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Streszczenie
W artykule przedstawiono technologiĊ wytwarzania oraz podstawowe wáaĞciwoĞci ¿zyczne kompozytu o cechach multiferroikowych,
których podstawowym skáadnikiem byá ferroelektromagnetyczny proszek PbFe0,5Nb0,5O3 (PFN) wiązany za pomocą Īywicy epoksydowej.
Proszki PFN otrzymano dwuetapową metodą syntezy, tzw. metodą kolumbitu, oraz mokrą metodą chemiczną - wytrącania z roztworu.
ZawartoĞü skáadników kompozytu wynosiáa 80% proszku PFN i 20% Īywicy epoksydowej. Przeprowadzono badania mikrostrukturalne,
tarcia wewnĊtrznego i podstawowych wáaĞciwoĞci dielektrycznych. Badania wykazaáy, Īe mikrostruktura i wáaĞciwoĞci kompozytu zaleĪą od metody przygotowania proszku PFN. ĩywica epoksydowa zmniejsza gĊstoĞü i obniĪa w znaczny sposób przenikalnoĞü elektryczną
próbek kompozytowych. Przy zastosowanej metodzie otrzymywania kompozytów epoksydowo-ceramicznych próbki otrzymane z proszku PFN syntetyzowanego dwuetapową metodą kolumbitu wykazaáy optymalne wáaĞciwoĞci.
Sáowa kluczowe: multiferroiki, ferroelektromagnetyki, PFN, kompozyty epoksydowe

MULTIFERROIC COMPOSITES ON THE BASIS OF PFN POWDER AND EPOXY RESIN
There are presented the technology and the basic physical properties of a multiferroic composite in the paper. Ferroelectromagnetic
powder of PbFe0.5Nb0.5O3 (PFN) was a basic component of the composite, and epoxy resin has been used as a binding material (matrix).
Two techniques were used to obtain the PFN ceramic powder: (i) a two-stage columbite method, (ii) a wet chemical method of solution
precipitation. Contents of the components were as follows: 80% PFN powder and 20% epoxy resin. Microstructural, internal friction and
basic dielectric investigations of the composites have been performed. These investigations showed that the microstructure and properties
of the composite depend on the method of PFN powder manufacturing. The epoxy resin decreases density of the material and considerably
reduces its dielectric permittivity. Epoxy/ceramic composites originated from PFN obtained by the two-stage columbite method showed
the optimal properties.
Keywords: Multiferroics, Ferroelectromagnetics, PFN, Epoxide composites

1. Wprowadzenie
Materiaáy kompozytowe to tworzywa powstaáe przez poáączenie dwóch lub wiĊcej materiaáów, z których jeden jest
fazą wiąĪącą, natomiast pozostaáe - wprowadzane w postaci ziarnistej, wáóknistej lub warstwowej - speániają rolĊ konstrukcyjną (wzmacniającą, stanowią zbrojenie) lub funkcjonalną. Skáadniki materiaáów kompozytowych oddziaáują ze
sobą, zachowując swoje wáasnoĞci, wtedy gdy nie rozpuszczają siĊ w sobie i nie tworzą nowych faz (skáadniki kompozytów oddziela powierzchnia rozdziaáu). Cenną cechą materiaáów kompozytowych jest moĪliwoĞü projektowania ich
budowy w celu uzyskania zaáoĪonych wáaĞciwoĞci konstrukcyjnych i funkcjonalnych [1-3], równieĪ w postaci warstw nanokompozytowych [4].
WaĪnym kierunkiem rozwoju funkcjonalnych kompozytów piezoelektrycznych jest áączenie komponentu piezoelektrycznego z innymi materiaáami inteligentnymi, np. magnetostrykcyjnymi, z pamiĊcią ksztaátu i innymi. Piezoelektryczne
kompozyty ceramiczno-polimerowe znalazáy zastosowanie
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gáównie do wytwarzania czujników stosowanych jako ultradĨwiĊkowe przetworniki dla urządzeĔ hydrolokacyjnych w marynarce, w medycznych systemach diagnostycznych (np. ultrasonogra¿i) oraz w nieniszczących badaniach materiaáów.
Przykáadem materiaáu kompozytowego konstrukcyjnego moĪe byü odporny na Ğcieranie cermetal, który tworzą
cząstki twardego wĊglika wolframu powiązane metaliczną
fazą kobaltową [5].
W pracy przedstawiono technologiĊ otrzymywania i podstawowe wáaĞciwoĞci funkcjonalnych kompozytów epoksydowych na bazie ferroelektromagnetycznego proszku
PbFe0,5Nb0,5O3 i Īywicy epoksydowej.

