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1 Imię i nazwisko:  Maciej Dyzia 

2 Posiadane dyplomy i stopnie naukowe: 

Uzyskany tytuł: technik energetyk 

Rok uzyskania: 1990, Technikum Energetyczne w Sosnowcu 

Specjalność: energetyka cieplna 

Uzyskany tytuł: magister inżynier 

Rok uzyskania: 1995, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii 

i Transportu i Zarządzania, kierunek: inżynieria materiałowa. 

Temat pracy dyplomowej magisterskiej: Ocena krzepnięcia kompozytu aluminium – 

cząstki ceramiczne 

Promotor pracy dyplomowej: dr inż. Józef Śleziona, Politechnika Śląska 

Uzyskany stopień: doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej 

Rok uzyskania: 2004, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. 

Temat rozprawy doktorskiej: Otrzymywanie kompozytów o osnowie aluminiowej 

z wykorzystaniem reaktywnych tlenków żelaza i tytanu 

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Józef Śleziona 

Recenzenci w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz,  

dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz, prof. nzw. w Pol. Śl. 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: w zakresie menedżerskim 

Rok uzyskania: 1997, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych. 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: menadżer badań naukowych i prac 

rozwojowych 

Rok uzyskania: 2012, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

3 Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

1 września 2004 roku zostałem mianowany na stanowisko adiunkta w Katedrze 
Technologii Metali i Kompozytów – Zakład Kompozytów i Metalurgii Proszków na 
Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechniki Śląskiej w Katowicach. 
Obecnie jestem pracownikiem Instytutu Inżynierii Materiałowej – Zakład Ceramiki, 
Kompozytów i Technologii Odlewniczych na Wydziale Inżynierii Materiałowej 
i Metalurgii, Politechniki Śląskiej w Katowicach. 
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4 Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
(Dz.U.  z 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U z 2017 poz. 1789): 

Jako osiągnięcie naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny 
wkład w rozwój dyscypliny naukowej Inżynieria Materiałowa określone w art. 16. ust. 2 
Ustawy z dnia 14 marca 2003, wskazuję wyniki badań przedstawione w cyklu publikacji 
powiązanych tematycznie z zagadnieniem: 

„Aspekty technologiczne wytwarzania kompozytowych tłoków do sprężarek powietrza” 

Cykl publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego stanowią artykuły: 

1. Dyzia M., Dolata-Grosz A., Wieczorek J., Śleziona J., Starczewski M.: Kompozytowe tłoki 
do sprężarek wytwarzane metodą odlewania kokilowego, Kompozyty, Wydawnictwo 
Politechniki Częstochowskiej, 2007, R. 7 nr 2, s. 83 – 86, [MNiSW 6/11*, mój wkład oceniam 
na 50%]. 

2. Dyzia M., Dolata-Grosz A., Wieczorek J., Śleziona J.: Die-cast heterophase composites with 
AlSi13Mg1CuNi matrix, Archives of Foundry Engineering, 2010, vol. 10, str. 301 – 304, 
[MNiSW 6/15*, mój wkład oceniam na 60%]. 

3. Dyzia M.: AlSi7Mg/SiC and heterophase SiCp+Cg composite for use in cylinder-piston system 
of air compressor, Solid State Phenomena, 2011, Vol. 176, s. 55 – 62, [MNiSW 20/0*, JCR]. 

4. Dyzia M., Dolata-Grosz A., Wieczorek J., Śleziona J., Starczewski M., Złotecki M.: Aluminiowe 
kompozyty heterofazowe przeznaczone na tłoki do sprężarek powietrza, Archives of Foundry 
Engineering, 2011, vol. 11, s. 35 – 38., [MNiSW 6/15*, mój wkład oceniam na 60%]. 

5. Wieczorek J., Dyzia M., Dolata A. J.: Machinability of Aluminium Matrix Composites, Solid 
State Phenomena, 2012, vol. 191, s. 75 – 80, [MNiSW 10/0*, JCR, mój wkład oceniam na 
40%]. 

6. Dolata A. J., Dyzia M.: Effect of chemical composition of the matrix on AlSi/SiCp+Cp 
composite structure, Archives of Foundry Engineering, 2014, vol. 14, s. 135 – 138, [MNiSW 
9/15*, mój wkład oceniam na 40%]. 

7. Dyzia M., Dolata A.J., Putyra P., Jaworska L.: Dobór składu fazowego kompozytu na bazie 
stopu AlSi pod kątem możliwości kształtowania powierzchni roboczych tłoków, Inżynieria 
Materiałowa, 2015, R. 36 nr 6, s.519 – 523 [MNiSW 13/13*, mój wkład oceniam na 60%]. 

8. Dolata A.J., Dyzia M., Boczkal S.: Influence of the Sr and Mg alloying additions on the bonding 
between matrix and reinforcing particles in the AlSi7Mg/SiC-Cg hybrid composite, Archives 
of Metallurgy and Materials, 2016, No 2, Vol. 61, s. 651 – 656, [MNiSW 30/30* IF 0,571, JCR, 
mój wkład oceniam na 40%]. 

9.  Dolata A.J., Dyzia M., Putyra P., Jaworska L.: Cast hybrid composites designated for air 
compressor pistons, Archives of Metallurgy and Materials 2016, No 2, Vol. 61, s. 705 – 708, 
[MNiSW 30/30*, IF 0,571, JCR, mój wkład oceniam na 50%]. 

10.  Putyra P., Jaworska L., Dyzia M., Podsiadło M.: Kształtowanie siluminów z dodatkiem fazy 
węglikowej – analiza temperatury narzędzi podczas skrawania, Mechanik, 2017, R. 90 nr 2, 
s. 128 – 132, [MNiSW 11/11*, mój wkład oceniam na 30%]. 

11.  Dyzia M.: Aluminium Matrix Composite (AlSi7Mg2Sr0.03/SiCp) Pistons Obtained by 
Mechanical Mixing Method, Materials, 2018, 11(1), 42; doi:10.3390/ma11010042 [MNiSW 
35/35*, IF 2,654, JCR].  

*punkty MNiSW w roku 2017 
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Istotny, autorski wkład do nauki w obszarze dyscypliny naukowej inżynieria 
materiałowa przedstawianego osiągnięcia stanowi opracowanie składu fazowego 
kompozytu o osnowie stopu AlSi pod kątem możliwości kształtowania powierzchni 
roboczych tłoków wytwarzanych w procesie odlewania zawiesiny kompozytowej 
w skali półtechnicznej. 

Wymiernym efektem zrealizowanych prac badawczych są tłoki kompozytowe, które 
zostały zamontowane w sprężarkach regulatorowych 601.17.910 i pozytywnie przeszły 
testy zatarcia zgodnie z planem badań opracowanym przez producenta sprężarek FOS 
Polmo S.A. w Łodzi.  

4.1 Omówienie najważniejszych osiągnięć zawartych w pracach wykazywanych jako 
podstawa postępowania habilitacyjnego wraz ze wskazaniem ich ewentualnego 
wykorzystania 

4.1.1 Wprowadzenie i cel badań 

Zapoczątkowane w latach 70-tych XX wieku prace badawcze zaowocowały opracowaniem 
nowych materiałów konstrukcyjnych, które mogą znaleźć zastosowanie przede wszystkim 
w przemyśle kosmicznym, lotniczym i motoryzacyjnym. Najbardziej spektakularnym 
zastosowaniem kompozytów o osnowie metalowej (ang. MMC- metal matrix composites) 
było wykorzystanie rur kompozytowych wykonanych ze stopu aluminium zbrojonego 
włóknami boru do konstrukcji kratownicy wzmacniającej komorę ładunkową promów 
kosmicznych oraz wysięgnik anteny teleskopu Hubble'a wykonany z kompozytu o osnowie 
stopu Al6061 zbrojonego włóknami grafitu. W latach 90-tych XX w. programy badawcze, 
takie jak National Aero Space Plane (NASP) w USA, czy „Assessment of Metal Matrix 
Composites for Innovations” w Unii Europejskiej zaowocowały kolejnymi propozycjami 
wdrożenia do produkcji elementów konstrukcyjnych wykonanych z kompozytów o osnowie 
metalowej.  

W porównaniu z niezbrojonym materiałem osnowy kompozyty MMC charakteryzują się 
podwyższoną wytrzymałością, większą sztywnością, podwyższoną odpornością na zużycie 
tribologiczne, lepszymi właściwościami mechanicznymi i stabilnością wymiarową 
w podwyższonych temperaturach, mniejszą gęstością. „Sprowadzone z kosmosu na ziemię” 
kompozyty o osnowie metalowej znalazły zastosowanie:  

- w przemyśle motoryzacyjnym, jako materiały: na tłoki, tarcze i bębny hamulcowe, 
- w przemyśle lotniczym, jako materiały na części do samolotów wojskowych i cywilnych 

takie jak: elementy nośne, obudowy skrzyń biegów, łopatki wentylatora i sprężarki, 
łopatki turbiny,  

-  w przemyśle elektrotechnicznym, jako materiały stosowane na radiatory i obudowy 
urządzeń elektrycznych.  

