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Streszczenie 

W niniejszej pracy podjęto zagadnienia wpływu technologii wytwarzania na właściwości 

mechaniczne kompozytów aluminium-włókno węglowe, otrzymywanych poprzez odlewanie pod 

wysokim ciśnieniem (HPDC) oraz infiltrację gazową (GPI). Ocenie poddano również wpływ 

powłoki niklowo-fosforowej, osadzanej metodą bezprądową na włóknach węglowych, na 

właściwości kompozytów. Kompozyty wykonano z włókien o podwyższonej wytrzymałości (HTS) 

firmy Toho Tenax, w  postaci trójwymiarowej tkaniny, oraz stopu aluminium z krzemem 

i miedzią 226D (AlSi9Cu3). 

Ocenę poprawności wykonanych próbek badano przy użyciu tomografii komputerowej, 

mikrostrukturę badanych materiałów obserwowano za pomocą skaningowej mikroskopii 

elektronowej. Wykonano badania wybranych właściwości mechanicznych: wytrzymałości na 

rozciąganie, wytrzymałości na zginanie oraz twardości, co pozwoliło ocenid skutecznośd 

zastosowania włókna węglowego jako wzmocnienia. Ponadto badania te pozwoliły określid 

skutecznośd powłoki niklowo-fosforowej jako warstwy pośredniej. 

Otrzymane wyniki udowodniły celowośd prowadzenia badao nad kompozytami aluminium-

włókno węglowe. Uwidocznione zostały problemy występujące podczas wytwarzania tego typu 

materiałów, takie jak: niska zwilżalnośd włókien przez ciekły stop, wysoka reaktywnośd 

komponentów czy różnice w rozszerzalności cieplnej składników. Badania tomograficzne 

wykazały, że tkaniny węglowe zostały przeinfiltrowane stopem aluminium, jednakże 

w strukturze kompozytu można zauważyd występowanie pęknięd na granicy włókno-osnowa, 

porów oraz miejsc nieprzeinfiltrowanych pomiędzy włóknami. Na podstawie wyników badao 

właściwości wytrzymałościowych stwierdzono, że połączenie między składnikami kompozytu nie 

jest idealne. Zastosowanie włókien pokrytych powłoką niklowo-fosforową powoduje częściowe 

wyeliminowanie problemów powstających podczas wytwarzania materiału. Świadczy o tym 

mniejsza ilośd defektów występujących w strukturze oraz wyższe wyniki badao 

wytrzymałościowych, jakie uzyskały kompozyty z włóknami pokrytymi powłoką w porównaniu 

do kompozytów z włóknami niepokrytymi. 
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Abstract 

In this work the effect of manufacturing process on the properties of carbon 

fiber/aluminium composites, produced by high pressure die casting and gas pressure 

infilitration, is presented. It was also investigated how these properties are affected by a nickel-

phosphorous coating fabricated on the carbon fiber surface by electroless metallization. The 

composites were made in the form of 3D fabric from high tensile strength (HTS) fibers from the 

Toho Tenax company and the 226D aluminium-silicon alloy (AlSi9Cu3).  

The accuracy of the samples was assessed by computed axial tomography (CT) scan, 

whereas their microstructure was observed by scanning electron microscopy (SEM). Selected 

mechanical properties of the obtained materials were examined, including tensile and bending 

strengths, as well as hardness, which helped evaluate the effectiveness of carbon fiber as 

a reinforcement. Furthermore, the studies allowed an evaluation of the effectiveness of the 

nickel-phosphorous coating as an intermediate layer. 

The results of the studies proved the purposefulness of research on carbon fiber/aluminium 

composites. Several problems occurring in their production have been revealed, such as the low 

wettability of fibers by the liquid alloy, high reactivity of the components and differences in 

their thermal expansion. The CT scans have demonstrated that while the carbon fabrics were 

fully infiltrated by the aluminium alloy, pores and non-infiltrated spaces between fibers 

occurred in the composite structure. Based on the resistance measurement results, the bonding 

between the components was found to be imperfect. The use of nickel-coating fibers partly 

eliminates the problems associated with the production and improve resistance of the 

composites. This is evidenced from better resistance results for composites with nickel-coated 

fibers compared to composites with non-coated fibers. 
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1. Wprowadzenie 

W dzisiejszych czasach coraz częściej od materiałów konstrukcyjnych, oprócz wytrzymałości 

i niezawodności wymaga się również niskiej gęstości. Najbardziej zauważalne jest to w 

przemyśle samochodowym, lotniczym i kosmicznym, gdzie konstrukcje poddawane są 

ekstremalnym obciążeniom, a niska masa związana jest z aspektem ekonomicznym.  Takie 

wymagania spełniają kompozyty na osnowie metali lekkich wzmocnione włóknami ciągłymi, 

które dzięki szerokim możliwościom kształtowania właściwości przewyższają konwencjonalne 

materiały inżynierskie. W szczególności kompozyty wzmacniane tkaninami wykazują możliwości 

stosowania ich jako elementy konstrukcji pracujących w warunkach wysokich obciążeo. 

W minionych dziesięcioleciach szczególną uwagę ośrodków naukowych na całym świecie 

przyciągnęły włókna węglowe, które ze względu na bardzo wysokie właściwości 

wytrzymałościowe są interesującym materiałem stosowanym jako wzmocnienie 

w kompozytach. W połączeniu ze stopami takich pierwiastków jak magnez, aluminium czy tytan 

można otrzymad niezwykle wytrzymałe materiały kompozytowe na osnowie metali lekkich 

(Metal Matrix Composites – MMC). 

Stopy wyżej wymienionych pierwiastków zyskały popularnośd dzięki m.in. wysokiej 

wytrzymałości i sztywności, niskiej gęstości, dobrej stabilności wymiarowej, wysokiej udarności, 

dobrej skrawalności i wysokiej przewodności cieplnej [1]. W połączeniu z włóknem węglowym 

tworzą materiał, który przy znacznie ograniczonej masie wykazuje wysoką wytrzymałośd, 

sztywnośd oraz niską rozszerzalnośd cieplną, nawet w podwyższonych temperaturach. Dzięki 

tym właściwościom kompozyty metalowe wzmacniane włóknem węglowym posiadają dużo 

szersze możliwości zastosowao niż porównywalne materiały kompozytowe o osnowie 

polimerowej i mogą mied potencjalne zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, gdzie 

odpowiedzialnośd elementów oraz ich masa są najważniejsze. 

 Niestety materiały, o których mowa posiadają wady, które uniemożliwiają produkcję 

seryjną. Wytwarzanie tych materiałów jest złożone. Wynika to między innymi z trudności 

związanych z uzyskaniem wytrzymałego i stabilnego połączenia włókien z osnową, a tym samym 

odpowiedniej struktury granicy międzyfazowej [2]. Również aspekt ekonomiczny jest niezwykle 
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istotny, ponieważ dotychczasowe metody otrzymywania kompozytów metalowych są 

wielokrotnie droższe w porównaniu do konwencjonalnych metod otrzymywania materiałów 

litych. Problem stanowią również materiały osnowy, które cechują się wysoką reaktywnością 

oraz niską odpornością korozyjną. Ze względu na wyżej wymienione czynniki wskazane jest 

kontynuowanie badao nad kompozytami metalowymi, w szczególności nad metodami 

otrzymywania tych materiałów.  

Obecnie do najważniejszych metod otrzymywania kompozytów metalowych wzmacnianych 

włóknami ciągłymi należą: odlewanie pod wysokim ciśnieniem (High Pressure Die Casting – 

HPDC), infiltracja gazowa (Gas Pressure Infiltration - GPI) oraz prasowanie w stanie ciekłym 

(Squeeze Casting). Obecnie uzyskano pozytywne rezultaty stosując wyżej wymienione 

technologie do otrzymywania materiałów kompozytowych na osnowie metali lekkich, jednak nie 

są one w pełni zadowalające. Problemem wciąż pozostaje brak powtarzalności wyników, na 

który wpływ ma szereg parametrów i czynników zewnętrznych. Aktualne badania naukowe 

powinny prowadzid do wytworzenia materiału, który byłby konkurencyjny w stosunku do 

tradycyjnie wytwarzanych materiałów, zarówno pod względem mechanicznym jak 

i ekonomicznym. 

  

Przedstawione w niniejszej pracy badania zostały wykonane podczas pobytu w Instytucie 

Konstrukcji Lekkich i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych (ILK) Uniwersytetu Technicznego w 

Dreźnie w ramach programu „LLP-Erasmus”. Badania te były finansowane przez DFG (Deutsche 

Forschungsgemeinschaft) i NCBiR (Narodowe Centrum Badao i Rozwoju) i zostały wykonane jako 

częśd polsko-niemieckiego projektu „Kompozyty o osnowie aluminiowej ze wzmocnieniem 

tekstylnym typu 3D (CF/Al-MMC) dla elementów podlegających złożonym obciążeniom w 

przemyśle samochodowym i budowie maszyn”. 
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2. Cel pracy  

Celem niniejszej pracy było określenie wpływu technologii otrzymywania (Infiltracja gazowa 

i odlewanie ciśnieniowe) kompozytów aluminium-włókno węglowe na ich strukturę 

i właściwości. Ponadto celem było określenie wpływu powłoki niklowo-fosforowej osadzonej na 

włóknach węglowych na badane właściwości.   
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3. Przegląd literatury 

3.1. Klasyfikacja kompozytów 

W dotychczasowej literaturze nie ma jednoznacznej definicji kompozytu. Słowo kompozyt 

pochodzi z języka łacioskiego, gdzie compositus oznacza „złożony”. W literaturze możemy 

odnaleźd różne definicje materiałów złożonych, które określają ogólny cel ich wytwarzania.  

Definicja kompozytu proponowana przez Encyklopedię Powszechną PWN brzmi *3]: 

„Tworzywo złożone, z co najmniej dwóch składników (zw. komponentami, fazami) o różnych 

właściwościach w taki sposób, że ma właściwości lepsze i/lub nowe (dodatkowe) w porównaniu 

z właściwościami poszczególnych składników lub w porównaniu z sumą właściwości tych 

składników. Kompozyt jest materiałem monolitycznym, jednakże z widocznymi granicami między 

składnikami.” 

Każdy materiał kompozytowy, zgodnie z definicją, składa się, z co najmniej dwóch 

komponentów: zbrojenia (wzmocnienia) oraz osnowy. Zbrojenie może przyjmowad różną postad 

oraz wielkośd. Mogą to byd włókna ciągłe, cięte, tkaniny, cząstki, wydzielenia, whiskery lub 

mieszanka tych faz [4+. W dzisiejszych czasach łączone są materiały ze wszystkich grup 

materiałów. Schematycznie przedstawia to rysunek 1. 

 

Rys.  1 Klasyfikacja potencjalnych materiałowych surowców wyjściowych do syntezy kompozytu *5] 
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W dotychczasowej literaturze można odnaleźd wiele różnych klasyfikacji materiałów 

kompozytowych. Najbardziej popularną jest klasyfikacja przedstawiona w pracy *6], gdzie 

kompozyty zostały podzielone ze względu na: 

a) pochodzenie 

 kompozyty pochodzenia naturalnego, 

 kompozyty wytworzone przez człowieka, 

b) przeznaczenie 

 kompozyty konstrukcyjne, 

 kompozyty funkcjonalne, 

c) postad zbrojenia 

 kompozyty zbrojone włóknami ciągłymi, tkaninami, matami, 

 kompozyty zbrojone cząstkami, 

d) postad osnowy 

 kompozyty o osnowie polimerowej, 

 kompozyty o osnowie ceramicznej, 

 kompozyty o osnowie metalowej. 

 

Niniejsza praca dotyczy kompozytów o osnowie metalowej, zatem w dalszych rozdziałach 

opisana została ta grupa materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem metod wytwarzania oraz 

problemów z tym związanych.  
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3.2. Przegląd kompozytów o osnowie metalowej 

Kompozyty o osnowie metalowej, jak każdy materiał kompozytowy, charakteryzuje się 

właściwościami sumarycznymi, które wynikają z właściwości komponentów: zbrojenia, które 

odpowiada głównie za właściwości mechaniczne oraz osnowy, która odpowiada za właściwości 

chemiczne i cieplne. Ponadto osnowa jest składnikiem kompozytu, który przenosi obciążenia na 

włókna. 

Kompozyty o osnowie metalowej są konkurencyjne, w stosunku do materiałów o innych 

osnowach, ponieważ cechują się wysoką wytrzymałością i sztywnością, przy zachowaniu niskiej 

gęstości. Spośród wielu osnów metalicznych, najczęściej stosowane są metale lekkie, takie jak 

aluminium, tytan czy magnez. Ponadto jako osnowę stosuje się również metale takie jak miedź 

lub cynk. Tego typu metale i ich stopy poprawiają wytrzymałośd zmęczeniową kompozytu oraz 

odpornośd na pełzanie w podwyższonych temperaturach. 

3.2.1. Kompozyty o osnowie magnezowej 

Magnez oraz jego stopy są bardzo atrakcyjnymi materiałami stosowanymi na osnowy, ze 

względu na swoją bardzo niską gęstośd (1,74 g/m3) [7]. Oprócz czystego magnezu, do produkcji 

kompozytów, stosuje się stopy magnezu z aluminium, manganem, cynkiem oraz strontem. 

Wymienione dodatki stopowe poprawiają m.in. lejnośd, wytrzymałośd oraz odpornośd 

korozyjną. Najczęściej stosowanymi są stopy oznaczone symbolami AZ91, AJ62 oraz AM50.  

W publikacji [8] opisano proces otrzymywania czystego magnezu i jego stopu (AZ91) 

wzmocnionych włóknem węglowym. Proces przesycania włókien prowadzono w próżni, 

w temperaturze 650 oC. W wyniku tego eksperymentu otrzymano kompozyty, które 

wykorzystano do zbadania wpływu dodatku stopowego w postaci aluminium na typ połączeo 

między komponentami. W wyniku przeprowadzonych badao stwierdzono dobre wypełnienie 

przestrzeni między włóknami oraz dobre przyleganie osnowy do powierzchni włókien. Taki stan 

świadczy o prawidłowym przebiegu infiltracji i zwilżeniu węgla ciekłą osnową (rys.2). 

Potwierdziły to również badania fraktograficzne, podczas których zaobserwowano fragmentację 

włókien w płaszczyźnie przełomu, co świadczy o bardzo dobrym ich połączeniu z osnową. 
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Rys.  2 Obrazy SEM próbki Mg-CF (a) oraz próbki AZ91-CF (b) po procesie infiltracji [8] 

 

Przeprowadzone badania pozwoliły ustalid typ połączeo zbrojenia z osnową: połączenie 

mechaniczne w układzie Mg-CF oraz połączenie chemiczne w układzie AZ91-CF. Połączenie 

chemiczne następuje w wyniku tworzenia się węglika aluminium (Al4C3) na granicy 

komponentów. Połączenie to jest wytrzymałe, jednakże dyskwalifikuje kompozyt 

w środowiskach zawierających parę wodną (także w powietrzu), ze względu na jej destrukcyjne 

działanie. Obserwacje próbek po półrocznym sezonowaniu nie wykazały zmian 

makroskopowych w przypadku kompozytu Mg-CF, natomiast próbki AZ91-CF uległy 

całkowitemu sproszkowaniu, co potwierdza obecnośd fazy Al4C3 [9] oraz kwalifikuje ten materiał 

do dalszych badao w celu poprawy jego właściwości korozyjnych. 

