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Materiały opisujące poszczególne obszary technologiczne, usługowe, laboratoryjne 
zostały dostarczone przez instytucje opisane w przewodniku i odzwierciedlają stan 

oferty na dzień 28 lutego 2019
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Nauka + Biznes = skuteczne działanie
Kilkadziesiąt instytutów, uczelnie techniczne, centra badawczo-wdrożeniowe - to znaczący potencjał naukowo-badawczy, 
którym dysponuje województwo śląskie, zajmujące pod tym względem czołową pozycję w kraju.

Opracowany w ramach projektu ,,Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkry-
wania (SO RIS w PPO)’’ branżowy przewodnik przedstawia możliwości współpracy z jednostkami sektora badawczo-rozwo-
jowego w ramach regionalnych specjalizacji oraz zawiera przekrojową prezentację obszarów technologicznych oraz usług 
rozwojowych, które znajdują się w ich ofercie.

Celem publikacji „Nauka dla Biznesu. Śląski potencjał - możliwości współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym 
w ramach specjalizacji regionalnych” jest prezentacja konkretnych obszarów współpracy w zakresie:

 ¥ obszarów technologicznych,
 ¥ obszarów badawczo-rozwojowych,
 ¥ usług rozwojowych: doradczych i laboratoryjnych,

dedykowanych określonym specjalizacjom, a przede wszystkim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.

Mamy również nadzieję, że publikacja przyczyni się do skutecznej promocji oferty sektora B+R i zaowocuje komercjalizacją 
i wdrożeniami prezentowanych rozwiązań w biznesie. 

Materiał przedstawia ofertę ośrodków aktualną na dzień 28 lutego 2019 r.

O projekcie:
Głównym celem projektu ,,Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO 
RIS w PPO)’’jest wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-tech-
nologicznego oraz zwiększenie liczby Obserwatoriów w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO 
RIS) zgodnych ze wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010–2020 (PRT) obszarami 
technologicznymi. W ramach projektu realizowano założenia Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO), który samorządy 
województw realizują w perspektywie 2014–2020, a który polega na wyłonieniu sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą 
zmienić lub uzupełnić wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020 (RIS WSL) regio-
nalne inteligentne specjalizacje. 

Projekt skierowany w głównej mierze do przedsiębiorstw, a podejmowane w nim działania miały zwiększyć wiedzę o technolo-
giach i trendach rynkowych, co w konsekwencji pozwoliło na podjęcie działań mających na celu podniesie ich konkurencyjności 
i innowacyjności zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym. 

Wprowadzenie
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BOSMAL specjalizuje się w wykonywaniu prac badawczo–rozwo-
jowych oraz produkcyjnych na zlecenia krajowych i zagranicznych 
firm, głównie motoryzacyjnych.

Instytut posiada bogate doświadczenie w zakresie współpracy 
zarówno z finalnymi producentami samochodów, jak również 
z zakładami kooperującymi, produkującymi części i zespoły do 
montażu głównego oraz na rynek wtórny.

Przez ponad czterdzieści lat swojej działalności Instytut zdobył 
zaufanie wielu krajowych jak i zagranicznych klientów. Dzięki 
doświadczonej kadrze pracowników o wysokich kwalifikacjach 
BOSMAL realizuje kompleksowy zakres usług projektowych 
i badawczych – „od pomysłu do realizacji”. Instytut jest elastyczny 
pod względem dostosowania się do wymagań rynku i potrzeb 
jego klientów. Dysponuje nowoczesną aparaturą badawczo-po-
miarową służącą do prowadzenia prac badawczych oraz prac 
konstrukcyjno-obliczeniowych w dziedzinie budowy samochodów 
i dziedzin pokrewnych. Na bieżąco inwestuje w najnowsze techno-
logie, uzupełniając potencjał sprzętowy, badawczy i kontrolno-po-
miarowy.

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Instytut Badań 
i Rozwoju Motoryzacji 
BOSMAL Sp. z o.o.
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Obszary 
badawczo-rozwojowe
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Badania elementów nadwozia.

 ¥  Badania układów zawieszenia.

 ¥  Badania układów hamulcowych.

 ¥  Badania układów hamulcowych na stanowisku dynamome-
trycznym (badania stanowiskowe).

 ¥  Badania porównawcze Benchmarking.

 ¥  Badania według SAE.

 ¥  Badania według ISO.

 ¥  Badania według JASO.

 ¥  Badania według EKG ONZ.

 ¥  Badania według norm producenckich.

 ¥  Badania wibroakustyczne (NVH) układów hamulcowych.

 ¥  Badania ciśnieniowe układów hamulcowych (badania stanowi-
skowe).

 ¥  Badania drogowe układów hamulcowych.

 ¥  Badania mechaniczne układów hamulcowych (badania stano-
wiskowe).

 ¥  Badania skrzyń biegów i przekładni.

 ¥  Badania wytrzymałościowe skrzyń biegów i przekładni.

 ¥  Badania wytrzymałościowe i dynamiczne skrzyń typu: MT, AT, 
DCT i CVT – stanowisko AVL.

 ¥  Badania wytrzymałościowe na skrzyniach biegów manualnych 

– stanowisko APATOR Control.

 ¥  Badania olejów przekładniowych (przy próbach stanowisko-
wych).

Korzyści:
1.    Laboratorium Badań Części i Zespołów Samochodowych 

specjalizuje się w kompleksowym badaniu zespołów, części 
i elementów podwozia, nadwozia oraz wyposażenia nadwozia.

2.    W zakresie badań elementów podwozia i nadwozia BOSMAL 
posiada możliwości konfigurowania układów badawczych do 
wieloosiowego obciążania siłami i momentami różnych części 
i zespołów.

