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ABSTRAKT
Materialet e avancuara kompozite janë grupi më kompleks i materialeve inxhinierisë, pa të cilat
nuk mund të paramendohet ekonomia bashkëkohore. Përparësitë edhe kompleksitit strukturor i këtij
grupi materialesh bazohen në mundësit e kombinimit të llojeve të shumta materialeve si dhe vetit
që përftohen me rastin e kombinimit të matricës dhe fazën shpërndarëse. Pra vetit dhe
aplikueshmëria e tyre varët nga lloji i materialit që përbën fazat si dhe mënyra e dizajnit strukturor
të tyre. Materialët që mund të përdorën gjatë fazës matricë tek kompozitet e avancuara mund të jenë
metale, qeramikë ose polimere, ndërsa materialet që klasifikohen si fibra, janë polikristalore ose
amorfe dhe kanë diametra të vegjël, materialet fibra përgjithësisht janë ose polimere por në disa
raste mund të jenë edhe qeramike p.sh polimeri aramid, qelqi, karboni, bori, oksid alumini dhe
karbur i silicit. Ky grup i kompoziteve për shakë të vetive të shkëlqyera fiziko-mekanike kanë gjetur
përdorim të gjerë, në industri, industrinë detare, në industrinë e minierave, ushqimore, kimike, në
ndërtimtari, energjetikë, automobilizëm si dhe në shumë degë të tjera ekonomisë.
Detyrë kyçe e këtij studimi është identifikimi llojit të materialeve që shfrytëzohen në fazën matricë
si dhe atë shpërndarëse, identifikimi i raporteve në mes përbërësve të fazave si dhe dizajni strukturor
i fazave i cili përfshin: endjet, orientimi i fibrave, përgatitja paraprake e komponentëve, etj.
Përcaktimi i raporteve në mes përbërësve të fazave, dhe dizajni strukturor janë mundësuar nga
kombinimi i metodave analitiko-grafike ndërsa shqyrtimi i vetive fiziko-mekanike kryesisht është
i mbështetur nga provat me shkatërrim dhe ato pa shkatërrim. Në pjesën eksperimentale të tezës
do të shfrytëzojnë edhe parametrat operues në kondita industriale më që kemi konstatuar qe janë të
mjaftueshme për përcaktimin e shumicës së tregueseve të përformancës teknike.
Besojmë se kjo tezë masteri do të jetë një udhëzues profesional mjaftë kompetent jo vetëm për
inxhinierinë e materialeve, por edhe për qarqet tjera profesionale-shkencore të cilat merren me
industrinë e materialeve kompozite.

Fjalët kyçe: kompozite, metal, qeramikë, polimer, matricë, fibër.
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HYRJE
Lënda e punimit

Civilizimet e hershme janë përcaktuar nga niveli i zhvillimit të materialeve, nga ato materiale
janë punuar vegla, zbukurime, armë dhe pajisje të tjera të nevojshme për jetën e atëhershme.
Natyra i ka ofruar dhe i ofron njeriut një numër të madh të materialeve të cilat i shfrytëzon
për nevoja të ndryshme:
•

një pjesë të këtyre materialeve njeriu i shfrytëzon ashtu siç i merr nga natyra;

•

një pjesë tjetër i vë në përdorim pasi që me punën e vet duke zbatuar përvojat e fituara
dhe mundësitë shkencore dhe teknike, i prodhon dhe i përpunon, varësisht nga
nevoja.

Vlen të theksohet se materialet paraqesin bazën e zhvillimit shoqëror dhe ekonomik, andaj
shumë antropologë që merren edhe me zhvillimin e civilizimit botëror, epokat e zhvillimit të
civilizimit botëror i emërtojnë me emra të materialeve, që për epokën përkatëse kanë qenë
dominonte për zhvillimin shoqëror dhe ekonomik. Zhvillimi materialeve është ngushtë i
lidhur me zhvillimin e shoqërisë njerëzore, andaj ne i njohim disa epoka (kohë) të zhvillimit
të njerëzimit të cilat janë emërtuar sipas llojit të materialeve. [1] Kështu janë paraqitur:
1. koha e gurit 10.000 deri 4000 vjet para p. e. sonë (BC);
2. koha e bakrit – 4000 vjet para p .e .sonë (BC);
3. koha e bronzit - 3000 vjet para p .e .sonë (BC);
4. koha e hekurit – 1500 vjet para p . e . sonë (BC).

Shumë nga teknologjitë moderne kërkojnë materiale me kombinime jo të zakonshme të
vetive, që nuk mund të takohen me për lidhjet e metaleve, qeramikat dhe polimeritë e
zakonshëm.
Epoka e zhvillimit industrial, para se gjithash, do të shquhet me zhvillimin e teknikave për
prodhimin e materialeve që kanë veti më të mira se sa materialet natyralë. Me zbulimin e
1

makinave me avull, makinave për përpunim, lokomotivës, binarëve etj. U rrit në mënyrë të
shpejtë nevoja për prodhimin e gizës dhe çelikut. Kështu që në gjysmën e dytë të shekullit
18 filloj përfitimi i çelikut me metodat e Bessemerit dhe Martinit, i cili material konstruktiv
shkakton një industrializim dhe përparim të shoqërisë njerëzore në aspektin teknik, ekonomik
dhe social. Prej atëherë e deri tani janë zbuluar me qindra lloje të materialeve të reja, si:
hekuri i derdhur, masat plastike, elastomeret, materialet kompozite, materialet
gjysmëpërçues etj.
Hulumtimet konsistojnë jo vetëm në identifikimin e inovacioneve teknologjike dhe
përcaktimin e ndikimit të tyre në zhvillimin teknik-shkencor, por edhe në matjen dhe
vendosjen e raporteve plotësisht të përcaktuara në mes procesi mit , strukturës, vetive dhe
përformancës. Në këtë shekull, që ndryshe është i njohur si shekulli i informatikës, i gjithë
zhvillimi i aplikacioneve të reja është korrelacion ndërmjet shkencës dhe inxhinierisë së
materialeve.
Materialet e avancuara kompozite, dhe në këtë kontekst kompozitet e përforcuara me
dispersion (shpërndarje), kompozitet e përforcuara me fibra dhe rrëshirat epokside janë grupi
më kompleks i kompoziteve me veti të avancuara te cilat kanë gjetur përdorim të gjerë në
industri. [2] Ekonomia bashkëkohore nuk mundë të paramendohet pa aplikimin materialeve
kompozite me veti të avancuar dhe në këtë rast përparësi gjatë aplikimit kanë gjetur
kombinimi i materialeve me fazën matricë metal dhe fazën shpërndarëse fibra polimereplastike. Këto kompozite kanë gjetur përdorim të gjerë, ngase materialet e përdorur për fibra
përforcuese kanë qëndrueshmëri të lartë jo vetëm në tërheqje, por edhe veti tjera fizikomekanike të cilat kanë mundësuar performancën të lartë teknike. Materialet që klasifikohen
si fibra, janë poli kristalore ose amorfe dhe kanë diametra të vegjël; materialet fibra
përgjithësisht janë ose polimere por në disa raste mund të jenë edhe qeramike p.sh polimeri
aramid, qelqi, karboni, bori, oksid alumini dhe karbur i silicit. [3]
Materialet kompozite me veti të avancuara transportues kanë një përdorim të gjerë në aero
industri, industrinë detare, në industrinë e minierave, ushqimore, kimike, në ndërtimtari,
energjetikë, automobilizëm si dhe në shumë degë të tjera ekonomisë. Këto lloje materialesh
kanë përparësi ndaj materialeve tjera, vështruar nga konteksti i jetë gjatësisë, përformancës
teknike, kostove prodhuese, komoditetit ekspolatues im paktëve mjedisore etj.
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Në këtë punim do të përshkruhen disa nga llojet e kompoziteve me veti të avancuar, me
vështrim të veçantë do të shqyrtohen, mënyrat e përftimit të tyre, struktura, korrelacioni në
mes vetive dhe kostove të përftimit dhe varësisht prej gjendjes fillestare të komponentëve
përbërës të fazave matricë dhe fazës shpërndarëse - fibrave do të diskutohen edhe mënyrat
e ndryshme të korrektimit të vetive me diskutim të zgjerimit të fushave të aplikimit të tyre.
Gjatë këtij studimi do të përpiqemi të dhamë informacione dhe vlerësime të mjaftueshme
profesionale-shkencore mbi proceset dhe metodat e përgatitjes dhe përzierjes së fazave të
materialeve, krahasimi i vetive mekanike, matjet e korrelacionit; qëndrueshmërisë ndaj
dendësisë; stabiliteti përmasorë, rezistenca ndaj temperaturës dhe korrozionit si dhe vetit
tjera që kanë ndikim në kosto dhe mundësi aplikimi.
Gjatë shqyrtimeve eksperimentale si dhe hulumtimeve nga literatura do të analizojmë disa
nga llojet e veçanta të kompoziteve me veti të avancuar, të cilët aplikohen për prodhimin e
shiritave transportues dhe procesin e vullkanizimit të shiritave transportues në minierat
sipërfaqësore të linjit në KEK Sh.A Kastriot. Llogaritja dhe të përgatitja paraprake e
komponentëve përbërës të shiritave transportues që aplikohen në minierat sipërfaqësore në
KEK Sh.A do të ketë parasysh vetit antiabrazive, me ose pa shtresa të pandezshëm, antisatikë
dhe veçanërisht për shiritat special që instalohen në pozicione komplekse (nën ndikimin e
sforcimeve termike, kimike dhe fiziko-mekanike), janë bazuara nga të dhënat e literaturës,
të dhënat nga praktikat e ngjashme industriale si dhe ato të fituara nga shqyrtimet
laboratorike. Këto të dhënat kërkimore do te na shërbejnë si orientim edhe për korrektimin e
disa prej vetive te materialëve kompozite tradicionale me përforcimin e këtyre vetive sipas
parimit të përgatitjes së kompoziteve me veti të avancuara. Në pjesën eksperimentale do të
provojmë përveç njohjeve mbi vetit e këtyre kompoziteve si p.sh. dendësia, përçueshmëria
elektrike dhe e nxehtësisë si dhe moduli i elasticitetit, do të përcaktohemi edhe për llojin e
materialeve me të përshtatshme që do të mund të shfrytëzohen si fazë matricë dhe atyre që
mund të përdorën si fazë shpërndarëse-fibër, nga të cilat mund të ndërtohet kompoziti me
veti te avancuara. Ekuacionet për llogaritjen e qëndrueshmërisë maksimale në tërheqje,
modul të elasticitetit, kufi të rrjedhshmërisë viskozitet dinamik si dhe vetit tjera elasticitetit
do të merren për bazë orientuese tek zhvillimi i strukturave te materialit “Sandviçë”, që
përdorën për prodhimin e kompoziteve me veti të avancuara.
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Objektivat e studimit

Objektiva kyç i këtij studimi është projektimi i raporteve në mes fazave të materialeve
kompozite, korrelacioni në mes të cilave determinon vetit dhe gamën e aplikueshme risë së
tyre. Ndërtimi i raporteve proporcionalisht të paracaktuar në mes fazës matricë dhe asaj
shpërndarëse, si dhe përzgjedhja e metodave të përftimit dhe korrektimit të vetive të
materialeve tradicionale për mes përdorimit të kompoziteve me veti të avancuara do të jenë
termat më të rëndësishëm të këtij studimi.
Studimi i ynë, është i bazuar mbi rezultate dhe të gjeturat tjera në praktikat industriale. Gjatë
shqyrtimeve teorike-eksperimentale, përveç përcaktimit të vetive fiziko-mekanike do të
identifikoj përbërjet e fazave të cilat në fakt do të garantonin strukturë dhe material me veti
te avancuara ose do të shërbejnë për të detektuar ndo njërën nga vetit e materialeve
kompozite tradicionale, që potencialisht mund të ndikoj negativisht në sjelljen e matricës ose
fibrave të këtij lloji materialesh.
Për mes përcaktimit të komponentëve të fazave përbërëse përzgjedhjes së kritereve teknike
të prodhimit dhe përpunimit të materialeve kompozite me veti të avancuara do të mund të
përcaktojmë edhe metodat standarde të projektimit paraprak, si dhe proceduarat e hulumtimit
dhe përpunimit të këtij lloji të materialeve.
Rezultat e hulumtimeve dhe konkluzionet e këtij studimi do të:
•

shërbenin si udhërrëfyes për zgjerimin e llojeve të materialëve kompozite me veti të
avancuara.

