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S t r e s z c z e n i e  

W artykule zostały zaprezentowane szerokie moŜliwości badania mikrostruktury materiałów 
kompozytowych o osnowie polimerowej z wykorzystaniem zaawansowanych technik trój-
wymiarowego obrazowania mikrostruktury. Mikrotomografia komputerowa jako narzędzie do 
wizualizacji rzeczywistej mikrostruktury pozwala nie tylko na uzyskanie bardzo dobrej jako-
ści obrazów 3D,  które pozwolą na jakościową ocenę badanego materiału, lecz równieŜ umoŜ-
liwiają przeprowadzenie bardziej zaawansowanych, przekształceń i analiz.  
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A b s t r a c t  

Possibilities of  testing composite materials with polymeric matrix using X-ray microtomo-
graphy technique were presented in the paper. 
X-ray microtomography is efficient  tool not only as a 3D visualization device delivering 
good quality images of real materials structure but also gives us a chance to perform more ad-
vanced quantitative analysis. 
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1. Wstęp 

Precyzyjna analiza mikrostruktury materiałów dostarcza nam wielu cennych informacji 
dotyczących cech badanego materiału. W przypadku materiałów kompozytowych na ich 
właściwości mechaniczne ma wpływ nie tylko właściwy dobór materiału i napełniacza, ale 
takŜe rozmieszczenie napełniacza w osnowie.  

Do standardu badań laboratoryjnych naleŜy ocena mikrostruktury materiałów przy uŜy-
ciu metod komputerowej analizy obrazu. Najczęściej wykorzystuje się do analizy obrazy 
uzyskane przy uŜyciu mikroskopu optycznego lub mikroskopu skaningowego. Wybór tech-
niki obserwacyjnej jest zaleŜny od badanego materiału kompozytowego.  

2. Tradycyjne metody ilościowej oceny mikrostruktury materiałów 

Tworzywa kompozytowe z matrycą polimerową są dość trudnym materiałem do auto-
matycznej analizy ilościowej. Podstawową i największą trudnością jest uzyskanie zadawa-
lającej jakości zdjęć. Podczas obserwacji próbek pod mikroskopem optycznym okazało się, 
Ŝe kontrast pomiędzy włóknami szklanymi a osnową polimerową jest tak nieznaczny, Ŝe 
praktycznie nie jest moŜliwe prawidłowe wykrycie włókien. Jako przykład takiej struktury 
zaprezentowano obraz mikroskopowy kompozytu o osnowie poliamidowej z włókami 
szklanymi (rys. 1). W omawianym przykładzie jak moŜna zaobserwować, granice pomię-
dzy włóknami a osnową są widoczne tyko w przypadku pojawienia się szczeliny na styku 
włókno-osnowa. Szczeliny te nie pojawiają się na całej powierzchni styku a jedynie na jej 
fragmentach. Dlatego teŜ nawet traktując te obszary nieciągłości kompozytu nie moŜna 
przeprowadzić skutecznej detekcji fazy wzmacniającej a to jest jednoznaczne z brakiem 
moŜliwości precyzyjnego ilościowego opisu  badanej struktury. 

 

 
Rys. 1. Obraz mikroskopowy mikrostruktury kompozytu o osnowie  

poliamidowej z dodatkiem 10% włókna szklanego 

Fig. 1. Microscopy image of composite with polyamide matrix and 10% glass  
fibers microstructure 
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Inną powaŜną niedogodnością związaną ze specyfiką rozpatrywanych materiałów jest 
duŜa róŜnica w twardości pomiędzy matrycą a wzmocnieniem. Skutkuje to tym , iŜ w fazie 
przygotowania materiału do obserwacji mikroskopowej, czyli podczas polerowania, wykru-
szające się fragmenty wzmocnienia wbijają się w miękką matrycę oraz powodują powstanie 
bardzo głębokich rys, które równieŜ silnie zakłócają przeprowadzenie prawidłowej detekcji 
elementów badanej struktury. 

Podobne do opisanych problemy z obserwacją mikrostruktury moŜemy spotkać 
w przypadku materiału kompozytowego, gdzie osnową jest poliacetal, a wzmocnienie jest 
równieŜ włóknami szklanymi. Jest to równieŜ spowodowane zbyt duŜą róŜnicą twardości 
pomiędzy elementami kompozytu – matrycą i wzmocnieniem (rys. 2).  