3.    Instytut wykonuje badania funkcjonalne, wytrzymałościowe 
i zmęczeniowe (w tym też dla przemysłu nie związanego 
z motoryzacją). Jeśli chodzi o układy hamulcowe prowadzimy 
badania hamulców ciernych tarczowych oraz bębnowych 
w skali rzeczywistej w zakresie prób funkcjonalnych i trwało-
ściowych na nowoczesnym stanowisku bezwładnościowym.

4.    W przypadku skrzyń biegów wykonujemy testy wytrzymało-
ściowe i inne na skrzyniach biegów manualnych, automatycz-
nych i dwusprzęgłowych używając nowoczesnych stanowisk 
badawczych, wyposażonych w analizatory wibracji firmy 
Reilhofer.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	brake dynamometer test  	ECE R90 Certification  	NVH  	badania stanowiskowe

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Badania części i zespołów samochodowych
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Badania skuteczności układów hamulcowych pojazdów.

 ¥  Pomiary zużycia paliwa pojazdów.

 ¥  Pomiary osiągów pojazdów.

 ¥  Określenie błędów wskazań prędkościomierza i drogomierza.

 ¥  Badania skuteczności ogrzewania wnętrza pojazdu.

 ¥  Pomiar temperatur i ciśnień wybranych układów w pojazdach, 
w trakcie jazdy.

 ¥  Oceny subiektywne zachowania pojazdu i kierowalności 
w czasie jazdy.

 ¥  Pomiary zużycia oleju silnikowego i innych płynów eksploata-
cyjnych samochodów (w badaniach drogowych).

 ¥  Próby przebiegowe pojazdów.

 ¥  (Hałas i wibracje (w badaniach drogowych).

 ¥  Badania funkcjonalności pojazdów.

 ¥  Pomiar zasięgu pojazdu elektrycznego w badaniach drogo-
wych.

 ¥  Pomiar zużycia energii elektrycznej pojazdu elektrycznego 
w badaniach drogowych).

Korzyści:
1.    Szeroki zakres oferty.

2.    Trwałościowe badania przebiegowe realizowane są na drogach 
publicznych, przy różnym, uzgodnionym profilu tras.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	badania drogowe  	próby przebiegowe  	pomiary zużycia paliwa  	pomiary osiągów

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Badania drogowe
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Badania osprzętu elektrycznego i elektronicznego samochodu.

 ¥  Badania akumulatorów.

 ¥  Badania zespołów wycieraczek.

 ¥  Badania elektrowentylatorów.

 ¥  Badania szyb.

 ¥  Badania czujników i przetworników.

 ¥  Badania alternatorów.

 ¥  Układy oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego pojazdu.

 ¥  Inne wyposażenie elektryczne.

 ¥  Pomiary parametrów elektrycznych i charakterystyk.

 ¥  Badania właściwości elektrycznych materiałów przewodzących, 
antystatycznych i izolacyjnych.

 ¥  Badania wiązek przewodów, złączy, połączeń zaciskanych 
(crimpów) i innych komponentów.

 ¥  Testy elektryczne, badania EMC i ESD.

 ¥  Badania zespołów i elementów oświetlenia wewnętrznego, 
zewnętrznego oraz oświetlenia dróg.

Korzyści:
1.    Wykonujemy pomiary charakterystyk elektrycznych, funk-

cjonalnych, badania EMC/ESD oraz próby trwałościowe dla 
elementów i zespołów wyposażenia elektrycznego i elektro-
nicznego samochodów i innych urządzeń.

2.    W ramach badań właściwości materiałów elektroizolacyjnych 
wykonujemy pomiary charakterystyk elektrycznych (właści-
wości antystatyczne, badania wysokonapięciowe) wyrobów 
z tworzyw sztucznych, gumy, włóknin, tkanin i innych stoso-
wanych w elementach wyposażenia samochodów i innych 
urządzeń.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	EMC  	ESD  	badania akumulatorów  	badania alternatorów

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Badania elektrotechniczne i elektroniczne
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Pomiar emisji spalin metodą CVS z worków pomiarowych.

 ¥  Badanie emisji CO₂ i zużycia paliwa (również z uwzględnieniem 
bilansu prądu).

 ¥  Analiza modalna spalin rozcieńczonych i nierozcieńczonych.

 ¥  Badanie sprawności reaktorów katalitycznych TWC, DOC, NSC, 
SCR oraz filtrów cząstek stałych DPF, GPF.

 ¥  Badania emisji spalin pojazdów w temperaturach z zakresu od 
–35˚C do 60˚C.

 ¥  PEMS – badania emisji spalin w rzeczywistych warunkach 
drogowych dla pojazdów Light Duty i Heavy Duty.

 ¥  Pomiar liczby cząstek stałych (PN).

 ¥  Pomiar ciągły rozkładu cząstek stałych (ilości i wielkości).

 ¥  Pomiar ciągły stężenia sadzy.

 ¥  Pomiar zadymienia spalin.

Korzyści:
Posiadamy dwa laboratoria wyposażone w nowoczesne jednorol-
kowe hamownie podwoziowe firmy AVL. Pierwsze laboratorium 
posiada hamownię podwoziową 2WD, umieszczoną w komorze 
z regulacją temperatury otoczenia w zakresie od +14°C do +30°C. 
Drugie – hamownię podwoziową 4WD, umieszczoną w komorze 
klimatycznej firmy WEISS, co umożliwia wykonywanie testów 
w temperaturach otoczenia od –35°C do +60°C.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	PEMS  	pomiar emisji spalin  	pomiar liczby cząstek stałych  	analiza spalin

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Badania emisji spalin i zużycia paliwa
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Badania właściwości materiałów i produktów.

