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INFORMACJE O WYDZIALE
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów utworzony został jako
Wydział Metalurgiczny w 1950 r. Pierwszym dziekanem Wydziału był Profesor
Wacław Sakwa. 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. 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.
Natomiast w 2012 r. Wydział uzyskał jako jeden z pierwszych w Polsce
uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie inżynieria
produkcji. Wydział posiada silną i ugruntowaną pozycję naukową zarówno
w kraju, jak i za granicą, czego dowodem jest szeroka współpraca z wieloma
ośrodkami akademickimi oraz instytutami naukowo-badawczymi. Miarą tych
osiągnięć jest liczba publikacji, wdrożeń, patentów, pozyskiwanych grantów
badawczych itp. Wydział 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. W celu zbliżenia środowisk:
nauki, biznesu i władz lokalnych w 2014 roku została powołana Rada
Konsultacyjna, której jednym z podstawowych zadań jest bieżąca modyfikacja
procesu dydaktycznego Wydziału i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy.
Obecnie na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów pracuje
92 nauczycieli akademickich, w tym 6 profesorów tytularnych, 35 doktorów
habilitowanych oraz 51 doktorów.
Wydział podzielony jest obecnie na 5 jednostek:
• Katedra Fizyki,
• Katedra Inżynierii Materiałowej,
• Katedra Metalurgii i Technologii Metali,
• Katedra Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa,
• Katedra Zarządzania Produkcją.
Doskonałe zaplecze kadrowe oraz badawczo-laboratoryjne umożliwiają
przedstawienie szerokiej oferty dydaktycznej, którą stanowi obecnie
5 kierunków kształcenia: METALURGIA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA,
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, FIZYKA TECHNICZNA, TECHNOLOGIA
SZKŁA I CERAMIKI. Nowy kierunek TECHNOLOGIA SZKŁA I CERAMIKI został
objęty patronatem przez Prezydenta Miasta Częstochowy oraz firmę
GUARDIAN.
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KATEDRA FIZYKI
Katedra Fizyki otwarta jest na współpracę zarówno z ośrodkami
naukowymi, jak i zakładami przemysłowymi. Zakres współpracy wynika
z możliwości aparaturowych oraz zainteresowań naukowych
pracowników Katedry. 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 szybko chłodzonych próbek do badań o strukturze amorficznej,
nano-krystalicznej i krystalicznej 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;
 mikroskopia materiałów transparentnych w świetle spolaryzowanym;
 badania relaksacji strukturalnej w niskich polach magnetycznych;
 badania składu fazowego materiałów metodą dyfrakcji rentgenowskiej;
 badania struktury domenowej metodą Bittera i Scherrera;
 badania własności spektrofotometrycznych metodami transmisyjnymi;
 doradztwo w zakresie biomateriałów i problematyki wybranych urządzeń
medycznych (optometria, okulistyka);
 diagnostyka wybranych aspektów układu wzrokowego;
 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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KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Katedra Inżynierii Materiałowej dysponuje bogatą i nowoczesną bazą
aparaturową, umożliwiającą przeprowadzenie kompleksowych badań
materiałoznawczych i diagnostycznych szerokiej gamy materiałów
inżynierskich. Badania wykonywane są z wykorzystaniem technik
rentgenowskich, mikroskopii optycznej i elektronowej, mikroskopii sił
atomowych oraz całego spektrum metod umożliwiających analizę
właściwości mechanicznych materiałów. W Katedrze realizowane są
również badania o charakterze podstawowym w zakresie elektrochemii
stosowanej, ochrony przed korozją i hydrometalurgii.