2. Technologia wytwarzania
i przeprowadzone badania
Materiaá badaĔ stanowiáy kompozytowe próbki o wáaĞciwoĞciach multiferroikowych. Podstawowym skáadnikiem
kompozytu byá proszek PbFe0,5Nb0,5O3 (PFN), natomiast
skáadnikiem spajającym byáa Īywica epoksydowa (ER). Do
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otrzymywania kompozytów wykorzystano dwa rodzaje proszku PFN syntetyzowane metodami: wytrącania z roztworu
(PFNz) oraz dwuetapową metodą kolumbitu (PFN). Stosunek procentowej zawartoĞci proszku ceramicznego i Īywicy epoksydowej wynosiá PFN:ER = 80:20.
Badania mikrostruktury oraz homogenicznoĞci rozkáadu pierwiastków, z wykorzystaniem mikrosondy rentgenowskiej metodą EPMA (Electron Probe Microbeam Analyses),
wykonano za pomocą mikroskopu skaningowego HITACHI
S-4700 z emisją polową i systemem EDS Noran Vantage.
Temperaturowe pomiary parametrów mechanicznych
(tarcia wewnĊtrznego i moduáu Younga) wykonano za pomocą relaksatora czĊstotliwoĞci akustycznych typu RAK-3 [6].
Pomiary wáaĞciwoĞci dielektrycznych przeprowadzono
przy pomocy mostka pojemnoĞci typu QuadTech 1920 Precision LCR Meter, przy czĊstotliwoĞci pola pomiarowegoQ
od 0,1 kHz do 1,0 MHz, a pomiary twardoĞci przeprowadzono z uĪyciem mikrotwardoĞciomierza Vickersa PMT-3.

2.1. Technologia proszku typu PFN
Metoda kolumbitu otrzymywania PFN polega na dwuetapowej syntezie skáadowych proszków. W pierwszym etapie
z mieszaniny prostych tlenków Fe2O3 i Nb2O5 otrzymuje siĊ
Īelazo-niobian FeNbO4, w drugim etapie, poprzez wprowadzenie do sproszkowanego FeNbO4 tlenku oáowiu PbO, uzyskuje siĊ produkt koĔcowy w postaci proszku PFN. Syntetyzowanie odbywaáo siĊ techniką kalcynacji mieszaniny proszków
(CMO) wedáug nastĊpujących reakcji: I etap: Fe2O3 + Nb2O5
ĺ 2FeNbO4; II etap: FeNbO4 + 2PbO ĺ 2PbFe0,5Nb0,5O3.
W pierwszym etapie Īelazo-niobian syntetyzowano
w temperaturze 1000°C przez 4 h, w drugim - optymalnymi warunkami syntezy mieszaniny proszków FeNbO4 i PbO
okazaáy siĊ warunki T = 800°C i t = 3 h [7]. Proszek po procesie kalcynacji rozdrabniano.
W temperaturze pokojowej PFN otrzymany metodą dwuetapowej syntezy jest jednofazowy (bez obecnoĞci fazy pirochlorowej) i posiada strukturĊ tetragonalną (P4mm) oraz
wykazuje takĪe wáaĞciwoĞci magnetyczne w niskich temperaturach [7]. Przygotowany w ten sposób proszek PFN stanowiá bazĊ do otrzymania kompozytów oznaczonych jako
PFN1-ER.
Do otrzymania proszku PbFe0,5Nb0,5O3 chemiczną metodą wytrącania z roztworu wykorzystano cytrynian Īelaza(III) C6H5O7FeuxH2O, octan oáowiu(II) (CH3COO)2Pbu3H2O
oraz etanolan niobu(V) (OC2H5)5Nb. Rozpuszczalnikiem byá
2-metoksyetanol, a stabilizatorem acetyloaceton. Do reakcji
hydrolizy wykorzystano wodĊ destylowaną. W celu odparowania rozpuszczalnika i otrzymania PFN w postaci proszku roztwór suszono lampą IR. Po wysuszeniu proszek mieszano i praĪono w temperaturze Tw = 600°C przez tw = 2 h,
celem usuniĊcia czĊĞci organicznych. Badania rentgenowskie wykazaáy obecnoĞü w PFN niewielkiej iloĞci fazy pirochlorowej [8]. Proszek wykorzystany do otrzymywania kompozytu oznaczono jako PFNz.

