. Основне карактеристике композитних материјала
Због мале густине (ρ), велике специфичне затезне чврстоће (Rm/ρ) и великог
специфичног модула еластичности (E11/ρ) композитни материјали су у великој предности
над класичним металима као што су алуминијум, челик и титанијум, који се стандардно
користе при градњи летилица.
Једна од највећих предности ове врсте материјала свакако је могућност
пројектовања и прилагођавања особина материјала условима експлоатације конструкције.
Композити са полимерном матрицом ојачани влакнима имају добру чврстоћу,
крутост, отпорност на замор и пузање и мале су специфичне масе. Обично се за материјал
матрице бирају пластике које су жилаве и дуктилне, како би се матрица пластично
деформисала и пренела оптерећење на влакна. Влакна треба да имају високу чврстоћу и
крутост. Механичка својства композита зависе од врсте влакана, врсте матрице и
запреминског удела влакана.
У поређењу са металима, композитни материјали отпорнији су на замор и корозију,
али и на ширење прскотина.

Слика 1.1. Густина композитног материјала у поређењу са неким металима

Слика 1.2.

Затезна чврстоћа композитног материјала у поређењу са неким металима

Влакана која се користе са полимерном матрицом могу бити угљенична, стаклена,
арамидна и борна. Угљенична влакна имају велику вредност чврстоће и крутости и мале
су густине. Стаклена влакна имају добру чврстоћу, али слабу крутост, осетљива су на
високе температуре. Стаклена влакна су најјефтинија од свих влакана. Арамидна влакна
су полимерна влакна, имају највећу специфичну тежину у односу на остала влакна, велике
су чврстоће, крутости и жилавости. Најпознатија арамидна влакна су кевлар влакна.
Борова влакна поседују чврстоћу и крутост и при затезању и при притиску. Праве се тако
што се на влакна од волфрама или угљенична влакна наноси бор. Ако се праве од
волфрама, ова влакна су велике специфичне масе и веома су скупа.

Слика 1.3.Карактеристике композитних материјала на замор у односу на неке метале

У односу на композите са полимерном матрицом, композити са металном
матрицом имају већи модул еластичности, жилавост, дуктилност и већу отпорност на
повишене температуре. Главни недостаци ових композита су већа густина и тешка обрада
делова. Метална матрица је по правилну дуктилна и прави се од суперлегура на бази
никла и кобалта или лаких метала као што су магнезијум и алуминијум. Влакна се праве
од угљеника, бора, алуминијума, силицијум карбида или неког тврдог метала.
Композити са керамичком матрицом су крти због ниске жилавости у односу на
метале, али су веома отпорни на високе температуре, корозију и пузање. Савремени
керамички композити праве се тако да им се што више повећа жилавост. Код ових
композита као ојачивач најчешће се користе честице силицијум-карбида, силицијумнитрида, алуминијум-оксида или влакна од угљеника или алуминијум-оксидна влакна.
За разлику од основних група материјала (метали, керамика, полимери),
одређивање својстава композита је веома сложено. Само промена запреминског удела
влакана истог композита може много да промени механичка својства. Јасно је да је
испитивање сваке комбинације влакна, матрице и запреминског удела влакана скоро
немогуће. Због тога се јавила потреба да се механичка својства композита израчунају на
основу познавања врсте влакна, врсте матрице и запреминског удела влакана. Тако се
развила наука која се зове микромеханика композитних материјала, о којој ће бити речи у
посебном поглављу ове књиге.
Упоредне карактеристике често коришћених влакана приказане су на следећим
дијаграмима:

Слика 1.4.

Упоредне густине влакана

Слика 1.5.Упоредне цене влакана у односу на стаклена влакна

Слика 1.6.

Упоредне затезне чврстоће влакана

Слика 1.7.

Упоредне вредности модула еластичности влакана

1.7. Примене композитних материјала
Примене композитних материјала данас су бројне. Најзаступљенији су свакако у
авионској, аутомобилској, космичкој индустрији и бродоградњи.

Слика 1.8.

