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Abstract: 

The subject of this report is polymer-based composite materials that are used in construction. 

The polymers that are used as the matrix (medium) for producing polymer composite building 

materials are considered. Variants of the reinforcement phase have been described, and a 

classification has been made regarding the modification of the properties of the hardened solid 

material or the characteristics of the construction product. The methods for changing the state 

and characteristics of the contact layer between the reinforcement phase and the polymer matrix 

are presented. The assessment of this impact on the physical and mechanical properties of the 

polymer composites are shown, also. The features of polymer matrix composites are 

systematized. On this basis, an analysis is made and conclusions are drawn for the current and 

future application of composite materials with a polymer matrix in building practice. 
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1. ПОЛИМЕРНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 

Полимерите са голям клас материали, които притежават характерни свойства, които 

могат да се разглеждат като предимства в сравнение с металите и неметалите: 

 ниска обемна плътност и широк диапазон на нейното изменение –15÷1500 kg/m3; 

 добри водо-, атмосферо- и химична устойчивост в различни агресивни среди; 

 водонепропускливост и ниска звуко- и електро- и топлопроводност;  

 относително лесно производство, добра слепваща и херметизираща способност; 

 лесна поддръжка, добър естетичен (декоративен) вид, възможност за оцветяване др. 

Полимерите притежават относително високи якостни свойства, но ниски модул на 

еластичност (висока деформируемост), твърдост и износоустойчивост. Други недостатъци 

на полимерите, което ограничава тяхното приложение като конструкционни материали са:  

 ниска топлоустойчивост и пълзене при относително ниски температури (6080°С); 

 горимост, с отделяне на пламтящи капки и образуване дим с висока токсичност на 

продуктите на горенето; 

 относително голяма контракция (свиване) при втвърдяване (510)% и относително 

високи стойности на коефициента на обемно разширение (315 пъти по високи от 

тези при металите); 

 стареене при въздействие на пряка слънчева светлина, статично електричество, 

химична активност към кислорода, набъбване при проникване на разтворители и др. 

Тези свойства се дължат на силни взаимодействия между атомите в полимерните 

вериги (макромолекули) и слаби взаимодействия между самите макромолекули. Чрез 

изменение на микро- и макроструктурата може да се постигне значителна промяна в 

основните експлоатационни свойства на полимерите като: порьозност, твърдост, якост, 

деформируемост, проводимост, стареене, горимост и т.н. Основният метод за 

модифициране на структурата на полимерите е добавяне на разнообразни пълнители, а 

чрез влагане на химични вещества (пигменти, антиоксиданти и др.) може значително да се 

изменят физичните и химичните свойства 

Почти всички полимерни строителни материали са композитни материали, които 

представляват пълнител, който е диспергиран в полимерна матрица, като двете фази са 

структурно и морфологично обединени в обема на крайния продукт. За приложението им 

като конструкционни материали е необходимо да се постигне стабилност в определени 

експлоатационни условия на механичните свойства (якости и модули). Тези свойства на 

полимерните композити трябва значително да превъзхождат тези на втвърдения полимер 

(матрицата), поради което пълнителите се разглеждат като армираща (усилваща) фаза. 

При разглеждането на полимерните композити като конструкционен материал се приема, 

че неговата носимоспособност се дължи на армиращата фаза, а основните функции на 

матрицата са: 

 фиксиране компонентите на пълнителя в пространството; 

 предпазване на пълнителите от агресивните влияния на околната среда; 

 предаване на външните натоварвания на армиращата фаза посредством обема си 

 предотвратяване разпространението на микропукнатини между компонентите, 

предпазвайки композитния материал от крехко разрушение.  

