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Wstęp
Rok 2015 jest rokiem jubileuszu 65-lecia powstania Wydziału Inżynierii
Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Choć Wydział
o tej nazwie istnieje zaledwie niecałe dwa lata, to jest on kontynuatorem bogatych
tradycji i osiągnięć swoich poprzedników, wymieniając chronologicznie kolejne
nazwy: Wydziału Metalurgicznego, Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
oraz Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Każda
z tych zmian nazwy Wydziału była rezultatem poszerzenia profilu naukowego oraz
oferty dydaktycznej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i zapotrzebowaniu regionu. Tak więc, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii
Materiałów, mimo, że należy do najstarszych na Uczelni, jest Wydziałem
dynamicznie zmieniającym się, rozwijającym się i potrafiącym się zaadoptować do
nowych warunków.
Patrząc wstecz na mijające 65 lat Wydziału widać jak bardzo zmienił się on
w stosunku do swego pierwowzoru. Jednakże mimo tych różnic, jedna wspólna
cecha zawsze charakteryzowała ten Wydział, niezależnie od noszonej aktualnie
nazwy, a mianowicie wysoko wyspecjalizowana kadra naukowa, poszukująca
nowych obszarów badań naukowych jak i kierunków kształcenia studentów. To
dzięki jej zaangażowaniu i twórczemu wysiłkowi oraz wsparciu pracowników
inżynieryjno-technicznych i administracji Wydział stał się ważnym punktem na
mapie naukowej Polski, a także wnosi istotny wkład do nauki światowej.
Dlatego w roku jubileuszu 65-lecia powstania Wydziału obejmujemy naszą
wdzięczną pamięcią wszystkich pracowników, którzy pracowali lub nadal pracują
na dobre imię Wydziału, niezależnie od tego czy są już na emeryturze, czy tworzą
aktualną kadrę Wydziału, czy też są jego studentami, doktorantami. Nie
zapominamy także o tych którzy już odeszli, pozostawiając po sobie trwały ślad
w postaci wkładu w obecną postać i pozycję Wydziału.
Cechą charakterystyczną wydawnictw jubileuszowych jest prezentacja historii
oraz całego dorobku prezentowanej osoby czy instytucji. Jednakże w przypadku
jubilata liczącego kilkadziesiąt lat, często w materiałach wydawanych w kolejnych
dziesięcioleciach, z konieczności powiela się pewne informacje, zdjęcia,
wspomnienia. Chcąc tego uniknąć, w niniejszym opracowaniu postanowiliśmy
ograniczyć się tylko do opisu działalności naukowej i dydaktycznej Wydziału
Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów w ostatnim pięcioleciu, tj. w latach
2011÷2015, poprzez charakterystykę poszczególnych jednostek organizacyjnych
Wydziału w tym okresie, ograniczając rys historyczny do niezbędnego minimum.
Osoby nieusatysfakcjonowane naszym wyborem czy też pragnące dowiedzieć
się więcej na temat historii Wydziału i jego działalności na przestrzeni
wcześniejszych sześćdziesięciu lat prosimy o sięgnięcie do bardzo szczegółowej
„Kroniki 60-lecia – od Wydziału Metalurgicznego do Wydziału Inżynierii
Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej”, napisanej pod redakcją Henryka
Dyi i Marleny Krakowiak, a wydanej w 2010 roku przez Wydawnictwo
Wydziałowe w Serii: Metalurgia 53.
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Introduction
The year 2015 marks the 65th anniversary of the Faculty of Production
Engineering and Materials Technology of the Czestochowa University of
Technology. Though the Faculty under this name has existed only less than two
years, it has been continuing the rich traditions and achievements of its
predecessors, with their names, as put in a chronological order, being as follows:
Faculty of Metallurgy, Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, and
Faculty of Materials Processing Technology and Applied Physics. Each of those
changes in the Faculty name resulted from an extension of the scientific profile and
the teaching offer to meet the expectations young people and the needs of the
region. Thus, although being among the oldest faculties in the University, the
Faculty of Production Engineering and Materials Technology is a dynamically
changing and developing faculty, which is able to adapt itself to new conditions.
Looking back on the passing 65 years of the Faculty, one can see how much it
has changed compared to its original. However, despite these differences, one
common feature has always characterized this Faculty, regardless of its current
name – namely, highly specialized scientific staff seeking new areas of research, as
well as new student teaching directions. It is thanks to their commitment and
creative efforts, supported by the engineering and technical and administration
staff, that the Faculty has become an important point on the scientific Poland's
map, and is making an important contribution to the world's science.
Therefore, in the year of the 65th anniversary of the Faculty's establishment,
we embrace with our grateful memory all employees who have worked or are still
working for the good name of the Faculty, regardless of whether they have already
retired, still make up the current staff of the Faculty, or are its students or PhD
students. We do not forget either about those who have passed away, leaving
a lasting impression in the form of contribution to the Faculty as it looks and stands
today.
It is common for jubilee publications to present the history and the whole
achievements of the person or institution celebrating an anniversary. However,
when celebrating a several-decade anniversary, materials published in successive
decades often tend, out of necessity, to duplicate some information, photographs
and memories. To avoid this, in writing this brief record, we have decided to
restrict ourselves to a description of the scientific and teaching activity of the
Faculty of Production Engineering and Materials Technology in the last five-year
period, i.e. in the years 2011÷2015, by characterizing individual organizational
units of the Faculty over this period, while limiting the historical outline to
a necessary minimum.
Those who are not satisfied with our selection or wish to learn more about the
history of the Faculty and its activity over the past sixty years are referred to the
very detailed "Chronicle of the 60th anniversary – from the Faculty of Metallurgy
to the Faculty of Materials Processing Technology and Applied Physics" edited by
Henryk Dyja and Marlena Krakowiak, and published in 2010 by the Faculty Press
in the Series Metalurgia 53.
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Tak więc, celem tej monografii, obok przedstawienia kierunków badań
naukowych oraz najważniejszych wyników i osiągnięć otrzymanych w jednostkach
naukowo-dydaktycznych Wydziału w latach 2011÷2015, jest zaprezentowanie
oferty współpracy oraz oferty usługowej tych jednostek.
Dla poszerzenia kręgu czytelników oraz pozyskania potencjalnych nowych
współpracowników monografia ta została napisana w języku polskim oraz
angielskim. Te dwie wersje językowe różnią się tylko zdjęciami, aby przekaz był
bardziej ciekawy i aby nie powielać tych samych informacji (podpisy pod
wszystkimi zdjęciami napisane są w dwu językach).

prof. dr hab. inż. Zbigniew Stradomski
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prof. dr hab. inż. Jerzy J. Wysłocki

Thus, the aim of this monograph, in addition to showing the directions of
research and the main results and achievements attained in the research and
teaching units of the Faculty in the years 2011÷2015, is to present the collaboration
offer and the service offer of these units.
To broaden the circle of readers and to win new potential partners, this
monograph has been written in Polish and English. The two language versions
differ only in photographs to make the message more interesting and not to
duplicate the same information (the captions under all pictures are in both
languages).

Prof. Zbigniew Stradomski,
Ph.D., D.Sc.

Prof. Jerzy J. Wysłocki,
Ph.D., D.Sc.
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1. Krótki rys historyczny
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów jest kontynuatorem
i spadkobiercą tradycji Wydziału Metalurgicznego, istniejącego w ówczesnej
Wyższej Szkole Inżynierskiej od 1.09.1950 r., a powołanego Uchwałą Sejmu
z dnia 7 marca 1950 r. (odpowiednie Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych
i Nauki ukazało się w Dzienniku Ustaw z dnia 12.07.1950 r.). Pierwszym
dziekanem Wydziału został doc. mgr inż. Wacław Sakwa, a pierwszy rok
trzyletnich studiów inżynierskich w roku akademickim 1950/1951 rozpoczęło 46
studentów. Pierwsze egzaminy dyplomowe przeprowadzono na Wydziale w dniach
25÷27 stycznia 1954 r. Wydział mieścił się w tych latach w budynku przy ulicy
Dąbrowskiego 69 i posiadał bardzo skromną bazę laboratoryjną a także niewielką
własną kadrę naukową. Dlatego korzystano także z pomocy pracowników
naukowych innych uczelni i instytutów branżowych, w szczególności Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach (m.in.
prof. Mikołaj Dubowicki, doc. Feliks Olszak, doc. Stanisław Holewiński, doc.
Andrzej Ofiok, prof. Juliusz Foryst, doc. Ryszard Francki).
W roku akademickim 1954/1955 na Uczelni wprowadzono jednolite studia
czteroletnie, a Wyższą Szkołę Inżynierską przekształcono w Politechnikę
Częstochowską (Uchwała RM z dnia 3.09.1955 r.). W tym okresie ukształtowały
się trzy specjalności dydaktyczne i naukowe Wydziału: odlewnictwo, przeróbka
plastyczna oraz metalurgia surówki i stali. Natomiast po roku 1963 powołano
jeszcze specjalność piece przemysłowe i energetyka hutnicza, a w roku
akademickim 1968/1969 – kolejną: metaloznawstwo i obróbka cieplna.

Patio i wejście na wydział. Widoczne popiersie Jana Pawła II, carillon,
oraz fontanna z grupą rzeźbiarską
Patio and entrance to the Faculty. Visible bust of John Paul II, carillon,
and a fountain with a sculptural group
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1. A historical outline
The Faculty of Production Engineering and Materials Technology is the
successor and heir of the traditions of the Faculty of Metallurgy existing at the
then School of Engineering since 1 Sept. 1950, appointed by the Resolution of
Sejm (Parliament) of 7 March 1950 (the relevant Regulation of the Minister of
Higher Education Institution and Science was published in Dziennik Ustaw of 12
July 1950). The first dean of the Faculty was Asst. Prof. Wacław Sakwa, M.Sc.,
and the first year of the three-year engineering course in the academic year
1950/1951 was started by 46 students. First graduation examinations were held at
the Faculty on 25÷27 Jan. 1954. In those years, the Faculty was housed
in a building at 69 Dąbrowskiego St. and had rather basic laboratory facilities and
small its scientific staff. Therefore, the assistance of scientific workers from other
universities and industrial institutes was also used, in particular from the AGH
University of Science and Technology in Krakow and the Institute for Ferrous
Metallurgy in Gliwice (Prof. Mikołaj Dubowicki, Asst. Prof. Feliks Olszak, Asst.
Prof. Stanisław Holewiński, Asst. Prof. Andrzej Ofiok, Prof. Juliusz Foryst, and
Asst. Prof. Ryszard Francki, to name but a few).
In the academic year 1954/1955, a uniform four-year course was introduced,
while transforming the Engineering School into the Czestochowa University of
Technology (by the Resolution of the Council of Ministers (RM) of 3 Sept. 1955).
In that period, three teaching and scientific specialities were established at the
Faculty, namely: Foundry Engineering, Plastic Working, and the Metallurgy of Pig
Iron and Steel. After 1963, the speciality of Industrial Furnaces and Metallurgical
Power Engineering was established, and in the academic year 1968/1969 – another
one, Physical Metallurgy and Heat Treatment.

General view of the Faculty buildings
Ogólny widok budynków Wydziału
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Rozwój własnej kadry naukowej spowodował uzyskanie przez Wydział prawa
do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia
(28.07.1964 r. ukazało się Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego
w Monitorze Polskim 1964 nr 52).
W październiku 1969 roku rozpoczęto budowę nowej siedziby Wydziału przy
al. Armii Krajowej 19. Budowa pawilonu B została zakończona w 1976 r.,
a pawilonu A w 1979 r. Wraz z później oddanym budynkiem C i halą laboratoryjną
Wydział uzyskał bardzo dobre warunki lokalowe do prowadzenia badań
naukowych i kształcenia studentów.
Wymiernym efektem rozwoju i wzrostu rangi naukowej Wydziału było
uzyskanie w 1980 roku pełnych praw akademickich, to znaczy posiadanie prawa
do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej
metalurgia (Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia
17.05.1980 r.). Należy podkreślić, że uprawniania te Wydział uzyskał jako
pierwszy na Uczelni.
Kolejnymi dziekanami Wydziału Metalurgicznego po prof. Wacławie Sakwie
byli: prof. Stanisław Turski (1956÷1960), prof. Zbigniew Wernicki (1960÷1962),
doc. Stanisław Karbownicki (1962÷1964), doc. Jan Gotfried (1964÷1966), ponownie prof. Zbigniew Wernicki (1966÷1969), doc. Kazimierz Moszoro (1969÷1970),
doc. Stefan Pieprznik (1970÷1973), prof. Janusz Braszczyński (1973÷1981), doc.
Bolesław Paczuła (1981÷1982), doc. Stefan Szymura (1982÷1987), prof. Bogdan
Golis (1987÷1990), prof. Leopold Jeziorski (1990÷1996).

Widok budynków Wydziału Inżynierii Produkcji
i Technologii Materiałów wieczorem
View of the buildings of the Faculty of Production Engineering
and Materials Technology in the evening
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The development of its own scientific staff entitled the Faculty to confer the
degree of Doctor of Technical Sciences (Ph.D.) in the discipline of Metallurgy (by
the Directive of the Minister of Higher Education of 28 July 1964 published in
Minitor Polski 1964 no. 52).
In October 1969, a new seat of the Faculty was started to be built at 19 Armii
Krajowej Avenue. The construction of Pavilion B was finished in 1976, and
Pavilion A, in 1979. With Building C and the Laboratory Hall commissioned later,
the Faculty obtained very good housing conditions for conducting research and
teaching the students.
A measurable effect of the development of the Faculty and the increase of its
scientific renown were the full academic rights granted it in 1980, whereby the
Faculty is entitled to confer the scientific degree of Habilitated Doctor (D.Sc.) in
the scientific discipline of Metallurgy (by the Directive of the Minister of Science,
Higher Education and Technology of 17 May 1980). It should be noted that the
Faculty obtained these rights as the first faculty in the University.
Following Prof. Sakwa, the successive deans of the Faculty of Metallurgy
were: Prof. Stanisław Turski (1956÷1960), Prof. Zbigniew Wernicki (1960÷1962),
Asst. Prof. Stanisław Karbownicki (1962÷1964), Asst. Prof. Jan Gotfried
(1964÷1966), again Prof. Zbigniew Wernicki (1966÷1969), Asst. Prof. Kazimierz
Moszoro (1969÷1970), Asst. Prof. Stefan Pieprznik (1970÷1973), Prof. Janusz
Braszczyński (1973÷1981), Asst. Prof. Bolesław Paczuła (1981÷1982), Asst. Prof.
Stefan Szymura (1982÷1987), Prof. Bogdan Golis (1987÷1990), and Prof. Leopold
Jeziorski (1990÷1996).

The plenary session during XVth International Conference on “New Technologies
and Achievements in Metallurgy and Materials Science”
Czestochowa, May 30, 2014
Obrady XV Międzynarodowej Konferencji „Nowe Technologie i Osiągnięcia
w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej” Częstochowa, 30 maja 2014
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Na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat od powstania Wydział przechodził
różne zmiany struktury organizacyjnej i tak w 1970 roku wprowadzono strukturę
instytutową. Utworzono wtedy dwa instytuty: Instytut Metalurgii i Instytut
Technologii Metali, do których w późniejszych latach dołączyły, działające
wcześniej jako międzywydziałowe: Instytut Fizyki (w 1977 r.) i Instytut
Energetyki Hutniczej (w 1978 r.). Natomiast w 1982 roku powrócono do struktury
katedralnej i powołano następujące: Katedrę Metalurgii Żelaza, Katedrę
Fizykochemii Metali, Katedrę Odlewnictwa, Katedrę Fizyki Metali
i Metaloznawstwa, Katedrę Przeróbki Plastycznej Metali, Katedrę Energetyki
Hutniczej, Katedrę Fizyki i Katedrę Chemii Ogólnej.
Początek lat dziewięćdziesiątych to istotne rozszerzenie zakresu działalności
naukowej i dydaktycznej Wydziału o dynamicznie rozwijającą się dyscyplinę
inżynierię materiałową. Formalnym potwierdzeniem tego faktu była zmiana nazwy
Wydziału Metalurgicznego na Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
(Zarządzeniem MEN nr 4 z dnia 12.02.1992 r.) oraz przekształcenie Katedry
Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej w Instytut Inżynierii Materiałowej
(Zarządzeniem Rektora z dnia 26.11.1992 r.).
Szybki rozwój badań w zakresie inżynierii materiałowej pozwolił na uzyskanie
przez Wydział praw do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w tej
dyscyplinie w 1993 r.
Kolejnym dziekanem Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej po prof.
Leopoldzie Jeziorskim został prof. dr hab. inż. Henryk Dyja (1996÷2002).
Dalszy dynamiczny rozwój Wydziału, przejawiający się poszerzeniem
zarówno oferty dydaktycznej (modyfikacja programów, nowy kierunek studiów:
fizyka techniczna) jak i profilu naukowego (w szczególności Instytutu Fizyki,
którego 6 pracowników w latach 1996÷2001 uzyskało habilitacje) spowodował
konieczność dostosowania nazwy Wydziału do aktualnych warunków. Dlatego
Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej nr 22 z dnia 4.10.2001 r. nazwa
Wydziału została zmieniona na: Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej
i Fizyki Stosowanej.
Wydziałem o takiej nazwie kierowali kolejni dziekani: prof. dr hab. inż. Jerzy
Siwka (2002÷2005) i ponownie prof. Henryk Dyja (2005÷2012).
Przemiany jakie nastąpiły w Polsce ostatnich dziesięcioleciach, zarówno
w gospodarce jak i w nauce, istotnie wpłynęły także na przekształcenia i procesy
zachodzące na Wydziale. W szczególności wprowadzenie zasad gospodarki
rynkowej, zmiany sposobu finansowania działalności Wydziału, a także ostra
konkurencja na rynku edukacyjnym (spowodowana narastającym niżem
demograficznym) wywołały konieczność przeprowadzenia istotnych zmian
zarówno w procesie pozyskiwania nowych źródeł finansowania jak i w zakresie
kształcenia i modernizacji programów nauczania.
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Over these several decades since its establishment, the Faculty has undergone
different changes in its organizational structure; thus, e.g., an institute structure was
introduced in 1970. Two institutes were established at that time: The Institute of
Metallurgy and the Institute of the Technology of Metals, joined later on by the
Institute of Physics (in 1977) and the Institute of Metallurgical Power Engineering
(in 1978), which had been previously functioning as inter-faculty institutes.
Whereas, in 1982, the departmental structure was restored and the following
departments were established: the Department of Ferrous Metallurgy, the
Department of the Physical Chemistry of Metals, the Founding Department, the
Department of the Physics of Metals and Structural Metallurgy, the Department of
the Plastic Working of Metals, the Department of Metallurgical Power
Engineering, the Department of Physics and the Department of General Chemistry.
The early 90s saw a substantial extension of the scope of the Faculty's
scientific and teaching activity by adding a developing discipline – Materials
Engineering. The formal confirmation of this fact was the change of the name
Faculty of Metallurgy to Faculty of Metallurgy and Materials Engineering (by the
Directive of the Minister of National Education (MEN) No. 4 of 12 Feb. 1992) and
the transformation of the Department of Physical Metallurgy and Heat Treatment
into the Institute of Materials Engineering (by the Order of the Rector of 26 Nov.
1992).
The rapid growth of research in materials engineering allowed the Faculty to
obtain the rights to confer the degrees of Doctor (Ph.D.) and Habilitated Doctor
(D.Sc.) in this discipline in 1993.
The next dean of the Faculty of Metallurgy and Materials Engineering after
Prof. Leopold Jezierski was Prof. Henryk Dyja, Ph.D., D.Sc (1996÷2002).
The further dynamic development of the Faculty, manifesting itself by the
extension of both the teaching offer (modification of curriculums, a new course:
Technical Physics), as well as the scientific profile (especially the Institute of
Physics, whose 6 workers obtained habilitations (D.Sc. degrees) in the period of
1996÷2001), caused the need for adjusting the Faculty's name to the current
conditions. Therefore, by the Directive of the Minister of National Education no.
22 of 4 Oct. 2001, the name of the Faculty was changed to Faculty of Materials
Processing Technology and Applied Physics.
The Faculty under this name was led, in succession, by the following deans:
Prof. Jewrzy Siwka, Ph.D., D.Sc. (2002÷2005), and again Prof. Henryk Dyja
(2005÷2012).
The transformations that took place in Poland in the last decades, both in the
economy and in science, significantly contributed also to changes and other
processes occurring in the Faculty. In particular, the introduction of the rules of
market economy, a change in the method of financing the activity of the Faculty, as
well as the tough competition in the education market (caused by an aggravating
population decline) all caused the need for making substantial changes in the
process of acquiring new financing sources, both in teaching and modernization of
curriculums.
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Odpowiadając tym wymaganiom Wydział rozpoczął w 2003 roku kształcenie
studentów w ramach nowego kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji,
a w 2012 roku uzyskał, jako jeden z pierwszych w Polsce, uprawnienia do
nadawania stopnia doktora w zakresie inżynierii produkcji.
Potrzeba kształcenia fachowców zdolnych do zarządzania wiedzą produkcyjną
wynika z poszerzenia problemów i zagadnień związanych z szeroko rozumianą
„produkcją”, będącego rezultatem ciągłego postępu technicznego, rozwoju
technologii informatycznych, a także rosnącej złożoności uwarunkowań podejmowania decyzji przez zarządzającą kadrę inżynierską. Ta najnowsza w ramach nauk
technicznych dyscyplina, tj. inżynieria produkcji, pełniej odzwierciedla aktualny
profil kształcenia, dlatego w grudniu 2013 roku Wydział zmienił nazwę na
obowiązującą do chwili obecnej: Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii
Materiałów. Dziekanem Wydziału jest od 2012 roku do chwili obecnej prof.
Zbigniew Stradomski.
2. Dzień dzisiejszy
Na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów pracuje 108
nauczycieli akademickich, w tym 14 profesorów tytularnych, 30 doktorów
habilitowanych oraz 62 adiunktów (według stanu na dzień 30.04.2015 r.).
Nigdy w dotychczasowej, sześćdziesięciopięcioletniej działalności Wydziału,
liczba samodzielnych pracowników naukowych, a szczególnie profesorów
tytularnych, nie była tak wysoka, jak w ostatnich kilku latach.
Organizacyjnie Wydział podzielony jest obecnie na następujące 3 instytuty
i 5 katedr (w nawiasie podano kierownika danej jednostki organizacyjnej):
Instytut Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa (prof. dr hab. inż.
Henryk Dyja)
Instytut Inżynierii Materiałowej (prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz)
Instytut Fizyki (prof. P.Cz. dr hab. Kazimierz Dziliński)
Katedra Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali (prof. dr hab. inż. Jerzy Siwka)
Katedra Odlewnictwa (prof. dr hab. inż. Zbigniew Konopka)
Katedra Chemii (prof. dr hab. Henryk Bala)
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki (prof. dr hab. inż. Ryszard Budzik)
Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska (prof. P.Cz. dr hab.
inż. Henryk Radomiak).
Charakterystyka poszczególnych jednostek organizacyjnych Wydziału,
a w szczególności działalność naukowo-badawcza w latach 2011÷2015 oraz oferta
współpracy i działalności usługowej zostanie przedstawiona w rozdziale 4.
Uprawnienia naukowe związane z nadawaniem stopnia doktora i doktora
habilitowanego są ściśle związane z ilością i jakością kadry, a wymagania te
precyzują odpowiednie akty prawne dotyczące wszystkich stopni kształcenia.
Wydział posiada pełne uprawnienia akademickie (prawo do nadawania stopnia
doktora habilitowanego) w dwóch dyscyplinach naukowych:
 metalurgii  od 28 maja 1980 r.,
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To meet these challenges, the Faculty started in 2003 the education of students
in a new course: Production Management and Engineering, and in 2012 obtained,
as one of Poland's first faculties, the rights to confer the degree of Doctor (Ph.D.)
in Production Engineering.
The need for educating professionals capable of managing the production
knowledge arises from the extension of problems and issues related to “production”
in a broad sense, resulting from the constant technological advance, development
of information technologies, as well as the growing complexity of the conditions of
making decisions by managing engineering staff. This discipline, i.e. Production
Engineering, being the newest in technical sciences, more completely reflects the
current profile of education; therefore, in December 2013, the Faculty changed its
name to Faculty of Production Engineering and Materials Technology, which is the
name that has remained in effect to date. Since 2012 up to now, the dean of the
Faculty has been Prof. Zbigniew Stradomski.
2. The present day
The Faculty of Production Engineering and Materials Technology employs
108 academic teachers, including 14 titular professors (Full Prof.), 30 habilitated
doctors (D.Sc.) and 62 lecturers (as for 30 April 2015).
Never in the last 65 years of the Faculty's activity has the number of senior
researchers, and in particular full professors, been so high, as in a last few years.
In terms of its organization, the Faculty is currently divided into the following
3 institutes and 5 departments (the name of the head of a given organizational unit
is put in parentheses):
Institute of Plastic Working and Safety Engineering (Prof. Henryk Dyja, Ph.D.,
D.Sc.)
Institute of Materials Engineering (Prof. Zygmunt Nitkiewicz, Ph.D., D.Sc.)
Institute of Physics (Ph.D., D.Sc., Kazimierz Dziliński, Asst. Prof.)
Department of Metals Extraction and Recirculation (Prof. Jerzy Siwka, Ph.D.,
D.Sc.)
Department of Foundry (Prof. Zbigniew Konopka, Ph.D., D.Sc.)
Department of Chemistry (Prof. Henryk Bala, Ph.D, D.Sc)
Department of Production Management and Logistics (Prof. Ryszard Budzik,
Ph.D., D.Sc.)
Department of Industrial Furnaces and Environmental Protection (Ph.D., D.Sc.,
Henryk Radomiak, Asst. Prof.).
The description of individual organizational units of the Faculty, and in
particular the research activity in the period 2011-2015 and the offer of cooperation
and service activity, will be given in Section 4.
The scientific rights to confer the degree of Doctor (Ph.D.) and Habilitated
Doctor (D.Sc.) are closely related to the quantity and quality of the staff, and these
requirements are stipulated by relevant acts related to all levels of education. The
Faculty has the full academic rights (including the right to confer the D.Sc. degree)
in two scientific disciplines:
 Metallurgy – since 28 May 1980,
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 inżynierii materiałowej  od 31 maja 1993 r.
oraz prawo do nadawania stopnia doktora w trzech dyscyplinach naukowych:
 metalurgii  od 28 maja 1980 r.,
 inżynieria materiałowa  od 31 maja 1993 r.,
 inżynieria produkcji  od 24 września 2012 r.
Do 30.04.2015 r. Wydział wypromował 62 doktorów habilitowanych oraz 239
doktorów.
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów prowadzi intensywną
współpracę naukowo-badawczą z sektorem przemysłowym głównie związanym
z produkcją i przetwórstwem metali. Współpraca ta przebiegała w trzech
zasadniczych płaszczyznach: nowych, innowacyjnych technologii, badań
materiałów oraz ochrony środowiska.
Należy również nadmienić, że oprócz wymienionych kierunków Wydział
prowadzi także współpracę z sektorem przemysłowym w zakresie zarządzania
produkcją i logistyki. Prowadzone prace dotyczą m.in. przeprowadzania analiz
ryzyka informacyjnego, badania zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego oraz
kontrolowania przepływów informacyjnych drogą elektroniczną i papierową.
Celem zbliżenia środowisk nauki, przedsiębiorców, przemysłu i władz
lokalnych w maju 2014 roku została powołana 28 osobowa Rada Konsultacyjna,
której jednym z wielu zadań jest modyfikacja procesu dydaktycznego
i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy. Przewodniczącym Rady Konsultacyjnej
został mgr inż. Krzysztof Dędek, prezes Zarządu firmy MASKPOL SA z Polskiego
Holdingu Obronnego.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Konsultacyjnej; drugi z lewej – przewodniczący
Rady mgr inż. Krzysztof Dędek, prezes Zarządu firmy MASKPOL SA z Polskiego
Holdingu Obronnego
The inaugural meeting of the Consultation Council; second from the left Chairman of the Council Krzysztof Dędek, MSc., President of the Board of
MASKPOL SA, a company of the Polish Defence Holding
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 Materials Engineering – since 31 May 1993
and the right to confer the Ph.D. degree in three scientific disciplines:
 Metallurgy – since 28 May 1980,
 Materials Engineering – since 31 May 1993,
 Production Engineering – since 24 September 2012.
Until 30 April 2015, the Faculty has promoted 62 habilitated doctors (D.Sc.)
and 239 doctors (Ph.D.).
The Faculty of Production Engineering and Materials Technology maintains
intensive scientific and research cooperation with an industrial sector dealing
chiefly with the production and processing of metals. This cooperation has been
conducted in three basic planes: novel, innovative technologies; materials studies;
and environmental protection.
It should also be mentioned that in addition to the above-mentioned directions,
the Faculty maintains also cooperation with the industrial sector in production
management and logistics. The conducted studies include, inter alia, the carrying
out of information risk analyses, the examination of information safety hazards,
and the monitoring of information flows by electronic and paper means.
To bring the scientific circles, entrepreneurs, industry and local authorities
closer, a twenty eight-man Consultation Council was appointed in May 2014,
whose many tasks include the modification of the teaching process to adjust it to
the needs of the labour market. The Chairman of the Consultation Council is
Krzysztof Dędek, M.Sc., President of the Board of MASKPOL SA, a company of
the Polish Defence Holding.