Katedra oferuje możliwość współpracy w następujących obszarach:

 badania metaloznawcze z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej, skaningowej
oraz mikroskopii elektronowej;
 badania mikro- i nanostruktury wszystkich typów materiałów z wykorzystaniem
mikroskopu sił atomowych AFM. Mikroskop AFM umożliwia przedstawienie
morfologii powierzchni w zakresie obszarów od kilkunastu nanometrów do
kilkudziesięciu mikrometrów, powstałe obrazy powierzchni są trójwymiarowe;
 badania właściwości mechanicznych materiałów inżynierskich (statyczna próba
rozciągania, pomiar twardości metodą Vickersa, Brinella, Rockwella, pomiar
mikrotwardości metodą Vickersa i Knoopa, próba udarności, badania
tribologiczne);
 analiza i mikroanaliza składu chemicznego;
 przeprowadzenie symulacji i ocena jakości obróbki cieplnej i cieplnochemicznej;
 badania fraktograficzne (analiza przełomów i złomów), ustalenie przyczyn
zniszczenia, pękania;
 badania rentgenostrukturalne, identyfikacja faz i składników struktury, pomiar
naprężeń własnych;
 wyznaczenie odporności na pękanie – wyznaczanie współczynnika
intensywności naprężeń K1C, całki J1C, krytyczne rozwarcie wierzchołka szczeliny
CTOD;
 opracowywanie technologii inżynierii powierzchni umożliwiających uzyskanie
optymalnych właściwości warstwy wierzchniej wyrobu;
 ekspertyzy materiałowe i strukturalne z wykazaniem przyczyn zużycia lub
zniszczenia detali konstrukcji, części maszyn i narzędzi.
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KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Dodatkowo Katedra Inżynierii Materiałowej oferuje współpracę
naukowo-badawczą w zakresie:
 badań właściwości elektrochemicznych i korozyjnych materiałów
polimetalicznych;
 poprawy odporności przeciwkorozyjnych powłok ochronnych
i inhibitowania korozji;
 modyfikowania wodorkowych materiałów magazynujących energię pod kątem
podnoszenia ich parametrów eksploatacyjnych;
 badań zawartości metali oraz analizy możliwości odzysku metali nieżelaznych
z ciekłych i stałych odpadów oraz półproduktów, szczególnie z uwzględnieniem
procesów hydrometalurgicznych;
 modernizacji technologii otrzymywania metali deficytowych ze źródeł
pierwotnych (rudy) i wtórnych (odpady).
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KATEDRA METALURGII
I TECHNOLOGII METALI
Działalność naukowo-badawcza Katedry koncentruje się na
kompleksowym podejściu do procesów wytwarzania wyrobów
metalowych, począwszy od procesów topienia, obróbki ciekłego metalu,
odlewania, a kończąc na procesach przeróbki plastycznej oraz
recyklingu. Pracownicy Katedry mają duże doświadczenie w realizacji
prac we współpracy z podmiotami gospodarczymi, nabyte w trakcie
realizacji wielu projektów badawczo-rozwojowych oraz prac zleconych.
Nowoczesna baza laboratoryjna, doświadczenie i wiedza pracowników
oraz zastosowanie nowoczesnych technik TCT to fundamenty, na
których opieramy naszą współpracę z podmiotami gospodarczymi.
Katedra oferuje możliwość współpracy w następujących obszarach:
 badania przemysłowe optymalizacji technologii i konstrukcji urządzeń
procesów stalowniczych, w tym pieców elektrycznych łukowych, pieców
kadziowych, kadzi pośrednich i krystalizatorów do ciągłego odlewania;
 fizyczne badania modelowe (modele wodne) oraz symulacje numeryczne
procesów rafinacji, homogenizacji i ciągłego odlewania stali oraz wybranych
procesów metalurgii metali nieżelaznych;
 rozwój proekologicznych technologii otrzymywania metali z wykorzystaniem
metalonośnych materiałów odpadowych, a także odpadów tworzyw sztucznych;
 zastosowanie metod piro- i hydrometalurgicznych w odzysku metali
i w recyklingu materiałów;
 badań laboratoryjnych techniką lewitacyjną dla układów "ciekły metal - gaz„
w warunkach nadciśnienia do 3,0 MPa i w zakresie temperatur do 2200°C;
 badań laboratoryjnych procesów stalowniczych w układzie "tygiel - ciekły
metal - faza żużlowa" (masa próbki do 1 kg) w warunkach nadciśnienia fazy
gazowej do 1,0 MPa i w zakresie temperatur do 1600°C;
 udostępniania danych termochemicznych dla około 3000 substancji
nieorganicznych, właściwości ciekłych żużli metalurgicznych i roztworów żelaza
według komputerowej bazy TERMO;
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KATEDRA METALURGII
I TECHNOLOGII METALI
 wykonania analiz i obliczeń termodynamicznych wysokotemperaturowych
procesów metalurgicznych oraz stanów równowagi fazowej układów
wieloskładnikowych i heterofazowych;
 wykonywanie odlewów jednostkowych z żeliwa, staliwa i stopów metali
nieżelaznych;
 wykonywanie odlewów artystycznych i mikroodlewów;