Този модел на полимерния композит, като съставен от две фази, предопределя 

необходимостта от постигане на добра съвместимост на средата и пълнителя, която се 

постига чрез уеднаквяване на температурните деформации и деформационните модули, 

както и управление на адсорбционни и дифузионни свойства. За по-добро разбиране на 

поведението на полимерните композити при различни въздействия се използва модел на 

микроструктурата, при която композитът е съставен от: матрица (полимер), армираща 

фаза (пълнител) и контактен слой между тях (фиг. 1). 
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Фигура 1. [1] Микроструктура на полимерен композит: 

1 – вътрешен обем на армираща фаза; 2 – армираща 

фаза в близост до контактния слой; 3 – контактен слой; 

4 – полимерна матрица в близост до контактния слой; 5 

– вътрешен обем на полимерна матрица;  

2. МИКРОСТРУКТУРА НА ПОЛИМЕРНИТЕ КОМПОЗИТИ 

2.1. Полимерна матрица 

Микроструктурата на полимерите се формира в процеса на втвърдяването и тя може 

да бъде аморфна или полукристална. За аморфната микроструктура е характерна хаотична 

конфигурация на макромолекулните вериги, докато при полукристалната се редуват 

аморфни и кристални области (кристалити). Кристалитите се характеризират със 

успоредно нагънати полимерни вериги, които формират слоести (плочести) структури с 

дебелина от 5÷20 nm. Кристалитите са самостоятелни формирования, които са хаотично 

разпределени в обема на полимера и са свързани със съседните аморфни области чрез 

преплитане на веригите на двете области (фиг. 2).  

 

Фигура 2. Микроструктура на втвърден полимер [2] 

2.2. Пълнители 
В зависимост от вида на пълнителите полимерните композити се класифицират в две 

основни групи: 

 дисперснонапълнени полимерни композити, усилени с праховидни частици; 

 влакнестонапълнени полимерни композити, усилени с влакна (влакнести частици). 

2.2.1. Дисперсни пълнители (праховидни частици) 

Една от основните причини за широкото използване на дисперсни пълнители са 

тяхната относително ниска цена и сравнително лесен начин за получаване чрез механично 

раздробяване или химичен синтез. Дисперсните пълнители се употребяват основно за 

подобряване на обемната стабилност, контрол на температурните деформации, 

повишаване на топлопроводността, устойчивостта на износване и понякога подобряване 

на якостните свойства. Влагането на дисперсни пълнители намалява ударната жилавост и 

деформационните свойства.  

Като изходен материал за получаване на дисперсни пълнители се използват: 

 естествени скални материали (минерали) – варовици, калцити, арагонит, талк, 

глини, силикати, слюди, воластонит и др. 

 синтетични минерали – въглеродни сажди, синтетични силикати, хидрооксиди, 

карбонати, основи и др. 

 естествени органични материали – дървесни брашна, къси влакна от растителни и 

животински произход. 

335



 

X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
2.2.2. Влакнести пълнители (влакнести частици) 

Основният параметър на влакнестите частици (влакна) за техния избора като 
армираща фаза на полимерните композитни материали е съотношението между дължина и 
диаметър, който има много високи стойности. Според източника, от който са получени 
влакната се делят на органични, неорганични, естествени и синтетични (изкуствени). 
Широк спектър от материали и вещества могат да се приведат във влакнеста форма, а за 
други тя е естествено качество. Най-често употребяваните влакна за полимерни 
композити в строителната практика са (фибро)стъклени, арамидни, карбонови, боронови, 
керамични, найлонови, полиетиленови, полипропиленови, полиестерни, полиамидни и 
базалтови. Перспективна е и употребата на естествени влакна - целулозни, ленени, 
конопени влакна, разнородни влакна, извлечени от стеблата, листата и плодовете на 
растителни видове, както и влакна от животински произход. 

