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Studenci

WIM PW w liczbach

Studia I stopnia: 133,
Studia II stopnia: 75,
Razem: 208.

Doktoranci 72
Pracownicy:
•
•
•
•

11 – profesorów,
10 – profesorów uczelni,
9 – doktorów habilitowanych,
47 – doktorów.

Źródła środków finansowych w 2019 r.
Projekty
ramowe
4,9%
Granty POIG
4,0%

Inne
15,4%

Dotacja
dydaktyczna
23,3%

Granty NCBiR
29,7%
Granty NCN
11,9%

Dotacja
statutowa
10,9%

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

Struktura








HR STEM Hitachi HD2700
HR TEM Jeol JEM3010 (+ 2 x TEM)
HR SEM Hitachi S5500 (+ 3 x SEM)
Dyfraktometr Bruker D8 Discover Series 2
Spektrometr XRF
AFM Nanoscope Multimode IIIA
FT-IR spectrometr Nicolet 6700

Preparatyka próbek

 FIB Hitachi 2100
 polerki jonowe 691 PIPS, IM4000

 Dimpler Model 656
Niskoenergetyczna pocierniaka jonowa
 eletropolerki i ścieniarki, polerka wibracyjna
 elektrodrążarki

NDT
Właściwości








DSC, DMA, DTA, TDA
Młot udarowy RESIL5,5
HYSITRON TriboScratch
Maszyny wytrzymałościowe MTS 810 i 858,
statyczne maszyny wytrzymałościowe QTest 10
oraz Zwick
Ares Rheology System - TA Instrument
Brookfield DV-II+ PRO Digital Viscometer






System emisji akutycznej Vallen AMSY-5
Detektor Krautkramer USN 60
Phase Array
Eddy current detector IZ 27 SI
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INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Inżynieria materiałowa jest dyscypliną nauk
technicznych, obejmującą zastosowanie nauki
o materiałach dla bezpośrednio użytecznych
celów
związanych
z
projektowaniem,
wytwarzaniem
i
użytkowaniem
różnych
produktów i dóbr powszechnego użytku.

Nauka o materiałach jest dyscypliną nauki,
dotyczącą struktury i własności materiałów,
zwłaszcza
z
uwzględnieniem
możliwości
ich zastosowania.

WSPÓŁCZESNE MATERIAŁY
• Metale i ich stopy
• Polimery
• Materiały ceramiczne
• Kompozyty

NANOMATERIAŁY I
NANOTECHNOLOGIE
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• Wysoko wytrzymałe materiały metaliczne
o strukturze nanometrycznej,
• polimery modyfikowane nanocząstkami,
• nanomateriały magnetyczne,
• nanokompozyty.

Metody wykorzystujące odkształcenie plastyczne
Wyciskanie
hydrostatyczne HE
Hydrostatic
extrusion

Skręcanie pod wysokim
ciśnieniem HPT
High Pressure Torsion
Cykliczne
wyciskanie –
Ściskanie CEC
(Cyclic ExtrusionCompression)

Przeciskanie przez kanał kątowy
(ECAP)
Equal Channel Angular Pressing

Ciągnienie

Ewolucja mikrostruktury po HPT
Aluminium 5483
HPT 10 T

Plane 3

Plane 2

Plane 1

HPT 1/2 T

Schemat
przygotowywa
nia próbek

P. Bazarnik, Y. Huang, M. Lewandowska, T.G. Langdon; Mater. Sci. Eng. A 626 (2015) 9-15

Po 10 obrotach HPT otrzymano na
przekroju dysku homogeniczną
mikrostrukturę o średniej wielkości
ziarna 70 nm

Nanowarstwy - MPD

OPUS-9 „Zjawisko obniżenia temperatury topnienia w
układach nanowarstw”
Odkształcenie i pękanie warstw AlN w 400°C
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Wpływ dużego odkształcenia na mikrostrukturę i właściwości
Niskotemperaturowe wygrzewanie –
ewolucja nanostruktury
Wyciskanie hydrostatyczne
stopów tytanu
tytanu

Wielokrotne walcowanie stopu
TNTZ
Wartości mikrotwardości i
modułu Younga dla stopu
TNTZ
TNTZ TNTZ CR

HV0.2

163

217

↑33%

E

62

45

↓28%

Wpływ nanostruktury na właściwości mechaniczne tytanu

µ-Ti
Grade2

n-Ti
Grade2

Zjawisko „hardening by annealing”

PRZYKŁADOWE PROJEKTY
•

„Wpływ orientacji monokryształów o różnej energii błędu ułożenia na kształtowanie się
2020,

tekstury odkształcenia” NCN 2017-

•

„Złożone stopy metaliczne Al-Cr-Fe jako nowe uniwersalne powłoki - struktura i właściwości” NCN (2018-2022)

•

„Wpływ niskotemperaturowego wyżarzania na ewolucję nanostruktury i właściwości heksagonalnego Ti o zróżnicowanej
zawartości pierwiastków międzywęzłowych” ” NCN, 2018-2022

•

„Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych,
wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach
platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami – Techmatstrateg 2019-2022

•

Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych - Konkurs Ścieżka
dla Mazowsza 2020-2023,

•

Zastosowanie obróbki laserowej do modyfikacji powierzchni tytanowych implantów słuchowych – Etiuda 7, kierownik mgr
2019-2020

•

Wpływ dużego odkształcenia na mikrostrukturę i właściwości stopu Ti-29Nb-13Ta-4,6Zr do zastosowań biomedycznych OPUS 11, 2017-2020,

•

Wpływ niskotemperaturowego wygrzewania na ewolucję nanostruktury i właściwości heksagonalnego Ti o zróżnicowanej
zawartości pierwiastków międzywęzłowych – OPUS 15,2019-2022,

•

Analiza procesu konsolidacji wiórów z jednofazowego tytanu α metodą niekonwencjonalnej przeróbki plastycznej Wpływ
modyfikacji powierzchni tytanu na proces mineralizacji kości, w zastosowaniach w otolaryngologii – PRELUDIUM 12, 20172020

•

Ocena wpływu synergicznego oddziaływania białek i produktów reakcji zapalnej na szybkość degradacji materiałów
tytanowych do zastosowań w implantologii kostnej – PRELUDIUM 15, 2019-2021

PRZYKŁADOWE PROJEKTY
 OPUS-9 „Zjawisko obniżenia temperatury topnienia w układach nanowarstw” 2016-2019 (M. Lewandowska)
 OPUS-12 „Płytki o strukturze ultra drobnoziarnistej, małej anizotropii, zdolności do głębokiego tłoczenia i
odkształcenia nadplastycznego przy dużej szybkości odkształcenia” 2017-2020)
 SONATA-7 „Zastosowanie nowoczesnych metod mikroskopii elektronowej do trójwymiarowego odwzorowania
morfologii warstw tlenkowych uzyskanych w procesie utleniania anodowego” 2015-2018)
 SONATA- 8 „Rekrystalizacja i rozrost ziaren w silnie odkształconej stali austenitycznej” 2015-2019)
 SONATINA-1 „Synteza nowych materiałów hybrydowych metodą skręcania pod wysokim ciśnieniem” 2017-2020
SONATINA-1 „Optymalizacja mikrostruktury stopów aluminium pod kątem efektywności umocnienia
wydzieleniowego„ 2018-2021”

 PRELUDIUM-10 „Wpływ sposobu wytwarzania na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne płytek ze stopu Al o
strukturze ultradrobnoziarnistej” 2015-2019
 PBS-3 „Model obiektu wodnego typu >>stealth<< o innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie kształtu, konstrukcji i
materiałów decydujących o jego trudno-wykrywalności” 2016-2018
 TechMatStrateg-1 „Technologie wytwarzania materiałów i struktur do detekcji promieniowania X i gamma, z
wykorzystaniem nisko defektowych jednorodnych kryształów (Cd,Mn)Te, o wysokiej odporności na generację
defektów w wyniku napromieniowania” 2018-2021
 POLONIUM „Badanie plastyczności tlenku aluminium w różnej skali podczas eksperymentów in-situ w mikroskopach
elektronowych”2018-2019
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ODDZIAŁYWANIE WODORU Z MATERIAŁAMI
Transport wodoru w fazie
metalicznej

Wnikanie wodoru do metalu

promotory wnikania

dyfuzja
adsorpcja i absorpcja
rozpuszczalność wodoru

pułapkowanie

• Odporność korozyjna wybranych materiałów do pracy w warunkach panujących w kawernie
• Metody defektoskopii ultradźwiękowej in situ oraz emisji akustycznej, które pozwoliły na wykrycie

wczesnych etapów niszczenia korozyjnego
• Parametry dla laboratoryjnych badań korozyjnych oraz badań ultradźwiękowych
• Interpretacja oraz weryfikacja wyników badań ultradźwiękowych i emisji akustycznej

Efektem oddziaływania wodoru z materiałami konstrukcyjnymi mogą być:

przemiany
strukturalne
pękanie wodorowe

pęcherze
wodorowe

obniżenie
właściwości
mechanicznych

Badanie przyczepności plateru do podłoża (stali 18G2A z Ti
oraz stali 316l z Ti)
t = 16 mm
a= 4:6 mm
W = 1.5a

Schemat uchwytu i wymiarów próbki do badań adhezji plater-podłoże (wg ASTM SA-263) i urządzenie wykorzystane do badania

Wytrzymałość na ścinanie złącza stali 316L z tytanem

Wytrzymałość na ścinanie złącza stali
S355J2+N z tytanem
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Średnia dla próbek niewodorowanych
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Średnia dla próbek wodorowanych

Zastosowanie nanomateriałów

Przechowywanie wodoru
cząsteczkowego (fizysorpcja):
• Materiały na bazie węgla
(nanorurki, nanowłókna,
grafen, materiały o
strukturze zeolitu)
• Nanorurki azotku boru
• Struktury metaloorganiczne
(MOF)
• Materiały polimerowe
(polimery
hiperusieciowane,
mikroporowate polimery
sprzężone)

X. Yu et al. / Progress in Materials Science 88 (2017) 1–48

Nanostrukturalne wodorki do
przechowywania wodoru
(chemisorpcja):
• Nanocząstki MgH2 oraz ich
wielocząsteczkowe
kompleksy
• układy metal-N-H (LiNH2,
Mg(NH2)2)
• Nanorurki Mg(AlH4)2

Nanomateriały jako
struktury nośne dla
wodorków:
• Nanostruktury na bazie
krzemu (krzemionki
mezoporowate)
• Nanostruktury na bazie
węgla (fullereny, grafen,
aerożele węglowe)

PRZYKŁADOWE PUBLIKACJE

Maciej Szwed, Michał Gloc, Łukasz Sarniak
„Monitorowanie

degradacji wodorowej stali in situ podczas wodorowania katodowego poprzez badania ultradźwiękowe z
wykorzystaniem głowicy Phased Array o macierzowym układzie przetworników „
Przegląd Spawalnictwa 2016

Michał Gloc, Maciej Szwed, Andrzej Zagórski, Jarosław Mizera
„Hydrogen influence on microstructure, corrosion resistance and mechanical properties of low alloy steel and explosively
cladded steel used for hydrogen storage salt cavern „
Applied Mechanical Journal (in print)
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WARSTWY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nanomateriały i nanotechnologie
Materiały w kontakcie z wodorem
Nowoczesne powłoki i warstwy
Materiały gradientowe
Materiały ceramiczne
Materiały dla fuzji termojądrowej
Materiały termoelektryczne
Materiały magneto-kaloryczne
Ciecze reologiczne
Współczesne kompozyty
Materiały polimerowe
Ogniwa paliwowe
Stopy o wysokiej entropii
Szkła metaliczne
Współczesne materiały magnetyczne
Biomateriały
Nowoczesne stale konstrukcyjne
Techniki przyrostowe
Badania nieniszczące

• Obróbki cieplno-chemiczne w warunkach wyładowania jarzeniowego,
• Procesy fizycznego osadzania z fazy gazowej – PVD,

• Procesy chemicznego osadzania z fazy gazowej – PACVD, RF/MW CVD,
• Technologie hybrydowe z wykorzystaniem niskotemperaturowej plazmy,
• Elektrochemiczne utlenianie anodowe i plazmowe utlenianie elektrolityczne,
• Wytwarzanie powłok metodami elektrochemiczną i redukcji chemicznej,
• Technologie nanostrukturyzacji stali poprzez specjalistyczne obróbki cieplne.

