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1. Ogólna charakterystyka tendencji rozwojowych incynierii 

materiałowej i metod kształtowania struktury i własnoWci 

powierzchni materiałów incynierskich 

1.1. Znaczenie rozwoju incynierii materiałowej dla gospodarki opartej 

na wiedzy i innowacyjnoWci 

 
Jednym z zadaM wynikaj>cych z wytycznych polityki naukowej, naukowo-technicznej 

i innowacyjnej Polski do 2020 roku jest gospodarka oparta na wiedzy (GOW), która zasadza 

siC na tworzeniu traktowanym jako produkcja oraz na dystrybucji i praktycznym wykorzy-

staniu wiedzy i informacji. Podstaw> rozwoju gospodarczego s> zatem produkcja, dystrybucja 

i wdrocenie, a wiedza bCd>ca produktem stanowi główny przyczynek do zrównowaconego 

rozwoju. Bardziej efektywna, konkurencyjna i niskoemisyjna gospodarka oparta na wiedzy  

i innowacyjnoWci (GOWI) obejmuje kompleksowe działania podejmowane w Unii Europej-

skiej do 2020 roku, zapewniaj>ce wysoki poziom zatrudnienia oraz spójnoWć społeczn>  

i terytorialn> w ramach 5 celów dotycz>cych wzrostu poziomu zatrudnienia, wzrostu poziomu 

inwestycji na badania i rozwój oraz innowacje, ograniczenia negatywnych skutków zmian 

klimatu i lepszego wykorzystania aródeł energii, w tym odnawialnych, wzrostu poziomu edu-

kacji oraz redukcji ubóstwa i wykluczenia społecznego. Innowacje rozumiane jako cenne, nowa-

torskie pomysły stanowi> istotC projektu Unia Innowacji (j. ang.: Innovation Union) Komisji 

Europejskiej, dotycz>cego koncentracji na innowacjach, jako metodzie rozwi>zania najwac-

niejszych wyzwaM strategii Europa 2020. Z tego wzglCdu poziom inwestycji na badania  

i rozwój oraz innowacje do 2020 roku powinien osi>gn>ć 3% PKB UE ł>cznie ze Wrodków 

publicznych i prywatnych, a strumieM inwestycji powinien być skierowany na dziedziny nauki 

i gałCzie przemysłu przynosz>ce najwiCksz> wartoWć dodan>. Dotyczy to w głównej mierze 

małych i Wrednich przedsiCbiorstw obejmuj>cych w Polsce 99,8% wszystkich przedsiCbiorstw 

wytwarzaj>cych 68% PKB. Polityka SpójnoWci Unii Europejskiej promuje wiCc przedsiC-

biorstwa, zwłaszcza małe i Wrednie, jako systemy innowacyjne, edukacyjne i informacyjno-

komunikacyjne, Wwiadomie zarz>dzaj>ce wiedz>, jako zasobem strategicznym z uwzglCd-

nieniem oddziaływania otoczenia. W strategii Europa 2020 Unia Europejska okreWliła [1-3], ce 

rozwój kontynentu bCdzie inteligentny, sprzyjaj>cy wł>czeniu społecznemu i zrównowacony 

(rys. 1), pomimo obecnej trudnej sytuacji gospodarczej i towarzysz>cymi jej problemami 

dotycz>cymi zmian klimatu, wzrostu zucycia i wyczerpywania siC tradycyjnych aródeł energii, 

bezpieczeMstwa cywnoWci, słucby zdrowia i postCpuj>cego starzenia siC społeczeMstwa. 
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Rysunek 1. Schematyczna prezentacja priorytetów i celów Strategii „Europa 2020” Unii 

Europejskiej [4] 

 
WWród podstawowych programów i inicjatyw Unii Europejskiej realizowanych w ramach 

współpracy miCdzynarodowej dla osi>gniCcia wymienionego stanu jest 7. Program Ramowy 

Wspólnoty Europejskiej na lata 2007-2013 (7. PR) w zakresie badaM, rozwoju technologicz-

nego i wdroceM, a takce przygotowywany juc 8. Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej 

na kolejne lata pocz>wszy od roku 2014 (FP8 [5]). W 8. Programie Ramowym Wspólnoty 

Europejskiej na kolejne lata, pocz>wszy od roku 2014, przewiduje siC 4 główne zadania. 

GLOBAL CHALLENGES (Wyzwania globalne), takie jak energia, zmiany klimatu, zape-

wnienie cywnoWci i kilka innych, wymagaj> nowego, strategicznego podejWcia do współpracy 

miCdzynarodowej oraz wł>czenia innych krajów i regionów w ramach umów bilateralnych  

i wielonarodowych. INNOVATION (Innowacje) jako kontynuowany priorytet wywiera zna-

cz>cy wpływ poprzez projekty obejmuj>ce współpracC miCdzy przedsiCbiorstwami, instytutami 

badawczymi oraz Uniwersytetami. FRONTIER RESEARCH AND MOBILITY (Granice 

poznania i mobilnoWć) ma sprzyjać dalszemu umacnianiu pozycji Wrodowiska naukowo-

badawczego i efektywnoWci badaM naukowych i prac innowacyjnych przez wymianC osobow>, 

stace naukowe i wspieranie rozwoju karier naukowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

równe szanse kobiet i mCcczyzn. SUPPORT (Wspieranie) to priorytet słuc>cy rozwojowi 
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Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez transfer wiedzy, wspieranie karier badawczych  

i współpracC miCdzynarodow> dla wspierania odpowiednio innowacji, mobilnoWci kadrowej  

i sprostania wyzwaniom globalnym. Program Ramowy PR8 wymaga skupienia uwagi na 

kluczowych priorytetach zarówno globalnych, jak i europejskich i nalecy siC spodziewać, ce 

znajd> siC wWród nich zmiany klimatu, bezpieczeMstwo energetyczne, odnawialne aródła 

energii, bezpieczeMstwo cywnoWciowe, bioekonomia bazuj>ca na naukach o cyciu, gospodarka 

morska, nauki społeczne, wspieranie polityki spójnoWci i ochrony zdrowia i cycia ludzkiego.  

W ramach ci>gle aktualnego 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na lata 2007-

2013, wzmacnianie potencjału badawczego Europy, tworzenie regionów wiedzy, budowanie 

infrastruktury badawczej, a takce spójny rozwój polityk badawczych oraz działania w zakresie 

współpracy miCdzynarodowej wyznaczaj> zakres programu szczegółowego CAPACITIES 

(MocliwoWci) 7. PR o zasadniczym znaczeniu dla konkurencyjnoWci i utrzymania potencjału 

wytwórczego Unii Europejskiej, niezbCdnego wzmocnienia badaM przemysłowych, oraz wpro-

wadzania nowych rozwi>zaM dla doskonaleniu istniej>cego potencjału wytwórczego. Program 

szczegółowy IDEAS (Pomysły) 7. PR zakłada wspieranie najbardziej twórczych, interdyscy-

plinarnych badaM naukowych na granicy wiedzy (j. ang.: frontier research). Do sił napCdo-

wych (j. ang.: drivers) rozwoju nowych technologii, okreWlonych przez KomisjC Europejsk> 

nalecy presja na rozwój nowych technologii, intensyfikacja popytu na nowe materiały  

i procesy produkcyjne oraz spełnianie zasad zrównowaconego rozwoju. Szanse sukcesu maj> 

głównie zespoły i laboratoria interdyscyplinarne, w skład których wchodz> specjaliWci wielu 

dziedzin. Efekty innowacyjne i zwi>zana z tym konkurencyjnoWć wytwórców produktów na 

rynkach miCdzynarodowych zalecne s> oczywiWcie od przyjCtej strategii rozwojowej techno-

logii. Brak mocliwoWci konkurowania przez UniC Europejsk> z krajami rozwijaj>cymi siC  

o relatywnie taniej sile roboczej, wymusza wybór strategii integracji rócnych zaawansowanych 

dziedzin nauki i technologii oraz osi>gania efektów synergicznych w opracowywaniu nowych 

technologii, w tym materiałowych i dotycz>cych kształtowania struktury i własnoWci powie-

rzchni materiałów incynierskich, czego skutkiem z pewnoWci> bCdzie generowanie nowych 

miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych kadr. Obszar merytoryczny badaM okreWlonych w 

7. PR dotycz>cy głównej linii rozwojowej incynierii materiałowej i metod wytwarzania objCty 

jest tematem „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne” pro-

gramu szczegółowego COOPERATION (Współpraca) 7. PR i dobrze wpisuje siC w politykC 

europejsk> budowania konkurencyjnej Europy. 
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Technologie procesów materiałowych i nowe materiały stanowi> kluczowy zakres 

badawczo-rozwojowy B+R, o zasadniczym znaczeniu dla przemysłu oraz innych obszarów 

zastosowaM tych technologii. Do okreWlenia tychce programów szczegółowych 7. PR w za-

kresie materiałów i metod wytwarzania wykorzystano wyniki badaM wykonanych w ramach 