Композитни материјали у примени

Композити са полимерном матрицом и угљеничним влакнима највише се користе
за примарне и секундарне делове авиона. Због одличних карактеристика као што су
чврстоћа и крутост, мала густина и отпорност на корозију и замор ови композити

примењују се за производњу ракета, делова мотора, спортских аутомобила, посуда под
притиском, ротора, осовина, цеви и спортске опреме.
Композити са полимерном матрицом и стакленим влакнима све више се користе у
грађевинарству и инфраструктури. Одликује их велика чврстоћа, мала густина, отпорност
на корозију и удар, а због једноставног поступка производње и израде комплексних
облика нашли су примену у ваздухопловној, аутомобилској и железничкој индустрији,
хемијској индустрији, електронским и информационим технологијама. Такође, користе су
у бродоградњи и за градњу нафтних платформа.
Композити са полимерном матрицом и арамидним влакнима имају изузетну
отпорност на удар, добру жилавост и крутост, и велику чврстоћу. Због тога се највише
користе у војној индустрији за прављење панцира, шлемова и оклопа.
Композити са металном матрицом (легуре на бази никла и кобалта, легура
магнезијума и легура алуминијума) знатно су скупљи од композита са полимерном
матрицом и због тога се ретко користе. Ипак, за специфичне примене у ваздухопловству
развијени су композити са алуминијумском матрицом ојачани неметалним честицама.
Алуминијумска легура 6061 ојачана честицама силицијум-карбида има густину само мало
већу у односу на неојачану легуру, али знатно већу крутост и затезну чврстоћу.
Композити са керамичком матрицом користе се за механички оптерећене делове
изложене температурама већим од 1.600° C, као што су неки делови мотора. Такође,
користе се за рударску опрему, посуде под притиском, разне алате, а у скорије време и на
конструкцијама борбених авиона.
У данашње време све већа је примена композитних материјала у процесу градње
летилица, тако да се готово по правилу од композитних материјала израђују неки делови
на авионима за цивилну али и за војну употребу.

Слика 1.9. Делови структуре модерних цивилних авиона израђених од композитних материјала

1.8. Ламина, ламинат и нивои анализе композитне структуре
Сједињавањем влакана и матрице у танку структуру настаје ламина (слој).
Карактеристике овако настале структуре зависе од карактеристика влакана и матрице и
њихових међусобних запреминских удела конструкцији. Запремински удео представља
количину сваке од фаза композитне ламине (влакана и матрице) у укупној запремини
настале конструкције (ламине).
Такође, и процес производње композитне ламине може доста да утиче на крајње
карактеристике добијене ламине.
Слагањем ламина у нову структуру, најчешће под различитим угловима праваца
простирања влакана, настаје ламинат. Један од уобичајених начина пројектовања
ламината састоји се у томе да се правци простирања главних напона поклапају са
правцима простирања влакана који представљају носећи елемент у самом ламинату, а
самим тим и целој композитној конструкцији. Због своје изразито велике крутости и
велике затезне чврстоће влакна представљају носећи елемент композитне структуре, док је
једна од основних функција матрице пренос оптерећења на влакна.

Анализа композитне конструкције спроводи се на више нивоа. Полазећи од
карактеристика влакана, матрице и њихових запреминских удела могуће је теоријски
одредити карактеристике (механичке, електричне, оптичке…) које ће имати ламина
настала сједињавањем ових градивних елемената (влакана и матрице), а у унапред
одређеном међусобном запреминском односу. Ова врста анализе назива се
микромеханичка анализа композитне ламине. У микромеханичкој анализи ламине, а на
материјалном нивоу карактеристике матрице сматрају се изотропним, док се влакна могу
сматрати изотропним или ортотропним од зависности врсте влакана која се користе при
пројектовању ламине.

Слика 1.10. Координатни систем за микромеханичку анализу композитне ламине

Након што су одређене карактеристике ламине, могуће је одредити и
карактеристике које поседује ламинат настао слагањем ових ламина. Ова врста анализа
назива се макромеханичка анализа и спроводи се ради одређивања карактеристика
ламината. Данас постоји неколико теорија које се користе при макромеханичкој анализи,
од којих се издваја класична теорија ламината (CLT – classical lamination theory) и теорија
смичућих деформација првог реда (FST – first shear deformation theory).

