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Recenzja 
 

rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Sebastiana Garusa 
pt. „Wpływ składu chemicznego oraz szybkości chłodzenia stopów                          

Fe62-xCo10WyMexB20-y (Me = Mo i Nb, x=0, 1 lub 2 i y=0, 1 lub 2) na ich strukturę      
oraz właściwości magnetyczne” 

 

(podstawa opracowania: pismo Dziekana WIPiTM: R-WIPiTM-249/2014 z dnia 15 maja 2014 r.) 

 
 

 

Wybór tematu pracy na tle stanu badań 
 
Postęp w poprawianiu właściwości materiałów inżynierskich ukierunkowano na 

modyfikacji ich składu chemicznego i doskonalenie mikrostruktury. W połowie lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku pojawił się nowy rodzaj materiałów, zwanych 
masywnymi stopami amorficznymi.  

Podjęte przez Autora badania dotyczą aktualnej i ważnej ze względów aplikacyj-
nych tematyki stopów typu FeCoB. Poznanie wpływu składu chemicznego oraz szyb-
kości chłodzenia stopów, odpowiedzialnych za właściwości magnetyczne, pozwoli na 
projektowanie materiałów o lepszym potencjale aplikacyjnym. Badania masywnych 
stopów amorficznych w porównaniu z klasycznymi stopami amorficznymi w postaci 
cienkich taśm mogą wnieść nowe informacje na temat defektów strukturalnych w ma-
teriałach amorficznych wytwarzanych przy różnych szybkościach chłodzenia.  

Celem badawczym rozprawy doktorskiej było jednoetapowe wytworzenie nowej 
grupy masywnych stopów typu Fe62-xCo10WyMexY8B20-y (gdzie Me=Mo i Nb, x = 0, 1 
lub 2 i y = 0, 1 lub 2) uzyskanych w wyniku chłodzenia ciekłego stopu w miedzianej 
formie i na miedzianej płycie oraz wykazanie, że zmiana prędkości chłodzenia zesta-
lanego stopu i zmiana składu chemicznego mają wpływ na  strukturę oraz właściwo-
ści zsyntetyzowanych stopów. Poznanie czynników i mechanizmów odpowiedzial-
nych za zmiany właściwości zsyntetyzowanych materiałów jest istotnym zagadnie-
niem mając na uwadze ich ewentualne zastosowanie.   

  
Rozprawa doktorska p. mgr inż. Sebastiana Garusa składa się z 7 rozdziałów, 

łącznie 133 strony.  
 

Studium literatury przedmiotu 
 
Wykaz cytowanej literatury obejmuje 102 pozycje. Brak cytowania prac własnych 

Doktoranta; niemniej mgr inż. S. Garus jest współautorem 3-ch publikacji (Journal of 
Alloys and Compounds, Archives of Materials Science and Engineering (2x)) przy 
czym tylko pierwsza pozycja dotyczy tematyki rozprawy doktorskiej.  
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Tematyka pracy jest związana z nowoczesną inżynierią materiałową i dotyczy 
syntezy i badania wybranych właściwości stopów amorficznych i polikrystalicznych 
zawierających żelazo, kobalt i bor. Tematyka ta jest aktualna i  znajduje się w głów-
nym nurcie badań światowych. Treść pracy jest zgodna z najnowszymi osiągnięcia-
mi nauki a poziom odpowiada jej przeznaczeniu. Przegląd literatury, w którym za-
warto także badania własne,  jest napisany poprawnie. Stanowi on wartościowe źró-
dło informacji dla osób zainteresowanych omawianą tematyką. Podobnie jak w in-
nych pracach doktorskich wyróżnić można dwie części: wprowadzającą oraz zawie-
rającą oryginalne wyniki badań. Część pierwsza obejmująca 39 stron to „Część teo-
retyczna” – przegląd literaturowy, gdzie  Doktorant oprócz tezy i celu pracy zawarł 
najważniejsze informacje na temat: 

 materiałów magnetycznych wykazujących właściwości magnetycznie miękkie, 
 struktury i metod wytwarzania materiałów amorficznych. 
 
