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WPROWADZENIE: Współcześnie stosowane materiały na magnesy trwałe są oparte na 

pierwiastkach ziem rzadkich. Możliwość ich wykorzystania w przemyśle wynika głównie ze 

znacznych wartości iloczynu energii |BH|max, będącego jednym z podstawowych parametrów charak-

teryzujących układy tego typu. Poszukuje się jednak nowych materiałów magnetycznie twardych, 

które zawierają mniej pierwiastków krytycznych lub całkowicie składają się z tych łatwo dostępnych 

np. metali przejściowych. Tematyka prac prowadzonych w ramach doktoratu będzie obejmowała 

badania stopów na bazie żelaza, mogących zastąpić obecnie stosowane magnesy m.in. w diagnostyce 

medycznej [1] oraz sensoryce [2]. Materiały opierające się na żelazie mogą charakteryzować się 

odpowiednią biokompatybilnością, na co wskazują prowadzone już od wielu lat badania nanocząstek 

tlenków żelaza [6]. Właściwości stopów zależą nie tylko od ich składu chemicznego (proponowane 

stopy to m.in. te bazujące na (Fe,Co)2B, czy fazy o strukturze typu ThMn12 [7], oraz L10 FeNi [8]), 

ale również od ich nano-/mikrostruktury. W pracy doktorskiej poprzez zmianę składu, struktury  

i morfologii w wyniku obróbki termomechanicznej przewiduje się poprawę wielkości fizycznych 

decydujących o właściwościach magnesów trwałych tj. anizotropii magnetycznej, koercji oraz 

iloczynu energii. 
 

CEL NAUKOWY PRACY I PROPONOWANE METODY BADAWCZE: Głównym celem pracy 

doktorskiej będzie scharakteryzowanie wpływu podstawień/domieszkowania oraz modyfikacji  

nano-/mikrostruktury na właściwości twardych magnetycznie metastabilnych stopów na bazie żelaza. 

Oczekuje się wytworzenia materiału mogącego stanowić alternatywę dla tych obecnie wykorzysty-

wanych w układach biomedycznych. 

Do wytworzenia próbek posłuży piec łukowy oraz melt-spinner, który poprzez proces gwałtownego 

chłodzenia umożliwia wytworzenie stopów metastabilnych m.in. nanokrystalicznych. Do modyfi-

kacji nano-/mikrostruktury wykorzystane zostaną techniki syntezy termomechanicznej. Do analizy 

natomiast użyty zostanie szereg metod badawczych takich jak: dyfrakcja rentgenowska (XRD), 

skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC), 

magnetometria wibracyjna (VSM) oraz transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM). 
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