1.4. Влакна
Влакна су најчешће угљенична, стаклена, арамидна и метална. Запремина влакана у
укупној запремини композита износи до 60%. Представљају носећи елемент композитног
материјала. Носећи елементи композитних материјала у облику влакана поседују висока
механичка својства влакана која су последица снажних међуатомских сила које се јављају
у материјалима релативно мале густине и ниског атомског броја као што су алуминијум,
угљеник и силицијум. Влакна могу бити направљена или само од наведених елемената,
њихових међусобних комбинација, или сједињени са кисеоником и азотом. Једна од
карактеристика ових материјала огледа се у томе да код њих није изражена пластичност
(за разлику од рецимо метала), већ се лом догађа у линеарној зони као последица
постојања микроскопских пукотина у структури влакана.
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Подела композита према облику и распореду влакана

Циљ у синтези и производњи влакана је да се смањи количина ових пукотина на
нивоу саме структуре, што се постиже смањењем димензије влакна (попречног пресек у
односу на дужину). Материјал у влакнастој форми, стога, има врло малу запремину по
метру дужине, те је вероватноћа појаве пукотине обрнуто пропорционална запремини
материјала. Број микроскопских пукотина може бити знатно смањен технологијом израде
влакна или заштитном пресвлаком око влакна. Такође, поступци који у себи укључују
извлачење, због затезних напрезања у влакну, имају позитиван утицај на усмереност
кристала правцу влакана.
Данас су угљенична (карбонска) влакна најраспрострањенија, посебно код
оптерећених конструкција. Графит је један од облика угљеника код којег су снажним
ковалентним везама повезане хексагоналне базалне равни, док је тродимензионална
структура постигнута њиховим међусобним повезивањем слабим Ван дер Валсовим
силама. Управо ове силе омогућују лако међусобно клизање базалних равни, због чега
графит има својство подмазивања у смислу смањивања трења.
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Карактеристике најчешће коришћених влакана

За разлику од графита, угљенична влакна имају дводимензионалну структуру.
Већина угљеничних влакана која се данас производе и користе за израду композитних
конструкција направљена су из полиакрилонитрил (ПАН) влакана, односно из различитих
типова смола процесом карбонизације.
Влакна добијена из смола могу имати проценат угљеника и до 80%, док се ПАН
поступком добијају угљенична влакна са процентом угљеника до 50%. Уопштено
говорећи, постоје два типа угљеничних влакана која се данас користе при градњи

композитних конструкција: угљенична влакна високе затезне чврстоће (ИМ) и угљенична
влакна великог модула еластичности (ХM). Влакна добијена из смолa имају већи модул
еластичности, али и мању затезну чврстоћу у односу на ПАН влакна, што је резултат
њихове веће порозности која доста утиче на њихову чврстоћу. Такође, постоје ПАН
карбонска влакна веома великог модула еластичности (E > 500 GPa, УХМ)
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Утицај дијаметра влакна на затезну чврстоћу

Табела 1.3. Карактеристике карбонских влакана
Tип влакна
ПАН-ИМ
ПАН-ХM
ПАН-УХM

d
[µm]

ρ
E
[kg/m3] [GPa]

Ϭf
[GPa]

ε
[%]

α1
α2
[10-6/°C] [10-6/°C]

10

9
10
1.860

276
400
1,72

2,93
2,9
0,4

1,0
0,5
-1,0

1.800
1.900
517
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-0,5
-1,2
-

12
12

ПАН Угљенична влакна

Влакна од смоле могу имати и добру електричну проводљивост, пречника су око 10
μm, за разлику од ПАН влакана која су пречника 5–10 μm. Попречни пресек угљеничних
влакана може имати радијални облик (радијално усмерене базалне равни), облик
концентричних слојева (концентричне базалне равни), односно језгро и спољни омотач,
што је најчешћи облик карактеристичан код ПАН влакна.
Стаклена влакна се производе најчешће од силике (SiO2) различитим поступцима и
по правилу имају слабија механичка својства од угљеничних влакана.
Табела 1.4. Карактеристике стаклених влакана
Tип влакна

d
[µm]

ρ
E
[kg/m3] [GPa]

Ϭf
[GPa]

ε
[%]

α1
α2
[10-6/°C] [10-6/°C]

