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MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 
 
 
STALE 
ODLEWNICZE STOPY ŻELAZA 
METALE NIEŻELAZNE I ICH STOPY 
POLIMERY 
CERAMIKA 
KOMPOZYTY 
 
Podział materiałów wg  Leksykonu Materiałoznawstwa (Wydawnictwo Verlag 
Dashofer Sp. z o.o.,   ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa, wrzesień 2003.  
Zespół autorów pod redakcją prof. Leszka A. Dobrzańskiego. Leksykon zawiera 
podstawowe informacje inżynierskie o własnościach fizycznych, zastosowaniu oraz 
oznaczeniu materiału w różnych systemach normowych krajowych  
i międzynarodowych.  
 
Stale i odlewnicze stopy żelaza 
 
Surówka -  w procesie metalurgicznym produktem wyjściowym 
wielkiego pieca  jest stop żelaza z węglem określany w praktyce jako 
surówka.  Surówka zawiera (3÷4,3)% węgla. 
 
Żeliwo - surówka przetopiona ponownie ze złomem żeliwnym , 
stalowym i dodatkami  nosi nazwę żeliwa. Żeliwo zawiera 2,2÷3,6 % 
węgla. 
 
Staliwo - stop żelaza z węglem zawierający  mniej niż 2,0% 
przeznaczony na odlewy. 
 
Stal – stop żelaza (Fe) z węglem (C) po przeróbce 
plastycznej (np. walcowaniu) zawierający  mniej niż 2,0%C. 

 
Stal powstaje w złożonym procesie metalurgicznym jak 

pokazano na  rys.1 
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Rys. 1. Schemat procesu produkcji stali [1] 
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Rys. 2. Schemat wielkiego pieca [1] 
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Rys. 3. Kolejne etapy wytapiania  stali w konwertorze  
tlenowym [1]
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Podział Stali i Odlewniczych stopów żelaza [4] 
 
STALE 
 
Podział stali: 
1. Stale konstrukcyjne i specjalne: 
1.1. Stale konstrukcyjne niestopowe 
1.2. Stale konstrukcyjne stopowe 
1.3. Stale odporne na korozję 
1.4. Stale łożyskowe 
1.5. Stale o specjalnych zastosowaniach 
2. Stale narzędziowe 
2.1. Stale narzędziowe niestopowe 
2.2. Stale narzędziowe stopowe  
2.3 Stale szybkotnące 
 
ODLEWNICZE STOPY ŻELAZA  
 
Podział odlewniczych stopów żelaza: 
1. Staliwa 
1.2. Staliwa niestopowe (węglowe) 
1.3. Staliwa stopowe 
2. Żeliwa  
2.1. Żeliwa niestopowe (węglowe) 
2.2. Żeliwa stopowe 
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Decydujący wpływ na właściwości niestopowej stali oraz 

niestopowego żeliwa i staliwa ma zawartość węgla. Materiały te 
zawierają również pewne ilości innych pierwiastków, pochodzących   
z rudy i procesu hutniczego.  
 
 
Pozostałe stale, staliwa i żeliwa   zawierają oprócz węgla  składniki 
stopowe dodawane w celu uzyskania pewnych szczególnych 
właściwości np. 

- zwiększenia wytrzymałości, 
- odporności na korozję, 
- żaroodporności, 
- podatności na obróbkę cieplną w szczególności na hartowanie. 

Do najczęściej stosowanych składników stopowych należą: 
nikiel, chrom, mangan, molibden, wanad, kobalt i krzem. 
 
Przykłady  
Chrom w dużej ilości  (12÷30%) znacząco zwiększa odporność stali na 
działanie czynników utleniających, dlatego jest składnikiem stali 
żaroodpornych, kwasoodpornych i nierdzewnych. 
Krzem zmniejsza straty energetyczne i dlatego stosowany jest w ilości 
do 4% do wyrobu blach prądnicowych i transformatorowych. 
Molibden zwiększa głębokość hartowania. 
 
 
Obróbka cieplna i cieplno chemiczna stali i innych stopów żelaza 
Obróbka cieplna jest zabiegiem cieplnym pod wpływem, którego zmienia 
się struktura stopu żelaza. Wraz ze zmianą struktury zmieniają się 
własności fizyczne stopu. 
Podstawowe rodzaje obróbki cieplnej: 
hartowanie, przesycanie, odpuszczanie, ulepszanie cieplne, 
wyżarzanie, stabilizowanie (sezonowanie). 
 