•

shërbenin si udhërrëfyes për zgjerimin e fushave të aplikueshmerisë së kompozite me
veti të avancuara.

•

shërbenin si mbështetje teknike për sa i përket rritjes së performancës, rregullimit të
raporteve kosto-veti konstruktive.

•

shërbenin për një shfrytëzim racional të burimeve dhe resurseve energjetike
shpenzime të vogël të energjisë përcjellëse, së produkteve të ndërtimit dhe rritjes së
mundësisë së bartjes së barrës në largësi të mëdha, që zakonisht përdoret për punë
ngarkuese.
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•

përfundimet dhe rekomandimet e këtij studimi do të mund të shfrytëzoheshin për
inkurajuar programet e reja të përfitimit përpunimit të produkteve tjera të përforcuara
me kompozite me veti të avancuara.
Vlerësimet ne lidhje me përbërjet, vetit, mundësitë e përmbushjes së kritereve

teknike, shfrytëzimi praktik dhe sjellja e produkteve të përftuara nga kompozitet me veti të
avancuara janë mundësuar duke shfrytëzuar praktikat dhe hulumtimet eksperimentale në
kompleksin “ Ne Co Ballkan” ne Suharekë dhe KEK Sh.A në Kastriot. Këto dhe përcaktimi
i korrelacionit në mes materialeve, procedimit dhe përformancës janë nga detyrat kyçe të
drejtimit efektiv të këtij studimi. Pra përgjithësisht qëllimi i studimit është i lidhur më fushën
e hulumtimit, përgjigjen në pyetjet kërkimore dhe vërtetimin e hipotezave e shtruar në këtë
studim.

Koncepte të përgjithshme

Fjala kompozitë rrjedh nga latinishtja: Composites - bashkim, lidhje, ngjitje
kombinimi i dy apo më shumë materialeve me veti të njëjta apo të ndryshme. Pra material
kompozite, quhet kombinimi i dy apo më shumë materialeve në një material të vetëm i cili
manifeston veti më krejtësisht të ndryshme ose më të avancuara se sa materialet përbërëse
në të. Sipas këtij parimi të veprimit të kombinuar, kombinimet e vetive më të mira
formohen nga kombinimi kritik i dy ose më shumë materialeve të ndryshme. [4] Zakonisht,
materialet e fortë janë relativisht të dendura, gjithashtu rritja në qëndrueshmëri dhe në
shtangësi zakonisht shoqërohet me ulje të qëndrueshmërisë në goditje. Materiali kompozitë
është një sistem materialesh, një përzierje ose një kombinim i dy ose më shumë mikro ose
makro përbërësve, që dallohen në formë dhe përbërje dhe që nuk formojnë një tretje të ngurtë.
Material kompozitë konsiderohet çdo material që manifeston proporcion të dukshëm si të
vetive të fazave përbërëse ashtu dhe të kombinimit më të mirë të vetive që realizohen. Ky
grup materialesh shpesh mund të konsiderohen edhe si grup i veçantë i materialeve që fitohen
me kombinimin e së paku dy materialeve me veti të ndryshme, e të cilat i kapërcejnë vetitë
e fazave përbërëse nga të cilat është dizajnuar kompoziti. Materialet kompozite fitohen me
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kombinimin e materialeve të grupeve të ndryshme, por mund të përfitohen edhe nga ato të
grupeve të njëjta. Këto materiale nuk treten në njëra-tjetrën dhe nuk përzihen, pra mund të
dallohen nga njëra-tjetra me sy të njeriut.
Përforcimin e materialeve me ndihmën fazës matricë dha saja shpërndarëse – me anë
te fijeve e gjejmë kudo në natyrë, qoftë në botën bimore dhe po ashtu edh në atë shtazore.
Shumë kompozite gjenden në natyrë, si për shembull druri. Ai formohet nga celuloza dhe
linjiti. Këto dy substanca të ndara janë shumë të dobëta, pos kur bashkohen formojnë një
strukturë stabile. Kompozitë tjetër natyrale janë edhe eshtrat e njeriut. Ato përbëhen nga dy
materiale: hidroksiapatiti (hydroxyapatite), i cili është material i fortë, por i brishtë dhe
kolagjeni i cili i vetëm është i dobët.
Kompozitat e para datojnë para mijëra vjetësh. Ndër kompozitat e para ishin tullat e
përfituara nga balta dhe kashta. Balta e tharë paraqet një material mjaft të fortë, por është jo
elastik dhe thyhet lehtë nëse provojmë ta lakojmë. Kashta nga ana tjetër është e fortë nëse e
tërheqim nga dy anët, por mund të lakohet lehtë. Duke i përzier këto dy materiale, fitohet një
material i ri, i cili është i përshtatshëm për ndërtimin e tullave të qëndrueshme ndaj tërheqjes
dhe lakimit. Kompozitë tjetër e vjetër është edhe betoni. Ai është kompozitë i zakonshëm me
grimca të mëdha, i përbërë nga çimentoja (matrica), dhe rërë e zhavorr (grimcat ). Mbi
parimin e përforcimeve përmes materialeve metalike, polimere dhe qeramike fig.1.
Zhvillimi i materialeve është aq i shpejtë sa që lirisht mund të thuhet për “revolucionin e
materialeve”. [5] Po thuaj se gjithë shënimet nga baza e të dhënave që disponojnë
konstruktorët në diskonim sot ekzistojnë më tepër se 70 mijë lloje materialesh (70 000 -100
000). Kompozita e parë moderne ishte fibër - qelqi. Matrica në këtë material është plastikë,
kurse faza shpërndarëse është - përforcuese është qelq i cili është përpunuar në fije dhe
nganjëherë edhe në një lloj pëlhure të qelqit. [6]
Aplikacionet dhe teknologjitë moderne kërkojnë materiale me kombinime jo të
zakonshme të vetive që nuk mund të takohen me për lidhjet e metaleve, qeramikat dhe
polimeret e zakonshme. Për këtë lloj projektimi të materialeve është e domosdoshme që
inxhinieria të garantoj njohuritë fillestare mbi ndërtimin mikroskopik të materialeve qe
mund të jenë material bazë për secilën nga fazat e materialit kompozitë.
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Figura 1 Komponentët e ndryshme të seksionit tërthor të një skie bore me karakteristika të
larta

Për me shumë njohja e ndërtimit strukturor do të shfrytëzohej me qëllim të zbulimit
të materialeve të reja dhe përsosjes së vetive të tyre, për hulumtimin e shkaqeve të defekteve
dhe dështimit të materialeve p.sh nëpërmjet një shkatërrimi të papritur, si dhe për vlerësimin
e lëmisë së aplikimit të ligjeve fenomenologjike të materialeve, si p.sh. në teknikën e
deformimit për sqarimin e plascitetit.
Kërkesat teknike për materialet që aplikohen p.sh. në pajisjet e aeroplanëve, ose për
pajisjet nënujor të transportit, etj. kanë inkurajuar qarqet shkencore dhe profesionale në
kërkim të materialeve të bazuara në ndërtim strukturor që do të garantonin densitet të ulët,
që do të jenë me rezistent ndaj sforcimeve mekaniko-termike që do jenë të shtangët, rezistent
ndaj abrazionit dhe goditjes dhe jo lehtësisht të korrodueshëm dhe veti tjera. Materialet
polimere me vetitë e tyre shpesh herë nuk mund t’i plotësojnë këto kërkesat e teknike për tu
përdorur në rrethanat bashkëkohore dhe për këtë arsye përmirësimit të vetive fizike dhe
mekanike u shtohen atyre materialet të ndryshme qeramike në formë të fijeve: argjilë, di
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oksidi i silicit, bloza aktive, karboni i kalciumit etj. ose edhe nga për lidhjet e metaleve.
Materialet e këtilla të fituara me përzierjen e materialeve polimere (si material bazë) dhe
mbushësit fijor nga materialet qeramike quhen materiale kompozite.
Në projektimin e materialeve kompozite, shkencëtarët dhe inxhinierët kanë
kombinuar në mënyrë krijuese metale, qeramika dhe polimere të ndryshme për të prodhuar
një gjeneratë të re materialesh të jashtëzakonshëm. Shumë kompozite janë krijuar për të
përmirësuar kombinimet e karakteristikave mekanike si shtangësia, densiteti dhe
qëndrueshmëria në ambiente dhe temperatura të larta. [7] Materialet kompozite mund të jenë
të përbëra nga tre llojet e materialëve si ne (fig.2), por shumë kompozite janë të përbëra
vetëm nga dy faza, nga të cilat njëra quhet matricë, e cila është e vazhduar dhe rrethon fazën
tjetër, e quajtur fazë e shpërndarë. Ky do të ishte një kombinim i mrekullueshëm i vetive.
Materialet kompozite përveç që mund të jenë të përbëra nga materialet metalike,
polimere dhe qeramike, shumë kompozite mund të jenë të përbëra vetëm nga dy faza, nga
të cilat njëra quhet matricë, e cila është e vazhduar dhe rrethon fazën tjetër, e quajtur fazë e
shpërndarë.
Duke i zgjedhur me kujdes materialet për matricë dhe përforcim, mund të përfitohet një
material i përshtatshëm për situatën e nevojshme. Problemi kryesor zakonisht është çmimi i
lartë i materialeve bazë për përfitimin e tyre. Kompozitat formohen zakonisht nga dy
materiale përbërëse, njëra prej të cilave quhet matricë, kurse tjetra përforcim. Për përfitimin
e kompozitave, nevojitet së paku një nga të dy llojet përbërëse. Matrica e rrethon materialin
përforcues, duke i mbajtur pozitat e tyre relative. Përforcimi ia jep vetitë e tij fizike dhe
mekanike matricës, duke i përmirësuar ato të saj.
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Figura 2 Materialet kompozite

