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Wp³yw zawartoœci osnowy polimerowej na w³aœciwoœci magnetyczne

amorficznego proszku Fe60Co10Y8W1B20

Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badañ kompozytów sk³adaj¹cych z ferromagnetyka Fe61Co10Y8W1B20

wykazuj¹cego miêkkie w³aœciwoœci magnetyczne zwi¹zanego polimerem (Epidian 100) w proporcjach 2%, 3% i 4%
wag. Przeprowadzono badania struktury wykorzystuj¹c dyfrakcje promieni rentgenowskich. Na podstawie tych ba-
dañ wykazano ¿e proces mielenia jak i utwardzania Epidianu w nie wp³ywa na strukturê badanych kompozytów po-
woduj¹c jej krystalizacjê. W kolejnym etapie przeprowadzono badani magnetyczne wykorzystuj¹c magnetometr
wibracyjny (VSM). Pokazano, ¿e mo¿na sterowaæ w³aœciwoœciami poprzez odpowiednie dobranie zawartoœci osno-
wy polimerowej.

INFLUENCE OF POLYMER CONTENT ON THE MAGNETIC PROPERTIES OF THE Fe60Co10Y8W1B20

AMORPHOUS POWDERS
Summary. This paper presents results of research on the composites consisting of ferromagnetic Fe61Co10Y8W1B20

alloy exhibiting soft magnetic properties of bonded polymer (Epidian 100) in the proportion of 2%, 3% and 4% by
weight. Structure study was carried out using X-ray diffraction. This research have shown that the process of grin-
ding and Epidianu hardening does not affect the structure of the composites causing its crystallization. In a next
step were studied by using a vibrating sample magnetometer (VSM). It is shown that the properties can be control-
led through appropriate selection of the content of the polymer matrix.

1. WPROWADZENIE

Od wielu lat prowadzone s¹ badania, których ce-
lem jest znalezienie materia³ów funkcjonalnych
o strukturze amorficznej lub nanokrystalicznej posia-
daj¹cych dobre w³aœciwoœci magnetycznie miêkkie.
Niestety klasyczne materia³y posiadaj¹ce dobre w³aœ-
ciwoœci magnetycznie miêkkie wystêpuj¹ zazwyczaj
w postaci cienkich taœm, co ogranicza ich zastosowa-
nie, dlatego te¿ zaczêto szukaæ innych metod wytwa-
rzania takich materia³ów np. poprzez wytwarzanie
z nich kompozytów [1].

Miêkkie magnetycznie materia³y kompozytowe sk³a-
daj¹ siê z cz¹stek magnetycznie miêkkich osadzonych
w diamagnetycznej osnowie polimerowej [2]. Na w³aœci-
woœci zarówno fizyczne jak i chemiczne kompozytu sk³a-
daj¹cego siê z magnetycznego wype³niacza osadzonego
w osnowie polimerowej maj¹ wp³yw oddzia³ywania na
granicy faz ferromagnetycznego proszku i polimeru (fer-
ryt-polimer) [3]. Badania kompozytów magnetycznych
pokazuj¹, ¿e mo¿na modelowaæ ich w³aœciwoœci poprzez
odpowiedni dobór zarówno ich sk³adników jak i para-
metrów ich wytwarzania [1, 4].

Ze wzglêdu na specyficzne w³aœciwoœci mechaniczne
kompozytów magnetycznych takie jak dobra plastycz-
noœæ i wytrzyma³oœæ [5], które s¹ typowe dla polimerów,
mo¿na wytworzyæ materia³ badañ o skomplikowanych
kszta³tach. Jednoczeœnie dobre w³aœciwoœci tych materia-
³ów pozwalaj¹ na ich zastosowanie w wielu dziedzinach
przemys³u.

W pracy przedstawiono wyniki badañ magnetycz-
nych kompozytów sk³adaj¹cych siê z ferromagnetyczne-
go proszku Fe61Co10Y8W1B20 osadzonego w osnowie poli-

merowej (Epidian 100) oraz wp³yw zawartoœci tego poli-
meru na w³aœciwoœci magnetyczne.

