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RECENZJA 
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pt. „Azotowanie jarzeniowe tytanu przy potencjale uzupełniającym z zastosowaniem 

ekranu aktywnego” 

 

Recenzję rozprawy doktorskiej mgr inż. Krystiana Maźniaka opracowałem zgodnie z 

uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki 

Częstochowskiej z dnia 26.01.2016 r., na zlecenie Dziekana Wydziału, Pana Prof. dr hab. inż. 

Zbigniewa Stradomskiego na podstawie pisma R-WIPiTM-42/2016 z dnia 29.01.2016 r. 

1. Analiza pracy 

Rozprawa doktorska pt. „Azotowanie jarzeniowe tytanu przy potencjale uzupełniającym z 

zastosowaniem ekranu aktywnego” związana jest z perspektywicznym kierunkiem rozwoju 

inżynierii materiałowej dotyczącym wytwarzania warstw azotowanych na materiałach, w 

przypadku których stosowanie konwencjonalnych metod azotowania gazowego jest 

utrudnione lub wręcz niemożliwe. Zastosowana metoda azotowania jarzeniowego jest w 

ostatnim okresie intensywnie rozwijana w inżynierii materiałowej w celu zwiększania 

twardości i odporności na zużycie przez tarcie stopów tytanu, niklu, czy stali austenitycznych. 

Powszechnie znanym faktem jest, że stosowanie konwencjonalnego azotowania gazowego 

w odniesieniu do tytanu i jego stopów jest utrudnione z powodu ryzyka nawodorowania i 

wystąpienia kruchości wodorowej, a także z powodu skłonności tych materiałów do 

pasywacji, co wiąże się z koniecznością usuwania tlenków tytanu blokujących dyfuzję azotu, 

czyli odpowiedniej aktywacji powierzchni. Jednocześnie azotowanie gazowe tytanu i jego 

stopów wymaga stosowania wysokiej temperatury i długich czasów procesu. Azotowanie w 

warunkach wyładowania jarzeniowego umożliwia usunięcie warstw tlenkowych już w 

początkowej fazie procesu przez t.zw. „rozpylanie katodowe”, eliminując konieczność 

wstępnej aktywacji powierzchni. Główne problemy technologiczne klasycznego azotowania 
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jarzeniowego to t.zw. „efekt krawędziowy”, istotny wpływ kształtu azotowanych elementów 

na rozkład temperatury oraz występowanie t.zw. „katod wnękowych”. Wyeliminowanie tych 

problemów wymaga stosowania zaawansowanych metod azotowania jarzeniowego, m.in. z 

wykorzystaniem ekranu aktywnego, czy t.zw. „potencjału uzupełniającego”. 

Tym właśnie problemom poświęcił Autor, mgr inż. Krystian Maźniak, sporo uwagi w 

analizowanej rozprawie doktorskiej, badając kinetykę wzrostu i wybrane właściwości 

użytkowe warstw azotowanych jarzeniowo z zastosowaniem ekranu aktywnego i potencjału 

uzupełniającego.  

1.1. Analiza stanu zagadnienia 

Autor podzielił pracę na osiem głównych rozdziałów, poprzedzonych „Wprowadzeniem”, w 

którym sygnalizuje, jakie zagadnienia będą opisane w pracy. Rozdział 1 „Przegląd 

literaturowy” dotyczył analizy stanu zagadnienia i został podzielony na siedem części. W 

pierwszych trzech częściach tego rozdziału Autor przedstawił ogólną charakterystykę tytanu i 

jego stopów oraz zastosowania tych materiałów. Czwarta część „Inżynieria powierzchni 

tytanu” opisuje głównie metody wytwarzania warstw powierzchniowych na tytanie, takie, jak: 

utlenianie, nawęglanie, azotowanie, borowanie, ale także objętościową obróbkę cieplną, 

odporność korozyjną i odporność na zużycie przez tarcie tytanu i jego stopów. Ostatnie trzy 

części przeglądu literaturowego zawierają: szczegółową charakterystykę azotowania 

jarzeniowego z uwzględnieniem zaawansowanych metod realizacji tego procesu, 

dotychczasowe efekty procesu azotowania jarzeniowego tytanu i jego zastosowania.  

