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Trochę historii

• Egipcjanie (od ok. 3600 lat p.n.e.) stosowali sklejkę drewnianą
• Izraelici  (od  XIII  w.  p.n.e.)  przy  wznoszeniu  swoich  domów  

wykorzystywali  bloki  z  mieszanki  błotnej wzmocnionej słomą,
• Beton, żelbeton, strunobeton wykorzystany podczas II Wojny 

Światowej do budowy kwatery Hitlera (Wilczy Szaniec)
• Powstanie  nowoczesnych  materiałów  kompozytowych  wiąże  się  

z  rozwojem  technologii  wytwarzania włókien syntetycznych
• Włókna szklane, węglowe, aramidowe (Kevlar) 



Definicja … trochę po akademicku

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

Budowa kompozytów
Faza ciągła zwana osnową (matryca)

Faza rozproszona, zwana zbrojeniem, 
otoczona osnową polimerową.



Budowa kompozytów

Kompozyt

Faza ciągła (osnowa) Faza rozproszona
(cząstki, kulki, włókna, tkaniny)

Polimery MetaleCeramika

CiągłaNieciągła, 
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Architektura
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Materiał
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Naturalne
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Grafit
Termoplastyczne
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Utwardzalne
żywice, fenolowe, 
poliestrowe

Elastomery

FUNKCJE OSNOWY:
• pozwala na przeniesienie obciążenia przez mocniejszą, bardziej wytrzymałą fazę
• oddziela od siebie włókna i zapobiega rozprzestrzenianiu się pęknięć w przekroju kompozytu
• przeciwdziała zużywaniu ściernemu w przypadku stosowania włókien szklanych
• izoluje włókna od warunków atmosferycznych (co jest istotne w przypadku higroskopijnych wypełnień)



Po co je tworzymy??

Najczęstszym celem tworzenia kompozytów jest podwyższenie własności mechanicznych:
• sztywności,
• wytrzymałości,
• odporności na pękanie,
• odporności na ścieranie
Ale również 

• obniżenie masy, (płyty GK, płyty OSB)
• obniżenie kosztów,
• zmiana przewodności cieplnej i elektrycznej,
• zmiana współczynnika rozszerzalności cieplnej

Wypadkowa  własności  kompozytu  jest zależne  od:
• właściwości  faz  składowych,
• ich  udziału  objętościowego,
• sposobu rozmieszczenia fazy rozproszonej w osnowie, 
• cech geometrycznych fazy rozproszonej.



Rodzaje napełniaczy

Włókniste – włókna krótkie, długie, rowing (węglowe, szklane, bazaltowe, aramidowe Kevlar, grafitowe)

Naturalne: włókna konopi, juty, bananowca, ananasa, kokosa, lnu, trociny, mączka drzewna 

Mineralne: kaolin, mika, kreda, talk, glinki, nanonapełniacze mineralne 



Włos ludzki i pojedyncze włókno 
węglowe

Zwilżalność i adhezja 



Długość włókna ma znaczenie

Wpływ długości włókna szklanego na właściwości 
Włókno szklane w matrycy polipropylenowej

Long GF
Długość granulki: 6-25mm

Długość włókna w: 6-25mm

Short GF
Długość granulki: ok. 3-4 mm
Długość włókien: 0,7-1 mm

Sztywność

Wytrzymałość Twardość



Główni odbiorcy technologii materiałów kompozytowych 

- Automotive,
- Lotnicza,
- AGD/RTV,
- Budowlana,
- Medycyna, 
- Elektrotechnika,
- Elektronika,



Przykład stary ale przełomowy AIRBUS A380 (1994)

Kilka danych:
Rozpiętość: 78,9m
Długość 72m
Wysokość 24m
Masa maksymalna 590.000kg
Pojemność zbiorników paliwa: 320.000 dm3 (254 000kg)
Liczba pasażerów: 525-853

5 czerwca 1994 – rozpoczęcie projektu A3XX budżet 8,8 mld Euro
23 stycznia 2002 – rozpoczęcie budowy nr 001
27 kwietnia 2005 - pierwszy pokaz i lot
15 października 2007 – pierwszy komercyjny lot
Koszt samolotu 485 mln $



Skala i rozmiar struktur kompozytowych

Proces tworzenia struktury statecznika pionowego z laminatu węglowego (wysokości 15m)

15m



Skala i rozmiar struktur kompozytowych

5820kg

5820kg 37m



Skala i rozmiar struktur kompozytowych

Część w której skumulowana 
jest największa masa samolotu



Skala i rozmiar struktur kompozytowych

Kompozytowy kadłub Airbus A-350 XWB
Źródło: Spirit AeroSystems



Airbus 350 XWB 32m x 6m wing cover, 
largest single composite part in commercial aviation
Źródło: Wing factory Broughton, Wales, UK.