Foresightu technologicznego Europy w 5. i 6. Programach Ramowych Wspólnoty Europejskiej 

i ogłoszonych w raportach z realizacji projektów The Future of Manufacturing in Europe 

(FutMan) [6] oraz Manufacturing Visions The Futures Project (ManVis) [7]. Uogólnieniem 

wyników Foresightu europejskiego na rócne nowe materiały i rócne technologie procesów ma-

teriałowych jest oczekiwanie na wytwarzanie materiałów o własnoWciach zamówionych przez 

ucytkowników produktów. Zasadniczo zmienia to metodologiC projektowania materiało-

wego w ogólnoWci oraz projektowania materiałowego produktów, gdyc na c>danie wytwórców 

nalecy dostarczać materiały o odpowiednio ukształtowanej strukturze gwarantuj>cej wyma-

gany zespół własnoWci fizykochemicznych, a nie jak poprzednio z dostarczonych materiałów 

o oferowanych strukturze i własnoWciach wytwórcy mogli dokonywać wyboru materiału naj-

bardziej zbliconego do oczekiwaM. Prognozy europejskie wymuszaj> zatem klasyfikacjC mate-

riałów incynierskich ze wzglCdu na charakterystyki funkcjonalne. Wobec tego mniej istotny 

jest rodzaj ucytego materiału, a wacniejsza jest jego funkcjonalnoWć. W raportach projektu 

FutMan ujawniono zmianC w ocenie roli materiałów incynierskich, które nie mog> być nadal 

postrzegane jako towary same w sobie, o poszukiwanych dla nich zastosowaniach, a rynek 

nowych materiałów incynierskich nie moce pozostawać w dalszym ci>gu rynkiem producenta. 

Nowe materiały incynierskie i procesy wytwarzania s> bowiem podporz>dkowane potrzebom 

klienta i funkcjom ucytkowym produktów. Wytwarzanie materiałów spełniaj>cych potrzeby 

wytwórców produktów rynkowych w odpowiednim czasie i miejscu (j. ang.: materials on 

demand) stanowi priorytet nowych technologii materiałowych i procesów wytwarzania. Z tak 

zmienion> metodologi> projektowania materiałowego wi>c> siC liczne działania okreWlone 

w tym Foresighcie europejskim, zwi>zane z modelowaniem i symulacj> procesów wytwarza-

nia  oraz predykcj> własnoWci eksploatacyjnych materiałów, opracowaniem bezpiecznych 

technologii materiałów i produktów złoconych z elementów nanostrukturalnych, normalizacj> 

badaM własnoWci materiałów zwłaszcza nanostrukturalnych, opracowaniem metodyki predykcji 

zachowaM nowych materiałów podczas eksploatacji.  

Wymienione zagadnienia stanowi> istotC nauki o materiałach i incynierii materiałowej. 

Nauka o materiałach jest dziedzin> nauki, dotycz>c> struktury i własnoWci materiałów 
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(tworzyw), zwłaszcza z uwzglCdnieniem mocliwoWci ich zastosowania. Incynieria materiałowa 

jest z kolei dziedzin> incynierii, obejmuj>c> zastosowanie nauki o materiałach (tworzywach) 

dla bezpoWrednio ucytecznych celów zwi>zanych z projektowaniem, wytwarzaniem i ucytko-

waniem rócnych produktów i dóbr powszechnego ucytku. Liczne aspekty nauki o materiałach  

i incynierii materiałowej oraz projektowania incynierskiego produktów, obejmuj>cego proje-

ktowanie konstrukcyjne, projektowanie materiałowe i projektowanie technologiczne, w szero-

kim zakresie obejmuj>ce m.in. technologie obróbki powierzchni materiałów incynierskich, 

opisano w licznych poprzednich pracach własnych [8-17]. 

 

Rysunek 2. Schemat wzajemnych zalecnoWci miCdzy doborem materiału, kształtem i cechami 

geometrycznymi produktu, jego procesem technologicznym, struktur> i własnoWciami 

 materiału oraz funkcjami ucytkowymi produktu [14] 

 
WłaWciwy dobór materiału (rys. 2) do danego zastosowania w oparciu o wielokryterialn> 

optymalizacjC zwi>zan> zarówno ze składem chemicznym, warunkami wytwarzania, warun-

kami eksploatacji oraz sposobem usuwania odpadów materiałowych w fazie poucytkowej, jak 

równiec uwarunkowania cenowe zwi>zane z pozyskaniem materiału, jego przetworzeniem  

w produkt, samym produktem, a takce kosztami usuwania odpadów poprodukcyjnych i po-

eksploatacyjnych, jak równiec modelowanie wszystkich procesów i własnoWci zwi>zanych  
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z materiałami stoj> u podstaw incynierii materiałowej. WłasnoWci ucytkowe produktu s> 

uzyskiwane tylko wtedy, gdy zostanie ucyty właWciwy materiał wytworzony w odpowiednio 

dobranym procesie technologicznym nadaj>cym zarówno wymagany kształt i inne cechy geo-

metryczne, w tym tolerancje wymiarowe poszczególnych elementów, umocliwiaj>ce koMcowy 

montac produktu, jak równiec kształtuj>ce wymagan> strukturC materiału, zapewniaj>c> 

oczekiwane własnoWci mechaniczne, fizyczne i chemiczne, a ponad wszystko umocliwiaj>ce 

wypełnienie jego funkcji ucytkowych [8-14]. Stanowi to paradygmat incynierii materiałowej. 

W europejskim Foresighcie technologicznym przewiduje siC komplementarne technologie 

bazowe (doskonalenie istniej>cych rozwi>zaM), alternatywne (wykorzystuj>ce synergiC rócnych 

rozwi>zaM) i oryginalne (opracowywanie nowych rozwi>zaM). Do głównych zadaM w tym 

zakresie zaliczono aplikacje osi>gniCć nanonauki i nanotechnologii jako technologii przyszło-

Wciowych (j. ang.: emerging technologies), ze wzglCdu na przewidywane mocliwoWci opraco-

wywania nowych materiałów incynierskich dla oczekiwanych zastosowaM, jak równiec upro-

szczenie procesów przetwórstwa materiałów incynierskich. W projekcie FutMan przewidziano 

alternatywne mocliwoWci rozwoju nowych procesów wytwarzania w odniesieniu do nowych 

materiałów incynierskich przez specjalizacjC (doskonalenie istniej>cych technologii materia-

łowych przez osi>gniCcie jednej z podstawowych ich funkcji), konwergencjC (uzyskanie 

załoconych cech ucytkowych przez powi>zanie ze sob> rócnych typów materiałów incynier-

skich) oraz integracjC (wytwarzanie materiałów wielofunkcyjnych przy wykorzystaniu wiedzy 

z wielu dziedzin nauki i technologii dla spełnienia wymagaM ucytkowników i przetwórców 

materiałów). 

 

1.2. Badania foresightowe dotycz>ce metod kształtowania struktury 

i własnoWci powierzchni materiałów incynierskich  
 

Poszukiwaniu innowacyjnych obszarów zasługuj>cych na wsparcie finansowe słuc> wyko-

nywane w ostatnim dziesiCcioleciu i nadal kontynuowane na szerok> skalC za granic> [6,18,19] 

i w Polsce [4,17,20-26] badania foresightowe, realizowane z udziałem wysokiej klasy ekspertów 

o miCdzynarodowym znaczeniu, jako wacne aródła diagnoz kluczowych problemów nauko-

wych, technologicznych, gospodarczych i ekologicznych oraz instrumenty prognozowania  

i podejmowania decyzji przez władze krajowe zarz>dzaj>ce nauk>, Wrodowiska biznesowe oraz 

instytucje administracji publicznej. Badania foresightowe odniesione do incynierii materia-

łowej umocliwiaj> m.in. identyfikacjC priorytetowych innowacyjnych technologii incynierii 
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powierzchni materiałów i okreWlenie kierunków ich rozwoju strategicznego, których rozpo-

wszechnianie i towarzysz>ca temu debata publiczna i wzrost WwiadomoWci przedsiCbiorców  

w analizowanym zakresie w realny sposób przekładaj> siC na statystyczny wzrost jakoWci 

technologii implementowanych w przemyWle, zrównowacony rozwój oraz wzmocnienie gospo-

darki opartej na wiedzy i innowacji. W niniejszej publikacji, która jest kolejnym wydaniem 

opracowania, od którego rozpoczCto uprzednio wykonane badania [22] foresightowe i mate-

riałoznawczo-foresightowe, przedstawiono ogólny pogl>d dotycz>cy stanu technologii kształ-

towania struktury i własnoWci warstw powierzchniowych materiałów incynierskich, w tym 

biomedycznych na podstawie analizy podstawowych danych literaturowych i uprzednio 

wykonanych badaM własnych [4,17,20,21]. Analiza informacji publicznych dotycz>cych 

finansowania badaM ze Wrodków publicznych, wskazuje ce tematyka incynierii powierzchni 

stanowi zauwacaln> czCWć finansowanych projektów badawczych. Finansowano równiec 

powacniejsze projekty o zbliconej tematyce, miCdzy innymi projekt zamawiany dotycz>cy 

materiałów gradientowych oraz projekt FOREMAT [24], którego głównym celem było 

opracowanie scenariuszy rozwoju technologii materiałów metalowych, ceramicznych i kompo-

zytowych w Polsce, przy zastosowaniu najnowszych osi>gniCć metodologii foresight, a takce 

projekt ROTMED [27] dotycz>cy monitorowania i scenariuszy rozwoju technologii medy-

cznych w Polsce. Projekty badawcze z natury rzeczy dotyczyły szczegółowych aspektów 

zwi>zanych ze zjawiskami i mechanizmami zachodz>cymi w rócnych materiałach w wyniku 

lub w trakcie obróbki powierzchniowej.  