W analizie stanu zagadnienia Autor zwraca uwagę na wszystkie wady procesu azotowania 

gazowego tytanu i jego stopów (możliwość nawodorowania i konieczność odpowiedniej 

aktywacji powierzchni, wysoka temperatura i długi czas procesu). Opisuje możliwości 

aktywacji powierzchni różnymi metodami. Aktywacja taka może odbywać się poprzez 

trawienie wskutek wprowadzenia do atmosfery azotującej aktywnych gazów (np. NH4Cl lub 

HCl), wytwarzanie powłok aktywnych (fosforanowych, niklowych lub siarkowych), bądź 

przez szlifowanie i polerowanie, czy wstępną obróbkę jarzeniową. Wskazuje też zalety 

(szybka aktywacja powierzchni wskutek rozpylania katodowego) oraz niekorzystne zjawiska 

zachodzące podczas tradycyjnego azotowania jarzeniowego (t.zw. „efekt krawędziowy”, 

wpływ kształtu azotowanych elementów na rozkład temperatury oraz występowanie t.zw. 

„katod wnękowych”). Autor wskazuje, że zastosowanie ekranu aktywnego powoduje 

zminimalizowanie tych problemów. Zauważa jednak, że potencjał plazmy ma wartość 

niewystarczającą do generowania korzystnych efektów rozpylania katodowego. 
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Spolaryzowanie azotowanych elementów dodatkowym zewnętrznym źródłem zasilania, czyli 

zastosowanie t.zw. „potencjału uzupełniającego” z zakresu 30-500 V umożliwia zdaniem 

Autora precyzyjną kontrolę i regulację energii w polu spadku katodowego zastosowanego 

potencjału uzupełniającego. Taka zmodyfikowana metoda azotowania w warunkach 

wyładowania jarzeniowego skutkowała wzrostem twardości powierzchniowej i 

przyspieszeniem kinetyki wzrostu warstwy azotowanej na stali. Autor wykazał się dogłębną 

wiedzą odnośnie procesu azotowania jarzeniowego i jego aspektów praktycznych. 

Cały ten fragment pracy jest poparty dobrze dobranymi pozycjami literaturowymi z 

uwzględnieniem najnowszych publikacji, porusza wszystkie najważniejsze problemy 

związane z rozwiązaniem postawionego problemu naukowego i wskazuje na szeroką wiedzę 

Autora w różnych dziedzinach. 

Uwagi i wątpliwości do tej części pracy 

1. Pewne wątpliwości budzi strona redakcyjna tego rozdziału. Wydaje się, że część zagadnień 

zaprezentowanych w rozdziale „1.4 Inżynieria powierzchni tytanu” powinna być 

zaprezentowana na początku przeglądu literaturowego, w punktach dotyczących ogólnej 

charakterystyki tytanu i jego stopów oraz ich zastosowań. Chodzi o fragmenty opisujące 

objętościową obróbkę cieplną, odporność korozyjną, czy odporność na zużycie przez tarcie 

tytanu i jego stopów. Takie podejście nadałoby przeglądowi literaturowemu charakter 

bardziej logicznego wywodu, uwypukliłoby te cechy tytanu i jego stopów, które Autor 

zamierza poprawiać stosując odpowiednio dobraną obróbkę powierzchniową spośród różnych 

dostępnych metod. Brakuje też krótkiego podsumowania analizy stanu zagadnienia, w którym 

Autor w syntetyczny sposób wskazałby dotychczasowy stan wiedzy i lukę w doniesieniach 

literaturowych, którą chciał wypełnić.  