2.2.3. Контактен слой 
Контактният слой е областта на съприкосновение на полимерната матрицата и 

пълнителя и свойствата до голяма степен се определят от техния химичен състав и 
физични свойства. На микрониво контактният слой се разглежда като отделна фаза в 
състава на композитните материали, която се характеризира със специфична структура и 
свойства, различаващи се от тези на матрицата и пълнителя. Дебелината на този слой е 
пренебрежима и често се заменя с понятието „повърхност на разделяне на фазите“. При 
изследователската работа, както и при проектиране на полимерните композити е полезно 
да се използва представата за „граничен слой“ с определена физическа дебелина, като по 
този начин се решават задачи за конкретен избор на компоненти на полимерните 
композити и получаването на специфични свойства на крайните продукти.  

2.3. Микроструктурни фактори определящи свойствата на полимерните комопзити 

2.3.1. Фактори на полимерната матрица 
Физико-механичните свойства на втвърдените полимерни композити зависят от 

следните микроструктурни особености на полимерните материали: химичен състав, 
структура и молекулна маса на полимерните вериги, химични връзки между мономерните 
звена, вторичните междумолекулни взаимодействия, типа/вида на мономерите, 
конформацията на мономерните звена в състава на макромолекулите, степента на 
преплитане, както и контрола на охлаждането. 

2.3.2. Фактори на пълнителя 
Влагането на пълнители в полимерната матрица има пряко влияние върху нейната 

микроструктура, както и върху микроструктурата на композитите. Това се дължи на 
способността на пълнителите да изпълняват ролята на центрове на създаване на кристални 
структури. Дисперсните пълнители предизвикват радиално нарастване на кристалните, като 
по този начин се формират сферолитни кристали (сферолити), които от своя страна 
нарастват докато не срещнат границите на съседния сферолит (фиг. 3). Това води до 
прекъсване на нарастването, след което протича вторична кристализация със забавена 
скорост в рамките на отделните кристали. При влакнестите пълнители кристалите нарастват 
по продължение на влакната, явление известно като транскристалинност (фиг. 4) [3]. 
Макромолекулите на полимерната матрица остават в пространството между кристалните 
образувания, формирайки области с аморфна структура. Степента на кристализация силно 
зависи от температурата на стопилката в процеса на охлаждане. Полимерните 
макромолекули се закрепват към центрове на повърхността на пълнителя във вид на 
нагънати, подредени структури – кристалити. Когато температурата на стопилката е 
прекалено висока, интензивното движение на макромолекулните вериги препятства това 
закрепване. При относително ниски температури закрепването също се възпрепятства, 
поради бавното движение на веригите. Максималното нарастване на кристалните структури 
се постига при оптимални температури или температурни диапазони. 

336



 

X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 

  

Фигура 3. Сферолити в полипропилен [3] Фигура 4. Транскристалинност – 

влакно (кевлар) в найлон 66 [3] 

2.3.2.1. Фактори на дисперсните пълнители 

Форма на дисперсните частици 
Формата на частиците на дисперсните пълнители е твърде разнообразна, но може да 

се обобщи до следните основни видове: изотропна, плочковидна и игловидна. 
Изотропните частици имат относително правилна (сферична) или неправилна форма с 
близко до единица отношение на най-големия към най-малкия им размер. Стойността на 
това отношение за плочковидните и игловидните пълнители е под 20:1, а надминаването 
на тази стойност е характерно за влакнестите частици [4].  

Изотропните пълнители се прилагат предимно за подобряване на ударната жилавост 
на композитите, докато използването на плочковидни и игловидни пълнители повишава 
якостните и деформационните характеристики с придаване на анизотропен характер на 
свойствата. Плочковидните частици създават равнинно усилване. При игловидните 
усилването е само по направление на по-големия им размер, но това се компенсира от 
факта, че при напрегнато състояние максималните напрежения са в краищата на близко 
стоящите частици, давайки предимство в равнинно отношение и на този вид пълнители. 
Плочковидните частици с минерален произход се употребяват и за подобряване на 
непропускливостта на полимерните композити. Подредени в едно направление те се 
явяват преграда за дифузия на проникващи молекули чрез удължаване и усложняване на 
тяхното движение през композита. Този екраниращ ефект е свързани и с ограничената 
подвижност на плочковидните частици, което намалява пропускливостта на контактния 
слой, адсорбиран върху повърхността на всяка частица на пълнителя.  