Zastosowanie włókien węglowych jako wzmocnienia jest jedną z najlepszych metod 

podwyższenia wytrzymałości i sztywności magnezu i jego stopów. Wyniki badao przedstawione 

w pracy [10] wskazują na 800 - 900% poprawę wytrzymałości na rozciąganie (rys. 3) oraz prawie 

sześciokrotny wzrost modułu Younga (tab.1) w stosunku do stopów niewzmocnionych włóknem 

węglowym.  

b 
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Rys.  3 Wytrzymałośd na rozciąganie stopu  AM50 wzmocnionego różnymi rodzajami włókien węglowych [10] 

  

Tabela 1 Moduł Younga stopów magnezu wzmocnionych włóknem węglowym 

materiał AM50 AM50+CF AJ62 AJ62+CF 

E [GPa] 36 150 30 192 

 

Wzrost umocnienia jest uzależniony od zastosowanego rodzaju włókna węglowego. 

W przypadku wytrzymałości na rozciąganie najwyższy wynik otrzymano dla kompozytu 

wzmocnionego włóknami węglowymi pokrytymi pyrolitycznym węglem, który poprawia ich 

zwilżalnośd *11+. Wynik ten pokazuje, że wskazane jest prowadzenie badao nad poprawą 

zwilżalności włókien poprzez nakładanie na nie powłok. Zagadnienie to zostało szerzej opisane 

w następnych rozdziałach. 
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3.2.2. Kompozyty o osnowie tytanowej 

Kompozyty o osnowie tytanowej są materiałem konkurencyjnym w stosunku do 

kompozytów o osnowie aluminiowej oraz magnezowej, głównie ze względu na możliwośd pracy 

w podwyższonych temperaturach oraz dobre właściwości korozyjne. Kompozyty, o których 

mowa zbrojone są najczęściej włóknami węglowymi, borowymi oraz SiC. Najczęstszą metodą 

otrzymywania kompozytów o osnowie tytanowej jest metalurgia proszków *12+. Zależnie od 

rezultatu, jaki chcemy otrzymad stosuje się krótkie lub długie czasy procesów. Używanie długich 

czasów (przy zachowaniu odpowiednich parametrów) może prowadzid do otrzymania warstwy 

TiC pomiędzy komponentami *13+. Głównie kompozyty te wykorzystywane są w przemyśle 

lotniczym oraz kosmicznym, gdzie temperatura pracy elementu jest dużo wyższa (600-700 oC) 

od temperatury pokojowej.  

W pracy *12+ opisano otrzymywanie kompozytów o osnowie tytanowej metodą metalurgii 

proszków. Temperatura procesu wynosiła 650-700 oC przy stosowanym ciśnieniu prasowania 

200 MPa. Pozwoliło to otrzymad zwartą, jednolitą strukturę kompozytu, bez widocznych wad 

i nieciągłości (rys. 4a). Ponadto w wyniku kontrolowanego procesu na powierzchni włókien 

węglowych otrzymano warstwę węglika tytanu o grubości 100 nm (rys. 4b). Warstwa ta, 

z teoretycznego punktu widzenia, powinna poprawiad adhezję pomiędzy komponentami ze 

względu na swój „naturalny” charakter (źródłem węgla były włókna węglowe). 

 

   

Rys.  4 Mikrostruktura kompozytu Ti-CF (a) oraz warstwa TiC między komponentami Ti/CF (b) [12] 

b a 
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Przeprowadzone badania potwierdziły również wpływ temperatury procesu na właściwości 

wytrzymałościowe kompozytu. Wraz ze wzrostem temperatury moduł Younga, granica 

plastyczności oraz wytrzymałośd na rozciąganie wzrosły, np. Re dla 600 oC wynosiła 300 MPa 

natomiast dla 700 oC – 384 MPa. Najwyższą wytrzymałośd na rozciąganie uzyskał kompozyt 

otrzymany w temperaturze 700 oC – 599 MPa. Ponadto zaobserwowano wpływ zawartości 

włókien na sztywnośd materiału. Na rysunku 5 przedstawiono zdjęcia fraktograficzne kompozytu 

Ti-CF otrzymanego w 650 oC (zaw. włókien 8% obj.).  W wyniku rozciągania materiał ten 

odkształcił się o 13% (w porównaniu do czystej osnowy – 34%). 

 

 

Rys.  5 Zdjęcia SEM przełomu kompozytu Ti-CF (zaw. włókien 8% obj.) [12] 

 

Jak wcześniej wspomniano, kompozyty o osnowie tytanowej stosowane są na elementy 

pracujące w podwyższonych temperaturach. Stwierdzono, że stop tytanu z Al, Mo i Cr wykazuje 

wyższe właściwości wytrzymałościowe w podwyższonych temperaturach niż tytan (rys. 6) [13].  

 

Rys.  6 Zależnośd wytrzymałości kompozytu Ti-CF od temperatury. Linia ciągła - stop Ti, linia przerywana - czysty Ti 
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Spowodowane jest to większą ilością mechanizmów umocnienia w stopach niż w czystych 

metalach. Stop tytanu w temperaturze 800 oC charakteryzuje się wytrzymałością na poziomie 

200 MPa, co jest bardzo dobrym wynikiem w porównaniu do wytrzymałości innych metali, jak 

aluminium czy magnez. 

3.2.3. Kompozyty o osnowie aluminiowej 

Kompozyty na osnowie aluminium i jego stopów zbrojone włóknami węglowymi mogą 

sprostad wymaganiom stawianym w przemyśle samochodowym, lotniczym czy kosmicznym jako 

elementy konstrukcji pracujących pod wysokim obciążeniem.  Niewątpliwą zaletą aluminium 

i jego stopów jest niska gęstośd oraz cena, w porównaniu z innymi lekkimi metalami, co czyni go 

materiałem atrakcyjnym jako podstawowy składnik osnowy.  

Najczęściej stosowanymi stopami w produkcji tego typu kompozytów są stopy aluminium z 

następującymi pierwiastkami: krzem, magnez, miedź, żelazo, nikiel, mangan. Poniżej 

przedstawiono przykłady materiałów stosowanych jako osnowa kompozytu *14+: 

a) stopy odlewnicze: 

 AlSi12CuMgNi, 

 AlSi9Mg, 

 AlSi11, 

 AlSi9Cu(Fe), 

b) stopy kute: 

 AlMgSiCu (6061),  

 AlCuSiMn (2014), 

 AlZnMgCu1,5 (7075). 

Kompozyty o osnowie aluminiowej otrzymuje się najczęściej za pomocą metod z udziałem 

fazy ciekłej (głównie ze względu na dobrą lejnośd stopów aluminium z krzemem). Do 

najpopularniejszych należą metody, w których wykorzystuje się dodatkowe ciśnienie ułatwiające 

proces infiltracji włókien. Dotychczasowe badania pokazały, że możliwe jest pełne 

przeinfiltrowanie włókien węglowych i uzyskanie zwartej, ciągłej budowy kompozytu CF/Al-

MMC [15]. Na rysunku 7 przedstawiono mikrostrukturę kompozytu CF/Al-MMC otrzymanego za 

pomocą metody Gas Pressure Infiltration (GPI). Zdjęcia te pozwalają stwierdzid korzystny efekt 
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infiltracji włóknistej preformy stopem Al. Widzimy, że ciekły stop wypełnił wszystkie 

przestrzenie pomiędzy włóknami. 

 

   

Rys.  7 Mikrostruktura kompozytu CF/Al-MMC [15] 

 

Mimo, iż w dostępnej literaturze można znaleźd wiele publikacji na temat wytwarzania 

kompozytów CF/Al-MMC, to niewiele jest informacji na temat właściwości wytrzymałościowych 

tego materiału. Wytrzymałośd teoretyczna stopu aluminium wzmacnianego jednokierunkowym 

włóknem węglowym, obliczona przy użyciu reguły mieszanin, wynosi ok. 670 MPa [16]. Jest to 

wynik bardzo dobry w porównaniu do wytrzymałości samego stopu. Niestety w rzeczywistości 

trudno jest uzyskad kompozyt CF-Al/MMC o tak wysokich właściwościach, ze względu na 

trudności związane z procesem wytwarzania tego materiału.  

W pracy *16+ zbadano wpływ temperatury infiltracji na właściwości kompozytów CF-

Al/MMC. Najwyższym wynikiem charakteryzowała się próbka otrzymana w 720 oC. Jej 

wytrzymałośd wyniosła 154 MPa i było to zaledwie 23% wartości teoretycznej, przy niewielkim 

umocnieniu w stosunku do czystego stopu.  

Powyższe wyniki pokazują, że kompozyty CF-Al/MMC są materiałem atrakcyjnym i należy 

kontynuowad badania w tym obszarze. Największym problemem są negatywne zjawiska 

występujące w procesie wytwarzania, takie jak reaktywnośd komponentów, niska zwilżalnośd 

włókien przez ciekłą osnowę czy degradacja włókien w wysokiej temperaturze. Badania 

prowadzone przez jednostki naukowe powinny skupiad się na wyeliminowaniu tych zjawisk, co 

powinno wpłynąd pozytywnie na właściwości wytrzymałościowe tego materiału. 
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3.3. Metody wytwarzania kompozytów aluminiowych 

z włóknami węglowymi 

Spośród wielu opracowanych metod wytwarzania kompozytów o osnowie metalowej, 

najpopularniejsze są metody z udziałem ciekłej osnowy. Pozwalają one uzyskad najbardziej 

optymalne wyniki w porównaniu z metodami, w których temperatura osnowy jest poniżej 

temperatury topnienia materiału, np. zgrzewanie dyfuzyjne, prasowanie na gorąco czy 

wyciskanie. Jak już wcześniej wspomniano aluminium słabo zwilża włókna węglowe, niezbędne 

jest zatem użycie zewnętrznego ciśnienia, które powoduje przeinfiltrowanie preformy ciekłym 

metalem i ułatwia wypełnienie wszystkich przestrzeni między włóknami. W rozdziale tym 

zostaną opisane metody wytwarzania kompozytów CF-Al/MMC, które wykorzystują zewnętrzne 

ciśnienie jako czynnik wspomagający proces infiltracji. 

3.3.1. Prasowanie ciśnieniowe 

W technologii squeeze casting, znanej bardziej jako prasowanie ciśnieniowe, podgrzewana 

preforma węglowa umieszczana jest wewnątrz wnęki formy, do której zalewa się ciekły stop, 

a następnie mechanicznie wywiera ciśnienie za pomocą tłoka prasującego *17+. Wysokie 

wartości ciśnienia, stosowane w tej metodzie pomagają uzyskiwad odlewy o podwyższonych 

właściwościach i wyeliminowad wady strukturalne. Metoda ta cechuje się wysoką efektywnością 

ekonomiczną, z możliwością pełnej automatyzacji, przydatną zwłaszcza w produkcji 

wielkoseryjnej.  

Stosowane wartości ciśnieo mieszczą się zwykle w zakresie 50-150 MPa [5]. Do 

najważniejszych czynników wpływających na jakośd gotowego wyrobu należą: udział 

objętościowy i rozmiar włókien, temperatura preformy, formy i stopu, prędkośd infiltracji, 

sposób przykładania ciśnienia zewnętrznego oraz efekty egzotermiczne powstające po obróbce 

termicznej preformy.  

Na rysunku 8 przedstawiono schemat metody squeeze casting. Proces ten przebiega 

dwuetapowo. W pierwszym etapie następuje podgrzanie dolnej części matrycy wraz ze 

zbrojeniem do temperatury ok. 200-250 oC i wypełnienie jej ciekłym metalem. W drugim etapie, 
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podczas krzepnięcia metalu, wprowadza się górną częśd matrycy, dzięki której wzrasta ciśnienie 

i następuje szybkie zagęszczenie ciekłego metalu, w kształcie nadanym przez formę [18]. 

 

Rys. 8 Schemat procesu squeeze casting [19] 

 

Ten rodzaj technologii różni się od innych zastosowaniem formy, której połączenie następuje po 

wypełnieniu dolnej części ciekłym metalem, a nie jak w przypadku innych metod, gdzie 

zamknięta forma jest przelewana ciekłym metalem.  

Prasowanie w stanie ciekłym posiada wiele zalet: wysokie właściwości wytrzymałościowe 

kompozytu, drobnoziarnista mikrostruktura, niska porowatośd, możliwośd stosowania obróbki 

cieplnej, dobra jakośd powierzchni wyrobu. Oprócz wyżej wymienionych zalet, metoda ta 

posiada swoje wady, m.in. wysoki koszt urządzeo i oprzyrządowao, trudnośd w otrzymaniu 

wyrobu o skomplikowanych kształtach, dużej masie i wymiarach [20]. 

3.3.2. Infiltracja gazowa 

W porównaniu do metody squeeze casting, infiltracja gazowa (GPI) umożliwia znaczne 

obniżenie stosowanego ciśnienia poprzez wytworzenie próżni wewnątrz formy. Metoda ta 

pozwala obniżyd koszty produkcji poprzez stosowanie ciśnienia gazu do przeprowadzenia 

infiltracji. Krzepnięcie materiału osnowy zachodzi pod wysokim ciśnieniem, co znacznie 

zmniejsza porowatośd. Dużą zaletą procesu GPI jest możliwośd sterowania parametrami 



22 
 

procesu, takimi jak: temperatura, ciśnienie oraz szybkośd chłodzenia. Dzięki temu każdy proces 

można zoptymalizowad w zależności od stosowanych komponentów. 

W procesie infiltracji gazowej można wyróżnid 4 główne etapy (rys. 9) [10]: 

a) ogrzewanie – wzmocnienie umieszczane jest w formie. Następnie jest podgrzewane do 

temperatury ok. 400 oC w atmosferze argonu w celu usunięcia sizingu;  

b) wytworzenie próżni – po osiągnięciu przez stop temperatury topnienia w komorze 

roboczej urządzenia do infiltracji wytwarza się próżnię. Na tym etapie z komory roboczej 

usuwane są substancje gazowe, m.in. powietrze oraz składniki lotne powstałe w wyniku 

usuwania sizingu;  

c) infiltracja – po uzyskaniu odpowiednio niskiego ciśnienia następuje wprowadzenie gazu 

obojętnego (argon lub azot), zwiększając jego ciśnienie. Uzyskane w ten sposób 

ciśnienie wywiera nacisk na powierzchnię ciekłego metalu, co zwiększa jego zwilżalnośd 

oraz ułatwia infiltrację wzmocnienia; 

d) krzepnięcie – cała objętośd wewnątrz komory roboczej jest chłodzona przy stałym 

ciśnieniu gazu. Następuje krzepnięcie stopu. Temperatura wewnątrz komory jest 

obniżana z szybkością ustaloną przed procesem infiltracji. 

 

 

Rys.  9 Przebieg procesu infiltracji w metodzie GPI [10] 

 

Najważniejszymi parametrami procesu są temperatura, ciśnienie oraz czas infiltracji. Mają 

one znaczący wpływ na właściwości mechaniczne otrzymanego kompozytu. Metoda ta 
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umożliwia wytwarzanie wyrobów oraz półfabrykatów o kształtach zbliżonych do ostatecznych. 

Jej zaletą jest możliwośd wytwarzania wyrobów cienkościennych o udziale objętościowym 

zbrojenia dochodzącym nawet do 70% *15+. Szczególnie ważne w tej metodzie jest możliwie jak 

największe skrócenie czasu kontaktu ciekłego stopu ze zbrojeniem, co minimalizuje reaktywnośd 

między komponentami. Przykłady autoklawów umożliwiających wytwarzanie kompozytów 

metodą infiltracji gazowej przedstawiono na rysunku 10. 

 

   

Rys.  10 Wysokotemperaturowe autoklawy wykorzystywane do wytwarzania kompozytów CF-MMC [15] 

3.3.3. Odlewanie pod wysokim ciśnieniem 

Odlewanie pod ciśnieniem (HPDC) polega na wypełnieniu formy ciekłym metalem pod 

ciśnieniem wielokrotnie większym od ciśnienia atmosferycznego ( od 2 do 350 MPa). Za pomocą 

metody HPDC otrzymuje się odlewy prawie gotowe do montażu, w rzadkich tylko przypadkach 

wymagające obróbki skrawaniem. Obecnie przy użyciu tej metody odlewania wytwarza się 

części dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, zbrojeniowego i wielu innych. Współczesne 

maszyny odlewnicze mogą wytwarzad odlewy o ciężarze nawet do 50 kg w jednej sztuce. 

