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dyscyplina: fizyka 
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masywnych amorficznych stopów żelaza 
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ 

artystycznych.  

 od października 2006 do września 2011 doktorant na Wydziale Inżynierii 

Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 

Instytut fizyki. 

  od 30 września 2011 do chwili obecnej adiunkt naukowo-dydaktyczny na 

Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki 

Częstochowskiej, Instytut Fizyki. 

 

4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.):     

4. 1. Moim najważniejszym osiągnięciem naukowym, uzyskanym po otrzymaniu 

stopnia doktora, stanowiącym znaczny wkład w rozwój dyscypliny Inżynieria 

materiałowa określonym w art. 16 ust. 2 Ustawy, jest jednotematyczny cykl 

publikacji: Relaksacje struktury i określenie wpływu defektów strukturalnych na 

właściwości magnetyczne masywnych stopów na osnowie FECOB. 
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Zgodnie z art. 16 ust. 2 (2) jako swój znaczący wkład w rozwój inżynierii 

materiałowej przedkładam również projekt konstruktorski, którego realizacja 

zakończyła się wykonaniem kompletnego stanowiska badawczego do wytwarzania 

nowoczesnych materiałów funkcjonalnych o strukturze amorficznej  

i nanokrystalicznej odlewanych przy wykorzystaniu siły odśrodkowej 

4. 2. Cykl publikacji tworzących wskazane osiągnięcie naukowe obejmuje 

następujące prace: 

1. K. Błoch (100%), STRUCTURE AND SOFT MAGNETIC PROPERTIES OF THE 

AMORPHOUS ALLOYS: Fe61Co10Ti3-XY6+XB20 (x = 0, 1), Archives of Metallurgy 

and Materials 61 (2016) 445-450, IF - 0,94, lista ministerialna czasopism 

punktowanych A, liczba punktów ministerialnych (LPM): 15  

2.  K. Błoch (100%), STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES OF Fe-BASED 

AMORPHOUS ALLOYS, Journal of Achievements in Materials and 

Manufacturing Engineering 64 (2013) str. 156-162, lista ministerialna czasopism 

punktowanych B, LPM: 9 

3. K. Błoch (100%), THE INFLUENCE OF ISOTHERMAL ANNEALING AND 

STRUCTURAL DEFECTS ON PROPERTIES OF AMORPHOUS Fe78Si11B11 

WITH HIGH MAGNETIZATION SATURATION, Revista de Chimie, 68, 3 

(2017), 478-482  ISSN: 0034-7752, IF - 0,621, lista ministerialna czasopism 

punktowanych A, LPM: 20 

4. K. Błoch (100%), STRUCTURE AND PROPERTIES OF AMORPHOUS AND 

NANOCRYSTALLINE Fe78Si11-xB11Yx (x = 0 or 2) ALLOYS PRODUCED IN 

A SINGLE PRODUCTION STEP USING CONTROLLED PARAMETERS 

MELT-SPINNING METHOD, Journal of Achievements in Materials and 

Manufacturing Engineering, JAMME, 73/1, (2015), 5-12, ISSN: 1734-8412, LPM: 

12 5-12, lista ministerialna czasopism punktowanych B, LPM: 12 

5. M. Nabiałek, P. Pietrusiewicz, K. Błoch (30%), INFLUENCE OF THE 

PRODUCTION METHOD OF Fe61Co10Y8W1B20 AMORPHOUS ALLOY ON 

THE RESULTING MICROSTRUCTURE AND HYPERFINE FIELD 

DISTRIBUTION, Journal of Alloys and Compounds, 628 (2015), 424-428, 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=AuthorProfile&authorId=14063499600&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=AuthorProfile&authorId=36127674700&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=AuthorProfile&authorId=56482818500&zone=
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ISSN: 0925-8388, IF - 2,99, lista ministerialna czasopism punktowanych A, 

LPM: 35    

6. M. Nabiałek, P. Pietrusiewicz, K. Błoch (30%), M. Szota, AN INVESTIGATION 

INTO THE EFFECT OF ISOTHERMAL ANNEALING ON THE STRUCTURE 

(XRD), MICROSTRUCTURE (SEM, TEM) AND MAGNETIC PROPERTIES OF 

AMORPHOUS RIBBONS AND BULK AMORPHOUS PLATES, International 

Journal of Materials Research (formerly: Zeitschrift fuer Metallkunde), 106 

(2015) 1-7, ISSN: 1862-5282, IF - 0,73, lista ministerialna czasopism 

punktowanych A, LPM: 25 

7. K. Błoch (80%), M. Nabiałek, J. Gondro, MICROSTRUCTURE, MAGNETIC 

AND MECHANICAL PROPERTIES OF THE BULK AMORPHOUS ALLOY, 

Materials and Technology, 49(4)553(2015), ISSN: 1580-2949, IF - 0,55, PM – 15 

8. K. Błoch (60%), M. Nabiałek, J. Gondro, M. Szota, STRUCTURAL DEFECTS IN 

THE FeCoYB AMORPHOUS ALLOYS, Archives of Metallurgy and Materials, 

60 (2015) 2019–2024, IF - 0,94, lista ministerialna czasopism punktowanych A, 

LPM: 30 

9. K. Błoch (70%), M. Nabiałek, S. Garus, STRUCTURE AND MAGNETIC 

PROPERTIES OF AMORPHOUS Fe60Co10Mo2WxY8B20-x (x = 0, 1) ALLOYS, Acta 

Physica Polonica A, 130 (2016), 905-908, ISSN: 0587-4246, IF - 0,5, lista 

ministerialna czasopism punktowanych A, LPM: 15 

10. K. Błoch (80%), M. Nabiałek, M. Szota, THE EFFECT OF ISOTHERMAL 

ANNEALING ON THE STRUCTURAL AND MAGNETIC PROPERTIES OF 

THE BULK AMORPHOUS ALLOY: FeCoTiYB, Revista de Chimie, 68, 1 (2017) 

18-21, ISSN: 0034-7752, IF - 0,621, lista ministerialna czasopism 

punktowanych A, LPM: 20 

 

4. 3. Omówienie celu naukowego wyżej wymienionych w prac i osiągniętych 

wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.   

Moje badania dotyczyły wytwarzania i określania właściwości nowej grupy 

materiałów funkcjonalnych, którą stanowią stopy amorficzne i nanokrystaliczne 

charakteryzujące się unikalnymi właściwościami magnetycznymi, wynikającymi 
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przede wszystkim z ich budowy. Struktura stopów amorficznych kształtowana jest 

już w procesie ich otrzymywania. Relaksacje strukturalne występujące w czasie 

wytwarzania stopów amorficznych zachodzą na skutek niewielkich przemieszczeń 

atomów. Mogą być związane z przemieszczeniem pojedynczego atomu lub kilku 

atomów, a także z kolektywnym ruchem dużej liczby atomów. Relaksacji nie można 

traktować jako procesów zachodzących w izolowanych dwupoziomowych układach 

z ciągłym rozkładem energii. Jeżeli jeden proces jest aktywowany to wywołana nim 

zmiana lokalnej struktury materiału wpływa na inne procesy relaksacyjne. Relaksacje 

struktury mają wpływ na uporządkowanie chemiczne oraz topologiczne atomów 

bliskiego zasięgu. Chemiczne uporządkowanie atomów bliskiego zasięgu związane 

jest z uporządkowaniem atomów danego rodzaju i jest to proces zarówno 

odwracalny, jak i nieodwracalny. Zmiany w topologicznym uporządkowaniu 

atomów bliskiego zasięgu są procesem nieodwracalnym, związanym ze 

zmniejszeniem i redystrybucją wolnych objętości. Ze względu na to, że relaksacje 

strukturalne są procesem aktywowanym termicznie, można opisać je równaniem: 

 kTUexpII 0 ,     1 

gdzie: 0I - współczynnik proporcjonalności, U - wysokość bariery energii, k - stała 

Boltzmanna, T - temperatura. 

Występujące w stopach amorficznych relaksacje strukturalne w końcowym 

etapie prowadzą do ich krystalizacji. Krystalizacja prowadząca do powstania ziaren 

o rozmiarach nanometrycznych nazywana jest nanokrystalizacją. Strukturę 

nanokrystaliczną w stopie można uzyskać poprzez konwencjonalną lub impulsową 

obróbkę cieplną. Najczęściej konwencjonalną obróbkę cieplną prowadzi się w stałej 

temperaturze bliskiej temperaturze krystalizacji. Strukturę nanokrystaliczną stopów 

amorficznych można uzyskać również poprzez obróbkę impulsową za pomocą 

prądu elektrycznego lub światła laserowego. W tym przypadku krystalizacja stopu 

następuje w znacznie wyższej temperaturze niż przy obróbce konwencjonalnej, lecz 

w bardzo krótkim czasie (rzędu ms). 
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Relaksacje strukturalne są procesem mikroskopowym prowadzącym do zmiany 

struktury oraz szeregu makroskopowych własności materiałów amorficznych. 

Odpowiednim narzędziem do badań zmian struktury amorficznej jest spektroskopia 

mössbauerowska. Relaksacje strukturalne można również badać poprzez pomiar  

właściwości magnetycznych materiałów amorficznych.  

 Do wytworzenia stopów amorficznych wykorzystałam trzy techniki 

produkcyjne. Stosując technikę zasysania lub wtłaczania stopionego materiału do 

miedzianej formy chłodzonej wodą otrzymałam próbki w postaci prętów o średnicy 

1 i 2 mm i długości 2 cm, oraz płytki o grubości 0,5 mm i wymiarach 15 mm × 10 mm. 