Описаните ефекти в структурата на полимерния композит, произтичащи от 
специфичната форма на плочковидните и игловидните пълнители, не са толкова изразени, 
тъй като в процеса на производство е трудно да се постигне тяхната подреденост в дадено 
направление, а често характерната им форма се нарушава. 

  

Фигура 5. Игловидни и плочковидни 

пълнители [4] 

Фигура 6. Екраниращ ефект при използване 

на плочковидни пълнители [4] 
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Размер на дисперсните частици 

За сравнение на различната форма на дисперсните частици реалната форма техният 

размер се изразява с еквивалентния сферичен радиус, ограничаващ обема на частиците в 

сфера.. Този размер определя размерите на контактната повърхността на контакт между 

пълнителя и матрицата, на контактния слой, както и на повърхностната свободна енергия, 

което е от решаващо значение за свързването и съвместната работа на частиците с 

полимерната матрица. Размерът на дисперсните частици силно варира дори в рамките на 

отделни партиди, спомага за по-доброто им уплътняване, но е утежняващ фактор при 

предварителното проектиране на свойствата на композитите. 

Морфология на дисперсните пълнители 

Морфологията на дисперсните пълнители се състои от различни по форма и размер 

образувания и включват понятия като първична частица, агрегат и агломерат. Първичната 

частица е най-малката градивна частица на пълнителя, докато агрегатите и агломератите 

са сраствания между първични частици, съответно със здрава връзка и с по-слабо 

свързване на частиците. Полученото разпределение на образуванията на пълнителя по 

размер влияе върху свойствата на втвърдените полимерни композити. 

Уплътняване и обемна концентрация 

Способността на дисперсните пълнители да запълват обема на композита е свързана 

с морфологията на частиците и е основен метод за контрол на микроструктурата и 

свойствата на полимерния композит. Основните фактори, които характеризират 

микроструктурата са: обемна концентрация, която е съотношение на обема на пълнителя 

към обема на композита, и средния диаметър на частиците или средното разстояние 

между частиците. Изотропните пълнители могат да се влагат в по-големи количества, в 

сравнение с плочковидните и игловидните пълнители, без това да се отрази на 

характеристиките и производството на композитите. При полимерните композити, 

използвани като конструкционен материал подходящата обемна концентрация на 

дисперсните пълнители е 5÷30% [5]. Възможно е и влагането на по-големи количества 

пълнители, като се приема, че нива на обемна концентрация над 90% са непрактични [4].  

Химичен състав и повърхност на дисперсните частици 

Химичният състав на частиците определя реакционната им способност към 

заобикалящата ги среда и за важни за тяхната неразтворимост и термична устойчивост. 

Взаимодействията между пълнителя и полимера се осъществяват на повърхността на 

дисперсните частици и поради това чистота на повърхността е от голямо значение за 

формирания контактен слой, влияещ на структурата и свойствата на полимерната матрица 

и втвърдения композит. Адсорбирането на различни вещества върху повърхността на 

пълнителите могат да отслабят свързването между пълнителя и полимера, но чрез 

специални добавки този параметър на полимерния композит може да се управлява.  

Физикомеханичните свойства на дисперсните частици също зависят от техния 

химичен състав, но те не са от голямо значение за свойствата на полимерния композит. 

