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STANOWISKO BADAWCZE DO ODLEWANIA
MASYWNYCH STOPÓW AMORFICZNYCH
W artykule przedstawiono fizyczne i techniczne podstawy procesu wytwarzania masywnych stopów o strukturze
amorficznej oraz podano założenia do konstrukcji urządzenia do wytapiania i odlewania nowoopracowywanych stopów, na podstawie których zostało wykonane w Zespole Technologii i Aplikacji Wyrobów Instytutu Metalurgii Żelaza
laboratoryjne stanowisko do wytapiania i odlewania.
Słowa kluczowe: stop amorficzny, stanowisko do odlewania masywnych stopów amorficznych

EXPERIMENTAL UNIT FOR CASTING OF BULK AMORPHOUS
ALLOYS
The paper presents the physical and technical bases of process for production of bulk amorphous alloys. Technical
assumptions for construction of experimental unit for melting and casting of new alloys are described. On the basis of
the constructional assumptions the laboratory unit for melting and casting of amorphous alloys was made at Product
Technology and Application Group in Institute for Ferrous Metallurgy.
Key words: amorphous alloys, unit for casting of bulk amorphous alloys

1. MASYWNE STOPY AMORFICZNE (MSA)

Tablica 1. Układy stopów podatnych na zeszklenie [17]
Table 1. Alloy systems susceptible to amorphization

W ostatnich latach zagadnieniu masywnych stopów
amorficznych (MSA) poświęcono wiele uwagi zarówno
w świecie [1-16] jak i w Polsce [5]. Materiały te charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi, użytecznymi właściwościami fizycznymi
i unikalnymi właściwościami chemicznymi, które nie
mogą zostać uzyskane w materiałach amorficznych
w postaci taśm oraz w materiałach krystalicznych. Ciało będące w stanie amorficznym jest ciałem stałym, ale
tworzące je cząsteczki są ułożone w sposób nieuporządkowany, bardziej zbliżony do spotykanego w cieczach,
charakteryzujących się brakiem uporządkowania dalekiego zasięgu. W stanie amorficznym występują zwykle substancje, które są zdolne do krystalizacji, ale ze
względu na duży rozmiar cząsteczek, zanieczyszczenia
lub szybkie schłodzenie cieczy, nie mają warunków,
aby skrystalizować. W ostatnich latach wytworzono masywne stopy amorficzne w wieloskładnikowych
układach, posiadających zdolność do zeszklenia, opartych na wybranych metalach z grupy żelaza oraz z grupy metali nieżelaznych. W tabl. 1 przedstawiono wieloskładnikowe układy stopów, które posiadają zdolność
do zeszklenia [17].

2. MECHANIZM WYTWARZANIA
MASYWNYCH MATERIAŁÓW
AMORFICZNYCH
Otrzymywanie masywnych stopów amorficznych
związane jest z trzema regułami empirycznymi sformułowanymi przez A. Inoue [18]:

I. Na osnowie metali nieżelaznych
Mg-Ln-M (M=Ni, Cu, Zn)
Ln-Al.-TM (TM – metale przejściowe)
Ln-Ga-TM
Zr-Al-TM
Ti-Zr-TM
Zr-Ti-TM-Be
Zr-Ti-Al.-TM
Pd-Cu-Ni-P
Pd-Cu-B-Si

max. grubość
[mm]
10
10
10
30
3
25
20
72
10

II. Na osnowie metali z grupy żelaza
Fe-(Al,Ga)-(P,C,B,Si,Ge)
Fe-(Nb,Mo)-(Al,Ga)-(P,B,Si)
Co-(Al,Ga)-(P,B-Si)
Fe-(Zr,Hf,Nb)-B
Co-(Zr,Hf,Nb)-B
Ni-(Zr,Hf,Nb)-B
Fe-(Co,Ni)-(Zr,Hf,Nb)-B