Technika jednokierunkowego chłodzenia strugi ciekłego stopu na powierzchni 

miedzianego walca umożliwiła mi wytworzenie taśm o grubości ~35 μm i szerokości 

~4 mm.  

 Wykorzystując powyższe metody otrzymałam stopy amorficzne FeCoYB. 

Poprzez modyfikację składu chemicznego oraz izotermiczne wygrzewanie badałam 

procesy relaksacyjne w otrzymanych stopach amorficznych.   

 Charakterystyka właściwości fizycznych otrzymanych przeze mnie próbek ze 

stopów obejmowała badania struktury i mikrostruktury, badania kalorymetryczne 

oraz badania właściwości magnetycznych.  

 W pracy [1, 2] przeprowadzono badania mössbauerowskie dla stopów 

Fe61Co10Ti2Y7B20 oraz Fe61Co10Ti3Y6B20. Na ich podstawie stwierdzono, że rozkład 

indukcji pól nadsubtelnych otrzymany dla stopu Fe61Co10Ti2Y7B20 jest symetryczny, 

natomiast w przypadku drugiego z badanych stopów doszło do wydzielenia 

składowej wysokopolowej, co prawdopodobnie związane jest z obecnością w tym 

stopie pierwotnej fazy krystalicznej (Fe,Co)23B6. Dodatkowo próbka stopu 

Fe61Co10Ti3Y6B20 cechuje się mniejszą dyspersją rozkładu, co oznacza, że występuje  

w niej mniej skomplikowana struktura pod względem konfiguracji otoczeń atomów 

Fe. Wartość parametru Bhf jest większa dla próbki stopu Fe61Co10Ti2Y7B20 i wynosi 

19,60 T. Jest to spowodowane tym, że wraz ze wzrostem koncentracji Y struktura 

magnetyczna staje się bardziej jednorodna w wyniku fluktuacji oddziaływań 
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wymiennych. W pracach [5, 6] przedstawiono transmisyjne widma mössbauerowskie 

zmierzone dla próbek stopu Fe61Co10Y8W1B20, wytworzonych trzema metodami 

produkcyjnymi. Transmisyjne widma mössbauerowskie badanych próbek składają 

się z szerokich niesymetrycznych nakładających się linii, co jest typowe dla widm 

uzyskanych dla materiałów amorficznych. Na podstawie analizy rozkładu indukcji 

pól nadsubtelnych (Bhf) stwierdzono, że próbki w postaci płytek, w porównaniu  

z taśmami, charakteryzują się większą gęstością upakowania atomów, o czym 

świadczy większa wartość średniej indukcji pól nadsubtelnych (dla płytki 

Bhf = 20,19 T, a dla taśmy Bhf = 19,19 T). Wzrost wartości Bhf może być związany  

z topologicznym uporządkowaniem struktury. Materiał w postaci płytek 

wytwarzany jest przy mniejszych szybkościach chłodzenia i już podczas jego 

wytwarzania zachodzą w próbce relaksacje strukturalne prowadzące do 

ujednorodnienia materiału. Dodatkowo dla tych próbek dyspersja rozkładu pola 

nadsubtelnego fazy amorficznej jest większa (Dam = 5,552 T), niż dla próbek w postaci 

taśm (Dam = 5,004 T). Świadczy to o większej różnorodności otoczeń atomów żelaza. 

Wszystkie rozkłady indukcji pól nadsubtelnych mają charakter bimodalny. Szeroki 

garb posiada swoją maksymalną wartość średniego pola nadsubtelnego w polu  

o indukcji 20 - 22 T, a jego położenie jest zależne od szybkości chłodzenia ciekłego 

stopu w cyklu produkcyjnym. Zauważono, że dla próbek wytwarzanych przy 

mniejszej szybkości chłodzenia (102 - 103 K/s), gdzie oddawanie ciepła od ciekłego 

metalu do miedzianej formy odbywało się w sposób radialny, występowała taka 

sama wartość maksymalnej średniej indukcji pola nadsubtelnego. Oznacza to, że  

w przypadku takiego samego stopu to prędkość zestalania oraz sposób oddawania 

ciepła jest czynnikiem decydującym, jeśli chodzi o formowanie wysokopolowej 

części rozkładów indukcji pól nadsubtelnych na jądrach 57Fe. Składowa niskopolowa 

opisana pierwszym garbem posiadała maksymalną wartość średniego pola 

nadsubtelnego w polu o indukcji 8 - 11 T. Zakłada się, że składowa ta jest związana  

z najbliższym otoczeniem atomów Fe i obecnością w nich atomów Y. Występowanie 

Y w pierwszej powłoce koordynacyjnej Fe powinno wpływać na znaczne 

zmniejszenie pola nadsubtelnego. Wiadomym jest, że badania mössbauerowskie dają 

możliwość uzyskania informacji o najbliższych otoczeniach atomów Fe, dlatego też 
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zmiany w przestrzennym rozkładzie elementów spowodowane redystrybucją 

momentów magnetycznych par (Fe - Fe, Fe - Co, Co - Co) oraz otaczających je par 

(Fe - Y) zależą wyłącznie od zasięgu procesów dyfuzyjnych.  

W wyniku wydłużonego  czasu zestalania w procesie wytwarzania stopów dochodzi 

do przegrupowania atomów, na skutek czego większa liczba atomów zajmie swoje 

lokalnie uporządkowane pozycje. Stąd zachodzące w próbce procesy relaksacyjne 

prowadzą do zmniejszenia średnich odległości między atomami. Wyższa wartość Bhf 

wskazuje zatem na większą gęstość upakowania atomów w badanym materiale.  

 Otrzymane stopy amorficzne na osnowie żelaza poddałam badaniom 

kalorymetrycznym wykorzystując metodę różnicowej kalorymetrii skaningowej 

(DSC) [1, 2, 5, 6]. Nieodwracalne relaksacje strukturalne zachodzące  

w tych stopach prowadzą do krystalizacji materiału, która może przebiegać  

w jednym lub w dwóch etapach. Podczas krystalizacji stopów amorficznych może 

pojawiać się faza przejściowa, z której następnie tworzy się stabilna faza krystaliczna, 

lub też faza krystaliczna może powstawać bezpośrednio z fazy amorficznej. 

Dodatkowo [1], na podstawie badań przeprowadzonych dla stopów Fe61Co10Ti3Y6B20 

i Fe61Co10Ti2Y7B20 stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości Y  

w stopie obserwuje się wzrost temperatury początku krystalizacji (Tx) oraz 

temperatury zeszklenia (Tg). Różnica pomiędzy Tx i Tg nazywana jest przedziałem 

cieczy przechłodzonej (Tx), którego wielkość może być pośrednią miarą opisującą 

zdolność do zeszklenia (GFA) poszczególnych stopów. W przypadku badanych 

stopów czynnikiem decydującym o wielkości Tx jest zawartość w nich Ti i Y. Na 

podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że zmniejszenie zawartości Ti na 

rzecz Y wpłynęło na zmniejszenie GFA. 

Na podstawie analizy krzywych DSC określono również wartość temperatury 

rekrystalizacji, która dla badanych stopów wynosiła około 950K. Obróbkę cieplną 

stopów przeprowadzono w temperaturach znacznie niższych od temperatury ich 

krystalizacji. Oznacza to, że energia dostarczona do układu była niższa niż energia 

aktywacji procesu krystalizacji. Celem przeprowadzonej obróbki cieplnej było 

wyłącznie zrelaksowanie struktury. 
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 W przypadku stopów amorficznych trudno jest bezpośrednio obserwować ich 

strukturę. W związku z tym do badań tych wykorzystałam pomiary strukturalnie 

czułych wielkości. Jedną z metod są pomiary podatności magnetycznej i jej 

dezakomodacji w słabych polach magnetycznych, w tzw. obszarze Rayleigh'a [2, 6]. 

Jak wiadomo, w stopach amorficznych występuje niejednorodny rozkład atomów, co 

prowadzi do powstania defektów strukturalnych rozumianych jako odstępstwo od 

stanu równowagi termodynamicznej układu atomów w stanie ciekłym. Defekty te są 

źródłem naprężeń dalekiego lub bliskiego zasięgu. W przypadku podatności 

magnetycznej istotne są defekty będące źródłem naprężeń dalekiego zasięgu. Na 

podstawie przeprowadzonych pomiarów podatności magnetycznej w funkcji 

temperatury stwierdzono, że badane stopy wykazują dobrą stabilność termiczną 

właściwości magnetycznych [2, 6]. Podatność magnetyczna badanych stopów 

nieznacznie rośnie ze wzrostem temperatury i osiąga wartość maksymalną  

w temperaturze bliskiej temperatury Curie. Nieznaczny wzrost podatności 

magnetycznej związany jest ze zmniejszeniem stałej anizotropii efektywnej  

i magnetyzacji nasycenia wraz ze wzrostem temperatury. Wzrost ten jest niewielki, 

ponieważ masywne stopy amorficzne wytwarzane są przy względnie małej 

szybkości chłodzenia (nawet rzędu 101K/s), w związku z czym już podczas ich 

wytwarzania zachodzą procesy relaksacyjne prowadzące do bardziej stabilnej ich 

struktury. W pobliżu temperatury Curie badanych stopów następuje gwałtowny 

spadek podatności magnetycznej związany z przejściem fazowym ze stanu 

ferromagnetycznego do stanu paramagnetycznego.  