Kolejną wadą obu prezentowanych obrazów są obszary ciemne, w których pierwotnie 
były włókna, które w procesie polerowania wykruszyły się i wypadły. 

Analizując zaistniałe trudności moŜna wysnuć jedynie jeden wniosek, iŜ zastosowana 
metoda obserwacji mikrostruktury badanych materiałów a więc i konieczna do tego prepa-
ratyka nie jest właściwa dla tego typu materiałów. Aby móc dokładnie zaobserwować mi-
krostrukturę tych kompozytów naleŜy zmienić metodę obserwacji pozyskiwania obrazów 
do przeprowadzenia jej ilościowej i jakościowej analizy metodami komputerowej analizy 
obrazu. 

 
Rys. 2. Mikrostruktura materiału kompozytowego poliacetal  

wzmacniany dodatkiem 10% włókna szklanego 

Fig. 2. Microstructure of composite material – polyamide with 10% glass fibers 

PoniewaŜ obraz mikrostruktury kompozytu obserwowany przez uŜyciu mikroskopu 
optycznego nie dostarczył nam poŜądanych informacji i nie spełnia warunków koniecznych 
do zastosowania komputerowej analizy obrazu, zmieniono narzędzie obserwacji na mikro-
skop skaningowy. Dzięki przeprowadzeniu obserwacji w kontraście chemicznym było 
moŜliwe uzyskanie obrazu przekroju włókien szklanych znacznie wyraźniej odznaczają-
cych się od tła. 

Pomimo uzyskania tą dość uciąŜliwą drogą akceptowalnych do analizy ilościowej obra-
zów struktury, naleŜy pamiętać o jednym bardzo istotnym fakcie, mianowicie, Ŝe badania 
mikroskopowe polegają na analizie płaszczyzny przekroju danego materiału, co stanowi 
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dość spore ograniczenie z punktu widzenia próby odwzorowania rzeczywistej struktury. 
Oczywiście dzięki narzędziom analitycznym dostarczanym przez stereologię moŜemy 
przeprowadzić wnioskowanie na temat trójwymiarowej struktury na podstawie dwuwymia-
rowego obrazu przekroju, jednak metody stereologiczne nie znajdują zastosowania w przy-
padku bardzo złoŜonych niejednorodnych struktur przestrzennych takich jak np. struktury 
piankowe czy teŜ struktury materiałów kompozytowych. W przypadku złoŜonych struktur 
przestrzennych nie jest moŜliwe przeprowadzenie ich analizy geometrii na podstawie jedy-
nie ich płaskich przekrojów.  

3. Mikrotomografia rentgenowska 

Ciekawą alternatywą z punktu widzenia badan strukturalnych w stosunku do klasycz-
nych metod obrazowania mikrostruktury jest mikrotomografia komputerowa, która w rezul-
tacie dostarcza trójwymiarowe zobrazowania badanych mikrostruktur. 

Nie jest to nowa technika obrazowania, jednak wciąŜ nie jest ona powszechnie stoso-
wana. Jest to spowodowane po pierwsze wciąŜ bardzo wysoką ceną urządzenia, przez co 
większość małych i średnich laboratoriów badawczych nie moŜe sobie pozwolić na jego 
zakup. Inną z przyczyn jest fakt iŜ wciąŜ trwają prace nad skutecznymi algorytmami do 
przetwarzania i ilościowej analizy obrazów 3D i wciąŜ techniki przetwarzania obrazów 3D 
są znacznie bardziej ograniczone niŜ metody przetwarzania obrazów 2D. 
Nawet bardzo dobrej jakości trójwymiarowe zobrazowanie nie pozwala jeszcze na precy-
zyjną ilościową analizę elementów badanej mikrostruktury, a to właśnie taka analiza do-
starcza nam cennych informacji o badanym materiale. 

