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Badania eksperymentalne kompozytów AlSi/SiC w stanach jednoosiowego
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W pracy przedstawiono badania ekspen mentalne kompozytów ceramicznych
infiltrowanych poddanych działaniu obciązeń mechanicznr ch, Rozpatr}avany typ kompozytow
rłltwarzany jest zpianki ceramicznej typu SiC. która rrrpełniona jest stopem AlSi. Ten typ
zaawansowanego kompozytu jest stosolł,an\, \\ przenlr śle kosnricznym, lotniczym i
samochodo\qym.

Przeprowadzono obserwacje mikroskopo\\ e stru..:.-l1, ::d:nr ch kompozlrĄ.ow orazpianki
ceramicznej, łvykonano skany micro-CT.
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Fig. 1 Sarnples _.:.,..]:: -;- - ::. -__

Próbki cylindryczne o średnicy ó= 5 mtn ]-.-.-.> :. >_ ] - ,. nnr poddano badaniom
quasi-statycznym wraz z obserwacją procesu de;_=,,,. : 1. ],_,]:]tlcv systemu cyfrowej
korelacji obrazu, Fig. 1a. Badania stanÓ\\ ftlzc.;-:] : .]]:]]_,,,. ]Czono na próbkach o

wymiarach lmm x ż mm x 30 mm, Fig, 1b.

Odpow,iedź na obciązenia dynamiczne zbadai-..- ::_-. : -, - ::.:: F{opkinsona, uzyto do

tegopróbekkrępychośrednicyÓ=8mmirrrsokcs;
Uzyskaner,łynikipokazująmodyznjszczeniapróbeł...:.
na istotny rvpływ szkieletu ceramicznego na Z:.- . :- : . . .. :llpoz)rtu W. stanach
j ednoosiolvego obciążania.
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