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Zastosowanie ¿ywicy epoksydowej Epidian 100 jako osnowy w kompozytach

magnetycznych

Streszczenie. W pracy przedstawiono przyk³adowe wyniki badañ w³aœciwoœci magnetycznych oraz struktury
kompozytów zbudowanych z ¿ywicy epoksydowej Epidian 100 oraz amorficznego wype³niacza o w³aœciwoœciach
magnetycznych magnetycznie miêkkich. Na podstawie analizy badañ struktury wykonanych za pomoc¹ dyfrakto-
metru rentgenowskiego mo¿na stwierdziæ, ¿e badane kompozyty posiada³y strukturê amorficzn¹, co w rezultacie
jest potwierdzeniem amorficznoœci metalicznego wype³niacza. Podstawowe parametry opisuj¹ce materia³ magne-
tycznie miêkkie, tj. magnetyczna polaryzacja oraz pole koercji w badanych kompozytach zmieniaj¹ siê w zale¿noœci
od iloœci diamagnetycznego lepiszcza lub frakcji stosowanego wype³niacza. W przypadku kompozytów magnetycz-
nych ju¿ niewielka iloœæ diamagnetycznej ¿ywicy epoksydowej Epidian 100 jest powodem gwa³townego pogorsze-
nia parametrów magnetycznie miêkkich.

THE USE OF EPOXY RESIN EPIDIAN 100 AS MATRIX IN MAGNETIC COMPOSITES
Summary. The paper presents an example of the results of the magnetic properties and structure of composites
made of epoxy resin Epidian 100 and amorphous filler with magnetically soft magnetic properties. From the struc-
ture analysis made using the X-ray diffractometer can be concluded, that the examined composites had an amor-
phous structure, which in turn confirms the amorphous content of the filler metal. The basic parameters describing
the soft magnetic material, i.e. magnetic polarization and the coercive field in the studied composites vary depending
on the amount of binder or on diamagnetic fraction of the filler used. In the case of magnetic composites even a small
quantity of Epidian 100 diamagnetic epoxy resin causes rapid deterioration of soft magnetic parameters.

1. WPROWADZENIE

Materia³y kompozytowe stanowi¹ jedn¹ z najliczniej-
szych grup materia³ów, które stosowane s¹ z powodze-
niem w wielu ga³êziach przemys³u [1, 2]. Kompozyty na-
le¿y klasyfikowaæ ze wzglêdu na ich sposób wytworzenia
i zastosowany wype³niacz [3]. Generalnie dzieli siê je na
trzy grupy: kompozyty warstwowe, kompozyty w³óknis-
te oraz kompozyty ziarniste [3, 4]. Ostatnia z tych grup
kompozytów daje mo¿liwoœæ wytworzenia tzw. kompo-
zytów magnetycznych. Du¿¹ zalet¹ kompozytów prosz-
kowych jest ich dobra formowalnoœæ, co daje mo¿liwoœæ
wytwarzania próbek zamkniêtych (np. toroidów).
W przypadku kompozytów magnetycznych istotnym
czynnikiem jest mo¿liwoœæ zamkniêcia obiegu strumienia
magnetycznego. W rdzeniach magnetycznych korzyst-
nym jest upakowanie jak najwiêkszej iloœci wype³niacza
magnetycznego, który jest spajany przy u¿yciu ró¿nego
rodzaju ¿ywic [5, 6]. Maksymalna iloœæ magnetycznego
wype³niacza w kompozycie jest czynnikiem decydu-
j¹cym o jego dobrych w³aœciwoœciach magnetycznych,
a w szczególnoœci magnetycznie miêkkich. Dobrze prze-
badan¹ i nadaj¹c¹ siê jako lepiszcze kompozytów magne-
tycznych jest ¿ywica epoksydowa Epidan 100. ¯ywica ta
po wymieszaniu z acetonem i póŸniejszym jego odparo-
waniu dobrze wi¹¿e cz¹stki wype³niacza. W procesie
cieplno-chemicznego utwardzania nadawane s¹ kompo-
zytowi jego w³aœciwoœci mechaniczne. W przypadku
kompozytów magnetycznych w³aœciwoœci mechaniczne
nie s¹ najbardziej istotne. W magnetycznych kompozy-
tach proszkowych to w³aœciwoœci u¿ytkowe tj. przenikal-