Wymiary odlewów dochodzą do 1500 mm. Najmniejsza grubośd ścianek może dochodzid nawet 

do 1 mm [21, 22]. 
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Najważniejszym zagadnieniem przy odlewaniu pod ciśnieniem jest temperatura metalu. Za 

wysoka temperatura ciekłego stopu jest powodem, oprócz defektów w strukturze materiału, 

przyspieszonego zużycia form i wszystkich innych części stykających się z metalem. Temperatura 

ciekłego stopu powinna byd o ok. 50 oC wyższa niż temperatura likwidusu. Dla stopów 

aluminium temperatura ta wynosi od 620 oC (dla siluminów) do 750 oC. Przy wyższych 

ciśnieniach temperatura stopu może byd niższa. Dużą zaletą odlewów pod ciśnieniem jest 

możliwośd zalewania w nich elementów innych metali, np. kołków, śrub, sworzni, tulejek *22+. 

Proces odlewania pod ciśnieniem składa się z poszczególnych etapów, pokazanych na 

rysunku 11. W pierwszym etapie wzmocnienie umieszczane jest w wewnętrznej formie stalowej. 

Ważne jest, aby wzmocnienie było bardzo dokładnie zamocowane, gdyż wysokie ciśnienie 

podczas procesu może je zniszczyd. Tak przygotowana forma jest podgrzewana do ok. 1000 oC i 

umieszczana pomiędzy dwoma połowami formy zewnętrznej. Po jej zamknięciu następuje 

wlanie ciekłego stopu do kanału dolotowego, po czym wprowadzany jest on do wnęk formy pod 

wysokim ciśnieniem za pomocą tłoka prasującego. Następnie cała komora robocza jest 

chłodzona i otwierana, a odlew wypychany za pomocą wypychacza.  

 

 

Rys.  11 Schemat procesu HPDC, a) i b) nagrzewanie wzmocnienia, c) wprowadzanie ciekłego stopu, d) wtłaczanie 

stopu do formy za pomocą tłoka prasującego *23+ 
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Do najważniejszych zalet odlewania ciśnieniowego należy zaliczyd bardzo dużą dokładnośd 

wymiarową oraz bardzo małą chropowatośd odlanego elementu. Ponadto proces ten umożliwia 

otrzymanie produktu o bardzo cienkich ściankach, który finalnie w większości przypadków nie 

wymaga obróbki skrawaniem. Stwierdzono również, że odlewy po procesie HPDC charakteryzują 

się lepszymi właściwościami mechanicznymi, fizycznymi i chemicznymi niż odlewy otrzymywane 

w sposób tradycyjny. Warto również dodad, że proces ten jest wydajny, ze względu na bardzo 

krótki czas wszystkich operacji. 

Jedną z największych wad metody odlewania ciśnieniowego jest wysoki koszt maszyn 

i oprzyrządowania. Ponadto ograniczona jest wielkośd i masa odlewów. Trudnośd sprawid może 

odlewanie elementów o grubszych ściankach, ze względu na możliwośd występowania dużej 

porowatości materiału. Materiały, które można odlewad przy pomocy tej metody ograniczają się 

do stopów o niskiej temperaturze topnienia, m.in. cynku, aluminium i magnezu [24]. 

 

 

Rys.  12 Odlew bloku cylindrów wykonany metodą HPDC *25+ 

 

Przykładem elementu odlanego przy użyciu metody odlewania pod ciśnieniem może byd 

blok cylindrów przedstawiony na rysunku 12. Element ten został odlany ze stopu aluminium 

z krzemem o zaw. krzemu 20% wag. Grubośd ścianek odlewu w najgrubszym miejscu wynosi 7 

mm *25+. Element ten jest potwierdzeniem, że stosując odlewanie ciśnieniowe można uzyskad 

odlew o skomplikowanych kształtach. 
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3.4. Problemy z wytwarzaniem kompozytów aluminiowych z 

włóknami węglowymi 

Kompozyty CF-Al/MMC posiadają szereg zalet oraz szerokie możliwości aplikacyjne, 

szczególnie w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym. Jednakże obok występujących zalet są 

także wady. Największe problemy występują podczas procesu wytwarzania tych kompozytów. 

Trudności te wynikają głównie z różnic we właściwościach komponentów. Głównym problemem 

jest słaba, bądź całkowity brak zwilżalności włókien węglowych przez ciekłe aluminium. Efektem 

słabej zwilżalności, a co za tym idzie nieprawidłowego połączenia składników kompozytu jest 

degradacja włókna węglowego oraz powstawanie tzw. suchych styków pomiędzy włóknami. 

Dodatkowo podczas kontaktu włókien z ciekłym stopem występują reakcje chemiczne na 

granicy włókno-osnowa, które prowadzą do powstawania niepożądanych faz. Problemy 

występują również podczas chłodzenia kompozytu, ze względu na różnicę w wartościach 

współczynników rozszerzalności cieplnej komponentów, która jest źródłem naprężeo cieplnych 

mogących powodowad pęknięcia w materiale i niszczenie połączeo między włóknem a osnową.      

3.4.1. Różnice w rozszerzalności cieplnej komponentów 

Jednym z czynników stwarzających problem podczas wytwarzania kompozytów CF-Al/MMC 

jest różnica współczynników rozszerzalności cieplnej składników. Aluminium, jako materiał 

izotropowy charakteryzuje się dodatnim współczynnikiem rozszerzalności cieplnej (α) we 

wszystkich kierunkach, który w zależności od stopu zawiera się w zakresie 22,2÷25 x10-6 K-1. 

Włókno węglowe, jako materiał anizotropowy posiada inne właściwości w kierunku osi włókna 

i w kierunku do niej poprzecznym. Wartośd współczynnika rozszerzalności cieplnej wzdłuż osi 

włókna zawiera się w zakresie -0,4÷-0,1 x10-6 K-1,[26], co oznacza, że włókno węglowe podczas 

chłodzenia, w przeciwieostwie do metali, wydłuża się. 

Ze względu na wyżej wymienione właściwości składników kompozytu, podczas chłodzenia 

materiału z dużą prędkością z temperatury ok. 700 oC do temperatury otoczenia osnowa kurczy 

się, natomiast zbrojenie rozszerza (rysunek 13) powodując występowanie silnych naprężeo 

cieplnych.  
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Rys.  13 Schematyczne przedstawienie kierunków  rozszerzalności cieplnej komponentów podczas chłodzenia 

 

Stop silnie ściska włókna, czego wynikiem jest powstawanie silnego połączenia obu faz. Zbyt 

silne połączenie składników nie jest zjawiskiem korzystnym, ponieważ blokowany jest ruch 

włókien wewnątrz osnowy, a zatem utrudnia to przenoszenie obciążeo z osnowy na włókna. 

Rezultatem tego jest niska wytrzymałośd kompozytu [27]. 

 

       

Rys.  14 Pęknięcia w kompozycie CF-Al/MMC powstałe w wyniku różnicy współczynników rozszerzalności cieplnej 

komponentów 

 

Duża różnica współczynników rozszerzalności cieplnej pomiędzy komponentami może 

prowadzid do powstawania pęknięd podczas procesu wytwarzania, co dyskwalifikuje taki 

materiał w jakiejkolwiek aplikacji. Przykłady pęknięd powstałych podczas chłodzenia kompozytu 

aluminium-włókno węglowe przedstawiono na rysunku 14. 

stop Al 

włókno 
węglowe 
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3.4.2. Problem reaktywności komponentów 

Właściwości materiału kompozytowego są uzależnione od trzech czynników: właściwości 

osnowy, zbrojenia oraz połączenia między komponentami. Oznacza to, że zjawiska występujące 

na granicy międzyfazowej mają decydujący wpływ na właściwości całego materiału. Reakcje 

chemiczne zachodzące na granicy faz mogą doprowadzid do drastycznego obniżenia właściwości 

mechanicznych kompozytu. Z tego powodu należy zwrócid szczególną uwagę na 

fizykochemiczne aspekty układu aluminium-włókno węglowe. 

Włókna węglowe zachowują wysokie właściwości mechaniczne w atmosferach obojętnych 

do temperatury ok. 1700 oC. W atmosferach utleniających (m.in. powietrze) temperatura ta jest 

zdecydowanie niższa i wynosi ok. 400 oC [2+. Powyżej tej temperatury obserwuje się utlenianie 

powierzchni, które prowadzi do ubytków masy włókien. 

Włókno węglowe oddziałuje z każdym metalem inaczej, dlatego ze względu na charakter 

wzajemnego oddziaływania metale można podzielid na 4 grupy *2+: 

 Metale nieaktywne – metale z okresów IV-VI (podgrupa B) układu okresowego, m.in. Cu, 

Ag, Au, In, Ge, Pb, Sn. Praca adhezji z węglem jest mała i nie zmienia się praktycznie ze 

wzrostem temperatury (0,1-0,3 J/m2). Metale te w stanie ciekłym rozpuszczają bardzo 

małe ilości węgla oraz nie powodują korozji włókien węglowych, nawet przy 

długotrwałym kontakcie. 

 Węglikotwórcze metale nieprzejściowe, tj. Al, Si, B. Praca adhezji z włóknem węglowym 

wynosi,1-1,5 J/m2 

 Węglikotwórcze metale przejściowe IV okresu (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni), V okresu (Zr, Nb, 

Mo, Pd) oraz VI okresu. Zwilżalnośd i rozpuszczalnośd węgla w tych metalach maleje od 

IV do VI okresu. Praca adhezji maleje analogicznie od 3 do 1,5 J/m2. 

 Pierwiastki tworzące wiązania jonowe. Zwilżalnośd materiałów przez te pierwiastki jest 

słaba. Obserwuje się dyfuzję tych metali w sied materiałów węglowych prowadzącą do 

korozji powierzchniowej. 

Na podstawie powyższych danych można stwierdzid, że największą zdolnośd do zwilżania 

materiałów wykazują metale z drugiej i trzeciej grupy. Właściwe jest zatem wytypowanie 

aluminium jako osnowy w kompozytach zbrojonych włóknem węglowym, ze względu na niską 
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gęstośd, własności fizykochemiczne i niską cenę. Należy zatem przeanalizowad szczegółowo 

układ równowagi Al-C (rys. 15), w celu scharakteryzowania zjawisk występujących pomiędzy 

tymi pierwiastkami. 

 

Rys.  15 Układ równowagi aluminium-węgiel [28] 

 

Rozpuszczalnośd węgla w aluminium jest niewielka. W temperaturach 1350-1500 oC wynosi 

0,05% wag. C w Al, a dla zakresu temperatur 1000-1100 oC bliska jest zeru. W atmosferach 

beztlenowych rozpuszczalnośd węgla w aluminium wzrasta od 0,1 do 0,32% wag. 

w temperaturach odpowiednio 800-1200 oC, co jest prawdopodobnie spowodowane brakiem 

Al2O3, tlenku, którego obecnośd stanowi barierę ograniczającą dyfuzję węgla do Al *29]. 

W układzie Al-C tworzy się związek Al4C3 zgodnie z poniższą reakcją: 

4Al + 3C → Al4C3                (1) 

Węglik ten krystalizuje w sieci romboedrycznej. Temperatura topnienia wynosi 2500 oC. Reaguje 

z wodą i rozcieoczonymi kwasami. Produkty reakcji stanowią m.in. CH4 i H2. Reakcja tworzenia 

się Al4C3 przebiega samorzutnie w szerokim zakresie temperatur [2, 29].  

Podczas badao modelowych próbek włókno węglowe-aluminium wykazano, że w 

początkowym etapie wzajemnego oddziaływania na powierzchni włókien węglowych zarodkują 
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pojedyncze płytki lub igły węglika aluminium, których ilośd oraz wielkośd rośnie z czasem 

i temperaturą aż do utworzenia ciągłej, nieregularnej warstwy na granicy włókno-metal. Wzrost 

płytek można podzielid na dwa etapy. W pierwszym, szybkim etapie płytki rosną wewnątrz 

osnowy, a w drugim wolniejszym penetrują także włókno. Wnikanie węglika do pierwotnej 

objętości włókna może powodowad powstawanie karbów, które obniżają jego właściwości 

mechaniczne. Obniżenie szybkości reakcji w drugim etapie pozwala przypuszczad, że utworzona 

warstwa Al4C3 działa jako bariera dyfuzyjna, co z kolei może byd pośrednim dowodem na to, że 

wzrost pojedynczych płytek następuje głównie przez dyfuzję powierzchniową *2+. 

 Na podstawie powyższych informacji można stwierdzid, iż węglik aluminium jest 

niepożądanym produktem ubocznym procesu wytwarzania kompozytu. Wysoka twardośd 

i kruchośd Al4C3 oraz jego higroskopijne właściwości obniżają właściwości mechaniczne 

kompozytu (rys. 16) szczególnie, gdy proces wytwarzania prowadzi się w wysokich 

temperaturach i przy niskich prędkościach chłodzenia *30]. 

  

 

Rys.  16 Wytrzymałośd na rozciąganie włókien węglowych w zależności od czasu kontaktu z ciekłym aluminium, 

temperatura aluminium - 660 
o
C [30] 

 

Jedynym ze sposobów ograniczenia reaktywności komponentów jest zastosowanie powłok 

ochronnych, które pełnią rolę bariery dyfuzyjnej pomiędzy aluminium i włóknem węglowym. 

Inną możliwością jest modyfikacja osnowy kompozytu poprzez dodanie odpowiedniego 

pierwiastka stopowego, który redukuje rozpuszczalnośd węgla w aluminium. Metody 

ograniczenia reaktywności i poprawy zwilżalności opisano szerzej w następnych rozdziałach. 
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3.4.3. Problem degradacji włókien 

Problem degradacji włókien występuje głównie podczas procesu wytwarzania kompozytu. 

Źle dobrane parametry wytwarzania mogą powodowad obniżenie właściwości mechanicznych 

włókien, a co za tym idzie całego kompozytu.  

Włókno węglowe utlenia się w temperaturze ok. 400 oC. Ważne jest zatem, aby podczas 

wytwarzania kompozytu utrzymana została odpowiednia atmosfera w komorze roboczej 

w której znajdują się włókna. Atmosferę tą zazwyczaj stanowią azot lub argon, ze względu na 

swoją znikomą reaktywnośd. Problem degradacji włókien węglowych pojawia się również 

podczas kontaktu z ciekłym metalem [31]. W procesie infiltracji gazowej, gdzie stosowane 

temperatury wynoszą 700-1000 oC aluminium zaczyna dyfundowad w głąb włókien węglowych, 

defektując je. Powoduje to obniżenie właściwości wytrzymałościowych włókien. 

Oprócz defektów powstających podczas wytwarzania kompozytu, we włóknach węglowych 

występują również defekty powstałe podczas ich produkcji. Do najważniejszych defektów 

wewnętrznych należą wnęki i jamki o różnej wielkości. Największe wnęki występujące we 

włóknach węglowych mają kształt igieł lub pryzm o szerokości do 1 μm i długości do 100 µm. Są 

one wynikiem obecności pęcherzyków gazowych w materiale, który stanowi prekursor włókien. 

Powierzchniowe defekty występują we włóknach węglowych w postaci szczelin, rowków, jamek 

trawienia oraz nieregularnych cząstek. Najczęściej występującymi defektami powierzchniowymi 

są zanieczyszczenia w postaci cząstek, pochodzące z pyłów osadzających się podczas procesu 

wytwarzania włókien *2+. Występowanie wyżej wymienionych defektów ma ogromny wpływ na 

zjawiska zachodzące podczas kontaktu włókna z ciekłym metalem. Należy zatem odpowiednio 

przygotowad wzmocnienie kompozytu przed infiltracją. 