Nowoczesne obróbki powierzchniowe

Badania strukturalne i właściwości
Obraz AFM powierzchni stopu NiTi po procesie tlenoazotowania;
powiększenie 5x5 μm , 1x1 μm, warstwa TiO2+TiN

Profil zużycia stali austenitycznej oraz powłoki DLC wytworzonej na
warstwie austenitu azotowego

Mikrostruktura i morfologia powierzchni warstwy tlenoazotwanej
wytworzonej na stopie Ti6Al4V w zastosowaniu na implanty kostne
oraz morfologia zaadherowanych osteoblastów.
Powłoka DLC wytworzona na warstwie fazy S w warunkach wyładowania jarzeniowego

Badania strukturalne i właściwości

Zastosowania
• Elementy urządzeń narażone na zużycie przez tarcie i korozję:
narzędzia skrawające, matryce, wykrojniki, formy,
• Elementy silników samochodowych i lotniczych,
• Warstwy powierzchniowe do zastosowań w przemyśle kosmicznym
i w warunkach wysokiej próżni,
• Materiały do zastosowań biomedycznych, tj. na instrumentarium medyczne, implanty kardiologiczne, implanty
kostne z zastosowaniem innowacyjnych obróbek powierzchniowych gwarantujących wymagane właściwości
biologiczne zgodne z ich przeznaczeniem,
• Materiały do pracy w obniżonych temperaturach,
• Warstwy kompozytowe, łączące różne metody inżynierii powierzchni o unikatowych właściwościach.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY
•

Technologia obróbek w niskotemperaturowej plazmie dla modyfikacji powierzchni kontaktujących się z krwią tytanowych
elementów wirowych protez serca”, projekt PBS NCBiR, 2012-2015

•

„Kształtowanie właściwości tribologicznych i biologicznych stopu tytanu Ti6Al4V i kompozytu polimerowego na bazie
polieteroeteroketonu nowoczesnymi metodami inżynierii powierzchni w aspekcie zastosowań w protezie stawu biodrowego”,
projekt NCN OPUS, 2011-2014

•

Nanomateriały kompozytowe wytwarzane metodą elektrochemiczną – OPUS –NCN, 2012-2016

•

Opracowanie mechanizmu elektrochemicznego utleniania azotku tytanu wytworzonego metodą azotowania jarzeniowego stopu
tytanu w aspekcie wytworzenia nowej generacji biomateriałów tytanowych – OPUS – NCN, 2011-2014

•

„Produkcja stopów i wyrobów medycznych NiTi z pamięcią kształtu”, projekt NCBiR, 2012-2015

•

„Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepianej wirowej pompy wspomagania serca oraz systemu
zdalnego monitorowania i nadzorowanej zdalnie rehabilitacji pacjentów na wspomaganiu serca” projekt STRATEGMED II
NCBiR, 2015-2020

•

„Kształtowanie właściwości stopów NiTi z pamiecią kształtu poprzez wytwarzanie warstw
niskotemperaturowej plazmie w aspekcie zastosowań w medycynie”, projekt NCN OPUS, 2016-2019

•

„Zaawansowane techniki wytwarzania przekładni lotniczych”, projekt NCBiR INNOLOT, 2013-2016

•

„Modyfikacja struktury i właściwości masywnych szkieł metalicznych w niskotemperaturowej plazmie, projekt NCN OPUS,
2018-2021

•

„Opracowanie i wdrożenie do produkcji niskotemperaturowego ekstraktora wirówkowego dla branży farmaceutycznej” projekt
NCBiR, 2020-2023

•

„Zastosowanie nowej metody wytwarzania powłok węglowych w aspekcie kształtowania właściwości stali austenitycznych”,
projekt NCN Sonata, 2013-2016

•

Ponad 30 patentów w zakresie inżynierii powierzchni, w tym 2 patenty EU.

kompozytowych

w

MATERIAŁY GRADIENTOWE
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Odlewanie odśrodkowe

Żelowe odlewanie odśrodkowe

Al2O3-Ni

Zgłoszenie patentowe numer P.418862 pt. „Sposób wytwarzania elementów kompozytowych
z gradientem fazy metalicznej”, 26.09.2016 Warszawa, zasięg krajowy

Rys. Przykładowe zdjęcie próbki kompozytowej Al2O3-Ni (3 µm) otrzymanej
metodą odlewania odśrodkowego przy prędkości obrotowej 1200 obr/min
wraz ze zdjęciem przekroju poprzecznego próbki po procesie spiekania

Rys. Obraz z transmisyjnego mikroskopu
elektronowego przedstawiający granicę między
tlenkiem glinu a niklem (3 µm) w kompozytach
Al2O3-Ni

Zalety:
odporność na korozję i chemikalia

niskie koszty konserwacji: super odporność na zużycie
zmniejsza częstotliwość konserwacji, a tym samym obniża
koszty eksploatacji

dobra płynność: gładka powierzchnia zapewnia
swobodny przepływ materiału bez blokowania

wysoka twardość

lekkie

Potencjalne aplikacje:
Przewodowe

służą do budowy rurociągów do transportu cieczy, gazów
(np. H2S), ich mieszanin, jak również do transportu ciał
stałych (np. popioły, osady z oczyszczalni ścieków itp.)

Konstrukcyjn
e

stosowane na wszelkiego rodzaju elementy konstrukcyjne

Na
wymienniki
ciepła

przeznaczone są do budowy aparatów i urządzeń
związanych z pośrednią wymianą ciepła: wymienniki
ciepła, aparatura przemysłu chemicznego, spożywczego
itp.

Wiertnicze

stosowane do wykonywania i wyposażania otworów
wiertniczych dla np. poszukiwań geologicznych

PRZYKŁADOWE PROJEKTY

„Hybrydowe kompozyty ceramika metal o umocnieniu gradientowym”,
projekt finansowany przez NCN (2018)

„Kształtowanie właściwości kompozytów gradientowych ceramikametal wykonywanych metodą odlewania odśrodkowego mas lejnych”,
projekt przyznany przez NCN (2014-2017)
„Kompozyty gradientowe Al2O3-Ni otrzymywane metodą odlewania
odśrodkowego mas lejnych z wykorzystaniem pola magnetycznego”,
projekt finansowany przez NCN (2017-2018)
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Fazy MXene
- pierwszy raz opisane w 2011
- zaliczane do dwuwymiarowych struktur o wzorze ogólnym Mn+1Xn
- fazy MXene występują z reguły w formie płatków zawierających od kilku warstw
(FL-MXene) do kilkunastu kilkudziesięciu warstw (ML-MXene)

Morfologia płatków Ti3AlC2

M. Naguib et. Al., Advanced Materials, 2013
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Kompozyty SiC/Ti2C

Gęstość względna oraz średnia twardość kompozytów SiC/Ti2C

39

Kompozyty SiC/Ti2C-2D

Mechanizmy umocnienia zaobserwowane w kompozycie
SiC/1% wag. Ti2C

40

PROPPANTY- materiał podsadzkowy
•
•
•
•
•
•
•
Brązowy piasek

Biały piasek

Piasek otoczkowany
żywicą

WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA,
JEDNORODNOŚĆ, PRZEWODNOŚĆ

współczynnik kulistości (>0.9)
wysoka przepuszczalność
jednorodność: 8-140 Mesh
poziom zmętnienia płynu (≤ 58 NTU)
gęstość nasypowa (1,58-3 g/cm3)
ciężar właściwy (2,5-3,9 g/cm3)
wytrzymałość mechaniczna
7500 psi – 15 000 psi≤ 10%

PROPPANTY
CERAMICZNE
Proppanty ceramiczne
$600-1000/t

Piasek otoczkowany żywicą
$300/t

Frakcje piasku
$100/t

Produkcja w 2014 r: 53.03 mln $
Prognoza na 2022 r: 115.68 $

PROPPANTY- materiał podsadzkowy
WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA

efektywne pozyskanie gazu

Przepływ gazu – czynniki ograniczające:

•

Spadek wytrzymałości dla
większych proppantów

• porowatość efektywna, rozkład porów;

•

Mniejsze proppanty –
większy zasięg w szczelinie

•

większe proppanty- blokowanie
przepuszczalności na początku
szczeliny
Proppanty: zwiększona

• jednorodność: 8-140 Mesh
(średnica: 106 µm – 2,36 mm);
• szerokość szczeliny.

wysokie ciśnienie złożowe

powierzchnia kontaktu ze
skałą, redukcja naprężeń
Wewnętrzne
granule

Zewnętrzne
granule

5% odłamków – redukcja przepływu
gazu o 60%!
Osadzenie podsadzki w formacjach łupkowych

CERAMICZNE MATERIAŁY PODSADZKOWE

Spadek wytrzymałości
mechanicznej !

Osadzenie podsadzki

PRZYKŁADOWE PROJEKTY
•
•
•
•
•

„Optymalizacja technologii celem produkcji lekkich propantów ceramicznych o najwyższej
wytrzymałości na zgniatanie i o najniższym ciężarze właściwym przy maksymalnym wykorzystaniu
polskich surowców mineralnych i popiołów lotnych” Program Blue Gas I – Polski Gaz Łupkowy.
„Metoda elektromagnetyczna estymacji stopnia penetracji propantu w procesie szczelinowania ", ,
Program Blue Gas II – Polski Gaz Łupkowy.
„Produkcja i badania ultralekkich propantów ceramicznych przeznaczonych do efektywnego wydobycia
gazu łupkowego”, Młodzi i Innowacyjni dla PGNiG, Edycja I (2015)
„Badania właściwości kompozytów z udziałem nowej rodziny kryształów 2D” NCN – 2018-2021
„Osadzanie powłok ochronnych i dekoracyjnych na bazie renu i jego związków” NCBiR – 2015-2019

Zgłoszenia patentowe
Woźniak Jarosław, Petrus Mateusz, Jastrzębska Agnieszka , Ziemkowska Wanda, Olszyna Andrzej,
Wojciechowski Tomasz: Sposób wytwarzania kompozytów ceramicznych z udziałem karbidku tytanu o
unikatowej stechiometrii i formie 2D, Wynalazek, Zgłoszenie potwierdzone, Numer zgłoszenia: P.424633,
Data zgłoszenia: 20-02-2018
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Reakcja syntezy i paliwo dla niej
Deuter – z wody morskiej (0.02%
wodoru w wodzie to wodór ciężki,
czyli deuter)

Tryt – z litu (lekkiego metalu
występującego w skorupie ziemskiej
i w wodzie morskiej)
Energia uwolniona – 26 MWh/g
(dla 5000 gospodarstw domowych
przez 1 dzień)

MATERIAŁY DLA FUZJI TERMOJĄDROWEJ

JET (Joint European Torus)
– Promień torusa 3.1 m
– Komora 3.96 m wys.x 2.4 m szer.
– Objętość plazmy 80 m3
– Prąd w plazmie do 5 MA
– Toroidalne pole magnetyczne do
4 tesli

MATERIAŁY DLA FUZJI TERMOJĄDROWEJ

Prace badawcze realizowane na PW: Wytwarzanie materiałów
• Wytwarzanie nanostrukturalnych stali ferrytycznych ODS z wykorzystaniem
metalurgii proszków i metod dużego odkształcenia plastycznego

• Wytwarzanie złącz wolfram – stal oraz wolfram – stop wolframu
z wykorzystaniem metody spiekania impulsowo plazmowego
• Wytwarzanie złącz wolfram – stal z wykorzystaniem metody platerowania
wybuchowego

MATERIAŁY DLA FUZJI TERMOJĄDROWEJ

Obróbka plastyczna stali ODS

Kapsuła stali ODS do obróbki

Kapsuła w trakcie obróbki

MATERIAŁY DLA FUZJI TERMOJĄDROWEJ

Kapsuła po obróbce, długość 0,6 m
Parametry obróbki
D0 = 50 mm; Df = 24.7 mm
Redukcja = 4.1
Ciśnienie = 987 MPa
Szybkość deformacji = 1,05 s-1
Temperatura wsadu = 900C
Czas podgrzewania = 1 h 20 min

Właściwości stali ODS
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Stal ODS po obróbce plastycznej wykazuje lepszą wytrzymałość i plastyczność
w porównaniu do tej samej stali w stanie przed przeróbką.

