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W³aœciwoœci magnetyczne kompozytów z amorficznym wype³niaczem

wytworzone przy ró¿nym czasie nacisku

Streszczenie. W pracy badano w³aœciwoœci magnetyczne kompozytu wytworzonego przy ró¿nym czasie nacisku.
Kompozyty do badañ wytworzone zosta³y na bazie amorficznych cz¹stek stopu Fe62Co12Gd4Ni3B19 i ¿ywicy Epidian
100. Gradacja wype³niacza u¿yta do wytworzenia kompozytu by³a tego samego rzêdu. Stosowany wype³niacz
o strukturze amorficznej jest magnetykiem i cechuje siê dobrymi w³aœciwoœciami magnetycznie miêkkimi. Nale¿y
nadmieniæ, ¿e ka¿dy dysk z kompozytu zawiera³ tak¹ sam¹ iloœæ metalicznego wype³niacza. Oznacza to, ¿e obserwo-
wana zmiana w³aœciwoœci magnetycznych, a w szczególnoœci wartoœæ pola koercji oraz magnetycznej polaryzacji
nasycenia jest jedynie wynikiem zmian jednego z parametrów ich wytwarzania, czyli czasu prasowania. W wyniku
przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e wyd³u¿ony czas prasowania mieszanki ¿ywicy Epidian 100 z amorficz-
nymi drobinami znacz¹co wp³ywa na poprawê w³aœciwoœci magnetycznie miêkkich uzyskanego kompozytu.

THE MAGNETIC PROPERTIES OF THE COMPOSITES WITH AMORPHOUS FILLER PREPARED AT
DIFFERENT PRESSURE TIME
Summary. The aim of this paper were studies of the magnetic properties of the composite produced at different times
of force pressure. The investigated composites were produced based on particles of amorphous Fe62Co12Gd4Ni3B19

alloys and Epidian 100 resin. The gradation of the filler used to form the composite was in the same order of magni-
tude. The used filler is amorphous magnetic material characterized by a good soft magnetic properties. It should be
noted that each composite disk contained the same amount of metal filler. This means that the observed change in the
magnetic properties, especially the coercive field and the saturation magnetic polarization is only a result of chang-
ing one of the parameters of their manufacture, namely pressing time. The research found that extended time of pres-
sure of the resin with amorphous particles significantly improved the soft magnetic properties of the resulting com-
posite.

1. WPROWADZENIE

Kompozyty s¹ materia³ami powszechnie stosowany-
mi. Zalet¹ tego typu materia³ów jest ich du¿a formowal-
noœæ oraz mo¿liwoœæ kszta³towania ich w³aœciwoœci [1].
Kompozyty powstaj¹ w wyniku po³¹czenia ró¿nego ro-
dzaju komponentów wykazuj¹cych odmienne w³aœci-
woœci. W efekcie powstaj¹ czêsto nowe materia³y in¿y-
nierskie cechuj¹ce siê znacznie lepszymi w³aœciwoœciami,
ni¿ poszczególne sk³adowe kompozytu. Takie mo¿liwoœ-
ci ³¹czenia ró¿nego rodzaju materia³ów s¹ nieograniczo-
ne i daj¹ mo¿liwoœæ tworzenia coraz to nowszych mate-
ria³ów o zadanych w³aœciwoœciach eksploatacyjnych [2].
Wyró¿nia siê kilka grup kompozytów: warstwowe, w³ók-
niste i ziarniste [1-4]. W przypadku materia³ów kompo-
zytowych wytwarzanych na bazie metalicznego wy-
pe³niacza o strukturze amorficznej i charakteryzuj¹cego
siê w³aœciwoœciami magnetycznymi (magnetycznie miêk-
kimi) mówi siê o kompozytach ziarnistych albo proszko-
wych. Ide¹ wytwarzania tych kompozytów nie jest uzys-
kanie ich podwy¿szonych parametrów wytrzyma³oœci
tylko okreœlonych w³aœciwoœci magnetycznych. To w³aœ-
nie tego typu kompozyty mo¿na wykorzystaæ przy budo-
wie nowoczesnych transformatorów. G³ównym proble-
mem technologicznym jest wytworzenie takiego rdzenia
magnetycznego, który bêdzie posiada³ jak najlepsze
w³aœciwoœci magnetycznie miêkkie tj. jak najwiêksz¹
magnetyczn¹ polaryzacjê nasycenia oraz jak najmniejsz¹