3
3
1
5
1
1
6

– wieloskładnikowość stopu (w skład powinny wchodzić więcej niż 3 pierwiastki),
– znaczna różnica w rozmiarze promieni atomów głównych pierwiastków tworzących stop (powyżej 12%),
– ujemne ciepło mieszania pomiędzy głównymi składnikami.
Spełnienie wymienionych, reguł powoduje:
– wzrost udziału gęsto upakowanych struktur w stopie,
– formowanie się w ciekłym stopie nowych konfiguracji
atomowych oraz
– zdolność do tworzenia wieloskładnikowych oddziaływań o krótkim zasięgu.
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W rezultacie zapewnia to dużą stabilność przechłodzonej cieczy oraz wysoką zdolność do zeszklenia (Glass
Forming Ability – GFA).
Kolejnymi bardzo ważnymi parametrami określającymi zdolność stopu do przechodzenia w stan amorficzny są:
– zredukowana temperatura przejścia w stan szklisty
definiowana jako:
TG
Tm

(1)

gdzie:
TG – temperatura przejścia w stan szklisty,
Tm – temperatura topnienia.
MSA charakteryzują się wysoką wartością zredukowanej temperatury przejścia, powyżej 0,6.
– obszar cieczy przechłodzonej:
DTX = TX - TG
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lenie punktu zeszklenia od punktu krystalizacji stopu,
co pozwala na obniżenie szybkości chłodzenia stopu po
schłodzeniu go poniżej temperatury krystalizacji.
Krytyczna szybkość chłodzenia RC (rys. 2) jest kolejnym istotnym parametrem określającym zdolność
stopu do zeszklenia, ponieważ jej zmniejszenie powoduje zwiększenie zdolności stopu do zeszklenia. Ponadto, parametr ten, decyduje o grubości otrzymywanych
masywnych materiałów amorficznych (tmax) ze względu
na czas potrzebny na oddanie ciepła z całego przekroju chłodzonego stopu. Wartość krytycznej szybkości
chłodzenia mieści się w zakresie od 0,10 K/s dla stopu
Pd40Cu30Ni10P20 do 106 K/s dla stopów na bazie Fe-, Co-,
Ni-.

(2)

gdzie:
∆TX – obszar cieczy przechłodzonej,
TX – temperatura krystalizacji.
Wymienione parametry naniesiono na schematyczny
wykres DSC odwzorowujący przebieg przemian w czasie nagrzewania stopu amorficznego (rys. 1).

Rys. 2. Schematyczny wykres CTPc , pokazujący linie krytycznej szybkości chłodzenia RC z zaznaczeniem temperatury przejścia w stan szklisty TG, temperatury topnienia
Tm, oraz temperatury krystalizacji TX
Fig. 2. A schematic TTT diagram showing the line of critical rate RC and the glass transitions temperature TG, melting temperature Tm, and crystallization temperature TX

Rys. 1. Schematyczny wykres pomiaru DSC wraz z zaznaczeniem temperatury przejścia w stan szklisty TG, temperatury topnienia Tm, temperatury krystalizacji TX oraz obszaru cieczy przechłodzonej ∆TX

W celu osiągnięcia struktury amorficznej w stopie należy schłodzić go z temperatury powyżej Tm, z szybkością równą lub większą od RC do temperatury TG. Chłodzenie z szybkością większą lub równą RC, dla danego
stopu, powoduje, że nie dochodzi w nim do krystalizacji
w czasie schładzania z fazy ciekłej, a w efekcie posiada
on strukturę amorficzną. Gdy szybkość chłodzenia jest
mniejsza niż krytyczna szybkość chłodzenia, w stopie
dochodzi do rozpoczęcia procesu krystalizacji i wówczas uzyskany materiał nie ma odpowiedniej struktury, a tym samym i właściwości.

