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słowa k|uczowe rozprawy doktorsk|oj wlęryku po|ski: Laminaty metalowo-włókniste,
odporność temperaturowa' charakter zniszczenia,

słowa k|uczowe rozprawy doktorsk|ej wlęzyku angielskim: Fiber.metal |aminates' temperature
resistance, failure charactoristic.

stleszczenie lozpft|wy w |ęzyku po|sk|m| Laminaty meta|owo.włókniste na|eżą do grupy
nowoczesnych materiałów inżynjerskich stosowanych w pżemyś|e |otniczym' Eksploatacja statków
powietrznych fwiąfana jest ze zmiennymi warunkami środowiskowymi' w tym temperaturowymi.
Ekshema|ne warunki temperaturowe mogą niekoŻystnie wpływać na trwałoŚć iwłaściwoŚci
użytkowe części statków powietrznych'
ce|em naukowym pracy jest ana|iza plocesów frzyko.chemicznych fachodzących w struktuŻe
|aminatów meta|owo.Włóknistych w warunkach różnych Wańości temperatury mających wpływ na
W}aŚciwości i charakter zniszczenia Iaminatów meta|owo.WłÓknistych'
ce|em praktycfnym iest oc€na moż|iwoŚci ksaałowania odporności na ekstrema|ne warunki
tempBraturowe nowocfesnych |aminatóW meta|owo.włóknistych' pop|zez dobór komponentÓW j ich
konfiguracji.
zakres badań zawierał: badania siatyczne wyt|zymałoŚci na rozciąganie' badania
termomechanicfne metodą D|vlA' badania poĘczń fakładkowych sezonowanych w podwyższonej
temperaturŹe oraf ana|izę fnisfcfenia materiałU badawczego po wykonaniu badań mechanicfnych
w oparciu o obserwacje makro i mikroskopowe.
Przeprowadzone badania wykafa,ły występowanie fa|eżnoŚci pomiędzy temperatuĘ'
wtaściwoŚciami i charaKerem zniszczenia |aminatów meta|owo.włóknistych. W toku badań
Wykafano występowanie czynników kry1ycznych warunkujqcych właŚciwości oraz odporność
bedanych |aminatów na obniżonq ipodwyżsfoną temperaturę. czynniki krytyczne poddaho
ideńq,ikacji' opracowano |ównież zestawienie właściwości oraz kluczowych fom degradacji
umoż|iwiająĆych pŻewidywanie Maściwości oraf fwięksfanie odporności |aminatów meta|owo.
Włóknistych na róŹne warunki tenperaturowe'



rofpraw w,Qzyku 'ng|.|sł|m; Fibrg-meta| |gminat€g bg|ong tc thE group o'
eng|ne€ńng materia|s used |n lhe aorospac€ Industry. Aircreft op€rgtg und€r vgńoug

condltlons and at vary|ng tomp€ratures. Extrem€ t€mp€ratur€ conditlons might
affoct the durabi|ity and peńotmance character|stics of alrcrafi p8rts'

eientillc purpo8g of thi8 w9rk iB to analygg the physicochemica| process€s o6uńng in the
of fibr€fl€ta| |aminates under vańou8 temperature vg|uBs thgt affect the characleństjB

.Ebre of ffbre-meEl lamlnate fallure,
Fac1ica| purpGe |s to eva|Uab the possib||ity of deve|oping r6sistanc6 to €ń.ome temp€rafuG

s ln modgm fbre.meta| l9minates through se|€ction of components gnd thelr
lations.

l€€arch invo|ved €tbtic ten€i|e gb€ngth tegts, dynamic mechanica| analysis (DMA), lgsting of
tempgratur€ conditioned |ap joints and a fa|turp analy€lg of the study materia| fo||owlng

t$ts on the bagB of macro. and microscolic observations.
tssb d6monstł.at6d the 6xi6tenc€ of con€|ations bBtween tBmpe.aturB and lhe chargcteńgtjc€
nafure of 'ai|ure ln fbre.meta| |amlnat€s' The pr68enc€ of critic€| factors determlning the

and registanc€ o' |he studied |am|nates to reduc€d and e|€vated tempeEtuEs w93
The ctitic€I iąc{org were |dentified. |n add|t|on. a l|st o| propedies and key brms of
n was pFpared ior predict|ng the properties and enhancing th€ rgslstence of flbrg-metg|
to varlous tomperature conditions.


