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Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badañ kompozytów wykonanych na bazie stopu
amorficznego o sk³adzie chemicznym Fe60Co10Y8Zr1B20 i ¿ywicy epoksydowej. Badane próbki
mia³y kszta³t walców o takich samych wymiarach i takiej samej zawartoœci Epidianu 100. Amor-
ficzny stop objêtoœciowy zosta³ niskoenergetycznie rozkruszony i rozdzielony na trzy frakcje:
20 – 50 µm, 50 – 100 µm i 100 – 200 µm a nastêpnie zespolony przy u¿yciu Epidianu 100.
W wyniku przeprowadzonych badañ mikrostruktury stwierdzono, ¿e kompozyt na bazie meta-
licznego stopu jest amorficzny. Stwierdzono równie¿, ¿e rozwiniêcie powierzchni dla kompozytu
z³o¿onego z metalicznych drobin o frakcji 20 – 50 µm by³o najmniejsze. Mikrotwardoœæ badanych
próbek, niezale¿nie od wielkoœci metalicznych drobin by³a porównywalna. Na podstawie analizy
badañ magnetyzacji w funkcji natê¿enia pola magnetycznego wykazano, ¿e wartoœæ pola koercji
dla badanych kompozytów roœnie wraz z rozk³adem wielkoœci cz¹stek metalicznych. Pokazano
równie¿, ¿e wielkoœæ frakcji ma znikomy wp³yw na wartoœæ magnetyzacji nasycenia.

STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES OF MATERIAL COMPOSED FROM
AMORPHOUS Fe60Co10Y8Zr1B20 PARTICLES BONDED WITH EPOXY RESIN
Summary. The paper presents the studies of composites, made from amorphous alloy particles
with the chemical composition of Fe60Co10Y8Zr1B20 and epoxy resin. The investigated samples had
cylindrical shapes of the same size and contained the same weight content of Epidian 100. The
volumetric amorphous alloy was low energy-grinded and separated into three fractions: 20 – 50
µm, 50 – 100 µm and 100 – 200 µm. According to the microstructure studies, it was found that
the metal-based alloy is amorphous. It was also found, that the development of the surface of the
composite, made up of particles of metallic fraction of 20 – 50 microns, was the lowest. The micro-
hardness of the studied samples, regardless of the size of the metallic particles, was comparable.
Based on the analysis of the studies of magnetization as a function of magnetic field strength it
was shown that the coercivity field value for the analyzed composites increases with increasing
fractions of the metal particles. It was also shown that the fraction size has little effect on the
value of the saturation magnetization.

1. WPROWADZENIE

Kompozyty s¹ materia³ami popularnymi,
które zyska³y ju¿ szerokie uznanie w przemy-
œle i œwiecie nauki [1,2]. Ich ogromn¹ zalet¹ s¹:
niska cena wytworzenia, formowalnoœæ oraz
mo¿liwoœæ zaprojektowania parametrów u¿yt-
kowych. Do grupy tych materia³ów zalicza siê

równie¿ materia³y elektrotechniczne, które
mog¹ byæ wykorzystywane do budowy nowo-
czesnych, niskostratnych transformatorów [3].
Podstawowym parametrem okreœlaj¹cym ich
przydatnoœæ jako rdzeñ transformatorowy jest
ich ³atwoœæ przemagnesowania [3, 4]. Materia-
³y amorficzne, ze wzglêdu na swoje dobre
w³aœciwoœci magnetyczne tzw. miêkkie w³aœci-
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woœci magnetyczne, wykorzystywane s¹ do
budowy ekonomicznych rdzeni transformato-
rowych [3 – 5]. Jednak¿e kszta³t tych rdzeni jest
z góry narzucony, poniewa¿ wytwarzane s¹
one z taœm amorficznych, które mo¿na jedynie
zwijaæ w toroidy. Dlatego te¿ istnieje potrzeba
opracowania technologii daj¹cej mo¿liwoœæ
wytwarzania oszczêdnych magnetycznych
rdzeni transformatorowych o dowolnych
kszta³tach. Takie rdzenie mo¿na otrzymaæ
poprze formowanie ferromagnetycznych mag-
netycznie miêkkich cz¹stek w osnowie polime-
rowej.