Photos of persons distinguished by Doctorate Honoris Causa at the Częstochowa
University of Technology on a proposal of the Department of Production
Engineering and Materials Technology, presented in the Hall of the Faculty
Council meetings
Zdjęcia osób wyróżnionych Doktoratem Honoris Causa w Politechnice
Częstochowskiej na wniosek Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii
Materiałów, prezentowane w Sali posiedzeń Rady Wydziału
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3. Działalność dydaktyczna
Doskonałe zaplecze kadrowe oraz badawczo-laboratoryjne umożliwiają
przedstawienie szerokiej oferty dydaktycznej, którą stanowi obecnie 9 kierunków
kształcenia: metalurgia, inżynieria materiałowa, zarządzanie i inżynieria produkcji,
inżynieria biomedyczna, inżynieria bezpieczeństwa, fizyka techniczna, inżynieria
chemiczna i procesowa, bezpieczeństwo i higiena pracy, recykling materiałów.
Posiadane prawa habilitowania i doktoryzowania pozwalają na prowadzenie
studiów III stopnia – doktoranckich, w których uczestniczy obecnie 99 osób.
Kształcenie na Wydziale prowadzone jest w duchu „Uniwersytetu technicznego” co oznacza, że studenci Wydziału mają możliwość otrzymania gruntownego
wykształcenia w kierunkach technicznych, ale także poszerzenia wiedzy z matematyki, fizyki, nauki o materiałach, inżynierii jakości, współczesnej elektroniki
i informatyki jak również z zakresu ekonomii, inżynierii bezpieczeństwa,
zarządzania i marketingu. Studia na Wydziale prowadzone są w oparciu o stale
modernizowane i dostosowywane, do zmieniających się wymogów na rynku,
programy nauczania. Student ma także możliwości indywidualnego wyboru części
przedmiotów (ponad 30%) zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Może też
studiować dodatkowe przedmioty z tak zwanej oferty. Przed blisko dziesięcioma
laty wprowadzono system punktów (ECTS) przypisanych poszczególnym przedmiotom, co zwiększa mobilność studentów i kontynuowanie studiów na innych
uczelniach, zarówno krajowych jak zagranicznych oraz ułatwia międzynarodową
wymianę młodzieży.
Od roku 1993 Wydział posiada akredytację FEANI, co stwarza absolwentom
możliwości ubiegania się o dyplom inżyniera europejskiego EUR ING bez
konieczności jego nostryfikacji.
Do końca 2014 roku na Wydziale wypromowano 5803 magistrów inżynierów
i 2690 inżynierów (łącznie 8493 osób).

Aula wykładowa AMF
The lecture hall AMF
4. Charakterystyka jednostek naukowo-dydaktycznych
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3. Teaching activity
Its excellent staff and research and laboratory base enable the Faculty to present
a wide teaching offer, which consists currently of 9 courses: Metallurgy, Materials
Engineering, Production Management and Engineering, Biomedical Engineering,
Safety Engineering, Technical Physics, Chemical and Process Engineering,
Occupational Health and Safety, and Recycling of Materials. The rights to confer
Ph.D. and D.Sc. degrees possessed by the Faculty allow it to conduct doctoral studies
of the III degree, which are currently attended by 99 people.
The education at the Faculty is conducted in a spirit of a “Technical
University”, which means that the Faculty's students are given the opportunity to
obtain thorough education in technical disciplines, and also to broaden their
knowledge in mathematics, physics, materials science, quality engineering,
contemporary electronics and computer science, as well as in economics, safety
engineering, management and marketing. The studies at the Faculty are conducted
based on constantly updated curriculums, being adjusted to meet the market
requirements. The student has also the possibility of individually choosing part of
the subjects (more than 30%) to suit his or her interests. They can also study
additional subjects from the so-called offer. Nearly ten years ago, a system of
scores (ECTS) assigned to individual subjects was introduced, which increases the
mobility of the students and allows them to continue their studies at other
universities, both domestic and foreign, and facilitates the international exchange
of young people.
Since 1993, the Faculty has had the FEANI accreditation, which offers the
graduates the opportunity to apply for the degree of European Engineer (EUR ING)
without having to validate it.
Until the end of 2014, 5803 Masters of Science and 2690 Engineers (a total
of 8493 people) had been graduated at the Faculty.

Classes in the optometry laboratory
Zajęcia w laboratorium optometrii
4. Description of scientific and teaching units
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INSTYTUT PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ
I INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA
Al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa
e-mail: ippiib@wip.pcz.pl
www.ippiib.wip.pcz.pl
tel.: +48 34 32 50 714
Dyrektor:
Prof. dr hab. inż. Henryk Dyja
Zastępcy:
Dr hab. inż. Anna Kawałek, prof. PCz.
Dr hab. inż. Sebastian Mróz, prof. PCz.
1. Struktura Instytutu
Zakład Modelowania Procesów Przeróbki Plastycznej
Kierownik zakładu: dr inż. Piotr Szota
Zakład Przetwórstwa Nowoczesnych Materiałów Funkcjonalnych
Kierownik zakładu: dr inż. Szymon Berski
Zakład Ciągarstwa i Wyrobów Metalowych
Kierownik zakładu: dr hab. inż. Sylwia Wiewiórowska, prof. PCz.
Zakład Automatyki i Aparatury Elektronicznej
Kierownik zakładu: dr inż. Tomasz Garstka
Zakład Ergonomii i Inżynierii Bezpieczeństwa
Kierownik zakładu: dr hab. inż. Dariusz Rydz, prof. PCz.
2. Działalność naukowo-badawcza w latach 2011÷2015
Działalność naukowo-badawcza Instytutu Przeróbki Plastycznej i Inżynierii
Bezpieczeństwa (IPPiIB), od chwili jego powstania jako Zakładu Walcownictwa
w 1950 r., utworzonego na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej, skupia się głównie na badaniu zjawisk zachodzących podczas procesów
przeróbki plastycznej materiałów oraz automatyzacji tych procesów. Natomiast od
2012 roku, działalność naukowo-badawcza Instytutu została poszerzona o szeroko
pojęte zagadnienia związane z inżynierią bezpieczeństwa.
Prowadzenie szerokiego zakresu badań w zakresie procesów walcowania,
kucia, wyciskania jest możliwe dzięki dobremu wyposażeniu w aparaturę
badawczą. Do najważniejszych urządzeń badawczych należy zaliczyć system
fizycznego modelowania procesów metalurgicznych Gleeble3800. Jest to
urządzenie umożliwiające prowadzenie symulacji fizycznych wielu procesów,
w tym ciągłego odlewania stali, walcowania, ciągnienia, kucia, wyciskania, czy
zgrzewania.
W 2012 roku Instytut został wyposażony w plastometr skrętny STD 812,
dzięki któremu możliwe jest wyznaczenie charakterystyk plastyczności materiałów
z uwzględnieniem zmiennych temperatur i prędkości odkształcenia,
nierównomierności odkształceń na długości i przekroju próbek.
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THE INSTITUTE FOR PLASTIC WORKING
AND SAFETY ENGINEERING
19 Armii Krajowej Str. 42-200 Częstochowa
e-mail: ippiib@wip.pcz.pl
www.ippiib.wip.pcz.pl
Phone: +48 34 32 50 714
Director:
Full Professor Henryk Dyja, D.Sc., M.Sc
Deputies:
D.Sc., M.Sc. Anna Kawałek, Associate Professor
D.Sc., M.Sc. Sebastian Mróz, Associate Professor
1. Structure of the Institute
Unit of the Modelling of Plastic Working Processes
Unit Manager: Ph.D., Piotr Szota,
Unit of the Processing of Modern Functional Materials
Unit Manager: Ph.D., Szymon Berski
Unit of Drawing Engineering and Metal Products
Unit Manager: Ph.D., D.Sc., Sylwia Wiewiórowska, Assoc. Prof.
Unit of Automatics and Electronic Apparatus
Unit Manager: Ph.D., Tomasz Garstka
Unit of Ergonomy and Safety Engineering
Unit Manager: Ph.D., D.Sc., Dariusz Rydz, Assoc. Professor
2. Research activity in the years 2011÷2015
The research activity of the Institute for Plastic Working and Safety
Engineering (IPPiIB), since its inception in 1950 as the Department of Rolling
Engineering, established at the Faculty of Metallurgy of the Czestochowa
University of Technology, has been focused mainly on the research of phenomena
occurring during the processes of plastic working of materials and on the
automation of these processes. Whereas, since 2012, the Institute's research activity
has been extended to include safety engineering-related problems, in a broad sense.
Being well furnished with testing equipment, the Institute is able to conduct
wide-range research on rolling, forging and extrusion processes. Among the major
items of the testing equipment, Gleeble3800, a system for modelling metallurgical
processes, is worth mentioning. This is a device that enables the carrying out of
simulations of many processes, including continuous steel casting, rolling,
drawing, forging, extrusion, or welding.
In 2012, the Institute was equipped with an STD 812 torsional plastometer,
thanks to which it is possible to determine the plasticity characteristics of materials,
while taking into account variable temperatures and strain rates, as well as strain
unevenness on the specimen length and cross-section.
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Wykonanie badań przemian fazowych i obróbki termomechanicznej możliwe
jest dzięki wykorzystaniu dylatometru. Służy on również do generowania
wykresów CTPc i CTPi. Dzięki przystawce plastometrycznej możliwe jest
wyznaczanie krzywych płynięcia plastycznego w kontrolowanych warunkach
technologicznych.
Instytut od 2012 roku dysponuje również najnowocześniejszą aparaturą do
prowadzenia badań z zakresu metalurgii proszków, tj. piecem do plazmowo
iskrowego spiekania SPS 10-4 firmy Thermal Technology LCC oraz
wysokotemperaturową prasą izostatyczną HIP AIP8-30H-PED. Urządzenia te służą
do spiekania materiałów proszkowych zarówno metalicznych jak ceramicznych,
umożliwiają wykonywanie spieków wielofazowych oraz materiałów
kompozytowych z kombinowanym ułożeniem warstw również o frakcji
ultradrobnoziarnistej.

System modelowania fizycznego
Gleeble3800
The Gleeble3800 physical modelling
system

Dylatometr z możliwością odkształcania
DIL805A/D
The DIL805A/D dilatometer with
a deformation capability

Ponadto w Instytucie znajdują się: młot udarnościowy z wymrażarką, maszyny
wytrzymałościowe Zwick Z100 kN i Instron 50 kN, twardościomierz i mikrotwardościomierz FutureTech, mikroskop optyczny Nikon Eclipse MA-200, kamera
termowizyjna Therma CAM SC 640.
W 2015 roku zakupiono skręcarkę i zginarkę do wykonywania badań
technologicznych walcówki i drutów. Nowa aparatura badawcza umożliwia
wykonywanie prób skręcania i przeginania, co stanowi uzupełnienie badań
własności mechanicznych drutów.
Do najważniejszych urządzeń technologicznych należy zaliczyć walcarkę duo
o średnicy walców 300 mm i walcarkę duo o średnicy walców 150 mm
z niezależnymi napędami walców, trójwalcową walcarkę skośną RSP 14/40,
2 prasy hydrauliczne oraz ciągarkę ławową i bębnową.
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Carrying out phase transition and thermomechanical tests is possible by using
a dilatometer. It is also used for generating CTPc and CTPi diagrams.
A plastometric attachment enables the determination of plastic flow curves under
controlled technological conditions.
Since 2012, the Institutes has also had available state-of-the-art apparatus for
conducting tests in powder metallurgy, including an SPS 10-4 plasma-spark
sintering furnace manufactured by Thermal Technology LCC, and a HIP AIP830H-PED high-temperature isostatic press. These devices are used for sintering
powder materials, either metallic or ceramic, and making multiphase sinters and
composite materials with a combined arrangement of layers, also of fine-grained
fractions.

The STD 812 torsional plastometer
Plastometr skrętny STD 812

The HIP AIP8-30H-PED high-temperature
isostatic press
Wysokotemperaturowa prasa izostatyczna
HIP AIP8-30H-PED

In addition, the Institute has available the following: an impact testing
machine, Zwick Z100 kN and Instron 50 kN testing machines, a FutureTech
hardness and microhardness tester, a Nikon Eclipse MA-200 optical microscope,
and a Therma CAM SC 640 thermovision camera.
In 2015, a torsion test machine and a bending test machine were purchased to
be used for conducting engineering testing of wire rod and wires. The new testing
equipment enables torsion and bending tests to be performed, which provide
a complement to the mechanical testing of wires.
The most important items of engineering equipment include: a 300 mm-roll
diameter two-high mill and a 150 mm-diameter two-high mill with independent
roll drives, an RSP 14/40 three-high reeling mill, 2 hydraulic presses, and a wire
drawing bench and a drum-type wire drawing machine.
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Urządzenie do wykonywania
próby zginania
The bending testing device

Walcarka laboratoryjna duo D300
The D300 laboratory two-high mill

Prasa PHM 250C z zainstalowanym
narzędziem do procesu wyciskania
współbieżnego prętów bimetalowych
w podwyższonych temperaturach
The PHM 250C press with an
installed tool for elevatedtemperature direct bimetallic bar
extrusion

Walcarka duo D300 jest jedyną tego typu walcarką w krajowym ośrodku
badawczym. Jej unikatowość polega na zastosowaniu indywidualnych napędów
walców, co umożliwia zastosowanie asymetrii prędkości obrotowej walców.
Ponadto zastosowanie bardzo sztywnej klatki umożliwia walcownie super
wytrzymałych materiałów, np. stale z gatunku X120. Trójwalcowa walcarka
skośna RSP 14/40, produkcji rosyjskiej firmy ZAO „ISTOK ML”, podobnie jak
walcarka laboratoryjna duo D300, jest jedyną tego typu walcarką w krajowym
ośrodku badawczym. Walcarka ta umożliwia walcowanie prętów okrągłych,
szczególnie z materiałów trudno odkształcalnych (np. stopy magnezu, tytanu)
z dużymi odkształceniami w jednym przepuście.
Instytut dysponuje również dwiema prasami hydraulicznymi o nacisku
do 2,5 MN (prasa PHM 250C przeznaczona jest głównie do procesów kucia swobodnego, matrycowego i wyciskania oraz prasa PWH-250r umożliwiająca
przeprowadzenie badań laboratoryjnych i prób przemysłowych takich procesów
jak: wyciskanie współ- i przeciwbieżne oraz kątowe, a także tłoczenie, gięcie,
wtłaczanie).
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The torsion testing device
Urządzenie do wykonywania
próby skręcania

The RSP 14/40 three-high reeling mill
Trójwalcowa walcarka trójskośna RSP 14/40

The PWH-250r press with a press tool
installed, which, together with fixtures,
allows deep drawing testing to be performed
Prasa PWH-250r z zainstalowanym
tłocznikiem, który wraz osprzętem umożliwia
przeprowadzenie prób głębokiego tłoczenia

