




Jednostka Naukowo-Badawcza

Obszary działania

Instytut Włókiennictwa jest uznaną w kraju i na arenie międzynarodowej jednostką naukowo-badawczą o ponad 
70-letniej tradycji. Instytut realizuje interdyscyplinarne prace badawcze, rozwojowe oraz wdrożeniowe w obszarze nauk 
technicznych, w zakresie: włókienniczej inżynierii materiałowej, technologii przetwórstwa polimerów, szeroko pojętej 
chemii włókienniczej, biotechnologii przemysłowej, nanotechnologii oraz ochrony środowiska. Potencjał naukowy 
i wdrożeniowy Instytutu Włókiennictwa skupiony jest w zakładach naukowych, laboratoriach badawczych oraz wydziale 
produkcji doświadczalnej. 

Instytut Włókiennictwa obecnie prowadzi badania naukowe i prace rozwojowo-wdrożeniowe w zakresie:

ź Materiałów włókienniczych wpływających na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia

ź Funkcjonalizacji materiałów włókienniczych i kompozytowych

ź Wyrobów tekstronicznych  - SmartWear

ź Innowacyjnych struktur 3D do zastosowań technicznych

ź Biogospodarki w technologiach obszarze włókiennictwa i ochrony środowiska

ź Gospodarki o obiegu zamkniętym

ź Recyklingu odpadów włókienniczych

ź Dekoracyjnych tkanin odtworzeniowych do rewitalizacji obiektów zabytkowych – ReviTex

ź Badań antropometrycznych m.in. dla służb mundurowych

PRODUKCJA DOŚWIADCZALNA

Wydział Produkcji Doświadczalnej Instytutu wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w projektach badawczo-
rozwojowych oraz wdrożeniowych w zakresie specjalistycznych wyrobów włókienniczych, w ofercie Instytutu są m. in.: 

ź Włókniny wodooszczędne dla rolnictwa

ź Włókniny do pielęgnacji betonu BETON SORB

ź Włókniny trudnopalne tapicerskie

ź Włókniny kompozytowe

ź Włókna elektroprzewodzące NITRILSTATIC

ź Taśmy do kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

ź Filtry rurkowe do aparatów do przetaczania krwi.



ZAKŁADY NAUKOWE

LABORATORIA BADAWCZE

Za działalność naukową Instytutu Włókiennictwa odpowiadają cztery Zakłady Naukowe:

Zakłady naukowe prowadzą badania w obszarach związanych z technologiami przędzalniczymi, tkackimi, dziewiarskimi, 
włókninowymi oraz kompozytowymi. Potencjał naukowy z zakresu inżynierii materiałowej, nanotechnologii, modyfikacji 
powierzchni, chemii włókienniczej umożliwia kreowanie innowacyjnych struktur włóknistych o szerokim spectrum 
zastosowań. Opracowane rozwiązania materiałowe mogą być przeznaczone na: wyroby medyczne, materiały techniczne 
w tym 3D, kompozyty, materiały tekstroniczne, agrotekstylia, materiały filtracyjne, tekstylia biodegradowalne, odzież 
specjalistyczną, itp.

Akredytowane laboratoria Instytutu Włókiennictwa przy współpracy z zakładami naukowymi zapewniają wysoką jakość 
usług badawczych. Umożliwia to pełną ocenę właściwości fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych, fizyko-
mechanicznych, użytkowych i specjalnych, zarówno surowców, jak i wyrobów włókienniczych oraz procesów techno-
logicznych.



Szkolenia, ekspertyzy

Doświadczenie i wiedza pracowników Instytutu Włókiennictwa w obszarze: technologii przę-
dzalniczych, tkackich, dziewiarskich, włókninowych, kompozytowych, zagadnień związanych 
z procesami wykończenia i funkcjonalizacji tekstyliów, odzieżownictwa oraz metod bada-
wczych  struktur  włóknistych  umożliwia  prowadzenie  szkoleń  i  wydawanie  ekspertyz. 
Instytut oferuje:
ź Szkolenia dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa
ź Ekspertyzy dotyczące struktur włóknistych na potrzeby przedsiębiorców, sądów i innych instytucji użytku publicznego
ź Wydawanie opinii na temat innowacyjności przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa.

Zakład Certyfikacji TEXTIL-CERT

OCENA ZGODNOŚCI 
Odzież ochronna i ochrony rąk i ramion 

CERTYFIKACJA ZGODNOSCI

STANDARD 100 by OEKO-TEX

Zakład Certyfikacji TEXTIL-CERT prowadzi certyfikację zgodności różnych grup 
wyrobów włókienniczych. Wyroby posiadające certyfikaty zgodności spełniają 
wymagania określone w normach, przepisach prawnych, kryteriach technicznych. 

Zakład Certyfikacji Tex�l-Cert wydaje certyfikaty upoważniające do oznaczania 
wyrobów znakami potwierdzającymi bezpieczeństwo produktów.

Instytut Włókiennictwa jest członkiem OEKO-TEX    - Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologii 
Wyrobów Włókienniczych i Skórzanych i jako jedyny w Polsce prowadzi procesy certyfikacji, wykonuje badania i wydaje 
certyfikaty dla wyrobów na znak STANDARD 100 by OEKO-TEX    .

Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX     potwierdza, że wyroby objęte certyfikatem nie zawierają 
substancji chemicznych zabronionych lub substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi w stężeniach 
mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka m.in. pestycydów, chlorofenoli, 
formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych 
metali ciężkich. Certyfikat potwierdza spełnienie wymagań zawartych w załączniku XVII REACH.

Rozporządzenie (UE) 2016/425 
- badanie typu UE (moduł B)
- nadzorowane kontrole produktów (moduł C2)

Dyrektywa 89/686/EWG  
- ocena typu WE (art. 10)
- kontrola jakości WE dla produktu finalnego (art. 11A)




	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6