MATERIAŁY DLA FUZJI TERMOJĄDROWEJ
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PRZYKŁADOWE PROJEKTY
•
•
•
•

•

•

Wpływ nanostrukturyzacji i domieszkowania na właściwości termoelektryczne nowych materiałów z
grupy LAST i TAGS, NCN, SONATA 12, 2016-2019
Materiały termoelektryczne otrzymane na drodze reakcji SHS, NCN, SONATA 11, 2016/21/D/ST8/01696
Opracowanie litych, nanostrukturalnych materiałów termoelektrycznych na bazie Si i Ge, NCN,
Współpraca dwustronna PL-Taiwan
Opracowanie materiałów o dużym wzmocnieniu właściwości termoelektrycznych za pomocą wydajnej
metody obliczeniowej, MNiSW, Współpraca dwustronna PL-Indie
Opracowanie materiałów piezorezystewnych dla mikroczujników elektromechanicznych o dużej czułości
przeznaczonych do pracy w środowiskach agresywnych, przy użyciu symulacji komputerowych i
eksperymentów, Projekt Polsko-Singapurski, 2018-2020
Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych
elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-gas, 2017-2020
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Definicja
•

Materiały termoelektryczne – materiały wykazujące efekt termoelektryczny

•

Efekty termoelektryczne:
• odwracalne:
• efekt Seebecka (1821 r.)
• efekt Peltiera (1834 r.)
• efekt Thomsona (1856 r.)
• nieodwracalne:
• efekt Joule’a (1840 r.)

MATERIAŁY TERMOELEKTRYCZNE

Emisja CO2
 Niemal 60% energii pierwotnej przetwarzanej na świecie jest tracona w postaci ciepła odpadowego
 To źródło odzysku energii o największym potencjale, znacznie wyższym niż wszystkie odnawialne źródła
energii łącznie
 Konwersja ciepła odpadowego w elektryczność pozwala na znaczną oszczędność energii oraz znaczną
redukcję emisji CO2

MATERIAŁY TERMOELEKTRYCZNE

Produkcja stali

Rafinerie ropy naftowej

Cementownie

Kotły grzewcze

Zastosowanie materiałów termoelektrycznych

Motoryzacja

MATERIAŁY TERMOELEKTRYCZNE

Spalarnie śmieci

Petrochemie

Obróbka metali

Skutterudyty
Co4Sb11.6Se0.2Te0.2
Co4Sb11.2Se0.4Te0.4
Co4Sb10.8Se0.6Te0.6

MATERIAŁY TERMOELEKTRYCZNE

Problem - ciepło odpadowe
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Moduł termoelektryczny
Qin
Wydajność

Pm

Qin

Pm  U m  I m
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Nad jakimi materiałami pracujemy?
Współczynnik efektywności TE w funkcji temperatury

Materiały niskotemperaturowe:
BiTeSe, BiSbTe
Materiały wysokotemperaturowe:
CoSb3, Mg2Si, Mg2Ge, β-FeSi2
Materiały magnetyczne:
CuCr2S4, CuCrTiS4, CuFeS2,

Segmentowy moduł termoelektryczny

CoSb3

Bi2Te3
58

Projekty
„Wpływ nanostrukturyzacji i domieszkowania na właściwości termoelektryczne nowych
materiałów z grupy LAST i TAGS” NCN (2017-2020)
„Elastyczne moduły termoelektryczne” NCBiR (2019)
„Opracowanie litych, nanostrukturalnych materiałów termoelektrycznych na bazie Si i Ge”
NCBiR (2017-2020)
„Teoretyczne i eksperymentalne wyznaczenie właściwości transportowych elektronów w
magnetycznych materiałach termoelektrycznych” (2019) NCBiR
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Zjawisko magnetokaloryczne
Zjawisko magnetokaloryczne definiowane jest jako nagrzewanie lub ochłodzenie (zmiana temperatury) się
materiału magnetycznego pod wpływem zmian zewnętrznego pola magnetycznego.

 Gd
 Gd5 (Si,Ge)4
 La(Fe,Si)13
 MnAs
Jian Liu et al. Nature Materials 11, 620–626 (2012)

 (Mn,Fe)2(P,Ge,Si,As)

Alternatywne metody w technice chłodniczej

Ochrona środowiska naturalnego:
• Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.
• Ograniczenie lub eliminacja czynników wpływających
negatywnie na warstwę ozonową.

Bezpieczeństwo:
raport Agencji Rynku Energii S.A

• Ograniczenie urządzeń pracujących pod ciśnieniem
(np. w kopalniach).

Zastosowanie
Materiały mają zastosowanie w prototypowych urządzeniach
magnetycznych:
• chłodziarki magnetyczne,
• klimatyzatory,
• pompy ciepła.

Model urządzenia schładzającego z posuwistozwrotnym
ruchem
pola
magnetycznego
zaprojektowanego i zbudowanego w Instytucie Metali
Nieżelaznych.

Urządzenia takie działają na zasadzie odbierania
i pobierania ciepła z regeneratora zbudowanego z materiału
magnetokalorycznego, który nagrzewa się lub schładza w
wyniku namagnesowania lub rozmagnesowania, przy
jednoczesnym
przepływie
medium
zapewniającym
odpowiedni transfer ciepła.

Pierwsza chłodziarka „magnetyczna”

Haier at 2015 CES - LAS VEGAS

Projekty
• Projekt Rozwojowy „Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych i
proekologicznych urządzeniach elektrycznych” (MAG COOL), 2009 – 2015
• Program Badań Stosowanych „Innowacyjne materiały o obniżonej zawartości pierwiastków
krytycznych dla techniki schładzania magnetycznego” (COOLMAT), 2013 – 2017
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Podział cieczy
h - lepkość

Ciecze
 ≠ const.


const.

nienewtonowskie

)

reostabilne
pseudoplastyczne

dylatancyjne

CIECZE REOLOGICZNE

- szybkość ścinania
t - czas

newtonowskie

t(

t - naprężenie styczne

t(

Lepkość
dynamiczna
 = t / [Pa•s]

,t )

reoniestabilne

binghamowskie

tiksotropowe

antytiksotropowe

Materiał inteligentny
Materiał zmieniający swoje własności
w kontrolowany sposób w reakcji
na bodziec otoczenia.
Materiał taki łączy właściwości czujnika,
procesora i urządzenia wykonawczego

Homogeniczna
zawiesina w stanie
spoczynku

Struktura utworzona
w wyniku ścinania
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CIECZE REOLOGICZNE

CIECZE REOLOGICZNE

Faza rozproszona

Ośrodek rozpraszający

Nazwa

Przykłady

Stała

Ciecz

Zol lub żel

Atrament, farba malarska

Stan równowagi

Fp = Fo

Fp>Fo

Fo>Fp
r1>r2
Sedymentacja

Flokulacja

Flokulacja Stan równowagi

Koagulacja

Fp – siły przyciągające

Rozdział faz
Sedymentacja

CIECZE REOLOGICZNE

r1r2

Fo – siły odpychając
Koagulacja

r1 – gęstość fazy rozproszonej
r2 – gęstość fazy ciągłej

CIECZE REOLOGICZNE

Inteligentny pancerz pasywny, kamuflowany, osobisty
z zastosowaniem cieczy zagęszczanej ścinaniem

CIECZE REOLOGICZNE

Czysty Kevlar

CIECZE REOLOGICZNE

Kevlar + ciecz dylatancyjna

Możliwe aplikacje
Sport
Medycyna
Budownictwo
Motoryzacja
Opakowania

Elektronika
http://www.vncegroup.com

http://garneczki.pl

http://www.symptomlog.com

CIECZE REOLOGICZNE

http://pacauto.com
www.vegacom.eu

PRZYKŁADOWE PROJEKTY
•
•
•

•
•

•

POIG Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami
nano (2009-2014)
INNOTECH Opracowanie metod odzysku metali ze złomu elektronicznego (2014-2017)
POIG Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych
urządzeniach elektrycznych (2014-2017)
SONATA Wpływ postaci stopów Heuslera oraz ich struktury na wielkość występującego w nich
efektu Magnetokalorycznego (2011-2014)
POIR RANB Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB i procesów
umożliwiających wytwarzanie hybrydowych wirników magnetycznych w technologii wtrysku z
polem magnetycznym (2014-2017)
PBS Inteligentne materiały do absorpcji energii i ochrony ciała człowieka (2012-2015)
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Termoplastyczne włókniny z nanorurkami węglowymi

Kompozyty polimerowe z nanorurkami węglowymi
2
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Kompozyty z przewodzącymi włókninami
termoplastycznymi
Włókno
węglowe

Kompozyty samonaprawialne

Kompozytowe powłoki superhydro- i lodofobowe
Powłoki
lodofobowe

Modyfikacje
chemiczne

Modyfikacje
nanocząstkami

CA 125°
CAH 28°
RoA >90°

Zmiany map uszkodzeń w czasie 1h, 5h i 17h po powstaniu delaminacji

CA 175°
CAH 6°
RoA 12°

Strukturyzacja laserowa

WEA [kJ/kg]

Kompozyty ceramika-elastomer

Sv [mm-1]

Kompozyty z
czujnikami
światłowodowymi

Kompozyty
magnetoreologiczne

Kompozyty o podwyższonej przewodności termicznej

Kompozyty o podwyższonej
odporności na udar

Lotnictwo

Zastosowanie
Motoryzacja

Przemysł
zbrojeniowy

Energetyka

Synteza, analiza oraz zastosowanie nowej generacji biomateriałów kompozytowych na
bazie biokrzemionki pozyskanej z okrzemek oraz nanocząstek srebra i tlenku cynku
Główne zadania badawcze Politechniki Warszawskiej związane
będzie z otrzymywaniem nowych materiałów biokompozytowych
na osnowach polimerowych.
Ponadto planowana jest również:
o ocena wpływu geometrii mikrocząstki diatomitu na właściwości
wytrzymałościowe kompozytów na osnowie termoplastrów (PLA) oraz
żywic światłoutwardzalnych,
o chemiczna funkcjonalizacja diatomitów w celu umożliwienia ich separacji
(m.in. zbadanie różnic w powierzchniowych grupach hydroksylowych na
powierzchni pancerzy),
o funkcjonalizacja związkami krzemoorganicznymi w celu kompatybilizacji z
żywicami światłoutwardzalnymi.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY
1.
2.
3.
4.
5.

„Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed Impulsami HPM”. NCBiR 2014-2020.
„ICEphobic SURfaces for components based on polymER composites”- NCBiR 2019-2022.
„Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą” – NCBiR 2020-2023.
„Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych” – NCBiR 2020-2023.
„Smart membrane pressing technology for manufacturing of high-performance composite components of high diversification” CORENET NCBiR 2020-2021

6. „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki juta BIOG-NET” FNP
7. „PLATFORM - Open access pilot plants for sustainable industrial scale nanocomposites manufacturing based on buckypapers,
doped veils and prepregs”. H2020, 2015 – 2018;
8. „PHOBIC2ICE - Super-IcePhobic Surfaces to Prevent Ice Formation on Aircraft”. H2020, 2016-2019
9. „SARISTU – Smart intelligent aircraft structures”. H2020, 2011-2015.
10. „ELECTRICAL – Novel aeronautical multifunctional composite structures with bulk electrical conductivity and self-sensing
capabilities” H2020, 2010 – 2014.
11. „Development of structures based on polymer nanocomposites active for electrical stimulation” ESA, 2013-2015.
12. „Reversible and irreversible effects of magnetic field upon hard-segment-domains in magnetorheological elastomers”. 2014
13. „Kompozyty o osnowie aluminiowej ze wzmocnieniem tekstylnym typu 3-D (3D-CF/Al-MMC) dla elementów podlegających
złożonym obciążeniom w przemyśle samochodowym i w budownictwie maszyn” 2010 – 2013.
14. „Inteligentne materiały kompozytowe z wbudowanymi czujnikami światłowodowymi”. ERA-NET-MATERA, 2009 - 2012.
15. „ELECTROPOL – Electro-Conductive Polymer Matrix Composites with Improved Mechanical Properties”, 2006 – 2008.
16. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej
nadrukiem barwnym”. NCBiR 2016-2018.
17. „Technologie autonomicznej rekonfiguracji w pojazdach”. NCBiR 2015-2017.
18. „Zwiększenie efektywności energetycznej sprzężonych układów mechanicznych przez zastosowanie magnetoreologicznych
elastomerów”. NCBiR 2012-2015.
19. „Gradientowe kompozyty ceramiczne z perkolacją faz o szczególnych właściwościach do zastosowań jako pasywne bariery
ochronne”. NCBiR 2009 – 2012.
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Polimery z surowców odnawialnych i kompozyty polimerów
biodegradowalnych z napełniaczami naturalnymi:
Osnowy:
- Polilaktyd – PLA,
- mieszaniny PLA i skrobi,
- polialkohol winylowy i jego mieszaniny
- BioPE.

Napełniacze:
 pozostałości po procesie przetwarzania owoców i warzyw,
 pozostałości z rolnictwa.

Polimery z surowców odnawialnych i kompozyty polimerów
biodegradowalnych z napełniaczami naturalnymi
Prace mające na celu:
- podwyższenie wytrzymałości połączenia osnowa – napełniacze
- ocenę wpływu parametrów procesów wytłaczania na właściwości uzyskanych profili z
polimerów i kompozytów biodegradowalnych
- ocenę cech użytkowych polimerów i kompozytów
- cena cech wytrzymałościowych połączeń zgrzewanych i dobór parametrów zgrzewania:
folii biodegradowalnych i kompozytów biodegradowalnych

Polimery biodegradowalne i kompozyty polimerów
biodegradowalnych z napełniaczami naturalnymi
Kompozyty znajdują zastosowanie jako:
- opakowania HORECA dla hotelarstwa, gastronomii, cateringu
- folie z modyfikowanych polimerów biodegradowalnych
- Inne opakowania do żywności

Polimery z surowców odnawialnych i kompozyty z
napełniaczami naturalnymi
Polimery z surowców odnawialnych typu BioPE znajdują
zastosowanie jako:
- opakowania wielokrotnego użytku
- opakowania podatne na recykling

Materiały poliuretanowe:
elastomery i różne typy pianek
wytwarzane z udziałem surowców odnawialnych
Poliole z surowców odnawialnych:
- oleje talowe, oleje rzepakowe, oleje sojowe
Napełniacze naturalne z pozostałości roślin i zwierząt:
 włókna lnu, włókna konopi, makuch rzepakowy
 liście banana
 pióra kurze, skorupy krewetek, skorupy jaj
 łuski ryżu, łupiny orzechów
 wytłoki owoców, wytłoki ziemniaka

Materiały poliuretanowe:
elastomery i różne typy pianek
wytwarzane z udziałem surowców odnawialnych
Próbka

F40%
kPa

Gęstość
[kg/m3]

Odkształcenie trwałe
50%

75%

90%

2,7

1,07

45,3

0,5

1,5

2,4

PUR/10 2,8

0,97

45,5

1,79

1,69

44,8

PUR/20 3,2

1,03

48,9

1,88

2,84

82,2

PUR/30 3,9

0,76

52,0

1,86

2,6

77,9

PUR/40 3,7

0,73

55,2

3,5

5,4

82,7

PUR/60 4,9

0,82

65,2

2,2

4,3

74,2

PUR/0

PUR/0

PUR/20

Wk

PUR/40

Materiały poliuretanowe: elastomery i różne typy pianek
wytwarzane z udziałem surowców odnawialnych
Elastomery z surowców odnawialnych znajdują zastosowanie:
- do wytwarzania elementów o podwyższonej odporności
na zużycie ścierne

Pianki elastyczne, w tym lepkosprężyste znajdują zastosowanie w:
- przemyśle meblowym, sektorze medycznym (materace i inne elementy
w profilaktyce różnych schorzeń),
- ortopedii – materiały pomocnicze,
- materace: użytku domowego, w szpitalach, hotelach,
w halach sportowych
- materiały osłonowe, maty sportowe.

Pianki sztywne, w tym półsztywne znajdują zastosowanie w:
- budownictwie jako materiały izolacyjne do izolacji termicznej i dźwiękowej,
- kosmetyce – jako pumeksy

Projekty:
•

•
•

M-ERA.NET Call 2017, Rozwój biomateriałów modyfikowanych nanokrystaliczną celulozą do
zastosowań termoizolacyjnych w niskich temperaturach, 2017-2022
ERA NET MATERA/06/2011, Materiały poliuretanowe z surowców odnawialnych, PBS1/B5/18/2012,
Eko-pianki poliuretanowe otrzymane z udziałem surowców pochodzenia naturalnego, 2011-2015
4T08E05624, Mieszaniny poliolefin wypełniane materiałami drewnopochodnymi, PBZ-MNiSW5/3/2006, 2010, Gospodarka i rozwój technicznego wykorzystania odpadów polimerowych w Polsce
N R15 0023 06/2009, projekt rozwojowy, Kompozyty polimerowe z biomasą, 2006-2012

Patenty:

P.230383, przyznany 16.06.2018, Otrzymywanie pianek integralnych metodą przyjazną dla środowiska
P.233444, przyznany 31.10.2019, Zastosowanie wytłoków z aronii jako napełniacza do wytwarzania

biokompozytów pianek poliuretanowych

Zgłoszenie patentowe P-421231, 2017, Zastosowanie pestek malin jako napełniacza do wytwarzania

biokompozytów pianek poliuretanowych
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Ogniwa paliwowe
Główne zalety ogniw paliwowych:
• wysoka sprawność,
• niska emisja szkodliwych gazów (NOx,
SOx),
• możliwość eliminacji emisji CO2,
• zmniejszenie uzależnienia od cen
importu paliw,
• cicha praca i mniejsze ryzyko awarii
- brak części mechanicznych

Ogniwa paliwowe to urządzenia służące do
wytwarzania energii elektrycznej poprzez konwersję
energii chemicznej paliwa na drodze reakcji
elektrodowych:
Jako paliwo wykorzystują wodór (bądź mieszanki
zawierające wodór), a wytwarzają energię
elektryczną, ciepło oraz wodę.
H2 → 2H+ + 2e½ O2 + 2H+ + 2e- → H2O
H2 + ½ O2 → H2O (reakcja sumaryczna)

Source: http://www.ogniwa-paliwowe.com/

Węglanowe ogniwa paliwowe (Molten Carbonate
Fuel Cell, MCFC)

Węglanowe
ogniwa
paliwowe
pracują
w
postaci tzw. stosów, czyli
wielu pojedynczych ogniw
zawierających
podstawowe komponenty
z materiałów porowatych:
- katodę

Katoda

Osnowa

Anoda

½O2+CO2+2e-→CO32-

transport CO2+O2

H2+CO32→H2O+CO2+2e-

transport CO32-

transport H2

- anodę,
- osnowę elektrolitu.
Elektrolitem stanowi
mieszanka
stopionych
węglanów (Li/K)2CO3 lub
(Li/Na)2CO3.

Materiał: Ni/NiO
• katalizuje redukcję O2
• wysoka porowatość otwarta
(70-80%)
• średnia wielkość pora 7-15µm
• grubość 0.70-0.80mm

Materiał: LiAlO2
• podtrzymuje ciekły elektrolit

Materiał: Ni, Ni-Cr/Al.

• wysoka porowatość otwarta
(~50%)

• katalizuje utlenianie H2

• średnia
~0.3µm

wielkość

• grubość ~1.00mm

pora

• wysoka porowatość otwarta
(60-70%)
• średnia wielkość pora 5-7µm
• grubość 0.60-0.80mm

Węglanowe ogniwa paliwowe (MCFC) - zastosowania
Ogniwa paliwowe ze stopionymi węglanami (MCFC) są jednymi z obiecujących
urządzeń służących do produkcji energii.
W wyniku spalania paliwa zawierającego wodór produkują energię
elektryczną, cieplną i wodę.

Główne cechy:

Zasada działania ogniwa paliwowego ze stopionymi węglanami (MCFC)

• komercyjnie
dostępne
jednostki
o
mocach
300
kW
– 2,8 MW,
• kogeneracja
energii
elektrycznej
i
ciepła
w
połączeniu
z turbinami gazowymi osiąga sprawność do 65%,
• szeroki wachlarz paliw m.in. biogaz, reformat,
• średnia żywotność ogniwa wynosząca 10 000 godzin,
• możliwe zastosowania w instalacjach elektrycznych, przemysłowych i przemyśle
wojskowym.