The D300 two-high mill is the only rolling mill of this type in a research
centre in Poland. Its uniqueness lies in the use of individual roll drives, which
allows roll rotational speed asymmetry to be implemented. Moreover, by
employing a very rigid rolling stand, rolling of materials of ultimate strength, such
as X120 grade steels, can be possible. Just as the laboratory D300 two-high mill,
The RSP 14/40 three-high reeling mill, manufactured by ZAO „ISTOK ML” of
Russia, is the only rolling mill of this type in Poland's research centre. The mill
enables the rolling of round bars, especially of hard-deformable materials (e.g.
alloys of magnesium or titanium) with large reductions in a single pass.
The Institute has also two hydraulic presses available, each of a pressure of up
to 2.5 MN (the PHM 250C press is designed chiefly for the processes of open die
forging, die forging and extrusion, while the PWH-250r press allows the carrying
out of laboratory tests and industrial trials on processes, such as direct, indirect and
angular extrusion, as well as stamping, bending, deep drawing).
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Prowadzenie badań naukowych nie byłoby możliwe również bez zastosowania
specjalistycznego oprogramowania do projektowania i symulacji procesów. W tym
zakresie na wyposażeniu Instytutu znajdują się programy własne oraz komercyjne.
Do projektowania i modelowania matematycznego procesów przeróbki plastycznej
metali wykorzystuje się następujące programy komputerowe: Inventor, AutoCad
2009, Rhinoceros, Forge2013®, ANSYS®, SortRoll, Drawing 2D, FormFEM,
Rheology, Calcosoft, MathCAD i Statistica®.
Wymienione urządzenia badawcze oraz oprogramowanie komputerowe
znajdują się na wyposażeniu 12 laboratoriów Instytutu: Laboratorium Fizycznych
Symulacji Procesów Metalurgicznych, Laboratorium Badań Plastometrycznych,
Laboratorium Przemian Fazowych i Obróbki Termomechanicznej, Laboratorium
Badań Własności Mechanicznych, Laboratorium Materiałów Spiekanych,
Laboratorium Mikroskopii Optycznej, Laboratorium Walcownictwa Materiałów
Mało Plastycznych i Trudno Odkształcalnych, Laboratorium Walcownictwa,
Laboratorium Ciągarstwa, Laboratorium Automatyki, Laboratorium Komputerowe
oraz Laboratorium BHP.
Aktualnie szeroko prowadzona działalność naukowo-badawcza Instytutu
Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa skupia się m.in. na
zagadnieniach związanych z przeróbką plastyczną nowych gatunków stali, stopów
magnezu i aluminium oraz wyrobów bimetalowych Mg-Al, Cu-Al, Cu-stal, Ti-Ni,
stal-stal odporna na korozję w postaci drutów, prętów i blach. Uzupełnieniem
badań z tego zakresu stanowią prace badawcze dotyczące wpływu parametrów
procesu odlewania i mieszania elektromagnetycznego ciekłego metalu na jakość
połączenia wsadów bimetalowych np. walców miedzianych z koncentrycznym
rdzeniem i ich zastosowanie do dalszej przeróbki plastycznej. Pracownicy Instytutu
swoim wieloletnim doświadczeniem służą pomocą w zakresie projektowania
urządzeń jak również technologii z zakresu przeróbki plastycznej metali i stopów
metali nieżelaznych. Liczne publikacje krajowe i międzynarodowe w wysoko
cenionych czasopismach, a także przyznane patenty, są potwierdzeniem
umiejętności badawczych i naukowych wysoko wyspecjalizowanej kadry.
Na rynku światowym, a w ostatnich latach również i krajowym, obserwuje się
znaczny wzrost zapotrzebowanie na wyroby wytwarzane z lekkich stopów, w tym
szczególnie ze stopów magnezu, przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego
i lotniczego. Istotną przeszkodą dla szerszego wykorzystania stopów magnezu
w technice jest fakt relatywnie słabej odporności magnezu na korozję.
Stąd też, perspektywicznym rozwiązaniem jest wytwarzanie wyrobów
wielowarstwowych Mg-Al zapewniających wzrost odporności na korozję, w porównaniu do jednorodnych prętów magnezowych. W 2013 roku Instytut Przeróbki
Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa we współpracy z firmą Explomet Sp.
jawna z Opola, jako pierwsze ośrodki w kraju, przeprowadziły badania dotyczące
zastosowania metody zgrzewania wybuchowego do otrzymywania półwyrobu MgAl w postaci okrągłych prętów oraz trójwarstwowych blach. W chwili obecnej
badania te są kontynuowane, a ich celem jest opracowanie podstaw procesowych
dla nowych materiałów wielowarstwowych Mg-Al.
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Also, it would not be possible to conduct research without specialized software
for the design and simulation of processes. In this respect, the Institute is furnished
with both its own and commercial software programs. For the design and
mathematical modelling of metal plastic working processes, the following
computer programs are used: Inventor, AutoCad 2009, Rhinoceros, Forge2013®,
ANSYS®, SortRoll, Drawing 2D, FormFEM, Rheology, Calcosoft, MathCAD and
Statistica®.
The above-mentioned research equipment and software programs are available
at twelve Institute's laboratories: Laboratory of Physical Simulation of
Metallurgical Processes, Plastometric Testing Laboratory, Laboratory of Phase
Transitions and Thermomechanical Treatment, Mechanical Testing Laboratory,
Sintered Materials Laboratory, Optical Microscopy Laboratory, Laboratory of
Low-Plastic and Hard-Deformable Materials Rolling Engineering, Rolling
Engineering Laboratory, Drawing Engineering Laboratory, Laboratory of
Automatics, Computer Laboratory and Health & Safety Laboratory.
The research activity extensively conducted by the Institute for Plastic
Working and Safety Engineering is currently focused, inter alia, on problems
related to the plastic working of new grades of steel, magnesium and aluminium
alloys, and Mg-Al, Cu-Al, Cu-steel, Ti-Ni and steel-corrosion resisting steel
bimetallic products in the form of wires, bars and plates. A complement to the
research in this scope are studies concerning the effect of the parameters of the
liquid metal casting and electromagnetic mixing processes on the quality of the
bond of bimetallic charges, such as copper cylinders with a concentric core, and
their use for subsequent plastic working. With their long-standing experience, the
Institute's workers offer assistance in the design of equipment and technologies in
the area of plastic working of non-ferrous metals and their alloys. Their numerous
national and international publications in highly valued journals, as well as patents
granted, confirm the high research skills and scientific competencies of the highly
specialized staff.
A considerable increase in demand for products of light alloys, especially
magnesium alloys, intended for the automotive and aircraft industries has been
observed recently in both the world and domestic markets. A significant obstacle to
a wider use of magnesium alloys in technology is the relatively poor corrosion
resistance of magnesium.
Hence, a prospective solution is to manufacture multilayer Mg-Al products
that provide increased corrosion resistance compared to homogeneous magnesium
bars. In 2013, the Institute for Plastic Working and Safety Engineering, in
cooperation with the Explomet Sp. jawna company of Opole, Poland, as Poland's
first research centres, carried out studies on the application of the explosive
welding method for production of Mg-Al semi-finished product in the form of
round bars and three-layer plates. These studies are continued now, and their aim is
to develop process bases for production of new Mg-Al multilayer materials.
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W Instytucie prowadzone są również badania w zakresie doskonalenia
procesów wytwarzania wyrobów metalowych metodami konwencjonalnej i niekonwencjonalnej przeróbki plastycznej. Między innymi są to badania
odkształcalności stali wielofazowych typu duplex. Dla procesów kucia
swobodnego oraz walcowania w wykrojach prowadzona tematyka badawcza
koncentruje się na doborze parametrów procesu i kształtu narzędzi w celu
zamykania wad i nieciągłości pochodzenia metalurgicznego we wlewkach.
W celu opracowania efektywnych technologii wywarzania nowoczesnych
materiałów funkcjonalnych na drodze przeróbki plastycznej niezbędna jest znajomość ich własności mechanicznych, a szczególnie krzywych plastycznego płynięcia. W IPPiIB prowadzone są badania plastometryczne za pomocą fizycznego
symulatora procesów metalurgicznych Gleeble 3800 między innymi dla takich
materiałów jak: stale z mikrododatkami przeznaczone do spęczania na zimno, stale
wysokowęglowe, stopy aluminium serii 5XXX, stop 6082, stopy magnezu, stopy
Fe-30%Ni bez i z mikrododatkiem Nb, czy stale typu duplex.
Postęp techniczny wymusza na producentach drutu ciągłą poprawę technologii
ich wytwarzania. Stąd też w IPPiIB realizowane jest szereg prac zmierzających do
podniesienia jakości wyrobów ciągnionych. Obecnie jednym z głównych kierunków badań są prace zmierzające do opracowania i wdrożenia technologii szybkościowego ciągnienia drutów stalowych. Należy podkreślić, że realizowane
badania cechują się dużym potencjałem aplikacyjnym. Kolejnym, równolegle
realizowanym w IPPiIB obszarem badawczym, są badania dotyczące opracowania
technologii otrzymywania walcówki ze stali nisko i średniowęglowych o strukturze
TRIP oraz analizy procesów ciągnienia i określenia własności drutów z tego typu
stali. Należy podkreślić, że IPPiIB jako pierwszy w skali światowej podjął badania
w tej tematyce, a opublikowane w kraju i za granicą badania zespołu badawczego
spowodowały zainteresowanie światowych producentów walcówki, jak i i producentów drutów i wyrobów z drutów. Przeprowadzone badania stworzą możliwość,
producentom drutów i wyrobów z drutów, poszerzenia już wytypowanych oraz
poszukiwania nowych obszarów zastosowań tego innowacyjnego materiału.
Działalność naukowo-badawcza Instytutu skupia się także na zagadnieniach
związanych z automatyzacją procesów przeróbki plastycznej, sterowaniem i analizą działania układów napędowych urządzeń do przeróbki plastycznej, konstruowaniem aparatury i elektronicznych systemów pomiarowych wielkości nieelektrycznych. W latach 2012÷2013 pracownicy Instytutu przeprowadzili kompleksową automatyzację zespołu walcowniczego opartego na walcarce nawrotnej duo
D300. W ramach modernizacji opracowano szereg innowacyjnych rozwiązań,
takich jak: niezależna regulacja prędkości obrotowych walców z kontrolą momentu
umożliwiająca prowadzenie badań w zakresie walcowania asymetrycznego,
samotoki podawczo-odbiorcze z regulacją wysokości i kąta pochylenia stołów oraz
układem pozycjonowania pasma a także system aktywnych osłon termicznych
wraz z układem podnoszenia pasma umożliwiający badanie procesów walcowania
regulowanego. Integralną cześć zespołu stanowi również chłodnia z natryskiem
wodno-powietrznym, manipulator załadowczy wsadu do pieca grzewczego oraz
system kamer termowizyjnych do pomiaru temperatury w trakcie procesu.
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Studies are also being conducted at the Institute, whose objective is to improve
the processes of manufacturing metal products by either conventional and
unconventional plastic working methods. These studies include the examination of
the deformability of multiphase steels of the duplex type. For the open die forging
and grooved-rolling processes, the focus of the current research subject matter is on
the selection of process parameters and tool shape with the aim of closing defects
and discontinuities of metallurgical origin occurring in ingots.
To develop effective technologies for manufacturing modern functional
materials by plastic working, the knowledge of their mechanical properties, and
particularly plastic flow curves, is essential. Plastometric tests are being conducted
at the IPPiIB using the Gleeble 3800 metallurgical process simulator for materials,
such as steels with microadditives designed for cold upsetting, high-carbon steels,
aluminium alloys of the 5XXX series, alloy 6082, magnesium alloys, Fe-30%Ni
alloys with and without Nb microadditive, or duplex steels.
The technical advance urges wire manufacturers to continuously improve their
manufacturing technologies. Hence, the IPPiIB is carrying out a number of studies
aimed at enhancing the quality of drawn products. At present, one of the main
research directions are studies aimed at developing and implementing high-speed
steel wire drawing technologies. It should be noted that these studies are
characterized by a high application potential. Another research area being
implemented in parallel at the IPPiIB are studies concerning the development of
the technology of production of low- and medium-carbon steel wire rod with
a TRIP structure, and the examination of the drawing processes and determination
of the properties of wires of the steel of this type. It should be underlined that the
IPPiIB, as the first on the world scale, has undertaken research on this subject, and
the research team's studied published both at home and abroad have aroused the
interest the world's wire rod manufacturers, as well as wire and wire product
manufacturers. The completed research will provide the wire and wire product
manufacturers an opportunity to extend the already identified and search for new
areas of application of this innovative material.
The scientific and research activity of the Institute is also concentrated on
problems related to the automation of plastic working processes, the control and
analysis of plastic working equipment drive systems, the design of non-electric
quantity measurement apparatus and electronic systems. In the years 2012÷2013
the Institute's workers carried out a comprehensive automation of a rolling
assembly relying on the D300 two-high reversing mill. Within the modernization,
a number of innovative solutions were developed, such as: an independent roll
rotational speed control system with a moment control capability enabling
asymmetric rolling tests to be conducted; feeding–receiving roller tables with
a table height and inclination angle capability and a band positioning system; and
an active heat shield system with a band lift system allowing controlled rolling
processes to be tested. An integral part of the assembly is also a water-air spray
cooling bed, a heating furnace feed loading manipulator and a thermovision camera
system for temperature measurement during the course of the process.
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W 2012 roku IPPiIB poszerzył swoją działalność badawczą o zagadnienia
związane z ergonomią i inżynierią bezpieczeństwa. Pracownicy Instytutu prowadzą
prace naukowe związane z zagadnieniami: bezpieczeństwa informacji,
bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń – zagrożenia mechaniczne,
identyfikacji zdarzeń niebezpiecznych w przemyśle, oceny ryzyka zawodowego
różnych stanowisk pracy, systemów zarządzania BHP, organizacji procesów
produkcyjnych z uwzględnieniem podniesienia wydajności procesów, ergonomia
stanowisk pracy, użyteczność systemów informatycznych, modelowania procesów
produkcyjnych oraz problematyką zarządzania kryzysowego. W ramach
prowadzonych badań nawiązano współpracę m.in. z Akademią Obrony Narodowej
w Warszawie, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach,
Centralną Szkołą Straży pożarnej w Częstochowie.
Realizacja tak szerokiej tematyki badawczej zaowocowała uzyskaniem
w latach 2011÷2015 przez trzech pracowników Instytutu stopni doktora
habilitowanego oraz dziewięcioma obronami prac doktorskich realizowanych pod
kierunkiem pracowników Instytutu.
Działalność naukowo-badawcza prowadzona w Instytucie zaowocowała
również wieloma projektami naukowo-badawczymi realizowanymi w ramach
takich programów jak: Program Badań Stosowanych, INITECH, Demonstrator,
Projekty rozwojowe, które finansowane są przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju oraz projektów realizowanych w ramach programu Opus finansowanego
przez Narodowe Centrum Nauki.
Na szczególną uwagę zasługuje współpraca pracowników Instytutu w ramach
wspólnie realizowanych projektów badawczo-rozwojowych oraz prac bezpośrednio zleconych z największych koncernami z branży metalowej: CMC Sp.
z o.o., ISD Huta Częstochowa sp. z o.o., ArcelorMittal Poland S.A., Metalurgia
S.A. Radomsko.
Aktywność i uznanie w świecie autorytetu Dyrektora Instytutu Profesora
Henryka Dyi pozwoliły Instytutowi Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa na podjęcie współpracy międzynarodowej z wieloma uniwersytetami
w Europie, Rosji, Ukrainie i Kazachstanie. Współpraca ta obejmuje m. in.
Uniwersytet w Leuven, Freibergu, Cottbus, Sankt Petersburgu, Ostrawie, Barnaulu,
Doniecku, Magnitogorsku, Irkucku, Seulu, Timirtau, Rudnym, Państwowy
Uniwersytet Technologiczny – MISiS w Moskwie, Federalny Uniwersytet im. I-go
Prezydenta Rosji B. Jelcyna w Jekatierinburgu, Kazachski Uniwersytet Państwowy
im. Al- Farabi w Ałma Acie, Akademią Górniczą w Sankt Petersburgu i Narodową
Akademią Metalurgiczną w Dniepropietrowsku. Pracownicy Instytutu prowadzą
również szeroko zakrojoną współpracę z czołowymi ośrodkami naukowymi
w kraju. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: Akademię Górniczo-Hutniczą
w Krakowie, Politechnikę Śląską, Politechnikę Lubelską, Politechnikę
Świętokrzyską, Akademię Obrony Narodowej w Warszawie, Centralną Szkołę
Straży Pożarnej w Częstochowie, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, Instytut
Metali Nieżelaznych oddział w Skawinie oraz Instytut Obróbki Plastycznej
z Poznania.
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In 2012, the IPPiIB extended its research activity to include problems related
to ergonomics and safety engineering. The Institute's workers conduct research
work on problems, such as information security, machinery and equipment
operation safety – mechanical hazards, identification of hazardous events in
industry, occupational risk assessment of different work stations, Health & Safety
management systems, organization of production processes allowing for increasing
the process efficiency, work station ergonomics, information system usability,
modelling of production processes, and emergency management problems. In the
framework of the conducted research, cooperation was established, inter alia, with
the National Defence University (Akademia Obrony Narodowej) in Warsaw, the
Provincial Crisis Management Centre in Katowice, and the Central Fire Service
School (Centralna Szkoła Straży Pożarnej) in Czestochowa.
The completion of so broad research subject matter resulted in the obtaining of
the degrees of Doctor of Science (Habilitated Doctor) by three employees of the
Institute and in nine defences of doctoral theses completed under the guidance of
the Institute's workers.
The research activity conducted in the Institute has also resulted in numerous
research projects carried out in programmes, such as the Applied Research
Programme, INITECH, Demonstrator, or Development Projects, which are
financed by the National Research and Development Centre, and projects
implemented within the Opus programme financed by the National Science Centre.
Especially noteworthy is the collaboration of the Institute's workers, within
joint R&D projects and directly commissioned studies, with the largest metal
industry concerns, such as CMC Sp. z o.o., ISD Huta Częstochowa sp. z o.o.,
ArcelorMittal Poland S.A., and Metalurgia S.A. Radomsko.
The activity and worldwide recognition of the authority of Director of the
Institute, Professor Henryk Dyja, enabled the Institute for Plastic Working and
Safety Engineering to enter into cooperation with many universities in Europe,
Russia, Ukraine and Kazakhstan. This cooperation covers, inter alia, the
Universities in Leuven, Freiberg, Cottbus, Sankt Petersburg, Ostrava, Barnaul,
Donetsk, Magnitogorsk, Irkutsk, Seoul, Timirtau, Rudne; the State Technological
University – MISiS in Moscow; Russia's First President B. Yeltsin Federal
University in Yekaterinburg; Al-Farabi Kazakh State University in Almaty; the
Mining University in Sankt Petersburg; and the National Metallurgical University
in Dnepropetrovsk. The workers of the Institute maintain also an extensive
collaboration with Poland's leading scientific centres. The most important of them
include: AGH University of Science and Technology in Krakow, Silesian
University of Technology, Lublin University of Technology, Kielce University of
Technology, National Defence University in Warsaw, Central Fire Service School
in Czestochowa, Institute for Ferrous Metallurgy in Gliwice, Institute of NonFerrous Metals in Gliwice – Skawina Division, and Metal Forming Institute in
Poznan.
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Nawiązana współpraca przyniosła znaczące osiągnięcia w postaci wspólnych
międzynarodowych konferencji naukowych i sesji studenckich kół naukowych.
Możliwa była wymiana studentów i doktorantów między Politechniką
Częstochowską i współpracującymi uniwersytetami. Wykonano wspólne prace
naukowo-badawcze. Pracownicy naukowi Politechniki Częstochowskiej
doskonalili swoje umiejętności na stażach naukowych w uniwersytetach w Belgii,
Rosji, Kazachstanie, Ukrainie, w Czechach i na Słowacji.
W uznaniu za dotychczasową działalność naukowo-dydaktyczną Prof. Henryk
Dyja otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa, który został nadany dnia 6 czerwca
2013 roku przez Senat Politechniki Częstochowskiej.
Za zasługi oraz za istotny wkład w rozwój nauki i współpracy między Ukrainą
a Polską 9 grudnia 2014 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy oraz Rada
Rektorów Uczelni Regionu Zaporoskiego nadała prof. dr hab. inż. Henrykowi Dyi
oraz dr hab. inż. Marcinowi Knapińskiemu Prof. PCz. – tytuł Doktora Honoris
Causa.
Pracownicy Instytutu prowadzą również działalność innowacyjną. W 2012
roku zespół w składzie dr hab. inż. Sebastian Mróz, prof. PCz, dr inż. Piotr Szota,
prof. dr hab. inż. Henryk Dyja oraz dr hab. Anna Kawałek, prof. PCz otrzymał
Diploma International Warsaw Invention Show IWIS 2012 – Gold Medal za
projekt pod nazwą: Nowy sposób kalibrowania walców oraz innowacyjna
konstrukcja rolek rozdzielających do walcowania prętów z wzdłużnym
rozdzielaniem pasma. Ten sam zespół w 2013 roku otrzymał za ww. rozwiązanie
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dyplom Doktora Honoris Causa
Prof. Henryka Dyi przyznany przez
Senat Politechniki Częstochowskiej
The Doctor Honoris Causa diploma
bestowed on Prof. Henryk Dyja by the
Senate of the Czestochowa University
of Technology
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The established collaboration brought about significant achievements in the
form of joint international scientific conferences and student scientific association
sessions. The exchange of students and PhD students between the Czestochowa
University of Technology and collaborating universities became possible. Joint
research studies were completed. The scientific workers of the Czestochowa
University of Technology perfected their skills at scientific traineeships in
universities in Belgium, Russia, Kazakhstan, Ukraine, the Czech Republic and
Slovakia.
In recognition of his scientific and teaching activity to date, Professor Henryk
Dyja was awarded the title of Doctor Honoris Causa, which was bestowed on him
on the 6th of June 2013 by the Senate of the Czestochowa University of
Technology.
For their services and important contribution to the development of science
and cooperation between Ukraine and Poland, on the 9th of December 2014 the
Ministry of Education and Science and the Council of Rectors of the Zaporizhia
Province bestowed the titles of Doctor Honoris Causa on Prof. Henryk Dyja, Ph.D,
D.Sc; and Asst. Prof. Marcin Knapiński, Ph.D, D.Sc.
The workers of the Institute conduct also innovative activity. In 2012, a team
composed of Asst. Prof. Piotr Szota, Ph.D, D.Sc.; Prof. Henryk Dyja, Ph.D, D.Sc;
and Asst. Prof. Anna Kawałek, Ph.D, D.Sc., was awarded the Diploma of the
International Warsaw Invention Show IWIS 2012 – Gold Medal for the project
entitled "A new method of roll pass design and an innovative construction of
separation rollers for rolling bars with longitudinal band separation". In 2013, the
same team obtained the Diploma of the Minister of Science and Higher Education
for the aforementioned solution.

The Diploma of the Ministry of Science
and Higher Education for the project
“A new method of roll pass design and
an innovative construction of separation
rollers for rolling bars with longitudinal
band separation”
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego za projekt p.t.: Nowy sposób
kalibrowania walców oraz innowacyjna
konstrukcja rolek rozdzielających do
walcowania prętów z wzdłużnym
rozdzielaniem pasma
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Pracownicy Instytutu prowadzą zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii
Produkcji i Technologii Materiałów oraz prace dyplomowe na studiach dziennych
i zaocznych inżynierskich oraz magisterskich. Na przestrzeni wszystkich lat, w Katedrze a potem Instytucie, prace inżynierskie i magisterskie obroniło 1500 osób.
W chwili obecnej Instytut może poszczycić się liczną grupą doktorantów, która
rozwija się naukowo i przygotowuje swoje prace doktorskie nie tylko pod czujnym
promotorskim okiem, ale również z życzliwą pomocą pozostałych pracowników.
Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w wielu gałęziach przemysłu i są
cenionymi pracownikami. Po ukończeniu studiów absolwenci chętnie odwiedzają
Instytut, ponieważ poświęca się tu wiele uwagi tworzeniu dobrej atmosfery nauki
i współpracy studentów i pracowników, a także budowaniu więzi z absolwentami.
3. Oferta współpracy i działalności usługowej
Główna działalność naukowo-badawcza Instytutu koncentruje się na
projektowaniu i automatyzacji innowacyjnych technologii procesów przeróbki
plastycznej. Dzięki nowoczesnemu zapleczu laboratoryjno-technologicznemu
Instytut oferuje szeroką ofertę wykonywania badań podstawowych oraz prac
badawczo-rozwojowych zarówno dla jednostek badawczych jak również dla
przemysłu.
Badania podstawowe:
 wyznaczanie własności reologicznych metali w warunkach odkształceń
plastycznych na zimno, ciepło i na gorąco;
 wyznaczanie właściwości wytrzymałościowych i plastycznych tworzyw
metalicznych;
 określenie temperatur zerowej wytrzymałości i plastyczności oraz temperatur
powrotu plastyczności i wytrzymałości;
 wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej;
 wyznaczanie temperatur charakterystycznych oraz temperatur przemian
fazowych zachodzących w stali podczas nagrzewania i chłodzenia;
 analiza mikrostrukturalna oraz badania twardości i mikrotwardości.
Badania przemysłowe:
 modelowanie numeryczne procesów przeróbki plastycznej, w tym modelowanie rozwoju mikrostruktury podczas przeróbki cieplno-plastycznej tworzyw
metalicznych;
 fizyczne modelowanie procesów: walcowania, ciągnienia, kucia, wyciskania,
tłoczenia, ciągłego odlewania, obróbki cieplnej i zgrzewania;
 projektowanie nowoczesnych procesów przeróbki plastycznej;
 opracowanie energooszczędnych technologii walcowania;
 optymalizacja technologii ciągnienia;
 projektowanie nowoczesnych technologii kucia i wyciskania metali;
 projektowanie technologii wytwarzania i badania materiałów proszkowych;
 projektowanie i realizacja układów automatycznego sterowania procesami
wytwarzania.
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The Institute's workers conduct classes at the Faculty of Production
Engineering and Materials Technology and guidance on graduate dissertations on
full-time and extramural engineering and postgraduate studies. Over the entire
period, in the Department and then the Institute, 1500 people defended engineer's
and master's dissertations. At present, the Institute can boast a large body of
doctoral students, who are developing scientifically and preparing their PhD theses
not only under the vigilant mentor's eye, but also with friendly assistance of other
workers.
Our graduates find employment in numerous branches of industry are are
highly regarded employees. After finishing their studies, the graduates willingly
visit the Institute, because a lot of attention is given here to creating a good
atmosphere for learning and collaboration between the students and the workers, as
well as building ties with the graduates.
3. Offer of cooperation and service activity
The main scientific and research activity of the Institute centres around the
design and automation of innovative plastic working process technologies. Thanks
to its modern laboratory and engineering base, the Institute is able to provide
a broad offer of basic research and research and development studies, both for
research centres, as well as for industry.
Basic research:
 determination of the rheological properties of metals under cold, warm and hot
plastic deformation conditions;
 determination of the mechanical and plastic properties of metallic materials;
 determination of the zero strength and plasticity temperatures and the plasticity
and strength recovery temperatures;
 determination of the thermal expansion coefficient,
 determination of the characteristic temperatures and the temperatures of phase
transitions occurring during heating and cooling;
 microstructural analysis and hardness and microhardness testing.
Industrial studies:
 numerical modelling of plastic working processes, including the modelling of
microstructure development during thermoplastic working of metallic
materials;
 physical modelling of rolling, drawing, forging, extrusion, press forming,
continuous casting, heat treatment and welding processes;
 design of modern plastic working processes;
 development of energy-efficient rolling technologies;
 optimization of drawing technologies;
 design of modern metal forging and extrusion technologies;
 design of powder materials production and testing;
 design and making of automatic manufacturing process control systems.
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INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa
e-mail: iim@wip.pcz.pl
www.iim.wip.pcz.pl
tel.: +48 34 32 50 721

Dyrektor:
prof. dr hab.inż. Zygmunt Nitkiewicz
Zastępcy:
dr hab.inż. Józef Iwaszko, prof. PCz.
dr inż. Zbigniew Bałaga
1. Struktura Instytutu
Zakład Metaloznawstwa
Kierownik zakładu: dr inż. Paweł Wieczorek

Zakład Projektowania i Badania Materiałów
Kierownik zakładu: dr inż. Renata Caban
Zakład Materiałów Ceramicznych
Kierownik zakładu: dr inż. Anna Zawada
Zakład Biomateriałów i Inżynierii Powierzchni
Kierownik zakładu: dr hab.inż. Michał Szota, prof.PCz

Zakład Kompozytów i Materiałów Spiekanych
Kierownik zakładu: dr hab.inż. Agata Dudek, prof.PCz
2. Działalność naukowo-badawcza w latach 2011÷2015
Działalność naukowo-badawcza Instytutu Inżynierii Materiałowej obejmuje szeroki zakres tematyki
projektowania, badania i oceny właściwości materiałów
metalicznych, ceramicznych, kompozytowych i spiekanych. Wśród najważniejszych zagadnień naukowobadawczych opracowanych i rozwijanych w gronie
pracowników Instytutu Inżynierii Materiałowej
w latach 2011÷2015 znalazły się m.in.:
 obróbka cieplno-chemiczna azotowania i węgloazotowania stali i stopów tytanu w nowatorskiej
technologii active screen i w tzw. potencjale
plazmy,
Twardościomierz
 opracowanie technologii cieplno-plastycznego Vickersa Future-Tech
FV-700
wytwarzania ultradrobnoziarnistych stali dwuThe Future-Tech
fazowych,
FV-700 Vickers
 analiza właściwości stali i oraz powłok
hardness tester
ceramiczno-metalicznych staliw wdrażanych do
energetyki,
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INSTITUTE OF MATERIALS ENGINEERING
19 Armii Krajowej Str. 42-200 Częstochowa
e-mail: iim@wip.pcz.pl
www.iim.wip.pcz.pl
Phone: +48 34 32 50 721

Director:
Prof. Zygmunt Nitkiewicz, Ph.D., D.Sc.
Deputies:
Ph.D., D.Sc., Józef Iwaszko, Assoc. Prof.
Zbigniew Bałaga, Ph.D.
1. Structure of the Institute
Unit of Physical Metallurgy
Unit Head: Paweł Wieczorek, Ph.D.
Unit of Materials Design and Testing
Unit Head: Renata Caban, Ph.D.
Unit of Ceramic Materials
Unit Head: Anna Zawada, Ph.D.
Unit of Biomaterials and Surface Engineering
Unit Head: Ph.D., D.Sc., Michał Szota, Assoc. Prof.
Unit of Composites and Sintered Materials
Unit Head: Ph.D., D.Sc., Agata Dudek, Assoc. Prof.
2. Scientific and research activity in the years 2011÷2015
The scientific and research activity of the Institute of
Materials Engineering embraces a wide range of the
subject matter of design, testing and evaluation of the
properties of metallic, ceramic, composite and sintered
materials. The most important scientific & research
problems worked out and developed by the staff of the
Institute of Materials Engineering over the period
2011÷2015 include:
 thermochemical treatment of steels and titanium
alloys by nitriding and cyaniding in the innovative
active screen technology and in the so called plasma
potential,
Scratch tester
 development of the technology for thermoplastic
(Revetest Xpress
production of ultrafine-grained diphase steels,
CSM Instruments)
 analysis of the properties of steels, cast steels and Urządzenie do testu
ceramic-metallic coatings to be implemented in
metodą rysy
power,
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opracowanie koncepcji powłok PVD
ze stali żaroodpornych i ze stopów
AlSi oraz metod ich badania,
 zagospodarowanie odpadów niemetaliczno-nieorganicznych w produkcji tworzyw ceramicznych,
 udoskonalanie technologii przetapiania i stopowania powierzchni,
 optymalizacja struktury, warstwy
wierzchniej i obróbki cieplnej stopów magnezu i tytanu,
 opracowanie metodyki badań i cha- Dyfraktometr rentgenowski proszkowy
Seifert 3003TT
rakterystyk materiałów nadprzewoThe
Seifert
3003TT powder X-ray
dzących,
diffractometer
 aspekty chemiczne i temperaturowe
stabilizacji właściwości tworzyw
szklistych i szklano-krystalicznych oraz metalicznych wielowarstwowych,
 wytwarzanie biomateriałów technologią spiekania,
 wyznaczanie profili naprężeń w warstwach powierzchniowych tworzyw
metalicznych,
 projektowanie i wytwarzanie kompozytów o osnowie metalicznej i polimerowej, w tym wzmacnianych nanorurkami węglowymi.
Pracownicy Instytutu Inżynierii Materiałowej publikują i prezentują wyniki
swoich badań w czasopismach naukowych o randze światowej i na prestiżowych
konferencjach międzynarodowych. Są również członkami rad naukowych, również
w najwyżej punktowanych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej.
W okresie 2011÷2015 w Instytucie Inżynierii Materiałowej 2 osoby otrzymały
tytuł profesora, 5 osób tytuł dr habilitowanego, wypromowano 8 doktorów nauk
technicznych, a obecnie prowadzonych jest 18 doktorantów.
Instytut jest organizatorem cyklicznych konferencji Inżynieria Powierzchni INPO, odbywających się w WiśleJawornik, dotyczących nowoczesnych
metod wytwarzania warstw powierzchniowych. Konferencja o dużej tradycji,
zainicjowana przed laty przez poprzedniego dyrektora Instytutu prof. Leopolda
Jeziorskiego, cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony technicznych jednostek naukowych oraz przedsięMikroskop elektronowy skanningowy
biorstw – gromadząc w 2014 roku
Joel JSM 5400
132
uczestników.
Instytut
jest
The Joel JSM 5400 scanning electron
microscope
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development of the concept of
heat-resisting steel and AlSi alloy
PVD coatings and the methods of
their testing,
 utilization of non-metallic–inorganic wastes in the production of
ceramic materials,
 improvement of the surface
remelting and alloying technology,
 optimization of the structure, top
layer and heat treatment of magnesium and titanium alloys,
The JON600 universal ion nitriding
 development of the testing
station
methodology and characteristics of Uniwersalne stanowisko do azotowania
superconductive materials,
jonowego JON600
 chemical and temperature aspects
of the stabilization of the properties of glassy and glassy-crystalline and multilayer metallic materials,
 production of biomaterials by the sintering method,
 design and manufacture of composites with metallic and polymeric matrices,
also reinforced with carbon nanotubes.
The workers of the Institute of Materials Engineering publish and present the
results of their studies in the world's renown journals and at prestigious
international conferences. They are also members of the scientific committees of
international journals, including those highest ranked from the so-called
Philadelphia List.
Over the period 2011÷2015 in the Institute of Materials Engineering, 2
individuals obtained the title of Professor; 5 obtained the degree of Doctor of
Science (Habilitated Doctor); 8 Ph.D. degrees in technical sciences were awarded;
and now, 18 Ph.D. students are being
promoted.
The Institute is the organizer of the
cyclic IMPO Surface Engineering
conference held at Wisła-Jawornik,
which concerns the modern methods of
surface layer production. With a longstanding tradition, initiated years ago by
the former Director of The institute Prof.
Leopold Jeziorski, the conference enjoys
great interest among technical scientific
The Joel JSM-6610LV scanning
units and enterprises – gathering 132
electron microscope
Mikroskop elektronowy skanningowy participants in 2014. Also annually, the
Joel JSM-6610LV
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również
corocznie
organizatorem
konferencji Kompozyty – Teoria
i praktyka, odbywającej się w Poraju
k. Częstochowy. W 2014 zorganizowano również Sympozjum Pomiarów
i Interpretacji Naprężeń SPINA-3.
W 2013 roku Instytut Inżynierii Materiałowej był organizatorem prestiżowej
międzynarodowej konferencji XX Physical Metallurgy and Materials Science
Conference „Advanced Materials and
Tester ścieralności T01M
Technologies”, która odbyła się
The T01M wear tester
w Kudowie-Zdroju. Konferencja dotyczyła nowoczesnych funkcjonalnych
materiałów oraz zaawansowanych obróbek i technologii.
Równolegle z działalnością naukową Instytut prowadzi szeroką współpracę z
firmami w zakresie doradztwa naukowo-badawczego oraz usługową, m.in. dla
BSH, Tenneco, TRW, ProNovum, Marcegaglia, Indesit, Bodycote, Energoprojekt,
Guardian,Welding Alloys Group in.
3. Oferta współpracy i działalności usługowej
Instytut Inżynierii Materiałowej dysponuje bogatą i nowoczesną bazą
aparaturową, umożliwiającą prowadzenie kompleksowych badań materiałoznawczych i diagnostycznych szerokiej gamy materiałów inżynierskich.