2. We wstępie rozdziału „1.4 Inżynieria powierzchni tytanu” Autor próbuje klasyfikować 

metody stosowane w inżynierii powierzchni tytanu na podstawie prac [56, 57]. Wydaje się, że 

podział ten jest dość sztuczny, nieprecyzyjny i trudny do uzasadnienia. Klasyfikacja tych 

metod w odniesieniu do tytanu nie odbiega przecież od klasyfikacji metod stosowanych dla 

innych materiałów metalicznych, opisanych szczegółowo w pracy profesorów T. 

Burakowskiego i T. Wierzchonia „Inżynieria powierzchni metali”, WNT, Warszawa, 1995. 

Klasyfikacja technologii otrzymywania warstw powierzchniowych obejmuje technologiczne 

warstwy wierzchnie wytwarzane metodami ubytkowymi lub bezubytkowymi oraz powłoki 

wytwarzane metodami przyrostowymi. Stosowane są w tym zakresie różne techniki 

wytwarzania, np. w odniesienu do warstw wierzchnich: obróbka cieplno-chemiczna, cieplna 

powierzchniowa, jarzeniowa, laserowa, elektronowa, nagniatanie, a w odniesieniu do powłok: 
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galwanotechnika, lakiernictwo, techniki CVD i PVD, obróbka detonacyjna, spawalnictwo, 

natryskiwanie cieplne itp. 

3. Autor stosuje dość powszechnie w pracy termin „zużycie ścierne”. Jest to tylko jeden z 

mechanizmów zużycia tytanu i jego stopów, co zresztą Autor zauważa w rozdziale 1.4.8. 

Bardziej właściwe byłoby stosowanie terminu „zużycie przez tarcie”, który obejmuje różne 

mechanizmy zużycia występujące również w przypadku tytanu i jego stopów obrobionych 

powierzchniowo. 

4. Na stronie 6 Autor napisał: „…..azotków [14],….”, podczas gdy pozycja [14] w spisie 

literatury dotyczy borowania. 

5. Na stronie 21 Autor napisał: „Wytworzona w procesach nawęglania warstwa węglika 

tytanu TiC jest powłoką…”. Brak w tym sformułowaniu konsekwencji. W rzeczywistości jest 

to bowiem technologiczna warstwa wierzchnia, ale nie powłoka. 

6. Na tej samej stronie 21 Autor stwierdził: „….istnieje możliwość wytworzenia warstw 

nawęglonych, zawierających węglik tytanu, o grubościach przekraczających 100 m. Jest to 

możliwe poprzez przetopienie laserowe warstwy grafitu osadzonej uprzednio na powierzchni 

tytanowego podłoża [84].” Sformułowanie takie jest nieprecyzyjne, bowiem faktycznie, są to 

warstwy zawierające TiC, ale warstwy kompozytowe, w których twardy węglik tytanu 

występuje w miękkiej osnowie tytanowej. Czytelnik może natomiast odnieść wrażenie, że 

można to odnieść wprost do warstw nawęglanych dyfuzyjnie. Poza tym, zastosowanie 

terminu „warstwa grafitu” jest także nieprecyzyjne, ponieważ w rzeczywistości jest to 

powłoka. 

7. Na stronie 24 Autor wskazał pracę [11] jako przykład borowania dyfuzyjnego metodą 

proszkową. W rzeczywistości praca ta dotyczy stopowania tytanu borem z zastosowaniem 

mikroplazmy. 

8. W rozdziale „1.4.6 Borowanie” Autor poprawnie sklasyfikował metody borowania zgodnie 

z pracą prof. Przybyłowicza [108], jednak nie ustrzegł się pewnych braków w 

prezentowanych przykładach. Autor nie uwypukla podstawowej zalety borowania 

elektrolitycznego tytanu, a mianowicie otrzymywania dość grubych warstw borkowych w 

stosunkowo krótkim czasie (15 min). Spośród metod fizycznych Autor wzmiankuje tylko o 

borowaniu plazmowym w atmosferze Ar-BCl3-H2. Całkowicie pomija dość powszechnie 

stosowane stopowanie tytanu i jego stopów borem (laserowe, czy z użyciem mikroplazmy), 

prowadzące do wytwarzania warstw kompozytowych zawierających borki tytanu TiB2 i TiB 

w miękkiej osnowie tytanowej. Nie wspomina też o procesach określanych jako „plasma 

paste boriding”, w których powierzchnia tytanu pokrywana jest pastą zawierającą boraks, a 
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wytwarzanie warstwy borowanej na tytanie odbywa się w warunkach wyładowania 

jarzeniowego w atmosferze Ar-H2 pod obniżonym ciśnieniem.  