Rozprawa doktorska podejmuje problematykę technologii wytwarzania i zasto-

sowania materiałów amorficznych i krystalicznych na bazie Fe-Co-B. Doktorant ba-
dał wpływ mikrostruktury na właściwości litych stopów amorficznych, opisał stoso-
wane metody syntezy tych materiałów wykorzystując aparaturę zbudowaną w Insty-
tucie Fizyki Politechniki Częstochowskiej.  

 
Cele i tezy pracy 

 
Cel pracy doktorskiej został jasno sformułowany. Celem badań było jednoeta-

powe wytworzenie nowej grupy masywnych stopów typu Fe62-xCo10WyMexY8B20-y 
(gdzie Me=Mo i Nb, x = 0, 1 lub 2 i y = 0, 1 lub 2) uzyskanych w wyniku chłodzenia 
ciekłego stopu w miedzianej formie i na miedzianej płycie oraz wykazanie, że zmiana 
prędkości chłodzenia zestalanego stopu oraz zmiana składu chemicznego mają 
wpływ na  strukturę oraz właściwości zsyntetyzowanych stopów.  

 
Na podstawie zrealizowanych badań własnych i studiów literaturowych Dokto-

rant sformułował następujące tezy pracy: 
 zastosowanie metody wtłaczania ciekłego stopu do miedzianej formy umożli-

wia wytworzenia masywnych stopów amorficznych na bazie FeCoB, 
 zmniejszenie prędkości chłodzenia ciekłego stopu prowadzi do jego krystali-

zacji,  
 niewielkie zmiany w składzie chemicznym wytwarzanych stopów mają duży 

wpływ na jego właściwości magnetyczne oraz mikrotwardość, 
 struktura stopów amorficznych zawiera w swojej objętości defekty strukturalne 

w postaci defektów punktowych oraz pseudodyslokacyjnych dipoli, 
 w silnych polach magnetycznych decydującą rolę w procesie magnesowania 

materiałów amorficznych odgrywają defekty strukturalne oraz termicznie 
wzbudzone fale spinowe, 

 anizotropia efektywna dla próbek zestalanych w miedzianej formie będzie 
mniejsza niż dla próbek zestalanych na miedzianej płycie.  

 
Ocena przeprowadzonych badań 

 
Praca zawiera elementy nowości naukowej, a jest tym niewątpliwie jednoetapo-

wa synteza nowej grupy masywnych stopów typu Fe62-xCo10WyMexY8B20-y (gdzie 
Me=Mo i Nb, x = 0, 1 lub 2 i y = 0, 1 lub 2) uzyskanych w wyniku chłodzenia ciekłego 
stopu w miedzianej formie i na miedzianej płycie. W przeprowadzonych badaniach 
Doktorant wykazał dociekliwość w dążeniu do udowodnienia postawionych tez. Po-
służył się szeregiem nowoczesnych metod badawczych, takich jak: 

 dyfrakcja rentgenowska,  
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 skaningowa mikroskopia elektronowa,   
 tomografia komputerowa. 
 

Niezależnie Autor pracy wykonał badania właściwości magnetycznych i wybra-
nych właściwości mechanicznych. Podjęta w pracy tematyka związana jest z kla-
sycznymi i masywnymi materiałami amorficznymi na bazie żelaza. Materiał badaw-
czy stanowiły dwa stopy Fe62-xCo10WyY8MoxB20-y i Fe62-xCo10YWyY8NbxB20-y (x i y =0, 
1 lub 2) wytworzone dwoma metodami różnymi się prędkościami zestalania ciekłego 
stopu.  