 ¥  Zapach materiałów i wyrobów.

 ¥  Jakość powietrza w pojazdach (VIAQ) i określenie źródeł 
nieprzyjemnego zapachu.

 ¥  Mgławienie wyrobów (fogging test).

 ¥  Emisja substancji lotnych (emisja związków organicznych – 
LZO).

 ¥  Badania tworzyw sztucznych i gum.

 ¥  Analiza gazów wydzielanych (EGA).

 ¥  Oznaczenie temperatury topnienia, krystalizacji, przemiany 
szklistej, stopnia krystaliczności.

 ¥  Twardość elastomerów i materiałów polimerowych.

 ¥  Zawartość sadzy.

 ¥  Odporność gumy i kauczuku termoplastycznego na starzenie.

 ¥  Właściwości wytrzymałościowe gum i tworzyw sztucznych.

 ¥  Gęstość tworzyw sztucznych i gum.

 ¥  Kruchość elastomerów.

 ¥  Odporność cieplna.

 ¥  Zawartość wody.

 ¥  Badania odporności tworzyw sztucznych i gum na warunki 
środowiskowe.

 ¥  Badania metali, stopów metali i spieków.

 ¥  Badania produktów naftowych i cieczy eksploatacyjnych.

 ¥  Badania powłok galwanicznych i malarskich.

 ¥  Czystość wewnętrzna i zewnętrzna wyrobów.

Korzyści:
1.    Nowoczesne laboratoria.

2.    Wysoce wykwalifikowana kadra.

3.    Posiadamy doświadczenie pozwalające na rozwiązywanie 
zagadnień typu failure analysis (analiza przyczyn usterek 
i problemów dotyczących jakości produktów).

4.    Laboratorium jest akredytowane przez koncern VW, w zakresie 
badań emisji z tworzyw sztucznych, do wykonywania badań 
wg norm PV3015 (emisja substancji średnio-lotnych – fogging), 
PV3341 (emisja VOC metodą headspace), PV3925 (emisja 
formaldehydu) oraz PV3900 (zapach).

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	PV3015  	PV3341  	PV3900  	VIAQ

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Badania materiałów
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Badanie odporności korozyjnej wyrobów.

 ¥  Badanie odporności wyrobów na światło i warunki pogodowe.

 ¥  Badania odporności wyrobów na promieniowanie UV.

 ¥  Badanie odporności wyrobów na temperaturę.

 ¥  Testy odporności na pył i wodę.

 ¥  Szoki termiczne.

 ¥  Badanie odporności na szoki termiczne w komorze temperatu-
rowej.

 ¥  Badania odporności na szoki termiczne w komorze szokowej 
(działanie powietrzem, cykliczne).

 ¥  Szoki termiczne zimną wodą – Water splash tests.

 ¥  Szoki termiczne – powietrze.

 ¥  Szoki termiczne – glikol, woda.

Korzyści:
Instytut dysponuje bogatym zapleczem urządzeń i aparatury 
badawczej. Wykonujemy testy temperaturowe i klimatyczne 
podzespołów i elementów wyposażenia samochodów i innych 
urządzeń. Między innymi badamy odporność na takie czynniki 
jak: temperatura, woda, wilgotność, światło, oblodzenie, wstrząsy, 
wibracje, ciśnienie.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	odporność korozyjna  	odporność na promieniowanie UV  	szoki termiczne  	odporność na warunki pogodowe

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Badania odporności na warunki środowiskowe
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥   Pomiary barwy i zmiany barwy.

 ¥   Badania spektroradiometryczne (UV, VIS, NIR).

 ¥   Pomiary fotometryczne.

 ¥   Inne pomiary optyczne.

 ¥   Pomiary termowizyjne.

Korzyści:
1.    Nowoczesna aparatura.

2.    Wykwalifikowana kadra.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	pomiary fotometryczne  	pomiary termowizyjne  	badania spektroradiometryczne  	pomiary barw

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Badania optyczne



14

Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Badania i pomiary drogowe.

 ¥  Badania statyczne pojazdów, maszyn, urządzeń i części.

 ¥  Badania emisji spalin i zużycia paliwa.

 ¥  Badania dynamiki pojazdów na hamowniach podwoziowych 
2WD i 4WD.

 ¥  Badania pojazdów, maszyn i urządzeń w wielkogabarytowych 
komorach niskich i wysokich temperatur.

 ¥  Badania pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

 ¥  Badania funkcjonalności pojazdów.

 ¥  Homologacja.

Korzyści:
1.   Wieloletnia współpraca z czołowymi producentami samo-

chodów dała nam możliwość opracowania profesjonalnych 
metod badawczych.

2.   Doświadczona kadra i wyposażone w nowoczesną aparaturę 
badawczą laboratoria, pozwalają na przeprowadzanie szeregu 
kompleksowych testów.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	badania pojazdów  	badania i pomiary drogowe  	homologacja

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Badania pojazdów
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Prace rozwojowe prowadzone na prototypowych silnikach.

 ¥  Prace kalibracyjne prowadzone na sterowniku silnika ECU.

 ¥  Badania:

 D  trwałościowe silników,

 D  układów katalitycznego oczyszczania spalin,

 D  rozwojowe silników,

 D  układów katalitycznego oczyszczania spalin,

 D  reaktorów katalitycznych oraz filtrów cząstek stałych DOC, 
NSC, DPF Euro 6,

 D  układów SCR Euro 6,

 D  masy (PM), ilości (PN) oraz rozkładu wielkości cząstek 
stałych,

 D  olejów silnikowych i paliw,

 D  strat mechanicznych silnika przy zastosowaniu różnych 
typów olejów,

 D  rozcieńczenia oleju silnikowego paliwem,

 D  paliw płynnych i gazowych oraz ich dodatków,

 D  ekonomii zużycia paliwa,

 D  typu benchmarking,

 D  wpływu zabrudzonych paliw jak również dodatków czysz-
czących na koksowanie wtryskiwaczy.

