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Wp³yw wielkoœci frakcji proszku amorficznego Fe60Co10Y8W1B20

na w³aœciwoœci magnetyczne i mechaniczne kompozytu w
osnowie polimerowej

Wp³yw wielkoœci frakcji proszku amorficznego Fe60Co10Y8W1B20

na w³aœciwoœci magnetyczne i mechaniczne kompozytu
w osnowie polimerowej

Streszczenie: W pracy badano wp³yw wielkoœci frakcji amorficznego proszku wi¹zanego polime-

rem na w³aœciwoœci magnetycznie miêkkie i mechaniczne. Proszek zosta³ otrzymany poprzez nis-

koenergetyczne mielenie amorficznej p³ytki wytworzonej metod¹ wt³aczania ciek³ego stopu do

miedzianej formy. Na podstawie badañ dyfrakcji promieni rentgenowskich stwierdzono, ¿e kom-

pozyty mia³y strukturê amorficzn¹. Wykorzystuj¹c magnetometr wibracyjny zmierzono sta-

tyczne pêtle histerezy magnetycznej, na podstawie których wyznaczono parametry takie jak:

magnetyzacja nasycenia (m0Ms) oraz pole koercji (Hc). Zmierzono mikrotwardoœæ wykorzystuj¹c

metodê Vickersa. Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e wielkoœæ amorficznych

cz¹stek istotnie wp³ywa na zmianê parametrów magnetycznych jak i mechanicznych badanych

kompozytów. Dodatkowo stwierdzono, ¿e osnowa polimerowa izoluj¹ca amorficzne cz¹stki wp³y-

nê³a na pogorszenie parametrów magnetycznie miêkkich w porównaniu do masywnych p³ytek.

THE INFLUENCE OF POWDER FRACTION ON MAGNETIC AND MECHANICAL

PROPERTIES OF A RESIN BONDED COMPOSITE MADE FROM AMORPHOUS

METALLIC Fe60Co10Y8W1B20 POWDER

Summary. In the paper investigates the effect of the volume fraction of amorphous powders on

the soft magnetic and mechanical properties. The powder was obtained by low-energy milling of

amorphous plates produced by the injection of a liquid alloy into a copper mold. On the basis of

X-ray diffraction, it was found that the composites had an amorphous structure. Using the vibra-

ting sample magnetometer, the static hysteresis loops were measured, on which basis the basic

magnetic parameters such as saturation magnetization (m0Ms) and the coercive field (Hc) were

determined. Microhardness was measured using the Vickers method. From the examinations, it

was found that the size of the amorphous particles significantly influences the change of magnetic

and mechanical parameters of the studied composites. Additionally it was found that the polyme-

ric matrix insulating the amorphous particles affected the deterioration of soft magnetic parame-

ters in comparison to the massive plates.

1. WPROWADZENIE

Zarówno materia³y nanokrystaliczne jak i
amorficzne, posiadaj¹ce bardzo dobre w³aœci-
woœci magnetyczne i mechaniczne, znalaz³y
zastosowanie w ró¿nych ga³êziach przemys³u

[1-2]. Najbardziej popularne i najczêœciej wy-
korzystywane szk³a metaliczne s¹ w kszta³cie
cienkich taœm [3-5]. Ze wzglêdu na kszta³t
i du¿¹ kruchoœæ komercyjnie produkowanych
szkie³ metalicznych, zastosowanie ich by³o w
du¿ym stopniu ograniczone. Dlatego te¿ w ce-
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lu rozszerzenia mo¿liwoœci aplikacyjnych tych
materia³ów zaczêto eksperymentowaæ nano-
krystalizuj¹c i krusz¹c taœmy, a nastêpnie do-
daj¹c do powsta³ego z nich proszku materia³u
wi¹¿¹cego w postaci polimeru termo- lub che-
moutwardzalnego [6-7]. Umo¿liwi³o to wy-
tworzenie nanokrystalicznych kompozytów
o dowolnych kszta³tach zale¿nych jedynie od
kszta³tu osnowy, w której s¹ wytwarzane.
Kompozyty te s¹ kombinacj¹ materia³ów po-
siadaj¹cych ró¿ne w³aœciwoœci wystêpuj¹c
osobno, natomiast tworz¹ lepsze lub nowe
w³aœciwoœci wystêpuj¹c razem.