Procesy relaksacyjne podatności magnetycznej są związane bezpośrednio  

z zależnością czasową potencjału stabilizacji ściany domenowej. Po 

rozmagnesowaniu próbki prądem zmiennym o amplitudzie malejącej do zera 

pozycja ścian domenowych jest określona poprzez potencjał statycznego kotwiczenia 

ściany domenowej. Potencjał ten jest wynikiem obecności defektów struktury  

i nieregularności powierzchni. Dzięki oddziaływaniom magnetycznym pomiędzy 

spontaniczną magnetyzacją a mobilnymi konfiguracjami defektów w obrębie ścian 

domenowych, przegrupowanie defektów umożliwia redukcję całkowitej 

magnetycznej energii oddziaływań ścian domenowych z defektami strukturalnymi. 
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Prowadzi to do zależnego od czasu tak zwanego "potencjału stabilizacji", w obrębie 

którego poruszają się ściany domenowe.  

Miarą czasowej stabilności podatności magnetycznej jest dezakomodacja 

podatności magnetycznej (DPM), którą obserwujemy w zakresie niskich pól 

magnetycznych, tzw. obszarze Rayleigha. Dezakomodacja podatności magnetycznej 

jest jednym ze zjawisk opóźnień magnetycznych, występującym podczas 

magnesowania amorficznych materiałów ferromagnetycznych, i polega na 

zmniejszaniu się w czasie podatności magnetycznej próbki rozmagnesowanej 

wcześniej prądem zmiennym o amplitudzie malejącej do zera.  

Izochroniczne krzywe dezakomodacji obliczano wykorzystując równanie: 

 Tf
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2120
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gdzie: 
2 i 120  są wartościami podatności magnetycznej, mierzonej po 2 s  

i 120 s od momentu rozmagnesowania próbki.  

Przy analizie izochronicznych krzywych dezakomodacji przyjęto gaussowski 

rozkład czasów relaksacji opisany równaniem: 
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gdzie: 
m  jest średnią wartością czasu relaksacji  , a  - szerokością rozkładu na jego 

wysokości równej 
e

1
. 

Wykorzystując metodę najmniejszych kwadratów wyznaczono parametry 

dopasowania: temperaturę piku ( piT ), przy której występuje maksimum natężenia  

( piI ), średnią energię aktywacji (
miE ) oraz szerokość rozkładu (

i ).  

Badania dezakomodacji podatności magnetycznej przeprowadziłam dla 

stopów: Fe61Co10Ti3Y6B20 i Fe61Co10Ti2Y7B20 [2] oraz stopu Fe61Co10Y8W1B20 w postaci 
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płytek oraz taśmy [6]. Badania DPM pozwoliły na określenie wpływu relaksacji 

strukturalnych na właściwości stopów amorficznych. Analiza zjawisk relaksacyjnych 

oraz ich interpretacja w przypadku stopów amorficznych jest bardziej złożona, niż  

w przypadku materiałów krystalicznych. Procesy relaksacyjne w materiałach 

krystalicznych są wynikiem obecności w nich dobrze zdefiniowanych defektów 

struktury. Procesom relaksacyjnym, które występują w tych materiałach w wąskim 

przedziale temperatury, odpowiadają dyskretne wartości energii aktywacji.  

W stopach amorficznych procesy relaksacyjne zachodzą w szerokim zakresie 

temperatury i opisane są przez widmo energii aktywacji. W pobliżu temperatury 

Curie natężenie dezakomodacji wyraźnie rośnie, co jest związane z przejściem 

fazowym ferro- paramagnetyk. Uzyskane wyniki badań wskazują na ścisłą korelację 

pomiędzy strukturą stopów, a natężeniem dezakomodacji. Próbki badanych stopów 

otrzymywane z mniejszymi szybkościami chłodzenia wykazywały niższe natężenie 

dezakomodacji. W procesie wytwarzania dochodzi do zmniejszenia wolnych 

objętości w wyniku nieodwracalnych relaksacji strukturalnych, co z kolei prowadzi 

do bardziej stabilnej struktury i ujednorodnienia materiału. Jest to zgodne  

z wynikami badań mössbauerowskich. Dodatkowo na podstawie badań 

dezakomodacji podatności magnetycznej stwierdzono większą gęstość upakowania 

atomów w przypadku stopów poddanych obróbce cieplnej [6]. Jak wiadomo, 

natężenie dezakomodacji podatności magnetycznej jest proporcjonalne do stężenia 

relaksatorów. Po obróbce cieplnej próbek obserwowano zmniejszenie natężenia 

maksymalnego poszczególnych procesów, co wskazuje na zablokowanie niektórych 

relaksatorów w wyniku zmniejszenia wolnych objętości.  

W ferromagnetycznych stopach krystalicznych procesy takie są dobrze 

opisane i wiadomym jest, że wygrzewanie tego rodzaju stopów prowadzi do 

wyindukowania w ich objętości jednoosiowej anizotropii. Oznacza to, że osie par 

atomów układają się równolegle w kierunku magnetyzacji spontanicznej. Ułożenie 

takie jest możliwe wówczas, gdy w objętości materiału krystalicznego występuje 

odpowiednio duża ilość defektów punktowych. Proces przegrupowywania atomów 

w ferromagnetykach krystalicznych wywoływany jest poprzez procesy termiczne 

odpowiadające pod względem energetycznym energii samodyfuzji.  
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W stopach amorficznych można również rozważać zmianę orientacji osi par 

atomów jako główne źródło powstawania procesów relaksacyjnych. Stopy 

amorficzne mają przeważnie mniejszą gęstość upakowania atomów w porównaniu  

z materiałami krystalicznymi, ponieważ w ich objętości występują wolne 

przestrzenie między atomami o różnych promieniach. Oznacza to, że w przypadku 

stopów amorficznych nieperiodyczne ułożenie atomów o różnych średnicach 

prowadzić będzie do powstawania pustych przestrzeni pomiędzy atomami zwanych 

wolnymi objętościami (defektami punktowymi). Z badań przeprowadzonych przez 

H. Kronmüllera wynika, że zjawisko dezakomodacji podatności magnetycznej 

w stopach amorficznych jest ściśle związane z przegrupowywaniem osi par atomów 

w pobliżu wolnych objętości. Należy zaznaczyć, że w stopach amorficznych 

występuje kilka rodzajów par atomów: metal-metal, metal-metaloid, metaloid-

metaloid. Obecność pary metaloid-metaloid jest praktycznie niemożliwa, ze względu 

na fakt, że występowanie dwóch metaloidów jako najbliższych sąsiadów w stopie 

amorficznym jest mało prawdopodobne. Dlatego też idealne upakowanie atomów 

w ferromagnetyku amorficznym związane jest z parami: metal-metal oraz metal-

metaloid i zajęciem przez atomy je budujące pozycji określających minima 

energetyczne (tzw. studnie potencjału). W wyniku wydłużonego czasu zestalania 

ciekłego stopu, czyli utrzymania w układzie odpowiednio wysokiego poziomu 

energii termicznej, dochodzi do kolektywnego przegrupowywania się osi par 

atomów. To z kolei prowadzi do zmniejszenia liczby wolnych objętości i obniżenia 

natężenia dezakomodacji podatności magnetycznej. W materiałach amorficznych 

zarówno procesy odwracalne, jak i nieodwracalne związane są z reorientacją 

mobilnych par atomów w pobliżu wolnych objętości. Analizując izochroniczne 

krzywe dezakomodacji stwierdzono również, że średnia energia aktywacji mieści się 

w przedziale od 1,3 eV do 1,7 eV, a współczynnik przedeksponencjalny w prawie 

Arrheniusa jest rzędu 10-15, co zgodnie z teorią H. Kronmüllera świadczy o tym, że 

procesy relaksacyjne w badanych stopach zachodzą w wyniku przegrupowywania 

się osi par atomów w otoczeniu defektów punktowych. Zmiana parametru  β -

opisującego rozkład czasów relaksacji wraz z wydłużeniem czasu zestalania 
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związana jest najprawdopodobniej z redukcją wolnych objętości, co z kolei prowadzi 

do zwiększenia gęstości upakowania atomów w stopie amorficznym.  

 W silniejszych polach magnetycznych (>0,4Hc) występują nieodwracalne 

procesy magnesowania i obserwuje się histerezę magnetyczną, której powierzchnia 

jest miarą strat na przemagnesowanie. Straty te są związane z nieodwracalnymi 

procesami przemagnesowania, na które mają wpływ centra hamujące ruch ścian 

domenowych. Na podstawie przeprowadzonych badań [2] stwierdzono, że badane 

pręty amorficzne wykazują większe straty na przemagnesowanie, niż cienkie taśmy 

amorficzne, co związane jest z mniejszym ich oporem elektrycznym ze względu na 

znaczną ich grubość. Prowadzi to do większych strat na prądy wirowe. Stwierdzono 

także, że podczas magnesowania stopów oprócz strat z histerezy magnetycznej  

i strat na prądy wirowe występują również straty dodatkowe związane głównie  

z relaksacjami migracyjnymi. Należy podkreślić, że mechanizm przemagnesowania 

w stopach amorficznych jest bardziej złożony niż w przypadku magnetycznie 

miękkich stopów Fe-Si i trudno jest ustalić ścisły związek między stratami na 

przemagnesowanie, a strukturą domenową. Podczas przemagnesowania stopów 

amorficznych może występować kreacja i anihilacja dodatkowych ścian 

domenowych.  