Wśród kompozytów o osnowie metalowej, materiały o osnowie stopów aluminium (ang. 
AlMCs – aluminium matrix composites) stanowią największą grupę, głównie ze względu 
na korzystne właściwości, takie jak: niska gęstość, dobre przewodnictwo cieplne, duża 
wytrzymałość na ścinanie, odporność na ścieranie i zdolność do formowania i obróbki 
na konwencjonalnych urządzeniach. Dzięki temu kompozyty o osnowie stopów Al mogą 
zastępować materiały monolityczne (np. stopy aluminium, stopy żelaza, stopy tytanu 
i kompozyty o osnowie polimerowej).  
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AlMCs są głównie wytwarzane w procesach metalurgii proszków (procesy w stanie 
stałym) oraz w procesach ciekłofazowych. W procesach z udziałem fazy ciekłej ważną rolę 
odgrywa zjawisko zwilżania ceramiki ciekłym metalem. Wprowadzenie cząstek ceramicznych 
do ciekłej osnowy może mieć miejsce podczas mechanicznego mieszania stopu, dodawania 
brykietów kompozytowych do stopu, a następnie łagodnego mieszania, wtrysku ceramiki 
w strumieniu gazu obojętnego, wprowadzania cząstek za pomocą ultradźwięków lub 
elektromagnetycznego mieszania. Do kształtowania wyrobów kompozytowych w procesach 
odlewniczych stosowane są: odlewanie grawitacyjne lub odlewanie ciśnieniowe (nisko 
i wysokociśnieniowe), odlewanie odśrodkowe oraz odlewanie próżniowe. W przypadku 
infiltracji struktur porowatych stosuje się głównie metody ciśnieniowe. 

Ze względu na niską gęstość i odporność na ścieranie kompozytów o osnowie stopów 
aluminium jako główny obszar ich zastosowania bardzo często wskazywany jest przemysł 
motoryzacyjny. Powszechnie znane przykłady zastosowań kompozytów o osnowie stopów 
Al, to: tłoki silnika wysokoprężnego Toyota zawierające wkładki z krótkimi włóknami Saffil 
(Al2O3) i materiał hybrydowy wykonany z krótkich włókien Al2O3 i włókien węglowych 
infiltrowanych stopionym stopem aluminium stosowany w bloku silnika Honda. Istotną 
grupę wytwarzanych w warunkach przemysłowych metodami infiltracji stanowią kompozyty 
AlMMC wzmocnione cząstkami SiC lub Al2O3. Ze względu na koszty uruchomienia stosowane 
są zwłaszcza w produkcji wielkoseryjnej. W przypadku produkcji mniejszych serii metoda 
zawiesinowa (ang. stir-casting) jest zdecydowanie bardziej opłacalna. Koszt kokili do 
odlewania tłoków kompozytowych to ok. 60 000 zł, podczas gdy koszt zakupu formy do 
wykonania odlewów w procesie squeeze casting to ponad 100 000 zł. 

Głównym celem badań, których wyniki przedstawiono w pracach [1-11] było 
opracowanie technologii wytwarzania tłoków kompozytowych w oparciu o metodę 
ciekłofazową wytwarzania zawiesiny kompozytowej. W pierwszej fazie badania dotyczyły 
doboru parametrów procesu wytwarzania i odlewania zawiesiny kompozytowej. Badania te 
były realizowane w projekcie badawczo-rozwojowym pt. „Opracowanie technologii 
wytwarzania tłoków kompozytowych do sprężarek powietrza” finansowanym ze środków 
NCBiR (N R07 0011 06). W drugim etapie skoncentrowano się na opracowaniu składu 
fazowego kompozytu, tak aby możliwe było ukształtowanie powierzchni roboczej tłoka 
w procesach obróbki skrawaniem. W tym zakresie badania były realizowane w ramach 
kolejnego projektu w Programie Badań Stosowanych pt. „Opracowanie składu fazowego 
kompozytu na bazie stopu AlSi pod kątem możliwości kształtowania powierzchni roboczych 
tłoków”, również finansowanego przez NCBiR (PBS1/B6/13/2013). 

Celem naukowym zrealizowanych prac badawczych było opracowanie składu fazowego 
materiału kompozytowego, a zwłaszcza modyfikacja składu chemicznego stopu osnowy, 
tak aby w warunkach przemysłowych możliwe było wytworzenie tłoków kompozytowych 
do sprężarek powietrza. 

Założony cel wpisuje się w zakres inżynierii materiałowej opisującej zależność pomiędzy 
strukturą kompozytu kształtowaną w procesie wytwarzania, a jego właściwościami. 

Celem aplikacyjnym było wytworzenie tłoków kompozytowych przeznaczonych do pracy 
w regulatorowych sprężarkach powietrza. 
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4.1.2 Zakres zrealizowanych badań 

Jedną z zalet materiałów kompozytowych jest możliwość projektowania ich struktury 
i właściwości poprzez odpowiedni dobór materiału osnowy, rodzaju, postaci, wielkości 
i udziału fazy wzmacniającej oraz dobór warunków wytwarzania kompozytu.  

Zakres zrealizowanych prac badawczych opisanych w cyklu publikacji miał charakter 
kompleksowy i obejmował zarówno badania dotyczące doboru składu fazowego 
kompozytów (rodzaju, wielkości i udziału objętościowego zbrojenia, składu chemicznego 
stopu osnowy), jaki i badania związane z opisem struktury wytworzonych kompozytów 
oraz prace projektowe i badania technologiczne wykonane w warunkach laboratoryjnych 
oraz przemysłowych.  

Uzyskanie stabilnej zawiesiny kompozytowej wymaga przede wszystkim spełnienia 
warunków, w których ceramika będzie zwilżana przez ciekły metal, co umożliwi uzyskanie 
trwałego połączenia na granicy faza zbrojąca-osnowa. Dlatego też, w procesie wytwarzania 
kompozytów z wykorzystaniem metody mechanicznego mieszania (ang. stir-casting) istotne 
znaczenie mają: przygotowanie stopu osnowy (rafinacja, modyfikacja składu chemicznego 
stopu), przygotowanie cząstek ceramicznych (ograniczenie rozkładu wielkości ziarna, 
preparacja chemiczna, obróbka termiczna), a także prędkość i czas mieszania zawiesiny.  

Do oceny stabilności zawiesiny kompozytowej wykorzystano badania strukturalne, 
a zwłaszcza ilościową analizę obrazu, badania krzepnięcia oraz technologiczne próby lejności. 
Na każdym etapie wytwarzania zawiesiny wykonano próbne odlewy do znormalizowanych 
czujników piaskowych quick-cup QC4080 z termoparą typu K, umożliwiających rejestrację 
temperatury w czasie stygnięcia odlewu. Na podstawie spiralnej próby lejności, prób 
odlewania do kokili dwudzielnej i kokili z rdzeniem wewnętrznym pięciodzielnym oceniono 
zdolność zawiesiny kompozytowej do wypełniania wnęki formy. Materiał do badań stanowiły 
odlewy wykonane w warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach przemysłowych.  

Analizę struktury wytworzonych kompozytów oparto o badania z wykorzystaniem 
mikroskopii świetlnej, skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM, EDS) oraz transmisyjnej 
mikroskopii elektronowej (TEM), opisując zwłaszcza oddziaływanie na granicy cząstka 
ceramiczna - osnowa. Badania struktury zrealizowano we współpracy z Instytutem Metali 
Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie.  

Proces kształtowania powierzchni roboczych tłoka zrealizowano w warunkach 
przemysłowych, z wykorzystaniem parku maszynowego firmy Złotecki Sp. z o.o. w Rojewie. 
Parametry obróbki dobrano na podstawie badań wykonanych w Instytucie Zaawansowanych 
Technologii Wytwarzania w Krakowie. Próby przeprowadzono z wykorzystaniem centrum 
tokarsko-frezarskiego NL2000SY. Oceny właściwości skrawnych materiałów kompozytowych 
dokonano podczas toczenia wzdłużnego, stosując różne parametry skrawania. W trakcie 
badań oceniono również charakter zużycia narzędzi skrawających wykonanych z węglików 
spiekanych, polikrystalicznego diamentu (PCD) i regularnego azotku boru (PCBN). 