Laboratorium mikroskopii elektronowej
 mikroskopy elektronowe skanningowe Joel JSM-6610LV i Joel JSM 5400),
z systemem EDS i EBSD,
 mikroskop elektronowy transmisyjny Philips EM301,
 mikroskop sił atomowych Brucker Veeco
Multimode do badań powierzchni materiałów
w skali nanometrycznej (topografia 2D/3D,
nanotwardość, domeny magnetyczne, przewodnictwo elektryczne),
 sputter device.
Laboratorium mikroskopii optycznej
 5 mikroskopów świetlnych: Axiovert 25 firmy
Carl Zeiss, Reichert MeF2, NEOPHOT 32
i 21 firmy Carl Zeiss Jena, Olympus GX41.
Maszyna wytrzymałościowa
Laboratorium badań własności mechanicznych:
Zwick Roell Z100
 serwohydrauliczna
maszyna
wytrzymaThe Zwick Roell Z100
łościowa
MTS
810,
wyposażona
testing machine
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Institute is the co-organizer of the
conference on “Composites – The Theory
and Practice” which is held at Poraj near
Czestochowa. In 2014, the SPINA-3
Stress Measurement and Interpretation
Symposium was also organized. In 2013,
the Institute was the co-organizer of the
prestigious XX International Physical
Metallurgy and Materials Science
The MTS-810 servo-hydraulic testing Conference on “Advanced Materials and
Technologies”, which was held in
machine
Kudowa-Zdrój. The Conference dealt
Serwohydrauliczna maszyna
with modern functional materials and
wytrzymałościowa MTS-810
advanced treatments and technologies.
In parallel with the research activity, the Institute maintains also an extensive
cooperation with companies in scientific & research consultancy, e.g. for BSH,
Tenneco, TRW, ProNovum, Marcegaglia, Indesit, Bodycote, Energoprojekt,
Guardian,Welding Alloys Group and others.
3. Offer of cooperation and service activity
The Institute of Materials Engineering has a rich and modern apparatus base
available, which enables it to conduct comprehensive material scientific and
diagnostic testing of a wide range of engineering materials.
Electron Microscopy Laboratory
 a scanning electron microscopes Joel JSM-6610LV and Joel JSM 5400), with
EDS and EBSD systems,
 a transmission electron microscope Philips EM301,
 an atomic force microscope
Brucker Veeco Multimode, for
surface examination of materials on
a nanometric scale (topography
2D/3D, naonohardness, magnetic
domain, electric conductivity),
 napylarka.
Optical Microscopy Laboratory
 5 light microscopes: an Axiovert 25
by Carl Zeiss, a Reichert MeF2,
a NEOPHOT 32 and 21 by Carl
The Atomic force microscopy Brucker
Zeiss Jena, and an Olympus GX41.
Veeco Multimode
Mechanical Testing Laboratory
Mikroskop sił atomowych Brucker
 a servo-hydraulic testing machine
Veeco Multimode
MTS 810, with extensometers,
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w ekstensometr, urządzenie grzejne do 700°C oraz
miernik rozwarcia szczeliny – co roku legalizowana
przez Urząd Miar w Katowicach,
 maszyna wytrzymałościowa ZWIC Roell, Z100.
Maszyna posiada Świadectwo Wzorcowania na
wszystkie wykonywane badania,
 młoty udarnościowie Charpy’ego (150 i 300J),
z rejestracją przebiegu pękania,
 twardościomierze Rockwella, Brinella i Vickersa
(Future–Tech, modele FV–700 i FM7), umożliwiające również wyznaczenie odporności na pękanie
materiałów ceramicznych (metodą Palmqvista).
Mikroskop elektronowy
Urządzenia co roku legalizowane.
transmisyjny Philips
Laboratorium inżynierii powierzchni
EM-301
 testery ścieralności T01M i T-05, do wyznaczania The Philips EM-301
współczynnika tarcia oraz badania odporności na transmission electron
zużycie,
microscope
 kulotester,
 scratch tester firmy Revetest Xpress CSM Instruments, do oceny
wytrzymałości mechaniczno-adhezyjnej i kohezyjnej twardych powłok,
 profilometr Hommel 1000, do analizy topografii w układzie 1D,
 autorskie urządzenie do badania odporności erozyjno-korozyjnej.
Laboratorium obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
 uniwersalne stanowisko do azotowania gazowego i jonowego JON-600
(również węgloazotowania i tlenoazotowania jonowego),
 stanowisko do obróbki fluidalnej,
 stanowisko do plazmowego natryskiwania, przetapiania i stopowania powłok
 oporowe piece komorowe.
Laboratorium badań nieniszczących
 defektoskopy ultradźwiękowe DI-47 i DI-4P
oraz analogowo-cyfrowy UMT 11,
 urządzenie do oceny grubości warstw
powierzchniowych Wirotest– 04,
 preparaty do wykrywania wad powierzchniowych metodą penetracyjną,
 spektrometr iskrowy SpectroLab do oznaczania
składu chemicznego stali. Posiada świadectwo
kalibracyjne.
Wstrząsarka z zestawem
Laboratorium dylatometryczne
sit na sucho materiałów
 dylatometry bezwzględne, optyczne DO-105
sypkich firmy Multiserw
i LS-4 oraz poziomy Sadamel, służące do
Morek
wyznaczania temperatur krytycznych oraz
The Multiserw Morek dry
współczynników
liniowej
rozszerzalności
loose material shaker
42



a temperature attachment for up to 700°C,
and crack opening meters – annually verified
by the Weights and Measures Office in
Katowice,
 a testing machine ZWIC Roell, Z100. Machine has a Calibration Certificate for all tests,
 Charpy impact testing machines (150 and
300J), with a crack propagation recording,
 Rockwell, Brinell and Vickers (Future–Tech,
models FV–700 and FM7) hardness testers,
also enabling the determination of the fracture toughness of ceramic materials (by the
Palmqvist method). Devices verified The Czylok FCF 4/170M hightemperature furnace
annually.
Piec wysokotemperaturowy
Surface Engineering Laboratory
FCF 4/170M firmy Czylok
 T01M and T-05 wear tests, to determine the
friction coefficient and to examine the wear resistance,
 a ball tester,
 a scratch tester supplied by Revetest Xpress CSM Instruments, for the determination of the mechanical-adhesion and cohesion strength of hard coatings,
 an Hommel 1000 profilometer,
 the author's device for testing the erosion-corrosion resistance.
Heat and Thermochemical Treatment Laboratory
 a JON-600 universal gas and ion nitriding (also ion cyaniding and
oxynitriding) station,
 a fluidized-bed treatment station,
 a station for plasma spray application, remelting and alloying of coatings,
 resistance chamber furnaces.
Non-Destructive Testing Laboratory
 DI-47, DI-4P and analogue-digital UMT 11 ultrasonic detectors,
 Wirotest– 04 sub-surface layer thickness assessing device,
 compounds for surface defect detection by the penetration method,
 a SpectroLab spark spectrometer
for analyzing the chemical
composition of steels. The device
has a Calibration Certificate.
Dilatometric Laboratory
 DO-105, LS-4 optical absolute and
a Sadamel horizontal dilatometers,
used for the determination
of the critical temperatures
and the coefficient of linear
expansion,
with
an
onThe T-05 wear tester
Tester ścieralności T-05
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cieplnej materiałów z możliwością
analizy on-line danych pomiarowych.
Laboratorium rentgenostrukturalne
 dyfraktometr proszkowy Seifert
3003TT (lampy rtg o anodzie Co
i Cu) z przystawką naprężeniowoteksturową TSA-3,
 baza wzorców dyfraktometrycznych
PDF4+,
Piece laboratoryjne do obróbki
 autorskie urządzenie grzewcze do
cieplnej
pomiarów in-situ w zakresie do
The laboratory heat treatment furnaces
300°C,
 elektropolerka PoliMat-2. 
Laboratorium ceramiczne
 piec wysokotemperaturowy FCF 4/170M (max temp. grzania 1700°C)
i możliwością zastosowania atmosfery ochronnej,
 wstrząsarka materiałów sypkich firmy Multiserw Morek wraz z myjką
ultradźwiękowa firmy Emmi 55 HC-Q,
 zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy firmy Radwag,
 stereoskopy firmy Opta-tech z kameą cyfrową oraz polaryzatorem EPI/DIA.
Ponadto, Instytut dysponuje wieloma innymi urządzeniami i aparatami
pomiarowych takimi jak: autorskie stanowiska do pomiarów prądowych cienkich
powłok oraz taśm nadprzewodzących, cyfrowe wagi laboratoryjne, mikroskopy
stereoskopowe, suszarka laboratoryjna, mierniki temperatury itp. oraz
specjalistyczne oprogramowania do analiz.
Dzięki nowoczesnemu zapleczu laboratoryjno-technologicznemu Instytut
oferuje szeroką ofertę wykonywania badań podstawowych oraz prac badawczorozwojowych zarówno dla jednostek badawczych jak również dla przemysłu:
 kompleksowe badania mikrostrukturalne materiałów inżynierskich
z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej, elektronowej (SEM, TEM) i sił
atomowych (AFM),
 badania składu chemicznego stali
metodą spektroskopową,
 badania składu chemicznego materiałów w mikroobszarach metodą
EDS, w tym wtrąceń i wydzieleń,
 badania składu fazowego materiałów metodą dyfrakcji rentgenowskiej XRD, w tym identyfikacja
Elektropolerka PoliMat-2 firmy
faz w warstwach azotowanych,
Buehler
zgorzelinach
oraz
określenie
The Buehler PoliMat-2 electrolytic
zawartości austenitu szczątkowego,
polisher
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line measurement data analysis capability.
X-ray Structural Laboratory
 a Seifert 3003TT powder diffractometer (Co and
Cu anode X-ray tubes) with TSA-3 strain-texture
attachment,
 the PDF4+ diffractometric standard database,
 the author's heating device for in-situ
measurements in a range of up to 300°C,
 a PoliMat-2 electrolytic polisher.
Ceramic Laboratory
The Future-Tech FV-7  a FCF 4/170M hightemperature furnace (max.
heating 1700°C) with a provision for using
Vickers microhardness
a protective atmosphere,
tester
Mikrotwardościomierz  a Multiserw Morek dry loose material shaker,
 Emmi 55 HC-Q ultrasonic washer,
Vickersa Future-Tech
 a Radwag solid and liquid density determination
FV-7
unit,
 an Opta-tech stereoscope with a digital camera and an EPI/DIA polarizer.
Moreover, the Institute has many other measuring equipment and apparatus
available, such as the author's film and superconductive strip current measurement
stations, digital laboratory balances, stereoscopic microscopes, a laboratory drier,
temperature meters, etc., and specialized analytical software.
Thanks to its modern laboratory and engineering base, the Institute is able to
provide a broad offer of basic research and research and development studies, both
for research centres, as well as for industry, such as:
 comprehensive microstructural examination of engineering materials using
light, electron (SEM, TEM) and
atomic force (AFM) microscopy,
 examination of the chemical
composition of steels by the
spectroscopic method,
 examination of the chemical
composition of materials in microregions, including inclusions and
precipitates, by the EDS method,
 examination
of
the
phase
composition of materials by the
X-ray diffraction (XRD) method,
including the identification of
phases in nitrided layers and
scales, and the determination of
SpectroLab spark spectrometer
the retained austenite content,
Spektrometr iskrowy SpectroLab
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 badania parametrów sieci (w tym periodu w cienkich wielowarstwach),
naprężeń szczątkowych i tekstury w materiałach metodą rentgenowską,
 badania właściwości mechanicznych, twardości, mikrotwardości i odporności
na ścieranie,
 badania właściwości wytrzymałościowych, odporności na pękanie materiałów
przy obciążeniach statycznych i dynamicznych (KIC, całka J, COD),
 badania udarności materiałów,
 badania współczynnika rozszerzalności cieplnej, metodą dylatometryczną oraz
rentgenowską,
 badania makro- i mikroskopowe materiałów i wyrobów,
 badania topografii powierzchni metodą AFM (3D) oraz profilometrem (2D)
z wyznaczeniem parametrów chropowatości,
 badania grubości, adhezji i kohezji powłok,
 badania rezystancyjne cienkich warstw i materiałów nadprzewodnikowych
oraz wiele innych testów, mających na celu:
 wykonanie kompleksowych ekspertyz materiałowych z określeniem przyczyn
zużycia konstrukcji, części maszyn i narzędzi,
 opracowanie technologii obróbek cieplnych, cieplno-chemicznych i powierzchniowych,
 wytwarzanie warstw wierzchnich i powłok metalicznych i ceramicznych,
 dobór materiałów na części maszyn i narzędzia z uwzględnieniem kryteriów
materiałowych, ekologicznych, regeneracji i recyklingu,
 ocena możliwości wykorzystania surowców odpadowych w procesach
technologicznych,
 prowadzenie szkoleń dokształcających z zakresu materiałoznawstwa dla
pracowników firm zewnętrznych.
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 examination of lattice parameters (including the period in thin multi-layers),
residual stresses and texture in materials by the X-ray method,
 mechanical, hardness, microhardness and wear resistance testing,
 testing the strength properties and fracture toughness of materials under static
and dynamic loads material impact testing (KIC, integral J, COD),
 determination of the thermal expansion coefficient by the dilatometric and Xray methods,
 macro- and microscopic examinations of materials and products,
 examination of the surface topology by the AFM method (3D) and with a profi
lometer (2D) to determine the surface roughness parameters,
 coating thickness, adhesion and cohesion testing,
 resistance testing of films and superconductive materials,
and many other examinations and tests aimed at:
 making comprehensive material expertises to establish the causes of the wear
of structures, machine parts and tools,
 developing heat, thermochemical and surface treatment technologies,
 producing surface layers and metallic and ceramic coatings,
 selecting materials for machine parts and tools, while considering material,
ecological, recovery and recycling criteria,
 assessing the possibility of using waste materials in technological processes,
and
 conducting additional training courses in materials science for the employees
of third-party companies.
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tel.: +48 34 32 50 795

Dyrektor:
Zastępcy:

prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Dziliński
prof. dr hab. inż. Jerzy J. Wysłocki
dr inż. Jan Świerczek

1. Struktura Instytutu
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Kierownik Zakładu: dr hab. Jacek Olszewski
Zakład Fizyki Magnetyków
Kierownik Zakładu: prof. nadzw. dr hab. Wanda Ciurzyńska
Zakład Fizyki Komputerowej i Radiospektroskopii Ferroelastyków
Kierownik Zakładu: prof. nadzw. dr hab. Maria B. Zapart
Zakład Badań Strukturalnych i Magnetycznych
Kierownik Zakładu: prof. nadzw. dr hab. Piotr Pawlik
Zakład Fizycznych Podstaw Aparatury Medycznej
Kierownik Zakładu: dr Marcin Dośpiał
Zakład Materiałów Funkcjonalnych
Kierownik Zakładu: prof. nadzw. dr hab. Marcin Nabiałek
2. Działalność naukowo-badawcza w latach 2011÷2015
Fizyka należy do tej grupy nauk podstawowych, na której bazują nauki
techniczne. Dlatego też w uczelni technicznej, jaką jest Politechnika
Częstochowska, fizyka zajmuje ważne miejsce od momentu założenia Uczelni do
chwili obecnej, zarówno w zakresie badań naukowych jak i dydaktyki. Instytut
Fizyki posiada zarówno samodzielną jak i pomocniczą kadrę naukową. O wartości
naukowej pracowników Instytutu Fizyki świadczy stosunkowo duża liczba
publikacji, które w zdecydowanej większości ukazują się w zagranicznych
czasopismach z listy A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i są szeroko
cytowane w literaturze zagranicznej i polskiej.
Główna tematyka badań realizowanych od wielu lat w Instytucie Fizyki
związana jest z szeroko pojmowaną fizyką ciała stałego, a w szczególności
z własnościami magnetycznymi materiałów o strukturze mikro- i nanokrystalicznej
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19 Armii Krajowej Str. 42-200 Częstochowa
e-mail: fizyka @wip.pcz.pl
www. fizyka.wip.pcz.pl
Phone: +48 34 32 50 795
Director:
Deputies:

D.Sc., Kazimierz Dziliński, Assoc. Prof.
Prof. Jerzy J. Wysłocki, Ph.D., D.Sc.
Ph.D., Jan Świerczek

1. Structure of the Institute
Unit of Solid-State Physics
Unit Head: D.Sc., Jacek Olszewski
Unit of Magnetic Materials Physics
Unit Head: D.Sc., Wanda Ciurzyńska, Assoc. Prof.
Unit of Computer Physics and Ferroelastic Materials Microwave
and Radiofrequency Spectroscopy
Unit Head: D.Sc., Maria B. Zapart, Assoc. Prof.
Unit of Structural and Magnetic Examinations
Unit Head: D.Sc., Piotr Pawlik, Assoc. Prof.
Unit of the Physical Fundamentals of Medical Apparatus
Unit Head: Ph.D., Marcin Dośpiał
Unit of Functional Materials
Unit Head: D.Sc., Marcin Nabiałek, Assoc. Prof.
2. Scientific and research activity in the years 2011÷2015
Physics belongs to basic sciences, upon which technical sciences rely.
Therefore, in a technical university, which is the Czestochowa University of
Technology, physics has been highly placed, both in scientific research and in
teaching, since the establishment of the University up to the present day. The
Institute of Physics has both its independent and auxiliary scientific staff. The
scientific value of the employees of the Institute of Physics is proved by
a relatively large number of their publications which, in a vast majority, come out
in foreign journals from the list A of the Ministry of Science and Higher Education,
and are extensively quoted in both international and Polish literature.
The main subject matter of research carried out for many years at the Institute
of Physics is related to solid-state physic in a broad sense, and particularly the
magnetic properties of micro- and nano-crystalline structure materials and
amorphous materials, the physical properties of classic and high-temperature
superconductors, as well as the structure and properties of ferroics. Moreover,
research in the field of functional materials and molecular physics are conducted.
The studies of functional materials concern, inter alia, the synthesis and physical
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oraz materiałów amorficznych, właściwościami fizycznymi nadprzewodników
klasycznych i wysokotemperaturowych, a także strukturą i właściwościami
ferroików. Ponadto prowadzone są badania z zakresu materiałów funkcjonalnych
oraz fizyki molekularnej. Badania materiałów funkcjonalnych dotyczą m.in.
syntezy i właściwości fizycznych stopów Mg-Al. oraz materiałów dla przemysłu
elektrochemicznego i medycyny. Badania z zakresu fizyki molekularnej dotyczą
korelacji pomiędzy strukturą molekularną a strukturą elektronową kompleksów
porfiryn z żelazem o zróżnicowanych konfiguracjach elektronowych. Ostatnio
rozpoczęto również badania
odnoszące się do tematyki
związanej
ze
specjalnością
optometria na kierunku fizyka
techniczna.
Badania właściwości magnetycznych odnoszą się do
materiałów zarówno magnetycznie miękkich jak i magnetycznie twardych, pod kątem
zależności pomiędzy strukturą
tych materiałów a możliwymi
oddziaływaniami na poziomie
poszczególnych atomów, ziarn
i domen magnetycznych, które
decydują o właściwościach fizycznych materiałów. Badania
prowadzone są z wykorzystaniem głównie aparatury będącej na wyposażeniu Instytutu
Fizyki, ale także przy współpracy
z wielu innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Aparatura
będąca na wyposażeniu Instytutu
Fizyki, wykorzystywana w badaniach struktury i właściwości
magnetycznych to m.in. wysokiej
Waga magnetyczna
klasy dyfraktometr rentgenowski
The magnetic balance
XRD – Bruker D8 Advance
z przystawką do badań temperaturowych, nowoczesny magnetometr wibracyjny,
spektrometr mössbauerowski, waga magnetyczna, skomputeryzowany układ
automatycznego pomiaru przenikalności magnetycznej i jej dezakomodacji oraz
anizometr torsyjny.
Dyfraktometr rentgenowski XRD – Bruker D8
Advance
The x-ray diffractometer XRD – Bruker
D8 Advance
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properties of Mg-Al alloys and materials for the electrochemical industry and
medicine. Studies in molecular physics deal with the correlation between the
molecular structure and electron structure of the complexes of porphyrins with iron
with varying electron configurations. Research on the subject matter related to the
speciality of Optometry in the field of study of Technical Physics has also been
started recently.
The studies of magnetic properties are related
to both magnetically soft
and magnetically hard materials and focus on the
relationship between the
structure of these materials
and possible interaction at
the level of individual
atoms, grains and magnetic
domains, which determine
the physical properties of
materials. Research is conducted using chiefly the
The apparatus for production of thin amorphous
equipment available at the
layers by the melt spinning method
Institute, but also in cooAparatura do wytwarzania cienkich taśm
peration with numerous doamorficznych metodą melt-spinning
mestic and foreign research
centres. The equipment
available at the Institute of
Physics, which is used in
the examination of the
structure and magnetic properties of materials, include
a Bruker D8 high-class
X-ray diffractometer (XRD)
with a high-temperature testing attachment, a modern
vibration
spectrometer,
The LakeShore vibration magnetometer
a Mössbauer spectrometer,
Magnetometr wibracyjny firmy LakeShore
a magnetic balance, a computerized automatic magnetic permeability measurement and disaccommodation
system and a torsional anisometer.
It is also noteworthy that the Institute of Physics has the appropriate apparatus
available and has mastered technologies for production of high-class amorphous
materials in the form of both strips and so-called solid materials, such as bars or
tubes, and amorphous elements in other shapes. By controlled heat treatment of
amorphous materials or directly, through the appropriate selection of technological
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Na uwagę zasługuje fakt, że
w Instytucie Fizyki istnieje
odpowiednia aparatura oraz opanowano technologie wytwarzana
wysokiej
klasy
materiałów
amorficznych zarówno w postaci
taśm jak i tzw. materiałów
masywnych takich jak pręty,
rurki, czy też elementy amorficzne o innych kształtach. Poprzez sterowaną obróbkę cieplną
materiałów amorficznych lub
Aparatura do otrzymywanie masywnych mater- bezpośrednio, przy odpowiediałów amorficznych metodą suction-casting
nim doborze parametrów techThe device for manufacturing of bulk
nologicznych, wytwarzane są
amorphous materials by suction-casting method elementy o strukturze nanokrystalicznej i mikrokrystalicznej.
W zakresie fizyki magnetyków przedmiotem badań prowadzonych w Instytucie Fizyki jest doskonalenie parametrów użytkowych materiałów magnetycznie
miękkich (na bazie amorficznych i nanokrystalicznych) i magnetycznie twardych
(magnesy na bazie Nd-Fe-B oraz nanokrystaliczne magnesy kompozytowe typu
Re-Fe-N). Znaczące wyniki uzyskano w badaniach struktury domenowej,
dezakomodacji przenikalności magnetycznej oraz histerezy rotacyjnej tych
materiałów. Prace w zakresie technologii wytwarzania magnesów cechują się
oryginalnością i stanowią dla innych placówek o podobnym profilu naukowym
istotne uzupełnienie. Wyniki badań magnetycznych skorelowane są ze strukturą
materiałów oraz teorią mechanizmów przemagnesowania. Szczególnie atrakcyjnym przedmiotem badań prowadzonych w Instytucie Fizyki są materiały
wykazujące znaczący efekt magnetokaloryczny, związany ze zmianą entropii
magnetycznej w wyniku przemagnesowania. Badania prowadzone są pod kątem
wykorzystania tych materiałów w chłodziarkach magnetycznych. Prace teoretyczne
z zakresu magnetyzmu dotyczą głównie modelowania procesów fizycznych
wpływających na kształt histerezy magnetycznej. Współpraca w zakresie badań
dotyczących własności magnetycznych prowadzona jest z takimi ośrodkami jak
Słowacka Akademia Nauk, Uniwersytet w Sheffield, Międzynarodowe
Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu,
Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska i inne.
Bardzo intensywnie, w ostatnich latach, rozwijały się w Instytucie Fizyki
badania w zakresie nadprzewodnictwa klasycznego i wysokotemperaturowego.
W latach 2011÷2015 pracownicy Instytutu Fizyki opublikowali z tej tematyki
ponad 50 prac w czasopismach indeksowanych przez Journal Citation Reports.
W szczególności rozwijany jest formalizm Eliashberga do opisu fizycznych
mechanizmów nadprzewodnictwa. Obliczenia prowadzone są w oparciu
o programy komputerowe opracowane przez pracowników Instytutu Fizyki, z
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parameters, elements of a nanocrystalline
or microcrystalline structure are produced.
In the field of ferromagnetic materials, the subject of research conducted
at the Institute of Physics is the improvement of the service parameters of
magnetically soft materials (based on
amorphous and nanocrystalline materials)
and magnetically hard materials (Nd-Fe-B
based magnets and nanocrystalline composite magnets of the Re-Fe-N type).
Significant results have been obtained
from the studies of the domain structure
and the disaccommodation of the magnetic permeability and rotational hysteresis of these materials. The studies in the
field of magnet production technology are
The Mössbauer spectrometer
distinguished by originality and provide
Spektrometr mössbauerowski
a significant complement for other
research institutions of a similar scientific
profile. The magnetic examination results are correlated with the material structure
and the theory of re-magnetization mechanisms. An especially attractive subject of
research conducted at the Institute of Physics are materials exhibiting a significant
magnetocaloric effect associated with the change in magnetic entropy as a result of
re-magnetization. The research is conducted in the aspect of using these materials
in magnetic refrigerators. The theoretical studies in magnetism focus mainly on
modelling the physical processes that influence the shape of the magnetic
hysteresis. The cooperation in research on magnetic properties is maintained with
research institutions, such as the Slovak Academy of Sciences, Sheffield
University, the International Laboratory of Strong Magnetic Fields and Low
temperatures in Wroclaw, the Wroclaw University of Technology, the Warsaw
University of Technology, and others.
Recently, research on classic and high-temperature superconductivity has
developed very intensively at the Institute of Physics. Over the period 2011÷2015,
the workers of the Institute of Physics published over 50 papers on this subject in
journals indexed by the Journal Citation Reports. In particular, the Eliashberg
formalism as used for the description of the physical mechanisms of
superconductivity is being developed. Calculations are conducted based on
computer programs developed by the workers of the Institute of Physics, using
a computation server being available in the Institute. The theoretical calculation
results show a good agreement with the experimental data, which may confirm the
correctness of the model used in the computation. Cooperation in the study of
superconductivity is maintained with research centres, such as Institute for
Molecules and Materials University of Maine (Le Mans – France), Jagiellonian
University in Krakow and an Długosz University in Czestochowa.
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wykorzystaniem serwera obliczeniowego będącego na wyposażeniu Instytutu.
Wyniki obliczeń teoretycznych wykazują stosunkowo dobrą zgodność z danymi
doświadczalnymi, co może potwierdzać poprawność stosowanego w obliczeniach modelu. Współpraca w zakresie badań nadprzewodnictwa prowadzona jest z takimi
ośrodkami jak Institute for Molecules and
Materials University of Maine (Le Mans –
Francja), Uniwersytetem Jagiellońskim oraz
Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie.
Badania w zakresie tematyki dotyczącej
ferroików prowadzone są pod kątem strukturalnych przejść fazowych prowadzących do
uporządkowania ferroelastycznego, ferroelektrycznego i ferromagnetycznego. Materiał badawczy stanowią kryształy z rodziny podwójnych trygonalnych molibdenianów i wolSerwer obliczeniowy w Instytucie framianów, z rodziny podwójnych siarczanów
Fizyki
oraz z rodziny perowskitów fluorkowych.
The computing server
Ponadto prowadzone są badania materiałów
at the Institute of Physic
kompozytowych i ceramicznych. W badaniach wykorzystywana jest metoda Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR) oraz mikroskopia optyczna
w świetle spolaryzowanym. Doposażenie aparatury w przystawki temperaturowe
pozwala na prowadzenie badań w zakresie temperatur 77÷700 K, czyli w zakresie
potencjalnych zastosowań materiałów funkcjonalnych. Prowadzone badania koncentrują się na takich problemach jak detekcja strukturalnych przemian fazowych,
obserwacja ferroelastycznej struktury domenowej, ścianek domenowych, pomiary
dwójłomności w materiałach