 
Zastosowanie metody wtłaczania ciekłego metalu do miedzianej formy pozwala 

zsyntetyzować stopy amorficzne FeCoB w postaci płytek o grubości 0,5 mm. Próbki 
zestalane na miedzianej płycie ze znacznie mniejszą prędkością chłodzenia były 

krystaliczne (wielkość ziarna około 1,3 m). Próbki amorficzne zsyntetyzowanych 
stopów posiadają liczne przełomy, od przełomu łuskowego do gładkiego. Wykonane 

badania wykazały obecność licznych porów wielkość około 200 m w próbach wtła-
czanych do miedzianej formy. Obecność porów w otrzymanych próbkach dyskwalifi-
kuje otrzymanie materiał do licznych aplikacji inżynierskich, np. elementy mikroma-
szyn.  

 
Badania zrealizowane w ramach pracy doktorskiej wykonane dla serii 2-ch sto-

pów typu FeCoB z dodatkiem Mo lub Nb otrzymane przy różnych szybkościach 
chłodzenia pozwoliły na badanie zmian struktury zachodzącej w procesie krzepnię-
cia oraz określenie ich wpływu na właściwości otrzymanych materiałów. Wykonane 
badania magnetyczne wykazały, że próbki amorficzne posiadają znacznie mniejszą 
wartość pola koercji w porównaniu z materiałem polikrystalicznym. Doktorant okre-
ślił rodzaj defektów strukturalnych występujących w objętości stopów amorficznych 
oraz zbadał ich wpływ na proces magnesowania w silnych polach magnetycznych. 
Wykazał, że dla serii próbek z Mo dominującą rolę w procesie wysokopolowego 
magnesowania odgrywają tylko defekty dwuwymiarowe, dla których spełnione jest 
drugie prawo podejścia do ferromagnetycznego nasycenia. Natomiast dla próbek z 
obecnością w stopie Nb proces magnesowania w silnych polach magnetycznych 
związany jest tylko z obecnością wolnych objętości. W przypadku próbek obydwu 
grup stopowych z dodatkiem wolframu za proces magnesowania w wyższych po-
lach magnetycznych odpowiadają defekty dwuwymiarowe. Dla próbek 
Fe60Co10W2Nb2Y8B18 spełnione jest trzecie prawo podejścia do ferromagnetyczne-
go nasycenia przy założeniu, lH

-l
 Ddip > 1. 

 
W badanych stopach z dodatkiem Mo i Nb Doktorant zaobserwował wzrost war-

tości parametru sztywności fali spinowej (Dsp), który może mieć związek z formo-
waniem się chemicznego uporządkowania bliskiego zasięgu. Natomiast obecność 
w próbce wolframu skutkuje znacznym zmniejszeniem wartości parametru Dsp 
wskutek rozdzielenia magnetycznych par atomów Fe-Fe, Co-Co i Fe-Co.  

 
Wykonane badania właściwości mechanicznych wskazują na brak korelacji po-

między dużą mikrotwardością a odpornością na ścieranie zsyntetyzowanych mate-
riałów. Wytworzone na miedzianej płycie stopy FeCoB  cechowały się znacznie niż-
szą mikrotwardością niż materiały otrzymane metodą wtłaczania ciekłego stopu do 
miedzianej formy. Wzrost mikrotwardości należy wiązać ze strukturą amorficzną w 
której występuje uporządkowanie atomów bliskiego zasięgu. Badania odporności na 
ścieranie wykazały odwrotną zależność w porównaniu do mikrotwardości.  

 
Próba charakterystyki otrzymanych materiałów ze względu na ich właściwości 

mechaniczne jest słabszym elementem recenzowanej rozprawy. Biorąc pod uwagę 
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temat pracy doktorskiej badania te były całkowicie zbędne. Ewentualne zastosowanie 
opracowanych materiałów w aplikacjach na elementów mikromaszyn czy materiały 
konstrukcyjne wymaga realizacji badań właściwości mechanicznych. Niedociągnię-
ciem w recenzowanej pracy doktorskiej jest brak analizy wpływu zanieczyszczeń 
(tlen) na badane właściwości – konieczna analiza składu chemicznego badanych ma-
teriałów metodami XPS, AES. Duża zawartość tlenu w otrzymanych próbkach w po-
staci płytek ma związek z zastosowanym procesem technologicznym a nie z proce-
sem łamania płytek (str. 53) i rozdział 3.2.  