2. MATERIA£, APARATURA I METODYKA BADAÑ

W pracy przeprowadzone zosta³y badania kompozy-
tów o ró¿nej zawartoœci materia³u wi¹¿¹cego w propor-
cjach 2%, 3% i 4% wag. Epidianu do amorficznego prosz-
ku o nominalnym sk³adzie Fe61Co10Y8W1B20. Amorficzne
cz¹stki proszku uzyskano metod¹ niskoenergetycznego
mielenia wczeœniej wytworzonej p³ytki o strukturze
amorficznej, nastêpnie przesiano przez zestaw sit i wyod-
rêbniono frakcje o wielkoœci cz¹stek z przedzia³u 100-200
µm. Tak przygotowany materia³ zosta³ wykorzystany to
wytworzenia kompozytów. Jako œrodek wi¹¿¹cy ferro-
magnetyczny proch zosta³ u¿yty Epidian 100 w proporcji
2 %, 3 % i 4 % wag. Z przygotowanej mieszaniny Epidia-
nu i ferromagnetycznego proszku o frakcji 100-200 µm
wytworzono materia³ badañ w postaci pastylek o gruboœ-
ci 1 mm i œrednicy 5 mm. Pastylki uzyskiwano na prasie
pod ciœnieniem 5 MPa i czasie prasowania 30 s. Utwar-
dzenie ¿ywicy odbywa³o siê w temperaturze 150°C przez
1h.

Strukturê badanych materia³ów w stanie wyjœciowym
(proszek), przed jak równie¿ po wytworzeniu kompozy-
tów, badano za pomoc¹ dyfraktometru rentgenowskiego
(XRD) firmy BRUKER wyposa¿onego w lampê z anod¹
miedzian¹ o promieniowaniu charakterystycznym CuKa,
o d³ugoœci fali l = 1.54056 Å. Badania XRD wykonano
w zakresie k¹ta od 30° do 100° z krokiem pomiarowym
0,01° i czasie naœwietlania 2 s.

Pomiary magnetyczne tj. statycznych pêtli histerezy
magnetycznej, wykonano przy u¿yciu magnetometru
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wibracyjnego (VSM) firmy „LakeShore” pracuj¹cego
w zakresie pola magnetycznego do 2T. Na ich podstawie
wyznaczono magnetyzacjê nasycenia (µ0Ms) oraz wartoœæ
pola koercji (Hc).

Wykonano równie¿ pomiary gêstoœci próbek, na pod-
stawie których wyznaczono objêtoœciowy udzia³ procen-
towy porów powietrza Vpor w wytworzonych pastylkach,
wykorzystuj¹c nastêpuj¹c¹ zale¿noœæ [6]:
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gdzie: rkomp – gêstoœæ kompozytu, repid, rstop – kolejno gês-
toœæ epidianu i gêstoœæ samego stopu, wepid, wstop – procen-
towe udzia³y masowe epidianu i stopu.

3. WYNIKI BADAÑ I ICH DYSKUSJA

Na rysunku 1 przedstawiono obrazy dyfrakcji pro-
mieni rentgenowskich uzyskanych dla kompozytów
o ró¿nej zawartoœci Epidianu jak i równie¿ dla materia³u
wyjœciowego w postaci p³ytki.

Jak mo¿na zauwa¿yæ na przedstawionych dyfrakto-
gramach (Rys. 1) nie wystêpuj¹ ostre maksima charakte-
rystyczne dla materia³ów krystalicznych, a jedynie szero-
kie maksimum odpowiadaj¹ce strukturze amorficznej.

Œwiadczy to o tym ¿e podczas zarówno niskoenergetycz-
nego rozkruszania jak i podczas procesu utwardzania nie
dosz³o do krystalizacji badanych materia³ów.

Przedstawione na rysunku 2 statyczne pêtle histerezy
magnetycznej s¹ charakterystyczne dla materia³ów wy-
kazuj¹cych miêkkie w³aœciwoœci magnetyczne. Mo¿na
równie¿ zaobserwowaæ, ¿e materia³ magnetyczny osa-
dzony w osnowie polimerowej w porównaniu z materia-
³em wyjœciowym w postaci p³ytki, wykazuje gorsze w³aœ-
ciwoœci magnetycznie miêkkie. Z pomiarów tych wynika,
¿e oddzia³ywania na granicy faz polimer – materia³ mag-
netyczny odgrywaj¹ istotn¹ rolê w kreowaniu w³aœciwoœ-
ci magnetycznych.

Na rysunku 3 przedstawiono powiêkszone obszary
pêtli histerezy magnetycznej w pobli¿u pola koercji µ0Hc

odpowiadaj¹cemu natê¿eniu pola magnetycznego jakie
trzeba przy³o¿yæ aby rozmagnesowaæ badany materia³
jak i równie¿ w pobli¿u namagnesowania nasycenia µ0Ms.