Spektrometry EPR na pasmo Q i pasmo X
The EPR spectrometers operate at Q and X bands
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Research on the subject matter concerning
ferroics is conducted in the aspect of phase
transitions leading to the ferroelastic,
ferroelectric and ferromagnetic orders. The
testing material are crystals from the family of
double trigonal molybdates and tungstates,
from the family of double sulphates and from
the family of fluoride perovskites. Also,
research on composite and ceramic materials is
conducted. The Electron Paramagnetic Resonance (EPR) method and polarized light optical
microscopy are used in the research. Furnishing
the testing equipment with temperature
attachments has enabled the tests to be
conducted in the temperature range of 77÷700
K, i.e. in the range of potential applications of
The polarized light optical
functional materials. The conducted examimicroscope
nations and tests are focused on problems, such
Mikroskop optyczny ze światłem as the detection of structural phase changes,
spolaryzowanym
observation of the ferroelastic domain structure
and domain walls, measurements of birefringence in crystalline materials, analysis
of the retention of ordering parameters in phases with the ferroic order and others.
Moreover, the EPR spectroscopy method is considered to be used for the
determination of the type of phase transitions and the analysis of the coordination
environment of doped ions in the unit cell and the occurrence of collective
phenomena in ferroelastic domain walls. Collaboration in this subject matter is
maintained with foreign centres, such as the University of Nimes (France), Vienna
University (Austria), Lvov University (Ukraine), the UAN Institute for Low
Temperatures in Kharkov (Ukraine), Okayama University (Japan) and Pusan
University (Korea). Domestic research centres, with which the Institute of Physics
maintains collaboration, include the Institute for Low Temperatures and Structural
Examination, and the Institute of Physics and the Institute of Materials Engineering
of the Silesian University in Katowice.
The research on functional materials concern the amorphous structure of ironor titanium-based materials, with focus on their applications in medicine, and
nanocrystalline material intended to be used in the electrochemical industry.
Moreover, magnesium- and aluminium-based binary alloys are investigated.
The studies in molecular physics deal chiefly with the molecular and electron
structures of Fe-porphyrins in different oxidation states and in different spin states.
In view of the active participation of these complexes in respiration processes, the
knowledge of the correlation between the molecular structure and the electron
structure will enable the explanation of the course of the complex mechanisms of
biological processes occurring with the participation of hem proteins. In addition, it
is possible to increase the utilization of these complexes, e.g., in non-linear optics,

55

krystalicznych, analiza zachowania parametrów uporządkowania w fazach
o uporządkowaniu ferroicznym i innych. Ponadto rozważane jest wykorzystanie
metody spektroskopii EPR do określania rodzaju przejść fazowych, analizy
deformacji otoczenia koordynacyjnego jonów domieszkowych w komórce
elementarnej, występowania zjawisk kolektywnych w ferroelastycznych ściankach
domenowych. Współpraca w ramach tej tematyki prowadzona jest z takimi
ośrodkami zagranicznymi, takimi jak Uniwersytet w Nimes (Francja), Uniwersytet
Wiedeński (Austria), Uniwersytet Lwowski (Ukraina), Instytut Niskich Temperatur
UAN w Charkowie (Ukraina), Uniwersytet w Okayamie (Japonia), Uniwersytet
w Pusan (Korea). Współpraca z krajowymi ośrodkami naukowymi dotyczy Instytutu
Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu, Instytutu Fizyki
i Instytutu Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Badania dotyczące materiałów funkcjonalnych odnoszą się do struktury
amorficznej materiałów na bazie żelaza lub tytanu z uwzględnieniem zastosowań w
medycynie oraz do materiałów nanokrystalicznych z przeznaczeniem do
zastosowań w przemyśle elektrochemicznym. Ponadto badane są stopy
dwuskładnikowe na bazie magnezu i glinu.
Badania z zakresu fizyki molekularnej dotyczą głównie struktury molekularnej
i elektronowej Fe-porfiryn na różnych stopniach utlenienia i w różnych stanach
spinowych. Z uwagi na aktywny udział tych kompleksów w procesach oddychania
znajomość korelacji pomiędzy strukturą molekularną i elektronową prowadzi do
wyjaśnienia przebiegu skomplikowanych mechanizmów procesów biologicznych
zachodzących z udziałem białek hemowych. Ponadto możliwe jest zwiększenie
wykorzystania tych kompleksów m.in. w optyce nieliniowej, elektronice
molekularnej i przemyśle chemicznym. Badania mają charakter doświadczalny
i teoretyczny. W badaniach doświadczalnych wykorzystywane są takie metody jak
elektronowa spektroskopia absorpcyjna, EPR, spektroskopia Mössbauera, temperaturowe pomiary podatności magnetycznej. Badania teoretyczne prowadzone są
w oparciu o metodę DFT (Density Functional Theory), z wykorzystaniem
programu komputerowego ADF (Amsterdam Density Functional).Wyniki obliczeń
teoretycznych są w dobrej zgodności z wynikami otrzymanymi z badań
doświadczalnych. Badania z tego zakresu prowadzone są przy współpracy
z Instytutem Fizyki Molekularnej i Atomowej Białoruskiej Akademii Nauk,
Instytutem Fizyki UJ, Uniwersytetem Rzeszowskim i Instytutem Niskich
temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.
Rozpoczęte ostatnio badania z zakresu optometrii dotyczą zmian właściwości
materiałów
polimerowych
przeznaczonych
do
produkcji
implantów
wewnątrzgałkowych, pod wpływem czynników zewnętrznych takich jak
promieniowanie UV oraz promieniowanie rentgenowskie. Współpraca w zakresie
tych badań prowadzona jest z Kliniką Okulistyczną Euromedic w Częstochowie,
Śląskim Ośrodkiem Leczenia Chorób Oczu w Żorach i Jeleniogórskimi Zakładami
Optycznymi. Badania te są obecnie we wstępnej fazie rozwoju i planowane jest ich
kontynuowanie w zintensyfikowanej formie.
Należy podkreślić, że Instytut Fizyki jest silny przede wszystkim dzięki
rozwojowi własnej kadry naukowej. Wszyscy obecnie pracujący na stanowiskach
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molecular electronics and the chemical industry. The research is both experimental
and theoretical. The experimental studies use methods, such as electron absorption
spectroscopy, EPR, Mössbauer spectroscopy, and the temperature measurements of
magnetic
susceptibility.
The
theoretical studies are conducted
based on the DFT (Density
Functional Theory) using the ADF
(Amsterdam Density Functional)
software. The theoretical calculation results are in good
agreement with the results
obtained from experimental tests.
Studies in this field are conducted
in collaboration with the Institute
of Molecular and Atomic Physics
of the Belarusian Academy of
Sciences, the Institute of Physics
The double-beam variable-aperture
spectrophotometer for recording absorption of UJ (Jagiellonian University),
electron spectra in the range of 200÷900 nm the University of Rzeszow and the
Dwuwiązkowy spektrofotometr do rejestracji PAN Institute for Low Temperatures and Structural Examination
elektronowych widm absorpcyjnych w
in Wroclaw.
zakresie 200÷900 nm
Studies in optometry that have
been commenced recently relate to the variations in the properties of polymer
materials intended for production of intraocular lens implants under the influence
of external factors, such as UV radiation and X-ray radiation. The cooperation in
these studies is maintained with the Euromedic Ophthalmological Clinic in
Czestochowa, the Silesian Eye Disease Treatment Centre at Żory, and the Optical
Works of Jelenia Gora. These studies are now in a preliminary development phase
and are planned to be continued in an intensified form.
It should be noted that the Institute of Physics is strong primarily thanks to the
growth of its own scientific staff. All those who are currently employed on
professorial posts, started their jobs at the Institute of Physics as either assistants or
lecturers. Research studies conducted at the Institute of Physics are in the
mainstream of the world's research, as evidenced by the level of the papers
published in reputed international journals and the scientific degrees obtained at
different Polish universities.
The Institute's worker, Marcin Dośpiał, Ph.D., has been awarded the
Scholarship of the Minister of Science and Higher Education for outstanding young
scientists for the years 2012÷2016.
Despite their many unquestionable successes, the workers of the Institute of
Physics are not going to settle for their achievements so far, but will continue the
intensive efforts with their further development in mind.
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profesorów rozpoczynali pracę w Instytucie Fizyki jako asystenci lub adiunkci.
Prace badawcze prowadzone w Instytucie Fizyki znajdują się w głównym nurcie
badań światowych, o czym może świadczyć poziom prac publikowanych
w renomowanych międzynarodowych czasopismach oraz stopnie naukowe
uzyskiwane na różnych polskich uczelniach.
Pracownik Instytutu dr Marcin Dośpiał uzyskał Stypendium Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców na lata 2012÷2016.
Mimo wielu niewątpliwych sukcesów pracownicy Instytutu Fizyki nie
zamierzają zadowolić się dotychczasowymi osiągnięciami, a będą kontynuować
intensywną pracę z myślą o dalszym rozwoju.
Oferta współpracy i działalności usługowej
Instytut Fizyki otwarty jest na współpracę zarówno z ośrodkami naukowymi
jak i zakładami przemysłowymi. Zakres współpracy wynika z możliwości
aparaturowych oraz zainteresowań naukowych pracowników Instytutu.
Proponujemy współpracę zarówno w zakresie badań podstawowych jak i badań
przemysłowych. Nasza oferta obejmuje następującą tematykę:
 badania właściwości magnetycznych materiałów przeznaczonych do
różnorodnych zastosowań,
 wytworzenie próbek do badań o strukturze amorficznej w postaci taśm lub
elementów w kształcie walców, rurek itp.,
 obróbka termiczna materiałów metalicznych o dowolnym składzie,
 określanie współczynnika przewodnictwa cieplnego różnych materiałów, np.
budowlanych
 doświadczalne badania metodami spektroskopowymi takimi jak elektronowa
spektroskopia absorpcyjna, EPR (pasmo X i pasmo Q), spektroskopia
Mössbauera,
 teoretyczne badania struktury związków chemicznych i materiałów metodą
DFT,
 teoretyczna badania nadprzewodnictwa,
 doradztwo związane z rozwiązywaniem problemów technologicznych w zakresie dotyczącym stosowalności praw fizyki,
 doradztwo w zakresie projektowania urządzeń w oparciu o rozwiązania
wykorzystujące prawa fizyki,
Ponadto, przeanalizujemy każdy problem, którego rozwiązanie wymaga
wiedzy z zakresu fizyki ciała stałego lub fizyki molekularnej.
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Offer of cooperation and service activity
The Institute of Physics is open to cooperation with both research centres and
industrial plants. The scope of cooperation is defined by the equipment capabilities
and the scientific interests of the workers of the Institute. We propose collaboration
in both basic and industrial research. Our offer comprises the following subject
matter:
 examination of the magnetic properties of materials intended for various
applications,
 production of amorphous-structure test specimens in the form of strips or
elements in the shape of a cylinder, tube, etc.,
 thermal treatment of metallic materials of any arbitrary composition,
 determination of the thermal conductivity of different materials, e.g. building
materials,
 experimental testing by spectroscopic methods, such as electron absorption
spectroscopy, EPR (the X and Q bands), Mössbauer spectroscopy,
 theoretical study of the structure of chemical compounds and materials by the
DFT method,
 theoretical study of superconductivity,
 consultancy in the solving of engineering problems in the scope related to the
applicability of physical laws, and
 consultancy in the design of equipment based on solutions using physical laws.
Moreover, we will analyze any problem, whose solution require the
knowledge of solid-state physics or molecular physics.
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KATEDRA EKSTRAKCJI I RECYRKULACJI
METALI
Al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa
e-mail: keirm@wip.pcz.pl
www.keirm.wip.pcz.pl
tel.: +48 34 32 50 797
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Jerzy Siwka
Z – ca Kierownika Katedry ds. Nauki:
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Derda
Z – ca Kierownika Katedry ds. Dydaktyki:
Dr hab. inż. Anna Konstanciak
Struktura organizacyjna
Zakład Wstępnych Technologii Wytwarzania Metali
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Jan Mróz
Zakład Procesów Metalurgicznych
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Jerzy Siwka
Zakład Modelowania i Komputerowej Symulacji Procesów Wysokotemperaturowych
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Jan Jowsa
Działalność naukowo-badawcza w latach 2011÷2015
Zespół pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry składa się z czterech
profesorów tytularnych, dwóch doktorów habilitowanych i trzech adiunktów ze
stopniem doktora. Działalność naukowo-badawcza zespołu obejmuje pięć głównych
kierunków:
a. Badania efektywnego wykorzystania surowców i materiałów odpadowych
w procesach metalurgii żelaza i stali ze szczególnym uwzględnieniem
nowoczesnych technologii redukcji bezpośredniej żelazonośnych odpadów, rud
i ich koncentratów.
b. Modelowanie numeryczne wymiany masy, pędu i energii w celu optymalizacji
technologii w przemysłowych reaktorach metalurgicznych.
c. Modelowanie fizyczne hydrodynamiki przepływów w kadziach pośrednich maszyn
do ciągłego odlewania stali i w innych urządzeniach metalurgii pozapiecowej.
d. Procesy metalurgiczne przebiegające przy podwyższonych ciśnieniach fazy
gazowej:
 w układach “ciekły metal–gaz”, przy ciśnieniach do 3,0 MPa z wykorzystaniem techniki lewitacji,
 przy zastosowaniu metody tzw. głębokiej rafinacji stali wysokostopowych
z wykorzystaniem stopów wapnia i baru, przebiegającej w atmosferze gazu
obojętnego o ciśnieniu do 1,0 MPa,
e. Zastosowanie metod piro- i hydrometalurgicznych w odzysku pierwiastków
i recyklingu materiałów wtórnych.
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DEPARTMENT OF EXTRACTION
AND RECYCLING OF METALS
19 Armii Krajowej Str. 42-200 Częstochowa
e-mail: keirm@wip.pcz.pl
www.keirm.wip.pcz.pl
Phone: +48 34 32 50 797
Department Manager Prof. Jerzy Siwka, Ph.D., D.Sc.
Scientific Department Manager Deputy
Prof. Włodzimierz Derda, Ph.D., D.Sc.
Didactic Department Manager Deputy
Anna Konstanciak, Ph.D., D.Sc.
Organisational structure
Unit of Preliminary Metal Production Technologies
Unit Head: Prof. Jan Mróz, Ph.D., D.Sc.
Unit of Metallurgical Processes
Unit Head: Prof. Jerzy Siwka, Ph.D., D.Sc.
Unit of Modelling and Computer Simulations of High-Temperature Processes
Unit Head: Prof. Jan Jowsa, Ph.D., D.Sc.
Scientific and research activity in the years 2011÷2015
The team of research and teaching workers of the Department is composed of
four titular professors, two habilitated doctors (D.Sc.) and three lecturers with
a Ph.D. degree. The scientific and research activity of the team covers five main
areas:
a. Investigation of the effective use of raw materials and wastes in iron and steel
metallurgy processes, with special emphasis on the modern technologies of
direct reduction of iron-bearing wastes, ores and their concentrates.
b. Numerical modelling of the exchange of mass, momentum and energy to
optimize the technology in industrial metallurgical reactors.
c. Physical modelling of the hydrodynamics of flows in the tundishes of continuous
steel casting machines and other secondary metallurgy equipment.
d. Metallurgical processes proceeding under increased gaseous phase pressures:
 in “liquid metal–gas” systems under pressures of up to 3.0 MPa using the
levitation technique,
 b) employing the so-called deep refining of high-alloy steels using calcium
and barium alloys, proceeding in an inert gas atmosphere with a pressure of
up to 1.0 Mpa.
e. Use of pyrometallurgical and hydrometallurgical processes for the recovery of
elements and recycled materials.
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W latach 2011÷2015 pracownicy KEiRM opublikowali 27 prac w renomowanych czasopismach naukowych głównie zagranicznych, ujętych w wykazach
JCR (Journal Cytation Report) oraz 54 prace w periodykach znajdujących się
w tzw. grupie „B” wykazu MNiSZW. Wśród czasopism zaliczanych do pierwszej
z wymienionych grup można wymienić najbardziej prestiżowe tytuły:
Metallurgical and Materials Transactions B, ISIJ International, Steel Research
International, Archives of Metallurgy and Materials, International Journal of
Environment Waste Management, Separation Science and Technology i szereg
innych. Czynnie uczestniczyli w zagranicznych międzynarodowych konferencjach
w Kanadzie, USA, Argentynie, Niemczech, Francji, Szwecji, Austrii, Serbii,
Słowacji i Czechach.
W okresie tym przeprowadzono cztery postępowania habilitacyjne w tym trzy
w oparciu o monografie oraz odbyła się jedna promocja doktorska.
Zaplecze badawcze
A. Laboratorium Fizycznego Modelowania Zjawisk Hydrodynamicznych
w Procesach Metalurgicznych
Zaprojektowany i uruchomiony fizyczny
model kadzi pośredniej umożliwia pomiary
zmiany stężenia znacznika i rejestrację
wizualizacji ruchu płynu. Fizyczny model
kadzi pośredniej wyposażony jest w system
rejestracji i analizy pola przepływu PIV
(Particle Image Velocimetry). System stanowi
kamera i laser z układem optycznym. Do
rejestracji krzywych czasu przebywania
Model fizyczny kadzi
stosowany jest Multimiernik MM44.
pośredniej
The
physical
tundish model
B. Laboratorium Lewitacyjnego Topienia
Metali (LTM)
W laboratorium prowadzone są fizykochemiczne badania podstawowe takie jak:
pomiar rozpuszczalności gazów w metalach, badania kinetyki i równowagi reakcji
między ciekłymi stopami metali a fazą gazową, badania procesów parowania
metali. Stanowisko zasilane jest generatorem o mocy 10kW. Masa topionego
metalu: wynosi 1÷4 g. Zakres temperatur: 1000÷2300°C, ciśnienie roboczego:
0,1÷4 MPa. Szybkość chłodzenia próbki rzędu 103 K/s.
C. Laboratorium Modelowania i Wspomagania Komputerowego Procesów
Wysokotemperaturowych
Laboratorium obliczeniowe składa się z siedmiu sztuk dwuprocesorowych
serwerów obliczeniowych. Na serwerach pracujących pod systemem operacyjnym
Windows zainstalowane są programy obliczeniowe: FLUENT 6.3.26, COMSOL
Multiphysics 3.4 i FACT SAGE.
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In the period 2011÷2015 the workers of the Department of Extraction and
Recycling of Metals (KEiRM) published 27 papers in reputed scientific journals,
mainly foreign, included in the JCR (Journal Cytation Report) lists, and 54 papers
and periodicals contained in the group „B” of the MNiSZW (Ministry of Science
and Higher Education) list. Among the journals classified to the first of the abovementioned groups, the following most prestigious titles can be mentioned:
Metallurgical and Materials Transactions B, ISIJ International, Steel Research
International, Archives of Metallurgy and Materials, International Journal of
Environment Waste Management, Separation Science and Technology and many
others. The KEiRM workers have participated at international conferences held in
Canada, USA, Argentina, Germany, Russia, France, Sweden, Austria, Serbia,
Slovakia and the Czech Republic.
Over the aforementioned period, four habilitation (D.Sc.) procedures were completed, of which three based on monographs, and one Ph.D. promotion was done.
Research base
A. Laboratory of Physical Modelling of Hydrodynamic Phenomena
in Metallurgical Processes
The physical tundish model designed and started-up enables the measurements of
the variation in tracer concentration and recording the visualization of the
movement of fluid. The physical tundish model is equipped with the PIV (Particle
Image Velocimetry) system for the recording and analysis of the vector flow field.
The system consists of a camera and a dual cavity laser. For recording RTD
(Residence Time Distribution) curves, an MM44 multimeter is used.
B. Laboratory of Levitation Metal Melting (LMM)
In the Laboratory, basic research is conducted, which includes: the measurement of
the solubility of gases in metals, the examination of the kinetics and equilibrium of reactions between liquid metal alloys and a gaseous phase and the examination of metal
evaporation processes. The test station is power supplied by 10 kW generator. The mass
of metal being melted is 1÷4 g. Temperature
range of 1000÷2300°C, with a working gas
The Levitation Metal Melting
pressure of 0.1÷4 MPa. Cooling rates of the
Station
order of 103 K/s are achieved.
Stanowisko LTM
C. Laboratory of Modelling and Computer Aiding of High-Temperature
Processes
The computation Laboratory has seven double-processor computation servers.
On the servers running under the Windows operating system, the following
computation programs are installed: FLUENT 6.3.26, COMSOL Multiphysics 3.4
and FACT SAGE.
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D. Laboratorium Procesów Recyklingu Odpadów Metalicznych
Laboratorium wyposażone m.in. w piec
z obrotową rurą reakcyjną. Stanowisko wyposażone jest w zestaw analizatorów gazów działający w szerokim zakresie stężeń. Możliwość
pracy do 1200°C. Stanowisko pieca obrotowego
jest wyposażone w komputerowy system
sterownia i rejestracji danych eksperymentalnych. Do pomiaru i regulacji przepływu gazów
reakcyjnych służą przepływomierze masowe typu
Brooks. Skład chemiczny gazu poprocesowgo
Piec z obrotową rurą
jest w sposób ciągły monitorowany za pomocą
reakcyjną
analizatora IMR 3000.
Rotary reaction tube
furnace
E. Laboratorium Hydrometalurgicznych
Metod Odzysku Metali
Na wyposażeniu laboratorium znajduje się
nowoczesny reaktor z oprogramowaniem sterującym takimi parametrami jak: temperatura procesu, dozowanie cieczy, utrzymywanie stałego
pH, kontrola ciśnienia, regulacja prędkości
mieszania. Reaktor służy do przeprowadzania
reakcji homogenicznych w fazie ciekłej (np.
ługowania) lub heterogenicznych w układzie
ciecz-ciało stałe. W Laboratorium znajduje się
również stanowisko do badań procesów
Chemiczny Reaktor
recyklingu z wykorzystaniem hydrometaLaboratoryjny
lurgicznych metod, wyposażone w kruszarkę
The
Laboratory
Chemical
szczękową Retsch oraz przesiewacz wibracyjny
Reactor
ESSA wraz z kompletem sit.
F. Laboratorium Procesów Redukcyjnych
Laboratorium procesów redukcyjnych wyposażone jest w wysokotemperaturowy piec Tammanna umożliwiający badania redukcji tlenków metali
z faz ciekłych (max. temp. 1600°C). Wyposażone jest w hermetyczną głowicę
dozującą, co umożliwia badania redukcji w żądanej stałej temperaturze procesu,
z dokładnością regulacji ±2 K.
Ponadto, stanowisko wyposażone jest w unikalne urządzenie, tzw. wirujący
dysk grafitowy (jako reduktor), umożliwiające zmianę warunków kontaktu
reduktora z ciekłymi tlenkami żelaza, co pozwala na analizę obszaru kinetycznego
procesu redukcji.
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D. Laboratory of Metallic Waste Recycling Processes
The Laboratory is furnished with a furnace with a rotary reaction tube. The
station is equipped with a set of gas analyzers perating in a wide range of
concentrations. Furnace capable of working at a temperature of up to 1200°C. The
rotary furnace station is furnished with a computer control and experimental data
recording system. For the measurement and control of the flow of various reaction
gases, Brooks type mass flowmeters are used. Whereas, the chemical composition
of the post-process gas is monitored in a continuous manner with an IMR 3000
analyzer.
E. Laboratory of Hydrometallurgical Metal Recovery Methods
The Laboratory is equipped with a Laboratory Reactor featuring extensive
software to control parameters, such as process temperature, liquid dosing,
maintaining a constant pH, pressure control, mixing speed regulation. The
Laboratory Reactor is used for conducting homogeneous reactions in a liquid phase
(such as leaching) or heterogeneous reactions in a liquid–solid system.
The Laboratory has also a station for testing recycling processes using
hydrometallurgical methods, equipped with a Retsch jaw crusher and an ESSA
vibrating screen with a complete of sieves.
F. Laboratory of Reduction Processes
The
Laboratory
of
Reduction
Processes is furnished with a hightemperature Tammann furnace that enables
the reduction of metal oxides from liquid
phases to be tested (at a max. temperature
of 1600°C). It is equipped with an airtight
metering head, which allows the reduction
to be tested not only in an non-isothermal
process, but also at a desired constant
process temperature with a control
The Tammann furnace
accuracy of ±2K.
Piec Tammanna
The test station features also a unique
device, the graphite rotating disc (as
a reducer), which allows the conditions of the reducer contacting the liquid iron
oxides to be changed to enable the analysis of the kinetic region of the reduction
process.