Należy jednak podkreślić, że szeroka analiza stanu zagadnienia wymagała ogromnej pracy 

własnej Autora i przestudiowania bardzo wielu doniesień literaturowych, w tym najnowszych 

prac prezentowanych w renomowanych czasopismach.  

1.2. Tezy i cele pracy 

Drugi rozdział („Tezy i cele pracy”) wyjaśnia precyzyjnie intencje Autora, który na 

podstawie dokonanego przeglądu literatury sformułował dwie główne tezy pracy. Pierwsza z 

nich to możliwość ograniczenia niekorzystnych zjawisk zachodzących podczas azotowania 

jarzeniowego podłoża metalicznego przy zastosowaniu ekranu aktywnego i potencjału 

uzupełniającego, co spowoduje wytwarzanie warstw azotowanych o jednorodnych 

właściwościach. Druga teza wskazywała na zwiększenie głębokości wytwarzanych na tytanie 

warstw azotowanych z zastosowaniem takiej zaawansowanej metody azotowania 

jarzeniowego. 

Autor przedstawia też dwa główne cele pracy, naukowy i utylitarny. Celem naukowym 

pracy było określenie kinetyki azotowania jarzeniowego tytanu proponowaną metodą (z 

zastosowaniem ekranu aktywnego i potencjału uzupełniającego). Jako cel utylitarny Autor 

podał opracowanie podstaw technologii azotowania jarzeniowego tytanu zaproponowaną 

metodą. 

Postawione przez Autora tezy oraz sformułowane cele są jasne, precyzyjne i nie budzą 

żadnych wątpliwości. Wynikają wprost z przeprowadzonej analizy danych literaturowych i 

zmierzają do opracowania zaawansowanej metody azotowania jarzeniowego tytanu..   

1.3. Część doświadczalna 

Na część doświadczalną pracy składa się sześć kolejnych rozdziałów. Metodykę badań 

Autor przedstawił w pierwszych dwóch („Zakres badań” i „Metody badawcze”). Na 

podkreślenie zasługuje fakt, że na podstawie przeglądu literatury Autor opracował 

szczegółowy plan badań w postaci schematu zaprezentowanego na początku rozdziału 

trzeciego („Zakres badań”). Pozwala to zorientować się w intencjach Autora odnośnie 

planowanych eksperymentów. W kolejnych częściach tego rozdziału zaprezentowano 

materiał do badań (jego skład chemiczny, mikrostrukturę, wymiary próbek, sposób ułożenia 

próbek na katodzie) oraz szczegółowo opisano stanowisko badawcze, badania wstępne w celu 

doboru parametrów maksymalnego granicznego napięcia uzupełniającego (przy którym nie 

powstaje efekt krawędziowy) oraz dobrane m.in. na podstawie badań wstępnych parametry 
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procesu azotowania dla trzech wariantów obróbki: przy potencjale uzupełniającym, w 

potencjale plazmy oraz azotowania katodowego. Pokazano też rozmieszczenie próbek w 

komorze jarzeniowej podczas każdego z wariantów procesu. W rozdziale czwartym („Metody 

badawcze”) Autor zaprezentował metody, które zastosował do oceny mikrostruktury i 

właściwości wytworzonych warstw. Wykazał się bardzo dobrą znajomością nowoczesnych 

metod i technik badawczych oraz umiejętnością właściwego ich doboru. Wśród wielu metod 

zastosowanych w badaniach wytworzonych warstw powierzchniowych (mikroskopia świetlna 

i skaningowa, dyfrakcja rentgenowska, badania profilu pierwiastków metodą GDEOS, 

badania mikrotwardości, topografii przy pomocy mikroskopu sił atomowych, odporności na 

zużycie przez tarcie na testerze T-5, odporności korozyjnej metodą potencjodynamiczną), 

dwie zasługują na specjalną uwagę. Badania przeprowadzone przy pomocy kulotestera, dzięki 

otrzymanym zgładom sferycznym na powierzchni azotowanych próbek, miały umożliwić 

bardziej precyzyjny pomiar grubości wytworzonych warstw. Z kolei innowacyjną metodę 