W projekcie FORSURF [22], wskazano na kierunki rozwoju najkorzystniejszych rozwi>zaM 

technologicznych dotycz>cych kształtowania struktury i własnoWci warstw powierzchniowych 

produktów i ich elementów wytworzonych z materiałów incynierskich i biomedycznych,  

uznanych jako krytyczne technologie incynierii powierzchni materiałów, wraz ze wskazaniem 

ich aktualnej pozycji strategicznej i z okreWleniem ich perspektyw rozwojowych w ci>gu 

najblicszych 20 lat, z uwzglCdnieniem oddziaływania warunków otoczenia. Technologie kryty-

czne incynierii powierzchni materiałów s> to priorytetowe technologie w tym zakresie, o najle-

pszych perspektywach rozwojowych i/lub kluczowym znaczeniu w przemyWle w załoconym 

horyzoncie czasowym. uszeregowane w dwóch obszarach tematycznych Manufacturing (M)  

i Product (P), z których kacdy jest podzielony na 7 zakresów tematycznych. Obszar Manufac-

turing (M) odzwierciedla punkt widzenia producenta i obejmuje procesy wytwarzania zdeter-

minowane stanem wiedzy i mocliwoWciami produkcyjnymi parku maszynowego. W ramach 
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obszaru Manufacturing (M) wyrócniono nastCpuj>ce zakresy tematyczne: technologie laserowe 

w incynierii powierzchni, technologie PVD, technologie CVD, technologie cieplno-chemiczne, 

technologie polimerowych warstw wierzchnich, technologie nanostrukturalnych warstw 

wierzchnich, inne technologie incynierii powierzchni. Obszar Product (P) jest zdeterminowany 

przez oczekiwane własnoWci funkcjonalno-ucytkowe wynikaj>ce z potrzeb klienta i koncen-

truje siC na produkcie oraz materiale z jakiego został on wykonany. W ramach obszaru Product 

(P) wyrócniono nastCpuj>ce szczegółowe zakresy tematyczne: incynieria powierzchni bioma-

teriałów, incynieria powierzchni materiałów konstrukcyjnych metalowych, incynieria powie-

rzchni materiałów konstrukcyjnych niemetalowych, incynieria powierzchni materiałów narzC-

dziowych, incynieria powierzchni stali dla przemysłu motoryzacyjnego, incynieria powierzchni 

szkła, elementów mikro- i optoelektronicznych oraz fotowoltaicznych, incynieria powierzchni 

materiałów polimerowych. Wyniki projektu FORSURF [22] s> ucyteczne dla szerokiego grona 

beneficjentów – przedstawicieli Wwiata nauki, gospodarki, administracji publicznej i studentów. 

PrzyjCta w projekcie metodyka i narzCdzia badawcze e-foresightu [4,17,28] (rys. 3) s> 

innowacyjne, nowatorskie i eksperymentalne oraz polegaj> na wykorzystaniu Internetu oraz 

technologii informacyjnych obejmuj>cych organizacjC wirtualn>, platformC internetow> i sieci 

neuronowe, w nowatorski i eksperymentalny sposób wykorzystane do przeprowadzenia analizy 

wpływów krzycowych pokazuj>cych zwi>zki pomiCdzy analizowanymi trendami i wydarze-

niami mog>cymi siC w przyszłoWci wydarzyć w rozwacanym przedziale czasowym [29], oraz 

innych metod badawczych zwykle stosowanych w tego rodzaju pracach [30]. Na rócnych 

etapach projektu FORSURF zastosowano nastCpuj>ce metody pracy, organizacji i zarz>dzania: 

przegl>d literatury, analizC danych aródłowych, definiowanie kluczowych technologii, skano-

wanie Wrodowiska, mapowanie technologii, mapowanie beneficjentów, ekstrapolacjC trendów, 

analizC SWOT, analizC STEEP, panele eksperckie, burze mózgów, warsztaty, szkice, bench-

marking, analizy wielokryterialne, symulacje i modelowanie komputerowe, analizy ekonome-

tryczne, metody statystyczne oraz wykorzystano sieci neuronowe. Badania e-foresightowe 

[4,21] metod> delfick> obejmuj> trzy iteracje ankiet wypełnionych przez wysokiej klasy 

ekspertów o miCdzynarodowym znaczeniu oraz metod> scenariuszow> słuc>c> utworzeniu 

trzech scenariuszy zdarzeM: optymistycznego, neutralnego i pesymistycznego, co umocliwia 

właWciwe sterowanie procesem kierunkowania rozwoju badanych zakresów, a takce skuteczne 

dostosowanie jednostek sfery badawczo-rozwojowej oraz przedsiCbiorstw do szybko zmienia-

j>cych siC wymagaM otoczenia globalnego.  
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Rysunek 3. Schematyczna prezentacja procesu e-foresightu [4,21]) 

 
W pocz>tkowej fazie badaM przeprowadzono analizC perspektyw rozwojowych ok. 500 

grup technologii szczegółowych obejmuj>c> ocenC stanu zagadnienia, przegl>d technologiczny  

i analizC strategiczn> metodami zintegrowanymi [28]. W wyniku przeprowadzonych prac 

wyłoniono w ramach 14 zakresów tematycznych po 10 technologii krytycznych, bCd>cych 

priorytetowymi technologiami incynierii powierzchni materiałów o najlepszych perspektywach 

rozwojowych i/lub kluczowym znaczeniu w przemyWle w ci>gu najblicszych 20 lat. Zbiór 140 

technologii krytycznych poddano szczegółowej analizie w ramach trzech iteracji metody 

delfickiej zrealizowanej zgodnie z metodologi> e-foresightu [28] (rys. 4).  
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Rysunek 4. Schemat wzajemnych oddziaływaM miCdzy metodami oraz wynikami e-foresightu 

[4,21] 

 

Oceny poszczególnych technologii szczegółowych dokonano natomiast na podstawie opinii 

ekspertów kluczowych z wykorzystaniem metodologii badaM e-foresightowych podanej w 

pracy [44,28]. W prowadzonych badaniach zastosowano uniwersaln> skalC stanów wzglCdnych 

bCd>c> jednobiegunow> skalC dodatni> bez zera, gdzie 1 to ocena minimalna, a 10 wybitnie 

wysoka.  

W pierwszej kolejnoWci spoWród analizowanych technologii wyodrCbniono homogeniczne 

grupy, które poddano ocenie pod k>tem potencjału stanowi>cego rzeczywist> obiektywn> 

wartoWć danej grupy technologii i atrakcyjnoWci odzwierciedlaj>cej subiektywne postrzeganie 

danej technologii przez jej potencjalnych ucytkowników. Wizualizacji zobiektywizowanych 

wartoWci potencjału i atrakcyjnoWci poszczególnych wyodrCbnionych grup technologii słuc> 

dendrologiczne macierze wartoWci technologii [31] (rys. 5), złocone z  ćwiartek, na które 

odpowiednio nanoszone s> wyniki dokonanej oceny. Według przyjCtych załoceM, najlepiej 

rokuj>c> ćwiartk> gwarantuj>c> przyszły sukces jest tzw. rozłocysty d>b, gdy tzw. strzelisty 

cyprys i ukorzeniona kosodrzewina mog> tec zapewnić sukces, lecz przy odpowiednim 

postCpowaniu, co jest jednak mało prawdopodobne lub niemocliwe w przypadku tzw. drc>cej 

osiki. 
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Rysunek 5. Dendrologiczna macierz wartoWci technologii sporz>dzona dla stali narzCdziowych 

stopowych do pracy na gor>co stopowanych laserowo proszkami wCglików, odpowiednio: 

(A) NbC, (B) TaC, (C) TiC, (D) VC, (E) WC [44,,2211,,32]) 