Твърдост на дисперсните частици 

Твърдостта на материалите зависи от химичния състав, структурата и от енергията 

на химичните връзки в състава на веществата. От особена важност за свойствата и 

приложението на полимерни композити е влагането на дисперсни частици с различна 

твърдост. Усилването от влагането на пълнители се ограничава от „по-мекия пълнител“, 

който може да се разруши или разцепи при но-ниски натоварвания следствие на 

деформации на композитния материал, което е предпоставка за нарушаване на целостта на 

целия композит. Твърдостта на пълнителите има значение и за производствените процеси, 

свързано с износването на съоръженията за производство и апаратурата за контрол. 
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Термични свойства на дисперсните частици 

Термопроводимостта на повечето от минералните пълнители е по-голяма от тази на 

полимерните матрици, което придава повишена топлопроводност на композитните 

материали в сравнение с ненапълнения полимер. В повечето случаи пълнителите имат по-

нисък коефициент на температурно разширение от полимерните матрици, което води до 

създаване на значителни остатъчни напрежения в композитите, особено при анизотропна 

структура на композита. Съществуват пълнители с отрицателни стойности на 

коефициента на топлинно разширение, което се използва за проектиране на композити с 

минимални стойности на топлинно разширение. В допълнение дисперсните частици 

трябва да са устойчиви при температури до 300÷350º C, при които се осъществяват 

технологичните процеси при производство на полимерни композити [4]. 

2.3.2.2. Фактори на влакнестите пълнители (влакна) 

Съотношение на дължината към диаметъра на влакната 

Механичните характеристики на полимерните композити, усилени с влакнести 

пълнители зависят от способността на влакната да поемат усилията при напрегнати 

състояния, създадени от външно натоварване. Усилията от полимерната матрица се 

предават към влакната, което определя значимостта на тяхната съвместимост и добро 

свързване в контактния слой. При влакнестите пълнители ефективното предаване на 

усилията е по продължение на влакната. То значително намалява към краищата и 

практически отсъства в самия им край. Като критерий за оценяване на предаването на 

усилията от външни товари върху влакната се използва понятието критична дължина на 

влакното, което е отношението на произведението от опънната якост на влакното и 

неговия диаметър отнесено към по-малката от двете стойности, съответно на якостта на 

връзката между матрицата и пълнителя или границата на провлачване на срязващата якост 

на матрицата. Когато дължината на влакната на даден композит клони към критичната 

стойност, максималната му носеща способност се използва само в областта около средата 

на влакното. При дължина на влакното, по-малка от критичната, матрицата се деформира 

около него, намалявайки неговия усилващ (армиращ) ефект. С увеличаване на дължината 

на влакното ефективността на носещата му способност при поемане на усилията от 

външни товари се увеличава значително. Според този признак влакната се дефинират като 

непрекъснати при поне 15 пъти по-голяма от критичната стойност и като прекъснати при 

по-ниски стойности [6]. 

Отношение на свободната повърхнина към обема на влакната 

Високите стойности на това отношение определят голям потенциал на влакната да се 

използват за усилване (армираща фаза) на полимерните композитни материали. 

Ориентация на влакната в обема на матрицата 

По отношение на този параметър разположението на влакната може да е успоредно 

по тяхната дължина, хаотично и вариация между тях. Обикновено непрекъснатите влакна 

са успоредно ориентирани, докато при прекъснатите се наблюдава хаотична или 

псевдохаотична ориентация. Освен като непрекъснати и прекъснати влакната могат да се 

формоват в плетени влакна и тъкани. Пространствената ориентация на влакната определя 

свойствата на композитните материали, които се характеризират с анизотропност. 

Якостните характеристики при този тип композити са значителни по продължение на 

влакната в сравнение с перпендикулярна посока.  

Обемна концентрация и разпределение на влакната 

Обемната концентрация значително влияе на механичните свойства на полимерните 

композити. При ниски стойности на обемната концентрация, се получават големи локални 

339



 

X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 

напрежения при относително слабо напрегнато състояние на матрицата, което води до 

разрушаване на връзката между матрицата и влакната. За сравнение на механичното 

поведение на полимерни композити с влакнестите пълнители се използва понятието 

„ефективно обемно съдържание“, което зависи от вида на влакната, тяхната геометрия, 

условия при производство и др. 

