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Polimery wzmacniane w³óknami metalowymi

Streszczenie. Polimerowe materia³y kompozytowe wzmacniane w³óknami metalowymi stano-

wi¹ bardzo interesuj¹c¹ grupê materia³ów konstrukcyjnych, a pierwsze informacje o tego typu

rozwi¹zaniach pochodz¹ z koñca lat 80-tych. W artykule omówiono podstawowe pojêcia doty-

cz¹ce zbrojenia materia³ów polimerowych za pomoc¹ w³ókien, porównanie w³aœciwoœci mecha-

nicznych i fizycznych w³ókien, przedstawiono wybrane zale¿noœci wp³ywaj¹ce na projektowanie

materia³ów kompozytowych wzmacnianych w³óknami. Artyku³ zawiera krótki przegl¹d w dzie-

dzinie materia³ów polimerowych wzmacnianych w³óknem metalowym, gdzie przedstawiono

przyk³ady zastosowañ w³ókien metalowych.

METAL FIBERS REINFORCED POLYMERS

Summary. Metal fibers reinforced polymer composites are a very interesting group of construc-

tion materials, and the first information about these joints are from the late 80’s. This contribu-

tion presents the basic concepts of fiber reinforced of polymeric materials, comparison of mechani-

cal and physical properties of the fibers. Next is an overview variety of parameters affecting the

design of fiber-reinforced composite materials. This paper is a short review in the area of metal

fibers reinforced polymers where presented examples of applications of metal fibers.

Wprowadzenie

Tworzywa wzmacniane w³óknami (TWW) to
materia³y anizotropowe, wykazuj¹ w³aœciwoœci
ró¿ne w zale¿noœci od kierunku obserwacji. Ma-
teria³y te tworzone s¹ z tzw. warstw elementar-
nych (p³yty, taœmy), które mo¿na zespalaæ pod
wp³ywem zmian temperatury i ciœnienia. Poje-
dyncza warstwa elementarna stanowi strukturê
o wzmocnieniu transizotropowym (jednokie-
runkowym), w³ókna wzmacniaj¹ce u³o¿one s¹
tu równolegle. Struktury wielowarstwowe two-
rzyw polimerowych wzmacnianych w³óknami
sk³adaj¹ siê z min. kilku takich warstw elemen-
tarnych po³¹czonych ze sob¹ w procesie techno-
logicznym. Ich makrostruktury projektowane s¹
uwzglêdniaj¹c odpowiednie za³o¿enia uk³adu
geometrycznego oraz przy zapewnieniu odpo-
wiednich w³aœciwoœci sprê¿ystych i wytrzyma-
³oœciowych pojedynczych warstw elementar-
nych [1].

Istnieje wiele ró¿nych grup polimerów
wzmacnianych w³óknami, które zawieraj¹
w swej osnowie cienkie w³ókna ró¿nego po-
chodzenia. Podstawowe w³aœciwoœci fizyczne
i mechaniczne w³ókien najczêœciej stosowa-
nych w typowych warstwach elementarnych
o wzmocnieniu jednokierunkowym przedsta-
wiono w Tabeli 1.

Przyk³adem zastosowania kompozytu
polimerowego wzmacnianego w³óknem jest
wzmocnienie jednokierunkowe betonu kons-
trukcyjnego, co poprawia wytrzyma³oœæ na
rozci¹ganie [2]. Natomiast wielokierunkowe
uk³ady wzmocnienia maj¹ swoje zastosowa-
nie do otrzymywania laminatów. Rozwój
produkcji wielokierunkowych laminatów
powi¹zany jest z wykorzystaniem ich do
wytwarzania profili konstrukcyjnych i stano-
wi¹ one alternatywê w stosunku do ciê¿kich
elementów konstrukcyjnych wykonanych ze
stali.
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Tab. 1. Podstawowe w³aœciwoœci typowych gatunków warstw elementarnych tworzyw wzmacnianych

w³óknami [1]

Gatunek CFRP CFRP GFRP KFRP CFRTP CFRP BFRP

W³ókno T300 AS E-glass Kevlar49 AS4 T300 B(4)

