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Машински материјали, шифра предмета 0010.16 

предметни наставник: др Никола Танасић, дипл.инж.маш. 

датум: 19.05.2020. 

Полимерни материјали 

Полимерни материјали се одликују повољним односом масе и механичких 

својстава. Такође се лако прерађују и обрађују. Полимер је термин први пут 

употребљен 1866. године и означава молекул који се састоји од много делова. 

Молекули полимера настају хемијском реакцијом полимеризације од већег броја 

простих молекула (који се називају мономери). 

Полимери су састављени од хемијских елемената C, H и О а могу да садрже и Cl, 

F и N. Постоје природни и вештачки полимери. Природни полимери се састоје од 

органских материја: дрво, гума, памук, вуна и сл. Најпознатији вештачки полимер 

је пластика. Пластику чине угљоводоници: засићени - алкани (CnH2n+2) и 

незасићени – алкени (CnH2n) и алкини (CnH2n-2). 

Пример полимеризације више молекула мономера етилена C2H4 настају други 

сложени низови молекула полимера (полиетилен). 

Услов за полимеризацију је одређена вредност притиска и температуре и 

присуство кисеоника. 

Све већа употреба пластике оптерећује животну средину јер се пластика веома 

тешко разграђује у природи. Истраживања нових материјала иду у правцу 

рецикрилања и производње биоразградивих полимера. 

У поређењу са металима полимери имају: 

1. Бољу отпорност на корозију и хемикалије, 

2. Мању густину, чврстоћу, модул еластичности, топлотну и електричну 

проводност, 

3. Већи коефицијент топлотног ширења, 

4. Већи избор боја и транстапетност, 

5. Једноставнија производња и израда сложених облика. 

Недостаци полимера су: мали опсег радне температуре (максимално до 350°C), 

токсичност при сагоревању, релативно мала чврстоћа и крутост. 
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Полимери могу да се поделе на дуропласте и термопласте. 

Код дуропласта (који се још називају и термореактивни полимери) при загревању 

долази до хемијских промена, разлагања и распадања молекула. Карактеристични 

представници дуропласта су полиуретан (цеви, плоче, изолација), формалдехид 

(посуде, везива), фенол формалдехид (бакелит, електроизолациони материјал), 

полиестер (фибер, стакло), епоксид (цеви). 

Термопласти омекшавају на повишеним температурама и прелазе у течно стање. 

Погодни су за спајање заваривањем. Представници су полиетилен (цеви, боце, 

вреће), полипропилен (цеви, фолије, играчке), поливинилхлорид – PVC (цеви, 

столарија), полистирол (посуде), полиамид (зупчаници, тканине). 

Особине полимера се мењају временом услед физичко хемијских процеса 

старења. Старењем се смањује чврстоћа и елеастичност а повећава крутост и 

кртост. Ради успоравања процеса старења пластичних маса додају им се 

стабилизатори који треба да ублаже дејство појединих фактора, на пример 

оксидације или светлости (UV зрачења). 

 

Слика 1. Дијаграм напон-деформација за различите типове полимера 
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Слика 2. Ознаке за рацикажу за различите типове полимера (PET – полиетилен, 

HDPE – полиетилен велике густине, PVC – поливинилхлорид, LDPE – полиетилен 

мале густине, PP – полипропилен, PS – полистирен, OTHER – остали полимери) 

Еластомери 

Еластомери су врста полимера који се одликују великом еластичношћу и под 

дејством спољашње силе могу да се истегну 5÷10 пута у односу на почетну 

дужину. По престанку дејства силе брзо се враћају на почетну дужину. 

У еластомере спадају природна и синтетичка гума, силикони и полиуретани. 

Одликују се аморфном структуром и малим модулом еластичности. Тврдоћа 

еластомера се повећава са попречним повезивањем молекуларних ланаца. 

Процес умрежавања еластомера се назива вулканизација. Гумени материјали су 

производ вулканизације каучука или мешавине каучука и одређених додатака. Од 

садржаја сумпора или сумпор монохлорида у процесу вулканизације зависи 

еластичност, отпорност и тврдоћа гуме. 