Разпределението на влакната в обема на композита също влияе на неговите свойства, 

които са твърде различни при тяхното равномерно разпределение или при редуване на 

области с различна концентрация. При всички случаи полимерните композити имат 

оптимални характеристики при равномерно разпределение на влакната в обема, което 

определя значимостта на хомогенизирането на стопилката при производството.  

Диаметър на влакната 

Според своя диаметър влакната се класифицират в три основни групи: нишки, 

влакна и струни. Нишките са игловидни, единични кристали с диаметър 0,01÷10 µm и 

съотношение на дължината към диаметъра около 10. Тази комбинация от геометрични 

характеристики определя високи стойности на отношението на повърхнината към обема, 

което ги прави много ефективен материал за усилване. Кристалната структура и 

направлението на нарастване на кристалите определят формата на напречното сечение на 

нишките, което може да е тригонално, хексагонално, ромбоедрично и т.н. Влакната са 

издължени частици с диаметър до 250 µm и отношение на дължината към диаметъра 

надвишаващо 100. Струните имат относително големи диаметри, често над 1 mm, и се 

употребяват за усилване на специфични продукти – автомобилни гуми, маркучи за работа 

под високо налягане и др. Най-често струните са произведени от стомана, молибден или 

тунгстен [7]. 

Микроструктура на влакната 

Синтетичните (изкуствените) влакна са съставени от верижни макромолекулни 

микроструктури, които агломерират в части на композита, създавайки области с повишена 

гъстота, което ги доближава до кристалната структура. В композита се оформят и области 

с относително големи разстояния между макромолекулните вериги, които са с аморфна 

структура. Областите с кристалинна структура придават на влакната якост и коравина, 

докато аморфните области допринасят за техните деформируемост и потенциал за 

абсорбиране на енергия. Двата вида области имат различни характеристики и обемното 

съотношение между тях е определящо за свойствата на полимерните композити.  

Синтетичните влакна имат специфичната ориентация на макромолекулните вериги, 

която се получава от контакта на изходните стопилки със стените на дюзите при 

екструдирането на влакната и от охлаждането на повърхностния им слой при контакта им 

с атмосферния въздух. Тези влакна имат по-изразена кристалинна структура, но във 

външния им обем има некомпенсирани (остатъчни) напрежения. Полученият външен слой 

в с повишена коравина, което влияе на тяхната адхезия към полимерните матрици. При 

екструдирането синтетичните влакна се удължават (разтягане), което от своя страна води 

до тяхното вторично уякчаване, следствие на допълнителното подравняване на 

макромолекулните вериги с оста на влакното. Този ефект е съпроводен от 

пропорционално намаляване на диаметъра на напречното сечение на влакното. 

Отношението на началния диаметър на напречното сечение към редуцирания по 

гореспоменатия механизъм се разглежда като показател за разтягането. По-високите 

стойности на това отношение отговарят на по-уякчено влакно с по-силно изразена 

кристалинна структура. Повишената кристалинност на влакната повишава намалява 

тяхната пропускливост чрез намаляване дифузията на чужди молекули, като по този 

начин се повишава химичната им устойчивост. 
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Естествените (натурните) влакна от растителен произход са съставени от целулоза и 

хемицелулоза, лигнин, пектин и малки количества восъци, силикати и водоразтворими 

вещества. Те са естествен композитен материал - матрица от аморфен лигнин с 

хемицелулоза, усилена с кристалинни, целулозни микровлакна. Механичните свойства 

зависят основно от целулозата, хемицелулозата и лигнина, който играе ролята на 

свързващо вещество. Съставът на влакната от животински произход е главно от протеини 

като колаген и кератин. 

Форма на напречното сечение на влакната 

Обикновено напречното сечение на влакната има неправилна форма. При 

синтетичните влакна формата се получава в следствие на производствения процес, докато 

при естествените влакна тя е естествено придобито качество. Напречното сечение на 

влакната има съществено значение за плътността на композитите, усилени с плетени тъкани. 

Повърхност на влакната 

Повърхността на естествените влакна е подчертано неправилна, с много неравности, 

което създава условия за дифузия и механично сцепление с полимерните матрици. 