2.2. Technologia kompozytów
Przy otrzymywaniu nanokompozytów eposkydowo-ceramicznych wybór metody formowania zaleĪy od wymiarów
i ksztaátu wyrobów, wielkoĞci produkcji i rodzaju stosowanych

materiaáów. WĞród wielu metod otrzymywania kompozytów
moĪna wymieniü metody wytáaczania, wtrysku i prasowania.
Badane materiaáy kompozytowe dobrano dla nastĊpującej procentowej zawartoĞci skáadników: 80% proszku PFN
oraz 20% Īywicy epoksydowej (PFN80/ER20) - skáadnik wiąĪący. W pierwszym etapie otrzymania kompozytu epoksydowego, w celu zapobiegania tworzeniu siĊ pĊcherzy powietrza, mieszankĊ Īywiczną LY 5138 (100% wag.) poáączono drogą mieszania ze Ğrodkiem powierzchniowo-czynnym
BYK A 525 (1% wag.). Aby zmniejszyü lepkoĞü, kompozycjĊ
podgrzewano stopniowo do temperatury 60qC. W nastĊpnym
etapie do kompozycji dodawano utwardzacz HY 918 (90%
wag.) i przyspieszacz DY 061 (1% wag.), po czym wprowadzano proszek PFN (80% wag.). Proszek ten przed wprowadzeniem do kompozycji dodatkowo suszono i rozdrabniano. NastĊpnie caáą mieszaninĊ ogrzewano w temperaturze 70-80qC (nieustannie mieszając) do momentu, w którym
uzyskano wyraĨny wzrost lepkoĞci kompozycji czyli wstĊpne utwardzanie. Utwardzenie to uzyskano po 1-2 godzinach
ogrzewania w zaleĪnoĞci od iloĞci wprowadzonego napeániacza ceramicznego. NastĊpnym etapem byáo wylewanie
kompozycji do formy i ostateczne utwardzanie w suszarce
próĪniowej w 120qC przez 12 godzin. Ostatnią czynnoĞcią
w technologii wytwarzania kompozytów epoksydowo–ceramicznych byáa obróbka mechaniczna otrzymanych elemen-

a)

b)

c)
Rys. 1. Powstawanie pĊcherzy powietrza podczas otrzymywania
elementów kompozytowych typu PFN-ER: a) PFN1-ER, b) PFNz-ER, c) postaci próbek kompozytowych otrzymanych z proszku
spiekanego (PFN2-ER).
Fig. 1. Formation of air bubbles during manufacturing the PFN-ER
composite elements:
a) PFN1-ER, b) PFNz-ER, c) the composite samples received from
the sintered powder (PFN2-ER).
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Rys. 2. Obrazy SEM mikrostruktury przeáamu kompozytu PFN1-ER przestawiające rozmieszczenie proszku ceramicznego: a) na wiĊkszej powierzchni kompozytu (pow. 100x), b) na mniejszej powierzchni kompozytu (pow. 500x), c) w obszarze z przewagą ceramicznego
proszku (pow. 5000x), d) w obszarze z przewagą Īywicy epoksydowej (pow. 5000x), e) na granicy obszaru z duĪą iloĞcią proszku i Īywicy epoksydowej (pow. 2000x).
Fig. 2. SEM images of the microstructure of a fracture of the PFN1-ER composite showing distribution of ceramic powder: a) on a large
surface of the composite (magni¿cation x100), b) on a small surface of the composite (magni¿cation x500), c) in an area with predominance of ceramic powder (magni¿cation x5000), d) in an area with predominance of epoxy resin (magni¿cation x5000), e) on a border between areas with large amounts of powder and epoxy resin, respectively (magni¿cation x2000).