На различите материјале се може наносити један или више слојева гуме 

(гумирање), на пример гумирање тканина ради непропусности на воду и гасове 

или гумирање материјала ради заштите од корозије. 

Лепљење 

Лепљење је спајање делова истих или разнородних материјала. Спој се заснива 

на механизму адхезије лепка и површинских честица делова који су спојени. Уз то 

постоји и хемијско дејство лепка и залепљених површина. 

Лепљење пружа следеће погодности: 

1. Нема разарања структуре делова који се спајају, 

2. Напрезање је равномерно без концентрације напона, 

3. Компензација напона услед термичког ширења, 

4. Добро заптивање на целој дужини споја, 

5. Лепак изолује појаву електролитичке корозије. 

Недостаци лепљеног споја: осетљивост на топлоту, хемијске реагенсе и биолошке 

утицаје, неопходна је одговарајућа припрема површина које се лепе.  
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Машински материјали, шифра предмета 0010.16 

предметни наставник: др Никола Танасић, дипл.инж.маш. 

датум: 22.05.2020. 

Композитни материјали 

Композите карктерише висок однос крутости према маси. Управо због ове особине 

композити су прву примену нашли у ваздзухопловству. Композитни материјал 

представља спој у макроскопској размери, два или више материјала различитих 

физичко-хемијских својстава. Физичком комбинацијом разнородних материјала 

добија се композит који има нова својства отпорности и деформације (слика 3). 

 

Слика 3. Упоредни дијаграм напон-деформација  

Једна компонента је ојачавач (влакнастог облика) оријантисан у одређеном 

правцу, а друга је матрица која држи влакна на окупу и даје потребан облик 

композитног производа. Компоненте које учествују у грађи композита могу бити 

метали и неметали. 

Одговарајућим избором компоненти и њиховим односом у грађи композита 

добијају се материјали са жељеном комбинацијом својстава отпорности и 

деформације, постојаности од корозије, ватроотпорности, проводљивости, 

пригушења вибрација а све то уз малу специфичну масу. 
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У зависности од облика ојачавача и физичког распореда у матрици разликују се 

три типа композита (слика 4): 

1. влакнасти тип, 

2. слојевити тип, 

3. дисперзни тип. 

 

Слика 4. Различити типови композита (1 – влакнасти, 2 – слојевити, 3 - дисперзни) 

Дебљина влакна је блиска димензијама основних кристала. Кристали који граде 

влакно су у савршеном низу тако да имају боље особине од чистог материјала у 

блоку (монокристално влакно или вискер, од енг. whisker). Матрица има улогу да 

подржи и заштити влакна, као и да пренесе и обезбеди расподелу напрезања 

влакна. Као ојачавачи корисре се угљенична влакна, стаклена влакна бора (B) и 

берилијума (Be), при чему везивна компонента може бити полимерна, метална и 

керамичка. 

Слојевити композити се састоје од најмање два, међусобно спојена, ламеларна 

материјала. Овај принцип користи се код биметала, ламелираног стакла, 

ламелиране пластике, обложеног алуминијума и др. 

Дисперзни композити садрже честице једног или више материјала које су у 

равномерном распореду утопљене у матрицу. Честице могу бити металне и 

неметалне. 

Полимерни композити се састоје од епоксидних смола које су ојачане угљеничним 

влакнима. Примењују се у ваздухопловној индустрији (авиони, ракете, 

космонаутика), бродоградњи и за спортске реквизите. Полимерни композити су 

осетљиви на спољна дејства (механички удар, термички утицаји, хемијска 

средства). На пример, кевлар (енг. kevlar) композит са арамидним влакнима 

користи се за израду панцира (слика 5). 
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Метал-матрични композити (ММК). Матрица се састоји од легура метала док је 

ојачавач у облику честица или влакна. Овај тип композита је посебно 

интересантан због предности по питању чврстоће, отпорности на хабање и 

чврстоће на повишеним температурама. Примењују се код израде турбина и 

делова авионских мотора. 

 

Слика 5. Примена композитних материјала при изради панцира 

Горива и мазива 

Горива су материје које процесом сагоревања уз присуство кисеоника ослобађају 

продукте сагоревања који су извори топлоте. Сагоревање је егзотермни процес и 

представља трансформацију хемијске енергије у топлотну енергију. Топлотна 

енергија се користи за технолошке процесе, за добијање механичког рада или за 

загревање простора. 