 Na podstawie badań magnetycznych wykonanych przy użyciu magnetometru 

wibracyjnego stwierdzono, że statyczne pętle histerezy zarejestrowane dla badanych 

stopów miały kształt typowy jak dla materiałów magnetycznych o tzw. 

właściwościach magnetycznie miękkich. Na podstawie tych pomiarów wyznaczono 

wartość magnetyzacji nasycenia oraz pola koercji [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].  

W przypadku stopu Fe61Co10Y8W1B20 znacznie mniejszą wartość pola koercji 

posiadały próbki w postaci masywnych płytek otrzymanych metodami radialnego 

chłodzenia. Najprawdopodobniej zmniejszenie wartości pola koercji związane jest  

z wydłużonym czasem procesu migracji atomów magnetycznych zachodzącego  

w czasie zestalania próbki. Należy podkreślić, że pole koercji w materiałach 

amorficznych zależy od lokalnych relaksacji strukturalnych oraz obecności 

uporządkowania dalekiego zasięgu pod względem uporządkowania chemicznego. 
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Na podstawie wyników analizy statycznych pętli histerezy dla stopów 

Fe60Co10Mo2Y8B20 oraz Fe60Co10Mo2W1Y8B19 stwierdzono obecność dwóch faz 

magnetycznych. Dla pierwszego z badanych stopów przebieg statycznej pętli 

histerezy jest typowy jak dla materiałów ferromagnetycznych o właściwościach 

magnetycznie miękkich. W przypadku stopu Fe60Co10Mo2W1Y8B19 występuje tzw. 

osowaty kształt pętli histerezy. Poszerzenie pętli histerezy najprawdopodobniej 

związane jest z obecnością drugiej fazy magnetycznej – magnetycznie twardej, co 

zostało potwierdzone wynikami badań uzyskanymi z wykorzystaniem wagi 

magnetycznej Faradaya [9]. Dla stopu Fe60Co10Mo2Y8B20 kształt krzywej 

termomagnetycznej jest typowy jak dla ferromagnetyków magnetycznie miękkich  

z jedną fazą magnetyczną. W przypadku drugiego z badanych stopów obserwowano 

zmianę w przebiegu magnetycznej polaryzacji w funkcji temperatury. Na krzywej 

zarejestrowanej dla stopu Fe60Co10Mo2W1Y8B19 widoczne są dwa przegięcia 

świadczące o obecności dwóch faz magnetycznych o dość wysokich temperaturach 

Curie.  

W pracach [1, 8, 10] badano masywne stopy amorficzne Fe61Co10Ti4-xY5+xB20, gdzie  

x = 0, 1, 2 oraz Fe64-xCo10Y6+xB20, gdzie x = 0, 1. Większą wartością magnetyzacji 

nasycenia i mniejszą wartością pola koercji cechują się stopy z większą 

zawartością Y. Potwierdzają to również wyniki badań przedstawione w pracy [4]. Po 

wprowadzeniu do stopu Fe78Si11B11 2% at. itru obserwowano wzrost magnetyzacji 

nasycenia. Zgodnie z literaturą wraz ze zwiększeniem zawartości Y w stopie 

zmniejsza się ilość wolnych objętości, co jest ściśle związane z prędkością chłodzenia 

podczas wytwarzania tych materiałów. Dominującym mechanizmem powstawania 

histerezy magnetycznej w materiałach amorficznych jest hamowanie ruchu ścian 

domenowych w centrach lokalnych naprężeń podczas zestalania stopu. Im dłuższy 

czas zestalania, tym więcej atomów zajmie swoje lokalnie uporządkowane pozycje. 

To z kolei prowadzi do większej gęstości upakowania atomów w strukturze 

i zmniejszenia wolnych objętości. Dlatego też można stwierdzić, że pole koercji 

w badanych stopach zależy od ich składu chemicznego i jest związane ze zmianami 

dotyczącymi wolnych objętości. Dodatkowo poprawę miękkich magnetycznie 

właściwości badanych stopów obserwowano po ich izotermicznym wygrzewaniu.  
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 W silnych polach magnetycznych, w obszarze zwanym podejściem do 

ferromagnetycznego nasycenia, ze względu na obecność defektów struktury próbka 

nie jest namagnesowana do nasycenia. Defekty te są źródłem naprężeń bliskiego  

i średniego zasięgu. W wyniku magnetosprężystych oddziaływań pomiędzy 

naprężeniami a magnetyzacją występuje niekolinearna struktura magnetyczna. 

Magnetyzację  M  stopu amorficznego w silnych polach magnetycznych  H , 

zgodnie z teorią H. Kronmüllera, można opisać równaniem zwanym prawem 

osiągania stanu ferromagnetycznego nasycenia: 
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gdzie: SM  magnetyzacja nasycenia, ban ,2
 współczynniki,   podatność 

magnetyczna, 0  przenikalność magnetyczna próżni, 2

02

n

n Ha   wyraz wynikający 

z defektów strukturalnych; 1n  dla defektów punktowych, 2n  lub 4n  dla 

defektów liniowych, H0  wyraz wynikający z paramagnetyzmu elektronów 

w paśmie i diamagnetyzmu zamkniętych powłok w atomach,   21

0 Hb    określa 

wzrost magnetyzacji w wyniku tłumienia fal spinowych przez pole magnetyczne. 

Wyraz a1/2/(μoH)1/2 związany z defektami punktowymi w równaniu (4) określony 

jest następująco: 
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gdzie: exA  stała wymiany,   liczba Poissona, G  moduł ścinania, S  magnetostrykcja 

nasycenia, V  dodatkowa objętość próbki związana z defektami punktowymi,  

N  gęstość objętościowa defektów punktowych.  

Wyrazy Ha 01   i  2

02 Ha   w równaniu (4) związane są z defektami liniowymi, 

których wewnętrzne pole naprężeń jest równoważne polu wytwarzanemu przez 

liniowe dipole dyslokacyjne o szerokości dipD , efektywnym wektorze Burgersa ( effb )  

i gęstości powierzchniowej ( N ).  
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W przypadku, gdy 1dipH D , gdzie 
H  jest odwrotnością odległości wymiany 

określoną równaniem: 

ex

S
H

A

MH

2

0  ,      6 

dominującą rolę w równaniu (4) ma wyraz Ha 01   o postaci: 
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a równanie (4) przybiera postać drugiego prawa podejścia do ferromagnetycznego 

nasycenia. 

Dla 1dipH D  dominujący jest wyraz  2

02 Ha  dany równaniem: 
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i wtedy postać równania (4) sprowadza się do trzeciego prawa podejścia do 

ferromagnetycznego nasycenia. 

W przypadku, gdy występuje drugie i trzecie prawo podejścia do 

ferromagnetycznego nasycenia tj.  a1/0H i a2/(0H)2, możliwe jest wyznaczenie pola 

przejścia (Ht) z jednej zależności do drugiej zgodnie ze wzorem: 

1

22
a

a
H t  .      9 

Badając podejście do ferromagnetycznego nasycenia można określić rodzaj defektów 

struktury i na tej podstawie wnioskować o gęstości upakowania atomów w stopie. 

W wysokich polach magnetycznych w pobliżu magnetycznego nasycenia materiału, 

kiedy defekty struktury nie mają wpływu na proces magnesowania, dalszy wzrost 

magnetyzacji określa wyraz b(0H)1/2, opisujący paraproces Holsteina–Primakoffa. 

Proces ten związany jest z tłumieniem termicznie wzbudzonych fal spinowych przez 

pole magnetyczne.  
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Współczynnik b  związany jest z parametrem sztywności fali spinowej 
spD

zależnością: 
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gdzie: g  współczynnik rozszczepienia Landego, 
B  magneton Bohra.   

Analizując krzywe pierwotnej magnetyzacji w zakresie paraprocesu Holsteina-

Primakoffa obliczono parametr opisujący sztywność fali spinowej (Dsp), opisany 

równaniem: 

  21

3
ex msp

D SJ a a z ,     11 

gdzie: S – wartość spinu oddalona od atomu centralnego, Jex – całka wymiany,  

a – odległość pomiędzy najbliższymi sąsiadami, zm – ilość najbliższych sąsiadów 

magnetycznych atomu. 

Na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach pracy [5] stwierdzono, że na 

proces magnesowania amorficznego stopu Fe61Co10Y8W1B20 mają wpływ defekty 

liniowe. Dla próbki w postaci taśmy uzyskano dobre dopasowanie liniowe drugiego 

prawa podejścia do ferromagnetycznego nasycenia. Oznacza to, że proces 

magnesowania zachodzi poprzez mikroskopijne obroty momentów magnetycznych 

w pobliżu pseudodyslokacyjnych dipoli, dla których odwrotność odległości 

wymiany (
H ) i szerokość dipola ( dipD ) spełniają zależność 1DdipH  . Dla próbek  

w postaci płytek wytworzonych przy użyciu dwóch różnych metod produkcyjnych 

proces wysokopolowego magnesowania opisany został trzecim prawem podejścia 

do ferromagnetycznego nasycenia. Wynika z tego, że na proces przemagnesowania 

mają głównie wpływ pseudodyslokacyjne dipole, dla których spełniona jest 

zależność 1dipH D .  

W pracy [10] badano wpływ izotermicznego wygrzewania na nieodwracalne 

relaksacje struktury masywnego stopu amorficznego Fe61Co10Ti4Y5B20. W próbce 
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stopu w stanie po zestaleniu spełnione było drugie prawo podejścia do 

ferromagnetycznego nasycenia. Po procesie izotermicznego wygrzewania 

przeprowadzonego znacznie poniżej temperatury krystalizacji w objętości materiału 

doszło do kolektywnego przegrupowania atomów, co spowodowało rozpad 

niestabilnych termodynamicznie defektów dwuwymiarowych w postaci 

pseudodyslokacyjnych dipoli na defekty punktowe i dla tej próbki proces 

wysokopolowego magnesowania odbywał się zgodnie z pierwszym prawem 

podejścia do ferromagnetycznego nasycenia. Wpływ izotermicznego wygrzewania 

na nieodwracalne relaksacje struktury badano również dla stopu Fe78Si11B11 [3]. 