 
Kolejna meteorologiczna macierz oddziaływania otoczenia [33] (rys. 6) przedstawia 

graficznie wyniki oceny oddziaływania zewnCtrznych czynników pozytywnych (sposobnoWci)  

i negatywnych (trudnoWci) na analizowane technologie. Kacda z ocenionych przez ekspertów 

grup technologii jest umieszczana w odpowiedniej ćwiartce macierzy. Przyszły sukces 

odpowiadaj>cy najkorzystniejszej sytuacji zewnCtrznej gwarantuje tzw. słoneczna wiosna, 

natomiast sukces technologii jest obarczony ryzykiem, lecz jest mocliwy w ćwiartkach 
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Rysunek 6. Meteorologiczna macierz oddziaływania otoczenia sporz>dzona dla odlewniczych 

stopów magnezu Mg-Al-Zn poddanych obróbce laserowej z ucyciem proszków wCglików 

odpowiednio: (A) TiC, (B) WC, (C) VC, (D) SiC i tlenku (E) Al2O3 [44,,21,33]) 

 
odpowiadaj>cych tzw. deszczowej jesieni daj>cej szansC na spokojny progres przy otoczeniu 

neutralnym oraz tzw. gor>cemu latu przy otoczeniu burzliwym. Rozwój technologii jest 

natomiast trudny b>da niemocliwy do osi>gniCcia przy tzw. mroanej zimie. Opracowana  

w kolejnym etapie szesnastopolowa macierz strategii dla technologii [34] (rys. 7), 

przedstawiaj>ca graficznie miejsce kacdej grupy technologii z uwzglCdnieniem jej wartoWci  

i intensywnoWci oddziaływania otoczenia i wskazuj>ca rekomendowan> strategiC postCpowania, 



Obróbka powierzchni materiałów incynierskich 

 

 

1. Ogólna charakterystyka tendencji rozwojowych incynierii materiałowej i metod kształtowania … 27 

 

Rysunek 7. Macierz strategii dla technologii sporz>dzona dla obszaru tematycznego 

„Technologie PVD”, gdzie: (A) CAD, (B) RMS, (C) PPM, (D) IBAD, (E) HHCD,  

(F) EB-PVD, (G) BARE, (H) ICB, (I) TAE, (J) PLD [44,,21,34] 

 
utworzono wykorzystuj>c opracowany program komputerowy bazuj>cy na sformułowanych 

zalecnoWciach matematycznych [31] na podstawie wyników badaM eksperckich uprzednio 

ujCtych w macierzach: dendrologicznej i meteorologicznej. Strategiczne perspektywy rozwo-

jowe danej grupy technologii wyracono liczbami umieszczonymi w kółkach (rys. 7), natomiast 

strzałkami zaznaczono Wciecki rozwoju strategicznego odzwierciedlaj>ce prognozowan> 

sytuacjC danej technologii w przypadku zajWcia pozytywnych, neutralnych lub negatywnych 

zjawisk zewnCtrznych (rys. 8). Opracowana prognoza przedstawia kilkuwariantow> wizjC 

przyszłych wydarzeM i dotyczy przedziałów czasowych do roku 2015, 2020, 2025 i 2030. 
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Rysunek 8. Vciecki rozwoju strategicznego wyznaczone dla technologii laserowego 

teksturyzowania krzemu polikrystalicznego [44,,21,35] 

 
Podstaw> wielu formułowanych ocen i wniosków w ramach projektu FORSURF s> badania 

materiałoznawczo-forseightowe, jako autorskie podejWcie w wielu pracach zrealizowanych  
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Rysunek 9. Metodologia interdyscyplinarnych badaM foresightowo-materiałoznawczych 

[44,,21,37,41] 

 

w zwi>zku z tym foresightem [44,,29,32,33,35-38]. Synergiczne oddziaływanie metod badaM 

materiałoznawczych i foresightowych o interdyscyplinarnym charakterze przeprowadzonych  

z ucyciem metodologii badaM dotycz>cej w głównej mierze foresightu technologicznego 

[39,40] bCd>cego elementem dziedziny wiedzy zwanej organizacj> i zarz>dzaniem oraz incy-

nierii powierzchni wchodz>cej w skład szerzej rozumianej incynierii materiałowej, jest gwa-

rantem trafnoWci i adekwatnoWci ocen dokonywanych według opracowanej metodologii [44,,21,31]. 

Na niektórych etapach przeprowadzonych badaM wykorzystano równiec metody wywodz>ce 

siC ze sztucznej inteligencji, statystyki, technologii informacyjnej, budowy i eksploatacji 

maszyn, zarz>dzania strategicznego i operacyjnego. Główne załocenia metodologiczne prowa-

dzonych badaM zostały przedstawione graficznie na rysunku 9. 

Wyniki wykonanych eksperymentalno-porównawczych badaM stanowi> dane aródłowe 

słuc>ce utworzeniu map drogowych technologii. Opracowane według autorskiej koncepcji 
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m.in. w pracach [29,32,33,35-38,41] (rys. 10) mapy drogowe technologii stanowi> bardzo 

wygodne narzCdzie analizy porównawczej umocliwiaj>c wybór najlepszej z technologii pod 

wzglCdem wybranego kryterium. Horyzont czasowy całoWci wyników badaM naniesionych na 

mapy drogowe technologii wynosi 20 lat, na osi odciCtych umieszczaj>c trzy przedziały 

czasowe dotycz>ce kolejno lat: 2010-11, 2020 i 2030. OW rzCdnych map drogowych technologii 

zawiera siedem głównych warstw uporz>dkowanych hierarchicznie, a informacje zawarte w 

poszczególnych warstwach odpowiadaj> kolejno na pytania: Kiedy? Dlaczego? Co? Jak? 

Gdzie? Kto? Ile? Powi>zania pomiCdzy poszczególnymi warstwami i podwarstwami map 

drogowych technologii przedstawiono za pomoc> strzałek, reprezentuj>cych odpowiednio 

zwi>zki przyczynowo-skutkowe, powi>zania kapitałowe, korelacje czasowe i dwukierunkowe 

przepływy danych i/lub zasobów. W górnych warstwach map drogowych technologii zawarte 

s> informacje najbardziej ogólne okreWlaj>ce przesłanki ogólnospołeczne i ekonomiczne, 

 

 

Rysunek 10. Przykładowa mapa drogowa technologii sporz>dzona dla nawCglania  

i wCgloazotowania [44,,21,37] 
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przyczyny i powody realizowanych działaM, w Wrodkowych – charakteryzuj>ce produkt i tech-

nologie jego wytwarzania, natomiast w warstwach dolnych sprecyzowane s> szczegóły orga-

nizacyjno-techniczne, dotycz>ce miejsca, wykonawcy i kosztów. Warstwy Wrodkowe mapy 

drogowej technologii s> poddane dwóm typom oddziaływania – pchaniu ze strony warstw 

dolnych i ssaniu ze strony warstw górnych. Niezaprzeczaln> zalet> map drogowych technologii 

jest elastycznoWć, wobec czego mapy mog> być uzupełniane i dostosowywane do specyfiki 

brancy, wielkoWci firmy lub oczekiwaM przedsiCbiorcy. 

Opis procesu technologicznego i charakterystykC zjawisk fizykochemicznych towarzy-

sz>cych procesom technologicznym, zalety i wady danej technologii, najbardziej perspekty-

wiczne technologie szczegółowe oraz technologie zastCpcze / alternatywne, jako  informacje 

techniczne stanowi>ce istotn> pomoc podczas wdracania danej technologii w praktyce 

przemysłowej, w szczególnoWci w małych i Wrednich przedsiCbiorstwach nie dysponuj>cych 

mocliwoWciami wykonywania badaM we własnym zakresie, zawieraj> karty informacyjne 

technologii (rys. 11) opracowane w pracach [29,32,33,35-38,41]. W kartach informacyjnych 

technologii okreWlone s> ponadto rodzaje mocliwych do naniesienia powłok, warstw 

wierzchnich lub procesów zachodz>cych na powierzchni podłoca, a takce szczególne 

własnoWci powłok / warstw wierzchnich / powierzchni podłoca wytworzonych w wyniku 

procesów technologicznych. Podano takce ogólne fizykochemiczne warunki realizacji procesu 

technologicznego, metody przygotowania materiału podłoca, rodzaje urz>dzeM badawczych  

i  specyficzne oprzyrz>dowanie. Wpływ zastosowanej technologii na własnoWci materiału, sku-

tecznoWć przeciwdziałania skutkom zucycia przez zastosowanie technologii, sektor przemy-

słowy o najwycszej aplikacyjnoWci technologii, mocliwe do zastosowania metody modelowania 

i sterowania komputerowego oraz perspektywy rozwojowe poszczególnych analizowanych 

technologii zamieszczono w opracowanych kartach technologii na podstawie danych pozys-

kanych z badaM eksperckich, wyznaczonych z wykorzystaniem uniwersalnej skali stanów 

wzglCdnych: Dodatkowo kacda karta informacyjna technologii zawiera ogólny lub przykła-

dowy schemat rozpatrywanego procesu produkcyjnego oraz trójelementowy wykaz rekomen-

dowanych aródeł literaturowych [44,,37]). 