Do oceny właściwości tribologicznych wytworzonych materiałów kompozytowych 
wykorzystano testy w układzie trzpień-tarcza oraz badania zużycia abrazyjnego. Zmianę 
współczynnika tarcia w czasie wyznaczono w trakcie badań z wykorzystaniem testera T0-1M 
oraz badań zrealizowanych w IZTW w Krakowie z wykorzystaniem testera mechanicznego 
CETR UMT-2M. Testy zużycia abrazyjnego zrealizowano w IMN OML w Skawinie 
z wykorzystaniem testera Taber Rotary Abrazer. 
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Głównymi badaniami weryfikującymi przyjęte założenia były testy zatarciowe 
wytworzonych tłoków kompozytowych. Tłoki kompozytowe AlSi7Mg2Sr003/SiC 10% 
po zamontowaniu w regulatorowych sprężarkach powietrza zostały poddane obciążeniom 
w rzeczywistych warunkach pracy. Badania te zrealizowano w Dziale Badań i Reklamacji 
FOS Polmo S.A. w Łodzi. 

4.1.3 Omówienie założeń i wyników zrealizowanych prac badawczych 

Jednym z efektów prac badawczych zrealizowanych w zespole prof. Józefa Śleziony jest 
patent PL 217146 przyznany przez Urząd Patentowy RP w 2014 roku (twórcy: J. Śleziona, 
M. Dyzia, A. Dolata-Grosz, J. Wieczorek). Opisany w patencie sposób wytwarzania 
kompozytu heterofazowego o osnowie aluminiowej pozwala na wytworzenie materiału 
stanowiącego mieszaninę cząstek węglika krzemu i węgla szklistego, polegający na rafinacji, 
modyfikacji, homogenizacji i odgazowaniu, znamienny tym, że proces rafinacji, modyfikacji, 
wytwarzania zawiesiny oraz homogenizacji i odgazowania, prowadzi się na tym samym 
stanowisku. 

Głównym założeniem zrealizowanych prac badawczych, których wyniki przedstawiono 
w cyklu publikacji [1 - 11] było opracowanie metody wytwarzania w warunkach 
przemysłowych tłoków kompozytowych w oparciu o zmodyfikowaną metodę zawiesinową 
opisaną w patencie PL 217146. 

 
(a) 

 
(b) 

Rys. 1.  Widok odlewów kompozytowych, półwyrób tłoka: a) odlany w warunkach laboratoryjnych, 
b) odlany w warunkach przemysłowych. 

W pracy [1] przedstawiono wyniki pierwszych prób technologicznych odlewania tłoków 
kompozytowych w kokili pięcioczęściowej. Materiał do badań stanowiła zawiesina 
kompozytowa wytworzona w warunkach laboratoryjnych w dwuetapowym procesie. 
W pierwszej fazie przeprowadzono proces modyfikacji składu chemicznego stopu osnowy 
AlSi13Mg1CuNi (AK12) oraz wprowadzono cząstki SiC (12% obj.). Proces ten realizowano 
w otwartym piecu oporowym. Drugi etap obejmował odgazowanie, homogenizację 
zawiesiny w piecu zamontowanym w hermetycznej komorze, w której możliwe było 
uzyskanie obniżonego ciśnienia. Po procesie homogenizacji materiał kompozytowy odlano 
w 2,5 kg walcowe wlewki. Po ponownym przetopie wlewków odlano tłoki kompozytowe 
zgodnie z parametrami produkcyjnymi firmy Złotecki Sp. z o.o. w Rojewie. Uzyskane wyniki 
potwierdziły możliwość kształtowania półwyrobów tłoka z wykorzystaniem technologii 
odlewania kokilowego (Rys. 1 a). Wykonane odlewy próbne były jedną z podstaw 
do złożenia wniosku do NCBiR o dofinansowanie dalszych badań w ramach projektu 
badawczo-rozwojowego.  
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Główna koncepcja prac badawczych zaplanowanych do realizacji w projekcie N R07 0011 
06, zakładała budowę stanowiska do wytwarzania zawiesin kompozytowych w skali 
półtechnicznej i opracowanie zaleceń technologicznych wytwarzania tłoków kompozytowych 
do sprężarek powietrza. W oparciu o wcześniejsze wyniki badań zrealizowanych 
w projektach PBZ-KBN-114/T08/2004 (kierownik projektu – prof. dr hab. inż. Józef Śleziona) 
i KBN 3/T08D 024 28 (kierownik projektu dr inż. Anna Dolata-Grosz) przyjęto założenie, 
że jako fazy zbrojące w wytwarzanych kompozytach zostaną wykorzystane cząstki SiC oraz 
heterofazowa mieszanina cząstek SiC i węgla szklistego.  

W pracy [2] przedstawiono porównanie właściwości tribologicznych kompozytów 
o osnowie stopu AlSi13Mg1CuNi zbrojonych cząstkami SiC o wielkości 25 µm i udziale 
objętościowym 12% oraz mieszaniną cząstek SiC o wielkości 50 µm i udziale 
objętościowym 7% z dodatkiem cząstek węgla szklistego (Cg) o wielkości 100 µm i udziale 
objętościowym 5%. Zawiesiny kompozytowe i odlewy tłoków wykonano według procedury 
opisanej w pracy [1]. Próbki do badań tribologicznych pobrano z obszarów denka tłoka. Testy 
w warunkach tarcia technicznie suchego w układzie żeliwny trzpień-tarcza kompozytowa 
zrealizowano na drodze 2 500 m. Uzyskane wyniki potwierdziły możliwość odlewania 
toków z zawiesiny heterofazowej (SiC+Cg). Natomiast wyniki badań tribologicznych 
wykazały korzystny wpływ węgla szklistego na stabilizację współczynnika tarcia 
i ograniczenie zużycia żeliwnego partnera tarcia we współpracy z kompozytową tarczą. 
Zrealizowano również próby wstępnej obróbki skrawaniem według zaleceń producenta. 
Jednak w przypadku tłoków kompozytowych ukształtowanie powierzchni płaszcza tłoka 
okazało się utrudnione ze względu na dużą kruchość odlewów.  

Na podstawie przeprowadzonych badań strukturalnych stwierdzono, iż jedną z przyczyn 
kruchości materiału kompozytowego, poza obecnością twardych cząstek ceramicznych, 
mogą być liczne, stosunkowo duże (40 μm) płytkowe wydzielenia krzemu pierwotnego 
zaobserwowane w eutektycznej strukturze osnowy. Wydzielenia te powstały 
prawdopodobnie w wyniku ponownego przetopu i krzepnięcia wlewków kompozytowych 
wytworzonych w procesie dwuetapowym w warunkach laboratoryjnych. Na podstawie 
danych literaturowych oraz badań własnych, do dalszych eksperymentów wybrano stop 
o mniejszej zawartości krzemu (AlSi7Mg0.6). Stop ten stosowany jest między innymi na 
odlewy o skomplikowanym kształcie, dużej wytrzymałości i ciągliwości, pracujące 
w warunkach średnich obciążeń (np. kadłuby silników, korpusy pomp). Istotne znaczenie 
przy wyborze stopu AlSi7Mg0.6 miała zawartość krzemu (6,5 – 7,5 %), która jest niezbędna 
do ograniczenia reaktywności w układzie aluminium – węglik krzemu. Ograniczenie rozrostu 
wydzieleń krzemu pierwotnego w osnowie było również jedną z przesłanek do budowy 
stanowiska piecowego, pozwalającego na wytworzenie w jednym procesie zawiesiny 
kompozytowej bez konieczności dodatkowego przetopu wlewków kompozytowych. 
Koncepcję stanowiska oparto o hermetyczną komorę pieca autoklawowego, w którym 
zabudowany jest tygiel oraz ruchoma pokrywa z układem mieszania i układem podawania 
cząstek. Do wytworzenia atmosfery ochronnej i zapewnienia odpowiednich warunków 
mieszania i homogenizacji zawiesiny kompozytowej przewidziano układ sterujący pracą 
pompy próżniowej i układ regulacji przepływu gazu ochronnego (Ar). Budowę stanowiska 
piecowego powierzono firmie Czylok. W fazie badań technologicznych zrealizowano szereg 
prób związanych z określeniem warunków wypełniania wnęki formy przez zawiesinę 
kompozytową. W pracy [3] przedstawiono szczegółową procedurę wytwarzania zawiesiny 
kompozytowej o osnowie stopu AlSi7Mg na skalę półtechniczną. Zrealizowane badania 
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potwierdziły, że w skali półtechnicznej możliwe jest wytworzenie zawiesiny kompozytowej 
z udziałem cząstek SiC oraz mieszaniny cząstek SiC + Cg. Jako wskaźnik weryfikujący 
poprawność przyjętych założeń przyjęto możliwość odlania 50 sztuk półwyrobu tłoka 
w warunkach przemysłowych.  

 
Rys. 2.  Widok stanowiska do wytwarzania zawiesin kompozytowych zainstalowanego 

w linii do odlewania tłoków firmy Złotecki Sp. z o.o. 

