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Streszczenie 

Jakość odlewów kompozytowych jest uwarunkowana wieloma czynnikami. W pracy przedstawiono wpływ wybranych parametrów 

nasycania kształtek zbrojących metalowe odlewy kompozytowe, takich jak temperatura i ciśnienie oraz wpływ struktury zbrojenia na 

stopień nasycenia a przez to porowatość badanych materiałów. Stwierdzono, iż w przypadku nasycania próżniowego największy wpływ na 

stopień nasycenia wytworzonych kompozytów ma porowatość zbrojących je kształtek. Dokonano również analizy wpływu stopnia 

nasycenia na wytrzymałość wybranych materiałów kompozytowych oraz porównano charakter ich niszczenia z charakterem niszczenia 

czystego stopu wykorzystywanego jako osnowa badanego kompozytu. Analiza objęła także określenie wpływu stopnia nasycenia kształtek 

zbrojących na uzysk metalu osnowy podczas procesu recyklingu kompozytów. 

 

Słowa kluczowe: kompozyty metalowe z nasycanym zbrojeniem, właściwości 

 

 

1. Wprowadzenie 
 

Stopień nasycenia kształtek zbrojących metalowe kompozyty 

odlewane zależy od wielu czynników takich jak: ciśnienie 

nasycania, temperatura i czas prowadzenia procesu, lepkość 

metalu osnowy oraz właściwości powierzchniowe układu 

zbrojenie - metal osnowy [1-4]. W literaturze opisano dość 

szeroko wpływ tych parametrów na skuteczność procesu 

nasycania a w konsekwencji porowatość otrzymanego materiału 

kompozytowego [5].  

Niewiele jest natomiast opracowań dotyczących wpływu 

struktury kształtek zbrojących na proces nasycania [6] oraz 

wpływu niedostatecznego nasycenia na proces recyklingu 

badanych materiałów [7]. Dostępne opracowania dotyczące tych 

zagadnień należą głównie do zespołu, w którym pracują autorki 

artykułu [8-9]. Rozszerzenie tej wiedzy może wpłynąć na 

rozpowszechnienie ich zastosowania oraz uniknięcie wielu wad 

(rys. 1), a także zapobiec problemom związanym z zagospodaro-

waniem odpadów powstających zarówno podczas procesu 

wytwarzania jak i odpadów poeksploatacyjnych. 
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a) 

 

b) 

 

  
c) d) 

 

Rys. 1. Wady odlewów kompozytowych wynikające z niedosta-

tecznego nasycenia metalem osnowy struktury zbrojącej: 

a. mikroskopowe nienasycenie osnową ze stopu aluminium 

pomiędzy włóknami węglowymi (fot. SEM) 

b. niepełne nasycenie osnową ze stopu aluminium 

środkowego obszaru kształtki wykonanej z krótkich 

włókien glinokrzemianowych (fot. makro) 

c. niepełne nasycenie niskotopliwym stopem ołowiu 

w obszarze całej struktury glinokrzemianowego zbroje-

nia szkieletowego (fot. makro) 

d. brak nasycenia osnową ze stopu aluminium większości 

kształtki wykonanej z spiek SiC (fot. makro) 

 

 

2. Analiza procesu nasycania 
 

Istnieje wiele metod nasycania kształtek zbrojących ciekłym 

metalem osnowy. Do najczęściej stosowanych należą: 

- nasycanie ciśnieniowe, polegające na wtłaczaniu w porowate 

zbrojenie znajdujące się w formie metalowej stopu osnowy 

z zastosowaniem tłoka, 

- nasycanie próżniowe, w którym z porowatej kształtki zbroją-

cej usuwa się powietrze w komorze próżniowej a następnie 

umieszcza się ją w ciekłej osnowie. Nasycenie w tym 

przypadku następuje po rozhermetyzowaniu komory pod 

wpływem ciśnienia atmosferycznego, które powoduje 

zassanie metalu w pory zbrojenia. 