tów kompozytowych w celu nadania próbkom Īądanych
ksztaátów: dyski o Ğrednicy 10 mm i gruboĞci 1 mm lub páytki prostopadáoĞcienne (Rys. 1c).
Kompozycje otrzymane z proszków typu PFN (PFN1
i PFNz) mają tendencjĊ do aglomerowania. Powoduje to powstawanie skupisk pĊcherzy powietrza, co skutkuje zmniejszeniem gĊstoĞci próbek kompozytowych i ich wáaĞciwoĞci mechanicznych (Rys. 1a i 1b). To niekorzystne zjawisko
jest szczególnie widoczne dla próbek otrzymanych z proszku syntetyzowanego metodą wytrącania z roztworu (PFNz),
gdzie wystĊpują obszary z duĪymi pĊcherzami powietrzna (Rys. 1b). W celu wyeliminowania tworzenia siĊ porów
w kompozytach ceramiczno-epoksydowych, proszek PFN
prasowano w wypraski, a nastĊpnie spiekano w nastĊpujących warunkach: Ts = 1050qC i ts = 2 h. Po spiekaniu ceramiczne próbki zostaáy rozdrobnione i zmielone przez 15 h
w máynie kulowym na mokro. Po mieleniu proszek PFN suszono w 150qC przez 2 h. W przypadku PFN syntetyzowanego dwuetapową metodą kolumbitu pozwoliáo to na znaczną poprawĊ wáaĞciwoĞci technologicznych proszku i otrzymanie próbek kompozytowych, w postaci páytek oraz dysków
o róĪnej wielkoĞci (Rys. 1c), bez obecnoĞci porów. W dalszej czĊĞci pracy zostaną przedstawione badania kompozytowych próbek otrzymanych na bazie Īywicy epoksydowej i proszku PFN syntetyzowanego dwuetapową metodą
kolumbitu przed spiekaniem proszku PFN (PFN1-ER) oraz
po procesie spiekania (PFN2-ER).
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3. Rezultaty badaĔ
Próbki kompozytowe typu PFN-ER posiadają dobre wáaĞciwoĞci mechaniczne. Ich twardoĞü jest rzĊdu HV = 0,404
MPa w przypadku PFN-ER, natomiast dla PFNz-ER HV =
0,559 MPa.
Na obrazach SEM przekrojów poprzecznych kompozytów PFN1-ER (Rys. 2) przedstawiono sposób rozáoĪenia
proszku ceramicznego w objĊtoĞci kompozytu. Drobny proszek ceramiczny rozlokowuje siĊ w caáej jego objĊtoĞci (Rys.
2b). WystĊpują takĪe wiĊksze skupiska proszku z mniejszą
iloĞcią Īywicy epoksydowej (Rys. 2a). Przeáam kompozytowej próbki PFN1-ER poddano badaniu homogenicznoĞci
rozkáadu pierwiastków metodą EPMA. Zarówno pomiary wykonane na wiĊkszej powierzchni kompozytu (Rys. 3a), jak
i wykonane na jego mniejszej powierzchni (Rys. 3b) wykazaáy równomierne rozmieszczenie pierwiastków skáadowych
proszku PFN (oáowiu Pb, Īelaza Fe i niobu Nb) oraz Īywicy
epoksydowej reprezentowanej w tym badaniu przez zwiĊkszoną iloĞü wĊgla. Zmniejszona iloĞü Īywicy epoksydowej
(obrazowana na wykresach EPMA przez mniejszy udziaá procentowy wĊgla) wystĊpuje w obszarach o wiĊkszych skupiskach proszku ceramicznego.
W przypadku kompozytów otrzymanych z proszku PFN
poddanego spiekaniu (PFN2-ER) wyeliminowano zjawisko
powstawania porów podczas procesu technologicznego, lecz
zaobserwowano nierównomierne rozáoĪenie cząstek proszku
PFN w objĊtoĞci kompozytu (Rys. 4). Proszek umiejscawiaá
siĊ gáównie w dolnych partiach próbki. Spiekanie ceramiki
PFN w wysokiej temperaturze (1050°C) powoduje znaczny
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a)