Największa
instalacja
energetyczna
o
powierzchni
20000m2
wykorzystująca węglanowe ogniwa paliwowe o łącznej mocy około 60MW
(21 stosów o mocy 2,8 MW) zlokalizowana w Hwaseoung (Korea
Południowa). Źródło: http://www.fuelcelltoday.com

Wpływ mikrostruktury anody na osiągi MCFC
Maksimum osiągów ogniwa przy porowatości otwartej anody wynoszącej ok. 54% -> maksymalna
powierzchnia właściwa
EKSPERYMENT:

Anoda, por.
54%

50μ
m
MODELOWANIE:

Ćwieka K., Haj Ibrahim S., Milewski J., Wejrzanowski T Effect of Anode Porosity on the
Performance of Molten Carbonate Fuel Cell Journal of Power Technologies 98 (2) (2018)
228-237

Wpływ mikrostruktury i składu chemicznego katody na osiągi
MCFC
TESTY WYDAJNOŚCI

MIKROSTRUKTURA

REF

KWCA

KP1+2

KWP
REF –katoda koreańska (referencja)
KWCA – katoda z warstwą sreb referencja ra
KP1+2 – katoda z bimodalnym rozkładem wielkości porów
KWP – katoda warstwowa z podłożem piankowym

PRZYKŁADOWE PROJEKTY
Zakończone:

PBS3/B4/14/2015 „Wysokowydajne węglanowe ogniwa paliwowe”, NCBR, 2015-2018
POIR.01.02.00-00-0045/16 „Udoskonalone wytwarzanie ogniw paliwowych mające na celu wydłużenie
czasu eksploatacji, poprawę parametrów pracy, w szczególności mocy przypadającej na jednostkę
objętości/masy ogniwa, oraz obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych poprzez zastosowanie
alternatywnych układów katalitycznych w technologii poligraficznej”, INNOCHEM, NCBR, 2016-2019

POIR.01.02.00-00-0086/17-00 „Opracowanie technologii odzysku metali szlachetnych i metali ziem
rzadkich do produkcji elementów węglanowych ogniw paliwowych”, NCBR, 2017-2018
PL-TW14/2/2016 „Innovative matrix materials for molten carbonate fuel cells”, Taiwanese-Polish Joint
Research, NCBR; 2018-2019
Trwające:

M-ERA_NET2/2016/04/2017 „Novel molten carbonate/ceramic composite materials for sustainable energy
technologies with CO2 capture and utilization”, M-Era.Net, NCBR; od września 2017
2017/27/B/ST8/02763 „Badanie wpływu mikrostruktury i składu chemicznego na właściwości katalityczne
porowatych elementów węglanowych ogniw paliwowych”, NCN, od lipca 2018

2018/31/B/ST8/01893, Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D, OPUS, NCN,
od lipca 2019

STOPY O WYSOKIEJ ENTROPII
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Stopy o wysokiej entropii

Stopy o wysokiej entropii (ang. High Entropy Alloys -HEAs) są nowym kierunkiem rozwoju inżynierii materiałowej. Ich idea, polegająca na
utworzeniu materiałów składających się z wielu (n ≥ 4) składników przy ich blisko równomolowych proporcjach, znacząco różni się od tej
stosowanej w materiałach konwencjonalnych. Ze względu na potencjalnie bardzo szeroką paletę dostępnych składników oraz obecność tzw.
efektów
synergicznych,
możliwe
jest
uzyskanie
bardzo
dużej
ilości
kompletnie
nowych
materiałów
o zróżnicowanych właściwościach. Wynika to z faktu współistnienia czterech podstawowych efektów w tego rodzaju stopach :
•

Efekt wysokiej entropii
Struktury nieuporządkowane tych stopów posiadają wyraźnie
większą entropię konfiguracyjną (ΔSconf) w porównaniu z konwencjonalnymi stopami.
Ułatwia to tworzenie nieuporządkowanych roztworów stałych w niższych temperaturach.

•

Efekt silnego zniekształcenia sieci
Spowodowany różnymi rozmiarami poszczególnych atomów.
W głównej mierze efekt ten odpowiedzialny za silne umocnienie roztworowe a w konsekwencji
za wysokie wartości granicy plastyczności i twardości w tych stopach

•

Efekt powolnej dyfuzji
Związana jest z wyraźnie różnymi oddziaływaniami pomiędzy atomami poszczególnych pierwiastków w stopie. Jej spowolnienie

związane

jest

z

obecnością

konkretnych typów pierwiastków [1].

•

Efekt koktajlowy
Efekt koktajlu związany jest z tym, że mieszanina atomów różnych pierwiastków może mieć wyjątkowe właściwości,

poszczególnych czystych pierwiastków.
R – stała gazowa 8,314 J/mol*K
[1]. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1314477/FULLTEXT01.pdf

znacząco

różne
[1]

od

właściwości

Projektowanie stopów o wysokiej entropii
Przed przystąpieniem do wytwarzania stopów bardzo pomocnymi narzędziami są programy komputerowe. Dzięki nim można
zasymulować strukturę danego stopu i następnie przejść do fazy jego wytwarzania.

Wykres symulacji zależności rodzaju i ilości faz w funkcji
temperatury w projektowanym stopie przy użyciu programu
ThermoCalc
W fazie projektowania stopów należy również obliczyć parametry
gwarantujące uzyskanie w nich struktury roztworu stałego a więc:
entropię (ΔHmix) i entalpię (ΔSmix) mieszania, parametry sigma (δ współczynnik wielkości promieni metalicznych <6,6%) i omega (Ω zależność uśrednionej temperatury topnienia stopu >1,1) oraz
koncentrację elektronów walencyjnych (VEC) dla struktury RPC<6,87, dla
struktur RPC+RSC 6,87-8,0 oraz dla struktury RSC>8,0.

Symulacja uporządkowania struktury atomowej w stopie Cr-TaTi-V-W w funkcji temperatury
przy zastosowaniu metody Cluster Expansion.
Skład stopu [at.%]

ΔSmix
[kJ/mol]

VEC

ΔHmix
[kJ/mol]

δ[%]

Ω

Ti25Mo25Nb25V25

11,52

4,08

5

-2,5

11,26

Al15Ti10Mo25Nb25V25

12,92

3,75

4,85

-9,72

3,05

Al20Ti5Mo25Nb25V25

12,56

3,63

4,8

-10,94

2,57

Al20Ti20Mo20Nb20V20

13,38

3,8

4,6

-12,656

2,26

Al15Ti25Mo20Nb20V20

13,27

3,88

4,65

-10,909

2,67

Al10Ti30Mo20Nb20V20

12,94

3,97

4,7

-8,572

3,385

Wytwarzanie stopów o wysokiej entropii
Stopy HEA wytwarzane mogą być poprzez topienie czystych pierwiastków i odlewanie ciekłego stopu lub
też metodą mechanicznej syntezy proszków i ich konsolidacji. Stopy wysokoentropowe odznaczają się bardzo
dobrymi właściwościami mechanicznymi (wytrzymałość, twardość), także w podwyższonej temperaturze, oraz
odpornością na zużycie ścierne i stabilnością strukturalną w podwyższonej temperaturze.
Obok badań nad wytwarzaniem tego typów stopów, realizowane są badania ich mikrostruktury, stabilności
termicznej oraz właściwości mechanicznych.
www.pw.utc.com
Jedną z najbardziej obiecujących cech stopów HEA, są ich potencjalnie
bardzo dobre właściwości mechaniczne w wysokich temperaturach. Szczególnie
interesujące są doniesienia na temat rezultatów badań stopów wysokoentropowych
Rodzaje wytwarzanych stopów
wysokoentropowych
wytworzonych z pierwiastków wysokotopliwych (ang. Refractory metal High Entropy
Alloys - RF HEAs). Znakomite właściwości tych materiałów najlepiej widoczne są w
•
Co-Cr-Ni-Fe
porównaniu do obecnie stosowanych konwencjonalnych superstopów takich jak
•
Co-Cr-Ni-Fe-Al
Haynes 230 i Inconel 718 [2].
Co-Cr-Ni-Fe-Nb
Cr-Ta-Ti-W-V
Ti-Mo-Nb-V
Ti-Mo-Nb-Zr
Al-Ti-Mo-Nb-V
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Przykładowe zdjęcia mikrostruktur stopów o wysokiej entropii

Krzywa ściskania stopu z układu Al-Ti-Mo-Nb-V
[2] D.B. Miracle, O.N. Senkov, Acta Materialia 122 (2018)
448-511

Publikacje
•
•
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•
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•

J. Dąbrowa, M.Zajusz, W.Kucza, G.Cieślak , K. Berent, T. Czeppe, T. Kulik , M. Danielewski : Demystifying the sluggish diffusion
effect in high entropy alloys, Journal of Alloys and Compounds, vol. 783, 2019, ss. 193-207,
W. Kucza, J. Dąbrowa, G. Cieślak K. Berent, T. Kulik , M. Danielewski Studies of “sluggish diffusion” effect in Co-Cr-Fe-Mn-Ni,
Co-Cr-Fe-Ni and Co-Fe-Mn-Ni high entropy alloys; determination of tracer diffusivities by combinatorial approach, Journal of
Alloys and Compounds, vol. 731, 2018, ss. 920-928
J. Dąbrowa , G. Cieślak, M. Stygar K. Mroczka, K. Berent, T. Kulik , M. Danielewski: Influence of Cu content on high
temperature oxidation behavior of AlCoCrCuxFeNi high entropy alloys (x = 0; 0.5; 1), Intermetallics, vol. 84, nr 1, 2017, ss.
52-61,
J. Dąbrowa , W. Kucza, G. Cieślak Interdiffusion in the FCC-structured Al-Co-Cr-Fe-Ni high entropy alloys: Experimental studies
and numerical simulations, w: Journal of Alloys and Compounds, vol. 674, 2016, ss. 455-462,
D. Oleszak, A. Antolak-Dudka, T.Kulik High entropy multicomponent WMoNbZrV alloy processed by mechanical alloying,
Materials Letters, vol. 232, 2018, ss. 160-162,
O. El-Atwani, N. Li, M. Li, A. Devaraj, J. K. S. Baldwin, M. M. Schneider, D. Sobieraj, J. S. Wróbel, D. Nguyen-Manh, S. A. Maloy,
E. Martinez, Outstanding radiation resistance of tungsten-based high-entropy alloys, Sci. Adv. 5, eaav2002 (2019).
A. Fernandez-Caballero, M. Fedorov, J.S. Wróbel, P. M. Mummery, D. Nguyen-Manh, Configurational Entropy in Multicomponent
Alloys: Matrix Formulation from Ab Initio Based Hamiltonian and Application to the FCC Cr-Fe-Mn-Ni System, Entropy 21, 6
(2019).
I. Toda-Caraballo, J.S. Wróbel, D. Nguyen-Manh, P. Perez, P.E.J. Rivera-del-Castillo, Simulation and Modelling in High Entropy
Alloys, JOM 69, 2137 (2017)

Projekty
• Wysokotopliwe stopy wysokoentropowe o wysokiej plastyczności i odporności na korozję, Narodowe Centrum Nauki, 2019-2020
• Ab-initio modelling of phase stability and properties of high-entropy alloys, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 2017-2020
• Wieloskładnikowe stopy wysokoentropowe, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2016
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Szkła metaliczne
Szkła metaliczne to stopy składające się głównie z metali o strukturze amorficznej wytworzone
poprzez ciągłe chłodzenie cieczy. Z kolei masywne szkła metaliczne, to stopy o wysokiej zdolności do
zeszklenia, które można wytwarzać w postaci odlewów o każdym z trzech wymiarów przekraczających
1mm. Najbardziej popularne w przemyśle są stopy na bazie cyrkonu (np. Zr-Cu-Al-Ni, Zr-Cu-Al-Ag) właśnie
ze względu na ich wysoką zdolność do zeszklenia oraz bardzo dobre właściwości mechaniczne.

Wyższa zdolność do zeszklenia oznacza wyższy potencjał
aplikacyjny danego stopu, dlatego właściwość ta badana jest
różnymi metodami w celu opracowania jeszcze
atrakcyjniejszych stopów:
- Określenie średnicy krytycznej odlewu (metoda dyskretna i
ciągła),
- Obliczenie wskaźników doświadczalnych na podstawie
temperatur charakterystycznych (wskaźniki temperaturowe).

Masywne szkła metaliczne na bazie cyrkonu
[D.C. Hofmann, J. Mater. 2013 (2013) 1-8]

Metoda dyskretna
Jest to najpopularniejsza metoda określania zdolności do zeszklenia
poprzez pomiar średnicy krytycznej w sposób dyskretny (Dc||).

Próba stożkowa
Polega na określeniu zdolności do zeszklenia poprzez pomiar średnicy krytycznej w sposób ciągły (Dc\/).

