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„Trzeba siC upiera5, ce siC szuka prawdy, 

a nie, ce siC j> znalazŽo” 
 

Denis Diderot (1713-1784) 

 

Uwagi koMcowe 

Podsumowuj>c informacje zawarte w niniejszej ksi>cce, któr> wŽaWnie oddaliWmy do r>k PT 

Czytelników, trudno nie podzieli5 siC refleksjami ogólniejszej natury, które nasuwaj> siC po jej 

opracowaniu i mamy gŽCbok> nadziejC, ce takce po jej przestudiowaniu przez PT Czytelników. 

SiCgamy do myWli Denisa Diderota, ci>gle aktualnej, aby nie zadowala5 siC posiadan> wiedz>, 

lecz stale zachowuj>c niepokój i zw>tpienie co do jakoWci prawdy jak> znamy, stara5 siC 

pogŽCbia5 sw> wiedzC, z jednej strony przez przyswajanie jej z dostCpnych aródeŽ, z drugiej zaW 

– przez wŽasn> innowacyjn> aktywnoW5. 

Historia metalurgii proszków siCga 3000 lat p.n.e, gdyc juc w starocytnym Egipcie wytwa-

rzano elementy t> technologi>, a antyczni Inkowie wytwarzali precjoza ze zŽota i innych metali 

szlachetnych, chociac masowa produkcja datuje siC od koMca XIX wieku. Pocz>tkowo z celaza 

g>bczastego ekstrahowano drobne cz>stki, które nastCpnie przetapiano lub spiekano. Dopiero 

póaniej zaczCto wytwarza5 proszki metali, by z kolei je spieka5. Obecnie metody metalurgii 

proszków s> wykorzystywane w wielu gaŽCziach przemysŽu, w tym m.in. w przemyWle samo-

chodowym, lotniczym, energetycznym i gospodarstwa domowego. Stanowi ona wacny obszar 

technologii procesów materiaŽowych, który jest intensywnie rozwijany w Instytucie MateriaŽów 

Incynierskich i Biomedycznych Politechniki Vl>skiej, i to zarówno w zakresie badaM naukowych, 

jak i w procesie dydaktycznym, zwŽaszcza na nowych priorytetowych kierunkach studiów 

„Nanotechnologia i Technologie Procesów MateriaŽowych” oraz „Incynieria MateriaŽowa”.  

Projektowanie incynierskie zwi>zane z okreWleniem ksztaŽtu produktu i jego elementów, 

doborem materiaŽów, z których maj> one by5 wykonane, oraz odpowiednich procesów techno-

logicznych, umocliwia zaprojektowanie i wytworzenie produktów speŽniaj>cych ich zaŽocone 

funkcje ucytkowe, jak równiec wymagania co do ksztaŽtu, aspektów ekonomicznych i doty-

cz>cych niezawodnoWci. Zmiana procesu technologicznego moce zmieni5 wŽasnoWci materiaŽu, 

a niektóre kombinacje ksztaŽtu produktu i materiaŽu mog> by5 nie do zrealizowania przy wy-

korzystaniu niektórych procesów technologicznych. Projektowanie materiaŽowe zapewnia 
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udostCpnienie materiaŽu o najkorzystniejszym zestawie wŽasnoWci ucytkowych zapewnianych 

przez odpowiedni skŽad chemiczny i proces technologiczny materiaŽu.  

CaŽoW5 opracowania merytorycznego tej ksi>zki zostaje zamkniCta niniejszymi ogólnymi 

uwagami, dotycz>cymi znaczenia metalurgii proszków. Zwacywszy, ce ksi>cka jest przezna-

czona dla Studentów uczestnicz>cych w Projekcie INFONANO pt. „Otwarcie i rozwój studiów 

incynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiaŽach” od kilku lat 

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego KapitaŽ Ludzki przez ZespóŽ Pracowników 

Instytutu MateriaŽów Incynierskich i Biomedycznych Politechniki Vl>skiej w Gliwicach, 

uzupeŽniono j> o zbiór materiaŽów dydaktycznych, zawieraj>cych m.in. instrukcje do 5wiczeM.  

Ksi>ckC przekazujemy do r>k PT Czytelników, w przeWwiadczeniu ce pozytywnie 

przyczyni siC do rozszerzenia wiedzy o metodach metalurgii proszków, w tym takce do r>k 

Uczestników Projektu INFONANO, z nadziej> na zainteresowanie Studentów t> atrakcyjn> 

technologi> i z uzasadnionym oczekiwaniem lepszej adaptacji Absolwentów Uczelni do 

potrzeb rozwijaj>cego siC rynku pracy oraz konkurencyjnych i innowacyjnych przedsiCbiorstw. 

Pozostajemy w przeWwiadczeniu, ce po lekturze tej ksi>cki, oraz po peŽnym cyklu nauki, 

Studenci zapoznaj> siC z obszern> wiedz> na temat metalurgii proszków i wyrobi> sobie jasny 

pogl>d na znaczenie tej technologii i prawidŽowego doboru materiaŽów dla poprawnie opra-

cowanej technologii produktów i ich elementów. WpŽynie to niew>tpliwie w przyszŽoWci na 

minimalizacjC kosztów produkcji oraz na maksymalne wydŽucenie czasu pracy maszyn 

i urz>dzeM oraz ich elementów, decyduj>c o maksymalnym obniceniu kosztów ich eksploatacji. 
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