Matricat e shumë kompozitave të prodhuara për tregti prodhohen nga polimeret e quajtura
rrëshira. Ka rrëshira të llojeve të ndryshme, varësisht nga materialet bazë, si për shembull:
poliestri, vinil esteri, epoksi, fenolik, polimid, polamid etj. Sipas madhësisë për njësi të fazës
shpërndarëse (dispergjente), kompozitet mund të jenë: makro kompozite mikrokompozite
dhe nanokompozite. [7] Kompozitë tjetër moderne janë edhe nanotubat e karbonit. Ato janë
më të lehta se fibrat e karbonit, por edhe më të shtrenjta për t’u prodhuar. Por ato krijojnë
mundësinë e prodhimit të veturave dhe mjeteve tjera transportuese më të lehta të cilat do të
shpenzonin më pak karburant.
Shumica e materialeve kompozite tradicionale dhe atyre me veti të avancuara janë të përbëra
nga faza e quajtur matricë, e cila është e rrethuar nga faza tjetër e quajtur shpërndarëse.
Përformanca, vetitë dhe aplikimi i kompoziteve është në funksion te vetive të fazave
përbërëse i sasive të tyre relative dhe i gjeometrisë së fazës së shpërndarë. [8] “Gjeometria
e fazës së shpërndarë” ka kuptimin e formës dhe përmasës të grimcave, shpërndarjes dhe
orientimit të grimcave. Këto karakteristika janë paraqitur në figurën 3.
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Figura 3 Paraqitje skematike e karakteristikave të ndryshme gjeometrike dhe hapësinorë
që mund të ndikojnë në vetitë e kompoziteve. (a) përqendrimi, (b) përmasat, (c) forma, (d)
shpërndarja dhe (e) orientimi.
Faza matricë që nënkupton materialin bazë dallohet nga përforcuesi për nga fortësia dhe
ka për detyrë ta mbrojë fazën shpërndarëse nga ndikimet e jashtme, të siguron lidhje të mirë
me te. Po ashtu matrica ka për detyrë të siguron transmetimin e ngarkesave nga njëra pjesë
e përforcuesit në pjesën tjetër të

përforcuesit-fazës shpërndarëse si dhe të mbrojë

përforcuesin nga shkatërrimi.

Faza shpërndarëse, nënkupton përforcuesin në formë grimcave të imta ose fibrave të
shpërndara në brendësi të matricës, të cilat janë më të ngurtë dhe më të forta se materiali
bazë- matrica. Vetit e materialeve kompozite janë në funksion të gjeometrisë së fazës
shpërndarëse. “Gjeometria e fazës shpërndarëse” në këtë kontekst nënkupton formës dhe
madhësinë e grimcave – fibrave, shpërndarjen dhe orientimin e tyre. Kështu që projektimi
dhe dizajni i mirëfilltë i “gjeometrisë së fazës shpërndarëse” do të garantonte që kompoziti
te ketë fortësi dhe qëndrueshmëri të lartë. Qëndrueshmëria, moduli i elasticitetit dhe moduli
i prerjes varen shumë prej orientimit të fijeve-fibrave të kësaj faze. Vetitë mekanike të
kompozitit normal në kahun e fijeve janë të barabarta me vetitë mekanike të materialit bazë.
Në figurën 4 është paraqitur një skemë e thjeshtë e klasifikimit të materialeve kompozite me
tre ndarje kryesore: kompozite të përforcuara me grimca, të përforcuara me fibra dhe
strukturore; gjithashtu ekzistojnë të paktën dy nënndarje para secilit.
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Figura 4 Skemë klasifikuese për tipet e ndryshme të kompoziteve

Faza e shpërndarë për kompozitet e përforcuar me grimca është me përmasa te grimcës
afërsisht të njëjta në të gjitha drejtimet; faza e shpërndarë ka gjeometrinë e një fibre (do me
thënë raport të madh gjatësi/diametër) për materialet kompozite të përforcuara me fibra.
Kompozitet strukturore janë kombinime të kompoziteve dhe të materialeve homogjene.
Materialet kompozite janë trupa anizotropikë, vetitë e të cilëve varen prej drejtimit të
provës. Për këtë zhvillimi i kompoziteve e ka diktuar edhe zhvillimin e provave në mënyrë
që të gjenden të dhëna reale për llogaritje dhe konstruktim cilësor të detaleve.
Qëndrueshmëria, moduli i elasticitetit dhe moduli i prerjes varen shumë prej orientimit të
fijeve. Vetitë mekanike të kompozitit normal në kahun e fijeve janë të barabarta me vetitë
mekanike të materialit bazë. Moduli i prerjes arrin maksimumin kur drejtimi i ngarkesës dhe
i fijeve ndodhet nën këndin 45o, siç është treguar në fig. 5 fibra mund te jenë të radhitura
kontinualisht në formë një kohorë (a), të rastësisht radhitura në formë diskontinuale - (b), të
radhitura në shumë drejtime – (c) dhe të radhitura në mënyrë ortogonale - (d).
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Figura 5 Radhitja e fibrave në kompozite
Sipas materialeve të cilat shfrytëzohen kompozitet mund të jenë materialet e përforcuara me
fibra të cilat përmbajnë një fibër të hollë shumë solide por e brishte në një masë themelore
më të butë por duktile ose siç është rasti i kompozitit “beton me çelik”, në të cilën në ndonjë
konstruksion çeliku i pranon sforcimet në tërheqje, kurse betoni sforcimet në shtypje, por
edhe materialet sipërfaqja e të cilave për tu mbrojtur nga korrozioni veshët me shtresa
mbrojtëse (emajlimi). Sikur që është dhënë në fig.6 ekzistojnë edhe grupet e materialeve të
cilat mund të vendosën në mes të këtyre grupeve siç mund të jenë: gjysmëpërçuesit
(inorganik) si materiale të elektronikës gjendet ndërmjet metaleve dhe materialeve qeramike,
silikonet të cilat prodhohen si vaj gome ose rrëshirë, mund të vendosën ndërmjet materialeve
qeramikë dhe atyre artificiale.
Kompozitet me grimca të mëdha - konsiderohen disa materiale polimere, tek të cilët janë
shtuar mbushësit. Mbushësi modifikojnë ose sigurojnë vetitë e materialit dhe/ose
zëvendësojnë një pjesë të volumit të polimerit me një material më pak të kushtueshëm–
mbushësi. Por edhe betoni është një nga kompozitet e zakonshëm me grimca të mëdha, i
përbërë nga çimentoja (matrica), dhe rërë e zhavorr (grimcat). Ndërsa kermetet janë grup i
kompoziteve me grimca të mëdha të cilat janë përdorur për të tre tipet e materialeve (metale,
polimere dhe qeramika). Kermetet (metale-qeramikat) janë shembuj të kompoziteve
qeramikë-metal. si p.sh: karbur tungsteni WC ose karbur titani TiC, të mbështjella nga një
matricë metali si karbon monoksid Co ose nikel Ni. Këto kompozite përdoren gjerësisht si
vegla prerëse për çeliqet e përforcuar. Grimcat e forta karbure sigurojnë sipërfaqen prerëse,
por duke qenë ekstremalisht të thyeshme ato vetë nuk janë të afta për të përballuar sforcimet
prerëse.
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Tenaciteti - përforcohet nga zhytja e tyre në një matricë plastike, e cila izolon grimcat karbure
nga njëra-tjetra dhe parandalon përhapjen e çarjes nga grimca tek grimca. Të dyja dhe matrica
dhe fazat e grimcave janë mjaft refraktare për të përballuar temperaturat e larta të gjeneruara
nga veprimi i prerjes mbi materialet që janë ekstremalisht të forta.
Karburi i cementuar WC-Co - Përdoret fraksion volumi relativisht i madh i fazës së
grimcave, shpesh kalon 90% volum; kështu që veprimi abraziv i kompozitit maksimizohet.
Një foto mikrografi e karburit të cementuar WC-Co është treguar në fig. 6.

Figura 6 Foto mikrografi e karburit të çimentuar WC-Co. Zonat e ndritshme janë matrica e
kobaltit; zonat e errëta janë grimcat e karbur tungstenit. 100X

Elastomerët dhe plastikët shpesh përforcohen me materiale grimcore të ndryshme. P.sh.
karboni i zi, i cili, përbëhet nga grimca shumë të vogla dhe sferike kryesisht të karbonit C, të
prodhuara nga djegia e gazit natyror në një atmosferë që ka furnizim të kufizuar ajri.
Betonet janë shembulli më tipik i kompoziteve të përforcuara më grimca të mëdha, ku rolin
e fazës shpërndarëse e luan çimentoja e cila përkufizohet si një lidhës hidraulik, i cili pasi
përzihet me ujin dhe agregatin – material qeramikë, ngurtësohet si pasojë e reaksioneve
kimike që krijohen ndërmjet çimentos-agregatit -ujit dhe pas ngurtësimit është në gjendje të
ruaj qëndrueshmërinë dhe nëse bashkëvepron me ujin.
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Figura 7 Mikrografi elektronike që tregon grimcat përforcuese sferike të karbonit të zi në
një komponent të një sipërfaqeje gome sintetike.

Kompozitet e përforcuara me shpërndarje (dispersion)
Metalet dhe për lidhjet e metaleve mund të përforcohen dhe t’u rritet qëndrueshmëria
nëpërmjet shpërndarjes uniforme të grimcave të imta të një materiali inert dhe shumë të fortë
në disa përqindje volumore. Faza e shpërndarë mund të jetë metalike ose jo metalike;
përdoren shpesh oksidet e materialeve. [9] Një nga kompozitet e veçanta të këtij lloji është
Nikel-toria i dispersuar (TD), ku qëndrueshmëria në temperaturë të lartë e për lidhjeve të
(Ni) mund të rritet shumë nëpërmjet shtesës së rreth 3% toria (ThO2) si grimca të shpërndara
imët.
Një artikull i përbashkët që paraqet disa kërkesat interesante materiale të pronës është enë
për pije të gazuara.
Materiali të përdorura për këtë aplikim duhet të plotësojnë sa vijon kufizimet:
(1) të sigurojë një pengesë për kalimin e dioksidit të karbonit, i cili është nën presion në
enën;
(2) të jenë jo - toksike, jo reaktive me pije, dhe, mundësisht të reciklueshme;
(3) të jenë relativisht të fortë dhe të aftë për të mbijetuar një rënie nga një lartësi prej disa
këmbësh kur përmban pije;
(4) të jetë i lirë dhe kostoja për të fabrikuar forma e fundit duhet të jetë relativisht e ulët;
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(5) nëse është optikisht transparent, të mbajë qartësinë e saj optike; dhe
(6) të aftë për tu prodhuar ngjyra të ndryshme dhe / ose të aftë për t'u stolisur etiketat
dekorative.
Tabela 1 Karakteristikat e disa materialeve përforcues fibra
Materiali

