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SŽowo wstCpne 

Niniejsza ksi>cka zostaŽa przygotowana gŽównie z myWl> o Studentach WydziaŽu 

Mechanicznego Technologicznego Politechniki Vl>skiej w Gliwicach. Wykonanie tego 

zadania wpisuje siC w cel ogólny Projektu INFONANO pt. „Otwarcie i rozwój studiów 

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

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego KapitaŽ Ludzki przez ZespóŽ Pracowników 

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

którym jest wzmocnienie roli Politechniki Vl>skiej w rozwoju konkurencyjnej gospodarki 

opartej na wiedzy i innowacjach oraz rozszerzenie jej oferty edukacyjnej i podnoszenie jakoWci 

ksztaŽcenia na unikatowych studiach technicznych oraz doktoranckich, w celu poprawy 

adaptacji Absolwentów Politechniki Vl>skiej do potrzeb rynku pracy. Projekt INFONANO 

stworzyŽ okazjC do opracowania kilku monografii naukowych, z myWl> o poprawie warunków 

ksztaŽcenia przez udostCpnienie oryginalnych pomocy naukowych, zawieraj>cych najnowsze 

wyniki oryginalnych badaM naukowych. Pomimo dydaktycznego i przegl>dowego charakteru 

niniejszego opracowania monograficznego, zdecydowano siC opublikowa5 je takce, jako 

kolejny numer Open Access Library. Podobnie, jak inne, zadecydowaliWmy, aby i tC ksi>ckC 

opracowa5 bez honorarium autorskiego i bezpŽatnie udostCpni5 j> Studentom.  

Mottem niniejszej pracy s> sŽowa encyklopedysty francuskiego Denisa Diderota, który 

uwacaŽ, ce „dziCki obserwacji gromadzimy fakty, refleksja je Ž>czy, a eksperyment wery-

fikuje rezultaty Ž>czenia faktów. Nasza obserwacja musi by5 sumienna, refleksja gŽCboka,  

a eksperyment precyzyjny.” Nie sposób nie zgodzi5 siC z tymi opiniami. St>d staraliWmy siC, 

jako Autorzy tej ksi>cki zawrze5 w niej wszystkie trzy z wymienionych elementów. Zawarty 

jest w niej wykŽad akademicki, prezentuj>cy fakty, opatrzony rzeteln> refleksj> dotycz>c> 

mocliwoWci praktycznej aplikacji zreferowanej wiedzy teoretycznej. OdrCbn> czCW5 stanowi 

zestaw 5wiczeM eksperymentalnych, umocliwiaj>cy praktyczn> weryfikacjC przez kacdego ze 

Studentów, faktów teoretycznych opisanych w niniejszej ksi>cce. 
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Tematyka niniejszej ksi>cki jest aktualna i atrakcyjna. Metalurgia proszków z powodzeniem 

konkuruje bowiem m.in. z odlewaniem, obróbk> plastyczn> i obróbk> skrawaniem, uzupeŽ-

niaj>c te technologie lub je zastCpuj>c, co daje jej szczególne miejsce wWród technologii metali. 

Elementy z niektórych materiaŽów mog> by5 wytworzone jedynie metodami metalurgii 

proszków. Technologia metalurgii proszków w wielu przypadkach wykazuje podobieMstwo do 

technologii materiaŽów ceramicznych, st>d Ž>cznie omawiane s> wybrane materiaŽy spiekane  

i materiaŽy ceramiczne.  

Metalurgia proszków jest dziedzin> techniki, obejmuj>c> metody wytwarzania proszków 

metali i materiaŽów metalowych lub ich mieszanin z proszkami niemetalowymi oraz otrzy-

mywania póŽproduktów i produktów z tych proszków bez koniecznoWci roztapiania gŽównego 

skŽadnika. Jest to czCsto technologia bezkonkurencyjna, która ponadto wpŽywa na ograniczenie 

zucycia materiaŽów. Metalurgia proszków sprzyja jednak uzyskiwaniu materiaŽów o ducej 

porowatoWci, a przez to relatywnemu obniceniu wytrzymaŽoWci, chociac moce to mie5 korzy-

stne znaczenie w niektórych technicznie uzasadnionych przypadkach.  

Przekazuj>c niniejsz> ksi>ckC do r>k PT Czytelników, pozostajemy w gŽCbokim przeWwiad-

czeniu, ce zgodnie z zaŽoceniami Projektu INFONANO, przyczyni siC ona do podniesienia 

poziomu wiedzy Studentów, dotycz>cej metalurgii proszków i materiaŽów spiekanych. 

Szczególne podziCkowania kierujemy do PT Opiniodawców za cenne uwagi, wsparcie  

i akceptacjC ksi>cki do druku oraz do wszystkich Osób, które przyczyniŽy siC do wydania tej 

ksi>cki. 

  

 

 

 

 Autorzy 
 

 

Gliwice, w lipcu 2012 roku  
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