Obróbka cieplno-chemiczna jest obróbką cieplna połączoną z wpływem 
środowiska, w którym przedmiot się wygrzewa 
Rodzaje obróbki cieplno-chemicznej: 
nawęglanie, azotowanie, węgloazotowanie 
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Zasady oznaczania stali wg PN-EN 
  

Uwzględniając skład chemiczny można zgodnie z normą 
PN-EN 10020:2003 wyróżnić następujące gatunki stali: 

stale niestopowe, w których minimalne zawartości 
pierwiastków podanych w normie szczegółowej  są mniejsze niż 
pewne wartości graniczne, należy zaznaczyć, że te wartości 
graniczne są na ogół małe i nie przekraczają w zdecydowanej 
większości przypadków 0,5%. O własnościach tych stali 
decyduje zawartość węgla i ich struktura krystaliczna.  

stale odporne na korozje zawierające co najmniej 10,5 % 
Cr i nie więcej niż 1,2 %C, 

inne stale stopowe, nie odpowiadające definicji stali 
niestopowych i stali odpornych na korozję. 

 
Oznaczanie stali wg PN-EN 
 
W normach PN-EN stosowane są dwa systemy 

oznaczania stali: 
• system literowo-cyfrowy (PN-EN 10027-1:1994) 
• system cyfrowy (PN-EN 10027-2:1994) 

 
Każdy gatunek stali ma nadany znak i numer, który 

jednoznacznie identyfikuje tylko jeden materiał. 
 
W przypadku systemu literowo cyfrowego symbole 

literowe są odpowiednio dobrane tak, że wskazują na główne 
cechy stali np.  zastosowanie, własności mechaniczne, skład 
chemiczny. Umożliwia to identyfikacje  poszczególnych 
gatunków stali. 

W przypadku oznaczania stali w systemie cyfrowym każdy 
gatunek stali ma nadany numer składający się z pięciu cyfr, 
który można stosować zamiast znaku stali. Numer gatunku stali 
nadaje Europejskie biuro rejestracyjne.  

 
Pierwsza cyfra w numerze „1” oznacza, że jest to stal, 

dwie następne oznaczają grupę stali, a dwie końcowe 
wyróżniają konkretny gatunek w grupie.  
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Stale-1. ... 

Stopowe Nie stopowe  

Jakościowe 1.(08-09, 98-99)

Specjalne 1.(20-89) Podstawowe 1.(00,90)

Jakościowe 1.(01-07,91,97) 

Specjalne 1.(10-19)Narzędziowe 1.(20-29) 

Różne 1.(30-39) 

Konstrukcyjne, maszynowe, 
 na zbiorniki ciśnieniowe 1.(50-89) 

Fragment cyfrowego systemu oznaczeń stali stosowanego w 
normach europejskich (pierwsze 3 cyfry z numeru pięciocyfrowego)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

Dla p
na korozje i

Powy
oznaczeni
gatunków.
Np. 1.45...
na korozję
Odporne na korozję żaroodporne 1.(40-49): 
 
1.40 Stal odporna na korozję o zawartości poniżej 2,5% Ni, bez Nbi i Ti 
1.41 Stal odporna na korozję o zawartości poniżej 2,5% Ni, z Mo bez  Nb i Ti 
1.42 Miejsce zapasowe 
1.43 Stal odporna na korozję o zawartości powyżej 2,5%Ni, bez Mo, Nb, i Ti 
1.44 Stal odporna na korozję o zawartości poniżej 2,5%Ni, bez Mo, Nb, i Ti 
1.45 Stal odporna na korozję ze specjalnymi dodatkami 
1.46 Stopy Ni odporne chemicznie i żaroodporne 
1.47 Stale żaroodporne zawierające poniżej 2,5%Ni 
1.48 Stale żaroodporne zawierające powyżej 2,5%Ni 
1.49 Materiały do pracy w podwyższonych temperaturach 
elis                                     

rzykładu w tabeli powyżej podano grupy gatunków stali odpornych 
 żaroodpornych.  
ższy schemat pozwala na podstawie  3 pierwszych cyfr 

a stali, wskazać jej przynależność do odpowiedniej grupy 
 Dwie ostatnie cyfry wskazują konkretny gatunek.  
 - oznacza przynależność do grupy gatunków stali odpornych 
 ze specjalnymi dodatkami. (kompletny symbol-1.4541). 
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Ustalanie znaków stali w systemie literowo cyfrowym 
PN-EN 10027-1:1994 
 
Rozróżnia się dwie grupy znaków: 

1. zawierające symbole wskazujące na zastosowanie 
oraz własności mechaniczne lub fizyczne stali 

2. zawierające symbole wskazujące na skład chemiczny  
stali. 