Fig. 1. A schematic DSC diagram showing the glass transitions temperature TG, melting temperature Tm, crystallization temperature TX and supercooled liquid range – ∆TX

W celu zwiększenia zdolności stopu do przechodzenia
w stan amorficzny, biorąc pod uwagę parametry temperaturowe należy dążyć do wzrostu wartości TG, przy
jednoczesnym zmniejszeniu wartości parametru Tm,
w konsekwencji dążyć do tego, aby zredukowana temperatura przejścia w stan szklisty dążyła do 1. Wzrost
wartości TG/Tm powoduje zmniejszenie ilości ciepła,
jaką należy odebrać od stopu w stanie ciekłym, aby
znalazł się on w temperaturze przejścia w stan szklisty.
Następnym parametrem jest wielkość obszaru przechłodzonego oznaczona jako ∆TX, którego wartość jest
proporcjonalna do zdolności przechodzenia stopu w stan
amorficzny. Zwiększenie tego obszaru powoduje odda-

Rys. 3. Schematyczny wykres CTPc, pokazujący trzy przypadki szybkości chłodzenia RC
Fig. 3. A schematic TTT diagram showing three values characteristic of cooling rate, RC
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b)

Rys. 4. a) Zależność między krytyczną szybkością chłodzenia RC, maksymalną średnicą próbki w której powstanie struktura
amorficzna tmax oraz zredukowaną temperaturą przejścia w stan szklisty TG/Tm, dla litych stopów amorficznych b) Zależność
między RC, tmax oraz obszarem cieczy przechłodzonej – ∆TX , dla litych stopów amorficznych [na podstawie 18]
Fig. 4. a) Relationship between the critical cooling rate for glass formation (RC), maximum samples thickness (tmax) and reduced glass transitions temperature (TG/Tm) for bulk amorphous alloys, b) Relationships between RC,, tmax and supercooled
liquid range – ∆TX for bulk amorphous alloys [18]

Na rys. 3 zamieszczono wykresy dla trzech różnych
szybkości chłodzenia stopu o temperaturze Tm. Linia
oznaczona jako RC obrazuje krytyczną prędkość chłodzenia, dla której stop po schłodzeniu będzie posiadał
strukturę amorficzną. Podobnie linia RC1 przedstawia
szybkość chłodzenia, znacznie większą niż w przypadku linii RC, która również zapewnia uzyskanie struktury amorficznej. W przypadku chłodzenia stopu z szybkością oznaczoną linią RC1, w krótszym czasie odbierane jest ciepło od stopu, co reprezentuje długość linii
RC1 pomiędzy temperaturą topnienia Tm a temperaturą zeszklenia TG. Szybsze chłodzenie wymaga odebrania od stopu ciepła w krótszym czasie, a to pociąga za
sobą bardziej skomplikowane procesy technologiczne.
W związku z tym sterowanie parametrem TG/Tm, lub
minimalizowanie różnicy między temperaturą topnienia Tm a temperaturą zeszklenia TG, przez sterowanie
składem chemicznym stopu jest korzystniejsze z technologicznego punktu widzenia. Trzecim przypadkiem
widocznym na rys. 3 jest linia szybkości chłodzenia RC2.
Szybkość ta jest mniejsza od krytycznej i nie zapewnia
ona powstrzymania rozpoczęcia się procesu krystalizacji.
Podsumowując, na podstawie empirycznych relacji
pomiędzy RC, tmax i TG/Tm lub ∆TX, dużą zdolność do
zeszklenia można uzyskać zapewniając jednocześnie
uzyskanie wysokiej wartości TG/Tm i ∆TX.
Na rys. 4a przedstawiono wieloskładnikowe stopy
amorficzne otrzymywane przy różnych szybkościach
chłodzenia. Dla niektórych stopów możliwe jest otrzymanie fazy morficznej przy zastosowaniu stosunkowo małych prędkości chłodzenia (od 0,1 do 0,01 K/s).
Jednocześnie tmax wzrasta gwałtownie od kilku mm do
kilkudziesięciu mm. MSA charakteryzują się również
znacznie szerszym ∆TX, co obrazuje rys. 4b.
Zdolność stopu do zeszklenia warunkuje w główniej
mierze jego skład chemiczny. Można zauważyć, że różne rodzaje stopów posiadają różne krytyczne prędkości
chłodzenia, co wymusza dobranie odpowiedniej technologii wytwarzania, która pozwoli zapewnić strukturę amorficzną. Pojawia się również bariera związana
z wytwarzaniem stopów amorficznych w postaci elementów o dużych przekrojach, związana z szybkością
oddawania ciepła z wnętrza zastygającego stopu, która