E-стакло
C-стакло
S-стакло

14
10

2.540
2.490
2.490

3,45
3,16
4,59

3,2
4,8
5,8

5,0
7,2
5,6

72,4
69
85,5

5,0
7,2
5,6

Налазе примену код механички мање захтевних конструкција због њихове мање
цене. Могу се знатно разликовати по својствима, те се стога означавају као C-стакло
(користе се због побољшане отпорности на киселине), Е-стакло (најчешће се користи због
побољшане отпорности на влагу и блаже хемикалије), S-стакло (повећане затезне чврстоће
и модула еластичности, користе се код механички оптерећених конструкција где је
потребна велика крутост и затезна чврстоћа).
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Стаклена влакна

Полимерна влакна су једина од набројаних која су у потпуности синтетички
створена. Међу њима су најпознатија кевларска влакна, а у последње време користе се и
полиимиди због могућности коришћења и на повишеним температурама (и преко 300° C).
Полимерна влакна састоје се од полимерних ланаца који се посебним поступцима
издужују у правцу пружања влакна. Њихова својства су директна последица њихове

микроструктуре. Будући да молекули полимера стварају површине велике крутости, које
су међусобно повезане слабим водоничним везама, читав изглед влакна врло је сличан
радијалном распореду код угљеничних влакна. Стога кевларска влакна имају низак модул
смицања у уздужном смеру, слаба својства у попречном смеру и малу уздужну притисну
чврстоћу, због слабих водоникових веза између равни. С друге стране, одликују их добра
уздужна затезна чврстоћа, добра хемијска отпорност и мала густина.
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Кевлар влакно

Табела 1.5. Карактеристике кевлар влакана
Tип влакна

d
[µm]

ρ
E
[kg/m3] [GPa]

Ϭf
[GPa]

ε
[%]

α1
α2
[10-6/°C] [10-6/°C]

Кевлар-29
Кевлар-49

12
12

1.440
1.479

2,76
3,79

4
2,8

-2,0
-2,0

62
131

59
59

Посебну групу чине борова влакна. То су композитна влакна, будући да је
посебним поступком напаравања бор нанесен на основно угљенично влакно (израђено из
смоле) или волфрамо влакно. Борова влакна имају знатно већи пречник (125–140 μm) у
односу на друге врсте влакана. Због врло високе тврдоће бора, ови композити се врло
тешко накнадно обрађују (нпр. бушење или сечење), што је уз високу цену и главни разлог
што су их у ваздухопловним конструкцијама у потпуности заменили композити са
угљеничним влакнима.
Борова влакна користила су се у неким од првих авиона у којима су примењивани
композити. Касније је бор коришћен као једно од првих влакана у композитима с
металном матрицом, при чему је матрица алуминијумска или титанијумска.
Табела 1.6. Карактеристике влакана на бази бора (борон)
Tип влакна

d

ρ

E

Ϭf

ε

α1

α2

Бор

[µm]

[kg/m3] [GPa]

[GPa]

[%]

[10-6/°C] [10-6/°C]

100

2.600

3,8

-

8,3

385

-

Влакна од силицијум карбида производе се сличним поступком као и борова
влакна – напаравања на језгру од угљеничног влакна (CVD). Ова су влакна посебно
погодна за ојачавање метала (алуминијумских и титанијумских легура) и ојачавање
керамике у форми влакна од силицијумовог карбида, силицијумовог нитрида или стакла.
Табела 1.7. Карактеристике влакана на бази силицијума (SiC)
Tип влакна

d
[µm]

ρ
E
[kg/m3] [GPa]

Ϭf
[GPa]

ε
[%]

α1
α2
[10-6/°C] [10-6/°C]

SiC

100

3.300

3,5

-

5,7

430

-

У другом облику ова влакна израђују се од полимера који садрже силицијум и
угљеник. Једно од таквих влакана познато је под трговачким именом никалон или у
побољшаној верзији хи-никалон. Никалон влакна су знатно јефтинија него влакна
произведена ЦВД поступком али нису погодна за примене на повишеним температурама.
Табела 1.8. Карактеристике тип никалон (Nicalon)
Tип влакна

d
[µm]

ρ
E
[kg/m3] [GPa]

Ϭf
[MPa]

ε
[%]

α1
α2
[10-6/°C] [10-6/°C]