По агрегатном стању горива се деле на чврста, течна и гасовита. По начину 

добијања могу бити природна и вештачка. У природна чврста горива спадају угаљ, 

тресет и дрво а у вештачка кокс, брикети, пелети, дрвени угаљ и угљена прашина. 

Од природних течних горива најзначајнија је нафта док су њени 

деривати/дестилати бензин, керозин, дизел, тешко уље за ложење - мазут, лако 

уље за ложење, катран итд. Од гасовитих горива најзначајнија природна су 

природни земни гас и биогас а вештачка су водени гас, генераторски гас, гас 

високих пећи, ацетилен и др. 

Да би се процес сагоревања могао остварити потребно је да горива материја буде 

загрејана до своје температуре паљења и да је присутна потребна количина 

кисеоника. Хемијски елементи из горива једине се са кисеоником, дајући продукте 

сагоревања и ослобађајући топлоту. Процеси сагоревања се описују 

стехиометријским једначинама: 
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1 kg C + 2,6 kg O2 → 3,6 kg CO2 + 33,83 MJ 

1 kg H2 + 8 kg O2 → 9 kg H2O + 120,5 MJ 

1 kg S + 1 kg O2 → 2 kg SO2 + 9 MJ 

Топлотна моћ (вредност) горивих материја 

Tоплотна моћ горива је количина топлоте која се добије сагоревањем масене или 

запреминске јединице горива (kJ/kg или kJ/mn
3). Ознака mn

3 означава запремину 

гаса при нормалним условима (t=0°C и p=1 bar). 

Приликом одређивања доње топлотне моћи горива експерименталним путем 

вода (H2O) у продуктима сагоревања су у гасовитом агрегатном стању. Доња 

топлотна моћ се означава са Hd (kJ/kg или kJ/m3). 

Приликом одређивања горње топлотне моћи горива експерименталним путем 

вода (H2O) у продуктима сагоревања је изкондензована па је у течном агрегатном 

стању. Горња топлотна моћ се означава са Hg (kJ/kg или kJ/m3). 

Топлотна снага пећи или котла у коме се сагорева гориво износи: 

        , 

Где су: 

  (kg/s или m3/s) – потрошња горива 

   (kJ/kg или kJ/m3) – доња топлотна моћ горива 

  (- или %) – степен корисности котла/пећи. 

Октански број, значајан је код мотора са унутрашњим сагоревањем, је мерило 

отпорности горива према неконтролисаном и експлозивном сагоревању, тј. према 

детонацији. Изражава се степеном компресије којем смеша горива и ваздуха може 

да буде подвргнута пре паљења а да при сагоревању не дође до детонација у 

цилиндрима мотора. 

Октански број представља проценат изо-октана (који има октански број 100) у 

смеши са хептаном (који има октански број 0), која има исту могућност компресије 

као и смеша горива које се испитује а да не дође до детонације. Уобичајене 

вредности октанског броја код моторних бензина су 95 до 98 октана. 
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Механизам подмазивања 

Подмазивањем машинских склопова се смањује непосредно трење, а тиме и 

загревање и хабање на додирним површинама покретних елемената (који се 

обрћу или клизају) код машина. 

Мазиво образује слој који раздваја клизне површине чиме се ублажава трење и 

пратеће непожељне последице. Потребно је да мазиво добро пријања уз радне 

површине. Без подмазивања би, чак и при малим брзинама, дошло до 

уништавања металних делова на додирним површинама. За металне површине 

користе се три групе мазива: уља, масти и чврста мазива. За уља и масти 

прописују се физичке особине (густина, вискозитет, тачка стињавања – губитак 

својства подмазивања) а код масти својство пенетрације. 

Вискозитет или вискозност флуида представља унутрашњи отпор 

међумолекулских сила. Разликују се динамичка вискозност (означава се са µ, 

јединица Pa·s) и кинематска вискозност (означава се са ν= µ/ρ, јединица Pa·s, где 

је ρ густина флуида, јединица kg/m3). 