 badania krzepnięcia odlewów metodą ATD;
 badania przemian fazowych metodą dylatometryczną;
 badania właściwości mas formierskich;
 badania właściwości mechanicznych, trybologicznych i struktury stopów metali;
 projektowanie, modernizacja oraz optymalizacja procesów wytwarzania
wyrobów metalowych z wykorzystaniem technologii przeróbki plastycznej, w tym
wyrobów wielowarstwowych, ze stali oraz stopów metali nieżelaznych pod kątem
zwiększenia wydajności i ograniczenia energochłonności procesu oraz
uruchomienia produkcji;
 projektowanie oraz dobór urządzeń i linii technologicznych do wytwarzania
wyrobów metalowych;
 optymalizacja procesów wytwarzania elementów złącznych wykonanych ze stali
oraz stopów metali nieżelaznych;
 określenie trwałości narzędzi stosowanych w przemyśle przetwórstwa metali;
 dobór parametrów oraz projektowanie procesów spiekania proszków metali,
spiekanie materiałów proszkowych, metalicznych i ceramicznych;
 wysokotemperaturowa i wysokociśnieniowa obróbka w prasie izostatycznej (HIP)
detali z materiałów kompozytowych, litych metali żelaznych i nieżelaznych;
materiałów uzyskanych na drodze spiekania laserowego;
 modelowanie numeryczne i optymalizacja procesów wytwarzania wyrobów
metalowych na wszystkich etapach wytwarzania;
 przygotowanie ekspertyz technicznych i opinii o innowacyjności oraz doradztwo
w zakresie aplikacji o fundusze strukturalne;
 organizacja szkoleń z metalurgii ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych
technologii wytwarzania, odlewania, przeróbki plastycznej oraz recyklingu.
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KATEDRA PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ
I INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA
Główna działalność naukowo-badawcza Katedry koncentruje się na
projektowaniu, modernizacji oraz optymalizacji technologii
wytwarzania wyrobów metalowych. Ponadto działalność Katedry
ukierunkowana jest na zagadnienia związane
z inżynierią
bezpieczeństwa. Dzięki nowoczesnemu zapleczu laboratoryjnotechnologicznemu Katedra posiada szeroką ofertę wykonywania prac
badawczo-rozwojowych dla jednostek badawczych oraz zakładów
przemysłowych związanych z przetwórstwem metali.
Katedra oferuje możliwość współpracy w następujących obszarach:
 projektowanie, modernizacja oraz optymalizacja procesów wytwarzania
wyrobów metalowych metodami: kucia, walcowania, wyciskania;
 projektowanie oraz dobór urządzeń i linii technologicznych do wytwarzania
wyrobów metalowych;
 numeryczne i fizyczne modelowanie procesów przeróbki cieplno-plastycznej
wyrobów metalowych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu parametrów
przeróbki cieplno-plastycznej na mikrostrukturę oraz własności wyrobów
gotowych;
 modelowanie numeryczne i optymalizacja procesów wytwarzania wyrobów
metalowych;
 badania właściwości materiałów metalicznych;
 opracowanie metod uzdatniania powierzchni materiałów wykonanych ze stali
i stopów metali nieżelaznych oraz określenie trwałości narzędzi stosowanych
przemyśle;
 dobór parametrów oraz projektowanie procesów spiekania proszków
metalicznych oraz ceramicznych;
 prototypowanie z wykorzystaniem technologii druku 3D;
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KATEDRA PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ
I INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA
 projektowanie systemów sterowania prototypów maszyn, urządzeń i linii
technologicznych;
 programowanie sterowników PLC firmy Unitronics i Siemens;
 projekty szaf sterowniczych i pulpitów operatorskich;
 modernizacja istniejących układów sterowania maszyn i urządzeń oraz
odtwarzanie ich dokumentacji elektrycznej i automatyki (w programie Automation
16);
 doradztwo w zakresie doboru aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
(AKPiA) oraz konfiguracja systemów pomiarowych;
 badania nieniszczące naprężeń metodami magnetycznymi;
 projektowanie elektronicznej aparatury pomiarowej i doświadczalnej;
 wdrażanie i kontrola systemów: zarządzania BHP oraz ochrony informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującymi normami PN;
 organizacja szkoleń w zakresie BHP oraz analiza i oceny ryzyka zawodowego na
wybranym stanowisku pracy;
 opracowanie instrukcji bezpieczeństwa obsługi maszyn i urządzeń
technologicznych;
 projektowanie baz danych przestrzennych, dobór narzędzi informatycznych dla
systemów GIS w inżynierii bezpieczeństwa i zarządzaniu kryzysowym;
 doradztwo w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych (ADR);
 opracowanie oraz wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych (RODO).