 ¥  Optymalizacja dozowania amoniaku dla aplikacji z SCR.

 ¥  Pomiar rozkładu amoniaku na powierzchni czołowej reaktora 
SCR.

 ¥  Pomiar emisji spalin w testach homologacyjnych np. WHTC, 
WHSC, NTE, NRSC, NRTC.

Korzyści:
1.    Pracownia Badań Stanowiskowych Silników wyposażona w 20 

nowoczesnych hamowni silnikowych (AVL, HORIBA) – w tym 
hamulce dynamiczne, stanowisko do badań hybryd oraz 
hamulce elektrowirowe.

2.    Pozwala na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych na 
najwyższym światowym poziomie.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	badanie silników  	badania stanowiskowe silników  	badania układów oczyszczania spalin

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Badania silników i układów oczyszczania spalin
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Pomiary charakterystyk oraz testy zmęczeniowe amortyza-

torów, sprężyn gazowych i sprężyn zawieszenia.

 ¥  Pomiary odkształceń oraz testy zmęczeniowe wahaczy.

 ¥  Testy trwałościowe/ zmęczeniowe osi samochodowych.

 ¥  Testy trwałościowe/zmęczeniowe ram przedniego zawieszenia.

 ¥  Pomiar sił i momentów.

 ¥  Testy zmęczeniowe i wytrzymałościowe wymienników ciepła.

 ¥  Testy statyczne i dynamiczne skręcania części.

 ¥  Testy statyczne i dynamiczne ściskania/rozciągania części.

 ¥  Pomiary charakterystyk komponentów metalowo-gumowych.

 ¥  Inne przykłady testów.

 ¥  Sprzęt badawczy wykorzystywany w badaniach zmęczenio-
wych.

 ¥  Badania homologacyjne zaczepów kulowych oraz haków 
holowniczych klasy A50-X.

Korzyści:
1.    Szeroki zakres oferty.

2.   Wykwalifikowana kadra.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	dynamic test  	static test  	torsion test  	measurement of strength characteristics

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Badania trwałościowe, wytrzymałościowe, 
zmęczeniowe, funkcjonalne
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Badania wibroakustyczne (NVH) układów hamulcowych.

 ¥  SAE-J2521 – AK-Noise.

 ¥  Hałas i wibracje (w badaniach drogowych).

 ¥  Analiza wibroakustyczna przy badaniach skrzyń biegów.

 ¥  Test odporności na drgania akustyczne.

 ¥  Analiza wibroakustyczna silników.

 ¥  Pomiary wibroakustyczne urządzeń.

 ¥  Pomiary akustyczne w komorze bezechowej.

 ¥  Testy wibracyjne.

 ¥  Pomiary tensometryczne.

 ¥  Badania właściwości akustycznych materiałów.

 ¥  Analiza modalna.

Korzyści:
1.    Nowoczesna aparatura.

2.    Wykwalifikowana kadra.

3.    Przeprowadzamy próby odporności na wibracje sinusoidalne, 
random oraz szoki dla wymuszeń w 3 osiach sekwencyjnie dla 
różnych warunków klimatycznych.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	NVH  	SAE-J2521 – AK-Noise  	transmission loss  	sound absorption coefficient

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Badania wibracyjne, wibroakustyczne (NVH) i tensometryczne
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Cykle ciśnieniowe – Pressure cycles.

 ¥  Badania starzeniowe wymienników ciepła.

 ¥  Badanie korozji/erozji wewnętrznej i zewnętrznej wymien-
ników ciepła.

 ¥  Badania emisji freonów – badanie szczelności samochodowych 
układów klimatyzacyjnych.

 ¥  Odporność na wodę.

 ¥  Wydajność cieplna.

 ¥  Badanie charakterystyk wentylatorów.

 ¥  Badania metalograficzne wymienników ciepła.

Korzyści:
1.    Szeroki zakres oferty.

2.    Wykonujemy testy wg norm: BMW, FIAT, Ford, GM, Jaguar, 
Mazda, Mercedes, Nissan, PSA, Renault, Volvo, VW, Toyota 
i innych.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	pressure cycles  	DIN SPEC 74104  	Volvo 09186804  	VW TL 874

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Badanie wymienników ciepła
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Opinie i analizy techniczne.

 ¥  Wydawanie opinii technicznych, ekspertyzy.

 ¥  Wydawanie opinii o innowacyjności.

 ¥  Identyfikacja wyrobów oraz przyporządkowanie ich pod dane 
wymogi prawne.

 ¥  Analizy MSA.

 ¥  Badania potwierdzające spełnienie warunków i wymagań dla 
danego typu pojazdu, w celu jego dopuszczenia.

 ¥  Kontrola zgodności produkcji pojazdu, przedmiotu wyposa-
żenia pojazdu lub części.

 ¥  Kontrola zgodności montażu instalacji przystosowującej dany 
typ pojazdu do zasilania gazem.

 ¥  Opinie o innowacyjności.

 ¥  Badanie i analiza przyczyn usterek części i podzespołów samo-
chodowych.

Korzyści:
Wykwalifikowana kadra.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	wskaźnik zdolności jakościowej  	opinie techniczne  	opinia o innowacyjności  	potwierdzenia zgodności zabudowy pojazdu

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Doradztwo



20

Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Badania w zakresie homologacji.