Kolejnym etapem prac badawczych było przystosowanie metalowej formy do odlewania 
zawiesin kompozytowych. Do analizy warunków odlewania kokilowego wzięto pod uwagę: 
temperaturę roboczą kokili, temperaturę zalewania, prędkość zalewania, czas studzenia 
wypełnionej kokili, czas otwarcia i ponownego montażu formy. Uzyskane dane 
eksperymentalne posłużyły do zamodelowania procesu wypełniania wnęki formy oraz 
zaprojektowania i wykonania we współpracy z firmą Złotecki Sp. z o.o. metalowej formy 
z rdzeniem wewnętrznym pięciodzielnym z pokryciem azotkowym przystosowanej do 
montażu w kokilarce GM110. Wyniki tych prac stanowią wiedzę know-how i nie zostały 
szerzej upublicznione. Dlatego też, w pracy [4] przedstawiono jedynie końcowe wyniki 
badań w zakresie oceny zdolności do wypełniania wnęki formy w trakcie odlewania 
zawiesiny kompozytowej. Badania te wykazały, że wytworzona zawiesina kompozytowa 
charakteryzuje się dobrymi właściwościami odlewniczymi, a odlewy odwzorowują kształt 
formy z dokładnością 0,1 mm. Uzyskana powtarzalność serii ponad 100 sztuk odlewów 
półfabrykatu tłoka umożliwiła ich dalszą obróbkę z wykorzystaniem centrów obróbczych.  

Doboru parametrów obróbki skrawaniem dokonano na podstawie próby schodkowej 
toczenia wałków kompozytowych o średnicy 25 mm. Badania te wykazały, że obróbka 
skrawaniem kompozytu o osnowie stopu AlSi7Mg0.6 zbrojonego cząstkami ceramicznymi 
(SiC, SiC+Cg) ma charakter obróbki przerywanej, charakteryzującej się uderzeniami 
dynamicznymi wywieranymi na ostrze skrawające, a wynikającymi z obecności cząstek 
węglika krzemu w osnowie metalicznej. Mechanizm zużycia narzędzi skrawających w próbie 
schodkowego toczenia przedstawiono w pracy [5]. W warunkach przemysłowych obróbkę 
płaszcza tłoka przeprowadzono za pomocą narzędzi z węglików spiekanych oraz narzędzi 
z polikrystalicznego diamentu (PCD). Zrealizowane badania wykazały, że narzędzia 
z węglików spiekanych ulegały bardzo intensywnemu zużyciu i nie zapewniały wymagań 
tolerancji wymiarowych przewidzianych dla danej operacji obróbczej. Również narzędzia 
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z polikrystalicznego diamentu zużywały się bardziej intensywnie, w porównaniu do zużycia 
w trakcie obróbki niezbrojonego stopu osnowy. 

Zrealizowane prace badawcze, których wyniki przedstawiono w pracach [1-5] pozwoliły na 
opracowanie metodyki i zaleceń technologicznych wytwarzania zawiesin kompozytowych, 
w których jako fazę zbrojącą wykorzystano cząstki węglika krzemu oraz mieszaninę cząstek 
SiC i węgla szklistego. Wytworzone zawiesiny zawierały objętościowo udział 10% i 15% SiC, 
a w przypadku kompozytu heterofazowego 7% obj. SiC i 3% obj. Cg. Procedura ta realizowana 
w warunkach przemysłowych pozwoliła na odlanie powtarzalnej serii kompozytowych 
półwyrobów tłoka i ich dalszą obróbkę zgodnie z wymaganiami producenta.  

Moim osiągnięciem w tym zakresie było opracowanie parametrów procesu 
wytwarzania zawiesiny kompozytowej obejmującego następujące etapy: 

-  rafinację ciekłego metalu poprzez przedmuch argonem (czas 1 godzina, 5 l/min), 
-  modyfikacja składu chemicznego stopu osnowy dodatkiem Mg i Sr (ujednorodnienie 

stopu w czasie 1 godziny w warunkach obniżonego ciśnienia 50 hPa), 
-  wprowadzenie cząstek ceramicznych (prędkość zasypu 200 g/min), 
-  homogenizację w warunkach obniżonego ciśnienia (czas 2 godziny, 50 hPa). 

Opracowana technologia wytwarzania tłoków kompozytowych do sprężarek powietrza 
została wyróżniona przez komisję konkursową, pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. 
Jana Chłopka na Targach Kompozyt-Expo 2012 w Krakowie. 

Przyjęta procedura technologiczna została ponownie zweryfikowana w drugiej fazie prac 
badawczych, która dotyczyła opracowania składu fazowego kompozytu pod kątem 
możliwości kształtowania powierzchni roboczych tłoka. Głównym celem zrealizowanych prac 
był dobór rodzaju oraz udziału objętościowego ceramicznego zbrojenia kompozytu w taki 
sposób, aby możliwa była konwencjonalna obróbka skrawaniem kompozytowego odlewu 
półwyrobu tłoka. Do wytworzenia zawiesin kompozytowych wykorzystano płytkowe cząstki 
węglika krzemu oraz sferyczne cząstki węgla szklistego (Cg) i grafitu (GR). W tabeli poniżej 
przedstawiono zestawienie wszystkich wytworzonych w warunkach przemysłowych zawiesin 
kompozytowych.  

Tabela 1. Skład fazowy wytworzonych materiałów kompozytowych 
 osnowa zbrojenie udział obj. ziarnistość, oznaczenie 

1 AlSi7Mg2Sr003 SiC 5% 25-30 µm F360 
2 AlSi7Mg2Sr003 SiC 10% 25-30 µm F360 
3 AlSi7Mg2Sr003 SiC 15% 25-30 µm F360 
4 AlSi7Mg2Sr003 SiC 10% 45 µm P360 
5 AlSi7Mg2Sr003 SiC 15% 45 µm P360 

6 AlSi7Mg2Sr003 SiC+ 
Cg 

5%+ 
2% 

25-30 µm + 
40-80 µm 

F360+ 
SPI 

7 AlSi7Mg2Sr003 SiC+ 
GR 

10%+ 
10% 

25-30 µm + 
40-80 µm 

F360+ 
AE 

Zrealizowany zakres badań obejmował analizę struktury wytworzonych materiałów 
kompozytowych, a zwłaszcza analizę rozkładu powierzchniowego zbrojenia w odlewie. 
Do oceny właściwości kompozytów wykorzystano testy w warunkach tarcia technicznie 
suchego i abrazyjnego. Istotnym celem zrealizowanych badań było określenie wpływu 
zastosowanego zbrojenia na możliwość kształtowania powierzchni roboczych tłoka. Jako 
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jedno z kryterium doboru składu fazowego kompozytu przyjęto zużycie narzędzi 
skrawających w czasie obróbki płaszcza tłoka.  

Obróbka skrawaniem materiałów kompozytowych ma głównie charakter obróbki 
z uderzeniami, a przejście narzędzia skrawającego przez twardą cząstkę ceramiczną 
powoduje jej pęknięcie i wykruszenie. Z tego punktu widzenia duże znaczenie ma trwałość 
połączenia na granicy osnowa metalowa – cząstka ceramiczna. W procesach ciekłofazowych 
wytwarzania kompozytów o trwałości tego połączenia decyduje przede wszystkim 
zwilżanie w układzie ciekły metal faza ceramiczna. Na podstawie wcześniejszych prac 
badawczych przyjęto, że efektywna modyfikacja składu chemicznego stopu AlSi7Mg0.6 
wymaga zwiększenia do 2% wagowo udziału magnezu i zwiększenia do 0,03% wagowo 
strontu. W zaproponowanej procedurze wytwarzania zawiesiny kompozytowej jako dodatki 
modyfikujące skład chemiczny stopu osnowy wykorzystano zaprawy modyfikujące AlMg25 
i AlSr10. Magnez jest kluczowym dodatkiem w stopach AlSi przeznaczonych do przeróbki 
plastycznej, tworząc fazę Mg2Si poprawia ich właściwości wytrzymałościowe. Magnez 
stosowany jest również jako dodatek powierzchniowo czynny, powodujący zmniejszenie 
napięcia powierzchniowego. Reagując na powierzchni ciekłego metalu z tlenem, magnez 
powoduje destabilizacje tlenku Al2O3 tworząc fazy MgO i MgAl2O3. Rozbicie pasywnej 
powłoki tlenku glinu pozwala na bezpośrednie oddziaływanie ciekłego metalu z powierzchnią 
cząstek zbrojenia i poprawia zwilżanie w układzie metal – ceramika. Stront stosowany jest 
głównie do rozdrobnienia struktury eutektyki w trakcie krzepnięcia stopów AlSi. Natomiast 
jego rolą w procesie ciekłofazowym wytwarzania zawiesiny kompozytowej jest ograniczenie 
utleniania ciekłego stopu i stabilizacja tlenku MgO. Istotnym elementem zrealizowanych 
prac badawczych był przedstawiony w pracach [6, 8] opis wpływu modyfikacji składu 
chemicznego stopu AlSi7Mg0.6 na granicę rozdziału pomiędzy osnową a cząstkami 
zbrojenia w odlewach. Badania strukturalne, w tym analizy SEM - EDS potwierdziły, że 
w oddziaływaniu pomiędzy cząstkami ceramicznymi a stopem osnowy istotną rolę odgrywa 
magnez, tworząc na granicy rozdziału fazy z układu Al-Mg-O, Al-Mg-O-Si. W przypadku 
zbrojenia cząstkami SiC na granicy z osnową zaobserwowano niewielkie wydzielenia 
w postaci spinelu MgAl2O4. Natomiast w przypadku węgla szklistego powierzchnia rozdziału 
była bardziej rozbudowana, w jej obszarze zaobserwowano liczne wydzielenia faz z układu 
Al-Mg-O-Si-Sr. Co jest istotne badania strukturalne nie potwierdziły obecności faz Al4C3, 
co świadczy o poprawnym dobrze parametrów procesu wytwarzania zawiesiny 
kompozytowej.  