noœæ, pole koercji, czy magnetyczna polaryzacja maj¹ naj-
wiêksze znaczenie. Coraz czêœciej kompozyty magne-
tyczne proszkowe u¿ywane s¹ do budowy magnetowo-
dów w urz¹dzeniach elektrycznych [7, 8]. ¯ywica epo-
ksydowa Epidian 100 jest jedn¹ z wielu jakie mo¿na sto-
sowaæ do spajania cz¹stek magnetycznego proszku. Inny-
mi materia³ami spajaj¹cymi magnetyczne proszki, które
dobrze nadaj¹ siê do wytwarzania kompozytów magne-
tycznych s¹: Amicon SE 617, Araldit K-600, czy ¿ywica
Epoksydowa Epidian 101. Kompozyty proszkowe mag-
netyczne nale¿y dzieliæ ze wzglêdu na technologie ich
wykonania na: spieki oraz dielektromagnetyki i magneto-
dielektryki [9]. W zale¿noœci od oczekiwanych w³aœci-
woœci metaliczny wype³niacz w kompozycie mo¿na od-
prê¿aæ lub doprowadziæ do jego nanokrystalizacji lub
krystalizacji. Od prawie 30 lat produkowane s¹ magneto-
wody kompozytowe spiekane na bazie ¿elazowego wy-
pe³niacza. W ostatnich kilkunastu latach wzros³o znacz-
nie zainteresowanie kompozytami magnetycznymi typu
dielektromagnetyk. W dielektromagnetykach metaliczne
cz¹stki s¹ izolowane dielektrykiem w postaci ¿ywicy np.
Epidian 100, co znacz¹co wp³ywa na poprawê ich strat-
noœci dieletrycznej i zwiêkszon¹ rezystywnoœæ. Niestety
dielektryczna otoczka cz¹stek magnetycznych wp³ywa
negatywnie na takie parametry jak magnetyczna polary-
zacja nasycenia, przenikalnoœæ, czy pole koercji. W przy-
padku kompozytów z amorficznym wype³niaczem mag-
netycznym o w³aœciwoœciach magnetycznie miêkkich
mo¿na je stosowaæ przy szybkich cyklach przemagneso-
wania czego nie da³o siê wykonaæ dla spieków. General-
nie dla tego rodzaju kompozytów istnieje mo¿liwoœæ trój-
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wymiarowego rozk³adu strumienia magnetycznego
w magnetowodzie, formowanie skomplikowanych
kszta³tów niewykonalnych z blach transformatorowych,
pominiêcie wielu procesów technologicznych podczas
wytwarzania magnetowodu, uzyskania du¿ych oszczêd-
noœci w produkcji oraz ³atwego recyklingu. Obecnie kreo-
wane jest d¹¿enie do globalnej miniaturyzacji, co sprzyja
rozwojowi magnetowodów kompozytowych. Nowoczes-
ne urz¹dzenia specjalnego wykonania pracuj¹ przy du-
¿ych czêstotliwoœciach, co równie¿ jest czynnikiem wp³y-
waj¹cym na gwa³towny rozwój magnetycznych kompo-
zytów. Zgodnie z wprowadzonymi dyrektywami unijny-
mi odnoœnie recyklingu elementów elektrotechnicznych
kompozyty magnetyczne osi¹gnê³y przewagê w stosun-
ku do komercyjnie wytwarzanych rdzeni magnetycz-
nych.

W pracy przedstawiono przyk³adowe wyniki badañ
struktury oraz w³aœciwoœci magnetycznych dla próbek
kompozytów z magnetycznym wype³niaczem o struktu-
rze amorficznej i ró¿nym udziale ¿ywicy epoksydowej
Epidian 100.

2. MATERIA£Y I METODYKA BADAÑ

Wytworzone kompozyty zbudowane by³y z metalicz-
nego amorficznego wype³niacza oraz ¿ywicy epoksydo-
wej Epidian 100. Udzia³ procentowy wype³niacza wyno-
si³ od 96% do 98% resztê stanowi³o lepiszcze Epidian 100.
Wstêpny wsad do wytworzenia amorficznych p³ytek
wykonano poprzez topienie ³ukowe sk³adników stopu.
Próbki masywnych stopów amorficznych
Fe61Co10Y8Mo1B20 by³y wytwarzane za pomoc¹ aparatury
badawczej, w której wykorzystywana jest metoda zasysa-
nia ciek³ego stopu do miedzianej formy. Proces produk-
cyjny zarówno wlewków, jak i amorficznych p³ytek wy-
konano w atmosferze gazu ochronnego (argonu). Amor-
ficzne p³ytki poddano procesowi niskoenergetycznego
rozkruszania w moŸdzierzu ceramicznym, w acetonie.
Nastêpnie po osuszeniu amorficzny proszek zosta³ prze-
siany na zestawie sit. Wyodrêbniono kilka frakcji prosz-
ków 25÷50 µm, 50÷100 µm oraz 100÷200 µm. Do dalszych
badañ wykorzystano proszki z frakcji 100÷200 µm. Wyse-
lekcjonowane proszki wymieszano z ¿ywic¹ epoksydow¹
Epidian 100 przy udziale acetonu. Tak¹ mieszankê po
wstêpnym osuszeniu poddano prasowaniu w prasie hyd-
raulicznej (5 MPa w czasie 30 s).