 ¥  Badania w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

 ¥  Badania w zakresie dopuszczenia indywidualnego WE.

 ¥  Badania homologacyjne typu pojazdu, typu WE pojazdu, typu 
przedmiotu wyposażenia lub części.

 ¥  Badania homologacyjne sposobu montażu instalacji przystoso-
wującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

Korzyści:
1.    Szeroki zakres uprawnień.

2.    Wykwalifikowana kadra.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	homologacja  	homologacja pojazdu  	homologacja samochodu  	homologacja częsci

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Homologacja
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Pomiary stykowe długości i kąta, odchyłki kształtu i położenia.

 ¥  Pomiary bezstykowe długości i kąta, odchyłki kształtu i poło-
żenia.

 ¥  Pozostałe możliwości metrologiczne.

 ¥  Pomiary chropowatości powierzchni.

Korzyści:
Jedna z szybko rozwijających się specjalności BOSMAL są precy-
zyjne pomiary współrzędnościowe. Laboratorium pomiarowe 
zostało wyposażone w nowoczesną aparaturę.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	OPTIV CLASSIC 321TP  	DEA GLOBAL PERFORMANCE 12.30.10  	DEA GLOBAL STATUS 09.15.08  	SJ-301

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Pomiary metrologiczne
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Pulsacje wysokociśnieniowe.

 ¥  Cykle ciśnieniowe – powietrze.

 ¥  Cykle ciśnieniowe – glikol+olej.

 ¥  Testy odporności na ciśnienie rozrywające (Burst tests).

 ¥  Testy szczelności wyrobów, podzespołów i połączeń.

 ¥  Szczelność helowa – badanie szczelności wyrobu.

 ¥  Odporność na próżnię – badanie szczelności wyrobu.

Korzyści:
Posiadamy kilka modułowych stanowisk umożliwiających przepro-
wadzanie rozmaitych prób ciśnieniowych przy pomocy różnych 
mediów w różnych warunkach temperaturowych. Między innymi 
do przeprowadzania testów odporności na ciśnienie rozrywające 
czy wysokociśnieniowych testów pulsacyjnych.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	cykle ciśnieniowe  	burst tests  	szczelność helowa  	odporność na próżnię

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Testy ciśnieniowe
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Usługi rozwojowe 
(laboratoryjne/doradcze)
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Badania elementów nadwozia.
 ¥  Badania układów zawieszenia.
 ¥  Badania układów hamulcowych.
 ¥  Badania układów hamulcowych na stanowisku dynamome-

trycznym (badania stanowiskowe).
 ¥  Badania porównawcze Benchmarking.
 ¥  Badania według SAE.
 ¥  Badania według ISO.
 ¥  Badania według JASO.
 ¥  Badania według EKG ONZ.
 ¥  Badania według norm producenckich.
 ¥  Badania wibroakustyczne (NVH) układów hamulcowych.
 ¥  Badania ciśnieniowe układów hamulcowych (badania stanowi-

skowe).
 ¥  Badania drogowe układów hamulcowych.
 ¥  Badania mechaniczne układów hamulcowych (badania stano-

wiskowe).
 ¥  Badania skrzyń biegów i przekładni.
 ¥  Badania wytrzymałościowe skrzyń biegów i przekładni.
 ¥  Badania wytrzymałościowe i dynamiczne skrzyń typu: MT, AT, 

DCT i CVT – stanowisko AVL.
 ¥  Badania wytrzymałościowe na skrzyniach biegów manualnych 

– stanowisko APATOR Control.
 ¥  Badania olejów przekładniowych (przy próbach stanowisko-

wych).

Korzyści:
1.    Laboratorium Badań Części i Zespołów Samochodowych 

specjalizuje się w kompleksowym badaniu zespołów, części 
i elementów podwozia, nadwozia oraz wyposażenia nadwozia.

2.    W zakresie badań elementów podwozia i nadwozia BOSMAL 
posiada możliwości konfigurowania układów badawczych do 
wieloosiowego obciążania siłami i momentami różnych części 
i zespołów.

3.    Instytut wykonuje badania funkcjonalne, wytrzymałościowe 
i zmęczeniowe (w tym też dla przemysłu nie związanego 
z motoryzacją). Jeśli chodzi o układy hamulcowe prowadzimy 
badania hamulców ciernych tarczowych oraz bębnowych 
w skali rzeczywistej w zakresie prób funkcjonalnych i trwało-
ściowych na nowoczesnym stanowisku bezwładnościowym.

4.    W przypadku skrzyń biegów wykonujemy testy wytrzymało-
ściowe i inne na skrzyniach biegów manualnych, automatycz-
nych i dwusprzęgłowych używając nowoczesnych stanowisk 
badawczych, wyposażonych w analizatory wibracji firmy 
Reilhofer.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	Brake Dynamometer Test  	ECE R90 Certification  	NVH  	badania stanowiskowe

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Badania części i zespołów samochodowych
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Badania skuteczności układów hamulcowych pojazdów.

 ¥  Pomiary zużycia paliwa pojazdów.

 ¥  Pomiary osiągów pojazdów.

 ¥  Określenie błędów wskazań prędkościomierza i drogomierza.

 ¥  Badania skuteczności ogrzewania wnętrza pojazdu.

 ¥  Pomiar temperatur i ciśnień wybranych układów w pojazdach, 
w trakcie jazdy.

 ¥  Oceny subiektywne zachowania pojazdu i kierowalności 
w czasie jazdy.

 ¥  Pomiary zużycia oleju silnikowego i innych płynów eksploata-
cyjnych samochodów (w badaniach drogowych).