może być zbyt wolna, a dokładnej rzecz biorąc mniejsza niż szybkość krytyczna chłodzenia co spowoduje, że
w środku litego stopu powstanie struktura krystaliczna, podczas gdy na powierzchni stop będzie miał strukturę amorficzną, ze względu na szybsze oddawanie ciepła z powierzchni zastygającego stopu.

3. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
I MOŻLIWE OBSZARY ZASTOSOWAŃ MSA
Obecny trend związany z miniaturyzacją urządzeń
mechanicznych, optycznych i elektronicznych stawia
przed materiałami bardzo wysokie wymagania wytrzymałościowe w celu zapewnienia niezawodności i precyzji działania tych urządzeń. Konwencjonalne materiały
nie spełniają wymagań, które by predestynowały je do
zastosowań w miniaturowych konstrukcjach. Okazuje się, że doskonałym rozwiązaniem mogą stać się tu
masywne stopy amorficzne, cechujące się dużą wytrzymałością oraz dużą ciągliwością [19]. Dodatkową cechą
masywnych stopów amorficznych może być ich wysoka
twardość co pociąga za sobą możliwość ich wykorzystania jako elementy wysoce odporne na ścieranie, a wysoka odporność na korozję umożliwia stosowanie tych
materiałów jako elementów narzędzi chirurgicznych.
Taką cechę wykazują MSA na osnowie niklu. Okazuje się, że elementy miniaturowych łożysk wykonane
z tego materiału są ponad 300 razy trwalsze od takiego samego łożyska wykonanego ze stali narzędziowej
[20]. Pewne masywne stopy amorficzne na osnowie tytanu wykazują bardzo wysoką wytrzymałość zmęczeniową, wynoszącą 806 MPa, co jest wartością większą
niż w stalach chromowo-molibdenowych, wykorzystywanych na elementy odporne na uszkodzenia spowodowane zmęczeniem materiału [21]. Należy dodać, że
materiały amorficzne znajdują obecnie zastosowanie
w mniej skomplikowanych konstrukcjach, wypierając materiały konwencjonalne – ma to związek z ich
trwałością i wydłużeniem czasu eksploatacji elementu
wykonanego z MSA. W tabl. 2 przedstawiono możliwe
zastosowania jak i obszary, w których już z powodzeniem stosowane są MSA.
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Tablica 2. Obecne i możliwe zastosowanie MSA [22]
Table 2. Current and possibile future applications of bulk
amorphous alloys (BAA)
Zastosowanie

Właściwości mechaniczne

Ostrza chirurgiczne
stosowane w okulistyce

Wysoka twardość, odporność na
ścieranie i korozje

Sprzęt sportowy –
ostrza, krawędzie, kije
golfowe

Wysoka twardość, wysoka
wytrzymałość, odporność na ścieranie
i korozje, możliwość ostrzenia

Mechaniczne elementy
precyzyjne

Wysoka wytrzymałość, wysoka
twardość, odporność na ścieranie i
korozje, możliwość dokładniej obróbki
powierzchniowej

Wysoka wytrzymałość i twardość,
odporność na ścieranie i korozje,
Materiały dentystyczne możliwość odlania kształtu,
możliwość dokładniej obróbki
powierzchniowej
Jubilerstwo (stopy Pd
i Pt)