Osnowa N5208 H3501 ¯E ¯E PEEK Fbrt934 N5505

W³aœciwoœci warstw elementarnych

E1 [GPa] 181 138 38,6 76 134 148 204

E2 [GPa] 10,3 8,96 8,27 5,5 8,9 9,65 18,5

n12 [GPa] 0,28 0,3 0,26 0,34 0,28 0,3 0,23

G12 [GPa] 7,17 7,1 4,14 2,3 5,1 4,55 5,59

j 0,70 0,66 0,45 0,6 0,66 0,6 0,5

r [g/cm3] 1,60 1,6 1,8 1,46 1,6 1,5 2

h0 [mm] 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125

Wytrzyma³oœæ [MPa]

sr1 1500 1447 1062 1400 2130 1314 1260

sC1 1500 1447 610 235 1100 1220 2500

sr2 40 51,7 31 12 80 43 61

sC2 246 206 118 53 200 168 202

s12 68 93 72 34 160 48 67

Odkszta³cenie e · 10 [%]

er1 8,29 10,49 27,51 18,42 15,9 8,88 6,18

eC1 8,29 10,49 15,8 3,09 8,21 8,24 12,25

er2 3,88 5,77 3,75 2,18 8,99 4,46 3,3

eC2 23,88 22,99 14,27 9,64 22,447 17,41 10,92

e12 9,48 13,1 17,39 14,78 31,37 10,55 11,99

Skróty:

CFRP – (Carbon Fiber Reinforced Plastics) tworzywa wzmacniane w³óknami wêglowymi

HM – (High Modulus) w³ókna o wysokim module sprê¿ystoœci

HS – (High Strength) w³ókna o wysokiej wytrzyma³oœci na rozci¹ganie

VHS – (Very High Strength) w³ókna o bardzo wysokiej wytrzyma³oœci na rozci¹ganie

GFRP – (Glass Fiber Reinforced Plastics) tworzywa wzmocnione w³óknami szklanymi

KFRP – (Kevlar Fiber Reinforced Plastics) tworzywa wzmocnione w³óknami poliaramidowymi

CFRTP – (Carbon Fiber Reinforced Thermoplastics) tworzywa termoplastyczne wzmocnione w³óknami wêglowymi

PEEK – tworzywo termoplastyczne (poletheretherketone)

¯E – ¿ywica epoksydowa

¯P – ¿ywica poliestrowa

j – zawartoœæ objêtoœciowa w³ókien wzmacniaj¹cych

r – gêstoœæ

h0 – gruboœæ warstwy elementarnej

sr1; sC1 – odpowiednio: dopuszczalne naprê¿enia przy rozci¹ganiu i œciskaniu w kierunku w³ókien (k¹t 0°)

sr2; sC2 – odpowiednio: dopuszczalne naprê¿enia przy rozci¹ganiu i œciskaniu w kierunku prostopad³ym do w³ókien (k¹t 90°)

s12; e12 – odpowiednio: dopuszczalne naprê¿enia o odkszta³cenia przy œciskaniu w p³aszczyŸnie warstwy elementarnej

er1; eC1 – odpowiednio: dopuszczalne odkszta³cenia przy rozci¹ganiu i œciskaniu w kierunku w³ókien (k¹t 0°)

er2; eC2 – odpowiednio: dopuszczalne odkszta³cenia przy rozci¹ganiu i œciskaniu w kierunku prostopad³ym do w³ókien (k¹t 90°)



Materia³y kompozytowe

polimer–w³ókna stalowe

W³ókna metalowe, a wœród nich w³ókna sta-
lowe stanowi¹ jeden z kilku dostêpnych na
rynku rodzaju wzmocnieñ stosowanych w celu
poprawy w³aœciwoœci produktów kompozyto-
wych. W³ókna stalowe wystêpuj¹ równie¿ w
postaci siatek. Mimo, ¿e w³aœciwa gêstoœæ w³ó-
kien stali jest znacznie wy¿sza, w porównaniu
do innych w³ókien (np. polimerowe, naturalne,
szklane, aramidowe), oferuj¹ one wiele korzyœ-
ci w po³¹czeniu z polimerami w zakresie prze-
twórstwa i poprawy parametrów wytrzyma-
³oœciowych. Porównanie w³aœciwoœci fizycz-
nych i mechanicznych ró¿nych rodzajów w³ó-
kien przedstawiono w Tabeli 2. Kompozyty
stal-polimer pozwalaj¹ po³¹czyæ ze sob¹ takie
korzystne w³aœciwoœci stali, jak wysoka wy-
trzyma³oœæ mechaniczna, sztywnoœæ i udar-

