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Streszczenie 
Cel ksi>cki: Celem niniejszej ksi>cki jest przedstawienie wiedzy ogólnej na temat metalurgii 

proszków, ze szczególnym uwzglCdnieniem materiaŽów narzCdziowych wytwarzanych t> tech-

nologi>. Ksi>cka powstaŽa na podstawie przegl>du literatury i jest wynikiem wieloletnich 

doWwiadczeM dydaktycznych obu Autorów w tym zakresie. Motywem do jej publikacji jest 

równiec chC5 prezentacji wybranych wyników wieloletnich badaM wŽasnych prowadzonych 

w ZakŽadzie Technologii Procesów MateriaŽowych, Zarz>dzania i Technik Komputerowych 

w MateriaŽoznawstwie Instytutu MateriaŽów Incynierskich i Biomedycznych Politechniki Vl>skiej 

oraz doWwiadczeM zdobytych podczas realizacji licznych projektów badawczych krajowych 

i miCdzynarodowych, np. w ramach wspóŽpracy z jednym z najlepszych europejskich oWrodków 

zajmuj>cych siC metalurgi> proszków, tj. Uniwersytetem Karola III-go w Madrycie.  

TreW5 i zakres ksi>cki: Ksi>ckC rozpoczyna rozdziaŽ okreWlaj>cy znaczenie doboru technologii 

procesów materiaŽowych oraz doboru materiaŽów w projektowaniu incynierskim i ogólnie 

w procesach wytwarzania produktów i ich elementów. Szczególnie wyrócniono wWród tych 

technologii metalurgiC proszków, definiuj>c j> i przedstawiaj>c podstawowe wiadomoWci 

dotycz>ce tej technologii. W dalszych rozdziaŽach ksi>cki przedstawiono informacje i wyniki 

badaM wŽasnych, dotycz>cych doskonalenia wŽasnoWci ucytkowych spiekanych materiaŽów 

narzCdziowych, takich jak stale szybkotn>ce, wCglikostale, wCgliki spiekane, cermetale, 

materiaŽy ceramiczne i supertwarde, a takce badane w ostatnich latach materiaŽy gradientowe 

oraz wytwarzane metodami przyrostowymi z wykorzystaniem laserów, jak równiec nowoczesne 

technologie formowania i spiekania proszków, m.in. metodami PIM (j. ang.: Powder Injection 

Moulding) i MIM (j. ang.: Metal Injection Moulding). Ostatnia czCW5 ksi>cki zawiera instru-

kcje do realizacji 5wiczeM laboratoryjnych. 

Zakres 5wiczeM laboratoryjnych: W tej czCWci ksi>cki przedstawiono instrukcje do cyklu 5wiczeM 

laboratoryjnych realizowanych w ramach przedmiotów: „Podstawy nauki o materiaŽach”, 

„MateriaŽy metalowe” i „MateriaŽy ceramiczne” oraz w ramach zajC5 specjalistycznych objC-
tych kilkoma kolejnymi przedmiotami. Realizacja celów 5wiczeM przedstawionych w instru-

kcjach umocliwi szczegóŽowe zapoznanie siC Studentów z wŽasnoWciami technologicznymi 

proszków, klasyczn> technologi> prasowania i spiekania oraz nowoczesnymi metodami 

formowania wtryskowego, bezciWnieniowego i wyciskania oraz unikatow> metod> obróbki 

przyrostowej, przez selektywne spiekanie proszków wi>zk> lasera. Wymienione nowoczesne 

technologie i peŽne wyposacenie laboratoryjne jakim dysponuje Instytut MateriaŽów Incynierskich 

i Biomedycznych Politechniki Vl>skiej, stanowi> o wysokim poziomie prowadzonych zajC5, 

czego efektem bCd>: bogata wiedza i wysokie umiejCtnoWci zdobyte przez Studentów.  

Cytowania tej monografii powinny by5 podane w nastCpuj>cy sposób:  

L.A. DobrzaMski, G. Matula, Podstawy metalurgii proszków i materiaŽy spiekane, Open Access 

Library, Volume 8 (14) (2012) 1-156. 
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