65

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami badawczymi
Katedra prowadziła lub prowadzi współpracę naukowo-badawczą z następującymi ośrodkami:
 Department of Ferrous Metallurgy and Foundry, Faculty of Metallurgy,
Technical University Košice (Słowacja);
 Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava (Czechy);
 Moscow Polytechnical Institute for Steels and Alloys University (Rosja);
 Tula State University (Rosja).
Ważniejsze projekty realizowane aktualnie w Katedrze
 Innowacyjna i proekologiczna technologia obróbki pozapiecowej, ciągłego
odlewania oraz walcowania nowych rodzajów walcówki ze stali
wysokowęglowej i o zwiększonej plastyczności do odkształcania na zimno
w walcowniach ciągłych z wieloetapowym chłodzeniem, projekt NCBiR nr
PBS2/A5/32/2013 (2013÷2016).
 Badania eksperymentalne i analiza numeryczna dystrybucji i separacji
mikrocząstek stałych w reaktorze przepływowym, projekt NCN nr
2013/09/B/ST8/00143 (2014÷2017).
 Badania i opracowanie proekologicznej technologii otrzymywania żelaza
z wykorzystaniem żelazonośnych materiałów odpadowych i odpadowych
tworzyw sztucznych, projekt NCBiR nr PBS3/B5/41/2015 (2015÷2018).
Oferta współpracy i działalności usługowej
W związku z prowadzoną swoją działalnością naukowo-badawczą Katedra
oferuje wykonywanie następujących usług z zakresu:
 Oceny własności metalurgicznych rud, spieków i grudek rud żelaza.
 Oceny własności koksu wielkopiecowego.
 Badań dotyczących możliwości efektywnego wykorzystania surowców
w procesie spiekania rud i koncentratów rud żelaza.
 Badań dotyczących wykorzystania surowców odpadowych po procesach
metalurgii żelaza.
 Udostępniania bazy danych termochemicznych dla ponad 3000 substancji
nieorganicznych w tym własności ciekłych żużli metalurgicznych i roztworów
na osnowie żelaza.
 Badań laboratoryjnych techniką lewitacyjną dla układów „ciekły metal–gaz”,
w warunkach nadciśnieniowych do 3,0 MPa.
 Badań laboratoryjnych procesów stalowniczych w układzie „tygiel–ciekły
metal–faza żużlowa” (masa próbki do 1 kg) w warunkach nadciśnieniowych
fazy gazowej, do 1,0 MPa i w zakresie temperatur do 1873 K.
 Obliczeń termodynamicznych dla złożonych układów heterofazowych oraz
stanów równowagi fazowej procesów metalurgii żelaza.
 Obliczeń wymiany masy i ciepła oraz symulacji numerycznych następujących
procesów metalurgicznych: mieszania kąpieli stalowej oraz metalurgii
pozapiecowej w konwertorach i piecach kadziowych, ciągłego odlewania stali,
w szczególności obliczeń dotyczących kadzi pośredniej i krystalizatora (wraz
z krzepnięciem wlewka ciągłego).
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Collaboration with foreign research centres
The Department maintained or is maintaining scientific and research
collaboration with the following research centres:
 The Department of Ferrous Metallurgy and Foundry, Faculty of Metallurgy,
Technical University Košice (Slovakia).
 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (Czech Republic).
 Moscow Polytechnical Institute for Steels and Alloys University (Russia).
 Tula State University (Russia).
Projects currently being carried out at the Department
 The innovative and pro-ecological technology of ladle furnace treatment,
continuous casting and rolling of new grades of wire rod of high-carbon and
enhanced-plasticity cold-deformation steels in continuous rolling mills with
multi-stage cooling. Project PBS2/A5/32/2013 (2013÷2016).
 The experimental testing and numerical analysis of the distribution and
separation of solid micro-particles in the flow reactor. Project NCN
2013/09/B/ST8/00143 (2014÷2017).
 The investigation and development of pro-ecological technology for iron
recovery from iron-bearing waste materials and waste plastics. Project NCBiR
nr PBS3/B5/41/2015 (2015÷2018).
Offer of cooperation and service activity
With respect to its scientific and research activity, the Department offers the
provision of the following services:
 Assessment of the metallurgical properties of ores, sinters and iron ore pellets.
 Assessment of the properties of blast-furnace coke.
 Investigation into the possibility of the effective use of raw materials in the
iron ore and concentrate sintering process.
 Investigation into the utilization of waste materials from iron metallurgy
processes.
 Provision of the thermochemical database of over 3000 inorganic substances,
including the properties of liquid iron-based metallurgical slags and solutions.
 Laboratory testing of “liquid metal–gas” systems by the levitation technique
under overpressure conditions up to 3.0 Mpa.
 Laboratory testing of steelmaking processes in the “crucible–liquid
metal–slag phase” system (with a sample mass of up to 1 kg) under gaseous
phase overpressure conditions up to 1.0 MPa and in a temperature range of up
to 1873 K.
 Making thermodynamic calculations for complex heterophase systems and
phase equilibrium states of iron metallurgy processes.
 Making mass and heat transfer calculations and performing numerical
simulations for the following metallurgical processes: steel bath mixing and
secondary metallurgical processes in converters and ladle furnaces, continuous
steel casting, and in particular calculations for the tundish and the mould
(including continuous casting solidification).
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KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJA
I LOGISTYKI
Al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa
e-mail: kzpil@wip.pcz.pl
www.kzpil.wip.pcz.pl
tel.: +48 34 32 50 753
1. Struktura organizacyjna
Kierownik Katedry:
Z-ca Kierownika:

prof. dr hab. inż. Ryszard Budzik
dr hab. inż. Rafał Prusak

Zakład Organizacji i Zarzadzania Produkcją
Kierownik: dr inż. Cezary Kolmasiak
Zakład Inżynierii Jakości i Logistyki
Kierownik: dr inż. Zbigniew Skuza
2. Działalność naukowo-badawcza Katedry Zarządzania Produkcją
i Logistyki w latach 2011÷2015
Katedra prowadzi badania naukowe z zakresu nauk technicznych dotyczące
inżynierii produkcji, problemów jakościowych wyrobów, zintegrowanych
systemów zarządzania, logistyki, zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym,
restrukturyzacji i wyceny przedsiębiorstw. Zajmuje się problematyką organizacji
produkcji i usług, optymalizacją wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa
produkcyjnego, innowacyjnością różnych elementów systemów produkcyjnych.
implementacją metod, narzędzi i systemów nowoczesnego planowania procesów
biznesowych, pozwalających na podejmowanie działań mających na celu
doskonalenie procesów produkcyjnych lub usługowych
W obszarze zarzadzania wartością i wyceny przedsiębiorstw wykonywane
opracowania dotyczą określania wartości majątkowej firm, wartości
niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem znaków towarowych, metodami
dochodowymi i rynkowymi.
Podejmowane badania w ramach logistyki przemysłowej dotyczą procesów
informacyjno-decyzyjnych, zaopatrzenia, dystrybucji, procesów transportowomagazynowych, organizacji prac magazynowych zagospodarowania odpadów
w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

68

DEPARTMENT OF PRODUCTION
MANAGEMENT AND LOGISTICS
19 Armii Krajowej Str. 42-200 Częstochowa
e-mail: kzpil@wip.pcz.pl
www.kzpil.wip.pcz.pl
Phone: +48 34 32 50 753
1. Organisational structure
Department Manager:
Deputy Manager:

Prof. Ryszard Budzik, Ph.D, D.Sc.
Ph.D, D.Sc., Rafał Prusak

Unit of Production Organization and Management
Unit Head: Ph.D., Cezary Kolmasiak
Unit of Quality Engineering and Logistics
Unit Head: Ph.D., Zbigniew Skuza
2. Research activity of the Department of Production Management
and Logistics in the years 2011÷2015
The Department conducts research in technical sciences on production
engineering, product quality problems, integrated management systems, logistics,
knowledge and intellectual capital management, and companies restructuring and
appraisal. It is involved in the issues of production and service organization, the
optimization of production enterprise resources utilization, innovation of various
elements of production systems, the implementation of methods, tools and systems
for the modern planning of business processes enables activities to be undertaken
with the aim of improving the manufacturing or service properties.
In the value management and enterprise appraisal area, studies carried out
concern the determination of a company's property value and intangible fixed
assets, including trade marks, by profit and market methods.
The research undertaken within industrial logistics concern information
& decision-making processes, sourcing, distribution, transport & storage processes,
storage work organization and waste management in production enterprises.
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W ramach realizowanych badań własnych i projektów prowadzono m.in. prace
z zakresu kształtowania i rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstw
przemysłowych w kontekście zarzadzania systemowego oraz analizowano relacje
pomiędzy wartością kapitału intelektualnego, a wybranymi zmiennymi strategicznymi w przedsiębiorstwach przemysłowych.
Pozostałe projekty dotyczyły kształtowania celów cząstkowych zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie branży metalurgicznej w kontekście budowania potencjału konkurencyjnego, szacowania jakości w zintegrowanym systemie zarzadzania a także optymalizacji celów systemu zarządzania
jakością jako jednego z czynników determinujących funkcjonowanie
przedsiębiorstw na rynku.
Katedra realizuje również badania dotyczące wpływu wybranych elementów
ekonomiczno-organizacyjnych na efektywność przedsiębiorstwa oraz analizy
strategicznych aspektów funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw
sektora metalowego.
We współpracy z Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava
realizowano projekty finansowane w ramach funduszu „Współpraca
Transgraniczna Program Operacyjny Czechy – Polska 2007÷2013”. Współpraca
dotyczyła dwóch projektów: „Współpraca transgraniczna naukowców w zakresie
poprawy efektywności energetycznej w przemyśle oraz możliwości poprawy stanu
środowiska” oraz „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w strefie
przygranicznej czesko-polskiej”.

Uczestniczki projektu „Współpraca Transgraniczna Program Operacyjny
Czechy – Polska 2007÷2013”
The participants if the project “Cross-Border Cooperation – The Czech
Republic – Poland Operation Programme 2007÷2013”
Od 2013 roku corocznie na podstawie zawartego porozumienia pracownicy
Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki prowadzą badania dot. „Badania
satysfakcji zawodowej pracowników w wybranych działach Urzędu Miasta
Częstochowy”.
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In the framework of the Department's own research and projects, studies were
conducted on the subject of, e.g., shaping and developing the intellectual capital
of industrial enterprises in the context of system management and the relationships
between the value of the intellectual capital and selected strategic variables in
industrial enterprises were analyzed.
The other projects concerned the developing of the partial objectives
of the integrated management system in a metallurgical enterprise in terms
of building the competitive potential, estimating the quality in the integrated
management system, as well as optimizing the quality management system
objectives, as factors that determine the functioning of enterprises in the market.
The Department also carries out studies to determine the influence of selected
economic & organizational elements on the enterprise effectiveness, and analyses
of the strategic aspects of functioning of small- and medium-sized enterprises
of the metal sector.
In cooperation with Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava,
projects were carried out, which were financed under the fund "Cross-Border
Cooperation – Czech Republic – Poland Operation Programme 2007÷2013”.
The cooperation involved two projects: "Cross-border cooperation between
scientists in the improvement of energy efficiency in industry and the possibility
of improving the state of the environment" and "The use of alternative energy
sources in the Czech – Polish border zone".

The participants if the project “Cross-Border Cooperation – The Czech Republic –
Poland Operation Programme 2007÷2013”
Uczestniczki projektu „Współpraca Transgraniczna Program Operacyjny Czechy –
Polska 2007÷2013”
Every year sincse 2013, the employees of the Department of Production
Management and Logistics conduct research on ”The survey of the professional
satisfaction of the employees of selected departments of the Czestochowa
Municipal Council”.
Pracownicy Katedry w latach 2011÷2015 reprezentowali Politechnikę
Częstochowską na kilkudziesięciu konferencjach, wśród najważniejszych
wymienić można: International Scientific Conference Iron and Steelmaking, 7th
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International Conference on Processing & Manufacturing of Advanced Materials
(Kanada), a od 2002 roku Katedra jest reprezentowana na międzynarodowej
konferencji SHMD. Ta długoletnia aktywność przyczyniła się do nawiązania
kontaktów z przedstawicielami innych ośrodków naukowych i w efekcie do
udziału w obradach Komitetu Naukowego czasopisma Metallurgija. Również
w ramach podjętej współpracy z Croatian Metallurgical Society pracownicy
Katedry uczestniczą w walnych zebraniach tego stowarzyszenia oraz organizowali
i przewodniczyli w seminariach naukowych dotyczących zarządzania jakością
i zarządzania zasobami ludzkimi.
Katedra jest współorganizatorem cyklicznej Międzynarodowej Konferencji
Naukowo-Technicznej „Produkcja i Zarządzanie w Przemyśle”, której
uczestnikami są przedstawiciele nauki i przemysłu.

Przedstawiciele przemysłu na konferencji „Produkcja i Zarzadzanie
w Przemyśle”
The representatives of industry at the Conference on “Production
and Management in Industry”
Pracownicy Katedry podejmują szereg działań mających na celu rozwój
młodych naukowców. W ramach działalności Koła Naukowego Plus Minus
działającego przy KZPiL jego członkowie brali udział w 15 konferencjach
i opublikowali łącznie 66 artykułów. Koło naukowe Plus Minus jest od 2013 roku
współorganizatorem Sesji Studenckiej na WIPiTM PCZ, w której corocznie biorą
udział uczestnicy z większości uczelni technicznych z całej Polski.
Za działalność organizacyjną i naukową pracownicy KZPiL byli wielokrotnie
wyróżniani nagrodami Rektora PCZ. W latach 2011÷2015 otrzymali 11 nagród
Rektora za działalność organizacyjną, natomiast za działalność naukową 6 nagród
zespołowych i 7 indywidualnych.
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In the years 2011÷2015 the Department's employees represented
the Czestochowa University of Technology at several dozen conferences, the most
important of them include: International Scientific Conference Iron and
Steelmaking, 7th International Conference on Processing & Manufacturing
of Advanced Materials (Canada), and since 2002, the Department has been
represented at the SHMD international conference. This long-standing activity has
contributed to establishing contacts with representatives of other scientific centres
and, as a result, to participation at the sessions of the Scientific Committee
of the Metallurgiya journal. Also, within the framework of the undertaken
collaboration with the Croatian Metallurgical Society, the Department's workers
take part in general meetings of this Society and have held and chaired scientific
seminars on quality management and human resources management.
The Department is the co-organizer of the cyclic International Scientific
& Technical Conference "Production and Management in Industry", which is
attended by representatives of science and industry.

The Croatian Metallurgical Society
Sympozjum CMS
The Department's workers undertake a number of actions aimed at
the development of young scientists. Within the activity of the Plus Minus
Scientific Circle, active at the Department, both the students and the Ph.D.
Students, have attended 15 conferences and published a total of 66 papers. Since
2013, the Plus Minus Scientific Circle has been the co-organizer of Student
Sessions at the Faculty of Process Engineering and Metals Technology (WIPiTM)
of the Czestochowa University of Technology (PCZ), which is annually attended
by participants from the majority of technical universities across Poland.
For their organizational and research activity, the Department's workers have
been repeatedly distinguished by the awards of the PCZ Rector. In the period
2011÷2015, they were received 11 Rector Awards for their organizational activity,
while their scientific and research activity was awarded with 6 team prizes and 7
individual prizes.
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Uczestnicy i laureaci XXXIX Sesji Studenckiej

The participants and winners of the XXXIX Student Session
W latach 2011÷2015 nastąpiła ewolucja jakościowa stanu kadrowego Katedry:
dr hab. inż. Ryszard Budzik otrzymał tytuł profesora nauk technicznych, dr inż.
Rafał Prusak stopień doktora habilitowanego, mgr inż. Marzena Ogórek stopień
doktora nauk technicznych.
Obecnie stan osobowy Katedry przedstawia się następująco: 1 profesor
zwyczajny, 8 adiunktów (w tym jedna osoba ze stopniem dr hab.). W latach
2011÷2015 w Katedrze wypromowano 2 doktoraty, pracownicy Katedry
opublikowali ponad 240 artykułów w renomowanych czasopismach krajowych
i zagranicznych, 86 rozdziałów w monografiach, jedną monografię profesorską
i jedną habilitacyjną oraz 11 monografii pod redakcją.
3. Oferta współpracy i działalności usługowej
Katedra oferuje współpracę naukowo-badawczą w zakresie:
 Restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw.
 Analizy ekonomicznej i marketingowej w przedsiębiorstwach.
 Zarządzania wartością firmy, szacowania wartości niematerialnych i prawnych.
 Tworzenia business planów i planów strategicznych organizacji.
 Analizy procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.
 Analizy i optymalizacji kapitału ludzkiego.
 Analizy zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym.
 Badania i ocena poziomu jakości procesów produkcyjnych.
 Analizy i oceny zintegrowanych systemów zarządzania.
 Analizy sytuacji strategicznej i marketingowej przedsiębiorstw.
 Analizy i oceny systemu procesu produkcyjnego.

74

The XXXIX Student Session
XXXIX Sesja Studencka
In the period 2011÷2015, a qualitative evolution of the Department's staff
status took place: Ryszard Budzik was awarded the title of Professor in Technical
Sciences Ph.D., D.Sc., Rafał Prusak, Ph.D.; was awarded the degree of Doctor
of Science in the discipline of Management Sciences, Marzena Ogórek, M.Sc. was
awarded the degree of Ph.D. in the discipline of Production Engineering
At present, the staffing of the Department is as follows: 1 full professor,
8 associate professors (including one person with a D.Sc. title). In the years
2011÷2014, 2 Ph.D. degrees were promoted in the Department, the Department's
workers published 240 papers in reputed national and international journals, wrote
86 chapters in monographs, one professor's monograph and one habilitation (D.Sc.)
monograph, and 11 edited monographs.
3. Offer of cooperation and service activity
The Department of Production Management and Logistics offers scientific
and research cooperation within:
 Restructuring and privatization of enterprises.
 Economic and marketing analyses in enterprises.
 Management of the company's value, valuation of intangible fixed assets
 Creation of business plans and strategic plans for organizations.
 Analysis of logistic processes in the enterprise.
 Analysis and optimization of the human capital.
 Analysis of knowledge and intellectual capital management systems.
 Examination and assessment of the quality level of manufacturing processes.
 Analysis and assessment of integrated management systems.
 Analysis of the strategic and marketing standing of enterprises.
 Analysis and assessment of the production process system.