Wyniki projektu FORSURF [22] s> mocliwie do wdrocenia i praktycznego wykorzystania 

w gospodarce. Projekt słucy równiec animacji debaty publicznej, obejmuj>cej krajowych 

i zagranicznych przedstawicieli Wwiata nauki, gospodarki i administracji publicznej, w celu 

upowszechnienia wyników projektu w Wrodowiskach zainteresowanych podjCt> tematyk>. 
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a) 

 
b) 

 

Rysunek 11. Przykładowa karta drogowa technologii sporz>dzona dla natrysku 

hydrodynamicznego w obszarze tematycznym technologii polimerowych warstw wierzchnich 

(opracowana przez A.D. DobrzaMsk>-Danikiewicz, M. Szymiczek i G. Wróbla) 
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Debata publiczna przyczynia siC do dalszego zacieWniania współpracy pomiCdzy sfer> 

badawczo-rozwojow> a gospodark> i aktywizacji przepływu kadr miCdzy tymi grupami, co jest 

równiec utylitarn> konsekwencj> działaM realizowanych w ramach projektu, skutkuj>c> 

polepszeniem sytuacji konkurencyjnej gospodarki i nauki polskiej na tle innych paMstw Europy 

i Wwiata. Stworzona w ramach projektu platforma internetowa umocliwia ogółowi społe-

czeMstwa, a w szczególnoWci Wrodowiskom przemysłowym, oWrodkom naukowym, organiza-

cjom społecznym pozyskiwanie w dowolnym momencie szczegółowych informacji doty-

cz>cych celów, załoceM i wykonawców projektu, Wledzenie wyników wykonanych prac oraz 

wyracanie własnych opinii na jego temat w ramach konsultacji społecznych on-line, co 

zapewnia wystCpowanie pCtli sprzCcenia zwrotnego. Promocja wyników projektu oraz 

szerokie wykorzystanie elektronicznych narzCdzi, takich jak strona internetowa, bazy danych o 

technologiach kształtowania własnoWci powierzchni materiałów incynierskich i biomedycznych 

oraz produktach do których mog> być zastosowane, konferencje, warsztaty i seminaria 

zapewniaj> dostCp do wyników projektu bardzo szerokiemu gronu ucytkowników jego 

rezultatów. 

 
1.3. Współczesne znaczenie technologii kształtowania struktury i własnoWci 

powierzchni materiałów incynierskich  
 

Poprawa własnoWci ucytkowych produktów wymagana przez nowe strategie rozwoju 

materiałów incynierskich, w tym biomedycznych oraz technologii procesów materiałowych 

zwi>zana jest bardzo czCsto z odpowiednim kształtowaniem struktury i własnoWci warstw 

powierzchniowych materiałów incynierskich i biomedycznych. WłasnoWci ucytkowe wielu 

produktów i ich elementów zalec> bowiem nie tylko od mocliwoWci przeniesienia obci>ceM 

mechanicznych przez cały czynny przekrój elementu z zastosowanego materiału lub od jego 

własnoWci fizykochemicznych, lecz bardzo czCsto takce lub głównie od struktury i własnoWci 

warstw powierzchniowych [4,8,10,13,16,17,20,21,42]. W wyniku odpowiedniego doboru 

materiału elementu wraz z procesami kształtuj>cymi jego strukturC i własnoWci oraz rodzaju 

i technologii warstwy powierzchniowej, zapewniaj>cych wymagane własnoWci ucytkowe, 

mocliwe jest najkorzystniejsze zestawienie własnoWci rdzenia i warstwy powierzchniowej wy-

tworzonego elementu. W tym obszarze Zakład Technologii Procesów Materiałowych, Zarz>-

dzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie Instytutu Materiałów Incynierskich  
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i Biomedycznych Politechniki Vl>skiej w Gliwicach ma równiec znacz>ce dokonania m.in.  

w metodach obróbki cieplno-chemicznej [37,43-53], gradientowych materiałów uzyskiwanych 

metodami metalurgii proszków [36,54-69], powłok nanoszonych metodami PVD i CVD 

[29,38,41,70-129], technologii hybrydowych [130-133], warstw powierzchniowych uzyski-

wanych metodami obróbki laserowej [32,33,134-178], warstw stosowanych w fotowoltaice 

[35,179-193], warstw i pokryć nanostrukturalnych [194-203]. 

Zdefiniowanie wiod>cych technologii i kierunków badaM strategicznych w zakresie metod 

kształtowania struktury i własnoWci powierzchni materiałów incynierskich i biomedycznych 

stanowi warunek opracowania własnych strategii rozwojowych przez wiele małych i Wrednich 

przedsiCbiorstw i poprawy ich konkurencyjnoWci w skali krajowej i globalnej, w wyniku 

aplikacji i rozwoju zaawansowanych technologii kształtowania struktury i własnoWci powie-

rzchni, jako istotnego fragmentu technologii wytwarzania produktów oraz warunkuje bardziej 

elastyczn> adaptacjC produkcji do aktualnych potrzeb rynkowych. Technologie kształtowania 

struktury i własnoWci powierzchni materiałów incynierskich i biomedycznych s> coraz bardziej 

powszechnie stosowane w wielu sektorach produkcyjnych przemysłu, w tym w przemyWle 

budowy maszyn i narzCdzi, samochodowym, lotniczym, metalurgicznym, elektrotechnicznym, 

elektronicznym, tworzyw sztucznych, wyposacenia medycznego, urz>dzeM sanitarnych, 

budownictwie, elektrotechnice, elektronice, jubilerstwie. Branca obróbki powierzchniowej 

i pokrywania powierzchni to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijaj>cych siC sektorów gos-

podarki, np. w Niemczech z kilkunastoprocentow> dynamik> w porównaniu ze Wrednim około 

2,7% wzrostem gospodarczym w tym kraju, co zaprezentowano m.in. na targach „VWIAT 

POKRYĆ POWIERZCHNI” Centralnego Zwi>zku Technik Obróbki Powierzchniowej ZVO  

w Stuttgarcie w Niemczech w 2008 roku. Analizy niemieckie wskazuj>, ce wzrost gospodarczy 

firm aktywnych w obszarze incynierii powierzchni jest zatem ponad 4-krotnie wiCkszy nic 

Wrednia krajowa, a kształtowanie struktury i własnoWci warstw powierzchniowych produktów 

i  ich elementów wytworzonych z materiałów incynierskich i biomedycznych zapewnia 

polepszenie własnoWci ucytkowych, trwałoWci i niezawodnoWci produkcji. Z nieproporcjonalnie 

wysok>, kilkunastoprocentow> dynamik> rozwijał siC sektor pokryć galwanicznych i obróbki 

powierzchni, obejmuj>cy wył>cznie przedsiCbiorstwa małe i Wrednie, zatrudniaj>ce od 5 do 400 

pracowników. Podstawowe zainteresowanie t> problematyk> przejawiaj> przedstawiciele 

przemysłu (77%) oraz słucb serwisowych (16%). RównoczeWnie obecne zainteresowania 

zawodowe w Niemczech dotycz> usług w zakresie obróbki powierzchniowej (44%), urz>dzeM 
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czyszcz>cych i przygotowuj>cych do obróbki powierzchni (22%), technologii elektrolitycz-

nych (21%), specjalnych systemów obróbki powierzchniowej (17%), materiałów lakierniczych 

i surowców do obróbki powierzchniowej (9%), systemów lakierniczych, emalierskich i pokry-

wania materiałami polimerowymi (9%), systemów kontroli zanieczyszczeM powodowanych 

przez obróbkC powierzchniow> (9%), systemów kontrolno-pomiarowych stosowanych do 

obróbki powierzchniowej (6%), systemów obróbki laserowej oraz plazmowej (2%) i systemów 

kształtowania struktury powierzchni (1%). WWród zagadnieM najbardziej interesuj>cych 

wymieniane s> technologie elektrolityczne (38%), urz>dzenia czyszcz>ce i przygotowuj>ce do 

obróbki powierzchni (30%), usługi w zakresie obróbki powierzchniowej (28%), systemy 

kontrolno-pomiarowe stosowane do obróbki powierzchniowej (24%), specjalne systemy 

obróbki powierzchniowej (23%), materiały lakiernicze i surowce do obróbki powierzchniowej 

(21%), systemy lakiernicze, emalierskie i pokrywania materiałami polimerowymi (20%), sys-

temy kontroli zanieczyszczeM powodowanych przez obróbkC powierzchniow> (14%), systemy 

obróbki laserowej oraz plazmowej (11%) i systemy kształtowania struktury powierzchni (5%). 