W pracy przedstawione bêd¹ wyniki badañ
wykonane dla kompozytów zbudowanych na
bazie trzech frakcji amorficznych drobin.

2. MATERIA£Y I METODYKA BADAÑ

Materia³ badawczy wytworzony zosta³ na
bazie masywnego amorficznego stopu
Fe60Co10Y8Zr1B20, który poddano niskoenerge-
tycznemu rozkruszaniu i rozdzielono go na
trzy frakcje: 20 – 50 µm, 50 – 100 µm i 100 – 200
µm. Nastêpnie ka¿da z frakcji zosta³ zespolona
za pomoc¹ ¿ywicy epoksydowej w stosunku
wagowym: 97% metaliczne amorficzne cz¹stki
i 3% ¿ywica Epidian 100. Próbki prasowano w
prasie hydraulicznej przy nacisku 5 MPa i cza-
sie nacisku 30 s. Tak wytworzone pastylki
o wymiarach: œrednica 5 mm i wysokoœæ 2 mm,
poddano procesowi wygrzewania w tempera-
turze 150°C i czasie 2 h.

Mikrostrukturê próbek badano za pomoc¹
dyfraktometru rentgenowskiego BRUKER mo-
del ADVANCE D8, który wyposa¿ony by³ w
lampê o anodzie miedzianej (1,54056 Å). Prób-
ki naœwietlano promieniami rentgenowskimi
w zakresie k¹ta 2� od 30° do 120° z krokiem
pomiarowym 0,02° i czasem na jeden krok wy-
nosz¹cym 2 s. Sk³ad chemiczny stopu amor-
ficznego w stanie po zestaleniu okreœlono na
podstawie badañ EDS. Mikrotwardoœæ zmie-
rzono za pomoc¹ mikrotwardoœciomierza FU-
TURE TECH 780, w którym wykorzystuje siê
metodê Vickersa. Piramidkê Vickersa odciska-
no kilkukrotnie na cz¹stkach amorficznych

przy obci¹¿eniu 100 G i czasie wynosz¹cym 6 s.
Zdjêcia powierzchni badanych próbek o ró¿nej
frakcji amorficznych cz¹stek wykonano przy
u¿yciu mikroskopu metalograficznego
DM2700 M firmy Leica. Profile powierzchni
mierzono na urz¹dzeniu Hommel Tester
T1000. W³aœciwoœci magnetyczne badanych
próbek okreœlono na podstawie analizy sta-
tycznych pêtli histerezy, które zmierzono za
pomoc¹ magnetometru wibracyjnego. U¿yty
do badañ magnetycznych magnetometr wibra-
cyjny firmy Lake Shore pracowa³ w polu mag-
netycznym o natê¿eniu do 2 T.

Wszystkie badania wykonano w tempera-
turze pokojowej dla próbek utwardzonych
w stosunku wagowym: 97% metaliczne amor-
ficzne cz¹stki i 3% ¿ywicy epoksydowej.

3. WYNIKI BADAÑ

Na rysunku 1 przedstawione s¹ dyfrakto-
gramy rentgenowskie uzyskane dla badanych
próbek o ró¿nym stopniu rozdrobnienia amor-
ficznych cz¹stek.

Przedstawione na rysunku 1 obrazy dyfrak-
cji promieni rentgena s¹ typowe jak dla mate-
ria³ów amorficznych [6 – 8]. Jedynie widoczne
jest pojedyncze szerokie maksimum, zwane
halem amorficznym. Oznacza to, ¿e w czasie
niskoenergetycznego rozkruszania masyw-
nych materia³ów amorficznych nie dosz³o do
ich czêœciowej krystalizacji. Na rysunku 2 za-
mieszczone s¹ zdjêcia badanych kompozytów
dla poszczególnych frakcji.

Sk³ad chemiczny masywnego materia³u
amorficznego przed niskoenergetycznym roz-
kruszaniem zosta³ okreœlony za pomoc¹ mik-
roanalizatora EDS (Rys. 3).