W obu grupach znaków po symbolach głównych mogą być  
dodane symbole dodatkowe ustanowione w normie.  
W przypadku staliwa przed znakiem gatunku stawia się literę G.  
 
Budowa znaku stali 
Grupa 1. Stale oznaczane wg ich zastosowania i właściwości 
mechanicznych i fizycznych 
W tym przypadku znak zawiera następujące symbole główne: 
• S - stale konstrukcyjne, 
• P - stale pracujące pod ciśnieniem, 
• L - stale na rury przewodowe, 
• E - stale maszynowe 

Za tymi symbolami umieszcza się liczbę będąca minimalna granicą 
plastyczności w N/mm2 dla najmniejszego zakresu grubości wyrobu. 

 
Kolejne symbole główne to  B, Y, R, H, D, T, M. Po tych symbolach 

również znajduje się liczba charakteryzująca określone własności tego 
typu stali.  

Przykład: stal S185 (zastosowanie: konstrukcje nitowane i łączone 
śrubami pracujące w temperaturze otoczenia) 

 
Grupa 2. Stale oznaczane wg składu chemicznego 
 
Stale niestopowe (bez stali automatowych) o średniej zawartości 

manganu <1%. 
Znak stali składa się z następujących symboli: 
• litery C 
• liczby określającej 100-krotną wartość wymaganej  zawartości    

procentowej węgla, 
• symbolu dodatkowego wg normy 
Przykład:  stal Stal C45U (1.1730) (zastosowanie: proste narzędzia 

ręczne, młotki zwykłe i kowalskie, kowadła, pomocnicze narzędzia 
kowalskie itp. ) 
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Stale niestopowe o średniej zawartości manganu ≥1%, 
niestopowe stale automatowe i stale stopowe (z wyłączeniem stali 
szybkotnących) o zawartości każdego pierwiastka stopowego <5%. 

Znak stali składa się z następujących składników: 
• liczby określającej 100-krotną wartość wymaganej  zawartości    

procentowej węgla, 
• symboli pierwiastków chemicznych oznaczających składniki 

stopowe w stali (w kolejności malejącej zawartości pierwiastków, w 
przypadku identycznej zawartości dwóch lub więcej pierwiastków w 
kolejności alfabetycznej, 

• liczb oznaczających zawartości poszczególnych pierwiastków 
stopowych w stali. Każda liczba oznacza średni procent pierwiastka 
pomnożony przez współczynnik wg tablicy 1. i zaokrąglony do 
najbliższej liczby całkowitej, liczby dotyczące poszczególnych 
pierwiastków należy oddzielić pozioma kreską, 

• symboli dodatkowych zgodnie z normą.  
                                                                                Tablica 1 

 
 

Przykład: Stal 28 Mn 6 (zastosowanie: części silnie obciążone, 
pracujące przy dużych zmiennych obciążeniach zginających i 
skręcających, np. wały, osie, koła krzywki, korbowody, dźwignie) 
 
 
Stale stopowe (z wyłączeniem stali szybkotnących) zawierające 
przynajmniej jeden pierwiastek stopowy≥5% 
Znak stali składa się z następujących symboli literowych i liczbowych: 
• litery X 
• liczby określającej 100-krotną wartość wymaganej  zawartości    

procentowej węgla, 
• symboli chemicznych oznaczających składniki stopowe stali, w 

kolejności malejącej zawartości pierwiastków, w przypadku 
identycznej wartości dwóch lub więcej pierwiastków w kolejności 
alfabetycznej, 

• liczb oznaczających średni procent zawartości pierwiastków 
stopowych, liczy należy oddzielić pozioma kreską, 

• symboli dodatkowych zgodnie z normą. 