PomiCdzy tymi dwoma zestawieniami wystCpuj> znacz>ce rócnice. Niezalecnie od oceny tego, 

na ile adekwatny jest podział na wskazane zakresy zainteresowaM oraz od oceny reprezen-

tatywnoWci wykonanych ankiet nalecy bezsprzecznie stwierdzić, ce obserwuje siC znacz>ce 

zainteresowanie postCpem w wymienionej brancy przemysłowej [17,20]. Przewidywanie 

intensywnego rozwoju tej brancy równiec w Polsce, uzasadnia zainteresowanie wymienion> 

problematyk>. Branca ta oprócz wielkich wytwórców, np. samochodów, samolotów lub urz>-

dzeM energetycznych, obejmuje wiele przedsiCbiorstw małych i Wrednich, w tym równiec czCsto 

kooperuj>cych z wielkimi wytwórcami produktów gotowych. Wdracanie nowoWci techno-

logicznych w tym zakresie w jednostkach przemysłowych, a zwłaszcza w małych i Wrednich 

przedsiCbiorstwach, z pewnoWci> nie jest zadowalaj>ce. Nalecy zauwacyć, ce problem nie 

dotyczy wył>cznie awangardowych technologii realizowanych przez wzorcowe przedsiC-

biorstwa, lecz równiec bezwzglCdnej potrzeby podwycszenia Wredniego poziomu realizacji tych 

technologii przez statystyczn> wiCkszoWć producentów, w tym zwłaszcza drobnych, co ma 

bardzo istotne znaczenie dla jakoWci i trwałoWci, statystycznej wiCkszoWci produktów 

trafiaj>cych na rynek oraz istotnie decyduje o konkurencyjnoWci krajowej gospodarki. 

Problem ma zatem wacne znaczenie gospodarcze. W długim horyzoncie czasowym polskie 

przedsiCbiorstwa, powinny kłaWć bowiem nacisk na ci>gły rozwój zaawansowanych technologii 

wytwarzania i poszukiwanie innowacyjnych rozwi>zaM, w celu realizacji produkcji elastycznie 
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reaguj>cej na ci>głe zmiany preferencji klientów. Rozwój ten powinien bazować na osi>g-

niCciach sfery badawczo-rozwojowej, której zasadnicze kierunki badaM powinny być zbiecne  

z kierunkami rozwoju firm wynikaj>cymi z szans, jakie płyn> dla nich z otoczenia, zapew-

niaj>c deklarowany zrównowacony rozwój. 

WspółczeWnie bardzo czCsto wytwarza siC materiały powierzchniowo gradientowe. Konce-

pcja funkcjonalnych materiałów gradientowych (FGM – j. ang.: functionally graded mate-

rials) dotycz>ca materiałów, w których własnoWci zmieniaj> siC w sposób ci>gły lub dyskretny 

(stopniowo), wraz z połoceniem, została teoretycznie przewidziana jeszcze w roku 1972 przez 

Bevera i współpracowników [204,205], lecz rozwiniCta dopiero po 15 latach w ramach 

projektu badawczego podjCtego w Japonii, kiedy to opracowano liczne metody wytwarzania 

takich materiałów [206-210], i szczegółowo przebadana w ostatnim dziesiCcioleciu w ramach 

priorytetowego programu w Niemczech [211], a w latach 2005-2007 takce w Polsce, w ramach 

których metodycznie przeanalizowano wiele nowoczesnych technologii wytwarzania mate-

riałów tej kategorii. Gradientowe własnoWci materiałów uzyskuje siC dziCki zmieniaj>cym siC 

z połoceniem składem chemicznym, składem fazowym i struktur> lub uporz>dkowaniem 

atomów. WWród procesów wytwarzania funkcjonalnych materiałów gradientowych mocna 

wyrócnić metody metalurgii proszków zwi>zane ze zrócnicowaniem wielkoWci ziarn na prze-

kroju [212-216] jak równiec z gradientem temperatury w czasie spiekania [217], udziałem fazy 

ciekłej [218], wspomagania laserowego i wyładowania plazmowego [219,220]. WWród współ-

czesnych metod mocna wyrócnić zwi>zane z gradientem udziału objCtoWciowego faz i zrócni-

cowaniem wielkoWci ziarn w materiałach dwu lub wielowarstwowych [211,221], w tym takce 

przez zalewanie gCstwy. Metoda ta została równiec zbadana w Austrii [222] w odniesieniu do 

wCglików spiekanych i cermetali [223] jak równiec w Hiszpanii [224] w odniesieniu do stali 

szybkotn>cych. W Izraelu opracowano metodC wtapiania NbC w osnowC stali szybkotn>cej 

z ucyciem lasera [225]. Gradientowe warstwy stopowane wytworzono z ucyciem lasera w 

Chinach [226-228] na podłocach z rócnych metali. Warstwy gradientowe s> równiec wytwa-

rzane metodami PVD na podłocu ze spiekanych materiałów narzCdziowych [229-234]. Mocna 

uzyskiwać warstwy gradientowe przez spiekanie w reaktywnej atmosferze [222], jak równiec 

w obecnoWci par metali, np. Cr [235]. We wszystkich wymienionych zakresach istotny jest 

równiec wkład własnych prac Zakładu Technologii Procesów Materiałowych, Zarz>dzania 

i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie Instytutu Materiałów Incynierskich i Bio-

medycznych Politechniki Vl>skiej w Gliwicach [236-241].  
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Ustawicznym d>ceniem projektantów jest wola opracowania i wytworzenia idealnego 

materiału, np. narzCdziowego, który wykazywałby równoczeWnie maksymalnie mocliw> 

odpornoWć na zucycie w warunkach pracy oraz wysok> ci>gliwoWć. Z natury rzeczy takie 

poł>czenie własnoWci jest niemocliwe do uzyskania. Podejmowano wobec tego rócne próby 

choćby czCWciowego rozwi>zania problemu przez stworzenie struktur warstwowych, m.in. 

metodami obróbki cieplno-chemicznej, przez wytworzenie materiałów kompozytowych oraz 

pokrywanie jednowarstwowe metodami CVD i PVD, a takce napawanie lub natryskiwanie 

twardych warstw metod> metalizowania natryskowego. Kacda z tych metod wykazuje jednak 

ograniczenia, zwi>zane m.in. z nieodpowiedni> gruboWci> warstwy wierzchniej, a zwłaszcza 

z problemami zwi>zanymi z nieodpowiedni> przyczepnoWci> wytworzonej warstwy lub ze zbyt 

ducymi naprCceniami miCdzy warstw> wierzchni> a podłocem, co czCsto jest przyczyn> przy-

spieszonego złuszczania lub odpryskiwania warstwy, zwłaszcza w warunkach superpozycji 

wewnCtrznych naprCceM strukturalnych i naprCceM zewnCtrznych wynikaj>cych z obci>ceM 

w warunkach pracy. Hybrydowe technologie zawieraj>ce miCdzy innymi procesy obróbki 

cieplno-chemicznej, stopowania, przetapiania lub wtapiania laserowego, formowania wtrysko-

wego proszku, a takce fizycznego osadzania z fazy gazowej zapewniaj> pełne i kompleksowe 

rozwi>zanie problemu projektowania materiałów do odpowiednich zastosowaM. Jest to nowo-

czesny kierunek technologiczny i atrakcyjny badawczo. W tym Wwietle ponownie atrakcyjne 

stały siC klasyczne technologie, w tym obróbki cieplno-chemicznej. Obecnie koncepcja funk-

cjonalnych materiałów gradientowych, w tym narzCdziowych materiałów gradientowych, 

nalecy bowiem do jednej z najpowszechniej badanych w Wwiecie, jako jedna z mocliwoWci 

dostosowywania (j. ang.: tailoring) własnoWci rócnych elementów i narzCdzi do wymogów eks-

ploatacyjnych. We wszystkich wymienionych zakresach istotny jest równiec wkład własnych 

prac Zakładu Technologii Procesów Materiałowych, Zarz>dzania i Technik Komputerowych w 

Materiałoznawstwie Instytutu Materiałów Incynierskich i Biomedycznych Politechniki Vl>skiej 

w Gliwicach [242-267].  

Koncepcja gradientu struktury i własnoWci materiałów obecnie najczCWciej dotyczy warstw 

powierzchniowych rócnych grup materiałów incynierskich, w tym konstrukcyjnych, narzC-

dziowych, funkcjonalnych oraz biomedycznych. Powoduje to coraz wiCksze zainteresowanie 

oWrodków naukowych w całym Wwiecie t> problematyk>, a nawet swoisty nawrót do techno-

logii, których jak siC wydawało znaczenie poprzednio nawet zmalało. Ten nawrót zaintere-

sowaM wynika głównie z przesłanek ekonomicznych, ale równiec ekologicznych, a takce 
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wynika ze zwiCkszenia własnoWci eksploatacyjnych produktów wytworzonych z udziałem tych 

technologii, które czCsto stosowane s> jako hybrydowe, ł>cz>c rócne technologie zapewniaj>ce 

najlepsze mocliwie własnoWci kolejno na sobie nałoconych warstw powierzchniowych. W tych 

zakresach istotny jest równiec wkład własnych prac Zakładu Technologii Procesów Materia-

łowych, Zarz>dzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie Instytutu Materiałów 

Incynierskich i Biomedycznych Politechniki Vl>skiej w Gliwicach [15,130-133].  