Włókno węglowe może ulec degradacji również podczas eksploatacji materiału. Degradacja 

objawia się zazwyczaj w postaci zmniejszenia średnicy włókna, poprzez zjawiska zachodzące 

w warstwie międzyfazowej (w szczególności w wysokich temperaturach). Degradacja włókna 

powoduje w konsekwencji oddzielenie włókna od osnowy, tzw. debonding, co wyklucza dalszą 

eksploatację takiego materiału [32]. 
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3.4.4. Problem zwilżalności włókien przez osnowę 

Niska zwilżalnośd włókna węglowego przez ciekłe aluminium jest najczęstszym problemem 

występującym podczas wytwarzania kompozytów CF-Al/MMC. Problem ten nie został w pełni 

rozwikłany, gdyż każde rozwiązanie poprawiające zwilżalnośd niesie ze sobą konsekwencje 

w postaci zmian właściwości mechanicznych komponentów kompozytu. 

Zwilżalnośd ciała stałego jest charakteryzowana przez kąt zwilżania θ i jest definiowana jako 

ilośd pracy wykonanej przez metal w celu przyswojenia zbrojenia *5+. Kąt θ, przedstawiony 

schematycznie na rysunku 17, zależy od energii powierzchniowej ciała stałego, metalu 

i powierzchni międzyfazowej. Przyjmuje się, że zwilżalnośd zachodzi w momencie, gdy θ<90o. 

 

 

Rys.  17 Schemat ilustrujący interpretację kąta zwilżania według równania równowagi Younga: γmcosθ=γc+γmc, gdzie 

γc – energia powierzchniowa ceramiki, γmc – energia powierzchniowa powierzchni międzyfazowej, γm – energia 

powierzchniowa ciekłego metalu *5] 

 

Kinetyka zwilżalności jest funkcją temperatury. Wraz ze wzrostem temperatury zwilżalnośd 

zbrojenia przez osnowę rośnie (maleje kąt θ). W przypadku kompozytów CF-Al/MMC mamy do 

czynienia z bardzo słabą, a nawet brakiem zwilżalności włókien węglowych przez aluminium. 

Ciekły metal nie zwilża włókien, aż do temperatury 1100 oC (rys. 18). Ze wzrostem czasu 

kontaktu ciekłego aluminium z podłożem węglowym kąt θ maleje. Jednakże po pewnym czasie 

proces zwilżania zostaje przerwany. Jest to konsekwencja intensywnego wzrostu ilości węglika 

aluminium *2+. Wpływ na wartośd kąta zwilżania ma również rodzaj zastosowanych włókien, 

aczkolwiek nie decyduje on w sposób zasadniczy o warunkach zwilżania. 
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Rys.  18 Zależnośd kąta zwilżania od temperatury dla układu CF-Al [2] 

 

Ujemna wartośd entalpii swobodnej reakcji (1) świadczy o tym, że ciekłe aluminium powinno 

zwilżad włókno węglowe. Brak zwilżalności wzmocnienia przez metal przypisuje się warstewce 

tlenków tworzącej się na ciekłym aluminium, które obserwuje się już w stosunkowo niskich 

temperaturach. Dlatego adhezja pomiędzy aluminium i węglem zachodzi jedynie w skutek 

oddziaływania sił Van der Waals’a *33]. Kąt zwilżania włókien węglowych przez ciekłe aluminium 

w temperaturach stosowanych podczas wytwarzania kompozytów (700-800 oC) w wielu 

publikacjach jest różny. Zróżnicowanie danych może wynikad z powstawania wspomnianej 

wcześniej warstewki tlenków, chropowatości powierzchni materiału węglowego, czy 

z wzajemnej reaktywności komponentów.  

Zwilżalnośd komponentów kompozytu można poprawid na wiele sposobów. Do 

najważniejszych należą: 

 modyfikacja osnowy – zmiana składu chemicznego stopu poprzez wprowadzenie 

dodatków, które obniżają napięcie powierzchniowe, 

 modyfikacja zbrojenia – najczęściej zbrojenie modyfikuje się poprzez naniesienie 

odpowiedniej powłoki, 

 modyfikacja metody wytwarzania – zmiana parametrów procesu, które wpływają na 

zwilżalnośd (np. czas kontaktu ciekłego stopu z włóknem węglowym). 
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3.5. Metody poprawy zwilżalności włókien przez osnowę 

3.5.1. Modyfikacja osnowy 

Jedną z metod poprawy zwilżalności włókien węglowych przez aluminium jest modyfikacja 

składu chemicznego stopu poprzez dodatki pierwiastków, które zmniejszają napięcie 

powierzchniowe cieczy metalicznej pokrytej warstwą tlenków [27]. 

Jednym z pierwiastków, który najbardziej efektywnie zwiększa zwilżalnośd zbrojenia przez 

ciekłe aluminium jest lit. Pierwiastek ten jako dodatek stopowy stosuje się nie tylko dla 

kompozytów zbrojonych włóknem węglowym, ale również dla włókien Al2O3 czy SiC. Główną 

rolą jaką pełni ten pierwiastek w stopie jest osłabienie działania warstwy tlenków, która tworzy 

się na powierzchni ciekłego stopu, zachowując się jak bariera dyfuzyjna. Podobne działanie 

wykazuje dodatek magnezu, jednakże jego ilośd nie powinna przekraczad 10 % wag, ze względu 

na tworzenie się kruchych i twardych wydzieleo Al3Mg2, które obniżają właściwości mechaniczne 

stopu. Wydzielenia te zachowują się podobnie jak węglik aluminium Al4C3  [33]. Ważną rolę 

w zjawisku zwilżalności odgrywa krzem. Jego obecnośd w ilości nieprzekraczającej 12% wag. 

wpływa pozytywnie na zwilżalnośd włókien. Powoduje on zmniejszenie skłonności aluminium do 

tworzenia węglików Al4C3, poprzez tworzenie na powierzchni zbrojenia warstewki węglika 

krzemu, która ogranicza reaktywnośd aluminium z włóknem węglowym *27+. Wykazano, że wraz 

ze wzrostem zawartości krzemu w stopie maleje ilośd węglików aluminium w materiale [34]. 

Ponadto, nikiel dodany do stopu w niewielkich ilościach powoduje obniżenie współczynnika 

rozszerzalności cieplnej stopu, co jest zjawiskiem korzystnym, biorąc pod uwagę problem 

różnicy rozszerzalności cieplnej komponentów, opisywany w rozdziale 3.4.1 *35]. 

3.5.2. Powłoki ochronne 

Powłoki ochronne stosowane na włókna węglowe można podzielid na dwie grupy: chemo- 

i termoodporne. Obie te cechy łączą w sobie powłoki stosowane w celu poprawy zwilżalności 

włókien. Powłoki te nakładane są po obróbce wzmocnienia, tj. po usunięciu epoksydowego 

pokrycia, które stanowi ochronę włókna przed czynnikami zewnętrznymi. Większośd 

stosowanych powłok stanowi również barierę termiczną dla włókna, co pozwala na 

zastosowanie wyższych temperatur podczas procesu wytwarzania materiału kompozytowego. 



35 
 

Ze względu na zachowanie się powłoki podczas kontaktu z ciekłą osnową, można je podzielid 

na dwie grupy: powłoki trwałe oraz nietrwałe [36]. 

Powłoka nietrwała ulega rozpuszczaniu w ciekłym stopie, w konsekwencji czego może 

następowad tworzenie roztworów stałych oraz wydzielanie pierwotne i wtórne nowych faz 

w osnowie. Rozpuszczenie powłoki zmienia warunki oddziaływania włókno-osnowa, co ułatwia 

zwilżanie i wytworzenie połączenia. 

Powłoka trwała jest to powłoka, która pozostaje po konsolidacji z osnową jako warstwa na 

granicy włókno-osnowa, chociaż jej struktura może ulec zmianie w porównaniu ze stanem 

wyjściowym. Powłoka taka musi mied grubośd mniejszą od grubości krytycznej (ok. 0,02 ÷0,5 

μm), tzn. taką, aby nie była elementem struktury inicjującym dekohezję kompozytu. Istotne jest 

również to, by sam proces pokrywania nie obniżył właściwości włókien węglowych oraz ich 

przydatności technologicznej, np. nadmiernie zwiększając sztywnośd włókien z powłoką. Tego 

typu powłoka może pełnid dwie funkcje – poprawiającą zwilżalnośd oraz blokującą lub 

ograniczającą dyfuzję pierwiastków pomiędzy powłoką a osnową *36].  

Materiały stosowane na powłoki poprawiające zwilżalnośd włókna węglowego są bardzo 

różnorodne. Do najczęściej stosowanych należą czyste metale (np. Ni, Cu, Sn) oraz związki 

ceramiczne, m.in. węgliki, azotki oraz borki. Powłoki wykonane z wyżej wymienionych 

materiałów stanowią swoistą izolację włókna węglowego od ciekłej osnowy, dzięki czemu nie 

dochodzi do reakcji pomiędzy osnową a zbrojeniem. Wśród opisywanych w literaturze powłok 

podnoszących zwilżalnośd włókien węglowych najlepsze efekty dają powłoki niklowo-fosforowe, 

chromowe, TiN, TiC oraz SiO2 [37]. 

Dobór rodzaju powłoki na włóknach determinowany jest rodzajem stosowanych 

komponentów i typem procesu technologicznego. Zagadnienie jest złożone, gdyż w praktyce 

dotyczy pokrywania obiektów o średnicy rzędu kilku, kilkunastu mikrometrów tworzących wiązki 

lub tkaniny. Parametry procesu nakładania powłok powinny byd tak dobrane, by ograniczyd 

sczepianie (tzw. mostkowanie) zarówno włókien krzyżujących się, jak i równoległych, które 

znacząco utrudnia infiltrację i tym samym powoduje zdefektowanie kompozytu. Poniżej 

przedstawiono przykłady najczęściej stosowanych powłok, przy użyciu różnych metod ich 

otrzymywania.     
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 Powłoki chromowe 

Wytworzenie powłoki chromowej ma za zadanie poprawid zwilżalnośd włókien węglowych. 

Podczas kontaktu pokrycia z ciekłą osnową następuje częściowe rozpuszczanie chromu, któremu 

może towarzyszyd również wytworzenie węglika chromu w wyniku reakcji z włóknem 

w podwyższonej temperaturze. Do wytworzenia powłok chromowych można stosowad metodę 

fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD) oraz metodę zanurzania w ciekłym stopie, która 

zapewnia bezpośrednie oddziaływanie chromu z materiałem węglowym. Włókna po procesie 

PVD przedstawiono na rysunku 19. Powłoka taka charakteryzuje się szarym, metalicznym 

kolorem, równomierną grubością, ok. 50 nm oraz brakiem efektu mostkowania. 

 

 

Rys.  19 Powłoka chromu na włóknach węglowych otrzymana metodą PVD *36] 

 

Metoda napylania próżniowego chromu daje możliwośd uzyskania cienkich warstw, które 

można poddad dalszej obróbce polegającej na przekształceniu powłoki metalu w węglik chromu. 

Metoda ma jednak trudne do wyeliminowania ograniczenia, gdyż nie gwarantuje wydajnego 

równomiernego pokrywania podłoża węglowego. Podstawową barierę stanowią topografia 

powierzchni włókien oraz ich postad technologiczna (rowing, tkaniny) [36]. 
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 Powłoki niklowo-fosforowe 

Powłoki Ni-P można wytworzyd następującymi metodami: PVD, elektrochemiczną 

i chemiczną bezprądową. Ten typ powłoki stosuje się w technologii kompozytów metalowych 

głównie w celu poprawy zwilżalności. W przypadku kompozytów aluminiowych, w zależności od 

parametrów procesu, może następowad rozpuszczanie niklu w stopie, jego częśd przejdzie do 

aluminium, a nadmiar wydzieli się w postaci faz międzymetalicznych w osnowie. Możliwe jest 

również powstanie wokół zbrojenia warstwy faz międzymetalicznych zawierających nikiel 

i składniki stopu osnowy. 

Najczęściej stosowaną metodą osadzania powłoki niklowo-fosforowej na zbrojeniu jest 

bezprądowa metoda chemiczna. Otrzymywane włókna charakteryzują się metalicznym 

połyskiem, a powłoki jednolitą budową. Nie wystąpił też efekt sczepiania włókien powłoką. 

Mikrostrukturę powłoki niklowo-fosforowej przedstawiono na rysunku 20. Cechą 

charakterystyczną tego typu powłoki, niezależnie od jej grubości, jest budowa ziarnista [38]. 

 

 

Rys.  20 Powłoka niklu osadzona na włóknach węglowych bezprądową metodą chemiczną *36] 

 

Proces bezprądowego osadzania powłoki poprzedza wstępna obróbka włókna. Następuje 

usunięcie sizingu poprzez rozpuszczenie go oraz utlenianie termiczne podłoża w celu 

zapewnienia lepszej adhezji osadzanej powłoki. Następnie na powierzchnię włókna nanosi się 

zarodki palladu poprzez zanurzenie do roztworów wodnych SnCl2 + HCl i PdCl2 + HCl. Proces ten 

nazywany jest aktywacją katalityczną. Tak przygotowane włókno umieszcza się w roztworze do 

metalizacji [39]. 
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 Powłoki TiN i TiC 

 Powłoki z azotku tytanu wytwarzane są na włóknach metodą CVD (Chemical Vapour 

Deposition) w wyniku reakcji TiCl4 z azotem. Mimo iż TiN tylko nieznacznie poprawia zwilżalnośd 

włókien stopami aluminium w zakresie zalecanej temperatury odlewania, to może pełnid funkcję 

stabilizującą strukturę, zapobiegając tworzeniu się hydrofilowego węglika Al4C3. Prowadzone 

badania wykazały, że włókna uzyskują charakterystyczny złoty kolor i nie obserwuje się ich 

sczepiania ani łamania. Powłoka otrzymywana w temperaturach ok. 1000°C w mieszaninie 

gazów, składającej się z TiCl4, azotu i wodoru, zbudowana jest z nanoziaren, które skutecznie 

wypełniają bruzdy obecne na powierzchni włókien (rys. 21a) [40]. 

 

   
Rys.  21 Powłoki azotku tytanu (a) i węglika tytanu (b) osadzone na włóknie węglowym metodami CVD *36] 

 

Powłoka z węglika tytanu na włóknie węglowym, podobnie jak TiN, może byd wytworzona 

w procesie CVD, w którym źródłem tytanu jest TiCl4, a źródłem węgla gaz węglonośny, np. 

metan, toluen. Można zastosowad również proces, w którym TiCl4 reaguje bezpośrednio 

z włóknem, czyli reaktywne osadzanie z fazy gazowej (Reactive Chemical Vapour Deposition). 

Powłoka uzyskana tą metodą jest zwarta, można kontrolowad jej wzrost w wymaganym zakresie 

grubości, a drobne defekty powierzchniowe włókien są eliminowane, co skutkuje wzrostem 

wytrzymałości pojedynczych włókien *41+. Otrzymano włókna o srebrzystoszarym kolorze, które 

nie były sczepione ani się nie łamały. Cechą charakterystyczną otrzymanych powłok (rys. 21b) 

jest równomierna grubośd na obwodzie i długości, bardzo dobre połączenie z podłożem 

i polikrystaliczna budowa. Powłoka bardzo dobrze pokrywa mikronierówności obecne na 

powierzchni włókien. 

a b 
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 Powłoki SiO2 

Powłoki dwutlenku krzemu otrzymuje się najczęściej metodą zol-żel. Formowanie się cząstek 

SiO2 w fazie ciekłej oraz ich polimeryzacja kształtują strukturę powłoki. Do syntezy zazwyczaj 

wykorzystuje się dwa prekursory krzemowe: tetrametoksysilan (TMOS) i fenylotrietoksysilan 

(PhTEOS) oraz etanol. Uzyskana metodą zol-żel powłoka (rys. 22) charakteryzuje się dobrą 

adhezją do podłoża, wypełnia bruzdy występujące na powierzchni włókien. W powłoce nie 

występują pęknięcia. Jej obraz mikroskopowy przy dużym powiększeniu nie ma cech typowych 

dla powłok polikrystalicznych, a rentgenowska analiza fazowa XRD wykazuje, że ma budowę 

amorficzną, co jest typowe dla powłok uzyskiwanych metodą zol-żel. Ponadto w przypadku 

bezpośredniego połączenia włókien w trakcie tworzenia się powłoki, badania wykazały 

tendencję do sczepiania włókien powłoką [42,43]. 

