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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ  
КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Установлено, що в композиційних матеріалах, де матрицею були поширені алюмінієві 
сплави, армовані вуглецевими волокнами, на межі матриця-волокно обов’язково утворюються 
кристали карбіду алюмінію Al4C3. Це явище треба враховувати як при плануванні технології 
виготовлення, так при використанні таких композиційних матеріалів. 
Ключові слова: композиційні матеріали, алюмінієві сплави, карбід алюмінію 

Обнаружено, что в композиционных материалах с матрицами из известных 
алюминиевых сплавов на границе матрица-волокно образуются кристаллы карбида 
алюминия Al4C3. Это явление нужно учитывать как при планировании технологии 
изготовления, так и при использовании этих композиционных материалов.  
Ключевые слова: композиционные материалы, алюминиевые сплавы, карбид алюминия 

It is set that materials with matrices from widespread aluminium alloys on border of 
matrix a fibre forms the crystals of carbide of aluminium. This phenomenon needs to be 
taken into account at planning technology of preparation, so during exploitation of composi-
tion materials. 
Key words: composition materials, aluminium alloys, carbide of aluminium 

  

Вступ. Композиційні матеріали, про які йде мова у подальшому, є чи не най-

першими та достатньо поширеними (серед подібних) штучними конструкційними 

матеріалами з наперед заданими фізико-хімічними властивостями. Враховуючи 

відносно недавню історію винаходу, постійне розширення сфери використання в 

різних галузях техніки та господарства, а також постійне оновлення технологій 

створення, композиційні матеріали (КМ) потребують фундаментальних досліджень 

своїх властивостей. Особливо це стосується змін фізичних властивостей КМ під час 

довготривалої експлуатації в різних умовах та середовищах.  

Отже, композиційним вважається матеріал, який складається з наперед обра-

них окремих складових (матриці та елементів її армування). Ці складові можуть до-

корінно відрізнятися один від одного за своїми механічними та фізико-хімічними 

властивостями. Волокнистими композиційними матеріалами (ВКМ) вважаються такі, 

що складаються з матриці (металевої або неметалевої) та елементів її армування у 

вигляді волокон. На цей час широко застосовують волокна з карбіду кремнію, борні 

та вуглецеві волокна. Сучасні технології дозволяють розташовувати волокна за пев-

ними геометричними конфігураціями, що дає змогу планувати потрібні механічні 

властивості матеріалу. Таким чином створюється штучний конструкційний матеріал 

з притаманними тільки йому фізико-хімічними та механічними властивостями, від-

мінними від таких же властивостей складових елементів ВКМ. Нескладно передба-

чити, що у середині композиційного матеріалу можуть проходити більш складні фі-

зичні процеси ніж просте механічне поєднання матриці та елементів її армування. 

З початку 80-х років минулого сторіччя в техніці широко використовували 

ВКМ армовані високомодульними, безперервними вуглецевими волокнами. При 

використанні виробів з ВКМ саме на ці волокна припадає головна частина наван-

таження (напруження). Однак матриця у ВКМ, незважаючи на роль мов би друго-
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рядного елемента, відіграє дуже важливу функцію, а саме за її допомогою здійсню-

ється передача навантажень від волокна до волокна. Оскільки металева матриця 

має певну структуру, то саме стабільність її структури, а точніше, субструктури є 

необхідною вимогою, яка висувається до матриці взагалі. 

Отже ВКМ за своїми фізико-хімічними та механічними властивостями суттє-

во відрізняються тим, що потрібні властивості можна сформувати так, що вони бу-

дуть значно вищими, ніж у традиційних металургійних сплавах. Це стосується, на-

приклад, таких параметрів, як питома міцність і жароміцність.  

Властивості ВКМ визначаються співвідношенням об’ємів його складових, а також 

міцністю зв’язку між цими складовими – пластичної матриці і крихких але міцних еле-

ментів армування. Отже, сумісність вуглецевих волокон з металевою матрицею – одна з 

найважливіших вимог при конструюванні ВКМ [1]. Головним критерієм цієї сумісності є 

відсутність взаємної розчинності матриці і волокон при температурах, які наближаються 

до температури плавлення матриці. Однак зв’язок між матрицею і волокном все ж здійс-

нюється завдяки утворенню на межі матриця-волокно певних сполук. 

