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Andrzej MAZURKIEWICZ 

OCENA WŁAŚCIWOŚCI I KSZTAŁTOWANIA UBYTKOWEGO  

KOMPOZYTU PTFE-BRĄZ 

 

W artykule przedstawiono analizę struktury i wybrane właściwości kompozytu PTFE-brąz cynowy. Ważnym elementem 

kształtowania nowoczesnymi technologiami jest możliwość obróbki materiałów, szczególnie kompozytów. Główną trudność w 

obróbce kompozytów powoduje złożoność budowy materiałów. Przedstawiono możliwe problemy występujące w obróbce 

skrawaniem, wynikające z różnic właściwości mechanicznych składników budowy kompozytu. Te czynniki wpływają na pracę 

narzędzi związaną z przechodzeniem przez granicę fazową na styku cząstka-osnowa oraz na dokładność wytwarzania wyrobu. 

Również stosowane w obróbce kompozytów technologie laserowe mogą wpływać na dokładność wytworzonego kształtu, ze 

względu na różne właściwości fizyczne osnowy i wzmocnienia kompozytu.  

 

WSTĘP 

Jedną z najintensywniej rozwijanych grup materiałów są kom-
pozyty. Kompozyt składa się z dwóch lub więcej materiałów. Ma on 
właściwości, które nie mogłyby zostać otrzymane oddzielnie w 
każdym z materiałów, z których jest on zbudowany. Łączy więc w 
sobie odmienne właściwości osnowy i wzmocnienia. Dzięki temu 
charakteryzuje się zazwyczaj dobrymi właściwościami wytrzymało-
ściowymi, przy jednoczesnym niewielkim ciężarze właściwym. 
Innymi właściwościami kompozytów mogą być: duża twardość i 
sztywność, odporność na ścieranie, korozję. Wypadkowe własności 
kompozytu są zależne od właściwości faz składowych, ich ilości w 
ogólnej objętości kompozytu, sposobu rozmieszczenia fazy rozpro-
szonej w matrycy, a także cech geometrycznych fazy rozproszonej. 
Ta faza rozproszona może występować w rożnych postaciach, jako 
cząstki większe lub mniejsze (dyspersyjne) oraz w różnym udziale 
objętościowym. 

Kompozyty  zbrojone cząstkami, to takie kompozyty, w których 
w przenoszeniu obciążeń zewnętrznych uczestniczy zarówno ma-
tryca, jak i faza rozproszona w postaci cząsteczek. Ich sztywność i 
twardość jest większa od sztywności i twardości otaczającej je 
matrycy. Działanie wzmacniające jest dość złożone i realizuje się 
poprzez oddziaływanie sprężyste cząstek z osnową, co prowadzi do 
określonego rozkładu naprężeń między tymi fazami, oraz hamowa-
nie odkształceń plastycznych w osnowie. Wielkość wzmocnienia 
jest złożoną funkcją odległości między cząstkami, ich średnicy, 
oddziaływań sprężystych między osnową i cząstkami, a także za-
chowania samych cząstek w zakresie odkształcenia sprężystego i 
plastycznego, o trudnym do przewidzenia wzmocnieniu. Aby 
wzmocnienie było efektywne, cząstek powinno być odpowiednio 
dużo (z reguły powyżej 20% objętości kompozytu, niekiedy  nawet 
90%), powinny one być w miarę równomiernie rozłożone w kompo-
zycie, mieć mniej więcej te same wymiary we wszystkich kierunkach 
i być stosunkowo małe (ok. 1 µm) [1] . 

Kompozyty zbrojone dyspersyjnie  zbudowane są z metalowej 
matrycy, wzmocnionej bardzo drobnymi cząstkami ceramicznymi 
lub metalicznymi o udziale 1 – 15%, o średnicy od 0,01 do 0,1µm, 
średniej odległości 0,01 – 0,3µm. Tym co odróżnia je od kompozy-
tów zbrojonych cząstkami jest odmienny mechanizm wzmocnienia 
kompozytu. W przypadku  zbrojenia dyspersyjnego wzmocnienie 

zachodzi na poziomie mikroskopowym (atomowym lub molekular-
nym) i polega na utrudnianiu przez rozproszone cząstki ruchu dys-
lokacji w matrycy podnosząc odporność na pełzanie. Obciążenie 
zewnętrzne przenoszone jest w zdecydowanej większości przez 
matrycę, tak więc zbrojenie dyspersyjne nie poprawia znacząco 
cech mechanicznych i wytrzymałościowych kompozytu w umiarko-
wanych temperaturach. Wpływ wzmocnienia jest natomiast wyraźny 
w wysokich temperaturach, sięgających 80% temperatury topnienia. 
Nawet niewielki udział cząstek dyspersyjnych znacznie poprawia 
np. odporność na pełzanie kompozytu w porównaniu z odpornością 
materiału matrycy [1, 2]. 