b)
Rys. 3. Mapy rozkáadu pierwiastków w mikrostrukturze przeáamu kompozytu PFN1-ER: a) otrzymane z wiĊkszej powierzchni (Rys. 2a),
b) otrzymane z wybranego, maáego obszaru kompozytu (Rys. 2b).
Fig. 3. Images of the EPMA microstructure of a fracture of the PFN1-ER composite: a) received from a large surface, (Fig.5a), b) received
from a chosen small area of the composite (Fig. 5b).

Rys. 4. Obrazy SEM mikrostruktury przeáamu kompozytu PFN2-ER pokazujące rozmieszczenie proszku ceramicznego: a) w caáej objĊtoĞci kompozytu (pow. 100x), b) i c) w górnej czĊĞci kompozytu (powiĊkszenia odpowiednio 500x oraz 2500x), d) i e) w dolnej czĊĞci kompozytu (powiĊkszenia odpowiednio 500x oraz 2500x).
Fig. 4. SEM images of the microstructure of a fracture of the PFN2-ER composite showing distribution of ceramic powder: a) in whole capacity of the composite (magni¿cation x100), b) and c) in a top part of the composite (magni¿cations of x500 and x2500, respectively), d)
and e) in a bottom part of the composite (magni¿cations x500 and x2500, respectively).
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a)

b)
Rys. 5. Mapy rozkáadu pierwiastków w mikrostrukturze przeáamu kompozytu PFN2-ER: a) otrzymane z wiĊkszej powierzchni (Rys. 4b),
b) otrzymane z wybranego obszaru kompozytu (Rys. 4d).
Fig. 5. Images of the EPMA microstructure of a fracture of the PFN2-ER composite: a) received from a large surface, (Fig. 7a), b) received from a chosen small area of the composite (Fig. 7b).

rozrost ziaren proszku oraz ich spieczenie, co jest dobrze
widoczne na Rys. 4e. Rozrost ziaren jest jednak nierównomierny, a rozdrobnienie ceramiki po spiekaniu nie daje caákowicie jednorodnego proszku, co powoduje, Īe duĪe, ciĊĪkie frakcje proszkowe umiejscawiają siĊ w dolnej czĊĞci próbek kompozytowych, natomiast drobny proszek rozlokowuje
siĊ w caáej objĊtoĞci próbki w sposób równomierny. Potwierdzają to wykonane pomiary rozkáadu pierwiastków na odpowiednich obszarach próbek (Rys. 5). W górnej czĊĞci próbki
(Rys. 5a) rozmieszczenie proszku PFN jest równomierne (z
duĪą iloĞcią Īywicy epoksydowej), natomiast w dolnej czĊĞci
próbki (Rys. 5b) moĪna zaobserwowaü obszar o zwiĊkszonej zawartoĞci Īywicy epoksydowej (w postaci zwiĊkszonej
iloĞci wĊgla – górna czĊĞü Rys. 5b) oraz obszar o zwiĊkszonej iloĞci proszku PFN (dolna czĊĞü obrazów EPMA). NajwiĊksze aglomeraty proszku ceramicznego umiejscawiają
siĊ w najniĪszych warstwach próbki. Jest to równieĪ przyczyną obniĪenia gĊstoĞci kompozytu (Tabela 1).
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ĩywica epoksydowa stanowiąca 20% udziaáu w kompozytach PFN-ER wywoáuje znaczną redukcjĊ wartoĞci przenikalnoĞci elektrycznej (Tabela 1) w porównaniu do niekompozytowych próbek czystego PFN, dla których wielkoĞci H
są rzĊdu od kilku do kilkunastu tysiĊcy [np. 6-7].
Na temperaturowych wykresach H(T) widoczne jest charakterystyczne maksimum przenikalnoĞci elektrycznej wystĊpujące w temperaturze przemiany fazowej (Rys. 6). Temperatura przemiany fazowej jest przesuniĊta w stronĊ wyĪszych temperatur w porównaniu z temperaturą przemiany
wystĊpującą w niekompozytowej ceramice PFN [6]. JednoczeĞnie w kompozytach otrzymanych na bazie PFN wystĊpuje przesuniecie temperatury przemiany fazowej Tm, w stronĊ wyĪszych temperatur, wraz ze wzrostem czĊstotliwoĞci
pola pomiarowego oraz znaczne rozmycie przemiany fazowej. ZwiĊkszenie czĊstotliwoĞci pola pomiarowego zmniejsza wartoĞci przenikalnoĞci elektrycznej (tzw. dyspersja czĊstotliwoĞciowa). W ceramice PFN dyspersja czĊstotliwoĞciowa jest niewielka albo nie wystĊpuje wcale.
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a)