Nanokrystaliczne kompozyty posiadaj¹ do-
bre w³aœciwoœci magnetyczne, które zale¿¹ w
du¿ym stopniu od wielkoœci cz¹stek materia³u
magnetycznego i osnowy polimerowej [8-9].

Celem pracy by³o zbadanie wp³ywu osno-
wy polimerowej oraz wielkoœci cz¹stek prosz-
ku amorficznego materia³u magnetycznego
Fe61Co10Y8W1B20 na w³aœciwoœci mechaniczne
i magnetyczne kompozytu w osnowie polime-
rowej.

2. MATERIA£, APARATURA
I METODYKA BADAÑ

Materia³ badañ w postaci p³ytek wytworzo-
no z wlewka stopu Fe61Co10Y8W1B20, który zos-
ta³ przygotowany z pierwiastków o wysokiej
czystoœci: Fe – 99,99%, Co – 99,99%, Y – 99,99%,
W – 99,99%. Bor dodawany by³ w postaci stopu

Fe – B o znanym sk³adzie chemicznym. W celu
ujednorodnienia struktury polikrystalicznej
wlewki przetapiano kilkukrotnie w piecu ³u-
kowym. Nastêpnie wytworzono, metod¹ wt³a-
czania ciek³ego stopu do miedzianej ch³odzo-
nej ciecz¹ formy, amorficzne p³ytki o gruboœci
0,5 mm.

P³ytki zosta³y pokruszone niskoenergetycz-
n¹ metod¹ rozdrabniania polegaj¹c¹ na rêcz-
nym rozkruszaniu materia³u w moŸdzierzu.
Uzyskany proszek podzielono na trzy frakcje
w przedzia³ach wielkoœci cz¹stek: 20 – 50 µm,
50 – 100 µm i 100 – 200 µm wykorzystuj¹c od-
powiedni zestaw sit. Tak przygotowany mate-
ria³ zosta³ wykorzystany to wytworzenia kom-
pozytów. Jako œrodek wi¹¿¹cy, uzyskane
wczeœniej ferromagnetyczne cz¹stki, zosta³
u¿yty Epidian 100 w proporcji 3 % wag. dla
ka¿dej z frakcji. Z przygotowanej mieszaniny
Epidianu i ferromagnetycznych cz¹stek o okre-
œlonych frakcjach wytworzono materia³ badañ
w postaci pastylek o gruboœci 1 mm i œrednicy
0,5 mm. Pastylki uzyskiwano na prasie (Rys.1)
pod ciœnieniem 5 MPa i czasie prasowania 30 s.
Utwardzenie ¿ywicy odbywa³o siê w tempera-
turze 150°C przez 1h.

Strukturê badanych materia³ów w stanie
wyjœciowym (proch), przed jak równie¿ po
wytworzeniu kompozytów, badano za pomoc¹
dyfraktometru rentgenowskiego (XRD) firmy
BRUKER wyposa¿onego w lampê z anod¹
miedzian¹ o promieniowaniu charakterystycz-
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Rys. 1. Schemat procesu wytwarzania pastylek materia³ów ferromagnetycznie miêkkich w osnowie polimerowej [10]



nym CuKa, o d³ugoœci fali l = 1,54056 Å. Bada-
nia XRD wykonano w zakresie k¹ta od 30° do
100° z krokiem pomiarowym 0,01° i czasie
naœwietlania 2 s.

Obserwacje powierzchni próbek wykonano
przy pomocy mikroskopu metalograficznego
DM2700 M firmy Leica.

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

Pomiar mikrotwardoœci dla p³ytki amorficz-
nej oraz dla kompozytów wykonano z wyko-
rzystaniem metody Vickersa przy u¿yciu mi-
krotwardoœciomierza FutureTech 760. Wszyst-
kie odciski by³y wykonane na powierzchni
próbek ze sta³ym obci¹¿eniem 0,1 kG.

