
KOMPOZYTY



Kompozyt – materiał utworzony z co najmniej dwóch 
materiałów (faz) o różnych własnościach w taki sposób, że 
ma własności lepsze od każdego składnika osobno, a także 
lepsze od wynikających z prostego sumowania tych 
własności.

Osnowa – to faza ciągła otaczająca cząstki lub włókna innej 
fazy. 

Materiałami składowymi kompozytów mogą być:
- metale
- ceramiki
- polimery

Co to są kompozyty ?



Elementy kompozytu:

osnowa
komponent konstrukcyjny (zbrojenie) – np. włókna

Właściwości kompozytów można projektować w 
zależności od potrzeb.



Połączenia pomiędzy komponentami:

*  Połączenie mechaniczne
- najsłabsze połączenie,
- jest wywołane skurczem osnowy, naprężeniami ściskającymi.

* Połączenie adhezyjne
- adhezja - zjawisko przylegania dwu faz na powierzchni ich zetknięcia.
- wpływ sił międzycząsteczkowych.

* Połączenie dyfuzyjne
- pojawienie się warstwy pośredniej na granicy elementów pod
wpływem dyfuzji i adsorpcji.
- występuje w układach metal-metal, metal-ceramika.



Przykłady kompozytów wzmacnianych: a) cząstkami 
dyspersyjnymi, b) cząstkami, c) włóknami nieciągłymi, d) 
włóknami ciągłymi na wzór tkaniny



Kompozyty wzmacniane dyspersyjnie
● O wytrzymałości decyduje osnowa
● Cząstki 0,01 μm do 0,1 μm
● Udział objętościowy cząstek do 15%
● Oddziaływanie cząstek dyspersyjnych z 
dyslokacjami
● Mechanizm Orowana



Włókna: a) ciągłe o jednej orientacji, b) krótkie o jednej orientacji, 
c) krótkie o losowej orientacji
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lk – długość krytyczna, 
d – średnica, 

– wytrzymałość na rozciąganie włókien
τk – wytrzymałość wiązania włókno-osnowa
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Jakie powinny być wymiary fizyczne włókien?
- Mała średnica 10 – 15 [μm]
Dzięki temu ograniczamy ilość wad powierzchniowych,
- mniejsze prawdopodobieństwo zerwania  włókna.

Duża długość – im większa tym lepsza
Jednak w praktyce, ze względu na koszty stosuje sie
włókna nieciągłe.  
Kompromis między kosztami a wytrzymałością:  włókna o 
kilkukrotnej długości krytycznej:
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WŁÓKNA

metalowe węglowe polietylenowe

aramidowe ceramiczne



Parametry określające własności 
mechaniczne kompozytu

Trzy wyidealizowane przypadki:
1. Obciążenie równoległe do włókien
2. Obciążenie prostopadłe do włókien

3. Kompozyt agregatowy z uszeregowanym 
rozmieszczeniem cząstek



Obciążenie równoległe
Jeżeli granice między włóknami są mocne, to można 
przyjąć, że odkształcenie włókien i osnowy jest takie 

samo εk =εw= εo
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Obciążenie prostopadłe 
Do obliczeń tego typu kompozytu przyjmuje się 

identyczne naprężenie dla składników kompozytu 
σk= σo= σw
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Kompozyt agregatowy

Zbliżony wartościami do kompozytu o 
obciążeniach prostopadłych (lepszy).

Trudniejsze obliczenia :-(



Wytrzymałość na rozciąganie

Naprężenia maksymalne:
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Osnowa spełnia trzy podstawowe zadania:

- spaja razem włókna i przekazuje naprężenia z 
zewnątrz do włókien,
- chroni włókna przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- rozdziela poszczególne włókna uniemożliwiając 
zachodzenie pęknięcia kruchego.

OSNOWA



KOMPOZYTY   SZKLANO  - POLIMEROWE

Bardzo prosty proces otrzymywania włókien szklanych.