Struktura materiałów kompozytowych jest uzależniona od 
technologii wytwarzania, właściwości materiału osnowy, właściwo-
ści, rodzaju i udziału fazy zbrojącej, od strefy połączenia osnowa-
zbrojenie ale również od rozkładu fazy zbrojącej. Równomierny 
rozkład fazy zbrojącej jest cechą charakterystyczną prawidłowej 
struktury materiałów kompozytowych. 

W zależności od postaci zbrojenia (cząsteczki, włókna) wytwo-
rzony materiał kompozytowy posiada strukturę (i właściwości) izo-
tropową w przypadku zbrojenia cząsteczkami  równomiernie roz-
mieszczonymi w osnowie lub anizotropową dla kompozytów zbrojo-
nych włóknami. Właściwości kompozytów zależą też w dużej mierze 
od odległości międzycząsteczkowych lub międzywłóknowych. 
Zmiany tych odległości mogą powodować występowanie wysokich 
naprężeń lokalnych i stref naprężeń ściskających. Powierzchnia 
rozdziału zbrojenie-osnowa jest prawdopodobnie najważniejszą 
charakterystyką kompozytu. Bezpośrednio wpływa na jakość połą-
czenia fazy zbrojącej z osnową, tłumienie drgań, mechanizm pęka-
nia kompozytu jako całości oraz pęknięć międzykrystalicznych 
samej osnowy. Skład chemiczny i fazowy powstałego połączenia 
pomiędzy komponentami jest istotny zarówno w aspekcie właściwo-
ściach mechanicznych, jak i odporności korozyjnej i może stanowić 
element struktury sprzyjający przedwczesnemu zniszczeniu mate-
riału. 

Właściwości kompozytów polimerowych zależą głównie od 
gatunku napełniaczy i osnowy. O ich wyborze decydują wytrzyma-
łość, sztywność, trwałość i inne własności wynikające z potrzeb 
określonego zastosowania konstrukcyjnego. Przy wyborze osnowy 
uwzględnia się zarówno walory eksploatacyjne jak i technologiczne. 
Osnowa o wyższym module sprężystości sprzyja otrzymaniu two-
rzywa mniej podatnego na odkształcenia. Natomiast osnowa bar-
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dziej elastyczna podwyższa zdolności tłumienia drgań mechanicz-
nych i powstrzymuje propagację pęknięć zmęczeniowych. 

Ważną grupę kompozytów stanowią materiały posiadające 
osnowę policzterofluoroetylenu (PTFE) z napełniaczami w postaci 
proszków brązu. Zadaniem napełniaczy w kompozytach PTFE jest 
przede wszystkim zwiększenie odporności na zużycie oraz zmniej-
szenie pełzania. W przypadku napełniaczy dyspersyjnych najlepsze 
rezultaty zaobserwowano dla kompozytów zawierających proszek 
brązu. Kompozyty te w różnych warunkach ruchowych posiadają 
dużą odporność na zużycie przy jednocześnie stosunkowo niskim 
współczynniku tarcia. Jednakże brąz oraz grafit powodują zanik 
własności elektroizolacyjnych kompozytów. Oznacza to, że mają 
one pewne przewodnictwo elektryczne i należy mieć to na uwadze 
przy stosowaniu zawierających je kompozytów w uszczelnianiu 
maszyn elektrycznych. Należy również pamiętać, że brąz jest jed-
nym z najmniej odpornych chemicznie napełniaczy i dlatego kom-
pozyty zawierające go nie mogą być wykorzystywane na elementy 
pracujące w agresywnym środowisku, mimo że sam PTFE jest 
bardzo odporny chemicznie [3]. 

Kompozyty polimerowe utworzone na bazie policzterofluoroety-
lenu (PTFE)  stanowią ważną grupę uszczelnień poślizgowych na 
wały obrotowe. Według danych producentów pierścienie te umożli-
wiają uszczelnienie wałów obrotowych przy nadciśnieniu do 2 MPa, 
prędkości ślizgania do 20 m/s i w zakresie temperatur od -60 do 
+200 °C. Ponadto, w przeciwieństwie do pierścieni wykonanych z 
kauczuków, mogą pracować w warunkach tarcia technicznie suche-
go, co predysponuje je do stosowania w układach pneumatycznych 
[4, 5]. 