75

KATEDRA ODLEWNICTWA
Al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa
e-mail: odlew@wip.pcz.pl
www.odlew.wip.pcz.pl
tel.: +48 34 32 50 744

1. Struktura Katedry
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Zbigniew Konopka
Z-ca Kierownika Katedry: dr inż. Małgorzata Łągiewka
Zakład Tworzyw i Technologii Odlewniczych
Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Andrzej Zyska
Zakład Odlewnictwa Artystycznego
Kierownik Zakładu: dr inż. Maciej Nadolski
2. Działalność naukowo badawcza w latach 2011÷2015
Działalność naukowa Katedry skoncentrowana jest na zagadnieniach wynikających z aktualnych potrzeb na rynku odlewniczym, ze szczególnym uwzględnieniem
nowoczesnych technik wytwarzania odlewów. Realizowane prace badawcze
ulokowane są w obszarze technologii oraz badania krzepnięcia i poprawy właściwości
eksploatacyjnych stopów żelaza, stopów metali nieżelaznych oraz kompozytów na
osnowie stopów metali lekkich zbrojonych cząstkami i włóknami ceramicznymi.
Obecnie wykonywane są kompleksowe badania wpływu ciśnienia na krzepnięcie,

Urządzenie do odlewania pod
ciśnieniem odśrodkowym z indukcyjnym
systemem topienia – ROTOCAST
ROTOCAST – a device for centrifugal
casting equipped with an induction
melting system
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Tester trybologiczny T-01M
T-01M tribological tester

FOUNDRY DEPARTMENT
19 Armii Krajowej Str. 42-200 Częstochowa
e-mail: odlew@wip.pcz.pl
www.odlew.wip.pcz.pl
Phone: +48 34 32 50 744

1. Department structure
Department Manager: Prof. Zbigniew Konopka, Ph.D., D.Sc.
Deputy Department Manager: Małgorzata Łągiewka, Ph.D.
Unit of Foundry Materials and Technologies
Unit Head: Andrzej Zyska, Ph.D., D.Sc.
Unit of Artistic Casting
Unit Head: Maciej Nadolski, Ph.D.
2. Scientific and research activity in the years 2011÷2015
The scientific activity of the Department is concentrated on the problems resulting
from the current needs in the foundry market, with special consideration being
given to modern casting production techniques. Conducted research work is
contained in the area of the technology, solidification and improvement of the
service properties of ferrous alloys, non ferrous metal alloys and composites based
on light metal alloys reinforced with ceramic particles and fibres. At present,
the Department is conducting comprehensive research on the influence
of pressure on the solidification, structure and properties of

Historical bells in the Art Casting
Gallery
Zabytkowe dzwony w Galerii Sztuki
Odlewniczej

CRYSTALDIMAT DDTA analyser
Analizator ATD CRYSTALDIMAT
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strukturę i właściwości odlewów pod kątem aplikacji dla odlewni ciśnieniowych,
badania żeliwa z grafitem sferoidalnym i wermikularnym, wytworzonego z użyciem różnych modyfikatorów grafityzujących oraz badania nad opracowaniem
nowych mas formierskich dla technologii wytapianego modelu.
Kontynuowane są również prace w zakresie: wytwarzania i właściwości
żaroodpornego żeliwa niskoaluminiowego z grafitem sferoidalnym, rafinacji i modyfikacji odlewniczych stopów aluminium i magnezu, wytwarzania i odlewania
kompozytów, odlewania odśrodkowego stopów metali nieżelaznych i kompozytów, odlewania podciśnieniowego, technologii mikroodlewów, optymalizacji
parametrów odlewania ciśnieniowego, badania właściwości trybologicznych
tworzyw odlewniczych, badania przemian fazowych w stanie stałym metodą
dylatometryczną, badania właściwości mechanicznych i struktury kompozytów,
badania właściwości mas formierskich, badania krzepnięcia odlewów na podstawie
symulacji numerycznych, badania krzepnięcia żeliwa metodą zamrażania z fazy
ciekłej, wyznaczania charakterystyk krzepnięcia wieloskładnikowych stopów
odlewniczych w oparciu o obliczenia termodynamiczne i analizy termiczne oraz
modelowania numerycznego struktury odlewów. Znaczna część tych badań ma
charakter aplikacyjny i prowadzana jest we współpracy lub dla potrzeb zakładów
przemysłowych i odlewni krajowych.
W Katedrze funkcjonuje 11 laboratoriów wyposażonych w specjalistyczne
urządzenia badawczo-pomiarowe. Najważniejsza aparatura, którą dysponuje
Katedra to: próżniowy piec indukcyjny tyglowy Leybold Heraeus IS1/III,
urządzenia do wykonywania i zalewania form w technologii Vacumetal na linii
Mario di Maio; dwa stanowiska do badania krzepnięcia metodą ATD –

Uniwersalny aparat LRu
do badania wytrzymałości Urządzenie LUT do wykonywania kształtek i małych
mas formierskich
rdzeni metodą HOT-BOX
The LRu universal device The LUT device for preparing cores and moulders
for testing strength of
by the HOT-BOX method
moulding materials
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castings for application in pressure foundries; the examination of spheroidal and
vermicular graphite cast iron produced using various graphitizing modifiers; and
investigation aimed at developing new moulding materials for the investment
casting technology.
Work is also continued on: the production and properties of heat-resistant lowaluminium cast iron with spheroidal graphite; refining and modifying magnesium
and aluminium casting alloys; production and casting of composites; centrifugal
casting of non-ferrous metals and composites; vacuum casting; technology of
micro-castings; optimization of pressure casting parameters; examination of the
tribological properties of casting materials; examination of phase transitions in the
solid state by the dilatometric method; testing the mechanical properties and
structure of composites; testing the properties of moulding sands; examination of
the solidification of casting based on numerical simulations; examination of cast
iron solidification by the liquid phase rapid cooling method; determination of the
solidification characteristics of complex casting alloys based on thermodynamic
calculations and thermal analyses and numerical modelling of the casting structure.
A considerable part of this research has an application nature and is conducted
either in cooperation with, or for the purposes of domestic industrial plants and
foundries.
Eleven laboratories furnished with specialized testing and measuring
equipment function in the Department. The most important equipment available in
the Department includes: a Leybold Heraeus IS1/III vacuum induction furnace;
devices for making and pouring moulds in the Vacumetal technology on the Mario
di Maio stand; two testing devices – Crystaldigraph PC and Crystaldimat

The semiautomatic LUA
standard rammer
Półautomatyczny
ubijak
laboratoryjny LUA

LPiR device for
measuring
permeability of
moulding materials
Aparat LPiR
do pomiaru
przepuszczalności
mas formierskich

LM-2e laboratory muller
Mieszarka laboratoryjna –
krążnikowa LM-2e
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– Crystaldigraph PC i Crystaldimat PC, moduł do wielopunktowego pomiaru
parametrów szybkozmiennych (temperatury chwilowej), dylatometr automatyczny
DA-3, stanowisko do zamrażania próbek z fazy ciekłej, tester T-01M do badań
trybologicznych metodą pin-on-disk, maszyna wytrzymałościowa Zwick 1488;
mikroskopy świetlne firmy Nikon sprzężone z komputerowym analizatorem obrazu
MULTISCAN oraz nowoczesne urządzenia do badania właściwości materiałów i
mas formierskich znajdujące się w zmodernizowanym w latach 2013÷2014
laboratorium materiałów formierskich. Katedra dysponuje także specjalistycznymi
programami komputerowymi (NovaFlow&Solid, ThermoCalc, systemy CAD),
które wykorzystywane są zarówno w pracach badawczych jak i celach
dydaktycznych.
W ostatnich czterech latach nastąpił znaczący rozwój naukowy pracowników
Katedry. Nominacje profesorskie otrzymali: Pan Prof. dr hab. inż. Zbigniew
Konopka oraz Pan Prof. dr hab. inż. Marek Sławomir Soiński. W tym okresie
pracownicy Katedry wypromowali: 1 doktora, 25 inżynierów i 27 magistrów inżynierów. W roku 1997 Katedra zainicjowała utworzenie Polskiego Towarzystwa
Materiałów Kompozytowych i do chwili obecnej wspólnie z PTMK organizuje
cykliczne Sympozjum „KOMPOZYTY – Teoria i Praktyka”. Katedra posiada
wieloletnie doświadczenie w obszarze odlewnictwa artystycznego. Współpracuje
z zaprzyjaźnionymi artystami rzeźbiarzami oraz uczestniczy w corocznym Festiwalu Wysokich Temperatur organizowanym przez ASP we Wrocławiu. Pracownicy Katedry często realizują usługi w zakresie doradztwa lub wykonawstwa tablic
pamiątkowych, medali okolicznościowych oraz odlewów dekoracyjnych. Katedra
sprawuje również patronat nad wydziałową Galerią Sztuki Odlewniczej.

Widok sali wystawowej Galerii Sztuki Odlewniczej
Exposition hall of the Art Casting Gallery
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PC – for solidification testing by the DDTA method; a module for high-speed
multi-channel measurement of transient parameters (momentary temperature);
a DA-3 automatic dilatometer; a liquid phase specimen rapid cooling station;
a T01M tester for tribological tests by the pin-on-disk method; a Zwick 1488
testing machine; Nikon optical microscopes coupled with a MULTISCAN
computer image analyzer; and modern devices for testing the properties of
moulding materials and sands available at the Moulding Materials Laboratory
modernized in the period 2013÷2014. The Department has also specialized
software programs (NovaFlow&Solid, ThermoCalc, CAD systems) available,
which are used both in research work and for teaching purposes.
Over the last 4 years, a significant scientific development of the Department's
staff has taken place. Professorial appointments have been given to Prof. Zbigniew
Konopka, Ph.D., D.Sc.; and Prof. Marek Sławomir Soiński, Ph.D., D.Sc. During
the same period, the Department's workers have promoted 1 doctor, 25 engineers
and 27 masters of science. In 1997, the Department initiated the establishment of
the Polish Composite Material Society (PTMK), and has been ever since
organizing the cyclic Symposium „COMPOSITES – Theory and Practice” jointly
with the PTMK. The Department has long-standing experience in the area of
artistic casting. It collaborates with its partner sculptors and takes part at the annual
High Temperature Festival organized by the Academy of Fine Arts (ASP) in
Wroclaw. The Department's employees often render services in advising or making
plaques, occasional medals and decorative castings. The Department holds also
patronage over the Faculty's Art Casting Gallery.

Artistic castings in the Art Casting Gallery
Odlewy artystyczne w Galerii Sztuki Odlewniczej
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3. Oferta współpracy i działalności usługowej

 wykonywanie odlewów jednostkowych z żeliwa, staliwa i stopów metali
nieżelaznych o masie do 50 kg,
 wykonywanie odlewów artystycznych i mikroodlewów,
 badania właściwości mechanicznych, trybologicznych i struktury metali
i stopów,
 badania krzepnięcia odlewów metodą ATD,
 badania przemian fazowych metodą dylatometryczną,
 badania właściwości mas formierskich,
 ekspertyzy techniczne i opinie,
 tworzenie dokumentacji technicznej w CAD, uzyskanie certyfikatu,
 szkolenia w zakresie technologii odlewniczych,
 doradztwo w zakresie sterowania jakością.
Mikroskopy świetlne Nikon
z komputerowym analizatorem
obrazu
Nikon optical microscopes and
the computer image analyser

Maszyna wytrzymałościowa Zwick 1488
Zwick 1488 testing machine
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3. Offer of cooperation and service activity
 making single or small-lot castings of cast iron, cast steel and non-ferrous
metal alloys with a mass of up to 50 kg,
 making artistic castings and micro-castings,
 mechanical, tribological and structural testing of metals and alloys,
 casting solidification examination by the DDTA method,
 examination of phase transitions by the dilatometric method,
 testing of moulding sand properties,
 technical expertises and opinions,
 creation of technical documentation in CAD, obtaining a certificate,
 training in casting technologies,
 quality control consultancy.
DA-3 automatic dilatometer
Dylatometr automatyczny DA-3

Leybold-Heraeus ISI/III vacuum induction crucible furnace
Próżniowy piec indukcyjny tyglowy Leybold Heraeus IS1/III
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KATEDRA CHEMII
42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 19
e-mail: chemia@wip.pcz.pl
www.chemia.wip.pcz.pl
tel. +48 34 32 50 724
K Ch
1. Struktura organizacyjna
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Henryk Bala,
Z-cy Kierownika:
dr hab. inż. Jerzy Gęga, prof. PCz
dr Edyta Owczarek
Zakład Chemii Ogólnej
Kierownik: dr hab. Grażyna Pawłowska, prof. PCz
Zakład Hydrometalurgii
Kierownik: dr hab. Jerzy Gęga, prof. PCz
2. Działalność naukowo-badawcza Katedry Chemii w latach 2011÷2015
Katedra Chemii prowadzi interdyscyplinarną działalność naukową obejmującą
obszary chemii, inżynierii materiałowej oraz metalurgii. Aktualnie Katedra Chemii
prowadzi badania naukowe o charakterze podstawowym w czterech głównych
kierunkach tematycznych:
a) kinetyki korozji materiałów metalicznych i metod ochrony przed korozją,
b) elektrochemii stosowanej,
c) materiałów magazynujących wodór,
d) hydrometalurgii ekstrakcyjnej.
Pierwsze dwa obszary obejmują badania podstaw procesów elektrochemicznych oraz mechanizmów korozji materiałów metalicznych, a także wybranych
metod ochrony tego typu materiałów przed korozją i koncentrują się na
następujących wiodących kierunkach:
 ograniczanie korozji nowoczesnych materiałów zawierających w swoim
składzie znaczące ilości metali lekkich (np. stopy magnezu) lub pierwiastków
ziem rzadkich (w tym wysokokoercyjnych magnesów typu Nd-Fe-B),
 modyfikowanie właściwości elektrochemicznych cienkich warstw przewodzących polimerów organicznych i nieorganicznych na podłożach inertnych i na
stopach metali,
 zastosowania warstw polimerów przewodzących oraz wielocentrowych
związków nieorganicznych w ochronie przed korozją,
 zastosowanie skaningowej mikroskopii elektrochemicznej (SECM) w połączeniu ze spektroskopią Ramana do obrazowania i monitorowania zmian
lokalnych właściwości elektrochemicznych na powierzchni wielofazowych
materiałów metalicznych.
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DEPARTMENT OF CHEMISTRY
42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 19
e-mail: chemia@wip.pcz.pl
www.chemia.wip.pcz.pl
Phone +48 34 32 50 724
K Ch
1. Organisational structure
Department Manager: Prof. Henryk Bala, Ph.D, D.Sc
Deputy Managers:
Assoc. Prof. Jerzy Gęga, Ph.D, D.Sc
Edyta Owczarek, Ph.D.
Department of General Chemistry
Department Manager: Assoc. Prof. Grażyna Pawłowska, Ph.D., D.Sc.
Department of Hydrometallurgy
Department Manager: Assoc. Prof. Jerzy Gęga, Ph.D., D.Sc.
2. Scientific and research activity of the Department of Chemistry in the years
2011÷2015
The Department of Chemistry conducts interdisciplinary scientific activity
covering the areas of chemistry, materials engineering and metallurgy. Currently,
the Department of Chemistry is conducting basic research in four main thematic
directions:
a) kinetics of metallic material corrosion and corrosion protection methods,
b) applied electrochemistry,
c) hydrogen storing materials,
d) extraction hydrometallurgy.
The first two field encompass the study of the fundamentals of electrochemical
processes and the corrosion mechanisms of metallic materials, as well as selected
methods of protecting of those materials against corrosion, and focus on the
following leading directions:
 reduction of the corrosion of modern materials containing significant quantities
of light metals (e.g. magnesium alloys) or rare-earth elements in their
composition (including Nd-Fe-B type high-coercion magnets),
 modification of the electrochemical properties of thin conductive organic and
inorganic polymer layers on inert substrates and on metal alloys,
 use of conductive polymer layers and multi-centre inorganic compounds in
corrosion protection,
 use of scanning electrochemical microscopy (SECM) in combination with
Raman spectroscopy for imaging and monitoring of changes in local
electrochemical properties on the surface of multiphase metallic materials.
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Spektrometr Ramana
The Raman spectrometer

Stanowisko do badań absorpcji wodoru
The hydrogen absorption testing station
Trzeci, stosunkowo najmłodszy obszar badań prowadzonych w Katedrze,
dotyczy materiałów metalicznych absorbujących wodór, z perspektywą ich
aplikacji m.in. jako ujemnych elektrod ogniw wodorkowych. Stopy na bazie niklu
i metali ziem rzadkich (bazujące na międzymetalicznych związkach typu ZrNi5
i LaNi5) są modyfikowane pod względem chemicznym i strukturalnym, celem
uzyskania znacznej efektywności absorpcyjnej, zadawalającej kinetyki
ładowania/rozładowania i trwałości eksploatacyjnej w środowiskach alkalicznych.
Czwarty obszar obejmuje badania związane z procesami metalurgii chemicznej przebiegającymi w roztworach wodnych. Dotyczą one głównie opracowania metod wydzielania metali i ich związków zarówno z surowców pierwotnych (np. rudy metali czy konkrecje oceaniczne), jak i wtórnych (m.in. zużyte
ogniwa, baterie i akumulatory elektryczne, zużyty sprzęt elektroniczny, odpadowe
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Plazmowy spektrometr emisyjny, spektrometr MP-AES 4200
The MP-AES 4200 plasma emission spectrometer

The BS-1 salt spray chamber
Komora solna BS-1
The third, relatively the youngest field of research conducted in the
Department concerns hydrogen-absorbing metallic materials with the potential of
application, e.g. as the negative electrodes of hydride cells. Nickel and rare-earth
based alloys (relying on ZrNi5 and LaNi5 type intermetallic compounds) are
chemically and structurally modified to obtain a considerable absorption efficiency,
a satisfactory recharging/discharging kinetics and operational life in alkaline
media.
The fourth area comprises studies related to chemical metallurgy processes
proceeding in aqueous solutions. They concern chiefly the development of the
methods of extraction of metals and their compounds both from primary raw
materials (e.g. metal ores or oceanic concretions) and secondary ones (e.g. used
cells, electric batteries and accumulators, used electronic equipment, waste
industrial materials).
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materiały przemysłowe). Badania prowadzone w Katedrze mają na celu
opracowanie optymalnych warunków prowadzenia procesów hydrometalurgicznych tak, aby możliwe było efektywne wydzielanie ważnych technicznie, często
deficytowych lub toksycznych metali (m.in. Cd, Ni, Cu, Co, Mn, Zn, Sn, Pb,
metale szlachetne, lantanowce). Szczególną uwagę poświęca się zagadnieniom
rozdzielania mieszanin jonów metali w roztworach wodnych z wykorzystaniem
metod klasycznych (m.in. ekstrakcji rozpuszczalnikowej, adsorpcji i wymiany
jonowej) oraz nowoczesnych, niekonwencjonalnych metod separacji (np. transport
jonów przez stałe i ciekłe membrany jonowymienne). Badania procesów
hydrometalurgicznych prowadzone w Katedrze Chemii nabierają coraz większego
znaczenia wobec faktu ciągłej eksploatacji i wyczerpywania się zasobów
naturalnych wielu metali.
Katedra Chemii prowadzi współpracę naukową z wieloma ośrodkami
badawczymi w kraju, w szczególności z takimi jak:
 Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
 Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej,
 Wydział Inżynierii Materiałowej oraz Wydział Chemii Politechniki
Warszawskiej,
 Zakład Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocławskiej,
 Instytut Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej,
 Wydział Chemii UMCS w Lublinie,
 Instytut Chemii i Ochrony Środowiska Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie.
Należy podkreślić wysoką pozycję Katedry wśród akademickich jednostek
zajmujących się tą problematyką zarówno w kraju, jak i za granicą. Kierownik
Katedry – prof. Henryk Bala jest członkiem Centrum Korozyjnego przy IMPWarszawa, ekspertem Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego oraz zastępcą
Przewodniczącego Rady Programowej miesięcznika „Ochrona przed Korozją”.
Prof. Bala od 2010 roku jest również Consulting Profesorem amerykańskiego
Texas Institue of Science i członkiem Global Research Alliance a także
konsultantem Lonza AG, ViSP (Szwajcaria).
Działalność naukowa Katedry Chemii realizowana jest w ramach istniejących
2 zakładów, które dysponują pracowniami naukowymi, wyposażonymi w specjalistyczną aparaturę badawczą. Oprócz wielofunkcyjnych elektrochemicznych stacji
pomiarowych (CH-Instruments), Katedra posiada m.in: stanowiska RDE (Rotating
Disk Electrode) i RRDE (Rotating Ring Disk Electrode), spektrometr AAS,
plazmowy spektrometr emisyjny MP-AES, mikroskop stereoskopowy, mikroskop
metalograficzny Olympus GX-51, spektrofotometr UV-VIS, spektrometr Ramana,
napylarkę magnetronową i komorę solną.
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The research conducted in the Department are aimed at developing the optimal
conditions for conducting hydrometallurgical processes so as to enable the
effective extraction of technically important, often scarce or toxic metals (such as
Cd, Ni, Cu, Co, Mn, Zn, Sn, Pb, noble metals, or lanthanides). Special
consideration is given to the problems of separating metal ion mixtures in aqueous
solutions using both classic (such as solvent extraction, adsorption and ion
exchange) and modern unconventional separation methods (such as ion transfer
through solid and liquid ion-exchange membranes). The studies of
hydrometallurgical processes conducted in the Department of Chemistry are
acquiring increasingly high importance in view of the fact of the constant
exploitation and depletion of the natural resources of many metals.
The Department of Chemistry maintains scientific cooperation with numerous
research centres in Poland, as especially the following:
 Faculty of Chemistry of the Warsaw University,
 Faculty of Metallurgy and Materials Engineering of the Silesian University of
Technology,
 Faculty of Materials Engineering and Faculty of Chemistry of the Warsaw
University of Technology,
 Department of Chemical Metallurgy of the Wroclaw University of Technology,
 Institute of Chemical Technology of the Poznan University of Technology,
 Faculty of Chemistry of the UMSC University of Lublin,
 Institute of Chemistry and Environmental Protection of Jan Długosz University
in Czestochowa.
A high position of the Department among the academic institutions dealing
with this subject matter, both at home and abroad, needs to be emphasized. The
Department Manager – Prof. Henryk Bala is a member of the Corrosion Centre at
the IMP Institute of Warsaw, an expert of the Polish Corrosion Association and the
Deputy Chairman of the Programme Committee of the „Ochrona przed Korozją”
("Corrosion Protection") monthly. Since 2010, Prof. Bala has also been Consulting
Professor at the US Texas Institute of Science and a member of the Global
Research Alliance, as well as a consultant for Lonza AG, ViSP (Switzerland).
The research activity of the Department of Chemistry is conducted within 2
existing units with research laboratories furnished with specialized testing and
measuring equipment. In addition to multi-function electrochemical measuring
stations (CH-Instruments), the Department has, inter alia, RDE (Rotating Disk
Electrode) and RRDE (Rotating Ring Disk Electrode) stations, an AAS
spectrometer, an MP-AES plasma emission spectrometer, a stereoscopic microscope, an Olympus GX-51 metallographic microscope, a UV-VIS spectrophotometer, a Raman spectrometer, a magnetron sputtering device and a salt spray
chamber.
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W latach 2010÷2014 nastąpiła ewolucja
jakościowa stanu kadrowego Katedry: 3
osoby uzyskały stopnie naukowe doktora
habilitowanego. Obecnie stan osobowy Katedry przedstawia się następująco: 1 profesor
zwyczajny, 2 profesorów nadzwyczajnych,
5 adiunktów (w tym jedna osoba ze stopniem
dr hab.), 2 pracowników technicznych
(w tym jedna osoba ze stopniem doktora).
Ponadto, swoje obowiązki naukowodydaktyczne w Katedrze wypełnia 6 doktorantów, którzy realizują swoje prace
badawcze w ramach studium doktoranckiego
Wydziału. W latach 2010÷2014 w Katedrze
wypromowano 3 doktorów. W tym okresie
pracownicy Katedry uzyskali i zrealizowali
5 grantów MNiSW (jako kierownicy
Mikroskop stereoskopowy SZX
projektów), opublikowali 185 artykułów
12, Olympus
w renomowanych czasopismach krajowych
The SZX 12, Olympus
i zagranicznych, 14 rozdziałów w monostereoscopic microscope
grafiach oraz 122 artykułów w materiałach
konferencyjnych a także uzyskali 1 patent. Zostały również wydane 2 monografie
habilitacyjne.

The analytical laboratory
Laboratorium analityczne
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The RRDE electrochemical testing station
Stanowisko do badań elektrochemicznych (RRDE)
In the period 2010÷2014, a qualitative evolution of the Department's
staff status took place: 3 persons obtained
scientific titles of Doctor of Science
(Habilitated Doctor). At present, the
staffing of the Department is as follows:
1 full professor, 2 associate professors,
5 lecturers (including one with a D.Sc.
degree), 2 technical workers (including
one with a PhD degree). Moreover, the
research and teaching duties in the
Department are fulfilled by 6 PhD
students, who conduct their research in
the framework of the Doctoral School at
the Faculty. In the years 2010÷2014,
3 doctors were promoted in the
Department. In that period, the
Department's workers received and
Napylarka magnetronowa
carried out 5 MNiSW (Ministry of
The magnetron sputtering device
Science and Higher Education) grants (as
principal investigators), published 185
papers in reputed national and international journals, wrote 14 chapters in
monographs and 122 articles in conference proceedings, and obtained 1 patent.
Two habilitation (D.Sc.) monographs were also published.
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3. Oferta współpracy i działalności usługowej
Katedra Chemii oferuje współpracę naukowo-badawczą z przedsiębiorstwami
przemysłowymi w zakresie:
 badań właściwości elektrochemicznych i korozyjnych materiałów polimetalicznych,
 oceny odporności przeciwkorozyjnych powłok ochronnych,
 badań składu chemicznego metali, rud i minerałów,
 analizy możliwości odzysku i wydzielania metali z rud, ciekłych i stałych odpadów oraz półproduktów, szczególnie z uwzględnieniem procesów hydrometalurgicznych,
 opracowania nowych lub modyfikacji już działających technologii (lub
poszczególnych ich etapów) odzysku metali nieżelaznych z wykorzystaniem
procesów hydrometalurgicznych.
Nieustanny rozwój różnych gałęzi przemysłu przetwórczego powoduje wzrost
zapotrzebowania na specjalistów z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej
łączących wykształcenie techniczne z naukami ścisłymi do opisu i realizacji
procesów, w ramach których materia ulega przemianom fizykochemicznym,
prowadzącym do jej nowej pożądanej formy. Od roku akademickiego 2013/14
Katedra Chemii kształci inżynierów na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa. Obecnie studenci mają możliwość wyboru dwu specjalności: chemia
żywności i chemia kosmetyków.
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3. Offr of cooperation and service activity
The Department of Chemistry offers scientific and research cooperation with
industrial enterprises within:
 testing polymetallic materials for electrochemical and corrosion properties,
 assessment of the corrosion resistance of protective coatings,
 examination of the chemical composition of metals, ores and minerals,
 analysis of the possibility of the recovery and extraction of metals from ores,
liquid and solid wastes and semi-finished products, especially using hydrometallurgical processes,
 development of new and modification of already existing technologies (or their
individual stages) for the recovery of non-ferrous metals using hydrometallurgical processes.
The unceasing growth of various branches of the processing industry causes an
increase in demand for chemical and process engineering specialists, who combine
technical education with sciences for describing and carrying out processes,
whereby matter undergoes physicochemical transformations leading to its new
desirable form. Since the academic year 2013/14, the Department of Chemistry has
been educating students to become engineers on the course of Chemical and
Process Engineering. The students have currently the option of choosing two
specialities: Chemistry of Food and Chemistry of Cosmetics.
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KATEDRA PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH
I OCHRONY ŚRODOWISKA
Al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa
e-mail: piece@wip.pcz.pl
www.piece.wip.pcz.pl
tel.: +48 34 32 50 723
1. Struktura organizacyjna
Kierownik Katedry:
Z-ca Kierownika:

dr hab. inż. Henryk Radomiak prof. P Cz.
dr hab. inż. Monika Zajemska

Zakład Niskoemisyjnego Spalania Paliw
Kierownik: dr inż. Tomasz Wyleciał
Zakład Energooszczędnego Nagrzewania Wsadu
Kierownik: dr inż. Jarosław Boryca
2. Działalność naukowo badawcza Katedry Pieców Przemysłowych i Ochrony
Środowiska
Katedra prowadzi swą działalność w następujących kierunkach:
 niskoemisyjne spalanie paliw i odpadów,
 racjonalne energooszczędne nagrzewanie wsadu stalowego,
 powłoki natryskiwane plazmowo.
Niskoemisyjne spalanie paliw i odpadów
Jednym z kierunków badań realizowanych w Katedrze jest spalanie paliw
i odpadów ze szczególnym aspektem modelowania emisji zanieczyszczeń. Od
2011 r. prowadzone są badania i realizowane obliczenia dotyczące „Modelowania
numerycznej emisji zanieczyszczeń dla spalania tlenowego i powietrznego”
w ramach Programu Strategicznego „Zaawansowane Technologie Pozyskiwania
Energii”.
W ramach zadania była prowadzona analiza składu chemicznego spalin
podczas spalania różnych gatunków węgli i innych paliw w atmosferze powietrza
i tlenu. Jako narzędzia badawczego użyto: najnowszego produktu firmy Raction
Design „CHEMKIN – PRO”. Program umożliwia przewidywanie składu
chemicznego produktów spalania paliw stałych (w tym biomasy), ciekłych
i gazowych w zależności od rodzaju paliwa i warunków spalania w komorze,
takich jak: temperatura, ciśnienie, strumień masowy reagentów.
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DEPARTMENT OF INDUSTRIAL FURNACES
AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
19 Armii Krajowej Str. 42-200 Częstochowa
e-mail: piece@wip.pcz.pl
www.piece.wip.pcz.pl
Phone: +48 34 32 50 723
1. Organisational structure
Department Manager:
Deputy Manager:

Ph.D., D.Sc., Henryk Radomiak, Assoc. Prof.
Ph.D., D.Sc., Monika Zajemska

Unit Of Low-Emission Fuel Combustion
Unit Head: Ph.D., Tomasz Wyleciał
Unit Of Energy-Efficient Charge Heating
Unit Head: Ph.D., Jarosław Boryca
2. Research activity of the Department of Industrial Furnaces
and Environmental Protection
The Department conducts its activity in the following areas:
 low-emission combustion of fuels and wastes,
 rational management of steel charge heating, and
 plasma sprayed coatings.
Low-emission combustion of fuels and wastes
One of the directions of research carried out in the Department is the
combustion of fuels and wastes, with special emphasis on the modelling of
pollutant emissions. Since 2011, studies have been conducted and computations
have been carried out concerning “Numerical modelling of pollutant emissions for
oxy-combustion and air combustion” within the Strategic Programme “Advanced
Energy Generation Technologies”.
The analysis of the chemical composition of combustion gas in the combustion
of different coal grades and other fuels in air and oxygen atmospheres was made
within the project. The “CHEMKIN – PRO” software program, the latest product
of the Reaction Design Company, was used as a testing tool. The program enables
the chemical composition of the products of combustion of solid fuels (including
biomass) and liquid and gaseous fuels to be predicted, depending on the fuel types
and combustion chamber conditions, such as the temperature, pressure and mass
flow of the reagents.
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Możliwe do oszacowania produkty spalania są wynikiem zastosowanych
mechanizmów, ilości reakcji, pierwiastków i związków chemicznych. W trakcie
realizacji zadania wytypowany do obliczeń mechanizm obejmujący podstawowe
reakcje spalania, był rozszerzany o kolejne, w zależności od warunków przebiegu
procesu utleniania oraz składu chemicznego paliwa. Obok podstawowych
produktów spalania, takich jak: CO, CO2, NO, NO2, SO2, O2, N2 możliwe było
oszacowanie np. rodników węglowodorowych, które odgrywają istotną rolę
w procesie spalania i mają wpływ na obniżanie koncentracji tlenków azotu.
Wykorzystanie w procedurze numerycznej oprogramowania CHEMKIN-PRO
umożliwiało zdiagnozowanie procesu spalania, w taki sposób, aby zminimalizować
ilość powstających zanieczyszczeń. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2014 r.
Uzyskane w trakcie realizacji zadania wyniki zostały już częściowo opublikowane.