Слика 1.11.

Композитни ламинат

Познавајући карактеристике ламината од којих настаје композитна конструкција
врши се напонска анализа комплетне композитне конструкције. Потребно је напоменути
да је овде реч о анизотропним материјалима, који представљају градивни елемент
композитне структуре.

Слика 1.12.

Композитна структура

Основне величине (са уобичајеним ознакама, коришћеним у даљем тексту)
изражене у правцима главних оса ламине, при чему је потребно напоменути да се индекс 1
односи на правац простирања влакана (1, 2, 3 видети Слика 1.10), дате су у следећој листи:

E1, E2, E3

Модули
еластичности
Јанга
(Yung) у правцима главних оса
ламине (оса 1 правац простирања

влакана, оса 2 попречно на
правац влакана, оса 3 нормална
на раван ламине)
G12, G23, G13

Модули клизања у равнима 1-2,
2-3 и 1-3

γ12, γ23, γ13

Коефицијенти Поасона (Poisson),
при чему први индекс означава
правац дејства оптерећења, а
други коефицијент је правац
деформације; код ортотропних
материјала ови коефицијенти
нису једнаки односно 1-2 и 2-1
нису једнаки

F1T, F2T, F3T

Затезна чврстоћа на затезање у
правцу главних оса

F1C, F2C, F3C

Затезна
чврстоћа
(притисна
чврстоћа)на притисак у правцу
главних оса

F12, F23, F13

Чврстоћа на смицање у равнима
1-2, 2-3 и 1-3

α1, α2, α3

Коефицијент топлотног ширења
ламине у правцима главних оса

β1, β2, β3,

Коефицијенти апсорпције влаге у
правцима 1,2 и 3

Танкозидне структуре нашле су примену у разним областима технике као што су:
носеће структуре савремених железничких вагона, каросерије аутомобила и аутобуса,
метални мостови и кранови, бродови и друго. Све набројане носеће структуре заснивају се
на истим идејама и принципима, а за елементе структура, који имају код свих танкозидних
конструкција исте функције, постоје различити називи у различитим областима технике.
Композитни материјали нашли с велику примену у ваздухопловству, при чему се
ваздухопловне композитне конструкције праве као танкозидне композитне конструкције.

Један од основних делова који се данас све више израђује од композитних
материјала (одређени делови а и у целости), а представља пример танкозидне структуре
јесте авионско крило. Основни носећи елемент крила је оплата, која уједно формира
неопходну, глатку аеродинамику површину крила. На сваки део оплате делује спољашње
оптерећење у виду потпритиска или натпритиска ваздуха. Дебљина оплате креће се од
десетих делова милиметра до изнад 10 mm. Елемент оплате напрегнут је услед ваздушног
оптерећења на истезање као мембрана, а може бити напрегнут и на савијање тј. као плоча
у зависности од дебљине оплате, односно релативног односа крутости оплате на истезање
и савијање. Своје оптерећење елемент оплате преноси ребрима и уздужницима којима је
повезан по својим ивицама. Стрингери (уздужници) могу се сматрати континуалним
гредама које су оптерећене попречним континуалним оптерећењем које им предају
елементи оплате. Своје оптерећење стрингери предају ребрима. Ребра су оптерећена
силама које им непосредно предају елементи оплате и силама које примају од стрингера.
Ребра ова оптерећења носе у својој равни и предају зидовима рамењача, а део смичућих
оптерећења предају оплати. Ребра обезбеђују одговарајући аеродинамички облик крила и
преносе смичуће силе у својој равни, а у случају такозваних ојачаних ребара, преносе и
савијање у својој равни. Ојачана ребра постављају се на местима увођења трансверзалних
сила у крило: на месту везе са ногом главног стајног трапа и на месту уградње мотора на
крилу. Ојачана ребра постављају се на местима где је потребно прерасподелити
оптерећење са једне на другу рамењачу или на месту везе крило‒труп.
Рамењаче представљају гредне носаче који се састоје од зидова и појасева. Зидови
рамењача оптерећени су углавном на смицање и примају вертикалне трансверзалне силе
које им предају ребра.
Хоризонталне смичуће силе зидови рамењача предају појасевима рамењача, а
делимично и оплати са стрингерима. Ове силе изазивају у појасевима рамењача, оплати и
стрингерима нормалне напоне.
Сви наведени делови структуре раде заједно, примајући и предајући оптерећења
један другоме.
Основна карактеристика свих танкозидних структура, у поређењу са другим
могућим носећим системима, јесте њихова ефикасност, изражена односом масе структуре
и захтеване чврстоће или крутости конструкције. Ово их чини незаменљивим у свим оним
случајевима када су сопствена тежина (маса) конструкције, цена материјала и трошкови
производње од примарног значаја.
Постоји неколико разлога зашто се анализа танкозидне структуре методолошки
издваја и разматра као посебан део примењене теорије еластичности композитних
конструкција.
Код танкозидних структура смичући напони и одговарајуће деформације знатно су
веће у односу на исте величине код конструкција са пуним попречним пресецима. Ово
доводи до појаве витоперења (депланације, кривљења) попречног пресека услед смицања,