Pierwiastek Współczynnik 
Cr, Co, Mn, Ni, Si,  W 4 

Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V,Zr 10 
Ce, N, P, S 100 

B 1000 
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Przykład: stal X5CrNi18-10 (zastosowanie: w przemyśle chemicznym, 
celulozowo-papierniczym,  kriogenicznym, przetwórstwa spożywczego, 
rafineryjnym na wymienniki ciepła, zbiorniki, pompy, rurociągi, implanty 
medyczne, naczynia) 
 
Stale szybkotnące 
 Znak stali zawiera: 
• litery HS 
• liczby oznaczającą średnie procentowe zawartości pierwiastków 

stopowych, zaokrąglone do liczby całkowitej i oddielone kreska 
poziomą w następującym porządku: wolfram (W)-molibden (Mo)-
wanad (v)-kobalt (Co) 

Przykład: stal HS2-9-2 (1.3348)  (zastosowanie: np. wiertła spiralne, 
frezy, narzynki i gwintowniki, narzędzia do obróbki kół zębatych) 
 
Tablica 2. Wybrane popularne gatunki stali stosowane w konstrukcjach 
maszyn i urządzeń 
Oznaczenie 
stali wg PN 

Cyfrowo-literowe 
oznaczenie stali wg 
PN-EN, lub 
odpowiedniki wg 
EN 
 

Oznaczenie 
stali wg  
PN-EN cyfrowe

Zastosowanie stali 

St3S S235JR wg EN  Nośne elementy konstrukcji 
spawanych wykonanych z blach i 
profili, słupy energetyczne i trakcyjne, 
belki stropowe,  

Stal MSt5 E295 wg EN  średnio obciążone części maszyn : 
wały, osie, wały wykorbione, czopy, 
tłoki, dźwignie, kliny, drążki, śruby, 
pierścienie 

45 C45 wg EN  Na części średnio obciążone i 
odporniejsze na ścieranie, jak osie, 
wały korbowe, mimośrodowe oraz 
uzębione, wrzeciona, walce, wirniki 
pomp itp. 

1H18N9T X10CrNiTi18-10
wg EN 

1.4541  wymienniki ciepła, zbiorniki do 
kwasów, rurociągi, autoklawy, 
mieszadła, kotły destylacyjne, 
elementy pomp, elementy 
mechanizmów narażone na korozję  

R35 brak  Na rury bez szwu walcowane na 
gorąco, ciągnione lub walcowane na 
zimno, rury bez szwu precyzyjne, rury 
bez szwu kołnierzowe, rury do budowy 
statków, itp. 
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METALE NIEŻELAZNE I ICH STOPY 
 
MIEDŹ 
 
Zastosowanie w stanie czystym:  na przewody elektryczne, elementy 
aparatury chemicznej, ozdobne pokrycia dachowe itp. 
 
Stopy miedzi : brązy, mosiądze i inne 
 
Brązy są to stopy miedzi, których głównym składnikiem stopowym 
(>2%) jest cyna, aluminium, krzem, mangan, ołów lub beryl.  
W zależności od składu chemicznego mogą być mniej lub bardziej 
plastyczne. 
Brązy typu odlewniczego mają dobre własności odlewnicze i łatwą 
obróbkę skrawaniem. 
Zastosowanie: elementy maszyn narażone na ścieranie i korozję, części 
maszyn, armatura chemiczna, elementy aparatury pomiarowej, panewki 
wysokoobciążonych łożysk ślizgowych i inne.  
 
Przykład: Brąz cynowo-ołowiowy CuSn10Pb10 (PN-91/H-87026) 
Przeznaczenie: Łożyska i części trące maszyn pracujących przy dużych 
naciskach i szybkościach 
 
Mosiądze są to stopy miedzi z cynkiem (do 50%) – dwuskładnikowe 
lub wieloskładnikowe, jeżeli zawierają jeszcze inne składniki  
Mosiądze mają dobre własności odlewnicze, ale w zależności  składu 
chemicznego mogą również być poddawane obróbce plastycznej na 
zimno lub na gorąco. 
 