Никалон

15

2.600

2.070

-

-

172

-

Основне карактеристике влакана које одређују њихову примену приказане су у
следећој табели:

Табела 1.9. Основне карактеристике и примена влакана
ВЛАКНО

Предности

Недостаци

Е, S-стакло

велика чврстоћа
ниска цена

Кевлар

велика чврстоћа
мала густина

мала крутост
неотпорни на замор
осетљиви на температуру
мала притисна чврстоћа
осетљивост на влажност

Бор
велика крутост
велика притисна чврстоћа
Карбон
велика крутост
велика чврстоћа
Керамика
високе температуре
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висока цена
цена
мала чврстоћа
висока цена

А) Стаклена, Б) Кевлар и Ц) Карбонска влакна

1.5. Матрица
Основне функције матрице су преношење оптерећења на влакно, одвајање влакана
једних од других у сврху спречавања ширења пукотина у материјалу, формирање облика
композитне конструкције, заштита композита од утицаја околине.
Својства матрице изразито су важна за одређивање уздужне чврстоће, попречне
затезне чврстоће и смицања између слојева. Обично се каже да су ова својства условљена
матрицом. У ваздухопловним конструкцијама матрица мора бити отпорна на погонско
гориво, хидрауличке флуиде и на различите хемикалије које се користе при одржавању. За
композите се тражи да добро подносе температуре до 150° C, изузетно и до 200° C.
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Матрица композитне структуре

Својства матрице одређују својства композита и ограничења у примени. У случају
изложености композита хемијским или утицајима околине, матрица је она која је прва
изложена смањењу механичких својстава, те њена својства знатно одређују понашање
композита.
Врло је битно физичко својство температура преласка у чврсто стање (ГТТ) која
дефинише тачку преласка из вискозног у чврсто стање матрице. Ова температура битно
дефинише коначна својства матрице. При употреби изнад ГТТ, својства матрице знатно се
снижавају. Влажност у композиту (понајвише матрици) знатно снижава ГТТ. Технологија
израде композита знатно утиче на његова својства, јер мора осигурати добру везу влакна и
матрице као и минималан удео шупљина или пукотина у композиту.
Полимерима се деле у две велике групе: дуромери и пластомери. Дуромери при
загревању стварају иреверзибилне хемијске везе међу полимерним ланцима који су
међусобно снажно умрежени. При поновном загревању они не мењају стање, већ остају
крути све док се под деловањем високе температуре потпуно не разграде. Ово указује и на
велики проблем при њиховој примени, који је данас све важнији – није их могуће
рециклирати. За разлику од њих, пластомери имају својство да се при хлађењу
очвршћавају, али се при поновном загревању размекшавају, па их је могуће поновно
обликовати. Ово омогућује поправљање делова који су израђени од ових композита, као и
њихово делимично рециклирање. Надаље, код пластомера је могућа одређена
кристалност, док су дуромери искључиво аморфни. Кристалност је узрокована
усмереношћу ланаца. Они делови полимера (или они полимери) који су кристални имају
већу густину, али и боља механичка својства. Дуромери су полимери који се најчешће
користе у производњи композита због релативно ниске цене, ниских производних
температура, ниске вискозности при производњи и доброг везивања влакна. Од њих, за
композите високих механичких својстава, у ваздухопловним конструкцијама најчешће су
коришћене епоксидне смоле због лаког коришћења, ниске цене, због својих изврсних
механичких својстава, добре хемијске постојаности, те задржавања добрих механичких
својстава и димензија при повишеној температури и влази. Надаље, добро реагују

