_miasto/informacje/8935,48,komunikat,krakow_pod_mikroskopem.html
http://www.krakow.pl/nasze_miasto/informacje/8935,48,komunikat,krakow_pod_mikroskopem.html
http://wprost.pl/ar/263285/AGH-ma-mikroskop-za-15-milionow-zlotych/
http://tech.wp.pl/kat,1009779,title,Jeden-z-najpotezniejszych-mikroskopow-elektronowych-na-swiecie-jest-w-Polsce,wid,13835543,wiadomosc.html?ticaid=1d1ad&_ticrsn=3
http://tech.wp.pl/kat,1009779,title,Jeden-z-najpotezniejszych-mikroskopow-elektronowych-na-swiecie-jest-w-Polsce,wid,13835543,wiadomosc.html?ticaid=1d1ad&_ticrsn=3
http://www.naukawpolsce.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=stronaGlowna&dep=384974&data=&lang=PL&_CheckSum=-2010193236
http://www.naukawpolsce.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=stronaGlowna&dep=384974&data=&lang=PL&_CheckSum=-2010193236
http://www.naukawpolsce.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=stronaGlowna&dep=384974&data=&lang=PL&_CheckSum=-2010193236
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/446852,W-Polsce-dziala-gigantyczny-mikroskop
http://forsal.pl/artykuly/551223,cud_techniki_na_polskiej_uczelni_agh_ma_nowy_mikroskop_elektronowy.html
http://forsal.pl/artykuly/551223,cud_techniki_na_polskiej_uczelni_agh_ma_nowy_mikroskop_elektronowy.html
http://www.nettg.pl/Aktualnosci/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna/Kraj/Nauka:-potezny-mikroskop-w-AGH,22482,1500,1
http://www.nettg.pl/Aktualnosci/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna/Kraj/Nauka:-potezny-mikroskop-w-AGH,22482,1500,1
http://www.tv.jardello.com/index.php/news/internet/35900-krakowska-agh-ma-najpot%C4%99%C5%BCniejszy-mikroskop-na-%C5%9Bwiecie.html
http://www.tv.jardello.com/index.php/news/internet/35900-krakowska-agh-ma-najpot%C4%99%C5%BCniejszy-mikroskop-na-%C5%9Bwiecie.html
http://natablicy.pl/jeden-z-najpotezniejszych-mikroskopow-elektronowych-na-swiecie-w-agh,artykul.html?material_id=4e82ba40fbaedd787e000000
http://natablicy.pl/jeden-z-najpotezniejszych-mikroskopow-elektronowych-na-swiecie-w-agh,artykul.html?material_id=4e82ba40fbaedd787e000000
http://odkrywcy.pl/kat,111408,title,Polska-uczelnia-ma-najpotezniejszy-mikroskop-na-swiecie,wid,13835656,wiadomosc.html?smg4sticaid=6d1ae
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