noœæ z takimi zaletami tworzyw polimero-
wych, jak bardzo dobre mo¿liwoœci kszta³to-
wania, ma³y ciê¿ar w³aœciwy oraz odpornoœæ
na korozjê i relatywnie dobr¹ wytrzyma³oœæ na
œciskanie. Jak wskazuje Hyla (1984) finalne
w³aœciwoœci materia³u kompozytowego w³ók-
nistego mog¹ byæ zaprojektowane i uzyskane
albo jako w³asnoœci sumaryczne, albo w³asnoœ-
ci wynikowe b¹dŸ strukturalne [3].

Przyk³ady zastosowañ materia³ów

polimer – w³ókna metalowe

Ju¿ w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego
wieku, literatura wskazywa³a na niewielkie

znaczenie w³ókien metalicznych w kompozy-
tach polimerowych w porównaniu do w³ókien
szklanych czy wêglowych. Ale by³y one coraz
szerzej stosowane jako wzmocnienie w poli-
merowych kompozytach elektroprzewo-
dz¹cych oraz jako materia³ zapewniaj¹cy w³aœ-
ciwoœci antystatyczne zbiornikom na paliwa
p³ynne wykonanych z poliestrów wzmocnio-
nych w³óknem szklanym (g³ównie siatki i tka-
niny). Z kolei rosn¹ce zainteresowanie prze-
mys³em rakietowym indukowa³o stosowanie
w³ókien tytanowych wraz z polimerami spe-
cjalnymi (termoodpornymi). Wzmocnienie ty-
tanowe charakteryzuje siê wysok¹ odpornoœ-
ci¹ na korozjê i procesy termooksydacji oraz
wysok¹ wartoœci¹ wytrzyma³oœci w³aœciwej
nawet w temp. ok. 400°C.

Hardwire (2002) wskazuje równie¿ na
zastosowanie kompozytów polimerowych
wzmacnianych w³óknem stalowym w celu

ochrony przed skutkiem kataklizmów, huraga-
nów czy tornado oraz na pancerze pojazdów
i budynków w celu ochrony przed wybuchami
i po¿arami. Kompozyty wzmacniane w³ókna-
mi stalowymi mog¹ byæ te¿ ekonomiczn¹ alter-
natyw¹ dla standardowej zbroi balistycznej [4].
Przyk³adem zastosowania w³ókien stalowych
jest przemys³ gumowy, w którym produkuje
siê kordy stalowe do opon samochodowych.
W³ókna stalowe stanowi¹ bardzo wa¿n¹ grupê
w³ókien, które czêsto stosuje siê do konstruk-
cyjnego i niekonstrukcyjnego zbrojenia beto-
nów [2]. Dodatek rzêdu 1% objêtoœci w³ókien
stalowych znacz¹co zmienia w³aœciwoœci beto-
nu konwencjonalnego [5]. Znane s¹ te¿ przy-
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Tab. 2. Porównanie w³aœciwoœci fizycznych i mechanicznych w³ókien [2]

Rodzaj w³ókna
Œrednica Gêstoœæ Wytrzyma³oœæ

na rozci¹ganie
Modu³

sprê¿ystoœci

mm kg/dm3 MPa GPa

Stalowe 0,1-1 7,85 500-2000 210

Szklane ARG 0,010-0,015 2,6 2500 80

Mikrow³ókna polipropylenowe 0,010-0,20 0,90-0,91 200-600 3-5

Makrow³ókna polimerowe 1 (pasmo) 0,91-0,97 600-750 5-9,5



k³ady stosowania w³ókien stalowych wraz
z innymi jako tzw. po³¹czenia hybrydowe,
w których wykorzystuje siê specyficzne cechy
ka¿dego ze wzmocnieñ sk³adowych [6].