 

  

Rys.  22 Powłoka SiO2 otrzymana metodą zol-żel na włóknie węglowym (a), powierzchnia i przekrój poprzeczny 

powłoki (b) *36] 
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3.6. Zastosowanie kompozytów aluminiowych z włóknami 

węglowymi 

Kompozyty o osnowie metalowej wzmacniane włóknami węglowymi znajdują zastosowanie 

głównie w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i kosmicznym. Ponadto wykorzystuje się je 

przy budowie statków, jachtów, łodzi, zbiorników, naczyo ciśnieniowych, elementów elektrowni 

wiatrowych, anten satelitarnych, sprzętu sportowego itp. *1] 

Najbardziej znane zastosowania kompozytów metalowych dotyczą przemysłu lotniczego. 

Coraz bardziej złożona budowa samolotów, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, zmusza ich 

projektantów do poszukiwania nowych materiałów, które zmniejszą masę, a tym samym zużycie 

paliwa. Kompozyty CF-Al/MMC są dobrym rozwiązaniem, szczególnie na części samolotów 

pracujące pod działaniem wysokich obciążeo oraz temperatur. 

Przykładem zmniejszenia masy może byd orbitalny wahadłowiec (Space Shuttle Orbiter), 

w którym zastosowano kompozyty aluminium-włókno węglowe oraz aluminium-bor na żebra 

kratownic oraz elementy podwozia. Pozwoliło to zmniejszyd masę o 45% w stosunku do 

stosowanego wcześniej czystego stopu aluminium [44]. 

Kompozyty o osnowie aluminiowej są często stosowane w przemyśle motoryzacyjnym na 

elementy podwozia, silnika, łożyska, zawory, tłoki czy tarcze hamulcowe *45]. Nie zawsze dany 

element musi byd wykonany w całości z kompozytu. Niektóre części są używane jako 

wzmocnienie w miejscu, które jest najbardziej narażone na zniszczenie. Przykładem lokalnych 

zbrojeo mogą byd tłoki wzmacniane preformami z krótkich włókien węglowych, Al2O3 czy SiC. 

Zastosowanie takich wzmocnieo pozwala podwyższyd odpornośd na zmęczenie oraz stabilnośd 

wymiarową oraz zmniejszyd współczynnik rozszerzalności cieplnej materiału *1+. 

Przemysł lotniczy jest najlepszym przykładem tego, że materiały kompozytowe (nie tylko te 

na osnowie metalowej, ale również polimerowej i ceramicznej) coraz częściej znajdują 

zastosowanie i wypierają tradycyjne materiały monolityczne. Najbardziej jest to widoczne na 

przykładzie samolotów produkowanych przez firmy Airbus i Boeing. W samolocie Airbus A380 

(produkowanym od 2007 r.) około 25% struktury podstawowej wykonano z różnych 

kompozytów włóknistych, co pozwoliło zmniejszyd masę w stosunku do materiałów litych o ok. 
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40%. O ile w A380 udział kompozytów wzmacnianych włóknami wynosi ok. 25%, to już 

w produkowanym od 2008 r. samolocie Boeing 787 Dreamliner (rys. 23a) udział ten sięga 50%. 

Ponadto przewiduje się, że w projektowanym samolocie Airbus A350 XWB– 

szerokokadłubowym liniowcu średniej wielkości planowanym do wprowadzenia w 2013 r. łączny 

udział lekkich materiałów konstrukcyjnych, tj. tytanu, aluminium i kompozytów wyniesie 86% 

(rys. 23b) [46]. 

 

   

Rys. 23 Samolot Boeing 787 Dreamliner zbudowany w 50% z kompozytów (a) oraz udział lekkich materiałów 

konstrukcyjnych w budowie samolotu Airbus A350 XWB (b) [46] 

 

Przedstawione w tym rozdziale przykłady zastosowao kompozytów o osnowie metalowej 

potwierdzają słusznośd prowadzenia badao naukowych nad tą niezwykle interesującą 

i rozwijającą się grupą materiałów. 

a 
b 
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4. Część doświadczalna 

4.1. Zakres pracy 

Zakres pracy obejmował: 

 przygotowanie włókien węglowych do procesów infiltracji gazowej i ciśnieniowej, 

 wykonanie próbek kompozytów CF/Al oraz CF(Ni)/Al do badao, 

 badania tomograficzne wykonanych próbek, 

 obserwacje mikrostruktury kompozytów, 

 badania składu chemicznego, 

 badania właściwości mechanicznych, 

 badania właściwości termicznych, 

 analizę wyników i ich interpretację. 

4.2. Badane materiały 

4.2.1. Włókna węglowe 

Wzmocnieniem wykorzystanym do wytworzenia badanych kompozytów było włókno 

węglowe HTS 40 firmy Toho Tenax w postaci tkaniny 3D. Tkanina ta wykonana była z wiązek 

włókien ułożonych do siebie prostopadle. Trzeci wątek stanowił przeplot utrzymujący tkaninę 

w zwartej formie (rys. 24).  

 

 

Rys.  24 Struktura 3D tkaniny węglowej użytej do produkcji kompozytów, a) szkic, b) tkanina 

 

a) b) 
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Każda wiązka w tkaninie składała się z 12000 włókien o średnicy 7 µm każde. Właściwości takiej 

wiązki uzyskane od producenta przedstawiono w tabeli 2. 

 

Tabela 2 Właściwości fizyczne i mechaniczne włókien Toho Tenax HTS 40 

właściwośd 
gęstośd 

[g/cm3] 

wytrzymałośd 

[MPa] 

moduł 

Younga 

[GPa] 

odkształcenie 

[%] 

przewodnośd 

cieplna 

[W/mK] 

wsp. rozszerzalności 

cieplnej  

[10-6/K] 

 1,77 4300 240 1,8 10 -0,1 

 

Ponadto do badao użyto tkanin węglowych pokrytych niklem. Powłoka ta została naniesiona 

w wyniku bezprądowej metalizacji na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Proces 

bezprądowego osadzania powłoki poprzedza wstępna obróbka włókna. Następuje oczyszczenie 

włókna z sizingu poprzez rozpuszczenie go oraz utlenianie termiczne podłoża w celu 

zapewnienia lepszej adhezji osadzanej powłoki. Następnie na powierzchnię włókna nanosi się 

zarodki palladu poprzez zanurzenie do roztworów wodnych SnCl2 + HCl i PdCl2 + HCl. Proces ten 

nazywany jest aktywacją katalityczną. Po zakooczeniu etapu aktywacji katalitycznej, włókno 

płukane jest w wodzie destylowanej. Do roztworu dodawany jest również stabilizator w postaci 

tiomocznika, aby uniknąd samorozkładu roztworu do metalizacji. Zjawisko to jest niekorzystne, 

ponieważ zatrzymuje proces osadzania powłoki. Tak przygotowane włókna umieszczane są 

w roztworze do metalizacji. Roztwór do metalizacji składa się z soli niklu i podfosforynu sodu 

(reduktor), związku buforująco-kompleksującego  oraz związku powierzchniowo czynnego. 

Tkaninę węglową po metalizacji przedstawiono na rysunku 25.  
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Rys.  25 Tkanina węglowa pokryta niklem po procesie bezprądowej metalizacji 

 

 

Rys.  26 Powierzchnia włókna węglowego po metalizacji *39+ 

 

Otrzymana powłoka charakteryzowała się srebrzystoszarym kolorem. Na powierzchni 

tkaniny nie zaobserwowano miejsc niepokrytych. Nie zauważono również, aby powłoka sklejała 

wiązki włókien ze sobą. Na rysunku 26 przedstawiono strukturę powłoki niklowo-fosforowej. 

Można zauważyd, że powłoka jest zwarta, jednorodna na całej powierzchni, a ziarna mają kształt 

sferyczny. Badania przedstawione w pracy *39+ wykazały, że grubośd otrzymanej powłoki 

zawiera się w zakresie 1-1,3 µm. 
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4.2.2. Stop AlSi9Cu3(Fe) 

Aluminium należy do metali o bardzo dużym znaczeniu technicznym. Występuje 

w przyrodzie w bardzo wielu minerałach i jest trzecim (po tlenie i krzemie) pierwiastkiem pod 

względem udziału w skorupie ziemskiej. Jest natomiast drugim po żelazie metalem pod 

względem zastosowao technicznych. Aluminium nie wykazuje odmian alotropowych 

i krystalizuje w sieci regularnej ściennie centrowanej (A1). Temperatura topnienia aluminium 

wynosi 660 oC, a jego gęstośd 2,7 g/cm3, co czyni go bardzo atrakcyjnym materiałem pod 

względem technologicznym. Aluminium w stanie wyżarzonym cechuje się wytrzymałością na 

rozciąganie Rm=70÷120 MPa. Nie jest to wynik zadowalający, dlatego częściej stosuje się stopy 

aluminium aniżeli czyste aluminium. Odlewnicze stopy aluminium są przeważnie stopami 

wieloskładnikowymi o dużym stężeniu  - od 5 do 25% wag. - pierwiastków stopowych, głównie 

Si, Cu, Mg, Zn i Ni. Odlewnicze stopy Al charakteryzują się dobrą lejnością i często małym 

skurczem odlewniczym [21].  

Podstawową grupą odlewniczych stopów aluminium są siluminy – stopy glinu z krzemem 

o stężeniu Si 2÷30% Si (najczęściej 5÷13,5% Si). Krzem jako podstawowy składnik tych stopów, 

zapewnia dobrą lejnośd i mały skurcz odlewniczy. materiały te nie wykazują skłonności do 

pękania na gorąco. Stopy Al-Si mogą byd również stopami wieloskładnikowymi. Zawierają 

wówczas dodatki Cu, Mg, Fe, Mn, zwiększające wytrzymałośd. Dodatek Cu oraz Mg umożliwia 

utwardzanie wydzieleniowe stopów Al z Si, w wyniku wydzielania faz CuAl2 lub Mg2Si. Siluminy 

ze względu na swoją żarowytrzymałośd są stosowane na wysoko obciążone tłoki silników 

spalinowych. Ze stopów podeutektycznych wytwarza się silnie obciążone elementy dla 

przemysłu okrętowego i elektrycznego, pracujące w podwyższonej temperaturze i w wodzie 

morskiej. Wieloskładnikowe stopy Al-Si są stosowane m.in. na głowice silników spalinowych oraz 

inne odlewy w przemyśle maszynowym [47]. 

W niniejszej pracy jako osnowę kompozytów wykorzystano stop AlSi9Cu3(Fe) oznaczany 

często symbolem 226D. Stop ten, jak wszystkie stopy Al-Si, charakteryzuje się niską gęstością, 

wysoką lejnością oraz małym skurczem po odlaniu. Struktura tego stopu po procesie odlewania 

jest typową strukturą siluminów podeutektycznych. Charakterystycznymi elementami 
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mikrostruktury są eutektyki Al-Si w kształcie ostro zakooczonych igieł oraz pierwotne kryształy 

krzemu krystalizujące z cieczy.  

 

Tabela 3 Skład chemiczny stopu AlSi9Cu3 (w % wag.) 

zawartośd 
pierwiastków 

Si Cu Fe Zn Mn Mg Ni Pb Ti Cr Sn Al 

226D 
min 8 2 - - 0,1 0,1 - - - - - 

reszta 
max 11 3,5 1 1,2 0,5 0,5 0,3 0,2 0,15 0,1 0,1 

 

 

Rys.  27 Struktura stopu AlSi9Cu3(Fe) 

 

Na rysunku 27 przedstawiono przykładową strukturę stopu AlSi9Cu3(Fe), natomiast w tabeli 3 

jego skład chemiczny. 
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4.3. Wytwarzanie próbek 

4.3.1. Infiltracja gazowa 

Próbki kompozytowe wytworzone metodą infiltracji gazowej (GPI) zostały wykonane na 

stanowisku technologicznym w Instytucie Konstrukcji Lekkich i Przetwórstwa Tworzyw 

Sztucznych Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Stanowisko to składa się z autoklawu 

laboratoryjnego (rys. 28), pozwalającego uzyskad temperaturę do 1200 oC oraz ciśnienie do 10 

MPa. Autoklaw połączony jest z modułem sterującym oraz komputerem, co umożliwia zapis 

parametrów procesu podczas jego trwania. Moduł sterujący pracą autoklawu jest urządzeniem 

pozwalającym na zaprogramowanie parametrów procesu GPI, m.in. temperatury, ciśnienia oraz 

czasu poszczególnych przystanków temperaturowych.  

 

   

Rys.  28 a) Stanowisko technologiczne do wytwarzania kompozytów metodą GPI; b) komora autoklawu 

 

Do urządzenia sterującego podłączony jest komputer, gdzie zainstalowany jest program 

„Datenlogger”, który zapisuje wartości temperatur oraz ciśnienia w trzydziestosekundowych 

odstępach czasu. Pomiar temperatury odbywa się za pomocą dwóch termopar umieszczonych 

a) b) 
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wewnątrz komory autoklawu. Po przeprowadzonym procesie dane te można wyeksportowad do 

arkusza kalkulacyjnego, w celu analizy przebiegu procesu. Przykładowy wykres zależności 

ciśnienia i temperatury od czasu przedstawiono na rysunku 29. 

 

Rys.  29 Parametry procesu GPI. Zależnośd temperatury oraz ciśnienia od czasu procesu 

 

Analizując powyższy wykres możemy wyszczególnid poszczególne etapy procesu GPI. 

Pierwszy z nich – nagrzewanie formy ze wzmocnieniem - ma na celu usunięcie z włókien sizingu. 

Następnie temperatura wewnątrz komory roboczej rośnie powyżej temperatury topnienia stopu 

i jest na tym poziomie utrzymywana przez pewien czas, aż do pełnego roztopienia się osnowy. 

Następnie, po ok. 30 minutach, zwiększane jest ciśnienie wewnątrz autoklawu w celu 

poprawienia (ułatwienia) infiltracji tkaniny węglowej przez ciekłą osnowę. Ostatni etap polega 

na chłodzeniu otrzymanego kompozytu do temperatury pokojowej. 

Analizując wykres przedstawiony na rysunku 29 można stwierdzid, że proces GPI trwa ok. 1,5 

godziny. Jednakże czas potrzebny do wytworzenia materiału kompozytowego tą metodą jest 

dużo dłuższy. Bardzo ważnym etapem jest etap poprzedzający proces GPI, czyli czynności 

przygotowawcze. Dokładnośd przygotowania procesu ma bardzo duży wpływ na właściwości 
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otrzymanego materiału. Pierwszym krokiem jest przygotowanie wzmocnienia, które wycinane 

jest z rolki za pomocą maszyny do cięcia tkanin. Następnie przygotowywane są grafitowe formy. 

W procesie GPI wykorzystywane są dwie dwudzielne formy: wewnętrzna i zewnętrzna (rys. 30).  

 

 

Rys.  30 Formy grafitowe wykorzystywane do procesu GPI pokryte środkiem rozdzielającym 

 

Obie formy pokrywane są środkiem rozdzielającym, ułatwiającym ich otwarcie po procesie. 