W pracach [7, 9 - 11] przedstawiono wyniki badań związanych z oceną wpływu rodzaju 
oraz udziału objętościowego zbrojenia na parametry obróbcze materiałów 
kompozytowych. W próbach skrawania określono mechanizm zużycia oraz trwałość płytek 
skrawających wykonanych z węglików spiekanych, polikrystalicznego diamentu (PCD) oraz 
regularnego azotku boru (PCBN). Jako graniczną wartość trwałości ostrza przyjęto czas jego 
pracy po którym parametr starcia VBB lub VBC osiągnie wartość 0,3. Zrealizowane badania 
wykazały, że w przypadku obróbki materiałów kompozytowych zużycie narzędzia 
następuje w wyniku powstawania narostu materiału obrabianego na powierzchni 
narzędzia. Natomiast w zależności od parametrów obróbki skrawaniem (prędkości 
skrawania, posuwu i głębokości skrawania) trwałość ostrza skrawającego nie przekracza 
17 minut, przy czym zastosowanie zbrojenia heterfoazowego (SiC+Cg, SiC+GR) nie wpływa 
znacząco na trwałość ostrza. Dlatego też jako główne kryterium doboru składu fazowego 
kompozytu pod kątem możliwości kształtowania powierzchni roboczych tłoków przyjęto 
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właściwości tribologiczne wytworzonych materiałów kompozytowych. Jak wykazały badania 
w warunkach tarcia technicznie suchego w układzie żeliwny trzpień – tarcza kompozytowa 
zastosowanie zbrojenia cząstkami SiC o wielkości 45 µm i udziale objętościowym 10% 
stabilizuje wartość współczynnika tarcia na poziomie µ = 0,4. W przypadku zbrojenia 
heterofazowego (5% SiC + 2% Cg, 10%SiC + 10% GR) współczynnik tarcia dążył do wartości 
współczynnika tarcia (0,8) niezbrojonej osnowy (Rys. 3). Również testy zużycia abrazyjnego 
wykazały korzystny wpływ zbrojenia cząstkami SiC na właściwości materiału 
kompozytowego. Zużycie w próbie z wykorzystaniem kół ścierających H18 próbek pobranych 
z odlewów kompozytowych o zbrojeniu cząstkami SiC o wielkości 45 µm i udziale 
objętościowym 10% było ponad dwukrotnie niższe niż w przypadku odlewów 
kompozytowych o zbrojeniu heterofazowym. 

 
Rys. 3.  Zmiana współczynnika tarcia w czasie materiałów kompozytowych w porównaniu 

z niezbrojonym materiałem osnowy. 

Uzyskane wyniki były podstawą do opracowania i zweryfikowania w warunkach 
przemysłowych procedury technologicznej wytwarzania tłoków kompozytowych. 
Szczegółowy opis prac badawczych związanych z wytworzeniem zawiesiny kompozytowej 
na bazie stopu AlSi7Mg0.6 z wykorzystaniem jako zbrojenie cząstek SiC o wielkości 45 µm 
i udziale objętościowym 10% przedstawiono w pracy [11]. Istotnym parametrem 
weryfikującym przyjętą koncepcję wytwarzania tłoków kompozytowych była próba 
zatarciowa realizowana w warunkach rzeczywistej pracy sprężarki powietrza. W czasie testu 
zacierania tłoki pracowały przez 60 minut w temperaturze 300°C z prędkością obrotową 
2980÷3200 obr./min bez chłodzenia. Po próbach sprężarki rozmontowano, a detale poddano 
przeglądowi i ocenie. Stwierdzono prawidłowy stan tłoków i cylindrów z którymi 
współpracowały. Nie stwierdzono żadnych śladów zatarcia, widoczne były normalne ślady 
współpracy. Zrealizowane w FOS Polmo próby zatarcia potwierdziły, że badane tłoki Ø 65, 
wykonane wg rysunku 601.10.119.04 wyprodukowane z materiału kompozytowego 
AlSi7Mg2Sr003/SiC 10% w firmie Złotecki Sp. z o. o. pozytywnie przeszły próby zacierania. 
Badania te potwierdziły możliwość zastosowania tłoków kompozytowych w sprężarkach 
regulatorowych 601.17.910. 
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Rys. 4.  Powierzchnia robocza tłoka kompozytowego AlSi7Mg2Sr003/SiC 10% po próbie 

zatarciowej w sprężarce powietrza. 

Moim osiągnięciem w tym zakresie było opracowanie sposobu modyfikacji składu 
chemicznego stopu osnowy poprzez zwiększenie udziału wagowego magnezu do 2% 
i strontu do 0.03% oraz zastosowanie zbrojenia cząstkami SiC o wielkości 45 µm i udziale 
objętościowym 10% w procesie wytwarzania zawiesiny kompozytowej z przeznaczeniem 
do odlewania kokilowego tłoków. 

4.1.4 Podsumowanie 

Przedstawione w cyklu publikacji powiązanych tematycznie z zagadnieniem pod tytułem 
„Aspekty technologiczne wytwarzania kompozytowych tłoków do sprężarek powietrza” 
wyniki prac badawczych wykazały, że opracowana procedura wytwarzania zawiesiny 
kompozytowej umożliwia kształtowanie półwyrobów tłoka z wykorzystaniem technologii 
odlewania kokilowego.  

Jako istotne osiągnięcie w dziedzinie inżynierii materiałowej należy wskazać wyniki prac 
badawczych dotyczące doboru składu fazowego kompozytu (rodzaju, wielkości i udziału 
objętościowego zbrojenia), a zwłaszcza badania dotyczące modyfikacji składu chemicznego 
stopu osnowy pod kątem uzyskania zwilżania i trwałego połączenia w układzie metal – 
ceramika. 

Zrealizowane prace badawcze wykazały korzystne oddziaływanie magnezu i strontu, 
zarówno w fazie wytwarzania, jak i w czasie krzepnięcia zawiesiny kompozytowej. 
Na podstawie badań struktury, w tym analiz SEM - EDS zidentyfikowano fazy z ukadu Mg-O-
Sr powstające na granicy rozdziału cząstka-osnowa. Wykazano, że dodatek 2% wag. Mg 
i 0.03% wag. Sr ogranicza reaktywność w układzie aluminium – węglik krzemu i hamuje 
powstawanie fazy Al4C3. Uzyskanie trwałego połączenia na granicy cząstka – osnowa 
umożliwiło późniejszą obróbkę skrawaniem odlewów kompozytowych. Jak wykazały badania 
powierzchni płaszcza tłoka, w wyniku kontaktu narzędzia skrawającego z twardą cząstką 
ceramiczną następuje jej rozkruszenie, natomiast brak jest śladów wyrywania cząstek 
z osnowy co świadczy o ich trwałym połączeniu.  
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(b) (c) 

  
(d) (e) 

Rys. 5. Struktura kompozytu AlSi7Mg2Sr003/SiC (10% obj.): (a) obraz LM, (b) obraz SEM, 
powierzchniowy rozkład pierwiastków na granicy rozdziału pomiędzy osnową i  zbrojeniem 
(c) Sr K, (d) Mg K, (e) O K. 

Zrealizowane w warunkach przemysłowych prace badawcze wykazały, że modyfikacja 
składu chemicznego stopu AlSi7Mg0.6, proces homogenizacji zawiesiny oraz proces 
odlewania kokilowego i obróbka skrawaniem pozwalają na wytworzenie tłoków 
kompozytowych, które mogą być stosowane w sprężarce powietrza. 