Materiały na kompozyt są łatwo dostępne i bardzo tanie.

Względnie duża wytrzymałość własna.

Wysoka obojętność chemiczna.

Jako osnowę stosuje sie często żywice epoksydowe lub 
żywice poliestrowe.

Mała sztywność i wrażliwość na temperaturę.



Kompozyty na bazie włókien węglowych lub 
aramidowych w osnowie polimerowej

Dużo większa wytrzymałość i odporność na reakcje 
chemiczne.

Zastosowanie w:
Samolotach
żaglówkach
wahadłowcach
sprzęcie sportowym itp.

Względnie duża wytrzymałość własna.





Właściwości materiałów kompozytowych – przykład 1



Krótka historia kompozytów  niemetalicznych:



Kompozyty włókniste o osnowie metalowej

Osnowa głównie z metali lekkich: Al, Mg, Ti

Włókna przeważnie węglowe, z węglika krzemu (SiC) bądź 
z borsicu (BSi).

Najczęściej stosowane kompozyty to: BSi - aluminium
SiC - aluminium

Możliwość pracy w wysokich temperaturach.

Wykorzystywane w astronautyce, lotnictwie i przemyśle
wojskowym.



BETON - kompozyt agregatowy

Beton — jest to powszechny materiał 
budowlany utworzony w wyniku związania 
mieszanki spoiwa mineralnego, wypełniacza i 
wody.

Wypełniacz (kruszywo): żwir i piach ; spoiwo: cement

Brak struktury.
Niejednorodne cząstki 
materiału wzmacniającego 
zatopione w osnowie.



Dzięki zastosowaniu różnej wielkości ziaren kruszywa możemy 
uzyskać współczynnik upakowania nawet do 0,75!

Kruszywo składa sie w tym przypadku z 60% żwiru i 40%
piasku.

Wytrzymałość na ściskanie 20–30 MPa, na rozciąganie
dziesięć razy mniej!

Wytrzymałość na rozciąganie  można poprawić na dwa sposoby:
zbrojenie betonu prętami lub drutami stalowymi
wytworzenie w betonie naprężeń ściskających.



Zastosowanie węglików spiekanych na przykładzie WC

Podstawowe właściwości węglika wolframu:
- bardzo twardy
- odporny na ścieranie
- posiada wysoką temp. topnienia
- jest materiałem bardzo kruchym

Aby zapobiegać pękaniu podczas pracy, używa sie 
kompozytu WC z Co, który jest bardziej plastyczny.



Otrzymywanie kompozytu WC z Co

Proces otrzymywania kompozytu:
- zmieszanie cząsteczek węglika wolframu z proszkiem
kobaltowym,
- wykonujemy „wypraskę” w postaci płytki,
- podgrzewamy ją powyżej temp. topnienia Co, a następnie 
schładzamy.
Taki kompozyt jest często używany jako materiał obrabiający 
(wiercenie, frezowanie…).



Przykłady kompozytów



Kompozyt epoksydowy zbrojony włóknami Kevlar



Struktura kompozytu o osnowie ze stopu typu 
AlSi5Cu2 z włóknami węglowymi, pow. 800x



Struktura przełomu 
kompozytu o
osnowie stopu EN AC-AlSi11
wzmacnianego drutami ze 
stali typu
X15CrNiSi25-20-2,
pow. 35x; mikroskop 
skaningowy



Struktura przełomu
materiału
kompozytowego o
osnowie
ceramicznej Al2O3
wzmacnianego
15% włókien SiC, 
pow. 800x



Struktura włókien SiC do
wzmacniania materiału
kompozytowego o
osnowie ceramicznej, 
pow. 150x



Właściwości materiałów i kompozytów – przykład 2



DREWNO – naturalny kompozyt





Kości



Scięgna i mięśnie



Kilka przykładów zastosowania kompozytów



Frezy trzpieniowe 
z węglików
spiekanych















Przykłady zastosowań kompozytów metal-ceramik