Метою поданої роботи було визначення особливостей структури на межі мат-

риця-волокно в ВКМ з матрицями з відомих марок алюмінієвих сплавів (табл.) як у 

вихідному стані, тобто після виготовлення ВКМ, так і після термообробок [2]. Еле-

ментами для армування слугували вуглецеві волокна, діаметр яких коливався в ме-

жах 5,2 – 6,06 мкм.  

Таблиця 
Часовий опір матриць та волокон 

 

Марка сплаву 
σв, МПа 

матриця 

σв, МПа 

волокно 

В95 540 2020 

АЛ19 370 1960 

АМг6 340 2333 
 

Робочі зразки у вигляді пластин були одержані методом вакуумно-

компресійного пресування багатошарових пакетів, які складалися з волоконних 

стрічок, просякнутих наведеними в табл. алюмінієвими сплавами. Найбільш доцільна 

температура пресування була встановлена експериментально в межах 625 – 630 °С. 

Волокна, сплетені у пасмо (350 – 500 волокон у кожному), рівномірно розташову-

валися в металевих пластинах в одному напрямку.  

Структура ВКМ досліджувалася за допомогою металографічного мікроскопа 

марки « Неофот-30 » , фазовий склад вуглецевих волокон,   витравлених з матриці в 

10 % водному розчині HCl, визначався рентгенівським методом на установці 

ДРОН-2,0 в мідному фільтрованому випромінюванні.  

Отже, механічні властивості ВКМ залежать від міцності високомодульних  еле-

ментів-волокон для армування, особливостей структури пластичної матриці, об’єму 

волокон по відношенню до об’єму матриці і особливостей хімічної і механічної вза-

ємодії між матрицею і волокнами. Тобто, механічні властивості ВКМ можуть залежати 

від кількості і характеру сполук на межі матриця-волокно. Такі сполуки можуть нада-

вати ВКМ як позитивні, так і негативні зміни вихідної якості. З одного боку може під-

силюватися контакт між матрицею і волокном, а з іншого – при перевищенні певної 

концентрації цих сполук з’являється достатньо велика ймовірність утворення тріщин. 
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Причиною утворення цих сполук є той факт, що ВКМ після їхнього виготов-

лення знаходяться у стані далекому від рівноваги з термодинамічної точки зору. 

Відомо, що алюміній є досить сильним утворювачем карбідів і при певних темпе-

ратурах формує з вуглецем стабільний карбід алюмінію Al4C3 . Наявність цього кар-

біду виявлена як металографічним, так і рентгеноструктурним методами безпосе-

редньо після виготовлення ВКМ. 

Додаткові ізохрональні та ізотермічні відпали вже одержаних ВКМ проводилися 

з метою виявлення залежності кількості додатково утворених карбідів від температури 

і часу відпалу. Відпали проводили в температурному інтервалі 500 – 630 °С , час відпа-

лу від 10 до 180 хвилин. Уже після відпалу при температурі 500 °С, час відпалу 120 

хвилин, на фоні раніше сформованого контуру карбідів безпосередньо після виготов-

лення ВКМ з’являються дрібні голкоподібні кристали карбіду алюмінію, орієнтовані в 

одному напрямку на що вказує світле забарвлення контуру волокон (рис. а). На цьому 

рисунку подана мікроструктура ВКМ з матрицею зі сплаву марки В95, для інших 

сплавів, згаданих у табл., мікроструктури зберігали ті ж самі закономірності. 

 Концентрацію карбідів у попередньо витравлених з матриці волокнах обчис-

лювали, виходячи з порівняння питомих об’ємів волокон у вихідному стані і після 

відпалів за такою формулою  
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де С – концентрація карбідів, D0 – діаметри волокон у вихідному стані, D – діаметри 

волокон після відпалів при певних температурах, k =3,08 – коефіцієнт, який врахо-

вує особливості експерименту, = 2250 кг/м
3
 – густина графіту, ρк = 2910 кг/м

3
 – гус-

тина карбіду алюмінію.  
 