Wybór sk³adników kompozytu

Finalne w³aœciwoœci materia³u kompozyto-
wego wzmacnianego w³óknami zale¿¹ od
w³aœciwoœci obu komponentów, w³ókna i os-
nowy. Najwa¿niejszym kryterium oceny przy-
datnoœci danego materia³u dla danej funkcji s¹
tzw. wskaŸniki funkcjonalnoœci [7]. Przyk³ady
wskaŸników zawarto w Tabeli 3. WskaŸniki
M1, M2, M3 charakteryzuj¹ funkcjonalnoœæ ma-
teria³u lekkiego i sztywnego. Wy¿sze wartoœci
oznaczaj¹ mniejsze masy materia³ów o okre-

œlonej sztywnoœci. Z kolei materia³y lekkie
o podwy¿szonej wytrzyma³oœci s¹ charaktery-
zowane przez wskaŸniki M4, M5, M6. WskaŸni-
ki odnosz¹ce siê do pêkania i wytrzyma³oœci
na pêkanie to wskaŸniki M6, M7, M8. Ostatni
przedstawiony w tabeli wskaŸnik M10 pozwala
oceniæ materia³ pod k¹tem odpornoœci na od-
kszta³cenia cieplne [8].

Ocena wytrzyma³oœci po³¹czenia kompo-
nentów jest bardzo wa¿na dla ustalenia w³aœci-
wej technologii otrzymywania kompozytu. Po-
maga okreœliæ optymalne parametry procesu
technologicznego oraz d³ugoœæ w³ókien stano-
wi¹cych fazê wzmacniaj¹c¹ kompozytu. Od
jakoœci uzyskanego po³¹czenia w du¿ym stop-
niu zale¿y mo¿liwoœæ przenoszenia obci¹¿eñ
przez stalow¹ konstrukcjê. G³ówne po³¹czenia
pomiêdzy polimerem a stal¹ uzyskiwane s¹ na
drodze mechanicznej, oraz poprzez adhezjê
poœredni¹ lub bezpoœredni¹ polimeru z meta-
lem. Osnowa polimerowa zapewnia spójnoœæ
kompozytu, natomiast w³ókna u³atwiaj¹ prze-
noszenie obci¹¿eñ mechanicznych. W³aœciwoœ-
ci mechaniczne i wytrzyma³oœæ materia³ów
kompozytowych wzmacnianych w³óknem
zale¿¹ g³ównie od czynników:
— wytrzyma³oœci i sztywnoœci w³ókien,
— wytrzyma³oœci i stabilnoœci chemicznej

matrycy
— wydajnoœci wi¹zañ i rodzaju interakcji po-

miêdzy w³óknami a osnow¹ [8].
W strefie miêdzyfazowej zachodzi przenosze-
nie obci¹¿eñ pomiêdzy w³óknem a matryc¹.

Zadaniem w³ókien jest przejmowanie na-
prê¿eñ przekazywanych przez osnowê. Rolê
tak¹ spe³niaj¹ w³ókna, których d³ugoœæ powin-
na byæ równa lub d³u¿sza od krytycznej d³u-
goœci w³ókien (lkr). S¹ znane ró¿ne metody
okreœlania krytycznej d³ugoœci w³ókna [9,10].

Krytyczna d³ugoœæ w³ókna zale¿y od œred-
nicy w³ókna, wytrzyma³oœci na rozci¹ganie i
si³y wi¹zania z osnow¹, obliczamy j¹ ze wzoru
[11, 12]:

l
d

kr
w w

p

=
s

t2
(1)

sw – wytrzyma³oœæ w³ókien, dw – œrednica w³ó-

kien, tp – naprê¿enie styczne na powierzchni roz-
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Tab. 3 Przyk³ady wskaŸników funkcjonalnoœci

kompozytów [8]

Wielkoœci przyjête w
za³o¿eniach projektowych

WskaŸnik
funkcjonalnoœci

Sztywnoœæ (w zale¿noœci od
geometrii elementu
konstrukcyjnego)

M
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Odpornoœæ na pêkanie
(wi¹zkoœæ)

( )M E Jte7

1 2
= ×

/

M
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E
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8