Baltest-M, będącą połączeniem dwóch technik badawczych: pomiaru twardości metodą 

Vickersa i precyzyjnego zgładu sferycznego, zastosowano w celu obserwacji zachowania się 

struktury warstw azotowanych poddanych silnemu lokalnemu odkszatałceniu sprężysto-

plastycznemu. W celu potwierdzenia czystości gazów oraz składu plazmy podczas procesu 

azotowania przeprowadzono spektralną diagnostykę widma plazmy dla każdego z gazów 

stosowanych w procesie. Wydaje się, że ten fragment pracy powinien się raczej znaleźć w 

rozdziale poprzednim („Zakres badań”), ponieważ nie dotyczył on badań efektów azotowania, 

lecz kontroli tego procesu, który został opisany w rozdziale trzecim. Jest to właściwie jedyna 

uwaga odnośnie części pracy związanej z metodyką badań, która została przedstawiona w 

wyjątkowo rzetelny i komunikatywny sposób. 

Rezultaty przeprowadzonych eksperymentów przedstawiono w rozdziale piątym („Wyniki 

badań”). Na podstawie obserwacji makroskopowych określono wpływ napięcia potencjału 

uzupełniającego na występowanie efektu krawędziowego. Zbadano też wpływ wariantu 

azotowania (przy potencjale uzupełniającym, w potencjale plazmy i azotowania katodowego) 

na efekt krawędziowy oraz wyznaczono warunki, przy których na powierzchni próbki mającej 

kontakt z plazmą (powierzchnia A) i powierzchni podstawy próbki bez kontaktu z plazmą 

(powierzchnia B) tworzy się warstwa azotowana o takim samym składzie fazowym i tej samej 

grubości. Badania za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej ujawniły na powierzchni 

azotowanych próbek zarys granic podłoża, co świadczyło tworzeniu się warstwy w pierwszej 

fazie procesu na tych granicach. Analiza śladów wytarcia po badaniu kulotesterem świadczyła 

o pękaniu kolumnowej fazy Ti2N u jej podstawy, co skutkowało znacznym rozwinięciem 
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powierzchni pod wykruszoną warstwą. Badania metodą EDS wskazały na występowanie w 

warstwie azotków TiN i Ti2N na powierzchni, zależnie od miejsca pomiaru i wariantu 

stosowanego procesu azotowania. Metoda GDEOS umożliwiła określenie głębokości dyfuzji 

azotu dla poszczególnych wariantów obróbki i parametrów procesu. Głębokość ta była 

wyraźnie większa dla azotowania z potencjałem uzupełniającym i azotowania katodowego w 

porównaniu z azotowaniem w potencjale plazmy. Profile stężenia azotu i tytanu w 

wytworzonych warstwach umożliwiły wstępne wnioskowanie odnośnie składu fazowego, 

który został potwierdzony na podstawie dyfraktogramów otrzymanych metodą XRD. 

Wytworzenie zgładów sferycznych na powierzchniach azotowanych za pomocą kulotestera 

umożliwiło precyzyjniejszy pomiar grubości poszczególnych stref występujących w 

warstwach. Na tej podstawie, odnosząc otrzymane dotąd wyniki do wykresu równowagi Ti-N, 

Autor zaprezentował schemat składu fazowego otrzymywanych warstw na przekroju próbki. 