Синтетичните влакна са с относително гладки повърхности, което обяснява разликата в 

свойствата на полимерните композити, дължащо се на описаните ефекти. Състоянието на 

повърхността на влакната има съществено значение за връзката им с полимерните матрици. 

Механични свойства на влакната 

Потенциалът на влакната да се огъват без да се разрушават (гъвкавостта) е обратно 

пропорционална на коравината на влакното и радиуса на напречното му сечение. При 

даден изходен материал с намаляване на радиуса на напречното сечение се увеличава 

гъвкавостта на влакната, което позволява дори крехки влакна с високи стойности на 

еластичния модул да проявят известна гъвкавост. Повишената гъвкавост на влакната 

позволява формоването им в плетени влакна и тъкани. Намаляването на диаметъра на 

напречното сечение на влакната от друга страна води до намаляване на дефектите на 

изходния материал, което подобрява якостните им характеристики. Малките диаметри на 

напречното сечение на влакната, в комбинация с издължената им форма, позволяват да се 

увеличи носимоспособността на композита, предавайки по-големи товари на влакнестите 

пълнители, чрез полимерните матрици.  

Термични свойства на влакната 

Термичната устойчивост на органичните влакна е значително по-ниска от тази на 

полимерните матрици и това се има предвид при техния избор като усилваща (армираща) 

фаза. Коефициентът на температурно разширение зависи от произхода на материал на 

влакната. При проектиране на свойствата на полимерните композити се избира материал 

за влакната с термично поведение, близко до това на матрицата, което определя добрата 

им съвместна работа в крайния продукт. 

2.3.3. Фактори на контактния слой 

Контактният слой се формира по време на смесването на стопилките за получаване 

на полимерните композити. Както полимерните матрици, така и пълнителите имат 

разнообразни химични и физични свойства, което предопределя широк спектър на 

взаимодействията между тях в изходните стопилки. Двата гранични случая са: 

 формиране на ковалентни връзки, осъществяването на които често са в резултат на 

модификациране на повърхностите на пълнителите; 

 отсъствие на връзки, което на практика е невъзможно поради междумолекулните 

ван дер Ваалсови взаимодействия (физични връзки).  
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На практика взаимодействията са между тези два гранични случая. Полимерните 

макромолекули се адсорбират върху повърхността на пълнителите и формират контактен 
слой със специфични свойства, различни от тези на полимерната матрица и пълнителите 
(армиращата фаза). Свойствата и структурата на контактния слой зависят от много 
фактори. Обобщено слоят трябва да е химично устойчив и относително здрав, тъй като 
при механични въздействия разрушаването на полимерните композити започва с неговото 
компрометиране. Прекалено здравата връзка в контактния слой не е препоръчителна, тъй 
като повишената коравина създава условия за по-лесно и бързо разпространение на 
микропукнатините и елиминира пластичните деформации при изтръгването на влакната 
от полимерната матрица. 

Способността на контактния слой да предава усилията от външните товари през 
обема на полимерната матрица върху пълнителите (армиращата фаза) зависи от 
големината на адхезионното свързване в контактния слой между двете фази. Адхезията 
при композитните материали е сложно явление и има редица теории даващи в различна 
степен принос към цялостния процес на адхезионното свързване. Такива теории са: теория 
за омокрянето, електростатична теория, дифузионна теория, теория на механичното 
закотвяне, киселинно-основна теория, теория на отслабените слоеве, теория за химичните 
връзки в контактния слой, теория за скрепяващите агенти и др. В практиката 
повишаването на адхезията се реализира с предварителна повърхностна обработка на 
компонентите на армиращата фаза. 

3. ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА ПЪЛНИТЕЛИТЕ (АРМИРАЩАТА ФАЗА) 
Методите за предварителна обработка на повърхността на дисперсните и 

влакнестите пълнители (армиращата фаза) условно се разделят на химични и физични. 