Graviteti

Qëndrueshmër

Qëndrueshmë Moduli i

Moduli

specifik

ia ne tërheqje

ria specifike

elasticitetit

specifik

[GPa(10 psi)]

( GPa)

[GPa(10 psi)]

(GPa)

Grafit

2.2

20

9.1

700

318

Nitrur silikoni

3.2

5-7

1.56-2.2

350-380

109-118

Oksid alumini 4.0

10-20

2.5-5.0

700-1500

175-375

Karbur

20

6.25

480

150

3.2

silikoni
Fibra
Oksidi alumini 3.95

1.38

0.35

379

96

Aranid

1.44

3.6-4.1

2.5-2.85

131

91

Karbon

1.78-2.15

1.5-4.8

0.70-2.70

228-724

106-407

E- qelqi

2.58

3.45

1.34

72.5

28.1

Bor

2.57

3.6

1.40

400

156

Karbur silikon

3.0

3.9

1.30

400

133

UHMËPE

0.97

2.6

2.68

117

121

2.39

030

210

26.6

(Kevlar49)

(Spectra900)
Tabela metalike
Çelik

me 7.9

qëndrueshmi
te lartë
Molybdenum

10.2

2.2

0.22

324

31.8

Tungsten

19.3

2.89

0.15

407

21.1
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Të tre llojet kryesore të materialit – metal (alumini), qeramike (qelqi) dhe polimer (poliester
plastike) - përdoren për pije të gazuara kontejnerë (për fotografitë e hapjes së kapitullit për
këtë kapitull). Të gjitha këto materiale nuk janë toksike dhe jo reaktive me pije.
Përveç kësaj, secila materiali ka pro dhe kundra. Për shembull, aliazh alumini është
relativisht i fortë (por lehtë i dhëmbëzuar), është një barrierë shumë e mirë për përhapjen e
dioksidi i karbonit, riciklohet lehtë, pijet janë ftohur shpejt, dhe etiketat mund të pikturuar
mbi të saj sipërfaqe.
Nga ana tjetër, kanaçe janë optikisht të errët dhe relativisht të shtrenjtë për të prodhuar. Gotë
është i papërshkueshëm nga kalimi i dioksidit të karbonit, është një material relativisht i lirë,
mund të riciklohet, por ajo çarje dhe thyer lehtë, dhe shishe qelqi janë relativisht të rënda.
Ndërsa plastike është relativisht të fortë, mund të bëhen optikisht transparente, është e lirë
dhe e lehtë, dhe është e reciklueshme, atë nuk është aq e papërshtatshme për kalimin e
dioksidit të karbonit si alumini dhe qelqi.
Për shembull, ju mund të ketë vënë re se pijet në alumini dhe kontejnerët e qelqit mbajnë
karbonizimin e tyre d.m.th. "Fizz") për disa vite, ndërsa ato në dy litra shishe plastike brenda
pak muajsh.
Nanotubet e karbonit
Nanotubet e karbonit tregojnë potencial, por gjithashtu shumë sfida, për prodhimin e
elasticitetit elektronik të veshur, sipas një hulumtimi në Shkencën dhe Teknologjinë e
Materialeve të Avancuara. [10]
Shkencëtarët po zhvillojnë pajisje optoelektrike fleksibël, të zgjerueshme dhe të vishet, të
tilla si sensorët e trupit që mund të sigurojnë monitorim të vazhdueshëm të presionit të gjakut
të një personi. Megjithatë, juria është ende jashtë në materialet më të mira për t'u përdorur
për prodhimin e këtyre pajisjeve. Nanotubet e karbonit (CNTs) tregojnë premtime dhe disa
sfida.
Ying Zhou dhe Reiko Azumi nga Instituti Kombëtar Japonez i Shkencave dhe Teknologjive
të Avancuara Industriale shqyrtuan hulumtimet më të fundit mbi përdorimin e nanotubeve të
karbonit në prodhimin e një komponenti të rëndësishëm të pajisjeve optoelektrike të quajtura
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filma transparente përçuese (TCF). Këto janë filma të hollë të një materiali që është optikisht
transparent dhe elektricist përçmueshëm. Tregu për TCFs pritet të arrijë në 1.2 miliardë
dollarë deri në vitin 2025. Aktualisht, ato prodhohen me oksid kallaj indium (ITO), i cili ka
avantazhin e pronave të shkëlqyeshme elektrike përçuese, por disavantazhin e fleksibilitetit
të dobët, duke e bërë të papërshtatshëm për pajisjet e veshura.
Hulumtuesit po hetojnë disa alternative të ITO për prodhimin e TCFs. Pajisjet me bazë
nanotube të karbonit janë ndër ato që tregojnë premtime. CNT janë tuba cilindrikë nanosized
me përçueshmëri të lartë teorike elektrike. CNT kanë rënë në çmim për shkak të
komercializimit të tyre për aplikime të tilla si sistemet e filtrimit të ujit, pajisjet sportive,
bateritë dhe përçuesit, për shembull, dhe çmimet mund të zvogëlohen më tej duke
përmirësuar proceset e prodhimit.
Pajisjet sensing, të tilla si panelet e prekura me prekje, janë aplikacioni më premtues për
filma të përçueshëm transparentë me bazë CNT. Dy kompani në Japoni po përdorin CNT për
të prodhuar panele prekëse për elektronikë të lëvizshme. LEDs organikë (OLEDs), të cilat
tashmë përdoren për prodhimin e ekraneve televizorë hollë, të lehta dhe më efikas, janë një
kërkesë tjetër premtuese për TCF-të me bazë CNT. Por materialet e tjera të përdorura në
prodhimin e tyre, të tilla si nanoviret e metaleve, kanë përçueshmëri dhe transparencë më të
lartë dhe kështu rezultojnë në një performancë më të mirë. [11]
"Bazuar në pasqyrën e fabrikimit, pronave dhe aplikacioneve të mundshme të TCF-ve të
bazuara në CNT, mund të konkludohet se TCF-të e tanishme me bazë CNT ende nuk i
plotësojnë kërkesat e përformancës / kostos për përdorim industrial," shkruani studiuesit në
shqyrtimin e tyre botuar në revistën Science and Technology of Advanced Materials. Kostot
e prodhimit duhet të reduktohen ndërkohë që përçueshmëria dhe transparenca e tyre duhet të
përmirësohen, thonë ata.
Hulumtuesit rekomandojnë hetimet e ardhshme mbi fleksibilitetin dhe shtrirjen e TCF-ve të
bazuara në CNT duke përmirësuar prodhimin dhe përçueshmërinë e tyre për t'i bërë ata
pretendonte të denjë për opt elektronikë të veshur.

Vetitë e materialeve kompozite
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Materialet kompozite janë trupa anizotropikë vetitë e të cilëve varen prej drejtimit të provës.
Për këtë zhvillimi i kompoziteve e ka diktuar edhe zhvillimin e provave në mënyrë që të
gjenden të dhëna reale për llogaritje dhe konstruktim cilësor.
•

Qëndrueshmëria,

•

Moduli i elasticitetit dhe

•

Moduli i prerjes varen shumë prej orientimit të fijeve.

Vetitë mekanike të kompozitit normal në kahun e fijeve janë të barabarta me vetitë mekanike
të materialit bazë. Moduli i prerjes arrin maksimumin kur drejtimi i ngarkesës dhe i fijeve
ndodhet nën këndin 45%.
Vetitë e kompoziteve varen prej llojit të masës plastike dhe të mbushësit aktivë si dhe prej
raportit të masës dhe mënyrës së prodhimit. Numri i madh i masave plastike dhe mbushësve
me veti të ndryshme bën të mundshëm përfitimin e numrit të madh të kompoziteve.
Pos vetive mekanike duhet t’i kemi parasysh edhe vetitë fizike.
Për shkak të numrit atomik të materialit bazë dhe të fijeve, kompozitet kanë depërtueshmëri
të mirë të rrezeve jonizuese. Kompozitet nuk janë magnetike, kanë rezistencë të lartë në
lakim.
Materialet mund të ndahen në tre grupe të mëdha sipas vetive të tyre karakteristike:
•

Kompozite me rrjetë (matrice) metalike

•

Kompozite me rrjetë (matrice) qeramike

•

Kompozite me rrjetë (matrice) polimere

Metalet

Janë përçues te mirë të elektricitetit, e reflektojnë dritën, në temperatura të ulëta mund të
deformohen në mënyrë plastike dhe në të shumtën e rasteve kimikisht nuk janë aq të
qëndrueshme.
Në këtë grup bëjnë pjesë:
•

Materialet metalike me bazë hekuri

•

Metalet metalike jo hekurore dhe lidhjet e tyre.

Materialet metalike dhe të kombinuara
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Metalet përbëjnë më shumë se 75% të elementeve kimike. Në koren e Tokës gjendet sasia
më e madhe e metaleve të cilat përbëjnë 2/3 e të gjitha elementeve kimike që njihen deri më
sot. Një numër të vogël metalesh, si p.sh, ari, argjendi dhe bakri i hasim në gjendje natyrore,
ndërsa pjesën më të madhe të tyre e gjejmë të lidhur me materiale të tjera duke formuar
okside, sulfure, karbonate etj. Metalet si : ari, argjendi, hekuri, etj. janë zbuluar më herët. Në
teknikë, metale quajmë ato materiale të cilët kanë aftësi të ndryshimit plastik të formës.
Metale janë trupat e shndritshëm, të cilët mund të farkëtohen. Këtë veti nuk e kanë vetëm
metalet e pastër, por edhe lidhjet e tyre. Përveç shkëlqimit metalik, metalet kanë aftësi të
mirë të përçueshmërisë së elektricitetit dhe nxehtësisë. Metalet janë shumë të përhapura në
natyrë. Nga 102 elemente kimike, 80 prej tyre bëjnë grupin e metaleve, ndërkohë që vetëm
rreth 16 prej tyre përdoren praktikisht (Fe, Cu, Al, Ni, Cr, Mo, Ë, V, Co, Cd, Ti, Sn, Zn, Sb,
Mg, Mn). Megjithatë, në industri nuk përdoren metale të pastra, por kryesisht, lidhje të tyre
sepse kanë veti mekanike më të mira. Roli i metaleve dhe lidhjeve është i rëndësishëm,
meqenëse përdoren në sasi të mëdha në industrinë e ndërtimit të makinave, në transport dhe
në sektorë të ndryshëm të ekonomisë. Në sajë të vetive të tyre, metalet së bashku me lidhjet
e tyre janë materialet që përdoren më shumë. Përdorim më të gjerë ka hekuri dhe lidhjet e tij
në shumicën e konstruksioneve metalike.
Metalet kanë gjetur fushë të gjerë përdorimi për zgjidhjen e mjaft problemeve konstruktive,
sepse kanë karakteristika të larta të rezistencës dhe që janë të afta për të reaguar njëlloj ndaj
sforcimeve të ndryshme. Ndërsa betoni ofron një rezistencë të lartë në shtypje dhe shumë të
vogël në tërheqje, metalet përkundrazi rezistojnë njëlloj si në shtypje ashtu dhe në tërheqje.