Zastosowanie: w postaci odlewów do wyrobu armatury wodociągowej i 
osprzętu odpornego na wodę morską, na mniejsze śruby okrętowe, 
tulejki, koła zębate, inne części mechaniczne, elementy okuć 
budowlanych (klamki, gałki itp.) 
W postaci wyrobów po obróbce plastycznej (pręty, druty, blachy, 
taśmy, rury ) mosiądze są stosowane w elektrotechnice, urządzeniach 
okrętowych, urządzeniach chemicznych, przyrządach precyzyjnych, 
instrumentach muzycznych itp. 
 
 
Przykład: Mosiądz CuCo1NiBe (wg PN-EN 1652:1999) 
Przeznaczenie: Elementy aparatury kontrolno-pomiarowej 
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ALUMINIUM 
 
Zastosowanie w stanie czystym w przemyśle chemicznym i 

spożywczym na zbiorniki, przewody, armaturę, naczynia i sprzęt 
gospodarstwa domowego, folie i opakowania, w przemyśle 
elektrotechnicznym na przewody elektryczne zwłaszcza wysokiego 
napięcia, elementy konstrukcyjne kaset, pulpitów, obudów itp. 
 

Stopy aluminium noszą nazwę stopów lekkich ze względu na małą 
gęstość. 
 

Stopy aluminium dzieli się na stopy odlewnicze i stopy do przeróbki 
plastycznej. 
Z pośród stopów odlewniczych najbardziej rozpowszechnione są tzw. 
siluminy (4,0 – 13,5% Si). 
Stopy aluminium do przeróbki plastycznej: 

1. stopy z magnezem i manganem,  
2. stopy z manganem, magnezem i krzemem 
3. stopy typu duraluminium są to stopy wieloskładnikowe (Al, Cu, Mg, 

Mn, Si), 
4. stopy odporne na podwyższone temperatury, 
5. stopy na elementy konstrukcyjne wysoko obciążone. 

Zastosowanie: wszystkie gałęzie przemysłu, a w szczególności przemysł 
lotniczy, samochodowy, okrętowy, sprzęt gospodarstwa domowego. 
 

Przykład : Stop aluminium do obróbki plastycznej 
Oznaczenie: EN AW-7020 (wg PN-EN 573-3:1998) 
Przeznaczenie: Elementy i konstrukcje z wyrobów walcowanych, 
wyciskanych, kutych i ciągnionych, wyroby nie mogą być przeznaczone 
do kontaktu z żywnością 
Skład chemiczny: cynk 4÷5%, magnez-1÷1,4%, inne poniżej 1%, reszta 
Aluminum. 
 
INNE WAŻNE STOPY 
 

Stopy tytanu: 
Lekkie bardzo wytrzymałe „najbardziej perspektywiczne stopy dla 
samolotów przyszłości” aktualne części samolotów T-144, Concorde, 
Boeing. Stopy Ti – Ni wykazują pamięć kształtu. 

Przykład: Stop tytanu. Oznaczenie: Ti6Al4V 
Przeznaczenie: Powłoki silników rakietowych, części silników 
turbinowych, tarcze, pierścienie, łopatki, okucia lotnicze, naczynia 
ciśnieniowe 
Skład chemiczny: Aluminium- 5,5÷6,75%; Wanad 3,5÷4,5%, inne <1%, 
reszta Aluminum. 
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Stopy kobaltu: 
Nowe zastosowania: w medycynie – implanty nietoksyczne, odporne na 
działanie kwasów organicznych, w technice lotniczej i kosmicznej 
materiały odporne na ścieranie, żaroodporne i żarowytrzymałe. 
 
Przykład: Stop kobaltu CoCrMo, 
Przeznaczenie: Endoprotezy stawowe 
Skład chemiczny: Chrom-26,5÷30%; Molibden-4,5÷7%; Nikiel,=<2,5%, 
Mangan =<1%; Krzem =<1%; Żelaz=<1% , reszta kobalt 
 
Stopy cynku: 
50% światowej produkcji cynku przeznaczone jest na powłoki ochronne 
ze stali i żeliwa, 
stopy odlewnicze tzw. znale odlewnicze: 43%Al, 1÷3%Cu, 
Znale do przeróbki plastycznej 4÷10% Al. oraz 1÷3% Cu. elementy 
głębokotłoczne w przemyśle samochodowym, sprzęt gospodarstwa 
domowego. 
 