 

Bez względu na zastosowaną technologie uzyskanie kompo-

zytów całkowicie pozbawionych porowatości jest bardzo trudne, 

a wręcz niemożliwe [10,11].  

 

W artykule poddano ocenie wpływ wybranych parametrów 

procesu na stopień nasycenia uzyskanych odlewów kompo-

zytowych a następnie określono wpływ nasycenia na 

wytrzymałość na ściskanie wytworzonych odlewów kompozyto-

wych oraz uzysk metalu osnowy w procesie recyklingu. 

Analizę procesu nasycania ciśnieniowego kształtek 

zbrojących wykonanych z krótkich włókien glinokrzemianowych 

przeprowadził w swoim opracowaniu J. Grabian [6]. Wykazała 

ona, że istnieje ścisła zależność między gęstością uzyskanych 

materiałów kompozytowych, a parametrami nasycania takimi jak: 

ciśnienie, czas nasycania (rys. 2) oraz temperatura zarówno 

metalu osnowy jak i zbrojenia. Przy czym w procesie nasycania 

ciśnieniowego jednym z ważniejszych parametrów obok ciśnienia 

nasycania jest czas prowadzenia procesu.  

 

 
 

Rys. 2. Zależność stopnia nasycania wyrażonego poprzez gęstość 

otrzymanego materiału od ciśnienia i czasu nasycania dla 

kompozytów zbrojonych krótkim włóknem glinokrzemianowym 

i osnową z modelowego stopu ołowiu [6] 

 

W przypadku nasycania próżniowego proces przebiega 

w inny sposób. Czas jego prowadzenia nie ma większego 

znaczenia. Postanowiono jednak sprawdzić, jaki wpływ na jakość 

uzyskanych w tym procesie odlewów mają inne parametry takie 

jak: podciśnienie, temperatura oraz struktura kształtek zbrojących.  

Aby tego dokonać nasycano próżniowo odlewniczym stopem 

aluminium AlSi12(b) oraz niskotopliwym stopem ołowiu 

z bizmutem różne typy zbrojeń kompozytowych wykonane z tego 

samego materiału. 

Badaniami objęto glinokrzemianowe kształtki zbrojące 

w postaci : 

- krótkich nieuporządkowanych włókien,  

- struktury szkieletowej, 

- spieku. 

 

Ich struktury przedstawiono na rysunku 3.  

Badane materiały zbrojenia posiadały bardzo zbliżony skład 

chemiczny, dzięki czemu w prowadzonej analizie ograniczono 

wpływ właściwości powierzchniowych analizowanych układów. 
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a) 

 
 

b) 

 
 

c) 

 
  

Rys. 3. Struktury zbrojeń glinokrzemianowych: a) krótkie włókno 

nieuporządkowane, b)struktura szkieletowa, c) spiek 

 

Mimo stosowania różnych temperatur i ciśnienia, próby 

próżniowego nasycenia większości badanych typów zbrojenia 

odlewniczym stopem aluminium nie przyniosły zadowalających 

efektów. Stopień nasycenia badanych materiałów oscylował 

w granicach 50%. Jedynie w przypadku zbrojeń w postaci 

glinokrzemianowych struktur szkieletowych osiągnięto stopień 

nasycenia przekraczający 75%. Dlatego też właśnie dla tej grupy 

przeprowadzono analizę parametrów procesu nasycania. 

Na zamieszczonym poniżej rysunku 4 przedstawiono 

zależność stopnia nasycenia wytypowanych kształtek zbrojących 

od ciśnienia i temperatury prowadzenia procesu nasycania. 