Mikrotomograf komputerowy jest zaawansowaną aparaturą badawczą do zobrazowań 
3D, która umoŜliwia niezwykle precyzyjną analizę cech struktury niejednorodnych mikro-
struktur materiałów, co nie jest moŜliwe w przypadku przeprowadzania analizy tego typów 
obiektów stosując standardowe, stosowane dotychczas metody badawcze, polegające na 
analizie obrazów ich płaskich przekrojów a następnie wnioskowaniu na ich podstawie o ich 
trójwymiarowej strukturze. W przypadku mikrostruktur o bardzo niejednorodnej budowie 
wnioskowanie na podstawie przypadkowego przekroju poprzecznego i/lub wzdłuŜnego 
moŜe nam dostarczyć zbyt mało informacji na jej temat, co moŜe skutkować, bądź mocno 
przybliŜonymi danymi jej budowy w skali 3D, lub moŜe okazać się, Ŝe dostarczone dane 
nie wystarczają by w ogóle stawiać załoŜenia dotyczące jej rzeczywistej trójwymiarowej 
geometrii. 

Technika tomografii rentgenowskiej polega na przepuszczaniu przez skanowany obiekt 
serii płaskich wiązek promieniowania rentgenowskiego. KaŜdy z punktów na jednowymia-
rowym obrazie niesie w sobie informację o stopniu absorpcji promieniowania przez obiekt 
na szerokości wiązki. Odpowiednia liczba obrazów jednowymiarowych pozwala na stwo-
rzenie trójwymiarowego odwzorowania skanowanego obiektu. Urządzenie to pozwala na 
badanie obiektów o wymiarach od 6.5 do 30 mm średnicy, wysokość 50 mm  

Szeroki zakres kalibracji parametrów wiązki rentgenowskiej umoŜliwia dostosowanie 
jej do gęstości analizowanych obiektów, co pozwala na badanie struktur zarówno metalo-
wych jak i kompozytów na osnowie polimerowej. Dzięki rozdzielczości przestrzennej two-
rzonych zobrazowań 3D w zakresie od 6 do 30 mikronów moŜliwe jest przeprowadzenie 
bardzo dokładnych pomiarów zobrazowanej struktury a więc i precyzyjnej analizy ilościo-
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wej. Współpraca z typowymi jednostkami PC, moŜliwość zapisu obrazów w standartowych 
formatach graficznych nie ogranicza zarówno odczytu jak i analizy cyfrowych obrazów do 
jednego wybranego oprogramowania, lecz umoŜliwia analizę jakościową i ilościową na 
dowolnych systemach analizy obrazu. 

Analiza rzeczywistych obrazów trójwymiarowych analizowanych obiektów, takich  jak 
materiały kompozytowe jest niezbędna w celu wyznaczenia ich  parametrów i cech budo-
wy, która pozwoli na dokładną ocenę  i zdefiniować szeregu uŜytecznych parametrów ta-
kich jak liczba obiektów, charakterystyki topologiczne, wielkość obiektów, odległość mię-
dzy obiektami i inne, które nie mogą być bezpośrednio oszacowane za pomocą analizy 
obrazów 2D.  

 
a) obraz mikroskopowy przekroju poprzecznego kompozytu z włóknami szklanymi 

microscopy image of crosssection of composite with glass fiber  

 
b) wizualizacja 3D włókien szklanych (www.skyscan.be) 

3D visualization of glass fibers (www.skyscan.be) 

Rys. 3. Porównanie moŜliwości wizualizacji comparsion  materiału z włóknami szklanymi a)za 
pomocą technik mikroskopowych, b) z wykorzystaniem mikrotomografu komputerowego 

Fig. 3. The capabilities of glass fiber microstructure visualization a) microscopy imaging, b) 3D 
imaging by x-ray microtomography 
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Dysponując obrazami rzeczywistymi struktur, istnieje równieŜ moŜliwość przeprowa-
dzania symulacji obciąŜeń i przeprowadzania symulacji badań wytrzymałościowych, które 
dostarczą interesujących informacji na temat ich właściwości mechanicznych bez niszcze-
nia próbki. Obrazowanie 3D oraz analiza obrazów 3D jest nowoczesną metodyką badaw-
czą, która niesie za sobą ogromne korzyści badawcze i poznawcze. 

4. Podsumowanie 

Mikrotomografia komputerowa mimo, iŜ nie stała się jeszcze standardowym badaniem 
obrazowym mikrostruktury materiałów, znajduje coraz szersze zastosowanie. Co prawda 
w większości zastosowań głównie wykorzystuje się moŜliwość wizualizacji rzeczywistej 
struktury, jednak coraz częściej pojawiają się próby opisu ilościowego elementów struktu-
ry, co zdecydowanie usprawni badania strukturalne. 
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