Stopy ołowiu: 
Ołów i jego stopy mają zastosowanie do produkcji elektrod 
akumulatorowych, płaszczy kablowych i łożysk ślizgowych. 
Elektrody akumulatorowe: do 0,1%Ca, do 0,7%Sn. 
Płaszcze kablowe: czysty ołów lub jego stop z antymonem, tellurem i 
miedzią. 
 
Stopy cyny 
Cyna – podstawowy składnik lutowia miękkiego 
stopy łożyskowe 
 
 
 
Stopy magnezu 
Ultralekkie stopy Mg – Li,  gęstość 1,3 – 1,7 g/cm3 . 
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Materiały z pamięcią kształtu 
 

Zjawisko pamięci kształtu występuje w niektórych stopach, 
najpopularniejsze są dwa stopy: tzw. minol Ni–Ti oraz Cu-Zn-Al. 
(14,5%Zn, 8,5%Al). 
 

Zjawisko to polega na tym, że przedmiot o określonym kształcie 
pierwotnym, odkształcony plastycznie powraca do stanu wyjściowego po 
nagrzaniu do temperatury charakterystycznej dla danego stopu. W 
trakcie powrotu materiał wyzwala przy tym znaczną energię, która może 
być wykorzystana do wykonania pracy mechanicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 4. Makroskopowa ilustracja kolejnych faz przebiegu zjawiska 
pamięci kształtu na przykładzie metalowej taśmy 

a - płaska próbka w stanie martenzytycznym, 
b - po odkształceniu, 
c - f  - odzyskanie pierwotnego kształtu podczas nagrzewania 
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Rys. 5.  Urządzenie do automatycznego otwierania okien w szklarni 
1 – szyba, 2 – rama okna, 3 – ruchoma rama okna, 4 – sprężyna z 
pamięcią kształtu, 5 – trzpień sprężyny. 
 
 
INNE MATERIAŁY 
 
Materiały supertwarde 
diament naturalny, diament syntetyczny, weglik krzemu, azotek boru 
 
Kompozyty 

Materiały makroskopowo monolityczne, dla otrzymania których 
połączono składniki o różnych właściwościach w wyniku czego 
otrzymano właściwości albo wyższe albo dodatkowe w stosunku do 
składników wziętych osobno lub zmieszanych tylko razem. 

 
Do najbardziej znanych kompozytów należą żelazobeton, eternit, 

szkło zbrojone siatką metalową, węgliki spiekane, włókna szklane, 
węglowe, kevlar i inne. Kompozyty pozwalają na otrzymywanie lekkich, 
mocnych i elastycznych konstrukcji.  
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Tablica 3. Właściwości włókien kompozytowych 

Włókno Średnica 
[µm] 

Gęstość 
[g/cm3] 

Moduł 
sprężysto-
ści [GPa]

Rm [Mpa] Temperaturowy zakres 
trwałości 

Szklane  4÷15 2,5 80÷100 3000÷5000 do 623 K - na pełzanie 

Węglowe 5÷12 1,6÷2,0 200÷500 1500÷4000
do 673 K w powietrzu     
do 2273 K w atmosferze 
obojętnej  

Borowe 100÷125 2,68 400 3500÷5000
do 673 K w powietrzu     
do 2273 K w atmosferze 
obojętnej  

AL2O3 
polikrystali-
czny 

5÷20 3,95 400 400 do 2273 K 

SiC 10÷140 2,8 250 3000 do 1573 K w powietrzu  

Kevlar 49 5÷20 1,44 125 2800 trwały w temperaturach 
otoczenia 

 
Tablica 4. Porównanie własności mechanicznych wybranych materiałów 

Materiał Gestość ρ 
[kg/m3⋅10-3] 

Wytrzymałość
na rozciąganie 

Rm [MPa] 

Moduł 
sprężystości 
podłużnej E

[GPa] 

wytrzymałość 
właściwa 

Rm/ρ 
[MPa⋅m3/kg] 

Sztywność 
właściwa 

E/ρ 
[MPa⋅m3/kg

] 

Włókna węglowe 
wysokowytrzymałe 1,74 2900 215 1,66 123,6 

Stal 7,8 1100 210 0,14 27,0 

stop tytanu 4,5 940 105 0,21 23,0 

stop aluminium 2,8 420 77 0,15 23,0 

Stop magnezu 1,8 280 42 0,15 23,0 
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