
 

 

 
 

	
Załącznik	nr	1	do	Regulaminu	rekrutacji		 

  
Zgłoszenie zagadnienia badawczego realizowanego  

w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej  
w dyscyplinie nauki chemiczne 

w Jednostce: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN 
 

1  Nazwisko i imię 
promotora, tytuł/stopień 
naukowy, jednostka, adres 
e-mail  

 Prof. dr hab. Piotr Warszyński 
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni  
im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk 
piotr.warszynski@ikifp.edu.pl 
 

2  Nazwisko i imię 
promotora pomocniczego 
(opcjonalnie), jednostka, 
adres e-mail  

 dr. Dzmitry Kharytonau, Instytut Katalizy i Fizykochemii 
Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk,  
dmitry.kharitonov@ikifp.edu.pl 
 

3  Temat zagadnienia 
badawczego+ krótki (do 
250 słów) opis tematyki 
badawczej   

Nowe podejście do plazmowego utleniania 
elektrolitycznego stopów glinu dla zwiększenia ich 
odporności korozyjnej 
Plazmowe utlenianie elektrolityczne (PEO) to jedna z 
ważniejszych technologii poprawy odporności na korozję i 
modyfikacji powierzchni materiałów metalicznych. Głównymi 
czynnikami wpływającymi na jakość powłoki są skład kąpieli, 
obciążenie prądowe oraz odpowiednie przygotowanie 
powierzchni substratu. Tematem pracy jest opracowanie 
nowych rodzajów powłok PEO do ochrony przed korozją 
przemysłowych stopów aluminium. Nowy typ powłok PEO 
zostanie opracowany poprzez połączenie kilku parametrów: i) 
wstępnej obróbki powierzchni metalu, ii) składu jonowego 
zastosowanego elektrolitu, iii) rodzaju i ilości dodatków, iv) 
doszczelnienia po PEO. Skład chemiczny elektrolitu PEO oraz 
rodzaj i parametry etapu doszczelniania silnie wpływają na 
charakterystykę opracowanych powłok, takich jak struktura, 
morfologia, skład, co wpływa na właściwości korozyjne. 
Charakterystyka otrzymanych warstw będzie obejmowała ich 
mikrostrukturę (SEM/EDS), skład (XRD, mikroskopia 
Ramana, FTIR) oraz właściwości mechaniczne, ze 
szczególnym uwzględnieniem oceny właściwości korozyjnych 
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(pełen zestaw technik). 
Oczekiwane rezultaty: opracowanie nowych powłok PEO o 
wysokich właściwościach antykorozyjnych na stopach Al. 
Projekt będzie realizowany we współpracy z grupami 
krajowymi i międzynarodowymi. 

4  Wymagania w stosunku 
do kandydata 
(wykształcenie, 
umiejętności/kursy) 

Dyplom magistra chemii, materiałoznawstwa lub dziedzin 
pokrewnych; 
Dobra znajomość chemii fizycznej i materiałoznawstwa; 
Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 
Atutem będzie doświadczenie w badaniach 
elektrochemicznych/korozyjnych 

5   Wskazanie możliwych 
źródeł i zakresu 
finansowania spoza 
subwencji, np. stypendium 
naukowego, kosztów 
badań, wyjazdów itp.  

 

  
1  Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 
address  

Prof. dr hab. Piotr Warszyński 
Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry  
Polish Academy of Sciences, 
 

2  Auxiliary supervisor 
(optional)  affiliation,e-mail 
address  

dr. Dzmitry Kharytonau, Jerzy Haber Institute of Catalysis 
and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences, 
dmitry.kharitonov@ikifp.edu.pl 

3  Research subject  

Title  

Short description, up to 250 
words  

Modification of Plasma Electrolytic Coatings for 
Enhanced Corrosion Protection of Al Alloys 
Plasma electrolytic oxidation (PEO) is a breakthrough 
technology for the improvement of corrosion resistance and 
surface modification of numerous metallic materials. The 
main factors affecting the coating quality are composition of 
the deposition bath, current load, and post-treatment finishing. 
The aim of the project is to develop new types of PEO 
coatings for corrosion protection of industrial Al alloys. A 
new type of PEO coatings will be designed by combination of 
several parameters: i) pretreatment of metal surface, ii) ionic 
composition of the used electrolyte, iii) type and the amount 
of second-phase particles, iv) post-PEO sealing. The chemical 
composition of the PEO electrolyte and type and parameters 
of post-PEO sealing step strongly influences the 
characteristics of the developed coatings, such as structure, 
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morphology, composition, and, consequently, corrosion 
properties. Characterization of obtained layers will include 
their microstructure (SEM/EDS), composition (XRD, Raman, 
FTIR), and mechanical properties, with a special focus on the 
assessment of corrosion (a full set of techniques) properties. 
Expected results: development of new PEO coatings with high 
anticorrosion performance on Al alloys. 
The project will be realized in cooperation with domestic and 
international groups. 

4  Additional requirements to 
the candidate (education, 
skills / courses) 

Master’s degree in chemistry, materials science, or related 
field; 
Previous experience in electrochemistry/corrosion research 
will be an asset; 
Good knowledge of physical chemistry and material science,  
Good knowledge of written and spoken English 

5  Possible sources of 
financing, other than 
subsidy, e.g., scientific 
scholarship, research and 
travel costs, etc.  

  

	
 