W tym przypadku obróbka cieplna spowodowała rozpad części defektów liniowych 

na defekty punktowe.  

Na podstawie badań magnetyzacji w silnych polach magnetycznych dla stopów 

Fe63Co10Y7B20 oraz Fe64Co10Y6B20 stwierdzono, że na proces magnesowania badanych 

masywnych stopów amorficznych, gdy nie występuje w nich struktura domenowa, 

mają wpływ defekty liniowe w postaci pseudo-dyslokacyjnych dipoli oraz defekty 

punktowe [8]. W stopie Fe63Co10Y7B20 na proces magnesowania w silnych polach 

magnetycznych mają wpływ defekty punktowe oraz pseudodyslokacyjne dipole, 

natomiast w przypadku stopu Fe64Co10Y6B20 tylko defekty liniowe. Wyniki te 

potwierdzają, że wraz ze zwiększeniem zawartości Y w stopie zmniejsza się ilość 

wolnych objętości, co jest zgodne z wynikami badań mössbauerowskich oraz 

dezakomodacji podatności magnetycznej. 

 Dla wszystkich badanych stopów w silnych polach magnetycznych (powyżej 

występowania zależności związanych z obecnością defektów struktury) proces 

magnesowania zachodził w wyniku paraprocesu Holsteina-Primakoffa, czyli 

tłumienia termicznie wzbudzanych fal spinowych przez pole magnetyczne.  

W pracach [1, 7] przedstawiono wyniki dla masywnych stopów amorficznych 

Fe61Co10Ti4-xY5+xB20, gdzie x = 0, 1, 2. Największą wartość parametru fali spinowej 

otrzymano dla stopu Fe61Co10Ti4Y5B20. Korzystny wpływ na wzrost gęstości 

upakowania atomów ciekłej struktury mają duże różnice w rozmiarach atomowych 

pomiędzy Y (182 pm) a elementami składowymi stopu, w tym Fe (140 pm), Co 
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(135 pm), Ti (140 pm) i B (87 pm). Dodatkowo duża wartość ujemnego ciepła 

mieszania pomiędzy Y i B (-35 kJ/mol), w porównaniu do Fe i B (-11 kJ/mol), może 

prowadzić do zmiany lokalnej struktury atomowej w fazie ciekłej.  Oba te czynniki 

sprzyjają tworzeniu się w konfiguracji atomów porządku bliskiego zasięgu. To 

z kolei tłumi przegrupowania dalekiego zasięgu elementów składowych, które są 

niezbędne dla postępu procesu krystalizacji, co prowadzi do stabilizacji cieczy 

przechłodzonej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono również, że 

obróbka cieplna powoduje wzrost parametru sztywności fali spinowej Dsp [3, 10],   

który związany jest z ilością najbliższych magnetycznych sąsiadów. Według Kaul'a 

i Corb'a w zrelaksowanej strukturze amorficznej każdy atom magnetyczny posiada 

12 sąsiadów, a w niezrelaksowanej 9-10 sąsiadów. Wzrost wartości parametru Dsp 

po wygrzewaniu można zatem tłumaczyć zwiększoną ilością najbliższych 

magnetycznych atomów, co jest skutkiem przegrupowania, któremu towarzyszy 

zmniejszenie odległości między atomami. 

W przypadku stopu Fe61Co10Y8W1B20 [5] najbardziej jednorodną strukturę 

magnetyczną posiadała próbka wytworzona za pomocą metody jednokierunkowego 

chłodzenia ciekłego stopu na miedzianym walcu. Dodatkowo, próbka w postaci 

taśmy charakteryzowała się największą wartością magnetyzacji nasycenia. Oznacza 

to, że odległości pomiędzy najbliższymi magnetycznymi sąsiadami są mniejsze, niż 

w przypadku płytek.  

Również dla stopu Fe63Co10Y7B20 otrzymano wyższą wartość parametru sztywności 

fali spinowej w porównaniu ze stopem Fe64Co10Y6B20 [8].  Większa wartość parametru 

fali spinowej świadczy o większej liczbie najbliższych magnetycznych atomów 

i mniejszych odległościach między nimi, co oznacza poprawę chemicznego porządku 

bliskiego zasięgu. To tłumaczy również większą wartość magnetyzacji nasycenia 

stopu Fe63Co10Y7B20.  

Dla próbki stopu Fe61Co10Y8W1B20  w postaci taśmy, mimo wzrostu parametru 

sztywności fali spinowej obserwowano zmniejszenie wartości magnetyzacji. 

Prawdopodobnie zbyt duża lokalna gęstość atomów magnetycznych może być 

powodem pojawienia się konkurencji w oddziaływaniach magnetycznych.  
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W badanej próbce w wydzielonych obszarach odległości między atomami mogą się 

zmniejszyć do granicy, kiedy bardziej korzystne stają się oddziaływania 

antyferromagnetyczne, co w bilansie energetycznym wpływa niekorzystnie na 

magnetyzację i objawia się jej spadkiem.  

W wyniku prowadzonych przeze mnie badań naukowych i dokładnej ich analizy 

możliwe było określenie wpływu relaksacji strukturalnych w stopach 

amorficznych na ich właściwości magnetycznie miękkie. Dodatkowo określałam 

również wpływ niewielkiej zmiany składów chemicznych stopów na ich zdolność 

do zeszklenia oraz ich właściwości magnetyczne.  

Podsumowując omówienie celu i osiągnięcia naukowego stwierdzam, że do 

najważniejszych moich osiągnięć należy: 

 opracowanie składów chemicznych stopów na osnowie Fe umożliwiających 

wytworzenie materiałów o strukturze amorficznej; 

 wytworzenie stopów amorficznych o takich samych składach chemicznych 

przy wykorzystaniu różnych metod produkcyjnych; 

 określenie wpływu metody wytwarzania na strukturę i właściwości 

magnetyczne ferromagnetycznych materiałów amorficznych o takich 

samych składach chemicznych; 

 określenie korelacji między strukturą a właściwościami magnetycznymi 

badanych stopów; 

 badanie wpływu itru jako dodatku stopowego na strukturę  

i właściwości magnetyczne w stopach na osnowie Fe; 

 określenie rodzaju defektów struktury w ferromagnetycznych stopach 

amorficznych i ich wpływu na proces magnesowania w silnych polach 

magnetycznych; 

 określenie warunków izotermicznego wygrzewania w zakresie stanu 

amorficznego prowadzącego do poprawy właściwości otrzymanych 

materiałów. 
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Zgodnie z art. 16 ust. 2 (2) jako swój znaczący wkład w rozwój inżynierii 

materiałowej przedkładam również projekt urządzania do wytwarzania 

nowoczesnych materiałów funkcjonalnych o strukturze amorficznej  

i nanokrystalicznej przy wykorzystaniu siły odśrodkowej. 

 Przy wykorzystaniu tej aparatury możliwe jest wytworzenie zamkniętych 

próbek w postaci toroidów ze stopów wykazujących właściwości magnetycznie 

miękkie. Należy podkreślić, że jest to obecnie jedyna metoda umożliwiająca 

wytwarzanie gotowych rdzeni magnetycznych ze stopów amorficznych, co należy 

uznać za duże osiągnięcie. Niektóre rozwiązania konstruktorskie jakie zastosowano 

w tym urządzeniu są racjonalizatorskie, a dwa inne innowacyjne.  

Projekt aparatury stanowiącej moje osiągnięcie naukowe wykonałam 

samodzielnie, ale jego realizacja wymagała pracy większego zespołu osób.  

W literaturze tematu trudno jest odszukać opisy materiałów amorficznych czy 

nanokrystalicznych wytworzonych przy wykorzystaniu siły odśrodkowej. 

Dodatkowo wytworzone przeze mnie próbki były zbudowane na osnowie FeCoB, co 

znacząco ogranicza możliwości produkcyjne większości urządzeń. Powodem tego 

jest fakt, że stopy FeCoB posiadają małą zdolność do zeszklenia i wymagają dużych 

szybkości chłodzenia. Ponadto inne metody produkcyjne, np. metoda zasysania, czy 

wtłaczania ciekłego stopu do miedzianej chłodzonej formy, nie dają możliwości 

wytworzenia próbek zamkniętych (w postaci pierścieni). Na opisywanym jako 

osiągnięcie naukowe urządzeniu można wytwarzać próbki w postaci pierścieni. Do 

uzyskania całej, niepokruszonej próbki amorficznej czy nanokrystalicznej 

koniecznym było zaprojektowanie odpowiedniej formy, która składała się z trzech 

elementów. W skonstruowanej aparaturze zastosowano kilka innowacyjnych 

rozwiązań, które zostały spisane jako wnioski patentowe i zostały przedstawione do 

weryfikacji do biura rzecznika patentowego Politechniki Częstochowskiej (obecnie 

jeden z tych wniosków trafił już do Urzędu Patentowego RP jako zgłoszenie 

patentowe). Nowością w opisywanym urządzeniu jest zastosowanie specjalnie 

opracowanego dla niego układu kondensatorów, w które uzbrojony jest 

transformator. Zastosowany piec indukcyjny stanowi również rozwiązanie 

dedykowane dla tej aparatury. Wykorzystując ten piec można topić małe wsady, już 

od 3 gramów, co w przypadku komercyjnie stosowanych pieców indukcyjnych jest 

niespotykane. Możliwość wykonywania stopów z małej ilości materiałów 
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wsadowych umieszczanych w piecu indukcyjnym znacznie obniża koszt badań 

i daje możliwość uzyskania większej różnorodności materiału badawczego. 