Opracowana technologia wytwarzania tłoków kompozytowych w oparciu o metodę 
ciekłofazową wytwarzania zawiesiny kompozytowej została wyróżniona w konkursie 
organizowanym przez Konsorcjum Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki 
Śląskiej oraz Spółkę Celową Innowacje Politechniki Śląskiej Sp. z o.o. w ramach projektu 
Inkubator Innowacyjności +. Panel ekspertów zasiadających w Komitecie Inwestycyjnym 
projektu uchwałą 1/RJO5/FSB/2017 z dnia 25.09.2017 przyznał wsparcie finansowe 
związane z wykonaniem dalszych prac przedwdrożeniowych. Efektem tych prac ma być 
wskazanie korzyści z zastosowania tłoków kompozytowych w sprężarkach powietrza 
i ewentualna komercjalizacja opracowanego rozwiązania technologicznego. 
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5 Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze 
5.1 Działalność prowadzona przed uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych 

Metody wytwarzania kompozytów o osnowie aluminium zbrojonych cząstkami 
ceramicznymi oraz możliwości modyfikowania ich właściwości stanową przedmiot mojego 
zainteresowania badawczego od czasu wyboru kierunku dyplomowania w trakcie studiów 
wyższych magisterskich na Wydziale Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu 
i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Katowicach. Tematem mojej pracy dyplomowej 
magisterskiej przygotowanej w 1995 roku pod opieką promotorską dr inż. Józefa Śleziony 
była „Ocena krzepnięcia kompozytu aluminium – cząstki ceramiczne”.  

W roku 1999 rozpocząłem czteroletnie studia doktoranckie w zakresie „Inżynieria 
Materiałowa i Metalurgia” na Wydziale Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu 
Politechniki Śląskiej w Katowicach. Początkowo obszar mojej działalności badawczej 
realizowanej w zespole profesora Józefa Śleziony obejmował zagadnienia związane 
z krzepnięciem materiałów kompozytowych w różnych warunkach odprowadzania ciepła 
oraz możliwościami sterowania rozmieszczeniem faz zbrojących w kompozytach 
metalicznych. W tym czasie uczestniczyłem w realizacji statutowych prac badawczych 
realizowanych w Katedrze Technologii Stopów Metali i Kompozytów w zakresie wytwarzania 
i kształtowania właściwości kompozytów metalowych. Zakres tych badań obejmował 
wytworzenie w procesie mechanicznego mieszania kompozytów o osnowie stopów AlSi 
zbrojonych cząstkami ceramicznymi SiC i Al2O3. Moim osiągnięciem było opracowanie 
sposobu analizy rzeczywistych krzywych krzepnięcia materiałów kompozytowych. Wyniki 
prac badawczych w tym obszarze zostały opublikowane w 7 artykułach w krajowych 
czasopismach naukowych (z czego w 2 publikacjach byłem głównym autorem) 1.  

W latach 2001-2004 uczestniczyłem w realizacji projektu badawczego PBZ-KBN-
041/T08/08-10, pt. „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów na osnowie faz 
międzymetalicznych w procesach reaktywnej infiltracji i spiekania”. W oparciu o metodę 
wprowadzania cząstek do ciekłego metalu w trakcie mieszania mechanicznego opracowałem 
sposób wytworzenia zbrojenia in situ cząstkami dyspersyjnymi i fazami międzymetalicznymi. 
Zrealizowane badania w tym obszarze były podstawą do otwarcia w dniu 19 lutego 2002 
roku przewodu doktorskiego realizowanego na Wydziale Inżynierii Materiałowej, Metalurgii 
i Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Decyzją Rady Wydziału promotorem 
w przewodzie doktorskim został prof. dr hab. inż. Józef Śleziona. W tym czasie główny 
zakres realizowanych przeze mnie badań dotyczył ograniczenia reaktywności w układzie 
ciekłe aluminium ilmenit i syntezy dyspersyjnych cząstek Al2O3 oraz faz 
międzymetalicznych. Moim osiągnięciem w tym zakresie jest współautorstwo 5 artykułów 
opublikowanych w krajowych czasopismach naukowych (z czego w 3 pracach byłem 
głównym autorem) 2.  

Ponadto rezultaty prac badawczych, w których uczestniczyłem były opublikowane w 12 
recenzowanych materiałach konferencyjnych i prezentowane przeze mnie w trakcie 
7 konferencji naukowych, w tym w trakcie konferencji Junior Euromat 2002 i Euromat 2003 
w Lozannie w Szwajcarii.  

                                                             
1 Załącznik 3 p. II.E. a) poz. 1-5, 7, 10 
2 Załącznik 3 p. II E. a) poz. 6, 8, 9, 11, 12 
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W dniu 27 kwietnia 2004 roku po przedstawieniu rozprawy doktorskiej „Otrzymywanie 
kompozytów o osnowie aluminiowej z wykorzystaniem reaktywnych tlenków żelaza 
i tytanu” uzyskałem stopień doktora nauk technicznych w zakresie dziedziny inżynieria 
materiałowa.  

5.2 Działalność prowadzona po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych 

1 września 2004 rozpocząłem pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Technologii 
Stopów Metali i Kompozytów na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechniki 
Śląskiej w Katowicach. Od początku moja działalność badawcza w zespole prof. dr hab. inż. 
Józefa Śleziony dotyczyła zagadnień związanych z metodami wytwarzania metalowych 
materiałów kompozytowych w oparciu o procesy ciekłofazowe.  

Kontynuując pracę w projekcie pt. „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów 
na osnowie faz międzymetalicznych w procesach reaktywnej infiltracji i spiekania” (PBZ-
KBN-041/T08/08-10, kier. prof. dr hab. inż. Józef Śleziona) brałem udział w badaniach 
dotyczących wytwarzania proszków kompozytowych. Główny zakres realizowanych przeze 
mnie prac badawczych dotyczył doboru parametrów procesu wytwarzania kompozytów 
in situ w oparciu o metodę zawiesinową. Jednym z osiągnięć tego projektu było 
opracowanie metody wytwarzania proszków kompozytowych zawierających dyspersyjne 
cząstki Al2O3 oraz fazy Al3Fe i Al3Ti w osnowie aluminium. Wyniki tych prac zostały 
opublikowane w 4 artykułach 3 i były prezentowane przeze mnie na 2 międzynarodowych 
konferencjach naukowych. 

Zagadnienia związane z opracowaniem metod wytwarzania kompozytów in situ 
w procesach ciekłofazowych były przedmiotem realizowanych przeze mnie prac badawczych 
w kolejnym projekcie badawczym pt. „Kompozyty na osnowie aluminium umacniane 
dyspersyjnie cząstkami azotków wytwarzanymi in situ w ciekłym metalu” w latach 2005 – 
2008 (KBN 3/T08A 005 29, kier. prof. dr hab. inż. Józef Śleziona). Głównym celem naukowym 
tego projektu było poznanie mechanizmów tworzenia dyspersyjnych faz azotkowych 
powstających podczas azotowania ciekłego stopu aluminium. Zakres zrealizowanych badań 
obejmował: badania kinetyki tworzenia faz azotkowych, dobór dodatków modyfikujących 
skład stopu, badania technologiczne mające na celu dobór parametrów reakcji takich jak: 
temperatura, ciśnienie i czas reakcji. W trakcie realizacji prac technologicznych 
zaprojektowano retortę reakcyjną, która umożliwiała bezpośrednie oddziaływanie ciśnienia 
300 kPa azotu na lustro ciekłego metalu i prowadzenie procesu bezpośredniego azotowania. 
Mechanizm tworzenia faz AlN w bezpośredniej reakcji azotu z ciekłym aluminium został 
przedstawiony w 5 artykułach 4 i był prezentowany przeze mnie na 2 międzynarodowych 
konferencjach naukowych. Moim osiągnięciem w tym zakresie było opracowanie 
parametrów procesu azotowania ciekłego stopu. 