Zakres średnic: 2-12 mm
Kąt rozwarcia: ≃10°

Wskaźniki temperaturowe
Obliczane są na podstawie temperatur charakterystycznych wyznaczonych metodami kalorymetrycznymi,
Temperatury charakterystyczne szkieł metalicznych
są skorelowane ze zdolnością do zeszklenia.

L.p.

Wskaźnik

Wzór

1

Trg

Tg/Tl

2

ΔTxg

Tx – Tg

3

γ

Tx/(Tg + Tl)

4

ΔTrg

(Tx – Tg)/(Tl – Tg)

5

α

Tx/Tl

6

β1

Tx/Tg + Tg/Tl

7

δ

Tx/(Tl – Tg)

8

γm

(2Tx – Tg)/Tl

9

φ

Tg/{Tl[(Tx – Tg)/Tg]0,143}

10

ξ

Tg/Tl + (Tx – Tg)/Tx

11

β2

TxTg/(Tl – Tx)2

12

ω1

Tg/Tx – 2Tg/(Tg + Tl)

13

ω3

Tl(Tl + Tx)/[Tx(Tl – Tx)]

14

θ

(Tx + Tg)/{Tl[(Tx – Tg)/Tl]0,0728}

15

ω2

Tg/(2Tx – Tg) – Tg/Tl

16

γc

(3Tx – 2Tg)/Tl

17

β’

Tg/Tx – Tg/(1,3Tl)

18

ω4*

(2Tx – Tg)/(Tl + Tx)

19

Gp

[Tg(Tx – Tg)]/(Tl – Tx)2

20

χ

(Tx – Tg)/{(Tl – Tx)[Tx/(Tl – Tx)]1,47}

Korelacja wartości uzyskanych różnymi metodami
Metoda wskaźników temperaturowych jest najszybsza i najprostsza, jednak jest to metoda pośrednia. Z
kolei wyznaczanie średnicy krytycznej jest czasochłonne i kłopotliwe, jednak najbardziej wiarygodne.
Z tego powodu prowadzone są badania korelacyjne, których celem jest powiązanie wyników uzyskanych
tymi dwoma metodami i wyłonienie wskaźnika o największej zgodności ze średnicami krytycznymi (jak
najwyższa wartość współczynnika R2).

Przykładowe wykresy korelacyjne z dopasowaniem logarytmicznym

Zastosowanie metod określania zdolności do zeszklenia
Przedstawione wyżej metody wykorzystywane są do badania wpływu różnych czynników (np. stopnia
zanieczyszczenia tlenem) na zdolność do zeszklenia stopów na bazie cyrkonu.

Dostawca cyrkonu

Niemcy (DE)

Wielka
Brytania (GB)

Polska (PL)

Chiny (CN)

USA

Szacunkowa cena Zr
[USD/kg]

4740

840

640

190

–

Czystość

99,5 (2N5)

99,8 (2N8)

99,9 (3N)

99,95 (3N5)

99,9999 (6N)

Poziom tlenu w
cyrkonie [ppm wag.]

175 ± 40

1380 ± 10

210 ± 30

174 ± 50

151 ± 40

Poziom tlenu w
stopie [ppm wag.]

416 ± 15

870 ± 5

490 ± 10

538 ± 10

420 ± 10

Dc \/ [mm]

10,0

6,6

8,2

7,8

10,2

Publikacje
•

•
•
•

P. Błyskun, P. Maj, M. Kowalczyk, J. Latuch, T. Kulik, Relation of various GFA indicators to the critical diameter of Zr-based
BMGs, J. Alloys Compd. 625 (2015) 13–17.
K. Pajor, T. Kozieł, G. Cios, P. Błyskun, P. Bała, A. Zielińska-Lipiec, Glass forming ability of the Zr50Cu40Al10 alloy with two
oxygen levels, J. Non-Cryst. Solids, 496 (2018) 42-47.
P. Błyskun, P. Maj, T. Kozieł, K. Pajor, T. Kulik, Zirconium purity influence on the critical diameter and thermal indicators of the
Zr48Cu36Al9Ag7 alloy, J. Non-Cryst. Solids 509 (2019) 80-87.
P. Błyskun, M. Kowalczyk, G. Cieślak, T. Kuliik, Glass forming ability of Zr48Cu36Al16-xAgx alloys determined by three different
methods, J. Non-Cryst. Solids 515 (2019) 106-112.

Projekty
• Próba stożkowa jako metoda określania zdolności do zeszklenia metalicznych stopów szkłotwórczych, Narodowe Centrum Nauki, 2016-2019
• Modyfikacja struktury i właściwości masywnych szkieł metalicznych w niskotemperaturowej plazmie, Narodowe Centrum Nauki, 2019-2022
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Budowa magnesów Nd-Fe-B
Wpływ składu chemicznego na strukturę fazową magnesu Nd-Fe-B

5 μm

30 nm
Fe
Faza bogata w Nd

mikrokrystaliczne
materiały spiekane
nanokompozyty
Faza Nd2Fe12B+ Fe

Fe

materiały
nanokrystaliczne

Faza Nd2Fe12B + faza
bogata w Nd

Skład stechiometryczny fazy Nd2Fe12B

Nd (RE)

30 nm
Faza bogata w Nd

Właściwości spiekanych magnesów Nd-Fe-B
•
•

Magnesy Nd-Fe-B osiągają rekordowo wysokie właściwości magnetyczne: remanencja do 1,5 T, energia
(BH)max do 480 kJ/m3, koercja ponad 2 MA/m
Konkurencyjność magnesów Nd-Fe-B jest mniejsza przy podwyższonej temperaturze pracy

Konkurencyjność magnesów Nd-Fe-B
Magnesy Nd-Fe-B posiadają bardzo atrakcyjny stosunek ceny do właściwości
Magnesy Nd-Fe-B pozwalają na miniaturyzację urządzeń
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NdFe-…

NdFe-…

Ferry
ty
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SmCo
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o
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•
•

Zastosowania - silniki liniowe
ruchoma cewka

magnes

Głowica zapisująca twardego dysku. (a) spiekane, anizotropowe magnesy Nd-Fe-B,
(b) cewka indukcyjna, (c) materiał magnetycznie miękki (magnetowód)

WSPÓŁCZESNE MATERIAŁY MAGNETYCZNE

rdzeń

Zastosowania - separatory
Separacja magnetyczna jest wykorzystywana do:
- rozdzielania atomów lub cząsteczek z mieszanin substancji;
- separacji cząstek ferromagnetycznych w celu oczyszczania surowców;
- ochrony urządzeń technologicznych przed uszkodzeniem np. elementami stalowymi;
- rozdzielania surowców wtórnych.

Coey J. M. D., Permanent magnet applications, Vol. 248, 3 (2002)441–456

Zastosowania - perspektywy
30000

2000
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Lata

Sprzedaż samochodów Toyota z napędem
hybrydowym [3]

1 MW – 670 kg magnesów
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Wiele urządzeń zawierających magnesy Nd-Fe-B jest dopiero na etapie rozwoju. Mogą tez pojawić się nowe zastosowania

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w elektrowniach wiatrowych (■) oraz
jej przyrost (●) –[1]. Prognozowane w 2009 roku [2] zmiany produkcji energii w
elektrowniach wiatrowych (□)
[1] Opracowanie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej „Ilość energii elektrycznej
wytworzonej w OZE w latach 2005 - 2014, potwierdzonej świadectwami pochodzenia, wydanymi do
dnia 30.06.2014 r.”, http://psew.pl/pl/biblioteka/opracowani/a/,
[2] Wiśniewski G., Dziamski P., Michałowska-Knap K., Oniszk-Popławska A., Regulski P., Wizja
rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r., Raport wykonany na zlecenie PSEW, Warszawa
2009, www.ieo.pl
[3] http://www.toyota.pl/articles/toyota-sprzedala-na-swiecie-juz-ponad-7-milionow-samochodowhybrydowych.json

Aktualne kierunki badań
Magnesy Nd-Fe-B:
• zmniejszenie wielkości ziarna
• recykling
• wyeliminowanie Dy
• częściowe zastąpienie Nd przez Ce, Pr
Tanie magnesy RE-M : Ce17Fe78B6 - (BH)max=33
kJ/m3, Tc=160-266oC

Magnesy nie zawierające pierwiastków RE:
Mn-Bi (Br=0,7T, dodatnie współczynniki
temperaturowe koercji i remanencji), Mn-Al

Anizotropowe nanokompozyty
magnetycznie twarde
faza magnetycznie twarda

faza magnetycznie miękka

Połączenie fazy Sm2Fe17N3 i 9%
fazy Fe65Co35 pozwoli uzyskać
(BH)max na poziomie 1000 kJ/m3

Miękkie magnetyki amorficzne i nanokrystaliczne
Amorficzne stopy na bazie żelaza, kobaltu
lub niklu, wytwarzane przez ultraszybkie
chłodzenie (szkła metaliczne), są stopami
ferromagnetycznymi, do których
namagnesowania wystarcza słabe pole
magnetyczne.
Stopy nanokrystaliczne są pochodną
szkieł metalicznych, wytwarzane są przez
częściową krystalizację szkieł
metalicznych o dobranym składzie
chemicznym, dzięki któremu powstają
ziarna fazy krystalicznej o rozmiarach od
kilku do kilkudziesięciu nanometrów.
Takie stopy również są miękkimi
magnetykami.

Zalety magnetyków amorficzno-nanokrystalicznych
Szkła metaliczne

Stopy nanokrystaliczne

Indukcja nasycenia
od 1,5 T do 2 T

Indukcja nasycenia
od 1,2 T do 1,9 T

Bardzo małe pole koercji → bardzo mała stratność z histerezy
Bardzo duża przenikalność magnetyczna
Wysoka temperatura Curie →
możliwość pracy do 500°C
Duża oporność elektryczna →
mała stratność na prądy
wirowe

Podwyższona oporność
elektryczna → ograniczona
stratność na prądy wirowe

Forma cienkich taśm → mała stratność na prądy wirowe
i możliwość wprowadzenia izolacji międzywarstwowej

Struktura stopu Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9 po nanokrystalizacji

Zastosowania miękkich magnetyków
• Transformatory w energetyce

• Transformatory i dławiki w układach
zasilania AC/DC, DC/DC
• Silniki elektryczne i generatory
(stacjonarne, mobilne, lotnicze)

https://www.meanwell-web.com/

http://jjpipower.com/transformers/

• Czujniki pola magnetycznego,
amperomierze
• Wyłączniki różnicowoprądowe
• Czujniki siły, sonary

• Ekrany pola elektromagnetycznego

Vacuumschmelze, „Inductive Components”

Aktualne kierunki badań
• Opracowanie składu chemicznego i obróbki cieplnej stopów amorficznych i
nanokrystalicznych o wysokiej indukcji nasycenia

• Opracowanie stopów do pracy w elementach indukcyjnych pracujących przy
wysokiej częstotliwości
• Wytwarzanie kompozytów na bazie stopów amorficznych i nanokrystalicznych
• Niekonwencjonalne technologie obróbki cieplnej szkieł metalicznych

Transformator z rdzeniem amorficznym Fe-Si-B,
widok z kamery termowizyjnej

Transformator z konwencjonalnej,
krystalicznej blachy Fe-Si,
widok z kamery termowizyjnej

PROWADZONE PROJEKTY
Zrealizowane:

• „Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB i procesów umożliwiających
wytwarzanie hybrydowych wirników magnetycznych w technologii wtrysku z polem
magnetycznym” (ANiMAG), 2014-2017
• „Magnetostrykcyjne szkła metaliczne do wykorzystania w czujnikach siły”, NCN, 2010 – 2013
• „Vitrified Metals Technologies and Applications in Devices and Chemistry” (VitriMetTech), 7 PR,
2013 – 2017
Trwające:
• „Opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii wytwarzania nanokompozytów
magnetycznie miękkich dla wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy” – SEEMAG,
Techmatstrateg 1, 2018 – 2020
• „Nowoczesne technologie wytwarzania funkcjonalnych materiałów magnetycznych dla zastosowań
elektro-mobilnych i medycznych” – E-MAGMAT, Techmatstrateg 2, 2019 – 2022
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BIOMATERIAŁY
Materiały o różnym składzie i właściwościach, zaprojektowane tak, aby samodzielnie lub w systemach
złożonych, mogły oddziaływać z elementami żywych układów, wpływając na procesy terapeutyczne lub
diagnostyczne.
Dziedzina wiedzy zajmująca się badaniami nad otrzymywaniem i charakterystyką materiałów
farmakologicznie obojętnych, ich oddziaływaniem na komórki, badaniami właściwości materiałowych
tkanek i narządów oraz ich odtwarzaniem i poprawą funkcjonowania (inżynieria tkankowa).
Z biomateriałów wytwarza się m.in.:

stenty wieńcowe
endoproteza stawu biodrowego

sztuczna skóra
porowaty implant kości na wymiar
implanty dentystyczne

Płytki kostne kątowe
do osteosyntezy

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ
GRUPY BIOMATERIAŁY
opracowanie nowych biomateriałów

1

metalicznych, polimerowych oraz kompozytowych
rozwój nowych metod technologii wytwarzania

2

5

6

(druk 3D, biodrukowanie, elektroprzędzenie)

3

projektowanie i wytwarzanie implantów do regeneracji i odbudowy tkanki
chrzęstnej, kostnej, nerwowej, mięśniowej, ścięgna

4

opracowywanie lokalnych systemów dostarczania leków i innych substancji
aktywnych

charakteryzacja struktury i właściwości biomateriałów i implantów (TGA, DSC,
DMA, GPC, mikro- i nanotomografia)

modelowanie komputerowe nowych materiałów, tkanek i produktów inżynierii
tkankowej

BADANIA NAUKOWE
ELEKTROPRZĘDZONE MATY DO REGENERACJI TKANKI NERWOWEJ
Wytwarzanie elektroprzędzonych rusztowań

Hodowla komórkowa

ELEKTROPRZĘDZONE RUSZTOWANIA DO REGENERACJI ŚCIĘGNA
Przędzenie hydrożelowych rusztowań

Hodowla komórkowa

BADANIA NAUKOWE
SYSTEMY DOSTARCZANIA LEKÓW
WYTWARZANIE MIKROKAPSUŁEK TYPU CORE-SHELL

CHARAKTERYZACJA

MODELE NOWOTWORU KOŚCI
WYTWARZANIE WIELOKOMÓRKOWYCH SFEROIDÓW

CHARAKTERYZACJA

1
2
9

BADANIA NAUKOWE
CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY BIOMATERIAŁÓW
MIKROSKOPIA SIŁ ATOMOWYCH (AFM)
AFM MFP 3D BIO

Wizualizacja badanych biomateriałów
Hydroksyapatyt
Kompozytowy
materiał w stanie
wyjściowym

Magnez

Elektroprzędzone maty

Kompozytowy
materiał
podczas
degradacji w
37°C

Kompozyt

2D

3D

Pomiar sił na komórkach rzeczywistych

A

Glass substrate

B

E = 60 GPa

C

Living cell

E = 30 kPa

Topografia komórki fibroblastu skórnego hodowanego na podłożu szklanym z
przedstawionymi właściwościami nanomechanicznymi

A. Obraz z kamery optycznej
z
nałożoną
mapą
topograficzną.
B.
Wysokorozdzielcze
mapowanie
komórki
fibroblastu.
C.
Mapa
sztywności
fibroblastu
wyliczona
z
zadanego obszaru.

1
3
0

BADANIA NAUKOWE
CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY BIOMATERIAŁÓW
MIKROTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (µCT)
SkyScan 1172 (Bruker, USA)

Loading stage

Bioobrazowanie 3D i 4D
Obrazowanie komórek
zasiedlających rusztowanie

Obrazowanie płytki
wzrostowej tkanki
kostno-chrzęstnej

Obrazowanie tkanek
budujących ząb

3D µCT

Xradia MicroXCT-400
(Zeiss, Germany)

Obrazowanie naczyń krwionośnych trzustki i wysp trzustkowych

3D rekonstrukcja
Hydrożelowe rusztowanie (po lewej) oraz jego rekonstrukcja (po prawej)

4D µCT

Obrazowanie rusztowań obciążąnych in situ

1
3
1

BADANIA NAUKOWE
MODELOWANIE KOMPUTEROWE
Obrazowe planowanie przedoperacyjne żuchwy
Skan z tomografii
komputerowej

3D wizualizacja

Wydzielenie obiektu

Modelowanie degradacji rusztowań
Model w formacie STL

Zawartość wiązań
estrowych podczas
ośmiotygodniowej
degradacji
Modelowanie przepływu płynów w
obrębie rusztowań z uwzględnieniem
architektury

Symulacja tworzenia się tkanki w obrębie obciążanego porowatego rusztowania
Rusztowanie
z modelem tkanki

Tkanki w obrębie
rusztowania
Tydzień szósty

Tworzenie modeli typu reakcja-dyfuzja rusztowań wytworzonych z
alifatycznych polimerów
Przewidywanie rozkładu naprężeń w rusztowaniach

Komórki reprezentatywne
rusztowań z
porowatością
a) 92 %, b) 87 % oraz c) 80 %

Nanokompozyty grafenowe o strukturze typu core@shell

są innowacyjnym połączeniem
specyficznych właściwości bioaktywnych nanocząstek wieloskładnikowych oraz płatków grafenowych celem
opracowania nowej generacji biobójczych materiałów filtracyjnych.

Funkcjonalizacja powierzchni płatków grafenu nanocząstkami kompozytowymi, pozwala na manipulację
właściwościami bio-sorpcyjnymi otrzymanych nanokompozytów oraz biobójczością.

GRAFEN

Zastosowania i kierunki rozwoju:

- inteligentne materiały filtracyjne do oczyszczania wody pitnej
- materiały samoczyszczące i zachowujące sterylność powierzchni

nanocząstki
kompozytowe

RDZEŃ - tlenek
grafenu

rusztowanie i
modyfikacja
bio-aktywności
kowalencyjnie
osadzonych
nanocząstek

Struktura nanohybrydowa typu core@shell
RDZEŃ - płatek grafenowy
POWŁOKA - nanocząstki wieloskładnikowe
stanowiące połączenie metalu szlachetnego (np. Ag, Au,
Pd), innych metali (np. Cu, Fe, Pr) oraz ceramiki (np.
Al2O3, TiO2, ZnO2) w różnych kombinacjach i udziałach
poszczególnych komponentów.

POWŁOKA nanocząstki
kompozytowe

Bardzo dobre
właściwości
adsorpcyjne
+
właściwości
biobójcze

Właściwości super-adsorpcyjne
wytwarzanych materiałów

Komórki gronkowca złocistego zaadsorbowane z wody
na powierzchni nanokompozytu GO@Al2O3/Ag
Nanokompozyt po filtracji wody z gronkowca
złocistego i Bacillus megaterium

Właściwości bakteriobójcze
Zniszczona ściana komórkowa
Bacillus sp. zaadsorowanego na
powierzchni nanokompozytu
GO@Al2O3/Ag

PRZYKŁADOWE PROJEKTY

• iTE - Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii
tkankowej in vivo
• BIONIC - Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek
produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki
• Synteza i charakterystyka nowych biomateriałów na bazie trójwymiarowych (3D) wielofunkcyjnych podłoży
tytanowych
• BIOMEMBRANE – Model in vitro warstwy barwnikowej siatkówki oka ludzkiego
• BioMotion - Zaawansowane biomateriały i metody biofabrykacji w inżynierii połączeń mięśniowościęgnistych
• PRINT-AID - Multidisciplinary European training network for development of personalized anti-infective
medical devices combining printing technologies and antimicrobial functionality
• MgSafe – Promoting patient safety by a novel combination of imaging technologies for biodegradable
magnesium implants.
• Biomateriały z pamięcią kształtu do wytwarzania inteligentnych nośników leków stosowanych w regeneracji
tkanki kostnej i naczyń krwionośnych
• Projektowanie nowych multifunkcjonalnych kompozytów polimerowych z pamięcią kształtu
• Nano4Nerves-Wielofunkcyjne kompozytowe biomateriały nanowłókniste dla inżynierii obwodowej tkanki
nerwowej
• START- Novel scaffold-based tissue engineering approaches to healing and regeneration of tendons and
ligaments
• BonTuMod - Opracowanie trójwymiarowego modelu guza kości z zastosowaniem dwóch rodzajów
rusztowań
• NewJoint - Tissue engineering of osteochondral implants for joint repair
• 3DMuscle - Zastosowanie trójwymiarowego drukowania, biologii komórki oraz technologii materiałowych w
celu opracowania struktury podobnej do tkanki mięśniowej – badania pilotażowe
• iTERM- Training scientists to develop and Image materials for Tissue Engineering and Regenerative
Medicine
• MentorEye - Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dal
potrzeb leczenia nowotworów
• LasIMP- Innowacyjna technologia laserowego kształtowania przyrostowego LENS w zastosowaniu do
modyfikacji geometrii i biofunkcjonalizacji warstwy powierzchniowej bezcementowych implantów stawu
biodrowego

PRZYKŁADOWE PROJEKTY
• Badania właściwości kompozytów z udziałem nowej rodziny kryształów 2D” NCN
2017-2020,

• Badania właściwości przeciwnowotworowych nano-kryształów 2D karbidków i
azotków tytanu – faz MXenes, 2018- 2022,
• „Kompozyty metaliczne o właściwościach anizotropowych z udziałem nanocząstek
kryształów warstwowych” 2015-2018,

• „PLATFORM - Open access pilot plants for sustainable industrial scale
nanocomposites manufacturing based on buckypapers, doped veils and prepregs”.
2015 – 2018,
• POIG Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze
strukturami nano, 2013-2014,
•

„Development of structures based on polymer nanocomposites active for electrical
stimulation”, finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). 2013-2015.

• Zaawansowane techniki badania in situ zjawiska sorpcji bakterii na powierzchni
nowych nanohybrydowych sorbentów grafenowych w układach wodnych, źródło
finansowania, NCN 2014-2017.
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Stale konstrukcyjne
• Niska zawartość węgla
• Mało dodatków
stopowych
• Mogą być poddawane
dodatkowym zabiegom
nawęglania i
azotowania
• Zastosowanie:
budownictwo,
przemysł maszynowy i
narzędziowy

Stale narzędziowe
• Podwyższona zawartość
węgla i pierwiastków
stopowych
• Specjalistyczna obróbka
cieplna
• Zastosowanie: przemysł
narzędziowy,
zbrojeniowy, automotive

Stale nanobanityczne
• Wysoka odporność na
rozciąganie przy dużym
wydłużeniu
• Podwyższona
odporność na ścieranie

• Wyższa odporność na
pękanie KIC
• Mniej dodatków
stopowych =niższa cena

Zastosowanie stali nanobainitycznych

Projekty
• Nanostal 20142019
• NanoDI 20142018
• Nano4Gears
2015-2020
• NanoCarbain
2019-2021

Hybrydowa technologia wytwarzania szyn normalnotorowych o podwyższonej
trwałości eksploatacyjnej uwzględniająca przyszłościowe trendy w rozwoju
transportu kolejowego
W ramach projektu opracowano trzy oryginalne koncepcje podwyższania trwałości eksploatacyjnej szyn:
• Zastosowanie obróbki cieplnej szyn perlitycznych.
• Zastosowanie stali wielofazowej do produkcji szych.
• Zastosowanie stali o składzie nadeutektoidalnym do produkcji szyn.
Koncepcje te aktualnie stosowane są przez wiodących w świecie producentów szyn, gdyż istnieje bardzo duże
zapotrzebowanie na szyny o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej zgłaszane przez towarzystwa kolejowe.
Spośród wymienionych metod największe szanse na przemysłowe zastosowanie w warunkach AMP ma
technologia wytwarzania szyn ze stali wielofazowych/bainitycznych. Wynika to z kontaktów nawiązanych
przez AMP z towarzystwami kolejowymi, zgłoszenia patentu międzynarodowego oraz możliwością
uruchomienia produkcji bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych.