Nowością jest również układ zwalniający cewkę indukcyjną oraz specjalnie 

zaprojektowane i wykonane z odpowiedniej mieszanki tygle. W tym miejscu należy 

podkreślić, że jest to obecnie jedyna metoda umożliwiająca wytwarzanie gotowych 

rdzeni magnetycznych ze stopów amorficznych, co należy uznać za duże osiągnięcie.  
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych.     

5.1.  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO – BADAWCZA 

Od rozpoczęcia studiów trzeciego stopnia na ówczesnym Wydziale Inżynierii 

Procesowej Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej moje 

zainteresowania naukowe związane były z inżynierią materiałową  

i fizyką magnetyków.  

W szczególności moje zainteresowania dotyczyły metalicznych materiałów 

amorficznych wykazujących tak zwane miękkie właściwości magnetyczne. Stopy 

takie stanowią jedną z najnowszych grup materiałów funkcjonalnych do 

zastosowania w energetyce, elektrotechnice, czy elektronice. Z punktu widzenia 

materiałoznawcy taki materiał badawczy daje wiele możliwości poznawczych. Sam 

fakt braku obecności anizotropii magnetokrystalicznej jest powodem zmniejszenia 

energii ścian domenowych z prawie całkowicie odwracalnym ich ruchem pod 

wpływem zewnętrznego pola magnetycznego. Rozwój nauki w obszarze materiałów 

do zastosowania w elektrotechnice związany jest bezpośrednio z potrzebami 

techniki, a w szczególności elektroniki. Materiałami dobrze spełniającym obie te 

zasady są stopy amorficzne i nanokrystaliczne na osnowie metali przejściowych  

z grupy 3d. Obecnie wyróżnia się dwie główne grupy materiałów amorficznych: 

klasyczne (cienkie taśmy) oraz masywne próbki o grubościach większych niż 

100 m. Na bazie stopów amorficznych wytwarzam materiały nanokrystaliczne 

poprzez odpowiednią ich obróbkę termiczną, której parametry dobieram na 

podstawie analizy krzywych DSC. Zarówno struktura stopów amorficznych, jak  

i nanokrystalicznych do dnia dzisiejszego nie jest dobrze opisana i poznana. 

Wykorzystując nawet najlepsze komputery nie da się tych struktur dobrze 

zasymulować ze względu na ilość atomów potrzebną do pełnego ich 

scharakteryzowania. Dlatego też poznanie rzeczywistej struktury stopów 

amorficznych i nanokrystalicznych jest tak ważne.  

Badania, jakie prowadzę, mają charakter poznawczy i mogą wiele wnieść 

w rozwój inżynierii materiałowej. Analiza krzywych dezakomodacji oraz pierwotnej 

magnetyzacji umożliwia określenie zmian w mikrostrukturze i ich wpływ na 
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właściwości magnetyczne amorficznych i nanokrystalicznych stopów 

ferromagnetycznych o właściwościach magnetycznie miękkich.    

 

PRZEBIEG PRACY NAUKOWO - BADAWCZEJ PRZED UZYSKANIEM STOPNIA 

NAUKOWEGO DOKTORA 

Szkołę średnią ukończyłam w 2000 roku w Częstochowie, gdzie uczęszczałam do 

VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. W tym samym roku 

rozpoczęłam studia w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie na 

Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, na kierunku: fizyka, specjalizacja: fizyka 

medyczna. Podjęte studia ukończyłam broniąc pracę licencjacką pt. „Podstawy 

fizyczne elektrokardiografii”. Studia kontynuowałam na Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, na 

kierunku: fizyka. W roku 2005 obroniłam pracę pt. „Badania stabilności klasterów 

krzemu i ich adsorpcji na niskowskaźnikowych ścianach kryształu Si” uzyskując 

tytuł zawodowy magistra fizyki.  

W rok po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczęłam dzienne studia 

trzeciego stopnia na ówczesnym Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej 

i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej z zakresu Inżynierii Materiałowej. 

Z racji tego, że moje zainteresowania naukowe związane były głównie z badaniami 

właściwości fizykochemicznych materiałów funkcjonalnych, zostałam doktorantką 

w Instytucie Fizyki Politechniki Częstochowskiej. Moim opiekunem naukowym był 

prof. dr hab. Józef Zbroszczyk, kierownik Zakładu Fizyki Magnetyków. W czasie 

trwania studiów doktoranckich realizowałam działania dydaktyczno-naukowe 

wynikające z harmonogramu studium doktoranckiego. Prowadziłam prace 

z zakresu: opracowywania składów chemicznych stopów, wytwarzania materiałów 

o strukturze amorficznej i nanokrystalicznej, obróbki termicznej oraz badania 

właściwości magnetycznych otrzymanych materiałów. Badania struktury i mikro-

struktury badanych próbek przeprowadzałam za pomocą dyfraktometru 

rentgenowskiego, spektrometru mössbauerowskiego oraz transmisyjnego 
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mikroskopu elektronowego. Właściwości magnetyczne badałam z wykorzystaniem 

magnetycznej wagi Faraday'a, magnetometru wibracyjnego (VSM), ferrometru oraz 

zautomatyzowanego układu do pomiaru początkowej podatności magnetycznej i jej 

dezakomodacji (DPM). Na podstawie uzyskanych wyników z pomiarów w niskich 

oraz silnych polach magnetycznych (DPM, VSM) analizowałam wpływ defektów 

strukturalnych na właściwości magnetyczne oraz mikrostrukturę badanych stopów. 

Za najważniejsze moje osiągnięcia naukowe przed uzyskaniem stopnia doktora nauk 

fizycznych uważam:   

 opracowanie składów chemicznych stopów do badań o zadanych właściwościach 

magnetycznych tzw. magnetycznie miękkich (zał. 4: A5, A6, A10, A12), 

 określenie na podstawie analizy wyników badań przepływu ciepła w funkcji 

temperatury parametrów termicznych dla masywnych stopów amorficznych (zał. 

4: A2, A4, A7, A9), 

 opracowanie parametrów procesów obróbki cieplnej prowadzącej do poprawy 

właściwości stopów amorficznych lub do ich nanokrystalizacji (zał. 4: A1, A2, A3, 

A4, A5, A6, A7, A10, A11). 

 W czasie trwania studium doktoranckiego byłam współautorką w licznych 

pracach naukowych, a wyniki swoich badań prezentowałam na konferencjach 

w postaci referatów bądź posterów (zał. 4: A4, A8, A11). Wyniki prowadzonych 

przeze mnie badań złożyły się na moją rozprawę doktorską pt. „Stabilność termiczna  

i właściwości magnetyczne masywnych amorficznych stopów żelaza”, którą 

obroniłam z wyróżnieniem przed Radą Wydziału Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego. 

Rozprawa doktorska zbudowana była z dwóch głównych części: teoretycznej oraz 

badawczej, a jej celem było zbadanie stabilności termicznej struktury oraz 

właściwości magnetycznych masywnych stopów amorficznych 

(Fe0,61Co0,10Zr0,025Hf0,025Ti0,02W0,02B0,20)100-xYx (x = 0, 2, 3, 4) i Fe61Co10TixYyB20 (x = 2, 3, 4; 

y = 5, 6, 7: x + y = 9)  oraz Fe60Co5Zr8Mo5W2B20 w postaci prętów. We wstępie mojej 

pracy omówiłam ogólne własności masywnych stopów amorficznych oraz 

dokonałam porównania z klasycznymi materiałami tego typu wytwarzanymi  

w postaci cienkich taśm. W rozdziale 2 przedstawiłam aktualny stan badań, 
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dotyczących zarówno klasycznych, jak i masywnych materiałów amorficznych.  

W rozdziale 3 zatytułowanym „Badania własne” zostały omówione stosowane 

metody badań, oraz metody opracowania wyników pomiarów. W rozdziale 4 pracy 

przedstawiłam uzyskane wyniki wraz z ich dyskusją. Dokonałam porównań 

pomiarów wykonanych dla próbek bezpośrednio po zestaleniu stopu oraz po 

procesie wygrzewania w temperaturze 720K, w czasie 15 minut. Dokonałam również 

porównań pomiarów dla stopów o różnym składzie chemicznym. W wyniku 

przeprowadzonych badań stwierdziłam, że mikrostruktura oraz właściwości 

magnetyczne masywnych stopów amorficznych zależą od ich składu chemicznego, 

warunków wytwarzania oraz obróbki cieplnej. W przypadku materiałów 

amorficznych ogólny wniosek tego typu nie jest żadnym zaskoczeniem, jednak 

badając nowe próbki interesujące mogą być otrzymane zależności ilościowe. 

Za moje osiągnięcia naukowe - badawcze w 2012 roku otrzymałam Nagrodą 

III  Stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej.  

 

PRZEBIEG PRACY NAUKOWO - BADAWCZEJ PO UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO 

DOKTORA 

Rok po uzyskaniu stopnia doktora nauk fizycznych rozpoczęłam pracę 

na Politechnice Częstochowskiej na ówczesnym Wydziale Inżynierii Procesowej, 

Materiałowej i Fizyki Stosowanej, na stanowisku adiunkta. Na Wydziale tym 

pracuję do chwili obecnej. 