a)

b)
b)
Rys. 6. Temperaturowe zaleĪnoĞci przenikalnoĞci elektrycznej
w przypadku kompozytu typu PFN-ER, otrzymanego z proszku:
a) nie spiekanego (PFN1-ER), b) spiekanego (PFN2-ER).
Fig. 6. Temperature dependences of İ permittivity for composite
of the PFN-ER type received from the powder: a) with no sintering
(PFN1-ER), b) with sintering (PFN2-ER).

Próbki kompozytowe PFN1-ER otrzymane z proszku
PFN nie spiekanego wykazują wyĪsze wartoĞci przenikalnoĞci elektrycznej w porównaniu z próbkami kompozytowymi otrzymanymi z proszku PFN poddanego spiekaniu
(PFN2-ER). Powodem zmniejszenia wartoĞci przenikalnoĞci elektrycznej w PFN2-ER moĪe byü efekt nierównomiernego rozáoĪenia proszku ceramicznego w objĊtoĞci próbki,
który wywoáuje takĪe wiĊksze rozmycie przemiany fazowej.
O ferroelektrycznych wáaĞciwoĞciach otrzymanych próbek kompozytowych Ğwiadczą równieĪ anomalie tgG(T) w postaci charakterystycznego maksimum wystĊpującego tuĪ
przed przemianą fazową (Rys. 7). Do temperatury Tc straty dielektryczne otrzymanych kompozytów są niskie (Tabela 1). PowyĪej temperatury przemiany fazowej obserwuje
siĊ gwaátowny ich wzrost. Porównując wielkoĞci strat dielektrycznych kompozytów z proszku PFN przed i po spiekaniu moĪna stwierdziü, Īe spiekanie proszku ceramicznego zmniejsza straty dielektryczne kompozytu (Rys. 7b). Na
przebiegach tgG(T) dla kompozytu PFN1-ER charaktery-

Rys. 7. Temperaturowe zaleĪnoĞci tgd dla kompozytu typu PFN-ER
otrzymanego z proszku: a) nie spiekanego (PFN1-ER), b) spiekanego (PFN2-ER).
Fig. 7. Temperature dependences of tand for composite of the PFN
-ER type received from the powder: a) with no sintering (PFN1-ER),
b) with sintering (PFN2-ER).