1 2

= æ
è
ç

ö
ø
÷

/

M Jte9 =

Odpornoœæ na odkszta³cenia
cieplne

M10 =
l

a

Skróty:

r – gêstoœæ [Mg/m3], E – modu³ Younga [GPa], s – wytrzyma-

³oœæ [MPa], Jte – ca³ka charakteryzuj¹ca odpornoœæ na kruche

pêkanie [kJ/m2], l – przewodnoœæ cieplna [W/m·K], a – dyfu-

zyjnoœæ cieplna m2/s



dzia³u odpowiadaj¹ce w swej krytycznej wielkoœci

wytrzyma³oœci na œcinanie po³¹czenia komponen-

tów

Podczas badania wytrzyma³oœci na zerwa-
nie si³a rozci¹gaj¹ca powoduje wyciœniêcie
w³ókna albo jego zerwanie, które zale¿y od
jego d³ugoœci utwierdzenia w osnowie. Anali-
za wyników pozwala na okreœlenie d³ugoœci
krytycznej w³ókna oraz pozwala na ocenê
mo¿liwoœci pracy kompozytu w podwy¿szo-
nych temperaturach [11].

Przy obci¹¿eniu tworzywa wzmocnionego
w³óknem si³¹ rozci¹gaj¹c¹ znacznie wiêksze
naprê¿enie rozci¹gaj¹ce powstaje we w³ók-
nach ni¿ w matrycy polimerowej zgodnie ze
stosunkiem modu³ów sprê¿ystoœci obu tych
sk³adników tworzywa. Maj¹c na uwadze, ¿e
efekt wzmacniaj¹cy ka¿dego w³ókna jest ogra-
niczony do bliskiego otoczenia osnowy poli-
meru, wa¿ne jest aby w³ókna wzmacniaj¹ce
by³y blisko siebie a obszary ich wp³ywu nak³a-
da³y siê. W zwi¹zku z tym, w celu uzyskania
¿¹danego efektu wzmocnienia oraz uzyskania
addytywnego i efektywnego przenoszenia ob-
ci¹¿eñ przez matrycê na w³ókna korzystniejszy
jest minimalny stopieñ nape³nienia objêtoœci
ca³ego polimeru.

Kolejnym wa¿nym czynnikiem maj¹cym
wp³yw na przenoszenie obci¹¿eñ w kompozy-
cie wzmacnianym w³óknami jest stosunek
modu³u sprê¿ystoœci w³ókien do modu³u sprê-
¿ystoœci polimeru. W celu zwiêkszenia modu³u
sprê¿ystoœci matrycy polimerowej mo¿na
wprowadziæ do niej nape³niacze proszkowe
(m.in. kreda czy kaolin), co ma szczególne zna-
czenie w przypadku ma³ej zawartoœci w³ókien
oraz w przypadku polimerów o ma³ym modu-
le sprê¿ystoœci (np. termoplasty) [13].

W kompozytach wzmacnianych w³óknami
niezwykle wa¿ny jest stosunek d³ugoœci w³ó-
kien do wymiarów poprzecznych. Wy¿sza
wartoœæ stosunku zapewnia du¿¹ powierzch-
niê pomiêdzy w³óknem a polimerem oraz u³at-
wia przenoszenie obci¹¿eñ z matrycy polime-
rowej na ka¿de w³ókno wzmacniaj¹ce. Du¿y
rozrzut i rozdrobnienie w³ókien pozwala na
jednorodne rozmieszczenie materia³u wzmac-

niaj¹cego w ca³ej objêtoœci polimeru oraz
zmniejszenie mikroobszarów, w których brak
jest wzmocnienia.

Naaman prowadzi³ badania skupiaj¹ce siê
na geometrii w³ókien, w tym skrêconych wie-
lobocznych w³ókien w kompozycie. Na pod-
stawie analizy przeprowadzanych doœwiad-
czeñ wprowadzi³ i sformu³owa³ parametr FIER
(Fiber Intrinsic Efficiency Ratio), który charak-
teryzuje wp³yw stosunku y/A. Parametr defi-
niuje stosunek pola powierzchni bocznej w³ók-
na do jego pola przekroju i mo¿e byæ wyra¿ony
w przeliczeniu na jednostkê okreœlonej d³ugoœ-
ci lub d³ugoœci ca³kowitej w³ókna. Parametr
FIER obliczamy ze wzoru:

FIER
L

A
=

y (2)
Skróty:

y – obwód, L – d³ugoœæ w³ókna, A – powierzch-

nia przekroju w³ókna

Podzia³ w³ókien ze wzglêdu na ich kszta³t
oraz wartoœci wspó³czynników FIER dla wybra-
nych przyk³adów przedstawiono w Tabeli 4.