Spektrometr masowy
The Mass Spectrometer

Stanowisko do spalania peletów
i odpadu glicerynowego
The pellet and glycerine waste
combustion station

Nagrzewanie wsadu stalowego
Katedra od wielu lat prowadzi badania wpływu technologii procesów
nagrzewania na zużycie ciepła, stratę stali i przyczepność zgorzeliny do
powierzchni nagrzewanego wsadu. Na podstawie wyprowadzeń teoretycznych,
wieloletnich badań przemysłowych oraz wyników badań modelowych
stwierdzono, że o wynikach pracy pieców grzewczych decyduje technologia
nagrzewania, a dla danej technologii, ich wydajność. Stwierdzenia te potwierdzono
wynikami prac badawczych i laboratoryjnych. W ostatnich latach w Katedrze
w ramach racjonalizacji procesów nagrzewania prowadzono prace związane ze
współzależnością zużycia ciepła i straty stali.
Prowadzone są intensywne badania dotyczące nagrzewania wsadu
porowatego. Prace te związane są z poszukiwaniem optymalnych parametrów
nagrzewania stalowego wsadu o strukturze porowatej podczas obróbki cieplnej.
Przykładami wsadu tego typu są wiązki rur, profili czy kształtowników, kręgi
walcówki taśm lub blach, drut nawinięty na szpule oraz wiele innych niewielkich
przedmiotów w masowej ilości takich jak np. elementy toczne łożysk.
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The combustion products possible to be assessed are the result of the
mechanisms and the number of reactions, elements and chemical compounds used.
During the course of the project, the mechanism selected for computations,
comprising the basic combustion reactions, was extended by adding subsequent
ones, depending on the conditions of the oxidation process and chemical
composition of the fuel. Aside from the basic combustion products, such as CO,
CO2, NO, NO2, SO2, O2, N2, it was possible to assess, e.g., hydrocarbon radicals
that play an important role in the combustion process and have the effect of
reducing the nitrogen oxide concentrations. Using the CHEMKIN-PRO software
program in the numerical procedure allowed the process to be diagnosed so as to
minimize the quantities of pollutants formed. The project was completed in
December 2014. The results obtained during carrying out the project have already
been partially published.

The fluidized-bed coal combustion
station
Stanowisko fluidalnego spalania węgla

The flame visualization station
Stanowisko wizualizacji płomienia

Steel charge heating
For many years, the Department has been conducting research on the effect of
heating processes on the consumption of heat, the loss of steel and the adhesion of
scale to the surface of the charge being heated. On the basis of theoretical
derivations, many-year industrial tests and model examination results it has been
found that the performance of heating furnaces is determined by heating
technology and, for a given technology, by furnace capacity. These findings have
been confirmed with the results of theoretical studies and laboratory experiments.
In recent years, in the framework of the rationalization of heating processes, studies
of the correlation between heat consumption and steel loss have been conducted.
Currently, intensive investigations into the heating of porous change are being
conducted. These investigations seek the optimal parameters of heating of porousstructure steel charge during heat treatment. Examples of charge of this types
include bundles of tubes, sections or shapes; wire rod, strip or sheet coils; wire
wound on reels; and many other small-sized items being in mass productions, such
as bearing rolling parts.
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Stanowiska do nagrzewania wsadu porowatego
The position of the combustion of pellets and waste glycerine
Podstawowym celem naukowym tych prac, jest określenie ilościowych
udziałów poszczególnych rodzajów przepływu ciepła podczas nagrzewania
i studzenia wyszczególnionych rodzajów wsadu porowatego. Rozwiązanie tego
zagadnienia daje możliwość określenia wartości parametrów cieplnych, dla których
poddawany obróbce cieplnej wsad o strukturze porowatej, można rozpatrywać jako
jednorodne, ciało lite. Wiedza ta, pozwala na dokładne modelowanie procesów
cieplnych związanych z przemysłową obróbką cieplną stalowego wsadu
porowatego. Umożliwia ona również określenie technologii nagrzewania, która dla
danego rodzaju wsadu zapewni minimalny czas trwania tej obróbki.
Powłoki natryskiwane plazmowo
W Katedrze prowadzi się badania w zakresie wytwarzania i stosowania
powłok natryskiwanych plazmowo dla potrzeb gospodarki: materiałowej, cieplnej,
wodnej i ekologii.
Przez powłokę rozumie się wielowarstwowy, wielofunkcyjny system odznaczający
się zespołami kształtowanych właściwości: mechanicznych, cieplno-optycznych,
elektrycznych, chemicznych (w tym katalitycznych) itp. Dzięki wielowarstwowej
strukturze powłoki i pożądanej własności warstwy wierzchniej wielowarstwowej
powłoki możliwe jest równoczesne osiągnięcie wielu celów, takich jak np.:
 zwiększenie żarowytrzymałości,
 rozwinięcie „rzeczywistej” powierzchni wymiany ciepła,
 katalityczne oddziaływanie na procesy chemiczne,
 wytwarzanie ścieżek prądowych na materiałach izolacyjnych.
Współpraca z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi
w kraju i zagranicą oraz przemysłem
W ramach badań Katedra prowadzi ścisłą współpracę z ośrodkami krajowymi
i zagranicznymi. Spośród ośrodków krajowych należy wymienić Katedrę Techniki
Cieplnej i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie, Instytut Techniki Cieplnej
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Zakład Spalania i Detonacji Politechniki
Wrocławskiej oraz Zakład Silników Lotniczych Instytutu Techniki Cieplnej
Politechniki Warszawskiej,
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The gravimetric dust meter
Pyłomierz grawimetryczny

The grain size analyzer
Analizator ziarna

The main research objective of these investigations is to determine the
quantitative shares of individual heat transfer modes during heating and cooling of
specified types of porous charge. Solving this problem will provide the capability
to determine the values of the heat parameters, for which the porous-structure
charge undergoing heat treatment can be regarded as a homogeneous solid body.
This knowledge will allow the exact modelling of thermal processes involved in
the industrial heat treatment of porous steel charge. It will also enable the
determination of the heating technology that, for a given charge type, will provide
the minimum duration of the heat treatment.
Plasma sprayed coatings
Research is conducted in the Department on the generation and application of
plasma sprayed coatings for the purposes of material, heat and water management,
and ecology.
A coating is understood as a multilayer, multi-functional system that is distinguished
by sets of developed properties, such as mechanical, thermo-optical, electrical, chemical
(including catalytic), etc. Due to the multilayer structure and the desired top-layer
property of a multilayer coating, many goals can be achieved simultaneously, such as:
 increasing the high-temperature creep resistance,
 developing the „actual” heat exchange surface,
 catalytically influence the chemical processes,
 making current paths on insulating materials.
Collaboration with other research centres both at home and abroad and with
industry
Within research, the Department maintains close collaboration with both
domestic and foreign centres. Among the domestic research centres, the following
should be noted: the Department of Thermal Engineering and Environmental
Protection of AGH in Krakow; the Department of Thermal Engineering of the
Silesian University of Technology in Gliwice; the Combustion and Detonation Unit
of the Wroclaw University of Technology; and the Aircraft Engines Unit of the
Institute of Thermal Engineering at the Warsaw University of Technology;
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a z zagranicznych: Katedra Techniki Cieplnej Narodowej Metalurgicznej Akademii
Ukrainy w Dniepropietrowsku, Uniwersytet Energetyczny w Iwanowie z Rosji
oraz Katedra Techniki Cieplnej i Pieców Przemysłowych Uniwersytetu Technicznego w Koszycach. Na uwagę zasługuje współpraca z Narodową Metalurgiczną
Akademią Ukrainy w Dniepropietrowsku. W ramach podpisanej umowy odbywa
się wymiana pracowników naukowych. Efektem tej współpracy są publikacje
prezentowane na konferencjach organizowanych przez Politechnikę Częstochowską i Akademię Ukrainy.
Katedra realizuje badania na rzecz przemysłu. Współpracuje z takimi
Zakładami jak: ISD Huta Częstochowa, CMC Zawiercie, CELSA Ostrowiec
Świętokrzyski, ELSEN S A.
Oferta badawcza
 Projektowanie, modelowanie i diagnostyka procesów spalania paliw
konwencjonalnych w przemyśle, energetyce zawodowej, ciepłownictwie
i ogrzewnictwie.
 Modelowanie i diagnostyka emisji zanieczyszczeń do atmosfery w przemyśle,
energetyce zawodowej, ciepłownictwie i ogrzewnictwie.
 Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 Projektowanie, modelowanie i analiza procesów związanych z rozdrabnianiem
strumieniowym.
 Projektowanie, modelowanie, analiza i ekspertyzy procesu nagrzewania wsadu
stalowego.
 Badania i obliczenia projektowe, cieplne oraz bilansowe pieców grzewczych
i kotłów.
 Projektowanie, modelowanie i analiza procesu nagrzewania wsadu
porowatego.
 Plazmowe natryskiwanie powłok.
Pod opieką Katedry działa Studenckie Koło Naukowe Piecowników, którego
głównymi sukcesami są Obozy Naukowe w Muzeum Zagłębia Staropolskiego
w Sielpi Wielkiej.
W latach 2013÷2014 dwoje pracowników Katedry uzyskało stopień doktora
habilitowanego i zakończono obroną jeden doktorat.
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while the foreign research centres include the following: the Department of
Thermal Engineering of the National Metallurgical Academy of Ukraine in
Dnepropetrovsk; the Power Engineering University in Ivanov, Russia; and the
Department of Thermal Engineering and Industrial Furnaces of the Technical
University in Košice, Slovakia. Particularly, the collaboration with the National
Metallurgical Academy of Ukraine in Dnepropetrovsk is noteworthy. Under an
agreement signed, the exchange of research workers takes place. This collaboration
has resulted in publications presented at conferences by the Czestochowa
University of Technology and the Academy of Ukraine.
The Department carries out studies for industry. It cooperates with industrial
Plants, such as ISD Huta Częstochowa (Czestochowa Steel Mill), CMC Zawiercie,
CELSA Ostrowiec Świętokrzyski, and ELSEN S A.
Research offer
 Design, modelling and diagnosis of the processes of combustion of
conventional fuels in industry, commercial power engineering, thermal
engineering and heating engineering.
 Modelling and diagnosis of atmospheric pollutant emissions in industry,
commercial power engineering, thermal engineering and heating engineering.
 Analysis of the possibilities of utilizing renewable energy sources.
 Design, modelling and analysis of jet grinding processes.
 Design, modelling, analysis and expertises of the steel charge heating process.
 Studies and design, thermal and balance calculations of heating furnaces and
boilers.
 Design, modelling and analysis of the porous charge heating process.
 Plasma spray application of coatings.
The Department has the custody of the activity of the Employee Scientific
Circle, whose main achievements include Scientific Camps at the Museum of the
Old Polish Iron Ore Basin at Sielpia Wielka.
In the period of 2013÷2014, two Department employees obtained the degree of
Doctor of Science (Habilitated Doctor), and one Ph.D thesis was defended.
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5. Galeria Sztuki Odlewniczej im. prof. W. Sakwy
Galeria została utworzona w 1989 roku z inicjatywy profesora Wacława
Sakwy, który przekazał Wydziałowi swoje unikatowe zbiory gromadzone przez
wiele lat. Trzeba podkreślić, że jest to wyjątkowa jednostka w strukturze Wydziału,
niespotykana w wyższym szkolnictwie technicznym. Pełni ona z jednej strony rolę
małego muzeum profesjonalnego, a z drugiej strony laboratorium dydaktycznego
z określonymi funkcjami w programie nauczania. Zgromadzone tu dzieła
umożliwiają lepsze zrozumienie technik wykonawczych, prowadzenie porównań,
ocen, wartościowania profesjonalnych osiągnięć, tematycznych i technicznych
rozwiązań. Dobre wzorce, nie tylko poszerzają przygotowanie inżynierskie, ale
także budzą ambicje zawodowe studentów, chęć rywalizacji z dokonaniami
przeszłości oraz są powodem dumy z niezwykle bogatego dorobku profesji.
Obecnie kolekcja, ciągle wzbogacana o nowe dary osób prywatnych
i instytucji, liczy ponad 320 eksponatów, rozlokowanych w głównej sali
ekspozycyjnej i gabinecie numizmatycznym. Licznie reprezentowana jest mała
forma rzeźbiarska, rzeźba gabinetowa, portret rzeźbiarski i ozdobne przedmioty
użytkowe. Szczególnie należy podkreślić historyczną wartość zgromadzonych tu
starych dzwonów.
Wśród nich na szczególne wyróżnienie zasługuje gotycki dzwon „Maria”
z 1482 roku z wizerunkiem piastowskiego orła na płaszczu. Do bardzo
wartościowych należą także dzwony Hermana Beningka z 1588 roku oraz odlany
w roku 1773 przez Karola Gotfryda Anthony dzwon „Jan”.

Widok sali wystawowej Galerii Sztuki Odlewniczej
A view of the Founding Art Gallery exhibition hall
Trzeba podkreślić, że w Galerii pokazywany jest nie tylko mistrzowski
dorobek innych, lecz także własny, bowiem w Katedrze Odlewnictwa Politechniki
Częstochowskiej, która wykształciła niemal 1200 inżynierów ukierunkowanych
głównie na przemysłowe procesy wytwarzania odlewów technicznych, studiuje się
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5. The Prof. W. Sakwa Founding Art Gallery
The Gallery was set up in 1989 on the initiative of Professor Wacław Sakwa,
who bequeathed to the Faculty his unique showpieces, which he had collected for
many years. It should be stressed that it is an exceptional unit in the Faculty's
structure, which is hardly found elsewhere in technical education institutions. It
plays the role of, on the one hand, a small professional museum, and on the other
hand, a teaching laboratory with defined functions in the curriculum. The artefacts
collected in the Gallery enable a better understanding of manufacturing techniques,
making the comparisons, assessment and valuation of professional achievements
and thematic and technical solutions. The good models not only broaden the
engineering preparation, but also arouse the professional ambitions of the students
and their wish for competing with the past achievements, and provide a source of
pride in the reach achievements of the profession.
The collection, being constantly enriched with new gifts from individuals and
institutions, has currently 320 exhibits arranged in the main exhibition hall and in
the numismatic room. The small sculpture form, the office sculpture, the sculpting
portrait and decorative utilitarian articles are all represented here in large numbers.
In particular, the historical value of collected old bells should be emphasized.
Among them, the Gothic bell “Maria” from 1482 with an image of the Piast
eagle on the coat deserves special distinction. Also Hermana Beningk's bells dating
from 1588 and the bell “Jan” cast by Carl Gotfrid Anthony in 1773 belong to very
valuable items.

A view of the Founding Art Gallery exhibition hall
Widok sali wystawowej Galerii Sztuki Odlewniczej
It should be emphasized that the Gallery shows not only the others', but also
the Faculty's own masterly output, since at the Founding Department of the
Czestochowa University of Technology, which has graduated nearly 1200
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także specyficzne techniki odlewnictwa artystycznego. Dlatego w Galerii
wystawione są także wyróżnione prace studenckie z zakresu odlewnictwa
artystycznego i konserwacji zabytków. Wśród nich można wymienić odlew
popiersia Ignacego Domeyki wykonany w cienkościennej, samonośnej formie
ceramicznej z masy umacnianej ciętymi włóknami ceramicznymi wytworzonej
nowatorską techniką natryskiwania masy na woskowy model oraz odlewy
wykonane w technice life casting, w której modelem jest ciało człowieka.
Przez wiele lat funkcję kustosza Galerii pełnił prof. dr inż. Zbigniew
Piłkowski, a po przejściu na emeryturę obowiązki przejął dr inż. Maciej Nadolski.
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów wyróżniają także inne
formy rzeźbiarskie czy architektoniczne, świadczące o dużej wrażliwości
i poczuciu estetyki jego pracowników. Wymienić tu należy elementy dekorujące
patio przed Wydziałem, a mianowicie fontannę z grupą rzeźbiarską autorstwa
Iwony Jesiotr-Krupińskiej z 1996 roku, Carillon czyli wieżę zegarową z zespołem
dzwonów, który w 2000 roku powitał drugie pięćdziesięciolecie Wydziału, nowe
stulecie i nowe tysiąclecie oraz pomnik Fides et ratio z popiersiem św. Jana Pawła
II autorstwa prof. Władysława Dudka z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
odsłonięty w 2011 roku.
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engineers oriented chiefly to the industrial processes of manufacturing technical
casts, one can study also unique artistic founding techniques. Therefore,
distinguished student works in artistic founding and antiques conservation are also
exhibited at the Gallery. From among them, one can mention the cast of Ignacy
Domeyko's bust made in a thin-walled self-supporting ceramic mould of ceramic
mix reinforced with cut ceramic fibres, produced by an innovative technique of
spraying the mix onto a wax pattern, as well as the casts made in the life-casting
technique, in which the pattern is the human body.
For many years, the function of the Gallery Custodian was performed by Prof.
Zbigniew Piłkowski, Ph.D., which was subsequently took over by Maciej
Nadolski, Ph.D., after Prof. Zbigniew Piłkowski had retired.
The Faculty of Production Engineering and Materials Technology is also
distinguished by other sculpting or architectural forms which show a high
sensitivity and aesthetic taste of its employees. One should mention here the
decorative elements of the patio in front of the Faculty building, namely the
fountain with a group of sculptures by Iwona Jesiotr-Krupińska dating from 1996;
Carrillon or the clock tower with a set of bells that greeted in 2000 the second 50th
anniversary of the Faculty, the new century and the new millennium; and the
monument Fides et ratio with a bust of St. John Paul II by Władysław Dudek from
the Academy of Fine Arts in Krakow, unveiled in 2011.
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6. Władze Wydziału
Ostatnie pięciolecie, to jest lata 2011÷2015, których dotyczy niniejsza
monografia, przypadają na okres dwu kadencji władz dziekańskich Wydziału,
obejmujących lata 2008÷2012 i 2012÷2016. Wydziałem w tym czasie kierowały
następujące osoby:
 kadencja 2008÷2012
Dziekan: prof. dr hab. inż. Henryk Dyja
Prodziekan ds. Nauki: dr hab. inż. Zbigniew Stradomski, prof. P.Cz.
Prodziekan ds. Nauczania: dr Andrzej Ślęzak
Prodziekan ds. Studiów Zaocznych: dr hab. inż. Zbigniew Muskalski, prof. P.Cz.
 kadencja 2008÷2012
Dziekan: prof. dr hab. inż. Zbigniew Stradomski
Prodziekan ds. Nauki: dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. P.Cz.
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju: prof. dr hab. inż. Jerzy J. Wysłocki
Prodziekan ds. Nauczania: dr inż. Cezary Kolmasiak
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6. The authorities of the Faculty
The last five-year period spanning from 2011 to 2015, which is the subject of
the present monograph, embraces two terms of the Faculty's dean authorities
covering the years 2008÷2012 and 2012÷2016. The Faculty was led at that time by
the following persons:
 The 2008÷2012 term
Dean: Prof. Henryk Dyja, Ph.D., D.Sc.
Deputy Dean for Science: Ph.D., D.Sc., Zbigniew Stradomski, Assoc. Prof.
Deputy Dean for Education: Andrzej Ślęzak, Ph.D.
Deputy Dean for Extramural Studies: Ph.D., D.Sc., Zbigniew Muskalski, Assoc.
Prof.
 The 2008÷2012 term
Dean: Prof. Zbigniew Stradomski, Ph.D., D.Sc.
Deputy Dean for Science: Ph.D., D.Sc., Marcin Knapiński, Assoc. Prof.
Deputy Dean for Cooperation and Development: Prof. Jerzy J. Wysłocki, Ph.D.,
D.Sc.
Deputy Dean for Education: Cezary Kolmasiak, Ph.D.
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Przedsiêbiorstwo
Sprzêtu Ochronnego
MASKPOL S.A.

Konieczki
42-140 Panki
www.maskpol.com.pl

tel. (+48) 34 310 93 00
fax. (+48) 34 317 98 31
maskpol@maskpol.com.pl

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC
BEŁCHATÓW Sp. z o.o.
ENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC to firma z 60-letnią tradycją,
od początku działalności związana z sektorem energetyki, posiadająca
kapitał unikalnego wyposażenia technicznego wspierany
nowoczesnym managementem na bazie ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, PN-N 18001:2004, PN-EN-ISO-3834-2 oraz wieloletnie
doświadczenie przy prestiżowych inwestycjach pozwalające
na podejmowanie realizację najbardziej odpowiedzialnych zadań
wg normy PN-EN-1090-1,-2.
OFERUJEMY
Kompleksową organizację przedsięwzięć na rynku
krajowym i zagranicznym, w tym:
· Generalne Wykonawstwo robót
ogólnobudowlanych i obiektów
przemysłowych "pod klucz".
· Elementy rurociągów w pełnym asortymencie
Katalogu Elementów Rurowych;
· Zbiorniki stalowe dowolnych gabarytów
i zastosowań;
· Wszelkiego rodzaju konstrukcje stalowe także
powłokowe;
· Usługi montażowe przy budowie,
modernizacji, remontach wszelkiego rodzaju
ciągów technologicznych
· Montaż szczególnie dużych i ciężkich
elementów;
· Wykonanie konstrukcji i urządzeń ze stali
nierdzewnych;
· Badania mechaniczne, metalograficzne,
radiograficzne, staloskopowe,
ultradźwiękowe, urządzeń, elementów
stalowych, połączeń spawanych;
· Piaskowanie i malowanie natryskowe
elementów wg. dowolnej technologii;

Zapraszamy do współpracy!
www.empb.com.pl

Minova Arnall Sp. z o.o.
Golce 100
42-134 Truskolasy
tel.: +48 (34) 317 66 44
+48 (34) 317 66 50
fax.: +48 (34) 319 23 44
minova.arnall@orica.com

www.arnall.com.pl

Biuro Handlowe
ul. Budowlana 10
41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax.: +48 (32) 750 39 80
minova.arnall.katowice@orica.com

TECHNIKA GÓRNICZA,
TUNELOWA I BUDOWLANA