Dobre właściwości kompozyt PTFE-brąz zawdzięcza osnowie. 
PTFE należy do polimerów o największej stabilności termicznej. 
Dopiero powyżej 425 °C zachodzi jego gwałtowny rozkład termiczny 
[6]. 

Jego właściwości mechaniczne są stabilne w szerokim zakre-
sie temperatur (-215 do +260 C). Jest niepalny i całkowicie odporny 
chemicznie. Jedynie stężone zasady, rozpuszczone lub stopione 
litowce, trójfluorek chloru, i gazowy fluor oddziałują na jego czą-
steczkę w temperaturze powyżej 150 °C. Charakterystyczna budo-
wa makrocząsteczki oraz małe siły międzycząsteczkowe powodują, 
że PTFE ma jedną z najmniejszych energii powierzchniowych spo-
śród znanych polimerów. Przyczynia się to do jego małej zwilżalno-
ści wodą i cieczami organicznymi, małej adhezji i małej wartości 
współczynnika tarcia [7]. Zwłaszcza ta ostatnia właściwość spowo-
dowała szerokie stosowanie PTFE jako materiału ślizgowego, prze-
de wszystkim na łożyska ślizgowe i uszczelnienia [8]. 

PTFE mimo wielu zalet ma niezbyt dobre właściwości mecha-
niczne, m.in. niską wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, płynię-
cie nawet pod niezbyt dużym obciążeniem, małą odporność na 
zużycie. Wady te uniemożliwiają często zastosowanie tego polimeru 
w postaci niemodyfikowanej na elementy maszyn. Dlatego prowadzi 
się jego modyfikację poprzez wprowadzenie odpowiednich napeł-
niaczy, których dobór powinien być dokonywany z uwzględnieniem 
ich własności fizycznych, chemicznych i mechanicznych [7, 8]. 

1. METODY OBRÓBKI UBYTKOWEJ KOMPOZYTÓW 
POLIMEROWYCH  

Obróbka materiałów kompozytowych realizowana przy osiąga-
niu najlepszych właściwości eksploatacyjnych wyrobów powoduje 
wiele problemów technologicznych z jego kształtowaniem. Wynika 
to z dość złożonej budowy strukturalnej co  stwarza problemy ob-
róbkowe wynikające z dużego zróżnicowania właściwości składni-
ków materiału obrabianego. Ziarna fazy wzmacniającej powodują 
wyższe zużywanie ścierne narzędzi skrawających. Osnowa nato-

miast jest miękka i plastyczna, co jest przyczyną powstawania 
zjawiska adhezyjnego oblepiania narzędzi materiałem stopu pod-
stawowego. Oddziaływanie mechaniczne ostrzy skrawających na 
ziarna wywołuje ich przemieszczanie i kruszenie. Do kształtowania 
wyrobów z kompozytów podejmowane są próby stosowania obró-
bek bezdotykowych m.in. elektroerozyjnych, laserowych, strumie-
niem wody. Jednak zróżnicowanie właściwości mechanicznych i 
fizycznych ma wpływ na zmniejszenie wydajności obróbki. Takie 
właściwości materiału obrabianego związanego z jego budową musi 
również wpływać na obróbkę laserem oraz strumieniem wodno-
ściernym 

Najczęściej stosowanymi metodami do obróbki ubytkowej 
kompozytów polimerowych są: 
– obróbka skrawaniem;  
– obróbka strugą wodno-ścierną; 
– obróbka laserowa; 

Skrawanie materiałów kompozytowych polimerowych powodu-
je zużywanie narzędzi skrawających. Ponadto wprowadzają one 
nieciągłości w strukturze i w efekcie ostrze skrawające jest podda-
wane złożonym zjawiskom dynamicznym. Ostrze szybciej ulega 
zmęczeniowemu wykruszaniu niż w przy przypadku obróbki mate-
riałów jednorodnych. Obróbka skrawaniem jest jednak wykorzysty-
wana dosyć często w procesie wytwarzania wyrobów z kompozy-
tów, szczególnie w operacjach końcowych, które decydują o do-
kładności kształtów i wymiarów. Do obróbki skrawaniem kompozy-
tów polimerowych zaleca się zazwyczaj narzędzia z węglików spie-
kanych czy specjalnych gatunków ceramiki. Mają one jednak ogra-
niczoną trwałość.  Stosunkowo efektywne jest skrawanie narzę-
dziami z polikrystalicznego diamentu, ale materiał ten nie może być 
wykorzystany na ostrza wszystkich narzędzi skrawających, np. 
wierteł o małych średnicach, cienkich frezów tarczowych itd. [9]. 