 ¥  Próby przebiegowe pojazdów.

 ¥  (Hałas i wibracje (w badaniach drogowych).

 ¥  Badania funkcjonalności pojazdów.

 ¥  Pomiar zasięgu pojazdu elektrycznego w badaniach drogo-
wych.

 ¥  Pomiar zużycia energii elektrycznej pojazdu elektrycznego 
w badaniach drogowych).

Korzyści:
1.   Szeroki zakres oferty.

2.   Trwałościowe badania przebiegowe realizowane są na drogach 
publicznych, przy różnym, uzgodnionym profilu tras.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	badania drogowe  	próby przebiegowe  	pomiary zużycia paliwa  	pomiary osiągów

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Badania drogowe
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:

 ¥  Badania osprzętu elektrycznego i elektronicznego samochodu.

 ¥  Badania akumulatorów.

 ¥  Badania zespołów wycieraczek.

 ¥  Badania elektrowentylatorów.

 ¥  Badania szyb.

 ¥  Badania czujników i przetworników.

 ¥  Badania alternatorów.

 ¥  Układy oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego pojazdu.

 ¥  Inne wyposażenie elektryczne.

 ¥  Pomiary parametrów elektrycznych i charakterystyk.

 ¥  Badania właściwości elektrycznych materiałów przewodzących, 
antystatycznych i izolacyjnych.

 ¥  Badania wiązek przewodów, złączy, połączeń zaciskanych 
(crimpów) i innych komponentów.

 ¥  Testy elektryczne, badania EMC i ESD.

 ¥  Badania zespołów i elementów oświetlenia wewnętrznego, 
zewnętrznego oraz oświetlenia dróg.

Korzyści:
1.    Wykonujemy pomiary charakterystyk elektrycznych, funk-

cjonalnych, badania EMC/ESD oraz próby trwałościowe dla 
elementów i zespołów wyposażenia elektrycznego i elektro-
nicznego samochodów i innych urządzeń.

2.    W ramach badań właściwości materiałów elektroizolacyjnych 
wykonujemy pomiary charakterystyk elektrycznych (właści-
wości antystatyczne, badania wysokonapięciowe) wyrobów 
z tworzyw sztucznych, gumy, włóknin, tkanin i innych stoso-
wanych w elementach wyposażenia samochodów i innych 
urządzeń.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	EMC  	ESD  	badania akumulatorów  	badania alternatorów

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Badania elektrotechniczne i elektroniczne
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Pomiar emisji spalin metodą CVS z worków pomiarowych.

 ¥  Badanie emisji CO₂ i zużycia paliwa (również z uwzględnieniem 
bilansu prądu).

 ¥  Analiza modalna spalin rozcieńczonych i nierozcieńczonych.

 ¥  Badanie sprawności reaktorów katalitycznych TWC, DOC, NSC, 
SCR oraz filtrów cząstek stałych DPF, GPF.

 ¥  Badania emisji spalin pojazdów w temperaturach z zakresu od 
–35˚C do 60˚C.

 ¥  PEMS – badania emisji spalin w rzeczywistych warunkach 
drogowych dla pojazdów Light Duty i Heavy Duty.

 ¥  Pomiar liczby cząstek stałych (PN).

 ¥  Pomiar ciągły rozkładu cząstek stałych (ilości i wielkości).

 ¥  Pomiar ciągły stężenia sadzy.

 ¥  Pomiar zadymienia spalin.

Korzyści:
2 laboratoria wyposażone w nowoczesne jednorolkowe hamownie 
podwoziowe firmy AVL. Pierwsze laboratorium posiada hamownię 
podwoziową 2WD, umieszczoną w komorze z regulacją tempera-
tury otoczenia w zakresie od +14°C do +30°C. Drugie – hamownię 
podwoziową 4WD, umieszczoną w komorze klimatycznej firmy 
WEISS, co umożliwia wykonywanie testów w temperaturach 
otoczenia od –35°C do +60°C.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	PEMS  	pomiar emisji spalin  	pomiar liczby cząstek stałych  	analiza spalin

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Badania emisji spalin i zużycia paliwa
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Badania właściwości materiałów i produktów.

 ¥  Zapach materiałów i wyrobów.

 ¥  Jakość powietrza w pojazdach (VIAQ) i określenie źródeł 
nieprzyjemnego zapachu.

 ¥  Mgławienie wyrobów (fogging test).

 ¥  Emisja substancji lotnych (emisja związków organicznych – 
LZO).

 ¥  Badania tworzyw sztucznych i gum.

 ¥  Analiza gazów wydzielanych (EGA).

 ¥  Oznaczenie temperatury topnienia, krystalizacji, przemiany 
szklistej, stopnia krystaliczności.

 ¥  Twardość elastomerów i materiałów polimerowych.

 ¥  Zawartość sadzy.

 ¥  Odporność gumy i kauczuku termoplastycznego na starzenie.

 ¥  Właściwości wytrzymałościowe gum i tworzyw sztucznych.

 ¥  Gęstość tworzyw sztucznych i gum.

 ¥  Kruchość elastomerów.

 ¥  Odporność cieplna.

 ¥  Zawartość wody.

 ¥  Badania odporności tworzyw sztucznych i gum na warunki 
środowiskowe.

 ¥  Badania metali, stopów metali i spieków.

 ¥  Badania produktów naftowych i cieczy eksploatacyjnych.

 ¥  Badania powłok galwanicznych i malarskich.

 ¥  Czystość wewnętrzna i zewnętrzna wyrobów.

Korzyści:
1.    Nowoczesne laboratoria.

