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PODSTAWOWE MATERIAŁY STOSOWANE W TECHNICE 
 
Przy doborze najlepszego materiału do wykonania jakiegoś wyrobu, muszą być 
spełnione równocześnie następujące wymagania: 1. eksploatacyjne (zapewnienie 
wykonanej konstrukcji niezawodności podczas realizacji określonych zadań z jej 
wykorzystaniem), 2. technologiczne (konieczność stosowania możliwie 
najprostszych procesów technologicznych wytwarzania), 3. ekonomiczne 
(konieczność użycia możliwie najtańszych składników do produkcji materiałów, 
osiągnięcia przy tym małych odpadów materiału, przy najtańszych sposobach 
przetwarzania oraz wysokiej wydajności urządzeń przetwórczych) i 4. ekologiczne 
(konieczność wyeliminowania szkodliwego oddziaływania na środowisko w całym 
„cyklu życia materiału oraz wyrobu”). 

 
MATERIAŁY ZAAWANSOWANE I PROGNOZY ROZWOJU 

 

 
 

Rys. 1. Rozwój materiałów inżynierskich 
 
Oznaczenia: PE – polietylen, PC – poliwęglan, PS – polistyren, PP – polipropylen, 

PMMA – polimetakrylan metylu (szkło organiczne), GFRG – polimery  
z włóknami szklanymi, CFRC – polimery z włóknami węglowymi,  
AFRC – polimery z włóknami aramidowymi 
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 Rys. 1. Zastosowanie różnych materiałów na elementy samochodu osobowego 
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Rys. 2. Tendencja zmian w zakresie stosowania różnych materiałów konstrukcyjnych 

w konstrukcjach samolotów bojowych 
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Rys. 4. Przykłady zastosowania materiałów kompozytowych w produkcji współczesnych 

samolotów wojskowych oraz promu kosmicznego 
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Rys. 5. Przykład zastosowania materiałów kompozytowych w a) wiropłacie wojskowym  

V – 22 „Osprey“, b) bombowcu wojskowym B–2 „Stealth“ 
 
 

 
Rys. 6. Tendencje rozwojowe materiałów wykorzystywanych w technice kosmicznej 
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Rys. 7. Przykłady zastosowania nowoczesnych materiałów kompozytowych na elementy samolotu pasażerskiego Boeing 737  

– w nawiasach podano rodzaje włókien użytych do zbrojenia materiałów kompozytowych (opracowano na podstawie 
materiałów firmy Boeing) 
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Rys. 8. Zastosowanie różnych stopów metali na elementy silnika PW2037 stosowanego w samolocie Boeing 757 (opracowano  

na podstawie materiałów firmy Pratt & Whitney) 
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Rys. 9. Przykłady zastosowań materiałów kompozytowych: a) łódź patrolowa z laminatu poliestrowo szklanego, b) elementy 
karoserii samochodu z tłoczywa arkuszowego poliestro-szklanego, c) opony z poliizoprenu wzmocnionego 10% sadzy  
i 3% ciętych włókien aramidowych, d) rama roweru górskiego  z kompozytu: stop Ti wzmocniony 10% cząstek Al2O3,  
e) tłoki silnika spalinowego (Chevrolet) ze stopu Al wzmocnionego 25% cząstek  SiC, f) tarcza hamulcowa z kompozytu 
ceramicznego C/C/SiC – węgiel amorficzny/włókno grafitowe (z ochronną powłoką SiC) w Porsche 

a) b) c) 

d) e) f) 
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Podstawą klasyfikacji kompozytów jest rodzaj zastosowanego materiału osnowy, 
która może być:   

 – metaliczna (głównie stopy aluminium, tytanu, magnezu, niklu), 
 – ceramiczna ( węglik krzemu, tlenek aluminium, azotek aluminium), 
 – polimerowa (termoutwardzalna, np. poliestry, epoksydy,  termoplastyczna, 

np. poliamidy, polipropylen). 
 

Natomiast najczęściej stosowane wzmocnienia – to włókna szklane, węglowe 
(grafitowe), aramidowe (Kevlar), boru, cząstki węglika krzemu Sic, tlenku aluminium 
Al2O3 , tlenku cyrkonu ZrO2. Faza wzmacniająca może mieć postać: 
 

 – nanocząstek, 
– ziarna (wymiary od kilku do kilkuset mikrometrów, np. spiekany proszek Al 

wzmocniony dodatkiem 14% Al2O3 – części obudowy aparatu 
fotograficznego), 

– ciętych włókien krótkich o długości rzędu  milimetra (np. poliamid 
wzmocniony włóknem szklanym – koła zębate w robocie kuchennym), 

– ciętych włókien długich  (od kilku do kilkunastu cm) – maty z włókien 
szklanych w osnowie poliestrowej  do laminowania łodzi, 

– włókien ciągłych (jednokierunkowych lub tkanych w dwóch kierunkach),  
np. zbiornik cysterny z włókien szklanych, w osnowie poliestrowej, 
nawijanych na rdzeniu.  

 

Największe zastosowanie w przemyśle znajdują obecnie kompozyty 
polimerowe (około 90%) na osnowie żywic poliestrowych, a tylko nieznaczny ich 
procent na żywicach epoksydowych. Typowe zbrojenie polimerów – to włókna 
szklane, węglowe i aramidowe. Kompozyty o osnowie metalowej są  
w większości drogie, dlatego ich zakres zastosowań w obecnej chwili  
jest ograniczony. Najbardziej znane są  odlewane lub spiekane elementy  
z kompozytów o osnowie stopów Al, wzmacniane cząstkami węglika krzemu (Sic) lub 
Al2O3, takie jak m.in. tarcze hamulcowe, tłoki silników spalinowych, bloki silnikowe, 
ramy rowerów. Zaawansowane kompozyty, np. o osnowie stopu Ti bądź Al  
i wzmocnieniu z włókien węglowych lub boru, stosuje się głównie w lotnictwie  
i kosmonautyce. Natomiast zastosowania kompozytów o osnowie ceramicznej 
obejmują narzędzia skrawające z dużymi prędkościami, np. z Al2O3  wzmocnionego 
wiskerami SiC, elementy silników spalinowych, np. zawory wlotowe (Nissan), 
pierścienie tłokowe (Isuzu). 
 

Tab. 1. Orientacyjne właściwości włókien kompozytowych 

Włókno Średnica [ mμ ] Gęstość 
[g/cm3] 

Rm [MPa] 

Szklane 4 – 15 2,5 3000 – 5000 
Wolfram 20 – 1000 19,3 2900 
Węglowe 5 – 12 1,6 – 2 1500 – 4000 
Borowe 100 – 125 2,68 3500 –5000 
Korundowe polikrystaliczne 5 – 20 3,95 400 
SiC 10 – 140 2,8 3000 
Kevlar 49 5 – 20 1,44 2800 

 

W Błażowej (woj. podkarpackie), na rzece Strug, w 2015 roku oddano do użytku 
pierwszy w Europie i na świecie – most o konstrukcji nośnej wykonanej 
wyłącznie z kompozytów polimerowych. 