3.1. Химични методи за повърхностна обработка 
Най-често прилагания метод за химична обработка е адсорбиране на различни 

вещества върху повърхността на пълнителите. Тези вещества проявяват химична 
активност към полимерните матрици или предпазват тяхното взаимодействие с нежелани 
вещества. За химична обработка на повърхностите се употребяват бифункционални 
съединения, с едновременно участие в състава им на органични и неорганични реактивни 
функционални групи, които формират повърхностни покрития от соли върху 
компонентите на армиращата фаза и здраво свързани органични йони с голяма дължина 
към полимерните матрици. Най-често се използват стерични киселини, метални стеарати, 
органоамини, органосилани и органоборати. В състава на тези съединения една от групите 
е с органичен произход и се избира съобразно вида на полимерната матрица, а другата в 
повечето случаи съдържа алокси, метокси, етокси или ди(метокси)етокси групи. Тези 
групи са с химична активност към хидроксилни групи, в т.ч. и с водата, като по този 
начин неутрализират влиянието им върху процесите на свързване в полимерния композит.  

Върху повърхността на пълнителите е възможно да се адсорбират многослойни 
покрития с разнородни химично активни бифункционални съединения, които улесняват 
тяхното диспергиране (пространственото разпределение) в обема на полимерната 
матрица. Обработка на повърхностите за подобряване на свойствата на контактния слой 
може да се реализира и с присаждане на ненаситени мономерни звена, близки по химичен 
състав до полимерна матрица, които при втвърдяването полимеризират и участват в 
съпътстващото преплитане и съвместната кристализация. При технологични изисквания 
за улеснено производство преди смесването с полимерната матрица пълнителите 
предварително се обработват с вещества, които намаляват взаимодействието между 
фазите. Тези пластификатори предизвикват намаляване на якостните характеристики на 
полимерните композити и увеличават тяхната склонност към деформации. Най-често 
употребяваните пластификатори са мастните киселини, но се прилагат и редица оксиданти 
и антиоксиданти съответно за създаване на тънки оксидни прокрития с цел предпазване и 
предотвратяване на последващи окислителни процеси. 
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3.3. Физични методи за повърхностна обработка 

Към физичните методи за повърхностна обработка, чрез които се повишава 

здравината на адхезионно свързване спадат плазмената обработка на повърхностите на 

дисперсните или влакнестите пълнители чрез студена или гореща плазма или с коронен 

разряд.  

3.4. Повърхностна обработка на полимерни композити, усилени с пълнители 

С течение на времето свойствата на полимерните материали, в т.ч. композити, се 

променят. Това се дължи на въздействието на пряката слънчева светлина и на контакта с 

атмосферния въздух. За защита от това въздействие повърхността на полимерните 

композити се обработват с оксиданти, антиоксиданти, стабилизатори и пигменти. За 

намаляване на техния принос за неконтролираното горене се прилагат покрития от 

антипирени – вещества, които намаляват горимостта, димообразуването и токсичността на 

газообразните продукти на пиролиза и значително забавят разпространението на пламък. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полимерните композити са сравнително нов строителен материал, но те не са 

непознати или недооценени в строителната наука и практика. Съществуват многобройни 

варианти за съчетаване на полимерна матрица с пълнители от разнообразни вещества и 

материали, които могат да се модифицират за получаване на предварително зададени 

свойства и характеристики на полимерните композити. Към изследванията, които се 

правят за подобряване на свойствата и характеристиките на утвърдените строителни 

полимерни продукти като равноправна суровина се използват пълнители от растителен 

произход, както и добити от оползотворяване на отпадъчни материали. Към момента 

техният потенциал да заменят традиционните пълнители на конструкционни строителни 

материали е подценен, поради необходимостта от многостранно изследване на 

особеностите на техните физико-механични свойства и прилагане на конкретен химичен 

и/или физичен метод за тяхното управление с цел подобряване. 
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