2.    Wysoce wykwalifikowana kadra.

3.    Posiadamy doświadczenie pozwalające na rozwiązywanie 
zagadnień typu failure analysis (analiza przyczyn usterek 
i problemów dotyczących jakości produktów).

4.    Laboratorium jest akredytowane przez koncern VW, w zakresie 
badań emisji z tworzyw sztucznych, do wykonywania badań 
wg norm PV3015 (emisja substancji średnio-lotnych – fogging), 
PV3341 (emisja VOC metodą headspace), PV3925 (emisja 
formaldehydu) oraz PV3900 (zapach).

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	PV3015  	PV3341  	PV3900  	VIAQ

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Badania materiałów
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:

 ¥  Badanie odporności korozyjnej wyrobów.

 ¥  Badanie odporności wyrobów na światło i warunki pogodowe.

 ¥  Badania odporności wyrobów na promieniowanie UV.

 ¥  Badanie odporności wyrobów na temperaturę.

 ¥  Testy odporności na pył i wodę.

 ¥  Szoki termiczne.

 ¥  Badanie odporności na szoki termiczne w komorze temperatu-
rowej.

 ¥  Badania odporności na szoki termiczne w komorze szokowej 
(działanie powietrzem, cykliczne).

 ¥  Szoki termiczne zimną wodą  Water splash tests.

 ¥  Szoki termiczne – powietrze.

 ¥  Szoki termiczne – glikol, woda.

Korzyści:
Instytut dysponuje bogatym zapleczem urządzeń i aparatury 
badawczej. 
Wykonujemy testy temperaturowe i klimatyczne podzespołów 
i elementów wyposażenia samochodów i innych urządzeń. Między 
innymi badamy odporność na takie czynniki jak: temperatura, 
woda, wilgotność, światło, oblodzenie, wstrząsy, wibracje, ciśnienie.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	odporność korozyjna  	odporność na promieniowanie UV  	szoki termiczne  	odporność na warunki pogodowe

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Badania odporności na warunki środowiskowe
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Pomiary barwy i zmiany barwy.

 ¥  Badania spektroradiometryczne (UV, VIS, NIR).

 ¥  Pomiary fotometryczne.

 ¥  Inne pomiary optyczne.

 ¥  Pomiary termowizyjne.

Korzyści:
1.   Nowoczesna aparatura.

2.   Wykwalifikowana kadra.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	pomiary fotometryczne  	pomiary termowizyjne  	badania spektroradiometryczne  	pomiary barw

	 ul. Sarni Stok 93 
 43-300 Bielsko-Biała

	 +48 33 81 30 539

	 bosmal@bosmal.com.pl

			www.bosmal.com.pl

Badania optyczne



31

Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Badania i pomiary drogowe.

 ¥  Badania statyczne pojazdów, maszyn, urządzeń i części.

 ¥  Badania emisji spalin i zużycia paliwa.

 ¥  Badania dynamiki pojazdów na hamowniach podwoziowych 
2WD i 4WD.

 ¥  Badania pojazdów, maszyn i urządzeń w wielkogabarytowych 
komorach niskich i wysokich temperatur.

 ¥  Badania pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

 ¥  Badania funkcjonalności pojazdów.

 ¥  Homologacja.

Korzyści:
1.    Wieloletnia współpraca z czołowymi producentami samo-

chodów dała nam możliwość opracowania profesjonalnych 
metod badawczych.

2.    Doświadczona kadra i wyposażone w nowoczesną aparaturę 
badawczą laboratoria, pozwalają na przeprowadzanie szeregu 
kompleksowych testów.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	badania pojazdów  	badania i pomiary drogowe  	homologacja
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Badania pojazdów
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Prace rozwojowe prowadzone na prototypowych silnikach.

 ¥  Prace kalibracyjne prowadzone na sterowniku silnika ECU.

 ¥  Badania:

 D  trwałościowe silników,

 D  układów katalitycznego oczyszczania spalin,

 D  rozwojowe silników,

 D  układów katalitycznego oczyszczania spalin,

 D  reaktorów katalitycznych oraz filtrów cząstek stałych DOC, 
NSC, DPF Euro 6,

 D  układów SCR Euro 6,

 D  masy (PM), ilości (PN) oraz rozkładu wielkości cząstek 
stałych,

 D  olejów silnikowych i paliw,

 D  strat mechanicznych silnika przy zastosowaniu różnych 
typów olejów,

 D  rozcieńczenia oleju silnikowego paliwem,

 D  paliw płynnych i gazowych oraz ich dodatków.

 D  ekonomii zużycia paliwa,

 D  typu benchmarking,

 D  wpływu zabrudzonych paliw jak również dodatków czysz-
czących na koksowanie wtryskiwaczy.

 ¥  Optymalizacja dozowania amoniaku dla aplikacji z SCR.

 ¥  Pomiar rozkładu amoniaku na powierzchni czołowej reaktora 
SCR.

 ¥  Pomiar emisji spalin w testach homologacyjnych np. WHTC, 
WHSC, NTE, NRSC, NRTC.

Korzyści:
1.    Pracownia Badań Stanowiskowych Silników wyposażona w 20 

nowoczesnych hamowni silnikowych (AVL, HORIBA) – w tym 
hamulce dynamiczne, stanowisko do badań hybryd oraz 
hamulce elektrowirowe.

2.    Pozwala na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych na 
najwyższym światowym poziomie.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	badanie silników  	badania stanowiskowe silników  	badania układów oczyszczania spalin
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Badania silników i układów oczyszczania spalin
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Pomiary charakterystyk oraz testy zmęczeniowe amortyza-

torów, sprężyn gazowych i sprężyn zawieszenia.