Tab. 4. Mo¿liwy podzia³ w³ókien i odpowiadaj¹ce

im wartoœci FIER [14]

Kszta³t w³ókna

Wzglêdny FIER 1 1,12 1,28 >1,28

Przekrój ko³owy zapewnia minimalny sto-
sunek powierzchni w³ókna do jego objêtoœci.
W ka¿dym innym kszta³cie odbiegaj¹cym od
ko³owoœci tzn. romboidalnym, trójk¹tnym czy
szeœciok¹tnym wzrasta pole powierzchni po-
woduj¹c potencjalny wzrost si³ adhezji w kom-
pozycie oraz sprzyjaj¹c przenoszeniu naprê-
¿eñ z matrycy polimerowej na w³ókna. Dodat-
kowym czynnikiem, który mo¿e zwiêkszaæ
mechaniczne oddzia³ywania w³ókien z matry-
c¹ jest obecnoœæ na powierzchni w³ókien whis-
kerów [14].

W³ókna metaliczne

W³aœciwoœci w³ókien metalicznych tzn.
w³ókien wytwarzanych z metali i ich stopów
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zale¿¹ od sk³adu, metod wytwarzania oraz
parametrów procesu produkcyjnego. Wybór
technologii procesu wytwarzania ma wp³yw
na kszta³t i wielkoœæ przekroju w³ókien, ich
jednorodnoœæ w masie oraz g³adkoœæ powierz-
chni. W³aœciwoœci mechaniczne w³ókien s¹
podobne do w³aœciwoœci metalu, ró¿nice mog¹
dotyczyæ budowy ziaren, tekstury, stopnia
zahartowania. W³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe
zale¿¹ od œrednicy w³ókien.

Produkuje siê w³ókna i druty ze stali spe-
cjalnych, tytanu, berylu, molibdenu, wolfra-
mu, aluminium. W³ókna metaliczne mo¿na
wytworzyæ w postaci taœm impregnowanych
polimerami, pasm, „we³ny” w³óknistej, mat,
tkanin, siatek oraz w³ókien cienkich. W³ókna
stalowe otrzymywane s¹ metod¹ wielokrotne-
go ci¹gnienia drutu [19]. W literaturze opisano
odpowiednie metody s³u¿¹ce do powlekania

w³ókien stalowych polimerem niepowoduj¹ce
straty ich d³ugoœci, powlekanie za pomoc¹ wy-
t³aczania lub przeci¹ganie (pultruzja) [15].
W³ókna dostêpne na rynku wystêpuj¹ zazwy-
czaj w zakresie d³ugoœci 25-60 mm, ich œredni-
ce wynosz¹ zazwyczaj od 0,4 do 0,8 mm. Stosu-
nek d³ugoœci do œrednicy w³ókien zawiera siê,
wiêc w zakresie 40 do 80 [14]. Wg White [15]
typowymi stalami wykorzystywanymi, jako
wzmocnienie do polimerów s¹ stale typu 301,
304, 316.

W Tabeli 5 przedstawiono sk³ad pierwiast-
kowy stali 301, 304, 316.

Podsumowanie

G³ównym kierunkiem zainteresowania
wœród pierwszych badaczy na temat kompo-
zytów polimerowych wzmacnianych w³ókna-
mi stalowymi ciesz¹ siê rozwa¿ania dotycz¹ce
wp³ywu ró¿nych czynników m.in. wybór ma-
teria³u, zachowanie uk³adu w warunkach sta-
tycznych i dynamicznych, trwa³oœci w warun-
kach œrodowiska naturalnego oraz charakte-
rystykê wi¹zañ pomiêdzy w³óknami a osno-
w¹. Badania nie dostarczaj¹ jednak wystarcza-
j¹cych informacji dotycz¹cych projektowania i
wdra¿ania materia³ów polimerowych wzmac-
nianych w³óknem stalowym. Wiêkszoœæ dos-
têpnych publikacji skupia siê na wytwarzaniu
materia³ów ze sk³adników o podobnym lub
mniejszym wskaŸniku sprê¿ystoœci ni¿ stal.
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