Sk³ad chemiczny stopu amorficznego stoso-
wanego jako baza kompozytu by³ bardzo zbli-
¿ony do za³o¿onego sk³adu stechiometryczne-
go. Niewielkie ró¿nice od nominalnych war-
toœci poszczególnych pierwiastków, okreœlone-
go formu³¹ Fe60Co10Y8Zr1B20 sk³adu masywne-
go stopu amorficznego, spowodowane s¹ sa-
mym jego procesem produkcyjnym. Materia³
w postaci amorficznych p³ytek wytworzony
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zosta³ z wlewków wykonywanych technik¹ ³u-
kow¹. W czasie spajania sk³adników stopu za
pomoc¹ plazmy, mo¿e dochodziæ do wydmu-
chiwania spod ³uku elektrycznego o du¿ej
intensywnoœci drobinek metalicznych.

Na rysunku 4 przedstawione s¹ przyk³ado-
we odciski piramidek Vickersa wykonane dla
jednego z kompozytów.

Œrednia wartoœæ mikrotwardoœci uzyskana
dla badanych próbek kompozytów o ró¿nej
frakcji metalicznych cz¹stek jest prawie taka
sama i wynosi oko³o 1440 µHv100. Oznacza to,
¿e osnowa z Epidianu nie wp³ywa w ¿aden
sposób na uœredniony wynik mikrotwardoœci
mierzonej na powierzchni metalicznych cz¹s-
tek. Mo¿na siê by³o spodziewaæ, ¿e du¿e cz¹st-
ki bêd¹ mocniej osadzone w epoksydowej
osnowie ni¿ mniejsze, jednak takiej zale¿noœci
dla badanych kompozytów nie obserwowano.
Wyniki z badañ profilu powierzchni przedsta-
wione s¹ na rysunku 5.
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Rys. 1. Obrazy dyfrakcji rentgena uzyskane dla bada-
nych próbek

Rys. 2. Zdjêcia powierzchni badanych próbek dla trzech
analizowanych frakcji



Analizuj¹c wyniki uzyskane z pomiaru
chropowatoœci powierzchni mo¿na stwierdziæ,
¿e najwiêksz¹ wartoœci¹ parametrów Rt i Ra

cechowa³a siê próbka z najwiêksz¹ frakcj¹ me-
talicznych cz¹stek (tabela 1). Œrednia arytme-
tyczna wartoœci bezwzglêdnych wszystkich
odchyleñ profilu od œredniej (parametr Ra)
zmienia siê w sposób systematyczny, roœnie od
wartoœci najmniejszej. Podobn¹ zale¿noœæ
stwierdzono dla drugiego parametru Rt, czyli
maksymalnej wysokoœci wzniesienie – wg³ê-
bienie, gdzie Rt równie¿ ros³o w zale¿noœci od
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Rys. 4. Przyk³adowe zdjêcia odcisków piramidki Vickersa dla próbek badanego materia³u (frakcja 100 – 200 µm)

Rys. 5. Œrednia arytmetyczna profilu chropowatoœci Ra

oraz maksymalna wysokoœæ wzniesienie-wg³êbienie Rt

zmierzone dla próbek o ró¿nej frakcji: a – 20–50 µm, b –
50–100 µm, 100–200 µm, zespolonych przy u¿yciu ¿y-
wicy Epidian 100 w iloœci 3% wagowych w stosunku do
metalicznych cz¹stek

Rys. 3. Analiza sk³adu chemicznego wykonana technik¹
EDS dla badanych próbek stopu przed rozkruszeniem



wielkoœci frakcji metalicznych cz¹stek umiesz-
czonych w ¿ywicy epoksydowej.

Tab. 1. Wyniki uzyskane z pomiaru chropowatoœci
powierzchni dla badanych próbek stopu
Fe60Co5Zr10Mo5B20

Frakcja Rt [µm] Ra [µm]

20 – 50 14,16 1.83

50 – 100 17.50 2.09

100 – 200 30.51 3.06

Na rysunku 6 przedstawione s¹ statyczne
pêtle histerezy odpowiadaj¹ce badanym prób-
kom.