Badania innowacyjną metodą Baltest-M umożliwiły wnioskowanie odnośnie adhezji i kohezji 

wytworzonych warstw azotowanych. Polegały one na przeprowadzeniu pomiarów twardości 

na powierzchni azotowanej metodą Vickersa, a następnie, na wykonaniu w miejscu pomiaru 

zgładu sferycznego. Stwierdzono występowanie pęknięć promieniowych w warstwach TiN, 

Ti2N i w obszarze wtórnych wydzieleń Ti2N w roztworze Ti(N), wnioskując o utracie 

adhezji stref TiN/Ti2N na granicy wtórnych wydzieleń Ti2N oraz występowanie na tej granicy 

wewnętrznych obszarów mikroporów świadczących o lokalnej utracie kohezji. Autor 

analizuje wpływ potencjału uzupełniającego na twardość powierzchniową warstw 

azotowanych, a także twardość powierzchniową warstw wytworzonych w tej samej 

temperaturze i czasie dla trzech stosowanych wariantów obróbki (z potencjałem 

uzupełniającym, w potencjale plazmy i azotowanie katodowe). Analizując wyniki badań 

odporności na zużycie przez tarcie Autor stwierdza korzystny wpływ zastosowania potencjału 

uzupełniającego przy potencjale plazmy na właściwości tribologiczne warstwy. Autor 

przeprowadza też analizę spektralnego widma plazmy. Na podstawie tej analizy, 

uwzględniając dane literaturowe [190] oraz własne wyniki dotyczące dyfuzji azotu 

atomowego na tytanie, Autor przedstawia zmodyfikowany model zjawisk zachodzących 

między cząsteczkami i jonami azotu w procesie azotowania jarzeniowego tytanu, co jest 

niekwestionowaną wartością pracy. W dalszej jej części szczegółowo przeanalizowano 

topografię wytworzonych warstw, stwierdzając korzystny wpływ potencjału uzupełniającego. 

Największą odpornością korozyjną charakteryzowały się: warstwa wytworzona podczas 

azotowania katodowego oraz warstwa wytworzona z potencjałem uzupełniającym w 

zależności od stosowanego agresywnego środowiska.  
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Kolejny rozdział zawiera wytyczne do technologii azotowania jarzeniowego przy 

zastosowaniu potencjału uzupełniającego o charakterze zdecydowanie utylitarnym. Autor 

przedstawia standardowe operacje technologiczne obejmujące przygotowanie części do 

azotowania oraz przeprowadzenie tego procesu, wskazuje na niezbędne badania próbek 

kontrolnych po procesie, a także podaje przykładowe parametry azotowania oraz 

charakteryzuje warianty azotowania w zależności od umiejscowienia próbek. W rozdziale 

siódmym zamieszczono dość obszerne podsumowanie wyników badań, a w ostatnim – 

sformułowane w syntetyczny sposób wnioski. Część pracy, prezentująca wyniki badań, 

świadczy o dużej samodzielności Autora w planowaniu i konsekwentnym realizowaniu 

eksperymentu, a także o umiejętności formułowania trafnych wniosków i wytycznych 

odnośnie przyszłych badań. 

Uwagi i wątpliwości do tej części pracy 

1. Niewielkie zastrzeżenia dotyczą strony redakcyjnej części doświadczalnej pracy. Można 

było lepiej zaplanować wielkość i rozmieszczenie rysunków w tekście w celu uniknięcia 

sytuacji, w której pozostaje na końcu strony obszar nie wypełniony tekstem, ani rysunkiem. 

Taka sytuacja sprawia wrażenie, jakby kończył się omawiany rozdział pracy, a na następnej 

stronie jest jego kontynuacja. 

2. Ile pomiarów wykonano na zgładach sferycznych w celu wyznaczenia grubości 

poszczególnych stref warstwy? Wskutek wykruszania się stref azotków podczas ścierania 

kulotesterem, prezentowane zdjęcia wskazują na dość duże róznice w tych grubościach na 

obwodzie zgładu sferycznego. Należało w takim przypadku podać odchylenie standardowe 

pomiarów. Czy nie lepiej byłoby obserwować te zgłady sferyczne i wyznaczać grubości stref 

na mikroskopie skaningowym? 