Vetitë e metaleve

Për të përcaktuar llojin e metalit prej të cilit duhet të punohet detali, është e nevojshme të
dihen vetitë fiziko-kimike, mekanike dhe teknologjike te metalit.Vetitë fizike të metaleve
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janë: dendësia, shkrishmëria, përcjellshmëria e nxehtësisë dhe elektricitetit, bymimi dhe
tkurrja, nxehtësia specifike, aftësia magnetike, pesha specifike, ngjyra etj.
Vetitë kimike të metaleve janë: oksidues mëria, tretshmëria, gërryerja nga veprimi i acideve,
bazave e kripërave, etj.
Vetitë mekanike të metaleve janë:
qëndrueshmëria - vetia që ka metali për t’u qëndruar forcave të jashtme pa u shkatërruar
fortësia - vetia që ka metali për t’i kundërvepruar ndërhyrjes në të një trupi tjetër shumë më
të forte; elasticiteti - vetia që kanë metalet ose lidhjet e tyre të rimarrin trajtën dhe përmasat
e tyre fillestare pas heqjes së forcave të jashtme që kanë shkaktuar deformimin;
plasticiteti - aftësia që ka metali të deformohet pa u shkatërruar nga veprimi i forcave të
jashtme dhe aftësia për ta ruajtur trajtën e re edhe pas heqjes së këtyre forcave;
qëndrueshmëria ndaj goditjeve - vetia e metaleve për t’i qëndruar shkatërrimit nga ngarkesat
goditëse.
Vetitë teknologjike të metaleve janë:
Rrjedhshmëria - aftësia e metalit që në gjendje të lëngët të mbushë mirë formën, duke dhënë
derdhje të plotë.
Farkëtueshmëria - aftësia e metalit, që në gjendje të nxehtë ose të ftohtë, nën veprimin e
forcave të jashtme të ndryshojë trajtën dhe ta ruajë atë pa u shkatërruar.
Saldueshmëria - aftësia e metaleve për të krijuar bashkime të qëndrueshme, me nxehje lokale
deri në gjendje plastike ose të shkrirë, duke ushtruar ose jo forca të jashtme.
Kalitshmëria - është aftësia që kanë metalet ose lidhjet e tyre për të fituar fortësi të madhe
pas nxehjes dhe ftohjes së menjëhershme e të shpejtë në mjedise të caktuara ftohëse.
Përpunueshmëria në prerje - është aftësia që kanë metalet ose lidhjet e tyre për t’u përpunuar
me vegla prerëse(thika, freza, shpuese, etj.)
Derdhja - aftësia e metalit për të marrë formë në format përkatëse pa u dëmtuar.
Stabiliteti në fërkim - aftësia e metalit që t’i rezistojë fërkimit, d.m.th. që mos t’i ndryshojë
dimensionet edhe pse fërkohet vazhdimisht gjatë punës.

Klasifikimi i metaleve
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Metalet ndryshojnë nga njëri – tjetri.
Ato klasifikohen në:
Metale të zeza, të cilat kanë ngjyrë të mbyllët të hirtë, temperaturë të lartë të shkrirjes dhe
fortësi të madhe. Në këtë grup bëjnë pjesë: ferometalet si hekuri, nikeli, mangani dhe kobalti.
Përfaqësuesi tipik i metaleve të zeza është hekuri.
Metalet që shkrihen me vështirësi, te cilat e kanë temperaturën e shkrirjes me të lartë se të
hekurit 1539°C.
Metalet që shkrihen lehtë: zinku, kadmiumi, zhiva, indiumi, plumbi, bizmuti, taliumi, kallaji,
antimoni si dhe metalet me veti të dobëta metalike: germaniumi dhe galiumi.
Metale me ngjyra, konsiderohen metalet me ngjyrë të kuqe, të verdhë dhe të bardhë. Këto
metale kanë veti më të mira plastike, fortësi të vogël dhe temperaturë të ulët të shkrirjes.
me përfaqësues tipik bakrin. Në këtë grup të metaleve bëjnë pjesë: Metalet e pasur, ari,
argjendi, platini, si dhe metalet që bëjnë pjesë në grupin e platinit: paladiumi iridiumi, radiumi,
osmiumi dhe ruteniumi.
Metalet e lehta: alumini, beriliumi, magneziumi
Metalet e rrallë, këto metale kanë veti kimike shumë të ngjashme, ndërsa vetitë fizike të
ndryshme. Këto metale në natyrë gjenden së bashku dhe është vështirë të ndahen.

Materialet Qeramike
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Janë materiale inorganike të përbërë nga element metalikë dhe jo metalikë të lidhura
kimikisht ndërmjet tyre. Pjesa më e madhe e materialeve qeramike zotëron fortësi të lartë,
rezistencë në temperature te larta, por kanë prirjen të jenë të thyeshëm. Së fundi, janë
zhvilluar materiale të reja qeramike për aplikime të karakterizuara nga densiteti i vogël,
rezistencë të lartë, fortësi të lartë, qëndrueshmëri të mirë ndaj nxehtësisë, kapacitet izolues,
koeficiente të vogël fërkimi.

Qeramika
Qeramika Teknike

Qeramika për Amvisni
Qeramika Dekorative
Qeramika për enë
Qeramika Sanitare

Qeramika Funksionale
Izolatorë
Bërthamë bobine
Shtupues
Proteza nyjash –ije

Qeramika Strukturore
Lopata turbine
Ventile
Shkëmbyes termik
.......

Vetit kryesore që kërkohen
Ngarkesat
Termike
Kimike
Tribologjike

Ngarkesat
Porcelani
Prodhime guri
Steatit
Cordierit
Prodhime qelqi

Funksionet
Elektrike
Magnetike
Tribologjike
Biologjike

Funksionet
Oksid Alumini
Oksid Zirkoni
Oksid Titani
Oksid magnezi
Oksid berilium
Ferrite
Titanate

Ngarkesat
Mekanike
Termike
Kimike
Tribologjike

Ngarkesat
Karboni
Karbit silici
Bor -karbid
Nitrid –silici
Bor –nitrid
Nitrid –alumini
Titan –borid
Silicid -Molibden
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Janë përçues të dobët elektrik, shpesh të tejdukshëm, nuk mundtë deformohen në mënyrë
plastike dhe shpesh kimikisht shumë të qëndrueshëm, ato shkrihen në temperatura të larta.
Në këtë grup bëjnë pjesë:
•

Qeramika okside

•

Qeramika jo okside

Termi qeramikë rrjedh nga greke “keramos” me të cilën grekët e vjetër quanin prodhimet
argjilore të pjekura (sinteruara), ndërsa aktualisht

me termin qeramikë nënkuptohen

materialet inorganike jo metalike që karakterizohen me shkatërrim (thyerje) të brishtë
(frazhile), pa prani të deformimit plastik (të kthyeshëm - i reversibil). Ky përkufizim
justifikohet edhe nga struktura që karakterizohet me lidhje joni ke ose ngandonjëherë kova
lente dhe nga qëndrueshmëria dhe fortësia e lartë.

Figura 8 Skema e procesit teknologjik te prodhimit te produkteve te qeramikës

Materialet Polimere

Janë përçues të dobët të elektricitetit, të brishtë në temperatura të ultë, por në temperatura të
larta mund te deformohen në mënyrë plastike, kimikisht të qëndrueshëm në ajër në
temperatura të mjedisit, kanë një dendësi të ulët dhe shkrihen ose zbërthehen në temperatura
relativisht të ultë. Ne këtë grup bëjnë pjesë:
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•

Duroplasti

•

Goma

•

Termoplasti

Prej metaleve, jometaleve dhe materialeve natyrore mund të fitohen materialet kompozite.

Figura 9 Materialet kompozite
Materialet dhe ndarja e tyre

Tre grupet e materialeve dallohen parimisht nëpërmjet ndërtimit të atomeve të tyre.
Katër grupet e materialeve. Materialet kompozite përbëhen kryesisht prej komponentëve të
grupeve të ndryshme. Gjysmëpërçuesit dhe silikonet nuk mund të përfshihen në kuadër të
këtyre katër grupeve.
MM-metalet: lidhja metalike

Grupi i materialeve të hekurit

Dallohet nëpërmjet rëndësisë së tyre tekniko ekonomike, në grupin qendror të materialeve
metalike. Pjesa përbërëse e tyre është hekuri, i cili si hekur i pastër e ka vetëm rëndësi të
kufizuar teknike (si material magnetik). Ndryshe shumëllojshmëria e materialeve të hekurit
është e mundur duke u bazuar pjesërisht në ndryshimet kualitative dhe pjesërisht në

24

ndryshimet kuantitative, të cilat i pëson hekuri nëse përmban karbon. Këtu bëjmë fjalë për
sistemin prej dy materieve hekuri karbon, si bazë për këtë grup të materialeve.

Prej tij dallohen:
•

Giza (me përmbajtje të karbonit prej 2 deri 6 % peshore).

•

Çeliku (me përmbajtje të karbonit prej 0.03 deri 2% peshore).

Si giza ashtu edhe çeliku përmbajnë sipas rregullës edhe pjesë tjera përbërëse si: Si; Mn; Ni;
Cr; Mo; nëse pjesa e tyre kapërcen vlerën për 5%atëhere kemi të bëjmë me çeliqe të lidhura
(p.sh. “çeliku fisnik i pa korrodueshëm” me 18% Cr dhe 8% Ni).
1.8 Materialet me ngjyra
Në pikëpamje kimike këtu përfshihet një pjesë e madhe elementeve të sistemit periodik
Këtu mund të përmendet edhe nëngrupi i këtyre elementeve:
•

Metalet e lehta (Be, Mg, Al, dhe legurat e tyre).

•

Metalet fisnike (Ag, Au, Pt, Rh dhe legurat e tyre).

•

Metalet me temperature të larta të shkrirjes (W, Ta, Nb...)

Nëngrupe formojnë elementet të cilat kanë veti të ngjashme ose janë me rëndësi tekniko-ekonomike :
•

Bakri dhe lidhjet e bakrit;

•

Plumbi, kallaj dhe zinku;

•

Titani, zirkoniumi dhe shumë të tjerë.

Në grupin e lidhjeve të bakrit bëjnë pjesë pjesërisht edhe filet e historisë së hershme, bronzet
(Cu-Sn; Në kohën e re bronza e beriliumit Cu-Be) dhe tunxhi (Cu-Zn) që kanë emrat e vetë
të lidhjeve.