3. WYNIKI I ICH ANALIZA

Na rysunku 2 przedstawiono obrazy dyf-
rakcji promieni rentgenowskich dla proszku

przed po³¹czeniem z materia³em wi¹¿¹cym jak
i dla pastylek zwi¹zanych ¿ywic¹.

Mo¿na zauwa¿yæ ¿e dyfraktogramy przed-
stawione na rysunku 2 sk³adaj¹ siê jedynie
z szerokich rozmytych maksimów. Maksima
takie œwiadcz¹ o tym, ¿e drobiny stopu
Fe61Co10Y8W1B20 po niskoenergetycznym mie-
leniu nie uleg³y krystalizacji oraz, ¿e tempera-
tura utwardzania ¿ywicy nie wp³ynê³a na
zmianê struktury amorficznych cz¹stek.
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Rys. 2. Obrazy dyfrakcji promieni rentgenowskich zare-

jestrowane dla kompozytów a) 100 – 200, b) 50 – 100,

c) 20 – 50, d) lita p³ytka

Rys. 3. Rysunek próbki – a) oraz obrazy mikroskopowe powierzchni próbek: b) frakcja 20–50 µm; c) frakcja 50–100 µm;

d) frakcja 100–200 µm



Strukturê powierzchni badanych pastylek
dla ka¿dej z frakcji przedstawiono na rysunku
3. Obserwacje powierzchni wykaza³y ewident-
ne ró¿nice pomiêdzy wielkoœci¹ cz¹stek prosz-
ku dla ka¿dej z frakcji.

W³aœciwoœci magnetyczne próbek stopu
Fe61Co10Y8W1B20 dla litej p³ytki jak i proszku
wi¹zanego ¿ywic¹ analizowano na podstawie
statycznych pêtli histerezy magnetycznej
przedstawionych na rysunku 4.

Porównanie w³aœciwoœci magnetycznych
litej p³ytki i wytworzonych z niej proszków
zwi¹zanych polimerem zestawiono w Tab. 1.
Analiza statycznych pêtli histerezy magne-
tycznej wykaza³a, ¿e nast¹pi³o obni¿enie mag-
netyzacji nasycenia (m0Ms) z 1,19 T dla próbki
w postaci p³ytki do 1,10 T dla proszku wi¹za-
nego polimerem oraz wzrost pola koercji (Hc) z
24 A/m dla próbki w postaci p³ytki do » 3 kA/m
dla proszku wi¹zanego polimerem. Równie¿
wielkoœæ frakcji istotnie wp³ywa na w³aœciwoœ-
ci magnetyczne tj. wraz ze zmniejszaniem siê
wielkoœci cz¹stek nastêpowa³ wzrost pola
koercji (Hc) z » 2,6 kA/m do » 2,9 kA/m. Nato-
miast wielkoœæ frakcji nie wp³ynê³a w istotnym

stopniu na wartoœæ magnetyzacji nasycenia
(m0Ms) badanych kompozytów.

Na rysunku 5 przedstawiono przyk³adowe
zdjêcie odcisku piramidki Vickersa wykonane
dla stopu Fe61Co10Y8W1B20 w osnowie polime-
rowej o frakcji 50 – 100 µm. Wartoœæ mikro-
twardoœci dla kompozytów zmienia³a siê wraz
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Rys. 4. Statyczne pêtle histerezy magnetycznej zmierzone dla materia³u w postaci p³ytki (a) oraz dla kompozytów

o ró¿nej frakcji b) 100-200 µm, c) 50-100 µm, d) 20-50 µm, równie¿ przedstawione inserty magnetyzacji nasycenia

i pola koercji

Rys. 5. Przyk³adowe zdjêcia odcisków piramidek wykona-

nych dla próbki kompozytu Fe61Co10Y8W1B20 o frakcji

50 – 100 µm



z frakcj¹. Próbka wytworzona z frakcji o wiel-
koœci cz¹stek 20 – 50 µm posiada³a najwiêksza
mikrotwardoœæ 1025 µHV0.1.