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KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
Katedra Zarządzania Produkcją proponuje przedsiębiorstwom
opracowanie na indywidualne zlecenie profesjonalnych ekspertyz
i analiz z zakresu zarządzania produkcją i jakością, zarządzania
zasobami ludzkimi, oceny i optymalizacji systemów produkcyjnych
i logistycznych w przedsiębiorstwach. Dodatkowo Katedra posiada
laboratoria naukowo–badawcze wyposażone w nowoczesną aparaturę
kontrolno–pomiarową oraz specjalistyczne oprogramowanie do
symulacji procesów spalania i prognozowania emisji zanieczyszczeń.
Obszary badawcze obejmują spalanie paliw i odpadów
w przemysłowych komorach grzewczych, diagnostykę urządzeń
grzewczych, a także nagrzewanie wsadu metalowego.
Katedra Zarządzania Produkcją oferuje możliwość współpracy
w następujących obszarach:
 tworzenie business planów i planów strategicznych przedsiębiorstw
przemysłowych;
 analiza i usprawnianie procesów logistycznych w przedsiębiorstwach
przemysłowych;
 analiza i optymalizacja zasobów ludzkich;
 analiza i optymalizacja zasobów produkcyjnych przedsiębiorstw
przemysłowych;
 badanie i ocena poziomu jakości procesów produkcyjnych
w przedsiębiorstwach przemysłowych;
 analiza sytuacji strategicznej i marketingowej przedsiębiorstw przemysłowych;
 analiza i ocena systemu procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwach
produkcyjnych;
 doskonalenie procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych.

9

KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
Dodatkowo Katedra Zarządzania Produkcją oferuje możliwość współpracy
w następujących obszarach:
 projektowanie, modelowanie i diagnostyka procesów spalania paliw;
 obliczenia w zakresie przewidywania produktów spalania i współspalania
różnych paliw, gazodynamiki i przepływu ciepła w komorach spalania za pomocą
licencjonowanego, profesjonalnego oprogramowania CHEMKIN, FLUENT
i COMSOL MUTHIPHYSICS,
 oznaczanie własności energetycznych paliw i odpadów;
 badania i obliczenia projektowe, cieplne oraz bilansowe pieców grzewczych
i kotłów;
 pomiary termowizyjne;
 projektowanie, modelowanie i analiza procesu nagrzewania wsadu
porowatego;
 badania eksperymentalne procesów nagrzewania różnego rodzaju wsadów
metalowych;
 projektowanie, modelowanie i analiza procesów związanych z rozdrabnianiem
strumieniowym;
 plazmowe natryskiwanie powłok;
 analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
 projektowanie, modelowanie, analiza i ekspertyzy procesu nagrzewania wsadu
stalowego.
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OFERTA EDUKACYJNA DLA BIZNESU
Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych:
 optometra,
 bezpieczeństwo informacji w organizacji,
 innowacje w procesach przeróbki plastycznej.
(studia trwają 2 semestry)
Ponadto oferujemy specjalistyczne kursy i szkolenia z zakresu:
 projektowania komputerowego (AutoCAD);
 innowacyjnych technologii;
 wyrobów i materiałów stosowanych w przemyśle metalowym,
 programowania sterowników PLC;
 budowy i projektowania systemów wspomagających zarządzanie
bezpieczeństwem.
Kursy i szkolenia mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb
i wymagań przedsiębiorstwa tak, aby najlepiej odpowiadały
konkretnym potrzebom firmy.

Więcej informacji:
DZIEKANAT
Tel.: (34) 325 07 13
BIURO DZIEKANA
Tel.: (34) 325 06 25
e-mail: dziekanat@wip.pcz.pl
BIURO OBSŁUGI KATEDR
Tel.: (34) 325 07 81
e-mail: bok@wip.pcz.pl
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facebook.com/wipitm
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