2

KOMPOZITET ME VETI TE AVANCUARA
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Konceptet themelore
Materialet me vetitë avancuara kompozite, dhe në këtë kontekst kompozitet e përforcuara
me dispersion (shpërndarje), kompozitet e përforcuara me fibra dhe rrëshirat epokside janë
grupi më kompleks i kompoziteve me veti të avancuara te cilat kanë gjetur përdorim të gjerë
në industri. [12] Ekonomia bashkëkohore nuk mundë të paramendohet pa aplikimin
materialeve kompozite me veti të avancuar dhe në këtë rast përparësi gjatë aplikimit kanë
gjetur kombinimi i materialeve me fazën matricë metal dhe fazën shpërndarëse fibra
polimere-plastike. Këto kompozite kanë gjetur përdorim të gjerë, ngase materialet e përdorur
për fibra përforcuese kanë qëndrueshmëri të lartë jo vetëm në tërheqje, por edhe veti tjera
fiziko-mekanike të cilat kanë mundësuar performancën të lartë teknike. Materialet që
klasifikohen si fibra, janë polikristalore ose amorfe dhe kanë diametra të vegjël; materialet
fibra përgjithësisht janë ose polimere por në disa raste mund të jenë edhe qeramike p.sh
polimeri aramid, qelqi, karboni, bori, oksid alumini dhe karbur i silicit. [13]
Materialet kompozite me veti të avancuara transportues kanë një përdorim të gjerë në aero
industri, industrinë detare, në industrinë e minierave, ushqimore, kimike, në ndërtimtari,
energjetikë, automobilizëm si dhe në shumë degë të tjera ekonomisë. Këto lloje materialesh
kanë përparësi ndaj materialeve tjera, vështruar nga konteksti i jetë gjatësisë, përformancës
teknike, kostove prodhuese, komoditetit ekspolatues, im pakteve mjedisore etj.
Në këtë punim do të përshkruhen disa nga llojet e kompoziteve me veti të avancuar, me
vështrim të veçante do të shqyrtohen; mënyrat e përftimit të tyre, struktura, korrelacioni në
mes vetive dhe kostove të përftimit dhe varësisht prej gjendjes fillestare të komponentëve
përbërës të fazave matricë dhe fazës shpërndarëse - fibrave do të diskutohen edhe mënyrat
e ndryshme të korrektimit të vetive me diskutim të zgjerimit të fushave të aplikimit të tyre.
[14] Gjatë këtij studimi do të përpiqemi të dhamë informacione dhe vlerësime të
mjaftueshme profesionale-shkencore mbi proceset dhe metodat e; përgatitjes dhe përzierjes
së fazave të materialeve, krahasimi i vetive mekanike, matjet e korrelacionit;
qëndrueshmërisë ndaj dendësisë; stabiliteti përmasorë, rezistenca ndaj temperaturës dhe
korrozionit si dhe vetit tjera që kanë ndikim në kosto dhe mundësi aplikimi.
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Gjysmëpërçuesit
Zënë një vende të ndërmjetshëm në mes të metaleve dhe jometaleve: Silici, dhe Germaniumi,
si dhe ata me strukturë të ngjashme, të ashtu quajturit kompozimet e grupit të III - V si
Galimarsedini (Ga As) dhe idniumantimoniti (In Sb).
Meqë nuk e kanë përçueshmërinë metalike, këto nuk mund të futën në grupin metaleve

Materialet jo metalike inorganike

Është një emërtim relativisht i ri, se a do të aprovohet kjo do të tregon e ardhmja. Lëmi
qelqi dhe qeramika mbulon pjesën më të madhe të këtij grupi të materialeve.
Kjo përmban lloje të ndryshme të materialeve:
•

Qelqi (posaçërisht në bazë të SiO2)

•

Qeramika silikate(porcelani, lloje qeramike etj.)

•

Oksid qeramika(oksidi i aluminit, pajisje elektronike, di oksidi i uranit si material
bërthamor).

•

Materialet ndërtimore dhe mjetet lidhëse (tjegullat, betoni, guri gëlqeror, çimentos)
Grafiti dhe thëngjilli artificial

Materialet artificiale

Të gjitha materialet e përmendura gjerë më tani në të vërtet mund të numërohen në grupin e
materialeve artificiale; sepse këto nuk gjenden sit ë tilla në natyrë. Materialet artificiale janë
në të vërtet të gjitha polimeritë larta të fituara në mënyrë sintetike.

Këtu bëjnë pjesë:
•

Elastomeret (elastet, materialet artificiale të ngjashme me gomën).

•

Teroplastet (materialet artificiale që mund të zbutën termikisht në mënyrë reversibile).

•

Duroplastet (materialet artificiale i reversibile që mund të formësohen; nuk mund të
zbutën në të nxehtë).
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Lëndët natyrore minerare

Përfaqësues me rëndësi të lëndëve minerare natyrore janë:
•

Asbesti (fije natyrore të padjegshme)

•

Liskuni (mund të ndahet deri në pllakëza të holla)

•

Safiri, Rubini, Diamanti(si materiale sot fitohen kryesisht në mënyrë sintetike).

•

Guri natyror(guri kuarcor, granite, mermeri).

Lëndët natyrore organike

Materiet më të rëndësishme natyrore organike që përdorën si materiale janë:
•

Druri

•

Kauçuku

•

Fijet natyrore

Materialet kompozite

Materialet kompozite janë si p.sh. materialet e përforcuara me fibra të cilat përmbajnë një
fibër të hollë shumë solide por e brishte në një masë themelore më të butë por duktile, ose
betoni me çelik, në të cilën në ndonjë konstruksion, çeliku i pranon sforcimet në tërheqje,
kurse betoni sforcimet në shtypje, por edhe materialet sipërfaqja e të cilave për tu mbrojtur
nga korrozioni veshët me shtresa mbrojtëse.
Sikur që është dhënë në fig. ekzistojnë edhe grupet e materialeve të cilat mund te vendosën
nëmës të këtyre grupeve: gjysmëpërçuesit (inorganik) si materiale te elektronikës gjendet
ndërmjet metaleve dhe materialeve qeramike, silikonet të cilat prodhohen si vaj gome
ose rrëshirë, mund te vendosën ndërmjet materialeve qeramikë dhe atyre artificiale.
Materialet kompozite fitohen më kombinimin e materialeve të grupeve të ndryshme por edhe
prej grupeve të njëjta.
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Përforcimin e materialeve me ndihmën e fijeve e gjejmë edhe ne natyre, si në boten bimore
ashtu edhe në atë shtazore. Trungu i disa bimëve dhe eshtrat e disa shtazëve janë te
përforcuara me fije që u japin anizotropinë dhe shumëfish e rrisin rezistencën ndaj
ngarkesave të jashtme. [15]
Edhe popujt primitivë e kanë vërejtur përforcimin dhe për lidhjen materialit ekzistues me fije.
P.sh. muret që lyheshin me baltë janë lidhur dhe përforcuar me fije kashte.
Materialet që nevojiten në aero hapësirën, përdorime nënujore dhe të transportit. P.sh:
inxhinierët e avionëve janë në kërkim të materialeve strukturore që kanë densitet të ulët, janë
të fortë, të shtangët, rezistencë ndaj abrazionit dhe goditjes dhe jo lehtësisht të korrodueshëm.
Ky do të ishte një kombinim i mrekullueshëm i vetive.
Zakonisht, materialet e forta janë relativisht të dendur, gjithashtu, rritja në qëndrueshmëri
dhe në shtangësi zakonisht shoqërohet me ulje të qëndrueshmërisë në goditje. Kombinimet
dhe diapazonet e vetive të materialeve janë zgjeruar nëpërmjet zhvillimit të materialeve
kompozite. [3]
Material kompozitë konsiderohet çdo material, që manifeston proporcion të dukshëm si të
vetive të fazave përbërëse ashtu dhe të kombinimit më të mirë të vetive që realizohen.
Materialet kompozite mund të konsiderohen shpesh si grup i veçantë i materialeve që fitohen
me kombinimin e së paku dy materialeve me veti të ndryshme. Kështu fitohen materialet me
veti të reja, të cilat i kapërcejnë vetitë e pjesëve përbërëse të veçanta.
Materialet kompozite fitohen me kombinimin e materialeve të grupeve të ndryshme, por
mund të përfitohen edhe nga ato të grupeve të njëjta. Këto materiale nuk treten në njëratjetrën dhe nuk përzihen, pra mund të dallohen nga njëra-tjetra me sy të njeriut.
Shumë kompozitë gjenden në natyrë, si për shembull druri. Ai formohet nga celuloza dhe
lignini. Këto dy substanca të ndara janë shumë të dobëta, pos kur bashkohen formojnë një
strukturë stabile.
Kompozitë tjetër natyrale janë edhe eshtrat e njeriut. Ato përbëhen nga dy materiale:
hidroksiapatiti (hydroxyapatite), i cili është material i fortë, por i brishtë dhe kolagjeni, i cili
i vetëm është i dobët.
Kompozitat e para datojnë para mijëra vjetësh. Ndër kompozitat e para ishin tullat e
përfituara nga balta dhe kashta. Balta e tharë paraqet një material mjaft të fortë, por është jo
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elastik dhe thyhet lehtë nëse provojmë t’ia lakojmë. Kashta, nga ana tjetër, është e fortë nëse
e tërheqim nga dy anët, por mund të lakohet lehtë. Duke i përzier këto dy materiale, fitohet
një material i ri, i cili është i përshtatshëm për ndërtimin e tullave të qëndrueshme ndaj
tërheqjes dhe lakimit. Kompozitë tjetër e vjetër është edhe betoni. Ai përbëhet nga një
grumbull copërash të vogla apo gurë, cementi dhe rëra. Kohëve të fundit është zbuluar se me
përdorimin e telave ose shufrave, ai bëhet më rezistent ndaj lakimit. [16]
Kompozita e parë moderne ishte fibër-qelqi. Matrica në këtë material është plastikë, kurse
përforcimi është qelq, i cili është përpunuar në fije dhe nganjëherë edhe në një lloj pëlhure
të qelqit. Qelqi paraqet një material të fortë, pos shumë të brishtë, pasi mund të thehet shumë
lehtë nëse lakohet. Plastika në këtë rast i mbron fibrat e qelqit, duke e marrë një pjesë të
forcës, e cila vepron në të.

Figura 10 Struktura e materialit kompozitë

Produkti final duhet të përmbajë sa më shumë material përforcues dhe sa më pak material
matricor.
Sipas vetive të tyre karakteristike, materialet kompozite ndahen në tri grupe të mëdha:
•

Kompozitet me matricë metalike

•

Kompozitet me matricë qeramike

•

Kompozitet me matricë polimere

Kompozitet me matricë metalike (MMC) janë kompozita tek të cilat matrica përbëhet nga
një metal. Ato përdoren për shkak se janë shumë të qëndrueshëm ndaj temperaturave të larta,
janë të përpunueshëm/lakueshëm dhe të fortë. Problemet kryesore tek këto kompozita
qëndron tek pesha e tyre e madhe procesimi i tyre është shumë kompleks.
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Kompozitet me matricë metalike përdoren për antena, satelitë, kontakte elektrike, kushineta,
komponentë të cilat punojnë në temperatura të larta, etj.