 ¥  Pomiary odkształceń oraz testy zmęczeniowe wahaczy.

 ¥  Testy trwałościowe/ zmęczeniowe osi samochodowych.

 ¥  Testy trwałościowe/zmęczeniowe ram przedniego zawieszenia.

 ¥  Pomiar sił i momentów.

 ¥  Testy zmęczeniowe i wytrzymałościowe wymienników ciepła.

 ¥  Testy statyczne i dynamiczne skręcania części.

 ¥  Testy statyczne i dynamiczne ściskania/rozciągania części.

 ¥  Pomiary charakterystyk komponentów metalowo-gumowych.

 ¥  Inne przykłady testów.

 ¥  Sprzęt badawczy wykorzystywany w badaniach zmęczenio-
wych.

 ¥  Badania homologacyjne zaczepów kulowych oraz haków 
holowniczych klasy A50-X.

Korzyści:
1.   Szeroki zakres oferty.

2.   Wykwalifikowana kadra.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	dynamic test  	static test  	torsion test  	measurement of strength characteristics
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Badania trwałościowe, wytrzymałościowe, 
zmęczeniowe, funkcjonalne
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Badania wibroakustyczne (NVH) układów hamulcowych.

 ¥  SAE-J2521.

 ¥  AK-Noise.

 ¥  Hałas i wibracje (w badaniach drogowych).

 ¥  Analiza wibroakustyczna przy badaniach skrzyń biegów.

 ¥  Test odporności na drgania akustyczne.

 ¥  Analiza wibroakustyczna silników.

 ¥  Pomiary wibroakustyczne urządzeń.

 ¥  Pomiary akustyczne w komorze bezechowej.

 ¥  Testy wibracyjne.

 ¥  Pomiary tensometryczne.

 ¥  Badania właściwości akustycznych materiałów.

 ¥  Analiza modalna.

Korzyści:
1.    Nowoczesna aparatura.

2.    Wykwalifikowana kadra.

3.    Przeprowadzamy próby odporności na wibracje sinusoidalne, 
random oraz szoki dla wymuszeń w 3 osiach sekwencyjnie dla 
różnych warunków klimatycznych.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	NVH  	SAE-J2521 – AK-Noise  	transmission loss  	sound absorption coefficient
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Badania wibracyjne, wibroakustyczne (NVH) i tensometryczne
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Cykle ciśnieniowe  Pressure cycles.

 ¥  Badania starzeniowe wymienników ciepła.

 ¥  Badanie korozji/erozji wewnętrznej i zewnętrznej wymien-
ników ciepła.

 ¥  Badania emisji freonów  badanie szczelności samochodowych 
układów klimatyzacyjnych.

 ¥  Odporność na wodę.

 ¥  Wydajność cieplna.

 ¥  Badanie charakterystyk wentylatorów.

 ¥  Badania metalograficzne wymienników ciepła.

Korzyści:
1.    Szeroki zakres oferty.

2.    Wykonujemy testy wg norm: BMW, FIAT, Ford, GM, Jaguar, 
Mazda, Mercedes, Nissan, PSA, Renault, Volvo, VW, Toyota 
i innych.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	 pressure cycles  	DIN SPEC 74104  	Volvo 09186804  	VW TL 874
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Badanie wymienników ciepła
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Badania w zakresie homologacji.

 ¥  Badania w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

 ¥  Badania w zakresie dopuszczenia indywidualnego WE.

 ¥  Badania homologacyjne typu pojazdu, typu WE pojazdu, typu 
przedmiotu wyposażenia lub części.

 ¥  Badania homologacyjne sposobu montażu instalacji przystoso-
wującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

Korzyści:
1.    Szeroki zakres uprawnień.

2.    Wykwalifikowana kadra.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	homologacja  	homologacja pojazdu  	homologacja samochodu  	homologacja części
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Homologacja
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Pomiary stykowe długości i kąta, odchyłki kształtu i położenia.

 ¥  Pomiary bezstykowe długości i kąta, odchyłki kształtu i poło-
żenia.

 ¥  Pozostałe możliwości metrologiczne.

 ¥  Pomiary chropowatości powierzchni.

Korzyści:
Jedna z szybko rozwijających się specjalności BOSMAL są precy-
zyjne pomiary współrzędnościowe. Laboratorium pomiarowe 
zostało wyposażone w nowoczesną aparaturę.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	OPTIV CLASSIC 321TP  	DEA GLOBAL PERFORMANCE 12.30.10  	DEA GLOBAL STATUS 09.15.08  	SJ-301
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Pomiary metrologiczne
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Instytut Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Zakres:
 ¥  Pulsacje wysokociśnieniowe.

 ¥  Cykle ciśnieniowe – powietrze.

 ¥  Cykle ciśnieniowe – glikol+olej.

 ¥  Testy odporności na ciśnienie rozrywające (Burst tests).

 ¥  Testy szczelności wyrobów, podzespołów i połączeń.

 ¥  Szczelność helowa  badanie szczelności wyrobu.

 ¥  Odporność na próżnię  badanie szczelności wyrobu.

Korzyści:
Posiadamy kilka modułowych stanowisk umożliwiających przepro-
wadzanie rozmaitych prób ciśnieniowych przy pomocy różnych 
mediów w różnych warunkach temperaturowych. Między innymi 
do przeprowadzania testów odporności na ciśnienie rozrywające 
czy wysokociśnieniowych testów pulsacyjnych.

Zastosowanie rynkowe:
Automotive R&D

Główne słowa kluczowe:
	cykle ciśnieniowe  	burst tests  	szczelność helowa  	odporność na próżnię
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Testy ciśnieniowe
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