Ponadto środek ten zapobiega przywieraniu ciekłego stopu do form. W przypadku osnowy 

aluminiowej wykorzystuję się wodną zawiesinę azotku boru (boronitryd), który nakładany jest 

na formy w postaci cienkiej warstwy.  Forma wewnętrzna wraz z ułożonym w niej uprzednio 

wzmocnieniem, umieszczana jest w formie zewnętrznej, która jest skręcana za pomocą śrub. 

W górnej części zewnętrznej formy umieszczany jest stop w postaci plastra (ok. 150 g) odciętego 

od bloku, będący materiałem osnowy. Tak przygotowaną formę umieszcza się wewnątrz komory 

autoklawu (rys. 31), gdzie doczepiane są do niej dwie termopary: jedna na dole formy, a druga 

nad stopem. Następnie autoklaw jest zamykany i następuje rozpoczęcie procesu. 
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Rys.  31 Wnętrze komory autoklawu z umieszczoną wewnątrz grafitową formą 

 

 

Rys.  32 Płytka kompozytowa otrzymana przy użyciu metody GPI 

 

Po zakooczeniu procesu komora autoklawu jest otwierana, a forma rozkręcana. Produktem 

finalnym jest płytka kompozytowa o wymiarach 140 mm x 65 mm x 2 mm (rys 32), która jest 

przygotowywana do dalszych badao.  
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4.3.2. Odlewanie ciśnieniowe 

Próbki kompozytowe wytworzone metodą odlewania ciśnieniowego (HPDC) zostały 

wykonane na stanowisku technologicznym w Instytucie Zaawansowanych Materiałów 

i Procesów Uniwersytetu Technicznego w Norymbergii. Stanowisko to składa się z jednostki 

centralnej, w której zachodzi proces odlewania,  jednostki sterującej, komputera i kadzi 

z ciekłym stopem (rys.33).  

 

 

Rys.  33 Stanowisko do otrzymywania kompozytów metodą HPDC – strzałką oznaczono formę z umieszczoną 

wewnątrz ramą  

Do urządzenia sterującego podłączony jest komputer, który rejestruje parametry procesu, 

takie jak temperatura, czas czy ciśnienie wtrysku. Pomiar temperatury odbywa się za pomocą 

termopary umieszczonej wewnątrz komory roboczej, w pobliżu formy. Po przeprowadzonym 

procesie dane te są eksportowane do arkusza kalkulacyjnego. Przykładowy wykres przebiegu 

procesu przedstawiono na rysunku 34. 

Etap przygotowawczy rozpoczyna się od przygotowania wzmocnienia, które jest wycinane 

według szablonu, tak aby pasowało do wnętrza ramy. Bardzo ważne jest, aby nie uszkodzid 

wzmocnienia podczas cięcia, gdyż może to skutkowad późniejszymi problemami, m.in. 

nieodpowiednim ułożeniem preformy w ramie. Na rysunku 35 przedstawiono kształt jaki musi 

mied tkanina węglowa oraz metalową ramę z umieszczonymi wewnątrz dwoma fragmentami 
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wzmocnienia (jedno na drugim). Nawet tak, wydawałoby się, błaha czynnośd jak skręcenie ramy 

ze wzmocnieniem jest bardzo ważna, gdyż od tego zależy stabilnośd włókien podczas procesu.  

 

Rys.  34 Parametry procesu HPDC 

  

Rys.  35 Tkanina węglowa: a) wymagany kształt; b) rama ze wzmocnieniem 

  

Tak przygotowana rama jest umieszczana w formie. Po jej zamknięciu następuje rozpoczęcie 

procesu HPDC według schematu przedstawionego w rozdziale 3.3.3. 

Na rysunku 36a przedstawiono budowę jednostki centralnej. Do najważniejszych elementów 

można zaliczyd pneumatyczny system przenoszenia, lampy IR, które służą do nagrzewania 

zbrojenia, kanał i wlewy doprowadzające ciekły stop, oraz ramę z umieszczonym wewnątrz 

b) a) 
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zbrojeniem. Na rysunku 36b pokazano w powiększeniu układ wlewowy doprowadzający ciekły 

stop. Składa się on z dwóch kanałów doprowadzających, dwóch wlewów oraz tłoka, który 

powoduje wtryskiwanie ciekłej osnowy we wnęki formy. 

 

  

Rys.  36 a) Budowa komory roboczej urządzenia do infiltracji; b) budowa układu wlewowego *48+ 

 

Rys.  37 Płyta CF/Al po procesie HPDC (w ramie), widoczne nadlewy powstałe w układzie wlewowym 

 

Po zakooczeniu procesu forma jest otwierana, a rama wraz z przeinfiltrowaną preformą 

węglową pozostawiana do ostygnięcia. Po ostygnięciu rama jest rozkręcana, a otrzymany 

element oczyszczany z nadlewów aluminiowych. Produktem finalnym procesu HPDC jest płyta 

o wymiarach 170 mm x 170 mm x 15 mm (rys. 37). 

b) a) 
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4.4. Metodyka badań 

4.4.1. Tomografia komputerowa 

Tomograf rentgenowski jest to urządzenie pozwalające na uzyskanie obrazów 

tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu, a następnie przedstawiające jego obraz 

przestrzenny (3D) z wielu ujęd płaskich (2D) wykonanych w różnych położeniach. Obrazy 

tomograficzne zawierają informacje o położeniu i gęstości cech mikrostruktury absorbujących 

promieniowanie rtg w obiekcie i są dalej wykorzystywane do rekonstrukcji danych 

przestrzennych. Jakąkolwiek różnicę w materiale wewnątrz obiektu, zmianę jego gęstości lub 

pory można zobrazowad i zmierzyd. Tomografia rentgenowska w badaniach materiałowych 

charakteryzuje się nieruchomą lampą rentgenowską i wykorzystuje obrót przedmiotu. Dzięki 

przejściu promieniowania przez cały przedmiot pozwala na pomiary nawet bardzo złożonych 

przedmiotów z powierzchniami trudno dostępnymi lub wręcz niewidocznymi. W ten sposób 

komputerowa tomografia rentgenowska jest idealnym narzędziem do mikroanaliz 3D, szukania 

wad wewnętrznych, rozwarstwieo, wtrąceo i pomiaru wielkości geometrycznych w wielu 

dziedzinach nauki i przemysłu [49]. 

W niniejszej pracy badania tomograficzne zostały wykorzystane do: 

 obserwacji ułożenia włókien w osnowie aluminiowej, 

 identyfikacji defektów występujących w strukturze kompozytu, m.in. pęknięd i porów. 

Badania tomograficzne zostały wykonane przy użyciu tomografu komputerowego GE 

Phoenix X-ray. 

 

Rys. 38 Tomograf komputerowy GE Phoenix X-ray 
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4.4.2. Obserwacje mikroskopowe 

Do obserwacji mikrostruktury wykorzystano skaningowy mikroskop elektronowy HITACHI 

TM-3000 (Rys. 39). Umożliwia on uzyskanie dużej głębi ostrości, co pozwala na badanie ważnych 

cech mikrostruktury widocznych jedynie pod dużym powiększeniem. Badania na mikroskopie 

wykonano pod napięciem przyspieszającym 25 kV. Zdjęcia wykonano przy różnych 

powiększeniach, w celu obserwacji struktury kompozytu, połączenia między składnikami oraz 

przełomów próbek po badaniach wytrzymałościowych. Ponadto wykorzystano przystawkę EDS, 

pozwalającą zbadad skład chemiczny osnowy oraz zidentyfikowad elementy mikrostruktury. 

 

 

Rys.  39 Skaningowy mikroskop elektronowy HITACHI TM-3000 
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4.4.3. Quasi-statyczna próba rozciągania 

Próby rozciągania przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell 1465 (rys. 

40). Badania polegały na jednoosiowym rozciąganiu próbek niewzmocnionych oraz próbek 

kompozytowych z prędkością odkształcenia równą 1mm/min. Podczas badania rejestrowana 

była siła niszcząca oraz zmiana wysokości próbki pod wpływem działania tej siły. Otrzymane 

dane pozwoliły wyznaczyd wytrzymałośd na rozciąganie dla każdej próbki. Próbki do badao miały 

kształt prostopadłościenny, zgodny ze schematem przedstawionym na rysunku 40. 

 

            

Rys.  40  Maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell 1465(po lewej) oraz schemat próbek do badania wytrzymałości na 

rozciąganie (po prawej) 

1
0

0
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m
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mm 6 mm 
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4.4.4. Badania wytrzymałości na zginanie 

Badanie to jest przeprowadzane w celu wyznaczenia maksymalnych naprężeo jakie jest 

w stanie przenieśd próbka podczas zginania, aż do jej zniszczenia. Próbę zginania przeprowadza 

się najczęściej na uniwersalnych maszynach wytrzymałościowych. Aby przeprowadzid próbę 

zginania próbka ustawiana jest na podporach, które ustawiane są na odpowiednią odległośd 

i unieruchamiane w prowadnicach maszyny wytrzymałościowej. Wielkośd odstępu między 

podporami powinna byd taka, aby główka naciskowa znajdowała się dokładnie w połowie 

próbki.  

 

Rys.  41 Schemat trójpunktowego badania wytrzymałości na zginanie 

 

 

Rys.  42 Próbka do badania wytrzymałości na zginanie 

 

W niniejszej pracy przeprowadzono trójpunktowe zginanie, zgodnie ze schematem 

przedstawionym na rysunku 41. W badaniach wykorzystano próbki wycięte z płyty otrzymanej 

w procesie HPDC o wymiarach 120 mm x 24 mm x 10 mm. Przeprowadzono badania na 

próbkach aluminiowych, wzmocnionych tkaniną węglową i tkaniną węglową z pokryciem 

niklowym. Na rysunku 42 przedstawiono przykładową próbkę do badao wytrzymałości na 

zginanie. 
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4.4.5. Badania mikrotwardości 

Twardośd jest to wielkośd oporu stawianego przez materiał podczas odkształcenia 

plastycznego spowodowanego wciskaniem wgłębnika o określonym kształcie. Większośd metod 

badania twardości polega na powolnym wciskaniu wgłębnika w materiał przy działaniu stałej lub 

stopniowo wzrastającej siły do określonej wartości *50]. 

Pomiar mikrotwardości metodą Vickersa polega na wciskaniu w badany materiał 

diamentowego czworobocznego ostrosłupa foremnego o kącie wierzchołkowym 136o pod 

działaniem siły F zależnej od twardości badanego materiału, a następnie na zmierzeniu 

przekątnych odcisku d1 i d2 po odciążeniu, w celu określenia powierzchni odcisku. W przypadku 

mikrotwardości siła F nie przekracza wartości 9,81 N (1kG). 

 

Rys.  43 Schemat wgłębnika Vickersa (po lewej) i odcisku (po prawej) [51] 

 

W praktyce pomiar mikrotwardości metodą Vickersa jest w pełni zautomatyzowany. Głowica 

twardościomierza jest sprzężona z mikroskopem. Zadaniem użytkownika jest jedynie określenie 

parametrów pomiaru oraz wybranie miejsca, w którym pomiar ma byd wykonany. W niniejszej 

pracy pomiar mikrotwardości był wykonywany w formie rozkładu mikrotwardości przez próbkę, 

tak aby zbadad twardośd osnowy, powłoki niklowo-fosforowej oraz stopu aluminium z włóknem 

węglowym. 



59 
 

4.5. Wyniki badań 

4.5.1. Obserwacje makroskopowe 

Na wstępie dokonano oceny jakości wykonanych próbek. W przypadku płyt HPDC oceniano 

gładkośd powierzchni, ilośd obszarów na powierzchni płyty z wystającymi włóknami węglowymi 

oraz ułożenie tkaniny na przekroju poprzecznym płyty. Pozwoliło to podzielid otrzymane płyty 

na 4 grupy: 

 Do pierwszej grupy zaliczone zostały próbki, które charakteryzowały się dobrą jakością 

powierzchni oraz brakiem wystających włókien na powierzchni płyty (rys. 44). Na 

przekroju poprzecznym płyty można zauważyd, że warstwy wzmocnienia ułożone były 

obok siebie, nie zostały rozdzielone ani pofałdowane. 

 Do drugiej grupy zaliczono płyty charakteryzujące się nierówną powierzchnią oraz 

dużymi obszarami wystających włókien na zewnętrznych stronach próbki (rys. 45). Na 

przekroju poprzecznym można było zauważyd pofałdowanie oraz zawijanie się tkaniny 

węglowej. Powodem tego mogło byd nieodpowiednie (za słabe) umocowanie włókien 

węglowych w stalowej ramie. Podczas wtrysku ciekłego stopu pod bardzo wysokim 

ciśnieniem wiązki włókien zbyt słabo umocowane w ramie mogą się przesuwad, wyciągad 

oraz zawijad. Powoduje to nieodpowiednie ułożenie całej tkaniny, co dyskwalifikuje taki 

materiał w dalszych badaniach. 

 Grupę trzecią stanowiły płyty z włóknem węglowym pokrytym powłoką niklowo-

fosforową. Próbki te charakteryzowały się gładką powierzchnią oraz brakiem obszarów 

z wystającymi włóknami (rys. 46). Na przekroju poprzecznym można zauważyd, że 

tkanina węglowa jest równomiernie ułożona, nie pofałdowała się. 

 Czwartą grupę stanowiły próbki stopu aluminium - bez wzmocnienia węglowego. Płyty te 

charakteryzowały się dobrą jakością powierzchni, bez widocznych defektów. 
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Rys.  44 Płyta po procesie HPDC o dobrej jakości wykonania 

 

   

Rys.  45 Płyta po procesie HPDC o niskiej jakości wykonania 
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Rys.  46 Płyta po procesie HPDC wzmocniona poniklowaną tkaniną węglową 

 

  

Rys.  47 Płytki po procesie GPI; a) o dobrej jakości wykonania; b) o niskiej jakości wykonania 

 

W przypadku płytek wykonanych przy użyciu metody GPI dokonano podziału na dwie grupy. 

Do pierwszej zaliczono próbki charakteryzujące się dobrą jakością (rys. 47). Powierzchnia płytek 

była równa, gładka, bez widocznych defektów. Na powierzchni płytek nie wystawały włókna 

węglowe. Ponadto rozłożenie włókien w przekroju było równomierne. Do drugiej grupy 

zaliczono płytki charakteryzujące się niską jakością, z wystającymi włóknami na powierzchni, 

pęknięciami i nierównomiernym rozłożeniem włókien w przekroju. 

a) b) 
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4.5.2. Tomografia komputerowa 

Badania tomograficzne pozwoliły ocenid ułożenie włókien węglowych w osnowie oraz 

określid występujące w wytworzonych płytach defekty. W płytach po procesie HPDC z pierwszej 

grupy (dobra jakośd) badania tomograficzne wykazały małą ilośd porów zamkniętych oraz 

niewielką ilośd pęknięd na granicy komponentów (rys. 48). Na przekroju poprzecznym płyty 

można zauważyd, że warstwy wzmocnienia ułożone były obok siebie, nie zostały rozdzielone 

przez stop wtryskiwany pod wysokim ciśnieniem. 

 

  

 

Rys.  48 Obraz tomograficzny próbki CF/Al po procesie HPDC o dobrej jakości wykonania 

 

Badania tomograficzne przeprowadzone na płytach z drugiej grupy wykazały dużą ilośd 

porów zamkniętych, liczne pęknięcia pomiędzy włóknami a osnową oraz obszary 

nieprzeinfiltrowane pomiędzy włóknami (rys. 49). Ponadto na przekroju poprzecznym 

zauważono pofałdowanie oraz przemieszczenie się tkaniny węglowej.  
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Rys.  49 Obraz tomograficzny próbki CF/Al po procesie HPDC o niskiej jakości wykonania 

 

Wewnątrz płyty wykonanej z tkaniny węglowej pokrytej niklem zaobserwowano nieznaczną 

ilośd porów oraz pęknięd pomiędzy komponentami (rys. 50). Płyty te charakteryzowały się 

najlepszą jakością spośród wszystkich badanych. Na przekroju poprzecznym można zauważyd, że 

warstwy wzmocnienia zostały od siebie oddzielone przez stop, aczkolwiek nie uległy 

pofałdowaniu. Dzieje się tak ze względu na bardzo wysokie ciśnienie pod jakim ciekły stop 

wtryskiwany jest do formy. Bardzo ważne jest zatem dokładne umiejscowienie i zamocowanie 

wzmocnienia w stalowej ramie. 
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Rys.  50 Obraz tomograficzny próbki CF(Ni)/Al po procesie HPDC 

 

Badania tomograficzne próbek bez wzmocnienia wykazały nieznaczną ilośd porów wewnątrz 

płyty, które skupione były w jej środkowej części. Nie zauważono żadnych pęknięd (rys. 51). 