Przykładowe wyniki badań porównujące wybrane właściwości dostępnych (R-260) i now
powstałych wytopów w ramach realizacji projektu
• R-260 – struktura w pełni perlityczna (kolonie perlitu≈10 μm, odległość między płytkami≈0.2 μm)
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Technologie przyrostowe
są metodami wytwarzania pozwalającymi na
wytworzenie elementu bezpośrednio z pliku
cyfrowego poprzez łączenie ze sobą cienkich
warstw materiału. Technologia pozwala na
uzyskanie części o złożonym kształcie, których nie
da się wyprodukować przy użyciu tradycyjnych
metod odlewania, obróbki maszynowej czy
obróbki ubytkowej.

Technologie przyrostowe stosowanie na Wydziale Inżynierii Materiałowej
Selektywne Topienie Laserowe (ang. Selective Laser Melting- SLM) jest technologią
druku 3D przeznaczoną do wytwarzania obiektów z materiałów metalicznych w
postaci proszków sferycznych, których średnica zazwyczaj nie przekracza 100µm.
Obiekty tworzone są poprzez łączenie ze sobą cząstek proszku w wyniku stapiania ich
wiązką lasera. Dzięki temu możliwe jest wytworzenie jednorodnych litych obiektów o
gęstości bliskiej gęstości teoretycznej materiału wyjściowego.

Technologia FDM (ang. Fused Deposition Modeling) jest metodą
wytwarzania addytywnego należącą do grupy metod wytłaczania
materiałów. W tej technologii obiekt budowany jest poprzez
selektywne osadzanie stopionego materiału wzdłuż określonej
ścieżki warstwa po warstwie.
Stereolitografia (ang. Stereolitography- SLA) jest technologią druku 3D, która do
konsolidowania materiału wykorzystuje promieniowanie UV. Materiałem
utwardzanym są żywice w postaci ciekłej, które sieciują się w wyniku polimeryzacji.
Budowa modelu polega na naświetlaniu fotoutwardzalnej żywicy promieniowaniem
UV w wyniku czego następuje jej sieciowanie, które prowadzi do przyjęcia przez nią
formy stałej.

Wyniki badań

Implanty weterynaryjne i rusztowania tkankowe

Elementy la lotnictwa

Piany filtracyjne

Spacer żuchwy dostarczający
leki

Wpływ strategii skanowania na właściwości mechaniczne

Wpływ parametrów wytwarzania na odwzorowanie modelu CAD

Wpływ gęstości energii na proliferację hMSC

Wytwarzanie kompozytu Ti-AlN metodą selektywnego przetapiania
laserowego

A

Zestaw próbek Ti – 15% AlN

B

Modele próbek: A – Ti – 15% AlN, B – Ti – 30% AlN

Zestaw próbek Ti – 30% AlN

Parametry wytwarzania próbek badanych w pracy

Mieszanina

Prędkość posuwu
wiązki lasera
[mm/s]

Moc lasera [W]

Gęstość energii
[J/mm3]

Ti + 15% AlN at.

125

30

96

Ti + 30% AlN at.

25

37,5

600

Obramowanie

50

33

330

150

Ti – 15% AlN at.
z

Fotografia próbki oraz jej rekonstrukcja na
podstawie tomografii komputerowej

Wyniki pomiaru porowatości próbki

Fotografia próbki oraz jej rekonstrukcja na podstawie
tomografii komputerowej

Porowatość

Średnia
grubość
porów [μm]

14%

68 (SD 26)

Rekonstrukcja obszaru na którym
zmierzono
151 porowatość

Wytwarzanie stopu niklu IN 718 metodą selektywnego przetapiania
laserowego
a)

Mikrostruktura próbki, płaszczyzna-xy,

Krzywe w układzie naprężenie-odkształcenie uzyskane w
statycznej próbie rozciągania.

b)

Mikrostruktura próbki nietrawionej:
(a) płaszczyzna-xy, (b) płaszczyzna-xz

PRZYKŁADOWE PROJEKTY

•

Synteza i charakterystyka nowych biomateriałów na bazie trójwymiarowych (3D) wielofunkcyjnych podłoży tytanowych, OPUS, NCN,
(2018-2021),

•

Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo, (iTE),
STRATEGMED3, NCBR, (2017-2020

•

Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia
bionicznej trzustki, (Bionic), STRATEGMED3, NCBR, (2017-2019),

•

Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł, (START), STRATEGMED1, NCBR, (20142018),

•

Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów, MentorEye,
STRATEGMED1, NCBR, (2014-2018),

•

Wielofunkcyjne kompozytowe biomateriały nanowłókniste dla inżynierii obwodowej tkanki nerwowej, (Nano4Nerves), OPUS, NCN, (20142018),

•

Innowacyjna technologia laserowego kształtowania przyrostowego LENS w zastosowaniu do modyfikacji geometrii i biofunkcjonalizacji
warstwy powierzchniowej bezcementowych implantów stawu biodrowego, (LASIMP), PBS3, NCBR, (2015-2018),

•

Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych, (BIO-IMPLANT), POIG 1.1.2, NCBR, (2010-2014),

•

Multidisciplinary European training network for development of personalized antiinfective medical devices combining printing technologies
and antimicrobial functionality, (PRINT-AID), H2020, MSCA-ITN-2016, (2017-2020),

•

Zaawansowane biomateriały i metody biofabrykacji w inżynierii połączeń mięśniowo-ścięgnistych, (BioMotion), Projekt Polsko-Tajwański,
PL-TWVI, NCBR, (2019-2022),

•

Zastosowanie trójwymiarowego drukowania, biologii komórki oraz technologii materiałowych w celu opracowania struktury podobnej do
tkanki mięśniowej - badania pilotażowe, (3DMUSCLE), Projekt Polsko-Tajwański, PL-TWIII, NCBR, (2016-2019),

•

Opracowanie trójwymiarowego modelu guza kości z zastosowaniem dwóch rodzajów rusztowań tkankowych, (BonTuMod), Projekt PolskoTurecki, POLTUR-1, NCBR, (2016-2018),

•

Tissue engineering of osteochondral implants for joint repair, (New Joint), Projekt Polsko-Norweski, Norway Grants, NCBR, (2013-2017),
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Degradacja materiałów:
• Zmiana struktury materiałów (z reguły niekorzystna) pod wpływem oddziaływania
czynników środowiskowych
• Spadek właściwości użytkowych materiałów (w tym właściwości mechanicznych)

Badania diagnostyczne urządzeń:
• Diagnostyka techniczna jest to nauka o rozpoznawaniu stanów technicznych
urządzeń.
• Celem diagnostyki technicznej jest zapewnienie wysokiej dyspozycyjności
ruchowej maszyn i urządzeń, maksymalne zabezpieczenie ich przed awariami,
ustalenie przyczyn zaistniałych uszkodzeń i sposobu ich uniknięcia.
• Osiągnięciu tego celu sprzyja właściwa organizacja badań diagnostycznych
i profilaktycznych.

OCENA DEGRADACJI MATERIAŁÓW I PROGNOZOWANIE ICH ŻYWOTNOŚCI

ZASTOSOWANIE NIENISZCZĄCYCH METOD BADAŃ
Specyfiką metod NDT jest ich nieniszczący charakter oraz mobilność pozwalająca
na wykorzystanie w niemal każdych warunkach
Celem badań NDT jest:
• zapobieganie stratom ludzkim i materialnym, katastrofom ekologicznym
• wykrycie, zlokalizowanie, ocenę charakteru i rozmiaru nieciągłości w produkcji i eksploatacji,
• prognozowanie (ocena ryzyka powstania wady np. pęknięcia, ocena trwałości elementu, ocena
technologicznej i eksploatacyjnej przydatności materiału)
• określenie struktury i własności materiału,
• pomiar użytkowych właściwości materiałów (np. twardość, moduł sprężystości, etc.)
• pomiary grubości badanego elementu lub grubości warstwy ochronnej
• ocena stanu degradacji materiałów
• ekspertyzy poawaryjne
• optymalizacja procesów technologicznych i dobór materiałów

OCENA DEGRADACJI MATERIAŁÓW I PROGNOZOWANIE ICH ŻYWOTNOŚCI

Emisja akustyczna (AT)
Sygnał AE

System AE

Czujnik AE

Bodziec:
obciążenie,
działanie
środowiska,
temperatura,
inne

Źródło
AE
Fala AE

- wykrywanie
- pomiar
- rejestracja
- analiza
- ocena

• Niezbędny jest zewnętrzny bodziec (energia), lokalne lub globalne obciążenie (np. ciśnienie, naprężenia, temperatura,
zmienne warunki pracy)
• Wada generuje własny sygnał w postaci fali sprężystej. Wada jest źródłem sygnału a nie aparatura NDT
• Czujniki wykrywają ruch (wzrost) wady a nie geometrę wady jak w przypadku innych metodach NDT

OCENA DEGRADACJI MATERIAŁÓW I PROGNOZOWANIE ICH ŻYWOTNOŚCI

Zaawansowana defektoskopia ultradźwiękowa
• Wyposażenie:
• defektoskopy ultradźwiękowe z systemem Phased Array: Omniscan MX, Omniscan MX2
i Focus LT firmy Olympus
• Dostępna aparatura pozwala na zaawansowane manualne i automatyczne badania
ultradźwiękowe oraz obsługę różnych technik badwczych (klasyczne, Phased Array, TOFD).

• Głównym obszarem zastosowań jest defektoskopia ultradźwiękowa (połączenia spawane,
odkuwki, odlewy, badania kompozytów) oraz wysokorozdzielczy mapping (grubości, korozji,
rozwarstwień, wtrąceń).

OCENA DEGRADACJI MATERIAŁÓW I PROGNOZOWANIE ICH ŻYWOTNOŚCI

Omniscan MX2: Wysokorozdzielczy mapping grubości
zbiornika ciśnieniowego techniką Phased Array
Zdjęcie badanego zbiornika z nałożonymi zobrazowaniami typu C-Scan w rozdzielczości 1 mm2 :

OCENA DEGRADACJI MATERIAŁÓW I PROGNOZOWANIE ICH ŻYWOTNOŚCI

Omniscan MX: Badania ultradźwiękowe rozwarstwień
na wycinku rurociągu 30’’ techniką Phased Array
• Do badań ultradźwiękowych
rozwarstwień zastosowano
defektoskop ultradźwiękowy z
systemem Phased Array oraz
głowicę wieloprzetwornikową.
• Wyniki przedstawiono w postaci
zobrazowania typu B (B-Scan).
• Zdjęcia przedstawiają:
• Fragment rurociągu 30’’
badanego techniką Phased
Array,
• Wyniki badań techniką Phased
Array rozwarstwień na wycinku
rurociągu 30’’.

OCENA DEGRADACJI MATERIAŁÓW I PROGNOZOWANIE ICH ŻYWOTNOŚCI

Dziękuję za uwagę