Wszystkie statyczne pêtle histerezy za-
mieszczone na rysunku 6 charakteryzuj¹ siê
podobnym przebiegiem. Widaæ wyraŸnie, ¿e
magnetyzacja nasycenia badanych kompozy-
tów jest prawie taka sama, co oznacza, ¿e wiel-
koœæ cz¹stek metalicznych umieszczonych w
matrycy z ¿ywicy epoksydowej nie ma zna-

cz¹cego wp³ywu na ten parametr. Zupe³nie
inaczej zachowywa³ siê drugi parametr, który
jest czêsto miar¹ przydatnoœci materia³ów
magnetycznie miêkkich jako materia³ów do
budowy rdzeni transformatorowych. W tym
przypadku odnotowano gwa³towny wzrost
pola koercji dla badanych kompozytów w sto-
sunku do masywnego materia³u amorficzne-
go. Wartoœæ pola koercji dla badanych kompo-
zytów by³ kilkadziesi¹t razy wiêksza ni¿ dla
litej próbki amorficznej. Zauwa¿ono równie¿,
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Rys. 6. Statyczne pêtle histerezy zmierzone dla badanych próbek o ró¿nej frakcji proszków umieszczonych w matrycy
epoksydowej (3% wagowe)

Tab. 2. Dane uzyskane z analizy statycznych pêtli
histerezy zmierzonych dla badanych kompozy-
tów i masywnego stopu amorficznego

Frakcja Ms [T] Hc [G]

lity stop amorficzny 1,16 0,45

20 – 50 µm 1,12 22,36

50 – 100 µm 1,14 24,50

100 – 200 µm 1,12 29,57



¿e wraz ze wzrostem wielkoœci frakcji meta-
licznych cz¹stek kompozytu wzrasta wartoœæ
jego pola koercji. W tabeli 2 zebrane zosta³y
dane okreœlone z analizy przebiegu statycz-
nych pêtli histerezy.

4. PODSUMOWANIE

Materia³y kompozytowe na bazie propono-
wanego masywnego stopu amorficznego nie
spe³niaj¹ oczekiwañ, stawianym nowoczes-
nym materia³om elektrotechnicznym wyko-
rzystywanym do budowy energooszczêdnych
rdzeni transformatorowych. Nale¿y nadmie-
niæ, ¿e dodatek 3% wagowo ¿ywicy Epidian
nie wp³ywa znacz¹co na magnetyzacjê nasyce-
nia. Niestety, izolacja ferromagnetycznych dro-
bin metalicznych ¿ywic¹ Epidian zak³óca
miêkkie w³aœciwoœci stopu amorficznego
Fe60Co10Y8Zr1B20. Nale¿y przypuszczaæ, na
podstawie zamieszczonych w tym opracowa-
niu danych doœwiadczalnych, ¿e zmniejszenie
wielkoœci metalicznych cz¹stek kompozytu
wp³ynie na zmniejszenie pola koercji. Takie
zachowanie w przebiegu statycznych pêtli his-
terezy w œrodkowej czêœci uk³adu M–H by³o
widoczne.

Podsumowuj¹c, nie nale¿y dyskwalifiko-
waæ materia³ów kompozytowych na bazie me-
talicznych cz¹stek amorficznych jako materia-
³ów elektrotechnicznych do budowy rdzeni
transformatorów. Uzyskane podczas realizacji
badañ magnetycznych rezultaty s¹ zaskaku-
j¹ce, dlatego te¿ nale¿y przeprowadziæ dodat-
kowe badania dla mniejszych gradacji amor-
ficznych cz¹stek. Zgodnie z uzyskanymi wyni-
kami badañ wielkoœæ amorficznych cz¹stek w
badanych zakresach ich gradacji nie ma wiêk-
szego wp³ywu na wartoœæ magnetyzacji nasy-
cenia kompozytu, natomiast wp³ywa na war-
toœæ pola koercji. Dla najmniejszych amorficz-
nych cz¹stek stopu Fe60Co10Y8Zr1B20 o wymia-
rach z przedzia³u 20 – 50 µm wchodz¹cych w
sk³ad kompozytu uzyskano najmniejsz¹ war-
toœæ pola koercji. Badania te wykonano kilku-
krotnie w celu potwierdzenia takiego rezulta-

tu, poniewa¿ w pracy [9] wykazano, ¿e wraz ze
zmniejszaniem wielkoœci ziarna w kompozycie
(ze sta³¹ zawartoœci¹ ¿ywicy) dochodzi do
wzrostu pola koercji. Oznacza to, ¿e dla cz¹s-
tek amorficznych stopu Fe60Co10Y8Zr1B20

o wielkoœciach mniejszych od 200 µm w stanie
amorficznym zale¿noœæ ta nie zachodzi.
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