 

 
 

Rys. 4. Wykres zależności stopnia nasycania osnową ze stopu 

aluminium kształtek zbrojących wykonanych 

z glinokrzemianowych struktury szkieletowej 

od temperatury i ciśnienia nasycania 

 

Przeprowadzona analiza wykazała, iż na nasycenie kształtek 

zbrojących większy wpływ niż temperatura prowadzenia procesu 

ma ciśnienie nasycania. W toku badań stwierdzono, iż próbki 

kompozytowe wykonywane w temperaturze 750°C i 775°C 

cechuje bardzo podobny stopień nasycenia określany, jako 

procentowe wypełnienie pustych przestrzeni kształtki zbrojącej 

przez metal osnowy. Dopiero przy wzroście temperatury 

nasycania do 800°C zanotowano znaczący (blisko 4%) wzrost 

stopnia nasycenia. Natomiast bez względu na temperaturę 

prowadzenia procesu nasycania zmiana podciśnienia rzędu 1 hPa 

powodowała wzrost nasycenia o kilka procent. 

Porowatość kształtek zbrojących wykonanych z krótkich 

włókien glinokrzemianowych jak i posiadanych struktur 

szkieletowych zmienia się w niewielkim zakresie. Aby przeana-

lizować wpływ struktury zbrojenia na proces nasycania wytwo-

rzono drogą spiekania cząstek glinokrzemianowych o różnej 

wielkości kształtki zbrojące o zróżnicowanej porowatości. Do ich 

nasycenia wykorzystano niskotopliwy stop ołowiu, dla którego 

uzyskano dużo lepsze nasycenie niż dla badanego stopu 

aluminium. Próby nasycania próżniowego wytworzonych zbrojeń 

prowadzono w stałych warunkach ciśnienia i temperatury (rys.5).  
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Rys. 5. Wykres zależności stopnia nasycenia kompozytu 

o osnowie ze stopu ołowiu od porowatości kształtki zbrojącej 

wykonanej ze spieczonych cząstek glinokrzemianowych 

o różnej wielkości 

 

Analiza otrzymanych wyników wykazała, iż wraz ze 

wzrostem porowatości rośnie stopień nasycenia.  

Podczas prowadzenia prób nasycania badanych materiałów 

nie stwierdzono, aby następowało samonasycanie kształtek 

zbrojących pod ciśnieniem atmosferycznym. Jednak po nasyceniu 

próżniowym części próbek i wyciągnięciu otrzymanych kompo-

zytów z ciekłej kąpieli metalowej przed ich zestaleniem 

zaobserwowano samoistne wypływanie z nich metalu osnowy. 

Zjawisko to spowodowało w konsekwencji spadek stopnia 

nasycenia otrzymanych kompozytów. Proces samoistnego 

wypływania ciekłej osnowy dotyczył głownie kształtek 

zbrojących o większej porowatości. Rozwiązaniem tego problemu 

mogłoby być doprowadzenie do zakrzepnięcia metalu przed 

wyjęciem z kąpieli nasycającej, ale wymaga to odpowiedniej 

budowy formy i może powodować zwiększenie nakładów na 

obróbkę powstałych kompozytów ze względu na konieczność 

usuwania nadlewów. 

 

 

3. Analiza właściwości otrzymanych 

kompozytów 
 

W praktyce przemysłowej odchodzi się od stosowania stopów 

ołowiu, natomiast osnowy ze stopów aluminium, między innymi 

ze względu na ich niewielką gęstość, są szeroko stosowane do 

produkcji kompozytów. Badania wytrzymałościowe przeprowa-

dzono na kompozytach zbrojonych glinokrzemianowymi 

strukturami szkieletowymi nasycanymi próżniowo odlewniczym 

stopem aluminium AlSi12(b).  