Jednym z moich głównych osiągnięć naukowych jest współudział w opracowaniu 
procedur technologicznych wytwarzania odlewów kompozytowych. W ramach realizacji 
projektu „Nowe tworzywa i procesy technologiczne w odlewnictwie – zadania badawcze 
pt. „Opracowanie technologii wytwarzania zawiesin kompozytowych stop Al-cząstki 
ceramiczne; Wytworzenie gąsek i wlewków kompozytowych (PBZ/II.4.2/2005), Weryfikacja 
parametrów technologii wytwarzania kompozytów; Opracowanie procedur 
technologicznych wytwarzania odlewów kompozytowych. (PBZ/II.5.2/2005)” (PBZ-KBN-
                                                             
3 Załącznik 3 p. II A. poz. 1 i E. d) poz. 1, 5, 37 
4 Załącznik 3 p. II E. d) poz. 9, 12, 18, 22, 23 
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114/T08/2004, kier. prof. dr hab. inż. Józef Śleziona) uczestniczyłem jako główny 
wykonawca w pracach związanych z doborem parametrów procesu wytwarzania zawiesin 
kompozytowych. Zakres zrealizowanych przeze mnie badań obejmował między innymi dobór 
parametrów homogenizacji zawiesiny kompozytowej, ocenę lejności materiałów 
kompozytowych oraz analizę procesu krzepnięcia odlewów. Wyniki tych prac zostały opisane 
w trzech rozdziałach zawartych w monografii „Innowacje w Odlewnictwie” 5, pod redakcją 
J. Sobczaka, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2009. Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji 
prac badawczych w tym projekcie PBZ wykorzystałem w kolejnym projekcie badawczym 
pt. „Kształtowanie funkcjonalnej warstwowej struktury odlewów kompozytowych 
zawierających zbrojenie heterofazowe” (KBN 3/T08D 024 28, kier. dr inż. Anna Dolata), 
którego głównym celem było kształtowanie struktury odlewów kompozytowych w procesie 
odlewania do form wirujących. W projekcie tym uczestniczyłem w pracach związanych 
z wytwarzaniem zawiesin o zbrojeniu heterofazowym (mieszaniną cząstek SiC i węgla 
szklistego), realizowałem również prace badawcze związane z określeniem wpływu zbrojenia 
heterofazowego na warunki procesu krzepnięcia odlewów. Wyniki tych prac badawczych 
zostały opublikowane w 9 artykułach 6. Moim osiągnięciem w tym zakresie była analiza 
wpływu rodzaju cząstek zbrojenia na sposób krzepnięcia kompozytu. 

Ocena możliwości zastosowania metody zawiesinowej do wytwarzania kompozytów 
o osnowie srebra była główną tematyką prac badawczych realizowanych przeze mnie 
w projekcie pt. „Nowe materiały na osnowie srebra i z dodatkami srebra do zastosowań 
w nowoczesnych dziedzinach gospodarki” (PBZ-KBN-103/T08/2003, kier. prof. dr hab. inż. 
Józef Śleziona). W projekcie tym uczestniczyłem w pracach związanych z wytworzeniem 
koncentratów zawierających cząstki ceramiczne w osnowie srebra oraz w badaniach 
właściwości wytrzymałościowych kompozytów o osnowie srebra i kompozytów o osnowie 
polimerowej zawierających cząstki srebra. Wyniki prac badawczych zrealizowanych w tym 
projekcie zostały przedstawione w dwóch rozdziałach w monografii „Nowe materiały 
na osnowie srebra i z dodatkiem srebra do zastosowań w nowoczesnych dziedzinach 
gospodarki” wydanej przez Instytut Metali Nieżelaznych w 2007 7. 

Jako osiągnięcie uważam także mój współudział w zaprojektowaniu i budowie 
stanowiska doświadczalnego do infiltracji struktur porowatych. Stanowisko PTA 8-PrGC 
zostało zbudowane w firmie Czylok w ramach realizacji międzynarodowego 
niewspółfinansowanego projektu pt. „Kompozyty o osnowie aluminiowej ze wzmocnieniem 
tekstylnym typu 3-D (3D-CF/Al-MMC) dla elementów podlegających złożonym 
obciążeniom w przemyśle samochodowym i w budowie maszyn, Zadanie PL2: 
Opracowanie osnowy na bazie stopu metali lekkich i jej obróbki cieplnej dla kompozytów 
wzmacnianych włóknem węglowym” (106/N-DFG/2008/0, kier. prof. dr hab. inż. Józef 
Śleziona). Projekt ten realizowany był w ramach bilateralnego polsko - niemieckiego projektu 
badawczego wspólnie z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, 
Wydziałem Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, Instytutem Odlewnictwa w Krakowie 
oraz Technische Universität Dresden, Instytut für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK) 
i Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Department Werkstoffwissenschaften. 
Celem projektu było opracowanie teoretycznych i technologicznych podstaw wytwarzania 
nowej generacji metalicznych materiałów kompozytowych o małej gęstości, jak również 

                                                             
5 Załącznik 3 p. II E. c) poz. 3 - 5 
6 Załącznik 3 p. II E. d) poz. 6, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24 
7 Załącznik 3 p. II E. c) poz. 1 - 2 
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metod ich projektowania w zależności od prognozowanych warunków pracy. Wynikiem 
pierwszej fazy projektu było opracowanie sposobu preparacji powierzchni włókien 
węglowych oraz modyfikacji stopów aluminium. W ramach realizacji zadania PL2 
uczestniczyłem w pracach związanych o doborem składu chemicznego stopu osnowy, 
a przede wszystkim w badaniach technologicznych związanych z ocena zdolności metalu 
do wypełniania wnęki formy. Współuczestniczyłem w opracowaniu procedury wytwarzania 
na stanowisku PTA 8 PrGC kompozytów o osnowie stopu AlSi9 zbrojonych włóknem 
węglowym w postaci tkanin 2D i 3D. Moim osiągnięciem było opracowanie procedury 
modyfikacji stopu bazowego. Uzyskane wyniki prac zrealizowanych w ramach konsorcjum 
były podstawą do ubiegania się o realizację w latach 2010 – 2012 drugiej fazy projektu. Jako 
kierownik zadania PL2 w drugiej fazie projektu 796/N-DFG/2010/0 uczestniczyłem w pracach 
związanych z doborem składu chemicznego stopu osnowy z uwzględnieniem specyfiki 
przyjętych procesów technologicznych (infiltracja GPI, proces die-cast) oraz wytworzeniem 
stopów w ilości niezbędnej do realizacji projektu dla różnych warunków infiltracji preform. 
Zrealizowany zakres badań obejmował również ocenę właściwości stopów w stanie ciekłym, 
analizę zjawisk zachodzących w czasie krzepnięcia metalu oraz ocenę możliwości infiltracji 
tkanin węglowych metodą ciśnieniowo-próżniową. Uzyskane wyniki prac badawczych 
zostały przedstawione w 8 publikacjach 8 i podsumowane w monografii „Textile reinforced 
carbon fibre/aluminium matrix composites for lightweight applications” pod redakcją A. 
Boczkowskiej i M. Gude (Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2014 9). W ramach realizacji prac 
badawczych odbyłem staż naukowy w Technische Universität Dresden, Instytut für Leichtbau 
und Kunststofftechnik (ILK), Niemcy (łącznie 14 dni). Dodatkowo w trakcie realizacji projektu 
miałem możliwość odbycia wizyt studyjnych w laboratoriach wszystkich partnerów projektu. 

Moim niewątpliwym osiągnięciem jest uzyskanie w 2017 roku patentu na „Sposób 
wytwarzania tłoka z lokalnym wzmocnieniem w postaci kształtki kompozytowej” 10. Patent 
ten jest efektem mojej wieloletniej współpracy z producentem tłoków, firmą Złotecki 
Sp. z o.o.. W ramach „Programu Pilotażowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 
Voucher Badawczy” i „Kujawsko-Pomorskie – Region otwarty na Innowacje” odbyłem staż 
przemysłowy i uczestniczyłem w realizacji prac B+R dotyczących opracowania indywidualnej 
koncepcji w zakresie innowacji procesu odlewania prefabrykatów tłoka przeznaczonego 
do pracy w podwyższonych temperaturach. 

Poza przedstawionym cyklem 11 publikacji powiązanych tematycznie z zagadnieniem 
„Aspekty technologiczne wytwarzania kompozytowych tłoków do sprężarek powietrza”, 
mój dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje 61 publikacji w tym 8 rozdziałów 
w monografiach. Jestem głównym autorem 11 i współautorem 42 artykułów, które zostały 
opublikowane w czasopismach międzynarodowych lub krajowych po uzyskaniu przeze 
mnie stopnia doktora nauk technicznych. Zestawienie wszystkich publikacji w czasopismach 
naukowych przedstawiają tabele 2 i 3. 

  

                                                             
8 Załącznik 3 p. II A. poz. 6 p. II E. d) poz. 20, 26, 27, 31, 32, 34, 35 
9 Załącznik 3 p. II E. c) poz. 7, 8 
10 Załącznik 3 p. II C. poz. 2 
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Tabela 2. Wykaz publikacji w czasopismach indeksowanych w bazie JCR 
lp. czasopismo rok  Liczba 

cytowań 
IF Punkty MNiSW 

 - wykazane w cyklu publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego 

1 Solid State Phenomena 2011 12  20 
2 Solid State Phenomena 2012 10  10 

3 Archives of Metallurgy and Materials 2016 2 0,571 30 

4 Archives of Metallurgy and Materials 2016 1 0,571 30 
5 Materials 2018 0 2,654 35 

razem 25 3,796 125 

 - pozostałe publikacje 
6 Journal of Materials Processing Technology 2005 5 0,592 20 
7 Steel Research International 2012 9 0,493 25 
8 Materials Science and Engineering, IOP Conf. 