Moja działalność naukowo-badawcza dalej związana jest z badaniami nad 

stopami metastabilnymi o strukturze amorficznej i nanokrystalicznej. Moje badania 

dotyczą przede wszystkim procesów magnesowania stopów na osnowie FeCoB. 

Analiza krzywych magnesowania pokazuje wyraźnie związek pomiędzy 

mikrostrukturą badanego materiału, a jego właściwościami magnetycznymi.  

W przebiegu prowadzonych badań stwierdziłam, że już sam proces produkcyjny 

oraz sposób obróbki termicznej wpływa na właściwości magnetyczne 

tzw. magnetycznie miękkie badanych masywnych stopów amorficznych.  
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W szczególności badałam:  

 strukturę oraz mikrostrukturę klasycznych oraz masywnych stopów 

amorficznych (zał. 4: A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, 

A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37); 

 wpływ czasu zestalania na właściwości magnetyczne stopów amorficznych 

(zał. 4: A23, A25, A29); 

 wpływ składu chemicznego na właściwości stopów amorficznych i ich 

mikrostrukturę (zał. 4: A13, A14, A15, A32);  

 magnetyzację w silnych polach magnetycznych w obszarze tak zwanego 

podejścia do ferromagnetycznego nasycenia (zał. 4: A13, A15, A17, A20, A24, 

A25, A30, A35) ;  

 wpływ relaksacji strukturalnych na właściwości magnetyczne klasycznych 

i masywnych stopów amorficznych (zał. 4: A13, A14, A17, A18, A20, A22, A27, 

A30, A34, A43). 

 straty na przemagnesowanie (zał. 4: A13, A37); 

 wpływ składu chemicznego na rozkłady indukcji pól nadsubtelnych w stopach 

amorficznych (zał. 4: A13, A14, A15, A26, A27, A28, A32, A34), 

 podatność magnetyczną i jej dezakomodację (zał. 4: A13, A18, A22, A27, A43). 

Wykonanie powyższych badań oraz analiza uzyskanych na ich podstawie 

wyników pozwoliły mi na określenie rodzaju defektów struktury i ich wpływu na 

właściwości magnetycznie miękkie w masywnych stopach amorficznych na osnowie 

FeCoB oraz na określenie najlepszych warunków obróbki termicznej prowadzącej do 

ustabilizowania struktury przez wymuszenie relaksacji struktury.  

Bardzo ważnym ze względów poznawczym efektem moich badań było 

również wytworzenie nowoczesnych materiałów badawczych w postaci masywnych 

stopów amorficznych. W pracy naukowej dążę do tego, aby moje badania dotyczyły 

nowych grup materiałów o wyjątkowych właściwościach, które mogą znaleźć 

praktyczne zastosowanie. Dlatego też ważne jest aby poznać mechanizmy 

wpływające na właściwości magnetycznie miękkie tych stopów. Do głównych  
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z mechanizmów należy w przypadku stopów amorficznych zaliczyć relaksacje 

strukturalne w obrębie defektów struktury.  

Ze względu na prowadzone przez mnie prace badawcze i chęć poznania 

właściwości nowych materiałów, podjęłam liczne prace konstruktorskie, które 

zaowocowały opracowaniem kompletnego stanowiska do wytwarzania masywnych 

materiałów amorficznych o skomplikowanych kształtach przy wykorzystaniu siły 

odśrodkowej. Wstępne badania wykazały, że sam kształt, przy zachowaniu grubości 

materiałów amorficznych ma duży wpływ na ich właściwości magnetyczne.  

Byłam kierownikiem trzech grantów finansowanych z środków Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

 BS/MN-202-305/2013 - „Właściwości magnetyczne i mechaniczne materiałów 

amorficznych typu Fe61Co10Y8Me1B20 (Me, Nb, W, Mo, Zr)”; 

 BS/MN-203-301/2014 - „Właściwości magnetyczne i mechaniczne materiałów 

amorficznych typu Fe61Co10Y8Me1B20 (Me, Nb, W, Mo, Zr)” (kontynuacja grantu); 

 BS/MN-203-305/2015 - „Struktura, stabilność termiczna oraz miękkie właściwości 

magnetyczne masywnych stopów amorficznych FeCoYB”. 

Byłam również jednym z wykonawców w dwóch innych projektach grantowych: 

 Nr N N507 234940 pt. „Nowoczesne metody wytwarzania i obróbki termicznej 

materiałów magnetycznych o strukturze nanokrystalicznej na bazie stopów 

Sm12.5Fe8Co66.5-xMexCu13-ySiy (gdzie Me = Hf, Zr, Y, Nb a x = 0, 1,..., 5; y = 0, 1, 2) ich 

struktura i własności magnetyczne”, 2010 – 2013; 

 Nr N N508 586639 pt. „Opracowanie metody wytwarzania funkcjonalnych 

czteroskładnikowych masywnych materiałów amorficznych i nanokry-

stalicznych na bazie żelaza”, 2010 – 2013.  

Od momentu, gdy zostałam pracownikiem Politechniki Częstochowskiej brałam 

czynny udział w realizacji zadań wynikających z planu Badań Statutowych 

w Instytucie Fizyki oraz Badań Własnych, które prowadziłam w Zakładzie Fizyki 

Magnetyków oraz Zakładzie Materiałów Funkcjonalnych. 
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Nie obca jest mi praca konstruktora i laboranta, co poskutkowało opracowaniem 

kilku projektów racjonalizatorskich oraz innowacyjnych. Jestem współautorką 

jednego zgłoszenia patentowego (P.414960), które zostało złożone w Urzędzie 

Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Obecnie w przygotowaniu u Rzecznika 

Patentowego są dwa inne innowacyjne rozwiązania, w których również występuje 

jako współautorka.   

W wyniku prowadzonych przeze mnie badań naukowych w Instytucie Fizyki 

Politechniki Częstochowskiej podczas realizacji projektów grantowych, badań 

statutowych, czy badań własnych uzyskałam według danych z Biblioteki Głównej 

Politechniki Częstochowskiej 157 pozycji bibliometrycznych. Do najważniejszych 

należy zaliczyć 52 publikacje w recenzowanych czasopismach, z tzw. listy 

filadelfijskiej.  

Jestem również autorką 20 publikacji naukowych umieszczonych  

w czasopismach z tzw. Listy Czasopism Punktowanych B oraz 1 publikacji 

popularno – naukowej. 

 

Tabela 1. Czasopisma w Science Citation Index® z Impact Factor 

Nazwa czasopisma 
Impact Factor 

pięcioletni 

Ilość 

publikacji 

Journal of Alloys and Compounds  2,99 3 

Archives of Metallurgy and Materials  0,94 16 

Journal of Magnetism and Magnetic Materials  1,98 5 

Materials and Technology  0,6 3 

International Journal of Materials Research  0,73 2 

Journal of Rare Earths  1,46 1 

Revista de Chimie 0,62 4 
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Acta Physica Polonica (A) 0,5 12 

IEEE Transactions on Magnetics  1,4 1 

Optica Applicata  0,5 2 

Nukleonika  0,49 1 

Physica B Condensed Matter  1,25 2 

Suma  52,50 52 

 

Tabela 2. Czasopisma indeksowane w Science Citation Index® bez impact factor 

Nazwa czasopisma 
Ilość 

publikacji 

Journal of Physics: conference series 2 

 

Tabela 3. Czasopisma Polskie i zagraniczne punktowane według listy MNiSW 

Nazwa czasopisma 

Ilość 

publikacji 

Inżynieria Materiałowa  6 

Journal of Achievements in Materials and Manufacturing 

Engineering, JAMME  

9 

Archives of Materials Science and Engineering  4 

Przetwórstwo Tworzyw  1 
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Tabela 4. Zestawienie spełnionych kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej 

się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

 

Wyszczególnienie 

Ilość 

Polska Zagranica Razem 

Monografie, książki 1 0 1 

Rozdziały i fragmenty w monografii 26 0 26 

Prace opublikowane w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej 

(Lista A MNiSzW) 31 21 52 

Prace opublikowane w czasopismach punktowanych (Lista B 

MNiSzW) 
20 0 20 

Prace opublikowane w czasopismach popularno-naukowych 1 0 1 

Prace opublikowane w materiałach konferencyjnych 12 42 54 

Kierownik lub współwykonawca w badaniach BW i BS 6 0 6 

Wykonawca w grantach (MNiSzW) 2 0 2 

Wykonawca w projektach unijnych 2 0 2 

Staże naukowe, praktyki 2 0 2 

Dyplomy i Listy Gratulacyjne od Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego 18 0 18 

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 0 2 

Nagrody Rektora Politechniki Częstochowskiej 10 0 10 

Medale i nagrody zdobyte na Międzynarodowych 

Wystawach innowacji i wynalazków 14 34 48 

Recenzje artykułów 7 2 9 

Promotorstwo - prace inżynierskie (zakończone) 10 0 10 

Promotorstwo - prace magisterskie (zakończone) 11 0 11 

Promotorstwo prac doktorskich (promotor pomocniczy) 

(zakończone) 
1 0 1 

Zgłoszenia patentowe 1 0 1 
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Ordery, odznaczenia i wyróżnienia 3 5 8 

Indeks Hirscha - Web of Science 13 

Liczba cytowań - Web sof Science  273 

 

Wyniki moich badań złożyły się również na kilkanaście referatów i wykładów, 

które prezentowane były w Polsce i zagranicą, między innymi w: Czechach, Słowacji, 

Rumunii, Szwajcarii, Mołdawii, Niemczech, na Ukrainie, w Rosji, Korei Południowej, 

Malezji, Tajlandii, Chorwacji oraz Chinach.  

