Książka dotyczy podstaw kształtowania struktury i własności materiałów inżynierskich jako ważnego działu
podstaw nauki o materiałach. Przedstawiono w niej mechanizmy kształtowania struktury metali i stopów metodami
technologicznymi i ich wpływ na własności, a w szczególności: krystalizację metali i stopów oraz tworzenie szkieł
metalicznych, w tym masywnych; podstawy metalurgii proszków, jako metody wytwarzania materiałów, ale
i gotowych produktów; mechanizmy odkształcenia plastycznego na zimno i na gorąco, a także procesy aktywowane
cieplnie usuwające skutki umocnienia zgniotowego; intensywne odkształcenie plastyczne jako metodę wytwarzania
nanokrystalicznych lub ultradrobnoziarnistych materiałów metalowych; przemiany fazowe zachodzące podczas
obróbki cieplnej i cieplno-mechanicznej. Opisano również zjawiska fizykochemiczne związane z wytwarzaniem warstw
powierzchniowych, w tym metodami obróbki cieplno-chemicznej, oraz powłok nanoszonych z fazy gazowej, uzyskiwanych przez obróbkę laserową, a także powłok ceramicznych. Zagadnienia poruszone w książce stanowią
podstawę projektowania materiałowego i technologicznego produktów oraz doboru metalowych materiałów
inżynierskich do zastosowań technicznych. W książce można również znaleźć rozważania na temat zużycia,
uszkodzenia i dekohezji materiałów inżynierskich w warunkach lub w wyniku eksploatacji, które wpływają na zmiany
ich struktury, kształtując w ten sposób własności, zwłaszcza użytkowe materiałów inżynierskich, niejako dynamicznie,
co oczywiście stanowi ważny aspekt projektowania inżynierskiego, gdyż trwałość i niezawodność produktów i ich
elementów w warunkach eksploatacji lub użytkowania, stanowi najważniejsze kryterium doboru materiałów inżynierskich.
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