 

 

Rys.  51 Obraz tomograficzny próbki aluminiowej (bez wzmocnienia) po procesie HPDC 
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Przeprowadzone badania tomograficzne płytek po procesie GPI potwierdziły obserwacje 

makroskopowe. W przypadku płytek z pierwszej grupy (rys. 52a) nie stwierdzono dużej ilości 

defektów wewnątrz materiału. Kompozyt ten charakteryzował się małą ilością porów między 

włóknami, a co za tym idzie dobrym stopniem przeinfiltrowania. Płytki z drugiej grupy (rys. 52b) 

posiadały wiele pęknięd między wiązkami włókien oraz porów zamkniętych między włóknami. 

Ponadto wzmocnienie węglowe uległo przemieszczeniu. 

   

Rys.  52 Obraz tomograficzny płytek CF/Al po procesie GPI a) o dobrej jakości wykonania; b) o niskiej jakości 

wykonania 

 

Na podstawie otrzymanych wyników badao tomograficznych można stwierdzid, że zarówno 

metoda HPDC jak i GPI pozwala uzyskad próbki o wysokim stopniu przeinfiltrowania bez 

widocznych defektów w strukturze. Mimo to trzeba pamiętad, że obie metody nie zapewniają 

stuprocentowej powtarzalności otrzymywania próbek o zadowalającej jakości.  

4.5.3. Obserwacje mikrostruktury 

Na rysunkach 53 i 54 przedstawiono mikrostrukturę kompozytu Al/CF-MMC wytworzonego 

w procesie HPDC (z pierwszej grupy). Na zdjęciach tych można zaobserwowad równomierne 

a) b) 
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rozłożenie włókien w osnowie, brak nieprzeinfiltrowanych obszarów oraz brak pęknięd na 

granicy włókno-osnowa. Na rysunku 53a przedstawiono mikrostrukturę wyżej wymienionego 

kompozytu przy powiększeniu 80x. Widoczna jest cała wiązka włókien węglowych w kierunku 

prostopadłym do powierzchni oraz częśd wiązki ułożonej równolegle. Widzimy, że włókna 

zostały w pełni przeinfiltrowane, nie zaobserwowano również innych defektów. Na rysunku 54a 

przedstawiono mikrostrukturę kompozytu przy powiększeniu 600x. Widzimy, że na granicy 

osnowa-włókno węglowe nie występują pęknięcia, co oznacza, że proces wytwarzania próbek 

został przeprowadzony prawidłowo. Rysunek 54b potwierdza bardzo dobry stopieo infiltracji 

węglowej preformy.  

 

  

Rys.  53 Mikrostruktura kompozytu CF/Al po procesie HPDC; a) pow. 80x, b) pow. 300x 

  

Rys.  54 Mikrostruktura kompozytu CF/Al po procesie HPDC; a) pow. 600x, b) pow. 800x 

 

b) 

b) 

a) 

a) 
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Na rysunkach 55 i 56 przedstawiono najczęstsze błędy i defekty występujące w strukturze 

badanych kompozytów. 

 

  

Rys.  55 Mikrostruktura kompozytu CF/Al po procesie HPDC z widocznymi miejscami nieprzeinfiltrowanymi; a) pow. 

50x, b) pow. 300x 

 

  

Rys.  56 Mikrostruktura kompozytu CF/Al po procesie HPDC z widocznymi pęknięciami; a) pow. 1000x, b) pow. 500x 

 

Na rysunku 55 przedstawiono mikrostrukturę kompozytu Al/CF-MMC z widocznym 

nieprzeinfiltrowanym obszarem. Jest to jeden z najczęściej występujących błędów 

występujących podczas procesu wytwarzania tego typu materiału. Brak wypełnienia przestrzeni 

między włóknami przez ciekła osnowę spowodowany jest zazwyczaj zbyt małą zwilżalnością 

włókien węglowych przez ciekły stop. Kąt zwilżania pomiędzy oboma komponentami jest zbyt 

a) b) 

b) a) 
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duży, aby stop mógł dotrzed we wszystkie obszary tkaniny. „Suche styki” zaobserwowano 

zarówno w kompozytach wytworzonych w procesie HPDC jak i GPI. Problem zwilżalności 

włókien przez ciekłą osnowę został szerzej opisany w rozdziale 3.4.4. 

Drugim bardzo często występującym defektem są pęknięcia na granicy włókno-osnowa (rys. 

56a). Pęknięcia te propagują wzdłuż wiązki. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne, gdyż 

utracone zostaje połączenie między składnikami. Warto przypomnied, że jednym z głównych 

zadao osnowy jest przenoszenie naprężeo na włókna. Jeżeli nie ma połączenia między 

składnikami, naprężenia nie mogą byd przenoszone na wzmocnienie, co skutkuje obniżeniem 

właściwości wytrzymałościowych materiału. Pęknięcia te powstają głównie w wyniku różnicy we 

współczynnikach rozszerzalności cieplnej komponentów (rozdział 3.4.1). Podczas chłodzenia 

materiału osnowa kurczy się, natomiast wzmocnienie rozszerza, co powoduje powstawanie 

silnych naprężeo cieplnych. Zbyt duża szybkośd chłodzenia kompozytu może powodowad 

powstawanie wyżej opisanych pęknięd. 

Na rysunku 56b zaznaczono kolorem czerwonym pęcherz powietrza, który został 

„zamknięty” w osnowie podczas wytwarzania. Pory są to jedne z najczęściej występujących 

defektów w procesach wykorzystujących ciekłą osnowę. W procesach takich jak HPDC czy GPI 

nie da się ich uniknąd. Jeżeli koncentracja porów nie jest zbyt duża nie stanowi to dużego 

problemu, jednakże gdy ilośd porów zamkniętych w materiale jest znaczna, może to prowadzid 

do obniżenia właściwości wytrzymałościowych materiału. 

Na rysunku 57 przedstawiono mikrostrukturę kompozytu CF/Al po procesie GPI (z pierwszej 

grupy). Widzimy, że włókna są rozłożone równomiernie w wiązce, nie zaobserwowano 

nieprawidłowości w strukturze, takich jak „suche styki”, pory czy pęknięcia na granicy wiązka-

osnowa. Niestety, nie wszystkie wytworzone próbki w procesie GPI charakteryzowały się 

strukturą pozbawioną błędów. Podobnie jak w przypadku próbek wytworzonych w procesie 

HPDC, płytki wytworzone przy użyciu infiltracji ciśnieniowej posiadały w swojej strukturze 

defekty. Najczęstszymi z nich były pęcherze powietrza zamknięte między włóknami oraz 

pęknięcia. W tym przypadku pęknięcia miały inny charakter. Nie występowały one na granicy 

wiązka-osnowa, a propagowały przez wiązkę (rys. 58). 
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Rys.  57 Mikrostruktura kompozytu CF/Al po procesie GPI; a) pow. 120x, b) pow. 180x 

 

  

Rys.  58 Mikrostruktura kompozytu CF/Al po procesie GPI z widocznymi pęknięciami przechodzącymi przez wiązkę; 

a) pow. 500x, b) pow. 500x 

 

Na rysunku 59 przedstawiono mikrostrukturę kompozytu CF/Al wzmocnionego włóknem 

węglowym pokrytym powłoką niklowo-fosforową uzyskaną w procesie bezprądowej metalizacji. 

Kompozyty te charakteryzowały się najlepszą, pod względem jakości, mikrostrukturą. Nie 

zaobserwowano obszarów nieprzeinfiltrowanych. Ilośd porów zamkniętych w osnowie była 

nieznaczna.  

a) b) 

b) a) 
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Rys.  59 Mikrostruktura kompozytu CF(Ni)/Al po procesie HPDC; a) pow. 50x, b) pow. 200x 

 

 

Rys.  60 Mikrostruktura kompozytu CF(Ni)/Al po procesie HPDC; pow. 1800x 

 

Na rysunku 60 przedstawiono obszar na granicy włókno węglowe-osnowa, gdzie nastąpiło 

przerwanie powłoki niklowej. Zaobserwowano, że pęknięcia pomiędzy składnikami kompozytu 

występują tylko tam, gdzie nie występuje powłoka niklowa. W miejscach, gdzie powłoka Ni-P 

jest ciągła nie zaobserwowano pęknięd. Jest to bardzo wartościowa obserwacja. Potwierdza ona 

słusznośd stosowania powłoki Ni-P. Działa ona w tym przypadku jako bariera termiczna, która 

izoluje włókna od ciekłej osnowy. Dzięki temu różnica w rozszerzalności cieplnej składników nie 

jest tak duża, aby powstawały silne naprężenia cieplne powodujące pęknięcia. 

a) b) 
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Podczas obserwacji mikrostruktury za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego 

dokonano również badania składu chemicznego stopu AlSi9Cu3(Fe) przy użyciu przystawki EDS. 

Zbadano procentowy udział pierwiastków stopowych oraz zidentyfikowano poszczególne 

elementy mikrostruktury. 

  

Rys.  61 a) Obszar badany przez analizator EDS, pow. 600x; b) wyniki badania składu chemicznego stopu (w % wag.)  

  

Na rysunku 61 przedstawiono wyniki badania składu chemicznego stopu AlSi9Cu3(Fe) po 

procesie HPDC. W porównaniu do składu uzyskanego od producenta (tabela 3) zaobserwowano 

większą zawartośd krzemu (12,8% wag. zamiast 11% wag.) oraz mniejszą zawartośd miedzi (0,7% 

wag. zamiast 2% wag.). Zawartośd procentowa żelaza jest zgodna z danymi teoretycznymi. 

Różnice w zawartości krzemu i miedzi mogą wpływad na właściwości stopu. Zbyt duża zawartośd 

krzemu zwiększa kruchośd materiału, natomiast zbyt mały udział miedzi zmniejsza jego 

właściwości wytrzymałościowe. Należy jednak pamiętad, że EDS nie jest dokładną metodą. 

W celu precyzyjnego oznaczenia wszystkich pierwiastków stopowych należałoby użyd 

dokładniejszych metod, np. spektroskopowych. 

Na rysunku 62a przedstawiono wyniki badao pozwalające zidentyfikowad poszczególne 

składniki mikrostruktury. Kolorem zielonym oznaczono wydzielenia krzemu w formie długich, 

ostro zakooczonych igieł. Zbyt duża ilośd tego typu wydzieleo zwiększa kruchośd materiału oraz 

obniża jego właściwości plastyczne. Kolorem błękitnym oznaczono żelazo, które występuje 

w formie zaokrąglonych wydzieleo. Kolorem czerwonym oznaczono związki zawierające miedź. 

Są to wydzielenia o nieregularnych kształtach i niejednolitej budowie, co może świadczyd o tym, 

że składają się z więcej niż jednego pierwiastka. Dokładniejsze badania wykazały, że jest to 

a) b) 
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związek miedzi z krzemem i żelazem (rys. 62b). Jednakże w celu ustalenia pełnej stechiometrii 

należałoby wykonad badania składu fazowego. 

 

 

 

Rys.  62 Identyfikacja składników mikrostruktury za pomocą kolorów; a) pow. 1800x; b) 18000x 

 

 Identyczną analizę mikroskopową wykonano dla stopu AlSi9Cu3(Fe) po procesie GPI. Nie 

odnotowano znaczących różnic w stosunku do stopu po procesie HPDC. Zawartośd procentowa 

pierwiastków utrzymywała się na podobnym poziomie. Kształt i rodzaj wydzieleo również był 

taki sam. Jedyną zauważalną różnicą był rozmiar wydzieleo. Odnotowano, że zidentyfikowane 

wydzielenia krzemu, miedzi i żelaza są większe. Jako przykład może posłużyd wydzielenie Cu-Si-

Fe przedstawione na rysunku 62b, którego rozmiar wynosi ok. 3 µm. Dla porównania, na 

rysunku 63 przedstawiono zdjęcie stopu po procesie GPI. Analogiczne wydzielenie w tej 

a) 

b) 



73 
 

strukturze jest większe. Jego rozmiar wynosi ok. 6 µm. Większy rozmiar wydzieleo w strukturze 

jest spowodowany głównie dłuższym czasem chłodzenia stopu w metodzie GPI niż w procesie 

HPDC. Gdy szybkośd chłodzenia stopu jest mniejsza, składniki mikrostruktury mają więcej czasu 

na rozrost. 

 

 

Rys.  63 Identyfikacja elementów mikrostruktury stopu po procesie GPI; a) pow. 2000x; b) pow. 20000x 

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki obserwacji mikrostruktury kompozytów CF/Al-

MMC otrzymanych dwoma metodami. Wyniki te pokazały, że oba procesy (HPDC i GPI) 

pozwalają uzyskad równomierne rozmieszczenie włókien w osnowie oraz pozwalają uzyskad 

zbliżoną do siebie mikrostrukturę. Wykazano również, że materiały wytworzone obiema 

metodami nie są pozbawione wad. Ujawniono takie defekty jak: pory, „suche styki” czy 

pęknięcia na granicy-włókno osnowa. Obserwacje mikrostruktury kompozytów z poniklowanymi 

włóknami węglowymi pokazały, że stosowanie tej powłoki pozwala uniknąd powstawania 

pęknięd między składnikami, co jest ważnym aspektem w procesie wytwarzania materiału. 

Potwierdza to również słusznośd stosowania tego typu powłok. 

4.5.4. Quasi-statyczna próba rozciągania  

Na rysunku 64 przedstawiono wybrane krzywe rozciągania próbek kompozytowych oraz 

próbki niewzmocnionej włóknem węglowym. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono 

wytrzymałośd na rozciąganie oraz odkształcenie przy zerwaniu wszystkich badanych próbek. 

Wyniki przedstawiono w tabeli 4. 

a) 

b) 
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Tabela 4 Wyniki badania wytrzymałości na rozciąganie 

 wytrzymałośd Rm [MPa] odkształcenie ε [%] 

proces próbka próba 1 próba 2 próba 3 średnia próba 1 próba 2 próba 3 średnia 

HPDC 

226D 192 187 196 192 1,7 1,6 1,8 1,7 

CF/Al 95 97 93 95 2,1 2,3 1,9 2,1 

CF(Ni)/Al 131 135 127 131 2,6 2,9 2,25 2,6 

GPI 

226D 127 133 123 127 0,9 1,1 0,8 0,9 

CF/Al 82 78 84 81 1,1 0,9 1,18 1,1 

CF(Ni)/Al 91 94 88 91 1,3 1,6 1,1 1,3 

 

Na podstawie powyższych wyników można zauważyd, że najwyższą wytrzymałośd osiągnęły 

próbki niewzmocnione włóknem węglowym. Wynik ten potwierdza fakt, że nie wszystkie 

problemy występujące podczas wytwarzania kompozytów zostały wyeliminowane. Oznacza to, 

że połączenie między składnikami kompozytu nie jest idealne. Na osłabienie materiału miały 

wpływ pęknięcia występujące na granicy komponentów oraz występowanie węglika aluminium 

na granicy rozdziału, który jest fazą niestabilną, ulegającą rozkładowi w kontakcie z parą wodną. 