wartoœæ natê¿enia powœci¹gaj¹cego potrzebnego do prze-
magnesowania materia³u [5-7]. Badania kompozytów
magnetycznych do zastosowania w energetyce prowa-
dzone s¹ globalnie od wielu lat. W Polsce w wielu jed-
nostkach naukowych równie¿ prowadzone by³y i s¹
obecnie prowadzone badania nad wytwarzaniem oraz
w³aœciwoœciami tzw. kompozytów „magnetycznych” [8].
W przypadku materia³ów amorficznych trudno jest wy-
tworzyæ rdzeñ magnetyczny w kszta³cie toroidu. Wiele
firm wytwarzaj¹cych transformatory stosuje w nich rdze-
nie magnetyczne wykonane ze zwiniêtej taœmy amorficz-
nej. Pomimo du¿ej energooszczêdnoœci takich transfor-
matorów rozwi¹zanie w nich zastosowane nie jest do
koñca dobre. Przy du¿ych czêstotliwoœciach transforma-
tor wykonany na bazie rdzenia amorficznego zwiniêtego
z taœm zaczyna emitowaæ dŸwiêki o wysokiej czêstotli-
woœci. Przyczyn¹ tego s¹ mikro przestrzenie znajduj¹ce
siê pomiêdzy kolejnymi zwojami rdzenia magnetyczne-
go. Dlatego te¿ poszukiwane s¹ rdzenie magnetyczne,
w których efekt ten bêdzie wyeliminowany. Szans¹ na
osi¹gniêcie oczekiwanego efektu s¹ rdzenie magnetyczne
wykonane z kompozytu zbudowanego z osnowy i meta-
licznego nape³niacza o dobrych w³aœciwoœciach magne-
tycznych. W wielu pracach zauwa¿ono, ze w³aœciwoœci
kompozytów „magnetycznych” zmieniaj¹ siê w zale¿-
noœci od sk³adu chemicznego nape³niacza, granulacji na-
pe³niacza oraz jego zawartoœci w kompozycie [5, 6]. Ist-
nieje jeszcze mo¿liwoœæ wykonania kompozytu przy
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takim samym udziale ¿ywicy i wype³niacza ale wytwo-
rzonego przy sta³ym ciœnieniu i zmiennym czasie.

W pracy przedstawiono wyniki badañ mikrostruktu-
ry oraz w³aœciwoœci magnetycznych kompozytu na osno-
wie ¿ywicy epoksydowej Epidian 100 (lepiszcze) oraz
amorficznego wype³niacza ze stopu Fe62Co12Gd4Ni3B19

otrzymanego przy sta³ym ciœnieniu prasy i zmiennym
czasie tego ciœnienia.

2. MATERIA£Y I METODYKA BADAÑ

Metaliczny wype³niacz otrzymano w wyniku rozkru-
szenia amorficznych taœm stopu Fe62Co12Gd4Ni3B19 o gru-
boœci oko³o 35 µm. Taœmy rozdrabniane by³y przy u¿ycia
m³ynka uzbrojonego w nó¿ wolframowy. Proces mielenia
taœm trwa³ 15 min, nastêpnie przesiano otrzymane ziarna
i wyselekcjonowano proszek o granulacji z zakresu 100 –
200 µm. Oddzielony proszek zosta³ wymieszany z ¿ywic¹
epoksydow¹ Epidian 100 w stosunku wagowym 97% me-
taliczny wype³niacz i 3% lepiszcze epoksydowe. Kolej-
nym etapem produkcyjnych kompozytów magnetycz-
nych by³o sprasowanie ich w formie przy u¿yciu prasy
hydraulicznej. Mieszankê wype³niacza i lepiszcza praso-
wano pod ciœnieniem 5 MPa, które by³o kontrolowane
przez czujnik elektroniczny. Czas nacisku wynosi³ odpo-
wiedni: 10, 25 i 120 s. Rdzeñ w wykorzystywanej podczas
prasownia formie mia³ kszta³t walca. W wyniku przepro-
wadzonego procesu uzyskiwano próbki o œrednicy 5 mm
i wysokoœci oko³o 2 mm. Nastêpnie otrzymane pastylki
wygrzewano w temperaturze 150°C i czasie 2 h.

Wytworzone pastylki kompozytu poddano badaniom
struktury przy wykorzystaniu dyfraktometru rentge-
nowskiego firmy BRUKER. Wykorzystany model (AD-
VANCE D8) wyposa¿ony by³ w lampê o anodzie mie-
dzianej. Preparat do pomiarów umieszczono na obroto-
wych stolikach i naœwietlano promieniami rentgenowski-
mi w zakresie k¹ta 2� od 20° do 100° z zachowaniem kro-
ku pomiarowego wynosz¹cego 0,05° oraz czasu naœwie-
tlania na ten krok równego 5 s. Powierzchniê wytworzo-
nych kompozytów w postaci pastylek obserwowano za
pomoc¹ mikroskopu metalograficznego DM2700 M firmy
Leica. Pêtlê histerezy otrzymano z pomiarów M-H wyko-
nanych z wykorzystaniem magnetometru wibracyjnego
firmy LakeShore. Stosowany do tych badañ uk³ad pomia-
rowy dawa³ mo¿liwoœæ przeprowadzenia badañ w zakre-
sie natê¿enia pola magnetycznego do 2 T.