Strukturê kompozytów magnetycznych badano z wy-
korzystaniem dyfrakcji promieni rentgenowskich. U¿yty
w badaniach aparat rentgenowski firmy BRUKER (AD-
VANCED D8) wyposa¿ony by³ w lampê rentgenowsk¹ uz-
brojon¹ w anodê miedzian¹ (	 = 1,54056 Å). Badane próbki
naœwietlano promieniami Röntgena w zakresie k¹ta 2
 od
30° do 100° ze skokiem pomiarowym 0,02° i czasem pomia-
ru 5 s. Próbki umieszczono na obrotowym stoliku, a bada-
nia zrealizowano w temperaturze pokojowej.

Zdjêcia powierzchni próbek otrzymano za pomoc¹
mikroskopu metalograficznego DM2700 M firmy Leica.

Badania mikrotwardoœci wykonano z u¿yciem mikro-
twardoœciomierza FutureTech 740. Dla ka¿dej z próbek

zrobiono dwadzieœcia prób przy sile nacisku 980,7 mN
i czasie 6 s. Skrajne wartoœci zosta³y odrzucone, a z pozo-
sta³ych obliczono wartoœæ œredni¹. B³¹d pomiaru mieœci³
siê w zakresie ±12HV100.

Pomiary magnetyczne zale¿noœci M-H wykonano
w temperaturze pokojowej przy zastosowaniu magneto-
metru wibracyjnego firmy LakeShore 7301. Maksymalne
natê¿enie pola magnetycznego przy jakim pracuje u¿yty
w badaniach magnetometr wibracyjny to 2 T. Na podsta-
wie analizy statycznych pêtli histerezy magnetycznej
wyznaczono takie parametry jak: pole koercji – Hc oraz
magnetyczn¹ polaryzacjê – µ0M.

3. WYNIKI BADAÑ

Rysunek 1 przedstawia obrazy dyfrakcji promieni
Röntgena dla badanych próbek kompozytów z metalicz-
nym wype³niaczem ze stopu amorficznego
Fe61Co10Y8Mo1B20.

Przedstawione na rysunku 1 dyfraktogramy rentge-
nowskie dla uzyskanych próbek o ró¿nej zawartoœci ¿y-
wicy Epidian 100 s¹ podobne i sk³adaj¹ siê jedynie z sze-
rokich maksimów. Maksima te s¹ typowe dla materia³ów
o strukturze amorficznej. Dla próbek amorficznych nie
ma mo¿liwoœci okreœlenia wzorca tak jak w przypadku
materia³ów krystalicznych. Dlatego przy u¿yciu dyfrakcji
promieni Röntgena dok³adne opisanie struktury dla ma-
teria³ów amorficznych nie jest mo¿liwe, a obserwowany
dyfraktogram rentgenowski stanowi jedynie potwierdze-
nie braku korelacji k¹towych w u³o¿eniu atomów oraz
periodycznoœci uk³adów atomów. Oznacza to, ¿e dla ob-
serwowanych próbek oddzia³ywania miêdzy atomami
maj¹ charakter oddzia³ywañ bliskiego zasiêgu.

Na rysunku 2. zamieszczone s¹ zdjêcia struktury ba-
danych kompozytów z widocznymi odciskami pirami-
dek Vickersa.
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Rys. 1. Obrazy dyfrakcji Röntgena uzyskane dla badanych próbek kom-
pozytu z amorficznym wype³niaczem Fe61Co10Y8Mo1B20.o ró¿nej za-
wartoœci ¿ywicy Epidian 100



Zawartoœæ ¿ywicy epoksydowej Epidian 100 nie mia³a
wp³ywu na mikrotwardoœæ kompozytów z amorficznym
wype³niaczem ze stopu Fe61Co10Y8Mo1B20. Statyczne pêtle
histerezy magnetycznej uzyskane dla badanych kompo-
zytów oraz próbki l i te j z amorficznego stopu
Fe61Co10Y8Mo1B20 przedstawione s¹ na rysunku 3.