(остварују добру адхезију) с већином врста влакана. Будући да при производњи пролазе
кроз период веома ниске вискозности, то им омогућава врло широке технике производње.
Епоксиди су најчешће двокомпонентни, при чему се у процесу производње додаје
очвршћивач који постаје саставни део структуре матрице. Након мешања епоксида и
очвршћивача, а под дејством топлоте, долази до очвршћавања. Овај процес обично траје
неколико сати. Коначна својства епоксидне матрице показују изразиту кртост, што је
резултат појаве пукотина. Да би се побољшала ова својства, као и отпорност на влагу и
топлотна стабилност, данас се епоксидима додају еластомери и други типови полимера.
Друга врста дуромера која се све више користи због отпорности на повишеним
температурама јесу полиимиди. Меду њима су најпознатији бизмалеимиди (БМИ), који
поседују добре производне карактеристике, али главни недостатак им је повишена кртост
која се може смањити додавањем одговарајућих једињења (нпр. полисулфон,
полиетеримид и др.). Друге врсте ових једињења јесу ПМР-15 полиимиди са ГТТ од
готово 300° C. Цианати су такође дуромери који су погодни за примену на високим
температурама који имају ГТТ око 290° C. Одликују их добре карактеристике при
примени у топлим и влажним условима (нешто су слабији од епоксидне смоле), као и
висока тврдоћа. Врло су често коришћени и незасићени полиестери, најчешће у
комбинацији са стакленим влакнима. Представник ових полимера су винил-естри који су
врло популарни због своје цене, отпорности на влагу, брзине и једноставности у изради
композита
Епоксидне смоле спадају у групу аморфних полимера које карактерише појава
гумене (гел) фазе на вишим и стакласте фазе на нижим температурама. Епоксиди који се
полимеризују на собној температури погодни су за употребу на температурама до 50° C,
док се у зависности од типа очвршћивача остале врсте епоксида обрађују на
температурама 120–180° C. Хемијске реакције које се при полимеризацији догађају јесу
егзотермне, па употреба велике количине очвршћивача (катализатора) или превисока
температура полимеризације може довести до топлотне деградације матрице, а тиме и
самог композита. Ово је разлог због којег се посебна пажња мора посветити изради
калупа, посебно ако се ради о дебљим или већим деловима.
Да би им се променила механичка својства, епоксидом се могу додавати различите
материје које смањују вискозност приликом обраде, смањују модул еластичности,
побољшавају отпорност ширењу пукотина, мењају густину и др. Њихов основни
недостатак је кртост попраћена великом чврстоћом, што се често побољшава додавањем
пластомера. Главне предности епоксида јесу могућност модификовања својстава према
постављеним захтевима. Такође, могућност контроле жилавости, лака и сигурна
производња због мале количине штетних материја које се при томе ослобађају, мало
скупљање, добра хемијска отпорност, те добра димензиона и топлотна стабилност. Главни
недостаци јесу виша цена производње у односу на нпр. полиестере (специјалне врсте
епоксида које се користе у ваздухопловству), осетљивост на влагу, спора полимеризација,

мала отпорност неким органским једињењима (нпр. органске киселине и фенолима), те
релативно ниска температура примене.

Слика 1.9.

Карактеристике матрица на бази епоксидних смола

Полиестерске смоле такође припадају дуромерима. Као код епоксида, и овде
материјал при полимеризацији пролази из течне, преко гел до круте фазе. Главне
предности ових материјала јесу мала почетна вискозност, мала цена почетних сировина,
једноставна производња и изврсна отпорност атмосферским утицајима. Са друге стране,
полимеризације је врло егзотермна с високим скупљањем, чиме се у процесу производње
уносе знатна заостала напрезања, кртост и слаба хемијска отпорност неким спојевима.
Винил естри су по својствима између епоксида и полиестера. Полимеризација се
догађа на релативно ниским температурама (као код полиестера), а коначна својства дају
добру хемијску отпорност као код епоксида, али уз једноставну производњу, те боља
механичка својства и боље везе између влакна и матрице у односу на полиестере. Ови
материјали имају знатно веће трошкове производње него полиестри и знатно веће
скупљање у односу на епоксиде.
Фенолне смоле настају полимеризацијом фенола уз помоћ нпр. формалдехида под
посебним условима. Ови полимери исказују добру отпорност високим температурама и
отпорност горењу, која је последица аблативних својстава ових смола, што им и је највећа
предност при употреби. Недостаци су високи притисци при производњи потребни за
полимеризацију и велики проценат шупљина, што знатно снижава механичка својства.
Бизмалеимиди (БМИ) су високо умрежени полимери, по производњи врло слични
епоксидима, иако могу имати нижу вискозност и боље влажење влакана. ГТТ им је 180–
320° C док је максимална температура при којој се могу користити до 150° C. Ови
материјали су изворно крти, што се побољшава помоћу адитива. У односу на епоксиде,
предност им је знатно боља топлотна стабилност, што је важно у ваздухопловној примени