Figura 11 Kompozitë me matricë metalike

Kompozitet me matricë qeramike (CMC) përdoren në temperatura shumë të larta, ku
kompozitet me matricë metalike nuk mund të përdoren, pasi shkrihet metali në strukturën e
tyre. Qeramika formohet nga alumini, silici, zirkoni dhe elemente tjera të nxjerra nga dheu i
rafinuar dhe rëra ose nga materialet sintetike si nitridi ose karbidi i silicit.
Vetitë e mira të kompoziteve me matricë qeramike janë qëndrueshmëria superiore ndaj
temperaturave shumë të larta, gërryerjes dhe korrozionit. Pengesa kryesore është brishtësia
e tyre. Ajo mund të zvogëlohet duke përdorur fibra ose fije floku si material përforcues.

Figura 12 Kompozitë me matricë qeramike
Materialet përforcuese tek këto kompozite mund të jetë edhe ndonjë metal apo qeramikë
tjetër. Përdoren në motorët e automobilave, mjete për mihje në ultësira nëndetare, mjete për
prerje, etj.
Kompozitet me matricë polimere (PMC) ndahen në dy grupe të mëdha: term sete dhe term
plaste. Termosetet formohen nga reaksionet kimike ir reversibile. Materiali kryesor i këtij
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lloji, i cili përdoret për matricë polimere, është epoksi. Termoplastet formohen me shkrirje
dhe ngrirje të serishme. Përdorimi i termoplasteve ka disa epërsi ndaj atij të termoseteve, për
disa arsye:
mund të ruhen në temperaturë të dhomës, përderisa termosetet duhet të ruhen në vende të
ftohta, që të mos shkaktohen reaksione kimike janë më të mira për ambientin, pasi mund të
riciklohen janë më të qëndrueshme ndaj thyerjes dhe tretësve. Mirëpo, termoplastet janë me
të shtrenjta se termosetet dhe nuk i përballojnë mirë temperaturat e larta.
Kompozitet me matricë polimere janë përçues të dobët të elektricitetit, të brishtë në
temperatura të ultë, por në temperatura të larta mund të deformohen në mënyrë plastike,
kimikisht të qëndrueshëm në ajër në temperatura të mjedisit, kanë një dendësi të ulët dhe
shkrihen ose zbërthehen në temperatura relativisht të ulta.

Figura 13 Kompozitë me matricë polimere

Materialet, të cilat përdoren për përforcime tek materialet kompozite, janë: fibrat, grumbuj
gurësh, shufra, tela dhe rrjeta çeliku, etj.
Nëse për materialet metalike, karakteristikat fiziko-mekanike marrin vlera të ndryshme në
vartësi të tipit të lidhjes, për materialet kompozite karakteristikat kryesore (përfshirë edhe
peshën specifike), ndryshojnë në mënyrë të ndjeshme, në varësi të përforcimit, përqindjes së
shkallës se ngopjes së xhamit (raporti xham/rrëshirë) dhe të procedurës së petëzimit
(laminazione) të kantierit. [17]
Në tabelën e mëposhtme është paraqitur një përmbledhje e karakteristikave mekanike të
çelikut, aluminit dhe të vetrorezinës.
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Tabela 2 Karakteristikat mekanike krahasuese te materialeve, metalike, lidhje te lehta,
kompozite
Materiali

Densiteti

[N/mm2]

(kg/dm3)

Moduli

i

elasticitetit

[mm]

E/y

Koha

e Kosto

[mm]

përpunimit

gjatësor E

te materialit

[N/mm2]

ne

e

materialit

kantier

(h/t)
Çeliku

i 7,85

500

21 00

6,50.1

2641

80-120

0.5$/LB

2,70.109

500-550

4$/LB

839

100-

1.8

Fibergl

130

$/LB

Asspoly

$8

Grafitë

$/LB

Epoxy

6

zakonshë

0

m Fe 42
Lidhje e 2.77

320

74 00

06

lehte
VTR

1,18.1

1550

190

13000

12.25

Një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm, i cili mund të orientojë në zgjedhjen e materialit, është
edhe problemi i kostos ekonomike. Në të përfshihen kostoja për lëndë të parë dhe ajo e
përpunimit të materialit. Kjo e fundit, nga ana tjetër, përfshin vështirësitë për përpunimin e
materialit dhe për pasojë edhe koston e makinerive përpunuese dhe të shkallës së
profesionalitetit të punëtorëve të kantierit.
Duke pasur parasysh të gjitha karakteristikat mekanike, ekonomike dhe shkallën e
mekanizimit të kantiereve, mund të themi se industria e mjeteve lundruese për qëllime
argëtimi, predominohet nga përdorimi i materialeve kompozite. Fusha e aplikimit të këtyre
materialeve orientohet veçanërisht në mjetet për barkat e shpejta. Megjithatë, evoluimi i
kompoziteve mund ta bëjë dominant këtë material edhe në tipet të tjera të anijeve, si ato të
peshkimit, anijet ushtarake etj.
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Figura 14 Krahasimi midis materialeve monolite konvencionale dhe kompoziteve

Në figurën jepet një krahasim midis strukturave metalike dhe të kompoziteve.
Një mjet me material kompozit, megjithëse përgjithësisht ka një kosto më lartë në blerje, ka
një vlerë reale të brendshme të mbetur në vitin e 15 të jetës, me më shume vite jetë të mbetura
për shfrytëzimin e tij dhe me pak përshkallëzim të kostos së mirëmbajtjes. Në figurën 19
paraqitet grafikisht vlera e mbetur e mjetit në vartësi të kohës së shfrytëzimit.
Nga një studim i kryer nga Sedish Defence Material, gjatë transformimit të disa anijeve
ushtarake me strukturë alumini, në anije për qëllime civile me material kompozit, ka rezultuar
një reduktim në LÇ (Life Cycle Cost) nga 5-21%. Po ashtu reduktim është konstatuar edhe në
koston e prodhimit në një masë që shkon nga 27-36%.
Këto ishin disa prej avantazheve kryesore të përdorimit të materialeve kompozite.
Megjithatë, mund të shtojmë se përdorimi i këtyre materialeve shfaqet me avantazhe edhe në
karakteristika të tjera si: Karakteristika jo magnetike; rezistenca ndaj zjarrit; përcjellshmëri
e vogël termike; rezistueshmëri e lartë elektrike; tejdukshmëri (diapozitiv) ndaj valëve
elektromagnetike; lehtësim të vogël ndaj valëve akustike; lehtësi përdorimi; lehtësi integrimi
me funksionet e mjetit.
Materialet kompozite ne baze te polisterit dhe fijeve qelqore

Zhvillimi i aviacionit dhe i aeronautikës në dekadat e fundit ka përshpejtuar hulumtimin
materialëve që pos qëndrueshmërisë së madhe të kenë dendësi të ulët. Masat plastike me
vetitë e tyre shpesh nuk mund t’i plotësojnë kërkesat e teknikes bashkëkohorë.
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Për këtë arsye masave plastike me qëllim të përmirësimit të vetive fizike dhe mekanike u
shtohen materialet e ndryshme mbushëse në formë të fijeve: argjilë, dioksidi i silicit, bloza
aktive, karbonati i kalciumit, etj. Materialet e këtilla të fituara me përzierjen e masave
plastike (si material bazë) dhe mbushësit fijor quhen materiale kompozite ose
shkurt kompozitë.

Masat plastike të armiruara

Rëndësi të veçantë si material konstruktues kanë kompozitet me bazë masë plastiket
përforcuara me fije që në praktikë njihen me emrin masat plastike të armiruara
Me armirim:
•

Përmirësohet qëndrueshmëria,

•

Moduli I elasticiteti

•

Qëndrueshmëria ne tërheqje

•

Qëndrueshmëria ndaj nxehtësisë etj.

Masa plastike qe përdoren më se shumti për prodhimin ekspozitave janë:

Figura 15 Masa plastike qe përdoren më se shumti për prodhimin ekspozitave
Kompozitet qelq-plastikë

Fibër qelqi te përforcuar me plastike dallohen kryesisht nga komponentët e tyre te cilat kanë
përmirësuar dukshëm rezistencën ne presion, lakimi, tërheqje. Gjithashtu mund te jene
izolatorë elektrik te karakterizuar nga një rezistence e larte kimike dhe termike.
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Fijet qe përdoren për armirimin e masave plastike prodhohen prej:

Figura 16 Fijet qe përdoren për armirimin e masave plastike

Përparësitë dhe disavantazhet e materialeve kompozite
•

Përparësitë

Kompozitat janë shumë të forta dhe të qëndrueshme, por kanë peshë shumë të vogël. Pra,
raporti fortësi-peshë është disa herë më i madh se ai tek alumini apo çeliku.
Vetitë lodhëse i kanë më të mira sesa materialet tjera inxhinierie.
Qëndrueshmëria e tyre është zakonisht më e lartë se ajo e shumicës së metaleve.
Ato mund të projektohen të tilla që të mos i nënshtrohen korrozionit.
Mund të formohen materiale me veti të veçanta, të cilat nuk mund të arrihen vetëm me
metale, polimere apo qeramika.
•

Disavantazhet

Kanë veti anizotropike. Kompozitet me matricë polimere janë të ndjeshme ndaj kimik aleve
dhe tretësve. Zakonisht kanë çmim të lartë.
Metodat e përfitimit dhe formësimit të kompozitave janë të ngadalshme dhe të kushtueshme.

Prodhimi i materialeve kompozite

Kompozitat mund të konstruktohen në dy mënyra:
Petëzim – ku shtresat janë të lidhura me njëra-tjetrën
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Konstruksioni “sandviç” – shtresat janë të lidhura me nga një faqe të hollë ndarëse

Figura 17 Petëzimi
Disa nga metodat e prodhimit janë:
•

Shtresimi me dorë

•

Shtresimi automatik

•

Dredhimi i fijeve

•

Tërheqja

Figura 18 Konstruksioni sandviç
Shtresimi me dorë

Është metoda më e thjeshtë e prodhimit të materialeve kompozite.
Së pari merret një kallëp, i cili lyhet me një material, në mënyrë që të mund të shkëputet
kompozita pasi përfundon procesi. Disa materiale për lyerje janë: silikoni, alkooli polivinili,
florokarburet, dhe tretës me bazë ujore.
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Në këtë kallëp vendoset një shtresë rrëshire, e cila duhet të lihet për t’u ftohur. Mbi të më pas
vendoset materiali përforcues, i cili zakonisht laget me rrëshirë të lëngët.
Materiali përforcues vendoset me dorë dhe shtypet mirë në anët e kallëpit.
Më pas shtohet rrëshirë dhe përforcues, derisa të arrihet trashësia e dëshiruar.