Kompozyty te, jak wiele wykorzystywanych obecnie 

materiałów kompozytowych zbrojone są kruchym materiałem 

ceramicznym o znacznej twardości [12-14] i nasycone plastyczną 

osnową. Poddano je statycznej próbie ściskania, która umożliwia 

oprócz wyznaczenia doraźnej wytrzymałości, stwierdzenie, czy 

badany materiał zachowuje się podobnie jak kruche zbrojenie czy 

może jak plastyczna osnowa. Próbki wykorzystane do badań 

zostały obrobione mechanicznie do postaci walca o średnicy 10 

mm i wysokości 15 mm zgodnie z PN-H-04320:1957 oraz PN-H-

83119. Próby przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej 

typu Instron 4483. Otrzymane wyniki przedstawiono na 

zamieszczonym poniżej rysunku 6. Dla porównania na rysunku 

podano również wytrzymałość czystego stopu aluminium, którym 

nasycane były kształtki zbrojące. 
  

 
Rys. 6. Wpływ stopnia nasycenia kształtek zbrojących na 

wytrzymałość otrzymanych kompozytów o osnowie ze stopu 

aluminium zbrojonego glinokrzemianową strukturą szkieletową 

 

Podczas przeprowadzonego pomiaru próbki kompozytowe nie 

wykazywały wyraźnego zniszczenia charakteryzującego materiały 

kruche. Rozsypywały się dopiero po przyłożeniu znacznego 

obciążenia, ale spadek siły sugerował, iż ich struktura została już 

wcześniejsze zniszczona (rys. 7 i 8a). W przypadku czystego 

stopu aluminium stwierdzono wytrzymałość przekraczającą 600 

MPa, jednak przy przyłożonym wówczas obciążeniu, mimo iż 

rdzeń nie wykazywał pęknięcia, pobocznica próbek była mocno 

popękana (rys. 8b). Analizując otrzymane wyniki można, zatem 

powiedzieć, że proces niszczenia badanych próbek kompozyto-

wych ma charakter zbliżony do stopu osnowy, ale doraźna 

wytrzymałość materiału była niższa. 

 
Rys. 7. Porównanie zależności siły ściskającej od 

przemieszczenia dla próbki wykonanej z czystego stopu 

aluminium AlSi12(b) oraz przykładowych kompozytów 

o osnowie z tego samego stopu zbrojonego 

glinokrzemianową strukturą szkieletową (1), (2), (3), (4) 
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a) b) 

 

Rys. 8. Deformacja próbek poddanych statycznej próbie 

ściskania: a) czysty stop aluminium AlSi12(b); 

b) kompozyt na osnowie stopu AlSi12(b) zbrojony 

glinokrzemianową strukturą szkieletową 

 

Badając wpływ stopnia nasycenia na proces wypływania 

ciekłej osnowy metalowej z porowatej kształtki zbrojącej 

konieczne jest wykonanie większej ilości prób na jednym typie 

kompozytów. Ze względu na posiadany materiał badawczy, do 

badań wykorzystano, więc kompozyty o różnej porowatości 

zbrojone kształtkami z krótkich włókien glinokrzemianowych 

nasycone niskotopliwym stopem ołowiu z bizmutem. Recykling 

tego typu materiałów jest dość szeroko opisany [8, 9]. Polega na 

rozdzieleniu zbrojenia i metalu osnowy w ośrodku oleju. Jako 

miarę efektywności procesu przyjęto procentowy uzysk metalu 

osnowy. Proces prowadzono w stałej temperaturze 200°C 

i w jednakowym czasie 60 minut. Wyniki przeprowadzonych 

prób przedstawiono w tabeli 1 oraz na rysunku 9. 

 

Tabela 1. Wyniki badań zależności uzysku od nasycenia stopem 

ołowiu kształtek zbrojących kompozyt wykonanych z krótkich 

włókien glinokrzemianowych  

t  

['] 

T  

[°C] 

Nasycenie 

[%] 

U  

[%] 

60 200 92,72 87,82 

60 200 95,18 87,75 

60 200 95,18 87,67 

60 200 96,78 87,5 

60 200 96,78 89,64 

60 200 98,01 87,1 

60 200 98,38 89,21 

60 200 98,50 87,75 

60 200 99,36 89,65 

Średnia arytmetyczna 88,23 

Odchylenie maksymalne od średniej arytmetycznej  

max  1,41 

Odchylenie standardowe średniej arytmetycznej  

s  ±0,33 

 