Bardzo zadowalającym rezultatem są wyniki otrzymane dla próbek wzmocnionych włóknem 

węglowym z pokryciem niklowym. Odnotowano wzrost wytrzymałości na rozciąganie 

w porównaniu do próbek wzmocnionych włóknem niepokrytym. Osiągnięto poprawę 

wytrzymałości o prawie 50% (w przypadku próbek po procesie HPDC). Wyniki te są 

satysfakcjonujące w kontekście celowości stosowania powłok na włóknach węglowych. Nikiel 

poprawia zwilżalnośd włókien przez ciekłe aluminium, dzięki czemu otrzymujemy lepsze 

połączenie między komponentami. Ponadto ogranicza reaktywnośd między włóknami a osnową. 

W przyszłości należy skupid się na tematyce nakładania powłok na włókna węglowe, gdyż 

widzimy, że przynoszą one pozytywne rezultaty. 

Porównując wyniki badao otrzymane dla próbek wytworzonych różnymi metodami (rys. 65 

i 66) widzimy, że kompozyty wytworzone w procesie HPDC osiągnęły wyższą wytrzymałośd niż 

w procesie GPI. Jednym z powodów takiego rezultatu jest czas kontaktu ciekłego stopu z 

włóknami węglowymi. W przypadku procesu HPDC jest to poniżej jednej sekundy, natomiast w 

procesie GPI kilkanaście minut. W wyniku długiego kontaktu ciekłej osnowy ze wzmocnieniem 
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następuje jego degradacja, a co za tym idzie obniżenie właściwości wytrzymałościowych. 

Ponadto wraz z czasem wzrasta ilośd węglika aluminium na granicy komponentów, co wpływa 

negatywnie na wytrzymałośd całego materiału. W przypadku procesu GPI również odnotowano 

wzrost wytrzymałości na rozciąganie próbek wzmocnionych włóknami węglowymi z pokryciem 

niklowo-fosforowym. 

 

 

Rys.  64 Krzywe rozciągania próbek kompozytowych otrzymanych w procesie HPDC 

 

 

Rys.  65  Wyniki badao wytrzymałości na rozciąganie 
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Rys.  66 Wyniki badao odkształcenia podczas próby rozciągania 

4.5.5. Badania wytrzymałości na zginanie 

W ramach badao właściwości mechanicznych wykonane zostały badania wytrzymałości na 

zginanie. Wyznaczono maksymalną siłę potrzebną do zniszczenia próbki oraz odkształcenie 

materiału podczas działania tej siły. Badaniu temu nie zostały poddane próbki CF(Ni)/Al po 

procesie GPI. W tabeli 5 przedstawiono wyniki badao wytrzymałości na zginanie. 

 

Tabela 5 Wyniki badao wytrzymałości na zginanie 

 Wytrzymałośd Rg [MPa] odkształcenie ε [%] 

proces próbka 
próba 

1 
próba 

2 
próba 

3 
średnia 

próba 
1 

próba 
2 

próba 
3 

średnia 

HPDC 

226D 125 121 122 123 1,83 1,64 1,49 1,65 

CF/Al 70 67 64 67 0,62 0,81 0,9 0,78 

CF(Ni)/Al 94 96 102 97 1,94 2,08 2,12 2,05 

GPI 
226D 88 89 93 90 1,49 1,63 1,68 1,6 

CF/Al 57 58 60 58 1,42 1,48 1,59 1,5 
 

Analizując wyniki badao otrzymane dla próbek poddanych zginaniu (rys. 67 i 68) można 

zauważyd podobieostwo do wyników otrzymanych podczas prób rozciągania. Największą 

wytrzymałośd na zginanie wykazały próbki bez włókien węglowych. Odnotowano również 

pozytywny wpływ powłoki niklowej osadzonej na włóknach węglowych. Pozwoliła ona zwiększyd 
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siłę potrzebną do zniszczenia próbek o 45%. Można zatem przypuszczad, że połączenie między 

komponentami w przypadku zastosowania powłoki niklowo-fosforowej jest lepsze niż bez niej. 

Spowodowane jest to m.in. mniejszym kątem zwilżalności między niklem i aluminium, aniżeli 

włóknem węglowym i aluminium. Ponadto powłoka niklowo-fosforowa chroni włókno przed 

degradacyjnym działaniem ciekłej osnowy. 

 

 

Rys.  67 Wyniki badao wytrzymałości na zginanie 

 

Wyniki badao wytrzymałości na zginanie potwierdziły również fakt, że próbki otrzymane 

w procesie HPDC wykazują wyższą wytrzymałośd niż próbki wykonane przy użyciu metody GPI. 

Wytłumaczenia tego faktu można ponownie doszukiwad się w parametrach obu procesów. 

W przypadku GPI zarówno czas jak i temperatura są wyższe niż w przypadku metody HPDC. Oba 

te parametry sprzyjają powstawaniu i wzrostowi węglika aluminium, który wpływa negatywnie 

na właściwości wytrzymałościowe. 
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Rys.  68 Wyniki badao odkształcenia podczas próby zginania 

4.5.6. Badania fraktograficzne 

Po badaniach wytrzymałościowych dokonano obserwacji przełomów próbek po statycznej 

próbie rozciągania i zginania za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. 

 

 

 

Rys.  69 Próbki kompozytowe po próbie rozciągania (HPDC); a) CF/Al; b) CF(Ni)/Al 

 

a) 

b) 
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Na rysunku 69 przedstawiono próbki kompozytowe po próbie rozciągania (HPDC). 

Obserwując próbkę bez pokrycia niklowego (rys. 69a) można zauważyd bardzo duży efekt 

wyciągania włókien (z ang. „pull-out”), a nawet całych wiązek, co świadczy o bardzo słabym 

połączeniu między składnikami. Efektu tego nie ma w przypadku próbek wzmocnionych tkaniną 

węglową z pokryciem niklowym, co świadczy o dużo wyższych siłach adhezji między powłoką 

niklową a stopem aluminium. Potwierdzają to zdjęcia z mikroskopu skaningowego. W przypadku 

próbki bez pokrycia niklowego (rys. 70a) możemy zaobserwowad oddzielanie się osnowy od 

włókien oraz nieprzeinfiltrowane obszary wewnątrz wiązek. W przypadku próbek z włóknami 

poniklowanymi nie obserwuje się oddzielania osnowy od włókien, efektu pull-out oraz „suchych 

styków”. W obu przypadkach stwierdzono kruchy charakter pękania osnowy. 

 

  

Rys.  70 Przełomy próbek kompozytowych po próbie rozciągania; a) CF/Al, pow. 30x; b) CF(Ni)/Al, pow. 1200x 

 

Na rys. 71 przedstawiono przełomy próbek po próbie zginania. Pokazano miejsce połączenia 

wiązki włókien węglowych z osnową. W przypadku próbki bez pokrycia niklowego możemy 

zauważyd całkowite oddzielnie się wiązki od stopu aluminium. Świadczy to o bardzo słabym 

połączeniu komponentów. Zjawiska tego nie zaobserwowano w przypadku próbki wzmocnionej 

włóknem węglowym z pokryciem niklowym. Na granicy faz nie zaobserwowano żadnych pęknięd 

oraz oddzielania się osnowy od włókien, co wskazuje na dobre połączenie składników 

kompozytu.  

a) b) 
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Rys.  71 Przełomy próbek kompozytowych po próbie zginania; a) CF/Al, pow. 100x; b) CF(Ni)/Al, pow. 100x 

 

  

Rys.  72 Przełomy próbek kompozytowych po próbie rozciągania; a) CF/Al, pow. 40x; b) CF(Ni)/Al, pow. 800x 

 

Podobne rezultaty otrzymano w przypadku próbek wytworzonych metodą GPI (rys. 72). Na 

przełomach próbek bez powłoki niklowej można zaobserwowad oddzielanie się wiązek 

wzmocnienia od osnowy. Ponadto widoczne są pęknięcia wewnątrz wiązki i wyciąganie włókien. 

W przypadku próbek wykonanych z włókna węglowego pokrytego niklem defekty te nie 

występują. Nie zaobserwowano odwarstwiania się włókien od stopu aluminium ani efektu pull-

out. 

a) b) 

a) b) 
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4.5.7. Badania mikrotwardości 

W ramach badao wykonano rozkłady mikrotwardości próbek z włóknami poniklowanymi 

otrzymanych oboma metodami (HPDC i GPI). Na rysunku 73 przedstawiono wyniki badania 

mikrotwardości próbek kompozytowych wykonanych przy użyciu metody HPDC. Widzimy, że 

największą twardością odznaczał się obszar, w miejscu występowania powłoki niklowo-

fosforowej (310 HV). Możemy również zauważyd znacząca różnicę między twardością osnowy 

a obszaru wzmocnionego włóknami węglowymi. Na podstawie tych wyników można stwierdzid, 

że włókna węglowe poprawiają twardośd materiału, a powłoka niklowo-fosforowa na nich 

osadzona potęguje ten fakt. 
 

 

Rys.  73 Rozkład mikrotwardości próbki CF(Ni)/Al-MMC po procesie HPDC 

 

Podobną zależnośd zaobserwowano podczas badania mikrotwardości próbek uzyskanych 

w procesie GPI (rys. 74).  Analizując otrzymane wyniki można stwierdzid, że twardośd zmieniała 

się w trzech obszarach. Najniższą twardością charakteryzuje się stop aluminium – ok. 100 HV. 

W obszarze włókien węglowych pokrytych warstwą niklu twardośd jest najwyższa i wynosi ok. 
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310 HV. W obszarze, gdzie warstwa niklu nie występuje lub jest bardzo cienka twardośd 

zmieniała się w zakresie 270÷250 HV.  

 

Rys.  74 Rozkład mikrotwardości próbki CF(Ni)/Al-MMC po procesie GPI 

 

Badania mikrotwardości obu rodzajów próbek po raz kolejny wykazały pozytywny wpływ 

powłoki niklowo-fosforowej na badane właściwości. 
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5.  Podsumowanie i wnioski 

Przedmiotem badao były kompozyty aluminium-włókno węglowe wytworzone metodami 

infiltracji gazowej (GPI) i odlewania ciśnieniowego (HPDC). Osnowę stanowił stop aluminium 

z krzemem, miedzią i żelazem AlSi9Cu3(Fe). Wzmocnienie wykonane było z włókna węglowego 

o podwyższonej wytrzymałości (HTS). Do wytworzenia próbek użyto również tkaniny węglowej 

z powłoką niklowo-fosforową osadzoną w wyniku bezprądowej metalizacji. 

Otrzymane próbki na wstępie podzielono pod względem jakościowym na dwie grupy: 

o  wysokiej i niskiej jakości wykonania. Próbki z pierwszej grupy charakteryzowały się gładką 

powierzchnią oraz brakiem obszarów z wystającymi włóknami. Płytki z drugiej grupy 

charakteryzowały się chropowatą powierzchnią, dużymi obszarami z wystającymi włóknami oraz 

często widocznymi pęknięciami między składnikami. Świadczy to o tym, że zarówno metoda 

HPDC jak i GPI nie zapewniają stuprocentowej powtarzalności wykonania próbek o wysokiej 

jakości. Należy zatem poświęcad więcej uwagi procesom przygotowawczym, które mają 

ogromny wpływ na jakośd wykonanych materiałów. 

Obserwacje struktury kompozytu przy użyciu tomografii komputerowej świadczą 

o prawidłowo przeprowadzonych procesach infiltracji. Mimo to, w badanych materiałach 

występowały defekty takie jak pory, pęknięcia na granicy włókno-osnowa czy obszary 

nieprzeinfiltrowane. Zauważono, że próbki ze wzmocnieniem pokryte powłoką niklowo-

fosforową charakteryzowały się mniejszą ilością wyżej wymienionych defektów. 

Obserwacje te potwierdziły badania mikroskopowe. Zarówno w próbkach wytworzonych 

w procesie GPI jak i HPDC zaobserwowano występowanie porów, pęknięd czy „suchych styków”. 

Powstawanie tych defektów związane jest ze zjawiskami występującymi podczas procesu 

wytwarzania, takimi jak słaba zwilżalnośd włókien przez ciekłe aluminium czy różnica 

w rozszerzalności cieplnej składników. Problemy te częściowo pozwala wyeliminowad 

zastosowanie powłoki niklowo-fosforowej na włóknach węglowych. W mikrostrukturze próbek 

CF(Ni)/Al nie zanotowano „suchych styków” oraz pęknięd na granicy włókno-osnowa. Badania 

składu chemicznego pozwoliły określid procentowy udział najważniejszych pierwiastków 

stopowych oraz zidentyfikowad występujące w mikrostrukturze wydzielenia. Wykazano niższą 
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wartośd udziału miedzi w stopie oraz wyższą ilośd krzemu, w porównaniu do danych 

tablicowych. Ponadto dowiedziono, że wydzielenia występujące w mikrostrukturze próbek po 

procesie GPI są większe niż w przypadku wydzieleo w mikrostrukturze próbek po procesie HPDC.  

W ramach badao właściwości wytrzymałościowych wykonano pomiary wytrzymałości na 

rozciąganie i zginanie. Wyniki badao wykazały korzystny wpływ powłoki niklowo-fosforowej 

osadzonej na włóknach węglowych. Próbki z poniklowanym wzmocnieniem charakteryzowały 

się wyższą wytrzymałością w porównaniu do próbek z włóknami bez pokrycia. Ponadto badania 

przełomów po próbach wytrzymałościowych wykazały, że w przypadku próbek ze 

wzmocnieniem bez powłoki niklowej występuje efekt wyciągania włókien węglowych z osnowy 

(„pull-out”) oraz oddzielania się całych wiązek od osnowy. Efektów tych nie zaobserwowano 

w przypadku próbek wzmocnionych włóknami z powłoką Ni-P. Wciąż jednak próbki bez tkaniny 

węglowej wykazują najwyższą wytrzymałośd, co świadczy o tym, że powłoka niklowa nie 

eliminuje wszystkich problemów występujących podczas procesów wytwarzania. 

Prawdopodobnie niższe właściwości wytrzymałościowe kompozytów w porównaniu do czystego 

stopu są spowodowane wadami mikrostrukturalnymi (głównie porami), powstawaniem węglika 

aluminium, a także innymi właściwościami stopu w kompozycie (różne rozmieszczenie 

wydzieleo, inny ich rozmiar) w stosunku do właściwości stopu aluminium krzepnącego w dużej 

objętości swobodnej (bez obecności włókien). Dodatkowo wykazano, że wszystkie próbki 

wytworzone przy użyciu metody HPDC wykazują wyższą wytrzymałośd w porównaniu do próbek 

otrzymanych w procesie GPI. Ma to związek z parametrami procesu, m.in. wyższą temperaturą 

oraz dłuższym czasem kontaktu ciekłego stopu z włóknami węglowymi. 

Wykonane badania pozwoliły określid wpływ technologii na strukturę oraz wybrane 

właściwości mechaniczne kompozytów CF/Al. Ponadto zbadano wpływ powłoki niklowo-

fosforowej osadzonej na włóknach węglowych na mikrostrukturę i właściwości kompozytów. 

Otrzymane wyniki przeprowadzonych badao pozwoliły sformułowad następujące wnioski: 

1. Procesy HPDC i GPI pozwalają wytworzyd kompozyty typu CF/Al, jednakże w ich 

strukturze występują defekty, które obniżają właściwości wytrzymałościowe. 
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2. Próbki otrzymane w procesie HPDC charakteryzują się wyższymi właściwościami 

wytrzymałościowymi niż próbki wytworzone w procesie GPI, dzięki krótszemu 

kontaktowi włókien z ciekłym stopem aluminium. 

3. Zastosowanie powłoki niklowo-fosforowej na włóknach węglowych poprawia 

właściwości wytrzymałościowe kompozytów oraz pozwala wyeliminowad błędy i defekty 

powstające podczas procesu wytwarzania, co jest bardzo korzystnym rezultatem 

w kontekście dalszych badao.  
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