Skala i rozmiar struktur kompozytowych



Skala i rozmiar struktur kompozytowych

BOEING 787 Dreamliner



Skala i rozmiar struktur kompozytowych

Proces nawijania części kadłuba z 
włókna węglowego 



Newralgiczne fragmenty struktury 
kompozytowej samolotu są cały 
czas monitorowane przez setki 

sensorów  (źródło: Boeing)

Skala i rozmiar struktur kompozytowych



Proces tworzenia struktury komponentu kompozytowego

Proces aplikacji prepregu z włókien węglowych na 
powierzchni statecznika (źródło: Airbus)



Testowanie skrzydła Boeinga 787 Dreamliner



Jedna z łopat sprężarki silnika 
odrzutowego z włókien węglowych
Źródło: General Electric

Skala i rozmiar struktur kompozytowych



Struktura typu „sandwich”



Kompozyty w motoryzacji

Już blisko 30% masy pojazdów stanowią tworzywa i ich 
kompozyty



Z metalu na kompozyt polimerowy

Pedał sprzęgła 
Masa metalowego 420g
Masa kompozytowego 220g PA6.6 + GF50

Łapa silnika 



Z metalu na kompozyt polimerowy

Obudowa przekładni 
pirotechnicznego napinacza pasów 
bezwładnościowych, PA66+70 GF

Źródło: TRW Automotive  



Z metalu na kompozyt polimerowy

Moduł dachu BMW z laminatu węglowo-
polimerowego



Automotive pozazdrościł złożonych struktur kompozytowych branży lotniczej 

Automotive czerpie inspiracje z lotnictwa

Tkanina z włókien 
ciągłych z PA6 
tworząca powłokę  

Żebra wzmacniające z PA6 z 
włóknami krótkimi –
technologia wtryskiwania

Zewnętrzna powłoka uzyskana 
metodą IMD  

In Mould Decorating



Automotive pozazdrościł złożonych struktur kompozytowych branży lotniczej 

Automotive czerpie inspiracje z lotnictwa



Automotive pozazdrościł złożonych struktur kompozytowych branży lotniczej 

Automotive czerpie inspiracje z lotnictwa



Z metalu na kompozyt polimerowy

Fragment układu paliwowego 
Aluminiowy odlew+obróbka PBT
Czas wykonania:  40min (wiele operacji) 80sek.

Belka wzmacniająca drzwi przed zderzeniem 
bocznym – technologia otryskiwania tkaniny z 

włókna szklanego tworzywem 
[źródło PlastEurope]



Z metalu na kompozyt polimerowy

BUDOWNICTWO
Mosty, zbrojenia mostów, kładki, poręcze, bariery, podesty, 
konstrukcje hal, schodów przeciwpożarowych, panele elewacyjne, 

Kompozyt zbrojony włóknem szklanym:
- duża odporność chemiczna
- 25% ciężaru stali
- niższy współczynnik przewodności cieplnej
- niższy współczynnik rozszerzalności cieplnej
- brak przewodności elektrycznej
- większa wytrzymałość właściwa
- nie zakłóca fal radiowych
- barwiony w trakcie produkcji

Profil kompozytowy Profil stalowy



Oświetlenie ścieżki podejścia do pasa 22 
lotniska La Guardia, New York

- rok budowy – 1990 r
- konstrukcja kompozytowa
- barwione na brązowo
- pracują w słonej wodzie, odporne na spaliny
- brak potrzeby konserwacji
- nie zakłóca wskazań radarów
- prawie 1000 metrów długości

Kompozyty na osnowie tworzyw chemoutwardzalnych 



Profile poliestrowo-szklane 
(nawet do 85% włókna szklanego) 

Kompozyty na osnowie tworzyw chemoutwardzalnych 



Kompozytowe okna
Przewodność cieplna W/m*K
aluminium: 200
PVC: 0,2
1000 razy mniejsza przewodność cieplna

Stolarka okienna



Elementy kabin składów pociągów i tramwajów. 

Źródło: 3A Composites Mobility (Mielec)

Kompozyty na osnowie tworzyw chemoutwardzalnych 



Inne ciekawe zastosowania kompozytów

AK-47        dawniej            i          dziś   AK-63



Inne ciekawe zastosowania kompozytów

50% mniejsza masa
dzięki stopniowemu rozszczelnieniu są bezpieczniejsze

Butla na propan-butan



Inne ciekawe zastosowania kompozytów



Inne ciekawe zastosowania kompozytów

Elektrownie wiatrowe bez kompozytów 
nie byłyby takie duże



Inne ciekawe zastosowania kompozytów

Narzędzia do formowania łopat 
turbin wiatrowych 



Kompozyty …… a co dalej

Już dziś powinniśmy 
pracować nad 
technologiami 
odzyskiwania 
polimerów oraz 
włókien z kompozytów 
na osnowie tworzyw 
termoplastycznych oraz 
nad recyklingiem 
pozostałych 



Zaproszenie na Studia podyplomowe

Co nas wyróżnia:
1. 2 semestry zajęć w soboty i niedzielę (do południa)
2. Mało chemii a duży nacisk na technologie
3. 25% zajęć z praktykami z przemysłu
4. Zajęcia w firmach produkcyjnych: Maskpol, Grupa Azoty, 

Polimarky, 3A Composites Mobility, Prosperplast, Automotive 
Lighting, ClinicoMedical i inne

5. Dużo zajęć laboratoryjnych i przy maszynach
6. Szkolenia z obsługi aparatury badawczej
7. Wyjątkowi słuchacze

„Materiały i Technologie Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych”

Więcej informacji:
http://www.ipp.pcz.pl

http://www.ipp.pcz.pl/pl/studia-podyplomowe


Dziękuję za uwagę!
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