Wysoka twardość, odporność na
ścieranie i korozje, połysk, zawartość
metali szlachetnych

Materiały na elementy
maszyn (sprężyny)

Wysoka odporność na zmęczenie

Masywne stopy amorficzne charakteryzują się dużą
wartością wytrzymałości na rozciąganie – rzędu od
840–2400 MPa oraz wartością modułu Younga (zależną od składu chemicznego stopu) w przedziale 47–102
GPa, dodatkowo cechują się wysoką twardością, wyższą niż w przypadku stopów krystalicznych. To wszystko sprawia, że tworzą zupełnie nową kategorię materiałów charakteryzujących się właściwościami mechanicznymi na poziomie nieosiągalnym w materiałach
wytwarzanych obecnie.

4. LABORATORYJNE STANOWISKO
DO WYTAPIANIA I ODLEWANIA
STOPÓW AMORFICZNYCH
Stopy amorficzne stanowią nowy materiał konstrukcyjny, będący na etapie badań i nie zostały do tej pory
wdrożone do produkcji przemysłowej. Do głównych problemów ograniczających ich praktyczne zastosowanie
można zaliczyć:
– wysoki kosztów pierwiastków stopowych – do uzyskania wyrobów o grubości powyżej 1 mm konieczne
jest zastosowanie rzadkich pierwiastków takich jak:
Y i Er,
– wysoki koszt technologii wytwarzania wynikający
z konieczności zastosowania technik gwarantujących
uzyskanie dużych szybkości chłodzenia,
– niewyjaśniony dotąd wpływ składu chemicznego na
proces amorfizacji wynikający ze złożonego składu
chemicznego, w szczególności nie jest wyjaśnione oddziaływanie śladowych ilości domieszek oraz gazów
na podatność do zeszklenia.
W procesie wytwarzania masywnych wyrobów
o strukturze amorficznej krytycznym elementem technologii jest zapewnienie dużej szybkości chłodzenia eliminującej lub ograniczającej proces krystalizacji w czasie przejścia ze stanu ciekłego w stan stały. W technologii wytwarzania wyrobów w postaci odlewów, szybkość
chłodzenia na ich przekroju zależy od intensywności
odbioru ciepła przez wlewnicę i parametrów cieplnych
stali (współczynnika przewodzenia ciepła) determinujących przepływ ciepła w objętości odlewu. W tym przy-
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padku czynnikami krytycznymi są wymiary i masa wyrobu. Jedynymi, znanymi obecnie sposobami uzyskania
wyrobów o strukturze amorficznej o dużych wymiarach
jest dobór składu chemicznego stopu i przygotowanie
stanu wyjściowego stopu tak, aby uzyskać stop o jak
najwyższej podatności do zeszklenia.
Wyniki wcześniejszych prac realizowanych IMŻ [23,
24] pokazały, że dla uzyskania wyrobu ze stali nanokrystaliczno-amorficznej niezbędny jest trójetapowy
proces przygotowania stali do końcowego odlewania,
obejmujący:
1. Przygotowanie i odlanie stopów wyjściowych w postaci dwu- lub trójskładnikowych stopów na bazie
żelaza z wykorzystaniem dostępnych technologii stosowanych w produkcji stali,
2. Przygotowanie i odlanie stopów wstępnych na bazie
stopów wyjściowych po uzupełnieniu składu chemicznego stali o dodatki stopowe z grupy lantanowców,
jak: Zr, Y i Er oraz po kilkukrotnym przetopieniu
w celu ujednorodnienia składu chemicznego,
3. Przygotowanie i odlanie wyrobu końcowego w postaci
prętów, krążków i/lub płytek – odlewanie ciśnieniowe.
Opracowane założenia stanowiły bazę, na podstawie
której zbudowano w Zespole Technologii i Aplikacji Wyrobów Instytutu Metalurgii Żelaza stanowisko umożliwiające zastosowanie technologii odlewania i jednoczesnego chłodzenia z szybkością zapobiegającą procesowi
krystalizacji stopów, o odpowiednio dużej zdolności do
amorfizacji. Technologia ta obejmie operacje odlewania
ciśnieniowego prowadzące do wytworzenia płytek monolitycznych o wymiarach 50 mm × 50 mm i grubości
do 2 mm.
Na rys. 5 przedstawiono schemat blokowy i fotografię
laboratoryjnego stanowiska do wytapiania i odlewania
stopów amorficznych.
Urządzenie składa się z generatora wysokich częstotliwości, komory ciśnieniowej, w której montowane są
wymiennie moduł do przygotowania stopów wstępnych
i moduł do odlewania, panelu sterującego oraz układu
chłodzącego generator, wzbudnik i wlewnicę. Poniżej
wymieniono najważniejsze parametry funkcjonalne
urządzenia.
Parametry laboratoryjnego stanowiska do wytapiania i odlewania stopów amorficznych:
• Segment przygotowana stopów wstępnych:
– masa wsadu – 3 kg,
o
– maksymalna temperatura 1700 C z możliwością
o
przegrzania do 1800 C w czasie do 180 s,
– proces topienia prowadzony jest w atmosferze
ochronnej lub w próżni
• Segment do przetapiania i odlewania:
– masa przetapianego wsadu – od 50 do 300 g,
o
– maksymalna temperatura 1700 C z możliwością
o
przegrzania do 1800 C w czasie do 120 s,
– maksymalne ciśnienie gazu obojętnego w komorze
5 barów,
-3
– podciśnienie we wlewnicy 10 bara,
2 o
– szybkość chłodzenia ~10 C/s,
– rodzaje odlewanych wlewków:
– krążki o średnicach od 30,0 do 60,0 mm lub płytki – 50,0 mm × 50 mm) i o grubości od 0,5 do 5,0
mm,
– pręty o średnicy od 5,0 do 15,0 mm i długości od
50,0 do 100,0 mm
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Na rys. 6 przedstawiono fotografię wlewnicy przeznaczonej do odlewania prętów o średnicy 10 mm. Fotografię odlanego pręta zamieszczono na rysunku 7.