код борбених авиона високих перформанси који лете великим брзинама и на великој
висини. Бизмелеимиди који се користе код ових конструкција имају ГТТ око 180° C, мада
се не препоручује њихово коришћење на температурама изнад 125° C, посебно у условима
повећане влаге. Основни недостатак су знатно виши трошкови производње у односу на
епоксиде.
Полиимидне смоле имају предност врло високе температуре примене коју нема
нити једна друга врста полимера, будући да им је ГТТ од 200 до 400° C. Зависно од
технологије производње, могу бити и дуромери (адициони полиимиди) и пластомери.
Процеси производње често су врло комплексни јер укључују високе температуре и
притиске, те захтевају строго праћење параметара процеса како не би дошло до стварања
експлозивних материја. Технологија производње укључује коришћење препрег или РТМ
(ресин трансфера молдинг). У ваздухопловним конструкцијама користе се за кућишта
млазних мотора или за конструктивне елементе ловачких авиона високих перформанси.
Најквалитетнији од ових полимера имају ГТТ већу од 270° C, процесну температуру вишу
од 370° C, дуготрајну топлотну стабилност и изврсна механичка својства. Основна
предност им је стабилност и одлична механичка својства на високим температурама,
висок квалитет произведених компоненти, отпорност већини хемикалија, док су
недостаци цена и сложеност производње.
Цианатне смоле полимеризују се помоћу катализатора релативно брзо при
температурама 170–250° C и са врло малим скупљањем. Након полимеризације,
карактеристике су добра чврстоћа и тврдоћа на повишеним температурама, врло мало
упијање влаге, иако дуготрајна изложеност влази узрокује смањење својстава, што им
представља проблем за примену у ваздухопловним конструкцијама. Ови материјали могу
се мешати са епоксидом или другим дуромерима како би се добила побољшана својства.
Поликетони су група кристалних пластомера који имају изврсну топлотну
отпорност. Међу њима се истичу полиетеркетон (ПЕК), полиетеркетонкетон (ПЕКК) и
најчешће коришћени полиетеретеркетон (ПЕЕК). ПЕЕК има степен кристалности и до
40%, добра механичка својства и отпорност према растварачима и киселинама с изузетком
концентрисане сумпорне киселине. Основни недостатак врло је висока цена производње.
Пластомери могу бити произведени знатно брже јер повишену температуру није потребно
одржавати дуже време. Неки од њих имају знатно вишу ГТТ, а самим тим и температуру
примене од епоксида или бизмалеимида. Код пластомера је уочљиво течење и знатна
деформација при лому, те тиме и знатно већа жилавост. Пластомери испољавају и пузање
при повишеним температурама и константним оптерећењем.
Полифенилен сулфид (ППС) јесте високо кристални полимер (степен кристалности
до 60%) са одличном топлотном стабилношћу, те хемијском и ватроотпорношћу, што га
чини атрактивним материјалом за авионске ентеријере. Материјал задржава добра својства
и на температурама до 200° C, када почиње постепено смањивање механичких својстава.

Полиетеримид (ПЕД) јесте аморфан еластомер високих механичких својстава.
Димензионо је стабилан (због аморфне структуре), има изражено мало скупљање и високо
изражену изотропију у поређењу са већином кристалних полимера. Висока ГТТ омогућава
коришћење на температурама до 200° C. Хемијски је веома отпоран на велик број
хемикалија и на атмосферске утицаје. Примену му ограничава врло велика вискозност у
растопљеном стању.
Иако су полимери доминантни као материјали матрице, у великој мери користе се
још и метали и керамика. Композити са металном матрицом одликују се изузетно добрим
механичким својствима. За матрицу се користе лаки метали, алуминијум и његове легуре,
магнезијум, титанијумске легуре и др. Ови композити омогућују коришћење на
температурама вишим од 700° C, али имају високу цену производње која је условљена
изузетно компликованом технологијом израде. Основни проблем при производњи је
хемијска некомпатибилност металне матрице и влакна због хемијских реакција међу
њима, што и сужава број комбинације влакана и матрица које је могуће комбиновати.
Стога су се за ојачавање металних матрица најбоље показали SiC, Al2O3, као и борово
влакно пресвучено силицијум карбидом. Коришћење угљеничних влакана врло је
ограничено, обично на алуминијумске и магнезијумске матрице.