Obróbka powierzchni przez uzupełnienie ubytków w eksploatowanych długotrwale ele-

mentach maszyn i urz>dzeM, np. pojazdów samochodowych i silników spalinowych, oraz kształ-

towanie struktury i powierzchni ponownie ukształtowanych elementów konstrukcyjnych, stano-

wić moce obecnie podstawC re-manufacturingu. Przykładowo w Chinach, kraju o gospodarce 

najintensywniej rozwijaj>cej siC w Wwiecie, wybudowano całkowicie nowe fabryki wyposacone 

w najnowsze dostCpne na Wwiecie urz>dzenia do obróbki powierzchniowej, z wykorzystaniem 

technologii laserowych, plazmowych, PVD i CVD, w których całkowitej renowacji poddawane 

s> zucyte całkowicie samochody, z których odzyskuje siC niezucyte elementy, a pozostałe 

poddaje siC re-manufacturingowi. Koszty ponownego wyprodukowania pojazdu stanowi> 

jedynie czCWć kosztów produkcji pojazdu nowego, przy ponownym zapewnieniu 100% trwa-

łoWci. Ma to równiec ogromne znaczenie dla wtórnego obrotu surowcami i ich recyklingu 

i niew>tpliwie stanowi oryginalny wkład do idei zrównowaconego rozwoju i popierania 

technologii proekologicznych.  

O ile rozeznanie nowoczesnych technologii kształtowania struktury i własnoWci powierz-

chni poszczególnych grup materiałów incynierskich i biomedycznych przez Wrodowisko 

naukowe mocna uznać za dobre, o tyle wdracanie nowoWci technologicznych w tym zakresie 

w jednostkach przemysłowych, a zwłaszcza w małych i Wrednich przedsiCbiorstwach, z pewno-

Wci> nie jest zadowalaj>ce. Nalecy przy tym zauwacyć, ce problem nie dotyczy wył>cznie 

awangardowych technologii realizowanych przez wzorcowe przedsiCbiorstwa, lecz równiec 

bezwzglCdnej potrzeby podwycszenia Wredniego poziomu realizacji tych technologii przez 

statystyczn> wiCkszoWć producentów, co ma bardzo istotne znaczenie dla jakoWci i trwałoWci, 

statystycznej wiCkszoWci produktów trafiaj>cych na rynek oraz istotnie decyduje o konkuren-

cyjnoWci krajowej gospodarki. W Wwietle tych uwag problem ma wacne znaczenie gospodarcze. 

Technologie obróbki powierzchniowej wymagaj> upowszechnienia oraz wdrocenia we wszel-

kich uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w małych i Wrednich przedsiCbiorstwach, które 
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dysponuj> relatywnie małymi Wrodkami na badania i rozwój. Wszystkie z argumentów wspo-

mnianych w projekcie FutMan w odniesieniu do nowych materiałów incynierskich dotycz> 

takce technologii kształtowania struktury i własnoWci warstw powierzchniowych materiałów 

incynierskich i biomedycznych, co szczegółowo wykazano w projekcie FORSURF. Naj-

czCWciej z powodów ekonomicznych, ale równiec ekologicznych winny być wdracane nowe 

technologie w tym zakresie, które czCsto nalec> do domeny nanotechnologii, a kształtowane 

powłoki powierzchniowe o gruboWci kilku mikrometrów złocone mog> być z kilkudziesiCciu 

do kilkuset warstw. Technologie obróbki powierzchniowej s> coraz bardziej powszechnie 

stosowane we wszystkich niemal sektorach produkcyjnych przemysłu, w tym samochodowym, 

budownictwie, wyposacenia medycznego, urz>dzeM sanitarnych, elektrotechnice, elektronice,  

a nawet przy wytwarzaniu bicuterii. Ale jest tec wiele innych sektorów bCd>cych wacnymi 

odbiorcami dla brancy obróbki powierzchniowej, w tym miCdzy innymi przemysł budowy 

maszyn i narzCdzi, przemysł metalurgiczny, elektrotechniczny, elektroniczny, tworzyw 

polimerowych oraz przemysł lotniczy. W wyniku odpowiedniego doboru procesów kształtu-

j>cych strukturC i własnoWci produktów, rodzaju i technologii warstwy powierzchniowej oraz 

materiału podłoca elementu zapewniane s> bowiem wymagane własnoWci ucytkowe wytwo-

rzonych elementów. W tym zakresie równiec istotny jest wkład własnych prac Zakładu 

Technologii Procesów Materiałowych, Zarz>dzania i Technik Komputerowych w Materiało-

znawstwie Instytutu Materiałów Incynierskich i Biomedycznych Politechniki Vl>skiej w 

Gliwicach [268-281]. 

 

1.4. Ogólna klasyfikacja warstw powierzchniowych i metod kształtowania 

struktury i własnoWci powierzchni materiałów incynierskich  

 
Struktura i własnoWci warstw powierzchniowych bardzo czCsto, a nawet głównie, decy-

duj> o własnoWciach ucytkowych wielu produktów i ich elementów (rys. 12). Równiec wzglCdy 

ekonomiczne nakazuj> stosowanie w takich przypadkach warstw powierzchniowych, zape-

wniaj>cych wymagane własnoWci ucytkowe przy równoczesnym ucyciu mocliwie tanich 

materiałów na rdzeM elementu, od którego wymaga siC z reguły mniejszych własnoWci 

ucytkowych. W wyniku odpowiedniego doboru materiału elementu wraz z procesami kształ-

tuj>cymi jego strukturC i własnoWci oraz rodzaju i technologii warstwy powierzchniowej,  
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Rysunek 12. Najwacniejsze własnoWci eksploatacyjne warstwy powierzchniowej 

 
zapewniaj>cych wymagane własnoWci ucytkowe, mocliwe jest równiec najkorzystniejsze zesta-

wienie własnoWci rdzenia i warstwy powierzchniowej wytworzonego elementu.  

Uzyskane warstwy powierzchniowe mog> być: 

• warstwami wierzchnimi, ograniczonymi powierzchni> obrabianego elementu, obejmuj>-

cymi obszar materiałów o własnoWciach rócni>cych siC od własnoWci materiałów rdzenia, 

uzyskanymi w wyniku ł>cznego działania sił mechanicznych, elektrycznych, ciepła, 

czynników chemicznych, 

• powłokami, czyli warstwami metalu, stopu, materiału ceramicznego, materiału polime-

rowego lub innych materiałów, naniesionymi trwale na powierzchniC podłoca, w celu 

uzyskania wymaganych własnoWci fizycznych, antykorozyjnych lub dekoracyjnych.  

Warstwy powierzchniowe ze wzglCdu na zastosowanie, mocna podzielić na: 

• wykazuj>ce wymagane własnoWci fizyczne zapewniaj>ce produktom lub ich elementom 

okreWlone własnoWci mechaniczne, jak wysok> twardoWć w stosunku do właWciwej dla 

podłoca, zwiCkszon> odpornoWć na zucycie trybologiczne, zwiCkszon> przewodnoWć elek-

tryczn> lub ciepln>, duc> odpornoWć na działanie wysokiej temperatury, 

• antykorozyjne, w tym o charakterze anodowym lub katodowym, przeciwdziałaj>ce korozji 

elektrochemicznej, jak równiec stanowi>ce barierC dyfuzyjn> dla korozji gazowej, 
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Rysunek 13. Schematyczne przykłady warstw powierzchniowych oraz procesów zachodz>cych 

na powierzchni podłoca ze wzglCdu na uwarunkowania technologiczne [4,21] 

 
• dekoracyjne i ochronno-dekoracyjne, nadaj>ce produktom estetyczny wygl>d zewnC-

trzny, o czym decyduje barwa, połysk, odpornoWć na pokrywanie siC nalotem i ewentualnie 

faktura powierzchni oraz zdolnoWć do fluorescencji, fosforescencji lub radioaktywnoWci,  

a czCsto takce równoczesnej odpornoWci antykorozyjnej. 