2
Rys. 6. Widok wlewnicy do odlewania prętów o średnicy
10mm i długości 50 mm

3

Fig. 6. Mould for casting of 10 mm diameter and 50 mm
length rods

1

Rys. 7. Odlany pręt o średnicy 10 mm i długości 50mm (stop
Ni82,5Cr7Fe3Si4,5B3)
Rys. 5. Schemat blokowy oraz widok laboratoryjnego stanowiska do wytapiania i odlewania stopów amorficznych
w Zespole Technologii i Aplikacji Wyrobów Instytutu
Metalurgii Żelaza; 1 – komora ciśnieniowa, 2 – generator,
3 – układ chłodzenia (moduł A3- Linii do półprzemysłowej
symulacji procesów wytwarzania nowych materiałów i wyrobów metalowych (LPS))
Fig. 5. Diagram and photo of laboratory unit for melting
and casting of amorphous alloys at Product Technology
and Application Group in Institute for Ferrous Metallurgy; 1 – pressure chamber, 2 – generator, 3 – cooling section
(module A3 – The line for semi-industrial simulation of manufacturing processes of metallic materials and products
(LPS))

Fig. 7. Cast rod of 10 mm diameter and 50 mm length (alloy
Ni82,5Cr7Fe3Si4,5B3)

Konstrukcja urządzenia umożliwia prowadzenie
badań mających na celu opracowanie technologii wytwarzania materiałów amorficznych. Proces odlewania
można prowadzić przy różnych wartościach ciśnienia w
komorze topielnej i we wlewnicy, co pozwala regulować
szybkość przekazywania ciekłego stopu do wlewnicy.
Układ chłodzenia wlewnicy pozwala na zastosowanie
innych niż woda mediów chłodzących (np.: ciekły azot),
co umożliwia sterowanie szybkością chłodzenia ciekłego stopu.