Przedstawione na rysunku 3 statyczne pêtle histerezy
magnetycznej s¹ typowe jak dla materia³ów ferromagne-
tycznych o w³aœciwoœciach magnetycznie miêkkich. Mo¿-
na zauwa¿yæ, ¿e dla próbki amorficznej w³aœciwoœci mag-
netycznie miêkkie s¹ najlepsze: µ0Ms–1,17 T i Hc–42 A/m,
natomiast po dodaniu dielektrycznej ¿ywicy Epidian 100
dosz³o do ich gwa³townego pogorszenia. Przyczyn¹
wzrostu wartoœci pola koercji oraz zmniejszenia magne-
tycznej polaryzacji nasycenia jest wp³yw niemagnetycz-
nego lepiszcza, które przedziela magnetyczne cz¹stki. W
tym przypadku magnetyczne oddzia³ywania wymienne
zostaj¹ os³abione i pomiêdzy cz¹stkami amorficznego
wype³niacza w wyniku ich rozdzielenia ¿ywic¹ Epidian
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Rys. 2. Zdjêcia powierzchni badanych próbek z amorficznym wype³nia-
czem ze stopu Fe61Co10Y8Mo1B20 dla trzech analizowanych zawartoœci
¿ywicy Epidian 100 z widocznymi odciskami po teœcie mikrotwardoœci

Rys. 3. Statyczne pêtle histerezy uzyskane dla badanych próbek z amor-
ficznym wype³niaczem ze stopu Fe61Co10Y8Mo1B20 o trzech zawartoœ-
ciach ¿ywicy Epidian 100 oraz dla czystego stopu



100 dochodzi do zwiêkszenia udzia³u oddzia³ywañ dale-
kozasiêgowych w postaci oddzia³ywañ dipolowych.
Dane uzyskane z analizy statycznych pêtli histerezy mag-
netycznej zebrane zosta³y w tabeli 1.

Tabela 1. Dane uzyskane z analizy statycznych pêtli histerezy
zmierzonych dla badanych kompozytów z amorficznym wy-
pe³niaczem ze stopu Fe61Co10Y8Mo1B20 o zawartoœci ¿ywicy Epi-
dian 100 od 2–4% i masywnego stopu amorficznego

Udzia³ % Epidian 100 µ0Ms [T] Hc [A/m]

0% 1,17 (2) 42 (2)

2% 0,90 (2) 1343 (2)

3% 0,80 (2) 1092 (2)

4% 0,69 (2) 1134 (2)

4. PODSUMOWANIE

W pracy przedstawiono wyniki badañ mikrostruktu-
ry oraz w³aœciwoœci magnetycznych kompozytów z³o¿o-
nych z amorficznego wype³niacza ze stopu
Fe61Co10Y8Mo1B20 po³¹czonych lepiszczem z ¿ywicy epo-
ksydowej Epidian 100. Na podstawie przeprowadzonych
badañ stwierdzono, ¿e udzia³ ¿ywicy epoksydowej Epi-
dian 100 w stosunku wagowym 2–4% nie ma wiêkszego
wp³ywu na wartoœæ HC i na podstawie przeprowadzo-
nych badañ nie stwierdzono ¿adnej zale¿noœci: udzia³u
Epidian 100 na HC. Oczywistym jest jednak fakt, ¿e samo
dodanie ¿ywicy epoksydowej Epidian 100, która jest di-
elektrykiem wp³ywa na gwa³towny wzrost wartoœci pola
koercji. Obserwowany wzrost wartoœci pola koercji
zwi¹zany jest ze zmian¹ mechanizmu magnesowania ba-
danych próbek, w których w wyniku dodania dielektryka
otaczaj¹cego poszczególne ziarna magnetyczne dosz³o
do konkurencji miêdzy bliskozasiêgowymi oddzia³ywa-
niami wymiennymi a dalekozasiêgowymi oddzia³ywa-
niami dipolowymi. W przypadku magnetycznej polary-

zacji nasycenia rozrzedzenie magnetycznej osnowy di-
elektryczn¹ ¿ywic¹ mia³o wp³yw na zmniejszenie mo-
mentu magnetycznego materia³u, co odzwierciedlone
zosta³o spadkiem wartoœci saturacji magnetycznej. Zale¿-
noœæ ¿ywicy Epidian 100 w kompozycie mia³a wp³yw na
wartoœæ µ0MS. Zaobserwowano, ¿e wraz ze wzrostem
udzia³u ¿ywicy epoksydowej Epidian 100 obserwowano
spadek magnetycznej polaryzacji nasycenia.

LITERATURA

[1] 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

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

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

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

[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
powder particles, Journal of Materials Processing Technology
162–163 (2005) 242–247

[8] Lachowicz H., Magnetyki amorficzne, Wiedza i ¯ycie 9 (1997)
[9] Janta T., Wêgliñski B., Wp³yw rodzaju dielektryku na w³aœci-

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

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 2 (marzec – kwiecieñ) 2015

142 Marcin NABIA£EK