 
Doktorant zamieścił w pracy dyfraktogramy rentgenowskie otrzymanych próbek. 

W przypadku próbek chłodzonych na miedzianej płycie zaobserwował liczne wyraźne 

linie dyfrakcyjne pochodzące od różnych faz (-Fe, YB2, Fe2Y, B6Co23, Co5Y). Brak w 
pracy szczegółowej analizy fazowej i podania udziału procentowego poszczególnych 
faz w funkcji składu chemicznego zsyntetyzowanych materiałów.   

 
Doktorant nie uwzględnił w dyskusji otrzymanych rezultatów, mając na uwadze 

założenia teorii Kronmüllera, wpływu elementów mikrostruktury, udziału fazowego, 
poziomu zanieczyszczeń, wad budowy wewnętrznej otrzymanych stopów na ich ma-
gnetyczne właściwości. A przecież występujące w objętości stopów amorficznych de-
fekty strukturalne w postaci pseudodyslokacyjnych dipoli oraz defekty punktowe mają 
decydujący wpływ na proces magnesowania próbek w silnych polach magnetycz-
nych.  

 
Uwagi dotyczące edycji pracy 

 
Praca została napisana poprawnie. Sposób graficznej prezentacji wyników ba-

dań jest prawidłowy. Wśród nielicznych niedociągnięć wymienić należy następujące 
usterki: 

 str. 6 i 7 brak w wykazie oznaczeń mikrotwardości i ścieralności, 
 rys. 4.1.7 – brak pełnej analizy składu chemiczne stopu FeCoMoYB (brak 

sumowania składników do 100%),  
 str. 67  - tabela 4.2.1 zestawia zawartość porów i podaje ich średnice; 

przy zawartości 0,0% ich średnica wynosi 12,4 m – skąd ten wynik ?   
 str. 74 i stronice poprzedzające (tabela 4.3.1) – podana wielkość śred-

niego rozmiaru ziarna D w przypadku żelaza dotyczy fazy: -Fe,  
 str. 107 – Ryrysunki ... – powinno być Rysunki …, 
  rys. 5.6.2. odporność na ścieranie wyrażona w Hk [HV] jest ewidentnym 

błędem (zobacz tabela 5.6.1 – parametr „S”). 
 
Podsumowanie i wniosek końcowy 

 

Podsumowując przedstawione uwagi do pracy pt. pt. „pt. „Wpływ składu chemicz-
nego oraz szybkości chłodzenia stopów Fe62-xCo10WyMexB20-y (Me = Mo i Nb, x=0, 1 
lub 2 i y=0, 1 lub 2) na ich strukturę oraz właściwości magnetyczne”, stwierdzam, iż jej 
Autor: 

 wykazał się wszechstronną wiedzą w temacie stanowiącym przedmiot ba-
dań, 

 przedstawił oryginalne i wartościowe rezultaty badań w aspekcie poznaw-
czym, 

 osiągnął zamierzony cel, pozytywnie weryfikując sformułowane tezy, 
 rezultaty badań zostały opublikowane (1 praca współautorskich nie wymie-

nione w wykazie literatury), która jest w druku w J. Alloys Compds (2014), 
 recenzowana praca doktorska zawiera elementy nowości naukowej.   
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Praca stanowi istotną pozycję w badaniach nad preparatyką i właściwościami li-
tych masywnych stopów amorficznych typu Fe62-xCo10WyMexB20-y (Me = Mo i Nb). 
Przedstawione uwagi mogą stanowić podstawę do dyskusji naukowej i nie wpływają 
na końcową pozytywną ocenę pracy.   

 
Na podstawie dokonanej recenzji rozprawy doktorskiej stwierdzam, że spełnia 

ona warunki określone Ustawą „o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 
stopniach i tytule w zakresie sztuki” i wnioskuję do Rady Wydziału Inżynierii Produk-
cji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej o dopuszczenie p. mgr 
inż. Sebastiana Garusa do dalszych etapów przewodu doktorskiego.   

 
 
 
 

 

 