styczne maksimum wystĊpujące przed przemianą fazową
jest wyraĨniejsze niĪ dla PFN2-ER.
Ze wzglĊdu na duĪą elastycznoĞü próbek kompozytowych i warunki aparaturowe pomiar tarcia wewnĊtrznego
Q-1 i moduáu Younga E odbywaá siĊ w ograniczonym zakresie temperatur. Na temperaturowych przebiegach tarcia wewnĊtrznego (Rys. 8) wystĊpuje powolny wzrost i pewne rozmycie przed przemianą fazową. NastĊpnie obserwuje siĊ
gwaátowny spadek tarcia. MoĪe on byü związany z wystĊpującą przemianą fazową w kompozytowej próbce oraz czĊĞciowo ze stratą wáaĞciwoĞci mechanicznych próbki. Maksimum tarcia wewnĊtrznego Q-1 oznaczono jako M1.
Na temperaturowych zaleĪnoĞciach moduáu Younga E
obserwuje siĊ powolny spadek wartoĞci E, nastĊpnie ich
ustabilizowanie, a powyĪej 120°C ich gwaátowny wzrost.
Zachowanie to potwierdza wystĊpującą zmianĊ we wáaĞciwoĞciach mechanicznych kompozytu, które jest charakterystyczne przed przemianą fazową. Minimum moduáu Younga oznaczono jako A1.
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w kompozycie powoduje obniĪenie maksymalnych wartoĞci
przenikalnoĞci elektrycznej próbek.
Proszek PFN otrzymywany metodą wytrącania z roztworu, podczas otrzymywania próbek kompozytowych, tworzy
aglomeraty z duĪą iloĞcią porów, co sprzyja tworzeniu siĊ
obszarów z pĊcherzami powietrznymi w kompozycie.
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Rys. 8. Temperaturowe zaleĪnoĞci tarcia wewnĊtrznego Q-1 i moduáu Younga E dla kompozytu PFN2-ER.
Fig. 8. Temperature dependences of the internal friction Q-1 and
Young modulus E determined for the PFN2-ER composite.
Tabela 1. Parametry kompozytów PFN-ER.
Table 1. Parameters of the PFN-ER composites.
WáaĞciwoĞü

PFN1-ER

PFN2-ER

Ueks [g/cm ]

2,71

1,76

Tm [°C]

126

137

Hr

17,7

10

(tgG)Tr

0,011

0,006

Hm

26,5

14,0

(tgG)Tm

0,064

0,142

Hm/Hr

1,49

1,40

3

4. Wnioski
Przedmiotem innowacji bĊdącej tematem niniejszej pracy byáy materiaáy kompozytowe na bazie proszku PFN i Īywicy epoksydowej, która powoduje zwiĊkszenie odpornoĞci
na kruche pĊkanie i zmniejsza gĊstoĞü wynikowego materiaáu. WáaĞciwoĞci elektryczne i mechaniczne kompozytów epoksydowo–ceramicznych zaleĪą gáównie od udziaáu
skáadników kompozytu oraz od wáaĞciwoĞci kaĪdego z nich
z osobna. WáaĞciwoĞci te są równieĪ determinowane przez
sposób powiązania (adhezjĊ) ceramiki i Īywicy epoksydowej. Stwierdzono, Īe Īywica epoksydowa obniĪa w znaczny sposób przenikalnoĞü elektryczną.
Zastosowana w pracy metoda otrzymywania kompozytów epoksydowych daje dobre rezultaty w przypadku poáączenia Īywicy epoksydowej i proszku PFN syntetyzowanego dwuetapową metodą kolumbitu. Proszek ceramiczny rozlokowuje siĊ w sposób równomierny w caáej objĊtoĞci próbki
kompozytowej z licznymi obszarami o zwiĊkszonych skupiskach proszku ceramicznego. Otrzymywanie próbek kompozytowych z tego typu proszku poddanego dodatkowo
procesowi spiekania nie daje poprawienia wáaĞciwoĞci dielektrycznych. Jest to związane z opadaniem ciĊĪkich, wykrystalizowanych i zroĞniĊtych ze sobą po spiekaniu ziaren
proszku PFN w dolne warstwy próbek. Zjawisko to zachodzi
podczas procesu otrzymywania kompozytów epoksydowo–
ceramicznych. To nierównomierne rozáoĪenie proszku PFN
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