Warstwy powierzchniowe ze wzglCdu na uwarunkowania technologiczne mocna po-

dzielić w sposób podany na rysunku 13 i w tablicy 1. 
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Tablica 1. Klasyfikacja warstw powierzchniowych ze wzglCdu na uwarunkowania 

technologiczne 

Rodzaje mocliwych warstw wierzchnich i powłok lub procesów zachodz>cych  

na powierzchni podłoca 

jednowarstwowa wielofazowa amorficzna 

wielowarstwowa gradientowa nanokrystaliczna 

multiwarstwowa  

(>100 warstw) 
kompozytowa hybrydowa 

przemiany fazowe warstwy 

wierzchniej podłoca 

zmiana składu chemicznego 

warstwy wierzchniej podłoca 

procesy fizyczne na 

powierzchni podłoca 

 
Metody wytwarzania warstw powierzchniowych w zalecnoWci od rodzaju zjawisk 

przebiegaj>cych podczas ich wytwarzania mocna podzielić na 6 grup (rys. 14), z których kacda 

pozwala na uzyskanie odpowiedniego rodzaju warstwy powierzchniowej o zrócnicowanej gru-

boWci i przeznaczeniu [8,10,17].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 14. Metody wytwarzania warstw powierzchniowych 

 

Do procesów technologicznych konstytuowania warstw powierzchniowych zestawionych 

na rysunku 15 s> zaliczane metody: 

• mechaniczne, wykorzystuj>ce nacisk lub energiC kinetyczn> narzCdzia albo cz>stek w celu 

umocnienia warstwy wierzchniej na zimno b>da otrzymania powłoki ochronnej na zimnym 

podłocu, 

• cieplno-mechaniczne, w których wykorzystuje siC ł>czne oddziaływanie ciepła i nacisku 

w celu otrzymania powłok, jak równiec niekiedy warstw wierzchnich, 
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• cieplne, które s> zwi>zane z oddziaływaniem ciepła na warstwC powierzchniow> mate-

riałów w celu spowodowania zmian struktury materiałów, głównie metali, w stanie stałym, 

jak równiec zmian stanu skupienia ze stanu stałego w ciekły i nastCpnie odwrotnie, mate-

riałów pokrywanych (nadtopienie), jak i pokrywaj>cych (napawanie lub natapianie), 

• cieplno-chemiczne, w których oddziałuj> ł>cznie ciepło i aktywny chemicznie oWrodek, w 

celu pokrycia obrobionego materiału, głównie stopów metali, wymaganym pierwiastkiem 

lub substancj> chemiczn> dla spowodowania zmian struktury warstwy powierzchniowej; 

wWród metod cieplno-chemicznych oddzieln> grupC stanowi> procesy chemicznego osadza-

nia z fazy gazowej CVD, 

• chemiczne i elektrochemiczne, polegaj>ce na bezpoWrednim osadzeniu materiału nieme-

talowego lub metalowego na powierzchni obrabianego elementu (np. powłoki malarskie,  

z materiałów polimerowych, powłoki galwaniczne i konwersyjne), usuwaniu zanieczy-

szczonej lub utlenionej warstwy powierzchniowej w procesach trawienia i polerowania lub 

zestalania cieplno-chemicznego przez samoutlenianie oraz polimeryzacjC tlenow> sub-

stancji błonotwórczych b>da sieciowanie w temperaturze pokojowej lub podwycszonej 

cywic chemoutwardzalnych nanoszonych metodami lakierniczymi,  

• fizyczne, zwi>zane z osadzaniem powłok adhezyjnie poł>czonych z podłocem, niekiedy 

z udziałem poł>czeM dyfuzyjnych w wyniku zjawisk fizycznych przebiegaj>cych pod 

ciWnieniem atmosferycznym (np. odparowanie rozpuszczalnika podczas nanoszenia po-

włoki malarskiej) lub zwykle pod ciWnieniem obniconym, z udziałem jonów, jak napa-

wanie, napylanie, rozpylanie, implantowanie jonów lub pierwiastków metalicznych b>da 

niemetalicznych; do metod tych nalecy fizyczne osadzanie z fazy gazowej PVD, zwi>zane 

z odparowaniem metali lub stopów lub rozpylaniem katodowym w prócni i jonizacj> gazów 

par metali, których cech> jest krystalizacja par z plazmy. 

W zalecnoWci od zastosowanych procesów technologicznych obróbki powierzchniowej, 

nalecy w odpowiedni sposób przygotować powierzchniC obrabianego elementu, w wyniku 

czego mocna polepszyć rocne, poc>dane własnoWci warstwy wierzchniej. W tablicy 2 poró-

wnano rócne procesy technologiczne obróbki powierzchniowej.  
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Tablica 2. Porównanie procesów technologicznych obróbki powierzchniowej (opracowano 

według danych N.A. Watermana i M.F. Ashby’ego) 

Proces 

Podstawowe 

polepszane 

własnoWci 

Dodatkowe 

korzystne 

własnoWci 

Zacho-

wanie 

wymia-

rów  

Przygo-

towanie 

powie-

rzchni 

Koszt

Mocli-
woWć 

zastoso-

wania

Znie-

kształ-
cenie 

Limit 

grubo-

Wci, 

µm 

Tempera-

tura pod-

łoca, ºC 

Malowanie 
odpornoWć 
korozyjna 

–  
szczotko-

wanie     ~20 

Powłoki 

organiczne 

proszkowe 

odpornoWć 
korozyjna 

lepsza odpor-

noWć na 

Wcieranie po 

malowaniu  

 

szczotko-

wanie, 

odtłusz-

czanie 

     

Galwa-

nizacja 

odpornoWć 
korozyjna 

i na Wcieranie

smarnoWć, prze-

wodnoWć 
cieplna i ele-

ktryczna 

 
odtłusz-

czanie    ~100 ~20 

Powlekanie 

bezpr>dowe

odpornoWć 
korozyjna 

i na Wcieranie

smarnoWć, 
własnoWci 

elektryczne 

i magnetyczne

 
odtłusz-

czanie    25 <100 

Powlekanie 

zanurze-

niowe 

odpornoWć 
korozyjna 

Al daje 

odpornoWć na 

utlenianie 
 

platerowa-

nie (Al); 

odtłusz-

czanie (Zn)

   100 

740 (Al) 

450 (Zn) 

850 (zol-

cel) 

Inne meto-

dy cynko-

wania 

odpornoWć 
korozyjna 

–  
odtłusz-

czanie    500 450 

Emalio-

wanie 

odpornoWć 
korozyjna 

i na Wcieranie

caroodpornoWć, 
obojCtnoWć 
chemiczna 

 
przedmu-

chiwanie    200 800-900 

Natryski-

wanie na 

gor>co 

odpornoWć 
na zucycie 

izolacja ciep-

lna, odpornoWć 
erozyjna 

 
przedmu-

chiwanie    500 200 

Metalizo-

wanie na-

tryskowe 

odpornoWć 
na zucycie 

odpornoWć 
korozyjna  

przedmu-

chiwanie     – 

CVD 

odpornoWć 
na zucycie 

i na korozjC
–  specjalne    2000 >1200 

PACVD 

odpornoWć 
na zucycie 

i na korozjC
–  specjalne    10 >600 

PVD 

odpornoWć 
na zucycie 

i na korozjC
–  specjalne    10 >500 

PAPVD 

odpornoWć 
na zucycie 

i na korozjC

bariera cieplna, 

odpornoWć ero-

zyjna, własno-

Wci magnetycz-

ne i elektryczne 

 specjalne    25 >500 
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Proces 

Podstawowe 

polepszane 

własnoWci 

Dodatkowe 

korzystne 

własnoWci 

Zacho-

wanie 

wymia-

rów  

Przygo-

towanie 

powie-

rzchni 

Koszt

Mocli-
woWć 

zastoso-

wania

Znie-

kształ-
cenie 

Limit 

grubo-

Wci, 

µm 

Tempera-

tura pod-

łoca, ºC 

Platerowa-

nie przez 

walcowanie 

odpornoWć 
korozyjna 

–  
szczotko-

wanie     20 

Powlekanie 

chemiczne 

konwer-

syjne 

odpornoWć 
korozyjna 

i na zucycie 

smarnoWć  

obróbka 

skrawa-

niem 
   700 80 

NawCglanie 
odpornoWć 
na zucycie 

wytrzymałoWć 
zmCczeniowa  

obróbka 

skrawa-

niem 
   2000 825÷950 

WCglo-

azotowanie 

wysoko-

tempera-

turowe 

odpornoWć 
na zucycie 

–  

obróbka 

skrawa-

niem 
   750 800÷870 

Azotowanie
odpornoWć 
na zucycie 

wytrzymałoWć 
zmCczeniowa  

obróbka 

skrawa-

niem 
   500 500÷590 

WCglo-

azotowanie 

niskotem-

peraturowe 

odpornoWć 
na zucycie 

anty scuffing  

obróbka 

skrawa-

niem 
   250 540÷600 

Borowanie 
odpornoWć 
na zucycie 

twardoWć na 

gor>co  

obróbka 

skrawa-

niem 
   25 1100 

Chromo-

wanie 

odpornoWć 
korozyjna 

i na utle-

nianie 

–  

obróbka 

skrawa-

niem 
   1000 1300 

Aluminio-

wanie 

odpornoWć 
korozyjna 

i na utle-

nianie 

–  

obróbka 

skrawa-

niem 
   1000 1000 

Hartowanie 

powierz-

chniowe 

odpornoWć 
na zucycie 

wytrzymałoWć 
zmCczeniowa  

obróbka 

skrawa-

niem 
   5000 1000 

Nagniatanie

wytrzyma-

łoWć zmC-
czeniowa 

–  

obróbka 

skrawa-

niem 
   250 ~20 

Oznaczenia:   bardzo dobry, tak, wysoki,   Wredni, umiarkowany, niekiedy,   nie, niski, caden, nie 

ma,   dobry,   ograniczony,   rócny. 
 