Series 
2012 18  10 

9 Solid State Phenomena 2012 9  10 
10 Solid State Phenomena 2012 5  10 
11 Solid State Phenomena 2012 0  10 
12 Metalurgija 2013 12 0,755 25 
13 Jurnal of Materials Science and Technology 2015 7 2,267 35 
14 Materials Today: Proceedings 2016 2  15 
15 Materials Today: Proceedings 2016 1  15 
16 Acta Physica Polonica A 2016 0 0,469 15 
17 Composites Theory and Practice 2017 0  11 

razem 68 4,576 201 

suma 93 8,372 326 
 

Tabela 3. Wykaz publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych 
lp. czasopismo liczba artykułów Punkty MNiSW 

- wykazane w cyklu publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego 

1 Archives of Foundry Engineering 3 24 
2 Kompozyty (Composites) 1 6 
3 Inżynieria Materiałowa 1 13 
4 Mechanik 1 11 

 razem 6 54 

- pozostałe publikacje 
5 Archiwum Odlewnictwa, Archives of Foundry Engineering 8 51 

6 Archives of Materials Science and Engineering 5 30 
7 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 5 39 
8 Inżynieria Biomateriałów 1 9 
9 Inżynieria Materiałowa 4 24 
10 Journal of Achievements in Materials and Manufacturing 

Engineering 
4 24 

11 Kompozyty (Composites) 7 46 
12 Mechanik 2 18 
13 Rudy i Metale Nieżelazne 1 9 
14 Solid State Phenomena 3 20 
15 Tworzywa Sztuczne w Przemyśle 1 2 

 razem 41 272 

 suma 47 320 
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W ramach uczestnictwa w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych 
z zakresu inżynierii materiałowej wygłosiłem 30 referatów.  

Według listy Journal Citation Reports (JCR) sumaryczny Impact Factor zgodnie z rokiem 
opublikowania 17 artykułów, w których jestem autorem lub współautorem wynosi 8.372, 
a indeks Hirscha obliczany wg. bazy Web of Science, Clarivate Analytics wynosi 7. Liczba 
cytowań tych prac wynosi 93 (bez autocytowań 69).  

6 Działalność dydaktyczna 

W latach 2004-2005 ukończyłem studium pedagogiczne dla nauczycieli akademickich 
prowadzone przez Ośrodek Badań i Doskonalenia Dydaktyki Politechniki Śląskiej. 

Od początku mojej pracy na stanowisku adiunkta na Wydziale Inżynierii Materiałowej 
i Metalurgii prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunkach kształcenia: inżynieria materiałowa, 
zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka przemysłowa oraz metalurgia. Moja 
działalność dydaktyczna skupiała się głównie na prowadzeniu zajęć laboratoryjnych 
w zakresie technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych i wytwarzania kompozytów oraz 
oceny właściwości mechanicznych tworzyw sztucznych i kompozytów. Byłem opiekunem 
studenckiego laboratorium modelowania procesów odlewania z wykorzystaniem 
oprogramowania MagmaSoft. Zgodnie z wymaganiami systemu zapewnienia jakości 
kształcenia na wydziale jestem obecnie odpowiedzialny za przedmiot projektowanie 
i mechanika materiałów kompozytowych, który obejmuje zajęcia prowadzone w formie 
wykładu i projektu.  

Byłem promotorem 17 prac magisterskich i 6 prac inżynierskich realizowanych 
na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechniki Śląskiej. Przygotowałem 
6 recenzji prac magisterskich. 

W latach 2007-2014 w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych 
im. prof. Meissnera w Ustroniu prowadziłem zajęcia dydaktyczne w formie wykładów 
i laboratoriów z przedmiotów: kompozyty i tworzywa sztuczne oraz technologie wytwarzania 
i przetwarzania materiałów niemetalicznych. Prowadziłem także seminarium dyplomowe 
i byłem promotorem 8 prac inżynierskich. 

W latach 2007-2013 prowadziłem w języku angielskim seminaria (łącznie 50 godzin) 
w ramach programu Erasmus w Technische Universität Dresden, Instytut für Leichtbau und 
Kunststofftechnik. 

W latach 2009-2015 uczestniczyłem w projekcie w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego - Projekt POKL.04.01.01-00-386/09-00 (FSD-57/RM4/2009) 
pt.: „Otwarcie nowego kierunku studiów i nowych specjalności oraz organizacja 
specjalistycznych kursów w Politechnice Śląskiej wraz z systemem staży dla kadry 
akademickiej uczelni” realizując zajęcia dydaktyczne wraz z konsultacjami na kierunku 
informatyka przemysłowa. 

W 2016 roku otrzymałem zespołową nagrodę JM Rektora Politechniki Śląskiej – III stopnia 
za osiągnięcia dydaktyczne. 

Jestem promotorem pomocniczym przewodu doktorskiego mgr inż. Jolanty Cyboroń, 
pt. „Wpływ kształtowania materiałów kompozytowych o osnowie stopów aluminium 
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z udziałem cząstek ceramicznych na ich właściwości” otwartego w 2015 roku na Wydziale 
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

7 Działalność organizacyjna 

W ramach działalności organizacyjnej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, 
Politechniki Śląskiej czynnie uczestniczę w pracach wydziałowych Komisji ds. rekrutacji 
i Komisji ds. rozkładów zajęć. Jestem członkiem Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji 
Dyscyplinarnej ds. Studentów Politechniki Śląskiej na okres kadencji 2016 – 2020.  

W latach 2012-2014 byłem edytorem zeszytów Solid State Phenomena – Light Metals 
Alloys, za co zostałem wyróżniony zespołowa nagrodą JM Rektora Politechniki Śląskiej – 
III stopnia za osiągnięcia organizacyjne.  

Uczestniczę w procesie recenzowania publikacji w czasopismach naukowych. 
Przygotowałem recenzje 22 artykułów, z czego 8 ukazało się w czasopismach indeksowanych 
w bazie Web of Science, Clarivate Analytics. Od 2016 roku jestem członkiem komitetu 
recenzentów czasopisma Composite Materials, wydawanego przez Science Publishing Group 
INC, NY, USA.  

Byłem członkiem międzynarodowego komitetu technicznego konferencji International 
Workshop on Materials Science and Mechanical Engineering (IWMSME 2017, Kunming, 
Chiny, 2017) i współprzewodniczącym sesji na międzynarodowych konferencjach 
naukowych: Metale Lekkie 2013 (Niepołomice, 2013) organizowanej przez IMN OML 
w Skawinie i International Conference on Composite Structures ICCS 18 (Lizbona, Portugalia, 
2015). 

W latach 2012-2014 byłem członkiem Rady Wydziału Inżynierii Dentystycznej w Wyższej 
Szkole Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. prof. Meissnera w Ustroniu. 

We wrześniu 2016 roku decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach zostałem 
ustanowiony biegłym sądowym z zakresu inżynieria materiałowa, materiałoznawstwo 
w zakresie metali lekkich, materiałów kompozytowych i tworzyw sztucznych. Od tego czasu 
wykonałem 15 opinii na zlecenie organów sądowych. Uczestniczyłem również w pracach 
zespołu ekspertów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechniki Śląskiej, który 
w latach 2016 – 2017 przygotowywał opinie na zlecenie organów sądowych. 

Jestem ekspertem JSC National Center of Science and Technology Evaluation, 
Ministerstwa Edukacji i Nauki w Kazachstanie. W 2017 roku oceniałem projekt w programie 
„Grant funding of scientific and technical research 2018-2020”. 
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8 Zestawienie osiągnięć zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie kryteriów oceny 
osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. Nr 
196, poz. 1165) 

 
Kryterium według § 3 p. 4, § 4 i § 5 Rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. 196 poz. 1165) 
 

Wypełnienie 
kryterium Liczba 

Publikacje naukowe w czasopismach znajdujące się w bazie 
Journal Citation Reports (JCR) 
* uwzględnione w wykazie publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe 

Tak 12+5* 

Zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne 
i technologiczne Tak 6 

Udzielone patenty, zgłoszenia patentowe międzynarodowe 
i krajowe Tak 2+1 

Monografie, publikacje naukowe w czasopismach 
międzynarodowych lub krajowych 
* uwzględnione w wykazie publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe 

Tak 8+41+6* 

Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac 
badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych Tak 20 

Recenzowane materiały konferencyjne Tak 38 

Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports 
(JCR), zgodnie z rokiem opublikowania  8,372** 

Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS) 93** 
(bez autocytowań 69)** 

Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS) 7** 

Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami 
badawczymi oraz udział w takich projektach Tak 3+11 

Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową lub 
artystyczną Tak 1 

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych 
konferencjach / (Aktywny udział w międzynarodowych 
i krajowych konferencjach naukowych) 

Tak 30/(50) 

Udział w programach europejskich lub krajowych  Tak 8 

Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych 
i krajowych konferencji naukowych Tak 3 

Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione wyżej Tak 5 

Udział w konsorcjach i sieciach badawczych Tak 2 

Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy Tak 3 