тј. попречни пресеци не остају после деформације равни, што доводи у питање уобичајену
Бернулијеву хипотезу да попречни пресеци и после деформисања остају равни на којој се
заснива инжењерска теорија савијања гредних носача.
При увијању танкозидних носача појављује се веома изражено витоперење
попречног пресека услед торзије, што у случајевима сложеног спољњег оптерећења које
изазива и савијање и увијање танкозидног носача знатно компликује анализу. Ако је још
из разних разлога уздужно померање тачака попречног пресека изазвано витоперењем
делимично спречено (ометено) или у потпуности спречено (на пример на месту
укљештења), појавиће се додатни нормални напони, као и њима одговарајући додатни
смичући напони. Ови додатни нормални и смичући напони нису изазвани спољним
оптерећењем већ ограничењем витоперења попречног пресека и представљају
самоуравнотежен систем напона. Овом самоуравнотеженим систему напона одговара
додатни систем самоуравнотежених сила, реакција на местима веза. Саинт Венантова
хипотеза код танкозидних структура не важи. Утицај, тј. прерасподела напона и
деформација простире се у много широј области него што је величина области у којој је
замена сила извршена.
Значај смичућих напона и израженог витоперења попречног пресека код
танкозидних носача је оно што их у основи издваја, тако да је потребно знати што тачнију
расподелу смичућих напона на сваком попречном пресеку оптерећене танкозидне
композитне структуре. Овоме треба додати и проблем губитка стабилности елемената
танкозидне композитне структуре било због нормалних било због смичућих напона.
Смичући напони и одговарајуће деформације (клизања) због своје величине доводе
код танкозидних структура до изражаја појаву дифузије смичућег напона (енгл. „shear”
lag), тј. до појаве кашњења (заостајања) укључивања у пуно ношење појединих елемената
конструкције. Ова појава последица је коначне вредности модула смицања односно
коначне крутости на смицање и доводи до расподела нормалних напона које су другачије
од оне која одговара инжењерској теорији савијања сходно Бернулијевој хипотези.
Постоје и друге појаве које утичу на прерасподелу напона код танкозидних
структура. Једна од значајних је појава локалног извијања елемената танкозидног
попречног пресека. У ваздухопловним конструкцијама због уштеде у сопственој тежини
(маси) конструкције допушта се да неки елементи попречног пресека губе своју
стабилност, извијају се у облику таласа или, како се то у ваздухопловству каже, долази до
ондулације оплате или зида рамењаче. Појава ондулације допушта се када до извијања
долази у еластичној области, што значи да по престанку дејства датог отерећења настаје и
ондулација. Елементи који су се извили постају кинематски нестабилни, али и даље носе
своје критично оптерећење. Ови елементи не могу после извијања да приме веће
оптерећење од свог критичног, тиме су обезбеђени од преоптерећења, тако да даљи пораст
оптерећења доводи до усмерене прерасподеле напона ка оним елементима структуре који
имају већу стабилност. На овај начин појава извијања се контролише и усмерава тако да се

дозвољава губитак стабилности одређеним елементима структуре, а да се при томе
губитак стабилности целе структуре не доводи у питање.