Moja praca naukowa i osiągnięcia wynalazcze zostały również uhonorowane 

MEDALEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ REPUBLIKI MOŁDAWII, 

ORDEREM HONOROWYM “WORLD INVENTION INTELLECTUAL PROPERTY 

ASSOCIATIONS” nadanym przez Komisję WIIPA i Przewodniczącego Hsieh 

Hsin-Minga oraz orderem honorowym “WORLD INVENTOR AWARD” nadanym 

przez Komisję World Inventor Award Festival i Przewodniczącego (Redaktora 

Naczelnego) Korean Invention News, Seul, Korea Południowa. Otrzymałam również 

honorowe odznaczenie KOREA INVENTION ACADEMY (KIA) nadane przez 

Dziekana dra Soung-Mo Honga za zasługi w kategorii Nauka o Materiałach   

(zał. 5: poz. 2, 3, 7, 8). 

W czasie prowadzenia mojej działalności naukowo-badawczej  

i organizacyjnej otrzymałam również liczne wyróżnienia i nagrody specjalne za 

opracowane rozwiązania racjonalizatorskie i innowacyjne oraz referaty  

i wykłady proszone. 

Rodzaj nagrody lub wyróżnienia Ilość 

Dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zał. 5, poz.III.1-

III.18) 

18 

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zał. 5, poz.IV.1- 2 
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IV.2) 

Nagrody Rektora Politechniki Częstochowskiej (zał. 5, poz. I.1-I.10) 10 

Nagrody i wyróżnienia uzyskane w kraju i zagranicą (zał. 5, poz. 

V.1-V.31) 

31 

Nagrody Specjalne uzyskane w kraju i zagranicą (zał. 5, poz. VI.1-

VI.17) 

17 

 

W roku 2006 roku odbyłam dwumiesięczne praktyki w Pracowni Badań 

Termoanalitycznych Instytutu Fizyki Akademii im. Jana Długosza  

w Częstochowie. W trakcie stażu zapoznałam się z zasadami prowadzenia 

pomiarów, kalibracją aparatury oraz wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej.  

W okresie czerwiec-sierpień 2015 roku odbyłam staż naukowy w Zakładzie Badań 

Materiałowych dla Energetyki Instytutu Metalurgii Żelaza im. St. Staszica  

w Gliwicach. Podczas stażu zajmowałam się badaniami struktury oraz badaniami 

mechanicznymi i magnetycznymi materiałów funkcjonalnych do zastosowania  

w elektrotechnice.  

Uczestniczyłam również w wielu szkoleniach oraz szkołach naukowych, co 

potwierdzone jest uzyskanymi certyfikatami: 

1. Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu Szkoły Inżynierii Materiałowej (2012-

2014) Polska, AGH, szkolenie z zakresu: stopy na osnowie żelaza i metali 

nieżelaznych, inżynierii powierzchni oraz spajania, utlenianie i korozja, materiały 

ceramiczne, kompozyty i polimery, materiały funkcjonalne  

2. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z obsługi oftalmometru JAVAL JVL/1 

firmy CSO, 10.11.2011r., OPTOPOL Handlowy Sp. z o. o.  

3. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z zakresu obsługi FOROPTERA, 

03.01.2011r., JZO sp. z o. o.  



Załącznik 2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 
 

40 
 

4. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z obsługi LAMPY SZCZELINOWE 

Z TOREM WIZYJNYM, 04.01.2011r., JZO sp. z o. o.  

5. Certyfikat uprawniający do obsługi aparatu diagnostycznego LOGIQ C5 

Premium, 02.02.2012r., GEMED. 

5. 2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZA  

Będąc pracownikiem Politechniki Częstochowskiej sumiennie prowadzę zajęcia 

dydaktyczne, ciągle uzupełniając ich treść o najnowsze osiągnięcia odnośnie 

materiałów funkcjonalnych. Zajęcia dydaktyczne stanowią istotną część mojej 

pracy, a ich jakość jest dla mnie bardzo istotna. Według anonimowej oceny 

studentów prowadzonej w ramach oceny pracownika moje zajęcia dydaktyczne są 

bardzo atrakcyjne i prowadzone na wysokim poziomie.  

Prowadzone zajęcia dydaktyczne: 

 Wykłady z przedmiotów: Fizyka I, Fizyka II, Fizyka w anatomii i fizjologii 

człowieka, Pomiary optyczne, Biofizyka; 

 Zajęcia laboratoryjne na: Pracowni Mechaniki, Pracowni Optyki, Pracowni 

Elektryczności i Magnetyzmu. Prowadziłam również Pracownię z Fizyki 

w ramach Programu Unii Europejskiej; 

 Ćwiczenia rachunkowe z przedmiotów: Fizyka I, Fizyka II, Fizyka Współczesna, 

Biofizyka, Pomiary optyczne, Zajęcia Wyrównawcze z Zakresu Fizyki dla 

Studentów Politechniki Częstochowskiej; 

 Seminarium z przedmiotu: Fizyka w anatomii i fizjologii człowieka; 

 Seminarium dyplomowe dla studentów kierunków: Inżynieria biomedyczna oraz 

Fizyka techniczna. 

 

Prowadziłam zajęcia dydaktyczne zarówno dla studentów studiów 

stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Zajęcia te prowadziłam na Politechnice 

Częstochowskiej dla studentów Wydziałów: Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów, Elektrycznego, Ochrony Środowiska, Budownictwa, Zarządzania oraz 

Budowy Maszyn. 
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Jako promotor wypromowałam 11 magistrów oraz 9 inżynierów. Dodatkowo 

byłam promotorem pomocniczym w zakończonym z sukcesem w 2013 roku 

przewodzie doktorskim mgra inż. Konrada Gruszki. Jego praca doktorska  

pt. „Właściwości masywnych materiałów nanokrystalicznych otrzymanych  

w jednoetapowym procesie wytwarzania oraz po izotermicznym wygrzewaniu” 

obroniona została przed Radą Wydziału Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego. Byłam 

również recenzentem kilkunastu prac dyplomowych: magisterskich  

i inżynierskich. 

 5. 3. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

Od momentu rozpoczęcia studium doktoranckiego miałam na uwadze 

działalność organizacyjną. Moje zaangażowanie w działania prowadzące do 

ulepszenia jakości zajęć dydaktycznych zaowocowały licznymi opracowaniami  

w postaci sylabusów dla kierunku Inżynieria Biomedyczna oraz Fizyka Techniczna. 

Wsparcie działań dydaktycznych i organizacyjnych mających na celu poprawę pracy 

nauczyciela akademickiego są dla mnie ważne. Uważam również, że istotnym 

aspektem pracy organizacyjnej jest umiejętność tworzenia zespołów badawczych, 

których celem jest rozwiązanie postawionego problemu, czy opracowanie schematu 

nowatorskiej aparatury. Jestem autorką projektu układu aparaturowego do 

wytwarzania szybkochłodzonych materiałów metalicznych przy wykorzystaniu siły 

odśrodkowej. Projekt ten został zrealizowany przy współudziale członków  

z Zakładu Materiałów Funkcjonalnych Politechniki Częstochowskiej.  

Brałam również czynny udział w piknikach naukowych przeznaczonych głównie 

dla młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz studentów. Corocznie  

w Politechnice Częstochowskiej organizowane są tzw. dni otwarte, na których 

prezentowałam swoje najnowsze osiągnięcia naukowe oraz brałam udział  

w pokazach eksperymentów naukowych.  

Moja działalność społeczno-organizacyjna obejmuje również prace związane 

z polską wynalazczością. Obecnie na wynalazczości opiera się cały rozwój w Unii 

Europejskiej i właśnie ten kierunek jest jednym z głównych jaki propaguje Rząd RP. 

Dlatego też podjęłam działania rozpowszechniające polską wynalazczość i z racji 
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moich osiągnięć na tym polu zostałam wybrana na członka Krajowej Rady 

Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów z siedzibą w Warszawie na 

lata 2015 - 2018. Jestem w stałym kontakcie z twórcami polskich wynalazków, które 

z dumą promuję na międzynarodowych i zagranicznych konferencjach, czy 

wystawach innowacji. Staram się aby odkrycia naukowe były przedstawione jak 

najszerszemu gronu odbiorców zarówno ze świata nauki, jak i przemysłu. Wtedy 

wdrożenie finalnego produktu obarczonego żmudnymi badaniami podstawowymi 

i ich skrupulatną analizą może stać się faktem. Od dwóch lat jestem zaangażowana 

w organizację jednej z największych wystaw innowacji w Europie. Wystawa 

International Warsaw Invention Show „IWIS” corocznie odbywa się m.in. pod 

patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. Jestem również w komitecie organizacyjnym innej bardzo 

istotnej dla integracji środowiska naukowego i przemysłu imprezy „Giełdy 

wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych wystawach”. Giełda ta stanowi 

przegląd najważniejszych osiągnięć wynalazczych z danego roku i promuje te, które 

uzyskały uznanie międzynarodowych zespołów eksperckich. Na imprezie tej 

corocznie wręczane są Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 

międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa 

Materiałoznawczego oraz Koła Naukowego Optyki Okularowej i Optometrii przy 

Politechnice Częstochowskiej, jak również FSNT NOT. 

 

          

                                                                                                               Katarzyna Błoch 
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