Dla próbek wytworzonych z proszku o
frakcji 50 – 100 µm i 100 – 200 µm mikrotwar-
doœæ by³a ni¿sza i wynosi³a kolejno 957 i 854
µHV0.1. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wraz ze zmniej-
szaniem cz¹stek proszku nastêpuje wzrost

wartoœci mikrotwardoœci kompozytu, która
zbli¿a siê do wartoœci mikrotwardoœci litej
p³ytki (Rys. 6.). Wyniki pomiarów mikrotwar-
doœci zosta³y zestawione w Tab. 1.

Tab. 1. Zestawienie parametrów uzyskanych z
analizy statycznych pêtli histerezy magnetycznej
oraz wyniki pomiarów mikrotwardoœci

m0Ms [T] Hc [A/m] µHV0.1

p³ytka 1,19 (± 0.07) 24 (± 2) 1214 (± 20)

20-50 µm 1,10 (± 0.07) 2941 (± 2) 1025 (± 20)

50-100 mm 1,10 (± 0.07) 2753 (± 2) 957 (± 20)

100-200 mm 1,12 (± 0.07) 2627 (± 2) 854 (± 20)

Jak wynika z Tab. 1, pomiêdzy mikrotwar-
doœci¹, polem koercji i gradacj¹ cz¹stek wy-
pe³niacza zachodzi pewna zale¿noœæ. Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e wraz ze zwiêkszaniem siê meta-
licznych cz¹stek wchodz¹cych w sk³ad kom-

pozytu zmniejsza siê wartoœæ pola koercji oraz
mikrotwardoœæ. Wynik taki jest doœæ istotny
jeœli chodzi o projektowanie nowoczesnych
transformatorów zbudowanych na bazie kom-
pozytowych rdzeni magnetycznych. Rdzenie
magnetyczne o du¿ej twardoœci mog¹ byæ wy-
korzystane do budowy urz¹dzeñ elektrotech-
nicznych specjalnego wykonania, np. w woj-
sku. Z danych umieszczonych w Tab. 1 wyni-
ka, ¿e najlepsze kompozyty magnetycznie
miêkkie z³o¿one z amorficznych cz¹stek ferro-
magnetycznych magnetycznie miêkkich po-
³¹czonych ¿ywic¹ Epidian 100 o du¿ej mikro-
twardoœci mo¿na otrzymaæ dla cz¹stek o
mniejszej frakcji.

4. WNIOSKI

Badane w pracy materia³y w postaci amor-
ficznych kompozytów o osnowie polimerowej
posiada³y strukturê amorficzn¹, co zosta³o
potwierdzone badaniami dyfrakcji promieni
rentgenowskich. Wielkoœæ frakcji proszku z ja-
kiego zosta³y wytworzone kompozyty mia³a
du¿y wp³yw na kreowanie parametrów za-
równo magnetycznych jak i mechanicznych.

Wraz ze wzrostem wielkoœci cz¹stek prosz-
ku mala³a wartoœæ mikrotwardoœci oraz war-
toœæ pola koercji.

Osnowa polimerowa wp³ynê³a w najwiêk-
szym stopniu na zmianê w³aœciwoœci magne-
tycznie miêkkie, zwiêkszaj¹c wartoœæ pola ko-
ercji w porównaniu do materia³u wyjœciowego
w postaci p³ytki, od 24 A/m do 2941 A/m dla
kompozytu wytworzonego z proszku o frakcji
20–50 µm.

Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e pomi-
mo negatywnego wp³ywy osnowy polimero-
wej na w³aœciwoœci magnetycznie miêkkie jak i
mikrotwardoœæ, warto badaæ amorficzne mate-
ria³y w osnowie polimerowej dla ró¿nej wiel-
koœci amorficznych cz¹stek. Jak wskazuj¹ wy-
niki badañ zamieszczonych w niniejszej pracy
jest mo¿liwoœæ sterowania parametrami u¿yt-
kowymi kompozytów z cz¹stkami amorficz-
nymi. Zmianê tych parametrów uzyskuje siê
poprzez odpowiedni dobór frakcji.
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Rys. 6. Zale¿noœæ mikrotwardoœci od wielkoœci frakcji,

z której zosta³ wytworzony kompozyt
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