Obróbka strugą wodno-ścierną kompozytowych materiałów 
polimerowych jest dobrym rozwiązaniem do obróbki materiałów 
kompozytowych. Struga wodno-ścierna trafiając w kompozyt poli-
merowy przecina go bez wytwarzania ciepła i pyłów, jak też bez 
delaminacji.  

Obróbka laserowa kompozytowych materiałów polimero-
wych. Duże znaczenie w obróbce laserowej materiałów kompozy-
towych ma dobór parametrów oraz metoda kształtowania. Ta ter-
miczna metoda obróbki, ze względu na zróżnicowane właściwości 
fizyczne składników kompozytu, a w tym różną temperaturę topnie-
nia może stwarzać problemy związane z jakością otrzymanego 
wyrobu. 

2. BADANIA WŁASNE 

2.1. Materiał kompozytowy wykorzystany do badań  

Osnowa. Jako osnowę w kompozycie wykorzystanym do ba-
dań użyto politetrafluoroetylenu  (PTFE) czyli teflon, 
(Rm=24÷30MPa, temperatura topnienia 327°C, gęstość 2,16  
g/cm3). Politetrafluoroetylen ma budowę liniową, co wpływa na jego 
wysoki stopień krystaliczności, 80-85%. Przez regulację czasu i 
temperatury spiekania proszku polimeru oraz przez regulowanie 
szybkości chłodzenia można zmieniać stopień krystaliczności od 85 
do 45%. Największą szybkość krystalizacji politetrafluoroetylenu 
obserwuje się w temperaturze 310°C. Szybkie ochłodzenie zmięk-
czonego polimeru do temperatury poniżej 250°C powoduje zmniej-
szenie zawartości fazy krystalicznej w polimerze.  Teflon jest odpor-
ny na wysokie temperatury i może być stosowany do temp. 250°C, 
a w niektórych warunkach do 327°C. W tej temperaturze zanika 
struktura krystaliczna i polimer staje się amorficznym materiałem 
przezroczystym pozbawionym w przeciwieństwie do innych termo-
plastów właściwości płynięcia. W temperaturach powyżej 200°C z 
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polimeru wydzielają się niewielkie ilości gazów toksycznych, a w 
temp. 400°C rozpoczyna się jego rozkład. 

Politetrafluoroetylen charakteryzuje się doskonałą odpornością 
chemiczną. Nie rozpuszcza się i nie pęcznieje w żadnym ze zna-
nych rozpuszczalników (z wyjątkiem fluorowanej nafty). Wytrzymuje 
on działanie stężonych kwasów (w tym również wody królewskiej) 
oraz utleniaczy nawet w wysokich temperaturach. Dzięki takim 
właściwościom można stosować politetrafluoroetylen jako wytrzy-
mały, sprężysty i chemicznie odporny materiał, odznaczający się 
również odpornością na wysokie i niskie temperatury [10]. 

Wzmocnienie. W materiale kompozytowym użytym do badań 
zastosowano jako wzmocnienie stop miedzi z cyną CuSn10 
(Rm=240÷310MPa, temperatura topnienia ok.980 °C, gęstość 8,8  
g/cm3). Brązy cynowe mają dobrą odporność na korozję atmosfe-
ryczną, na działanie atmosfer przemysłowych i wody morskiej. 
Odporność rośnie wraz ze wzrostem zawartości cyny, z tym jednak, 
że stopy jednofazowe mają lepszą odporność korozyjną niż dwufa-
zowe. 

2.2. Ocena struktury kompozytu  

Próbki PTFE otrzymano metodą prasowania w prasach hydrau-
licznych z zastosowaniem odpowiednich matryc metalowych (temp. 
20—30 °C), ciśnienie (10—70 MPa). Uformowane w ten sposób 
próbki poddawano spiekaniu w piecach z wewnętrznym obiegiem 
powietrza, w temp. 360—380 °C.  