3. W rozdziale „5.5.1 Zgład sferyczny oraz metoda Baltest-M” Autor wprowadza pojęcia 

adhezji i kohezji, nie tłumacząc, jaka jest między nimi różnica i dlaczego raz używa 

pierwszego z tych pojęć, a innym razem drugiego. 

4. W rozdziale „5.5.5 Mikrotwardość powierzchniowa” , analizując rozkład mikrotwardości 

powierzchniowej, Autor stwierdził: „Próbka azotowana w procesie katodowym 

charakteryzowała się się występowaniem obszaru na obrzeżu próbki w odległości ok. 1 mm 

od krawędzi,określanego w literaturze efektem krawędziowym…….. Zgromadzone na 

krawędziach ładunki elektryczne blokują wnikanie jonów azotu w głąb azotowanego 

podłoża.” Nasuwa się zatem pytanie, czym spowodowane jest wyraźnie zwiększenie 

twardości tej próbki przy krawędziach? 

5. Analizując wyniki badań odporności na zużycie przez tarcie, Autor podkreśla, że 
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azotowanie przy potencjale uzupełniającym daje w efekcie warstwę o lepszych 

właściwościach tribologicznych, niż azotowanie w potencjale plazmy. Pomija przy tym fakt, 

że jeszcze większą odporność na zużycie wykazała warstwa po azotowaniu katodowym, o 

czym świadczą mniejsze ubytki masy takiej warstwy podczas testu zużycia. Wydaje się, że 

komentarz byłby w tym miejscu wskazany. 

Na podkreślenie zasługuje forma prezentacji wyników badań. Praca jest bogato 

ilustrowana wysokiej jakości fotografiami i wykresami. W pracy zauważono nieliczne błędy 

edytorskie, interpunkcyjne, a także stylistyczne (m.in. na stronach: 10, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 

85, 98, 100), które zostały przekazane Autorowi ustnie. 

2. Wniosek końcowy 

Zamieszczone w niniejszej recenzji uwagi krytyczne i wątpliwości nie umniejszają 

wartości pracy. Rozprawa posiada niekwestionowaną wartość poznawczą i aplikacyjną. W 

spisie literatury zamieszczono 10 prac (dotyczących azotowania jarzeniowego), których 

współautorem jest mgr inż. Krystian Maźniak, opublikowanych w recenzowanych 

czasopismach polskich. Dorobek ten należy ocenić jako dobry. Zgromadzony bogaty materiał 

badawczy, a także wysoki poziom naukowy zrealizowanych eksperymentów pozwala sądzić, 

że w niedalekiej przyszłości pojawią się publikacje dotyczące poruszonej problematyki w 

czasopismach z listy Journal Citation Reports. Przedłożona rozprawa doktorska stanowi 

istotny wkład Autora w rozwój inżynierii materiałowej, a ściślej rozwój metod 

azotowania metali i ich stopów w celu poprawy właściwości wytwarzanych warstw. 

Całokształt dorobku naukowego, a także stosowane nowoczesne metody i techniki badawcze 

świadczą o wystarczającej dojrzałości naukowej i wiedzy Autora w badanej dziedzinie oraz o 

zdolności do samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentu.  

Reasumując, recenzowana rozprawa doktorska jest oryginalnym rozwiązaniem 

zaprezentowanego w niej zagadnienia naukowego. Autor podjął w niej problem, który ma 

istotne znaczenie z punktu widzenia poznawczego i aplikacyjnego. Trafnie określił założenia 

dotyczące jego analizy i z sukcesem zrealizował badania naukowe.  

Stwierdzam, że recenzowana rozprawa doktorska spełnia wymogi ustawy stawiane 

rozprawom na stopień doktora nauk technicznych i niniejszym wnoszę do Wysokiej Rady 

Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej o 

przyjęcie rozprawy i dopuszczenie Autora, mgr inż. Krystiana Maźniaka, do jej 

publicznej obrony.  

 