Zarówno badania struktury oraz badania magnetycz-
ne dla wytworzonych próbek wykonano w temperaturze
pokojowej. Wszystkie badania zrealizowano dla próbek
po procesie cieplnego utwardzania.

3. WYNIKI BADAÑ

Uzyskane dla badanych próbek obrazy dyfrakcyjne
przedstawione s¹ rysunku 1.

Na zamieszczonych na rysunku 1 obrazach dyfrakcji
nie mo¿na wyró¿niæ w¹skich maksimów œwiadcz¹cych
o wystêpowaniu w badanej próbce uporz¹dkowania da-
lekiego zasiêgu miêdzy atomami. Widoczne dyfraktogra-

my maj¹ typowy kszta³t jaki uzyskuje siê dla materia³ów
o strukturze amorficznej [5, 6]. Sk³adaj¹ siê one wy³¹cznie
z szerokiego maksimum zwanego równie¿ halem amor-
ficznym. W przypadku próbek metalicznych w czasie ich
mielenia mo¿e doœæ do ich amorfizacji, b¹dŸ do ich skrys-
talizowania. Przedstawione obrazy dyfrakcyjne stanowi¹
potwierdzenie, ¿e wykorzystany w kompozytach meta-
liczny wype³niacz posiada³ strukturê amorficzn¹. Po-
wierzchnie wytworzonych pastylek z badanego kompo-
zytu obserwowana z wykorzystaniem mikroskopii
œwietlnej (Rys. 2).

W przypadku badanych próbek obserwacja ich po-
wierzchni z wykorzystaniem mikroskopii œwietlnej nie
wnosi wiele. Mo¿na jedynie zauwa¿yæ, ¿e wykorzystane
do budowy kompozytu ziarna (p³atki) metalicznego
wype³niacza s¹ niesymetryczne i chaotycznie u³o¿one.
W celu okreœlenia w³aœciwoœci magnetycznych badanych
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Rys. 1. Obrazy dyfrakcji Röntgena uzyskane dla badanych próbek kom-

pozytów wytworzonych przy sta³ej sile nacisku i ró¿nych czasach jej

nacisku: a – 10 s, b – 25 s oraz c – 120 s



próbek uzyskanych przy tej samej sile nacisku i ró¿nym
czasie tego nacisku przeprowadzono badania VSM
(Rys. 3).

Przedstawione na rysunku 3 statyczne pêtle histerezy
magnetycznej s¹ podobne z w¹skim przebiegiem w œrod-
kowej czêœci uk³adu M-H. Na widocznym powiêkszeniu
obszaru przy indukcji magnetycznej wynosz¹cej 2 T zau-
wa¿ono zale¿noœæ wzrostu magnetycznej polaryzacji dla
próbek wytworzonych przy d³u¿szym czasie prasowa-
nia. Jednak¿e ró¿nica ta jest niewielka. Nale¿y siê spo-

dziewaæ, ¿e przy wiêkszej sile nacisku i d³u¿szym czasie
tego nacisku mo¿na osi¹gn¹æ wiêksze ró¿nice w wartoœci
stanu saturacji magnetycznej. Drugim analizowanym pa-
rametrem, który okreœlony zosta³ na podstawie studiów
statycznych pêtli histerezy magnetycznej by³o pole koer-
cji. Na rysunku 4 zamieszczony jest w powiêkszeniu po-
cz¹tek uk³adu M-H z wycinkami statycznych pêtli histe-
rezy dla badanych próbek.

Tabela 2. Dane uzyskane z analizy statycznych pêtli histerezy
zmierzonych dla badanych kompozytów i masywnego stopu
amorficznego

Czas nacisku [s] µ0Ms [T] Hc [A/m]

10 1,063 1104

25 1,068 1052

120 1,079 1110

W przypadku Hc nie stwierdzono ¿adnej zale¿noœci
w stosunku do zadanych w eksperymencie parametrów
wytwarzania pastylek z kompozytu. Dla ka¿dej badanej
próbki pole koercji wynosi³o oko³o 1000 A/m i te materia³y
magnetyczne nale¿a³o by ju¿ zaliczyæ do grupy magnety-
ków œrednio twardych magnetycznie. Aczkolwiek grani-
cê tej grupy materia³ów magnetycznych stanowi 1000
A/m. W Tabeli 1 zamieszczono wyniki analizy statycz-
nych pêtli histerezy magnetycznej uzyskane dla bada-
nych próbek.

4. PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badania dla kompozytu wytworzo-
nego przy ró¿nych czasach prasowania i przy sta³ym ciœ-
nieniu oraz sk³adaj¹cego siê z 3% ¿ywicy epoksydowej
Epidian 100 i z 97% amorficznego wype³niacza ze stopu
Fe62Co12Gd4Ni3B19 w postaci metalicznych ziaren dowo-
dz¹, ¿e sam cykl produkcyjny magnetycznych kompozy-
tów ma istotny wp³yw na formowanie ich w³aœciwoœci,
a w szczególnoœci polaryzacji nasycenia. Mo¿na wniosko-
waæ, ¿e wraz ze wzrostem czasu prasowania przy zacho-
waniu sta³ego ciœnienia podczas wytwarzania kompozy-
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Rys. 2. Zdjêcia powierzchni badanych próbek kompozytów prasowa-

nych pod sta³ym ciœnieniem i ró¿nych czasach prasowania: a – 10 s,

b – 25 s oraz c – 120 s

Rys. 4. Powiêkszenie pocz¹tek uk³adu M-H z wycinkami statycznych

pêtli histerezy dla badanych próbek: a – 10 s, b – 25 s, c – 120 s



tów uzyskany zostanie wzrost magnetycznej polaryzacji
nasycenia. Oczywiœcie uzyskany wzrost bêdzie ograni-
czony przez parametry materia³owe, które nale¿y wyzna-
czyæ dla amorficznego magnetyka wykorzystywanego
jako wype³niacz kompozytu. W przypadku wartoœci pola
koercji (Hc) nie obserwowano zale¿noœci zwi¹zanej ze
zmian¹ czasu prasowania.

Kompozyty magnetyczne o dobrze dobranych para-
metrach nape³niacza (rodzaj ¿ywicy i jej iloœæ w kompo-
zycie) i zastosowaniu odpowiedniej technologii ich ³¹cze-
nia mog¹ w przysz³oœci stanowiæ alternatywê dla obecnie
stosowanych rdzeni magnetycznych. Niew¹tpliwie di-
elektryki jakimi s¹ ¿ywice epoksydowe nie stanowi¹ naj-
lepszego lepiszcza dla magnetycznych cz¹stek. Jednak¿e
dobrze dobrane parametry procesu produkcji da mo¿li-
woœæ ³¹czenia nimi magnetycznych cz¹stek w taki sposób
aby ograniczyæ spadek wartoœci nasycenia magnetyczne-
go oraz zahamowaæ wzrost wartoœci pola koercji.

LITERATURA

[1] Œledziona J., Podstawy technologii kompozytów, Wyd. PŒl., Gli-
wice (1998).

[2] Boczkowski A., Kapuœciñski J., Puci³kowski K., Wojcie-
chowski S., Kompozyty, Wyd. PW, Warszawa (2000).

[3] Posmyk A., Myalski J., Hybrid Composites With Ceramic Rein-

forcing Phase Modified By Solid Lubricants Destined For Vehicle

Subassemblies, Composites Theory and Practice, 13: 2 (2013)
135-140.

[4] Leski A., Weso³owski M., Stefaniuk M., Evaluation Of Mobile,
Composite Airfield Mat, Composites Theory and Practice 12: 4
(2012).

[5] Nabia³ek M., W³aœciwoœci magnetyczne i mikrostruktura kom-

pozytów wytworzonych na bazie amorficznego wype³niacza

Fe61Co10Y8Zr1B20 spajanego ¿ywic¹ epoksydow¹, Przetwórstwo
Tworzyw nr 1 (2014) 56–61.

[6] Pietrusiewicz P., Nabia³ek M., Doœpia³ M., Bukowska A.,
Wp³yw wielkoœci frakcji proszku amorficznego Fe61Co10Y8W1B20

na w³aœciwoœci magnetyczne i mechaniczne kompozytu w osnowie

polimerowej, Przetwórstwo Tworzyw nr 1 (2014) 76–81.
[7] Nowosielski R., Wys³ocki J.J., Wnuk I. i inni, Ferromagnetic

properties of polymer nanocomposites containing Fe78Si9B13 pow-

der particles, Journal of Materials Processing Technology
162–163 (2005) 242–247.

[8] Janta T., Wêgliñski B., Wp³yw rodzaju dielektryku na w³aœci-

woœci dielektromagnetyków, Kompozyty nr 3 (2003) 165–171.

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 3 (maj – czerwiec) 2015

W³aœciwoœci magnetyczne kompozytów z amorficznym wype³niaczem wytworzone przy ró¿nym czasie nacisku 213

Rys. 3. Statyczne pêtle histerezy zmierzone dla badanych próbek kompozytów wytworzonych przy sta³ym ciœnieni i ró¿nych czasach prasowania: a –

10 s, b – 25 s, c – 120 s oraz d – powiêkszenie obszaru gdzie badane próbki osi¹gaj¹ stan nasycenia magnetycznego przy indukcji magnetycznej

wynosz¹cej 2 T