LITERATURA
1. Inoue A., Shen B.L., Chang C.T.: Intermetallics t. 14, 2006,
s.936-944.
2. Inoue A., Shen B.L., Koshiba H., Kato H., Yavari A.R.: Acta
mater, t. 52, 2004, s.1631-1637.
3. Zhang Q., Zhang W., Inoue A.: Scripta Materialia, t. 55, 2006,
s.711-713.
4. Inoue A., Shen B.: Materials Science and Engineering A,
t. 375-377, 2004, s.302-306.
5. Sun W.S., Liang X.B., Kulik T.: Journal of Magnetism and
Magnetic Materials, t. 299, 2006, s. 492-495.
6. Gercsi Z.S., Mazaleyrat F., Kane S.N., Varga L.K.: Materials
Science and Engineering A, t. 375-377, 2004, s. 1048-1052.
7. Chen Q., Shen J., Zhang D., Fan H., Sun J., McCartney D.G.:
Materials Science and Engineering A, t. 433, 2006, s. 155160.
8. Inoue A., Takeuchi A.: Materials Science and Engineering A,
t. 375-377, 2004, s. 16-30.
9. Wang Z.X., Wang R.J., Wang W.H.: Materials Letters, t. 60,
2006, s. 831-833.
10. Inoue A., Zhang W., Zhang T., Kurosaka K.: Acta Mater, t. 49,
2001, s. 2645-2652.
11. Yokoyama Y., Fukaura K., Inoue A.: Materials Science and
Engineering A, t. 375-377, 2004, s. 427-431.
12. Asami K, Qin CL, Zhang T, Inoue A, Materials Science and
Engineering A, t. 375-377, 2004, s. 235-239.
13. Inoue A., Shen B.L., Chang C.T.: Acta Mater, t. 52, 2004,
s. 4093-4099.

14. Kim Y.C., Lee J.C., Cha P.R., Ahn J.P., Fleury E.: Materials
Science and Engineering A, t. 437, 2006, s. 248-253.
15. Chiriac H., Lupu N.: Materials Science and Engineering A,
t. 375-377, 2004, s. 255-259.
16. Salimon A.I., Ashby M.F., Brechet Y., Greer A.L.: Materials
Science and Engineering A, t. 375-377, 2004, s. 385-388.
17. Inoue A., Hashimoto K.: Advanced In Materials Research,
Springer 2001
18. Inoue A.: Acta Materialia, t. 48, 2000, s.279-306.
19. Inoue A., Zhang W.: ISMANAM 2006, Mat. konferencyjne.
20. Togashi N., Ishida M., Nishiyama N., Inoue A.: ISMANAM
2006, materiały konferencyjne.
21. Fujita K., Hashimoto T., Zhang W., Nishiyama N., Ma C.,
Kimura H., Inoue A.: ISMANAM 2006, Mat. konferencyjne.
22. Salimon I., Ashby MF., Bréchet Y., Greer A.L.: Materials Science and Engineering A, t. 375-377, Nr 15, 2004, s. 385-388.
23. Burian W., Żak A., Krztoń H.: „Zbadanie podstaw fizycznych
wybranych metod otrzymywania ultradrobnoziarnistej, nanoziarnistej i amorficznej struktury stali i określenie możliwości
i uwarunkowań zastosowania tych metod w skali przemysłowej”, Sprawozdanie z pracy S0-0675, Instytut Metalurgii Żelaza, 2008, nie opublikowane
24. Żak A., Burian W., Galisz U.: „Opracowanie technologii wytapiania i rafinacji stali o strukturze nanokrystaliczno-amorficznej”, Sprawozdanie z pracy PS0001/08.01.01, Instytut Metalurgii Żelaza, 2010, nie opublikowane

Recenzent: Prof. dr Tadeusz Bołd