            
а                  б 

Рис. Мікроструктури ВКМ з матрицею зі сплаву В95: 
а – у вихідному стані; б – після термообробки 

 

Мікроскопічні дослідження фазового складу волокон, попередньо витравле-

них з матриці ВКМ, у всіх досліджуваних зразках показали наявність карбідів, які 
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утворюють контури навколо волокон, що видно з рис.а. Крім того, наявність карбі-

дів алюмінію Al4C3 у всіх досліджуваних сплавах була підтверджена рентгенівськи-

ми дослідженнями.  

Наведемо для прикладу міжплощинні відстані найбільш інтенсивних дифрак-

ційних ліній для ВКМ з матрицею зі сплаву В95, у дужках подані табличні значення 

згідно з таблицями ASTM: 0,290 нм ( 0,287 нм); 0,281 нм ( 0,280 нм); 0,248 нм 

( 0,249 нм); 0,244 нм ( 0,240 нм); 0,166 нм ( 0,166 нм). Інтенсивність наведених диф-

ракційних ліній є «дуже сильною» та «сильною».  

Ізохрональні та ізотермічні відпали дали змогу виявити характер формування 

додаткової кількості карбідів на вже сформованих раніше контурах.  Виявилося, що 

залежність концентрації карбідів від температури (ізохрональні відпали) і часу (ізо-

термічні відпали) мають параболічний характер, тобто, кількість утворених карбідів 

прямо пропорційна кореню квадратному з часу або з температури. Наприклад, від-

пал при 630 °С, на протязі від 10 до 180 хвилин, призводить до зростання концент-

рації Al4C3 в ВКМ з матрицею зі сплаву АМг6 від 5 до 38 %, у ВКМ з матрицею зі 

сплаву АЛ19 у тих же умовах відпалу концентрація зросла від 7,5 до 41,7 %, а в 

ВКМ з матрицею зі сплаву В95 – від 7,8 до 41,9 %. 

 З наведених даних видно, що досліджувані ВКМ мають схильність до карбі-

доутворення, але можна вважати, що у ВКМ з матрицею зі сплаву АМг6 цей ефект 

виявляється дещо слабше. Аналіз мікроструктур усіх досліджуваних ВКМ показав 

схожість, а саме забарвлення контурів після відпалів було темним (рис.б), що гово-

рить про те, що сформований додатковий контур складався з по-різному орієнтова-

них кристалів карбідів Al4C3. Крім того, рентгенівські дослідження довели присут-

ність не тільки Al4C3, але і кристалів окислів Al2O3.  

 Отже концентрація карбідів є функцією температури і часу відпалу, а також, 

очевидно, є відображенням особливостей структури матриці ВКМ і особливостей її 

взаємодії з волокнами. 

Рентгенівськими і металографічними дослідженнями доведено, що структура 

сплаву АМг6, використаного, як матриця, це твердий розчин магнію і марганцю в алю-

мінії. Тому, можна вважати доведеним, що межі зерен є гомогенними утвореннями. 

Якщо ж в якості матриці ВКМ використано сплав АЛ19, сутністю якого є система Al-

Cu, то крім твердого розчину міді в алюмінії в мікроструктурі цього сплаву може бути 

присутня фаза CuAl2, яка кристалізується безпосередньо з розплаву, крім того з ураху-

ванням складу цього сплаву ймовірна присутність фази TiAl3 в дуже подрібненому ста-

ні. Мікроструктура сплаву В95 є досить складною. Присутність фази MgZn2 і потрійної 

фази Al2Mg3Zn3, виявлених на мікроструктурі у вигляді утворень різного ступеня забар-

влення, дає змогу віднести такіі матричні сплави до сплавів з розвиненими гетероген-

ними межами. Ступінь розвиненості цих меж є однією з причин утворення не тільки 

карбідів, але і будь-яких інших фаз, наприклад, окислів.   
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