Strukturę kompozytu PTFE określono na próbkach o wymia-
rach 20x20x18 mm na powierzchniach wzajemnie prostopadłych, 
umożliwiających ocenę kształtu cząsteczek wzmacniających kom-
pozyt. Obrazy mikrostruktury (rys. 1, 2) wykonano z powierzchni 
nietrawionej wykorzystując mikroskop optyczny typu NIKON 
ECLIPSE MA 200 z kamerą cyfrową umożliwiającej bezpośredni 
zapis (w postaci plików graficznych) kolejnych pól widzenia. 

 

  
Rys. 1. Mikrostruktura kompozytu powierzchni górnej: a) powięk-
szenie 100x;  b) powiększenie 500x 

 

  
Rys. 2. Mikrostruktura kompozytu powierzchni bocznej: a) powięk-
szenie 100x;  b) powiększenie 500x 

 
Ilościową ocenę mikrostruktury kompozytów przeprowadzono z 

zastosowaniem programu do przetwarzania i analizy obrazów Mi-
croMeter 1.0 i Struktura. Wczytany przez program obraz jest pod-
dawany filtracji medianowej w celu obniżenia poziomu szumów, a 
następnie procesowi binaryzacji (rys. 3). 

Zastosowane programy pozwoliły wygenerowanie histogramu 
wielkości cząstek wzmacniających. Przedstawione na rysunku 4 
wyniki, pozwalają na ocenę rozkładu wielkości cząstek brązu cyno-
wego wskazując na dość dobrą jednorodność struktury kompozytu. 

 

 
Rys. 3. Mikrostruktura użyta do analizy po przetworzeniu (określony 
programem udział dyspersyjnego wzmocnienia wynosi 28%)  
 

 
Rys. 4. Histogram wielkości cząstek wzmacniających 

2.3. Wybrane właściwości kompozytu  

Za pomocą  mikrotwardościomierza Vickersa  przeprowadzono 
pomiary mikrotwardości składników budowy kompozytu, osnowy i 
wypełnienia. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą mikro-
twardościomierza Vickersa. Obciążenie podczas badania wynosiło 
0,01 kg. Mikrotwardość osnowy wynosi 60,6HV0,01 i wzmocnienia 
152,8HV0,01. 

 W celu określenia odporności materiału kompozytowego na 
zużycie ścierne zastosowano tester T-07 produkcji Instytutu Tech-
nologii Eksploatacji w Radomiu przeznaczony do oceny odporności 
na zużycie materiałów podczas tarcia o luźne ścierniwo, z zacho-
waniem warunków i parametrów badań zalecanych przez producen-
ta. Wyniki przedstawiono w tabeli1. 
 

Tab.1. Parametry i warunki badań ściernych  

Siła docisku próbki do przeciwpróbki: 
P = 44 N 

Ścierniwo: elektrokorund, nr 90 wg PN-
76/M-59115 

Prędkość obrotowa przeciwpróbki: n 
= 60 obr/min 

Czas testu: Nb = 400 obr (400 s) 
 

 
Kształt i wymiary badanych próbek są zgodne z wymaganiami 

producenta. Próbki zostały ważone przed i po próbie ścieralności. W 
tabeli 2 przedstawiono wyniki pomiarów materiału użytego do badań 
w porównaniu ze stalą C45. 

 
Tab.2. Wyniki badań ściernych 

Masa 
[g] 

Kompozyt 75% PTFE,  
25% brąz cynowy 

Stal C45 

Przed 18,694 25,210 

Po 18,268 24,990 

Zużycie masowe 0,426 0,220 

 
Wyniki pomiarów wskazują na dwukrotnie większe zużycie ma-

sowe kompozytu w porównaniu ze stalą C45. 
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2.4. Obróbka ubytkowa kompozytu  

W badaniach użyty materiał kompozytowy poddano dwóm ro-
dzajom obróbki ubytkowej, obróbce skrawaniem, oraz obróbce 
laserem neodymowym.  

Kompozyt polimerowy został poddany obróbce wiercenia na 
frezarce typu MAZAK NEXUS 510C. Do obróbki zastosowano 
zwykłe wiertło ze stali szybkotnącej o średnicy 10,5 mm oraz zwykłe 
chłodziwo.  

Na próbce o wymiarach 50x50x20 mm za pomocą frezarki wy-
konany został otwór przelotowy o średnicy 10,5 mm. Otwór był 
wykonywany z łamaniem wióra co 3 mm. Narzędzie wykonało 7 
przejść. Do obróbki wiercenia materiału kompozytowego na frezarce   
zostały ustawione następujące parametry: posuw 0,17 m/min oraz 
prędkość obrotowa 1200 obr/min. Wygląd krawędzi otworu po wy-
konaniu obróbki przedstawiono na rysunku 5.  Zdjęcie zastało wy-
konane za pomocą mikroskopu stereoskopowego OPTA-TECH SK-
392. 