Ich analiza wykazała, iż stopień nasycenia nie ma większego 

wpływu na uzysk metalu w procesie recyklingu, o czym świadczy 

niewielki rozrzut wyników ( s=±0,33; max=1,41). Wartość uzysku 

na poziomie poniżej 90% dla wszystkich badanych próbek 

sugeruje również, że w procesie recyklingu nawet przy dobrze 

dobranym ośrodku recyklingowym należy się liczyć z faktem 

pozostania pewnej ilości metalu osnowy w kapilarach kształtki 

zbrojącej. 

 
 

Rys.  9. Zależność uzysku metalu osnowy od nasycenia kształtek 

zbrojących poddanych recyklingowi w temperaturze 200°C 

dla kompozytu o osnowie ze stopu ołowiu 

zbrojonego krótkim włóknem glinokrzemianowym 

 

 

4. Wnioski 
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można, stwierdzić, że: 

1) Temperatura i ciśnienie nasycania mają bezpośredni wpływ 

na stopień nasycenia kształtek zbrojących ciekłym metalem 

osnowy, przy czym w przypadku nasycania próżniowego 

w pewnym zakresie parametrów bardziej widoczny wpływ 

na stopień nasycenia wykazuje zmiana podciśnienia niż 

zmiana temperatury. 

2) Bardzo duży wpływ na stopień nasycenia ma natomiast 

struktura (porowatość) kształtek zbrojących. Może ona 

uniemożliwiać zastosowanie odlewania próżniowego do 

nasycania niektórych typów zbrojeń. 

3) Duża porowatość kształtek może powodować samoistne 

wypływanie metalu z porowatej struktury zbrojenia podczas 

wyjmowania niezakrzepniętych kompozytów z kąpieli 

metalowej. 
4) Ponieważ niedostateczne nasycenie kształtek zbrojących 

kompozyty powoduje powstanie w nich porowatości, 

podobnie jak w przypadku materiałów z czystych stopów 
metali wraz ze spadkiem nasycenia a więc i ze wzrostem 

porowatości spada wytrzymałość. Mimo zastosowania na 
zbrojenia badanych materiałów kruchych glinokrzemia-

nowych struktur szkieletowych proces niszczenia 
kompozytu przypominał swoim charakterem proces 

niszczenia czystego stopu aluminium, które stanowiło 

osnowę badanego kompozytu. 

5) Niedostateczne nasycenie kształtek zbrojących ma 
niewielkie znaczenia w procesie ich recyklingu. Bez 

względu na ilość metalu zamkniętą w porowatym zbrojeniu 
uzysk kształtuje się na podobnym poziomie i zależy od 

rodzaju kompozytu i parametrów procesu recyklingu [8]. 
 

 
Praca wykonana w ramach projektu badawczego KBN N 

N508 445236. 
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Analysis of impact of reinforcing preforms saturation on selected 

properties of obtained metal-matrix composite castings 
 

Summary 

Quality of composite castings is conditioned by many factors. This paper presents the impact of selected parameters of saturation of 

preforms reinforcing the metal-matrix composite castings, such as temperature, pressure and reinforcement structure, on degree of 

saturation and – consequently – porosity of examined materials. It was found that for the vacuum saturation, a saturation degree of 

produced composites is influenced mostly by porosity of the reinforcing preforms. An analysis of influence of the saturation degree on 

strength of selected composite materials was also conducted and character of their destruction was compared with character of destruction 

of a pure alloy used as a matrix of the examined composite. The analysis also included determination of the influence of reinforcement 

preforms saturation degree on yield of the matrix metal during the process of the composite recycling. 

 

Keywords: metal-matrix composites with saturated reinforcement, mechanical properties 

 