Wyniki analizy statycznych pêtli histerezy magne-
tycznej zosta³y zestawione w Tabeli 1. Na ich podstawie
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Rys. 2. Statyczne pêtle histerezy magnetycznej zmierzone dla materia³u

w postaci a) p³ytki oraz dla kompozytów o ró¿nej zawartoœci Epidianu

100 b) 2%, c) 3%, d) 4%

Rys. 3. Powiêkszone obszary statycznych pêtli histerezy magnetycznej w pobli¿u pola koercji (A) i namagnesowania nasycenia (B) dla próbek w pos-

taci a) p³ytki oraz dla kompozytów o ró¿nej zawartoœci Epidianu 100 b) 2%, c) 3%, d) 4%

Rys. 1. Obrazy dyfrakcji promieni rentgenowskich zarejestrowane dla

kompozytów w postaci a – p³ytki i ró¿nej zawartoœci Epidianu 100 b –

2%, c – 3%, d – 4%



mo¿na zauwa¿yæ, ¿e 1% zmiana zawartoœci osnowie poli-
merowej mia³a niedu¿y wp³yw na zmiany namagneso-
wania nasycenia µ0Ms. Zmiany te odbywa³y siê w granicy
b³êdu jej pomiaru. Natomiast mo¿na zauwa¿yæ zale¿noœæ
zmiany pola koercji Hc, które wraz z udzia³em zawartoœci
osnowy polimerowej mala³o.

Wykorzystuj¹c zale¿noœæ (1) wyznaczono procento-
wy udzia³ objêtoœciowy porów Vpor dla wytworzonych
kompozytów. Na podstawie danych obliczonych ze wzo-
ru (1) mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, ¿e nie wszystkie
cz¹stki wype³niacza zosta³y dok³adnie zwi¹zane polime-
rem Epidian 100.

Tab. 1. Zestawienie wyników dla kompozytów Fe60Co10Y8W1B20

w zale¿noœci od zawartoœci Epidianu 100

Zawartoœæ
Epidianu

µ0Ms [T] Hc [A/m] rkomp [g/cm3] Vpor [%]

0% (p³ytka) 1,19 (2) 24 (2) 7,51 (3) 0

2% 0,78 (2) 2645 (2) 6,08 (3) 10,3 (3)

3% 0,88 (2) 2627 (2) 5,97 (3) 7,6 (3)

4% 0,83 (2) 2602 (2) 5,79 (3) 6,3 (3)

Analizuj¹c dane zestawione w Tabeli 1 mo¿na zauwa-
¿yæ równie¿ pewn¹ zale¿noœæ tj. wraz ze wzrostem poro-
watoœci wzrasta³o pole koercji Hc. Wartoœæ tego pola
w materia³ach magnetycznie miêkkich jest uzale¿niona
od wielu czynników ale jednym z najwa¿niejszych s¹ od-
dzia³ywania magnetyczne miêdzy momentami magne-
tycznymi (tzw. oddzia³ywania wymienne), wzrost poro-
watoœci prowadzi do zachwiania tych oddzia³ywañ, któ-
rych rolê zaczynaj¹ przejmowaæ oddzia³ywania dipolo-
we. Ferromagnetyczna cz¹stka wype³niacza zostaje oto-
czona niemagnetyczn¹ ¿ywic¹ i porami, które oddzielaj¹
j¹ od pozosta³ych cz¹stek na odleg³oœæ uniemo¿liwiaj¹c¹
zachodzenie oddzia³ywañ wymiennych.

4. WNIOSKI

Wytworzone kompozyty posiada³y strukturê amor-
ficzn¹, co potwierdzi³y badania rentgenowskie. 1% zmia-
na zawartoœci osnowy polimerowej mia³a niedu¿y
wp³yw na zmiany namagnesowania nasycenia µ0Ms.

Natomiast wartoœæ pola koercji Hc mala³a wraz ze zwiêk-
szaniem zawartoœci polimeru i obni¿aniem porowatoœci
w kompozycie. Wyznaczenie porowatoœci w badanych
próbkach pozwoli³o stwierdziæ, ¿e im wiêksza zawartoœæ
polimeru w kompozycie tym mniejszy jest udzia³ procen-
towy tych porów, czyli mniejsza iloœæ przestrzeni wy-
pe³nionych powietrzem.

Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e pomimo nega-
tywnego wp³ywy osnowy polimerowej na w³aœciwoœci
magnetycznie miêkkie, warto badaæ amorficzne materia-
³y w osnowie polimerowej o ró¿nej zawartoœci tego poli-
meru. Jak wskazuj¹ wyniki badañ zamieszczonych w ni-
niejszej pracy jest mo¿liwoœæ sterowania parametrami
magnetycznymi kompozytów z cz¹stkami amorficznymi
poprzez dobór odpowiedniej iloœci osnowy polimerowej.
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