 

 
Rys. 5. Widok krawędzi otworu po wykonaniu obróbki wiercenia na 
frezarce 
 

Po obróbce ubytkowej na frezarce krawędź wewnętrzna otworu 
jest dokładna. Dokładność wymiarowa została zachowana. W nie-
których miejscach są widoczne nieduże zadziory wynikające z 
budowy strukturalnej kompozytu, w którym twardsze wzmocnienie 
mogło ulegać wykruszaniu. Na zewnętrznej krawędzi otworu przy 
wyjściu narzędzia powstał charakterystyczny  dla tych materiałów 
zadzior o wysokości wynoszącej 250 µm, znacznie większej w 
porównaniu do innych materiałów np. stali. Podczas obróbki zauwa-
żono, że wióry materiału obrabianego oblepiają narzędzie skrawają-
ce i nie spadają z niego, może to wynikać z właściwości osnowy 
kompozytu. Na rysunku 6 przedstawiono zdjęcie 3D zadzioru wyko-
nane na mikroskopie optycznym typu NIKON ECLIPSE MA 200. 

 

 
Rys. 6. Widok zadzioru wykonane po obróbce otworu na frezarce 
 

Materiał kompozytowy poddano również obróbce laserowej, 
wykorzystując laser Genesis Marker - CTL 1516. 

Na badanym materiale wykonano wydrążenie kształtu przed-
stawione na rysunku 7. Zastosowano następujące parametry obrób-
ki: prędkość drążenia 150 mm/s, modulacja 4000 Hz, szerokość 
impulsu 3 mikrosekundy,. Laser wykonał 20 przejść. Zdjęcie wyko-
nano za pomocą mikroskopu stereoskopowego OPTA-TECH SK-
392. 

 

a)          b)  
Rys. 7. Widok materiału kompozytowego z kształtem wykonanym 
na laserze a)widok ogólny, b) krawędź wzoru 
 

Jakość wykonanego kształtu jest zadowalająca, jednak kra-
wędź wykonanego wzoru jest  poszarpana. Te niedokładność moż-
na wiązać z rożnymi właściwościami fizycznymi składników struktu-
ralnych badanego materiału, które w przypadku obróbki laserowej 
odgrywają główna rolę. Warto również zwrócić uwagę na wytwarza-
nie szkodliwych gazów związanych z rozpadem PTFE i konieczność 
stosowania intensywnej wentylacji. 

PODSUMOWANIE 

Materiały kompozytowe są materiałami skomplikowanymi ze 
względu na swoją budowę wieloskładnikową. Rozmieszczenie i 
udział objętościowy poszczególnych faz wchodzących w skład 
kompozytu oraz zróżnicowane parametry własności mechanicznych 
i fizycznych składników wprowadzają problemy dotyczące procesów 
kształtowania ubytkowego tych materiałów. Dotyczy to zarówno 
obróbki skrawaniem, gdzie istotne są głównie różnice właściwości 
mechanicznych osnowy i wzmocnienia (np. twardość)  i obróbki 
laserowej, w której główną rolę odgrywają różne właściwości fizycz-
ne osnowy i wzmocnienia (np. temperatura topnienia). 

Kompozyt PTFE-brąz charakteryzuje się blisko dwukrotnie 
mniejszą odpornością na ścieranie od stali konstrukcyjnej C45, co 
należy uznać za dość dobry wynik.  

Pomimo trudności występujących podczas obróbki ubytkowej 
kompozytów są one poszukiwana grupą materiałów ze względu na 
dobre właściwości mechaniczne w stosunku do niskiej gęstości.  
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Evaluation of the properties and material-removal shaping  
of PTFE-bronze composite 

The article presents an analysis of the structure and se-

lected properties of the PTFE tin bronze composite. An im-

portant element in the shaping using modern technologies is 

ability to machine materials, particularly composites. The 

main difficulty in the composite processing is complexity of 

the materials structure. Presented have been possible prob-

lems in machining, arising from differences in mechanical 

properties of the construction components of the composite. 

These factors affect the work of the tools associated with 

going through the phase boundary at the particle-matrix 

junction, and on the accuracy of produced shape. Laser tech-

nologies used in composite processing may also affect shape 

accuracy, due to different physical properties of the matrix 

and reinforcement of the composite. 
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