Figura 19 Shtresimi me dorë

Shtresimi automatik

Kur për shtresimin e materialeve bazë përdoren makinat, procesi quhet shtresim automatik.
Makinat për shtresim njëkohësisht vendosin disa shirita të materialit përforcues në matricë.
Këta shirita vendosen paralelisht me njëra-tjetrën.
Shpejtësia e vendosjes së këtyre shiritave është 15000-61000 mm / min. dhe saktësia e
vendosjes është rreth 2/5000 e milimetrit.
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Figura 20 Shtresimi automatik

Dredhimi i fijeve

Makinat për dredhim kanë disa pjesë. Një mandrinë vendoset horizontalisht mes dy pjesëve
mbajtëse dhe një vagon i vogël, në të cilën gjendet materiali përforcues, lëviz më shpejtësi
të sinkronizuar me mandrinën. Më pas një shtyllë dredhëse ose disa cilindra i vendosin disa
fije paralelisht, duke krijuar një shtresë të gjerë, e cila vendoset në mandrinë. Këto fije mund
të përdoren të lagura ose të thara.
Kur shiriti është i lagur, ai së pari kalon nëpër një pjesë të makinës, e cila e tensionon atë dhe
më pas kalon nëpër rrëshirë dhe pastaj pastrohet nga rrëshira e tepërt.
Në fund ai kalon tek matrica prej rrëshirës, e cila duhet të ketë viskozitet të ultë, në mënyrë
që të mos mbetet ajër brenda.
Dredhimi i fijeve të lagura është metoda më e lirë e dredhimit të fijeve.

Figura 21 Dredhimi i fijeve
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Tërheqja

Gjatë këtij procesi, fijet e materialit përforcues së pari kalojnë nëpër një sistem drejtues. Këto
fije janë të gjata dhe kanë forcë në tërheqje në drejtim gjatësor. Në mënyrë që të kemi forcë
në tërheqje në drejtim tërthor, duhet të përdorim pëlhura nga materiali përforcues.
Këto materiale përforcuese më pas kalojnë nëpër një stacion lagieje, kur ngopen me rrëshirë
të lëngët.
Më pas u shtohet një material, i cili zakonisht quhet “vello”.
Rrëshirat që përdoren për tërheqje zakonisht kanë viskozitet të ulët, por duhet të jetë mjaft
stabile, sa të parandalojë reaksionet me shtypësin.
Kur fijet kalojnë nëpër rrëshirë, polimerizimi duhet të ndodhë më një shpejtësi të mjaftuar
që konservimi të jetë adekuat.

Figura 22 Tërheqja

Materialet kompozite ne industrinë navale
Materialet përbejnë një pjese integrale te mënyrës sesi strukturat kompozite veprojnë. Duke
qene se ndërtuesi krijon një material strukturor nga përbërës te ndryshëm, konceptet
shkencore te materialeve janë thelbësore, për te kuptuar sjelljen e kompozitave strukturore.
Ky kapitull përfshin tre grupe te gjera te materialeve kompozite:
-

Armaturat

-

Rrëshira/ Rezinat
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-

Materialet poroze

Do te jepen përshkrimet dhe te dhënat për vetitë fizike te materialeve përfaqësuese detare. Si
me te gjitha projektimet e sistemeve te materialeve kompozite, lexuesi këshillohet te mos i
cilësojë optimale materialet e secilit grup, pa pasur parasysh sesi vepron i gjithë sistemi ne
tërësi. Furnizuesit e materialeve janë shpesh një burim i mire informacioni, përsa i përket
përputhshmërisë me materialet e tjera.
Armaturat për struktura detare kompozite, janë kryesisht xham-E, për shkak të kostos në
karakteristikat e fortësisë dhe punëushmerisë. Në dallim, industria e hapësirës ka si shtyllë
të vetën fibrat e karbonit. Ne përgjithësi, fibrat aramide te karbonit dhe te tjera armatime te
specialitetit, përdoren në fushën detare ku strukturat projektohen për efikasitet maksimal.
Finicionet e arkitekturës dhe teksturës janë, po ashtu, elemente kritike te një përzgjedhjeje te
duhur te armaturës. [18]
Sistemet rezine janë, ndoshta, grupi më i vështirë i materialeve për t’u kuptuar nga
projektuesi dhe ndërtuesi. Për fat, kimistet kane punuar me formulimet qysh me Bakelite-in
me 1905. Megjithëse krijimi i formulave te reja është i vazhdueshëm, industria detare i ka
bazuar strukturat e veta përgjithësisht tek rezina poliester, me prirje ndaj esterit vinil dhe
epoksit për projekte shume kërkuese, për nga struktura dhe produkte shume teknike. Një
sistem i caktuar rezin ndikohet nga formula, shtesat (aditivët), katalizimi dhe kushtet e
trajtimit. Pra, karakteristikat e një sistemi rezin te kuruar si matrice strukturore e një sistemi
material kompozitë, janë disi problematike. Megjithatë, ekzistojnë disa te dhëna sasiore dhe
cilësore për sistemet rezine te vlefshme dhe jepen me paralajmërimin qe kjo është variable
me e rëndësishme e fabrikimit për t’u verifikuar nga metoda ‘ndërto dhe testo’.
Materialet poroze përbëjnë bazën për strukturat kompozite sandviçë, te cilat kane qartazi
përparësi ne konstruksionet detare. I tille është çdo material qe mund te ndaje fizikisht
shtresat e jashtme te forta dhe te laminuara dhe te transmetoje forcat prerëse përmes
sandviçë-it. Materialet poroze variojne nga specie natyrore, si balsa dhe kompensata deri tek
fashualle shume teknike apo strukturave. Sjellja dinamike e një strukture kompozite lidhet
qenësisht me veçoritë e materialit me pore te përdorur.
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Materialet e armaturës
Fibra xhami

Fibrat e xhamit përllogariten ne mbi 90% te fibrave te përdorura për plastikat armature, pasi
ato nuk kushtojnë për t’u prodhuar dhe kane karakteristika force-peshe relativisht te mira.
Përveç kësaj, fibrat e xhamit shfaqin rezistence te mire kimike dhe përpunueshme ri. Forca
e shkëlqyer tendoseshe e fibrave te xhamit mund, megjithatë, te prishet, kur përdoren
ngarkesa për periudha te gjata.

Tabela 3 Emërtimet e diametrit te fibrave te xhamit (Guacke, Rezine Epon për plastika
armature me fibër xhami) - 2. Falck Schmidt ACE A, Advanced composite Engineering.
Përcaktimi

Mil

Mikrometër (10-6 metra)

C

0.18

4.57

D

0.23

5.84

DE

0.25

6.35

E

0.28

7.11

G

0.38

9.65

H

0.42

10.57

K

0.53

13.46

Përdorimi i materialeve kompozite ne mjetet detare tip jahti

Fibra te vazhdueshme xhami krijohen duke shtypur xhamin e shkrire, deri ne diametër te
filamentit midis 5 dhe 25 mikrometra. Tabela 3 paraqet emërtimet e diametrave te fibrave qe
përdoren zakonisht ne industrinë FRP. [19]
Filamentet e veçanta vishen me një mase për te ulur abrazionin dhe, me pas, kombinohen ne
një fashe me 102 ose 204 filamente. Masa vepron si agjent çiftues gjate ngjizjes se rezines.
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Tabela 4 Përbërja e xhamit nga pesha për xham-E dhe xham-S [BGF]- (2. Falck Schmidt
ACE A, Advanced composite Engineering.
Xham E Xham S
Dioksid silikoni

25-56%

64-66%

Oksid kalciumi

16-25%

0-3%

Oksid alumini

12-16%

24-26%

Oksid bori

5-10%

-

Oksid sodium dhe potasi

0-2%

0-.35

Oksid magnezi

0-55

9-11%

Oksid hekuri

.05-.4%

0-3%

Oksid titani

0-.8%

-

Flouridet

0-1.0%

-

Tabela nr. 4 rreshton disa finitura tipike xhami dhe sistemet rezine te përshtatshme për to.
Xhami-E (gëlqere borosilikate alumini), efshtë armatura me e zakonshme e përdorur ne
laminate detare për shkak te vetive te mira te forcës dhe rezistencës ndaj gërryerjes nga uji.
Xhami-S (dioksid silikoni, okside alumini dhe magnezi) shfaq rreth një te treta me shume
force tendoseshe dhe ne përgjithësi paraqet me shume rezistence ndaj dobësimit/lodhjes.
Kostoja për ketë lloj fibre xhami është rreth tre-katër here me shume nga ajo e xhamit-E.
Tabela nr. 4 përmban te dhëna për fibrat e papërpunuara te xhamit-E dhe xhamit-S.

Tabela 5 Përputhshmëria e shtrirjes se finiturave tipike te xhamit (BGF, Guacke, Sisteme
SP dhe Wills - 2. Falck Schmidt ACE A, Advanced composite Engineering.
Përcaktimi

Lloji i përforcuesit

Sistemi rezinë

Volan ® A

Klorid kromik metakrilat

Poliester ose Vinil Ester ose Epoksi

Garan

Vinil silane

Epoksi

NOL-24

Halosilane (ne ksilen)

Epoksi

114

Methacrylato chromic chloride

Epoksi

161

I bute, i qarte i lagësht

Poliester ose Vinil Ester

504

Volan ® përfundon ne krom .03%-.06%

Poliester, ose Vinil Ester ose Epoksi
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504A

Volan ® përfundon ne krom .06%-.07%

Poliester, ose Vinil Ester ose Epoksi

538

A-1100 amino silane plus glicerine

Epoksi

550

Volan ® I modifikuar

Poliester ose Vinil Ester

558

Epoks funksional silane

Epoksi

Tabela 6 Vetitë mekanike te fibrave te armaturave – (3. F. W. Wendt H. Liebowitz N.
Perrone, Mechanics of composite materials)
Fibër

Densiteti

Moduli

Moduli

Zgjatimi

Kosto

elasticiteti

elasticitetit

elasticitetit

psi x 103

psi x 106

psi x 106

Xhame E

0.094

500

10.5

0.05

.80-1.20

Xhame S

0.090

665

12.6

0.06

4

Aramid-

0.520

525

18

0.03

16

Spectra ®900

0.035

375

17

0.04

22

Polister-

0.049

150

1.4

0.22

1.75

350-700

33-57

0.38-2.0%

17-450

Spectra ®49

COMPET®
Carbon- PAN .060-.065

Fibrat polimere

Fibra me e zakonshme aramide është Kevlar e krijuar nga Duponti. Kjo është fibra organike
për armature me dominuese, përdorimi i se cilës daton qysh ne fillim te viteve 1970 si
zëvendësuese për rripin e çelikut ne goma. Tiparet e jashtëzakonshme te aramideve janë,
pesha e ulet, forca dhe modul i larte tendosës, rezistenca ndaj dobësimit dhe goditjes dhe
thurja/tekstura. Efektshmeria ngjethëse e aramideve nuk është aq e mire sa e xhamit, pasi ato
shfaqin sjellje jo lineare elastike, ne vlera te ulëta force. Absorbimi i ujit i Kevlar 49 te pa
ngjizur, është me i madh krahasuar me armatura te tjera, megjithëse moduli mjaft i larte
Kevlar 149, absorbon dy te treta me pak nga Kevlar 49. Karakteristikat unike te aramideve
mund te shfrytëzohen me mire, nëse përdoren teknika te përshtatshme te stilit te thurjes dhe
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mirëmbajtjes. Allied Corporation (Korporata aleate) krijoi një fibër me zinxhir polietileni te
zgjeruar e me force/modul te larte te quajtur Spektra, qe u prezantua me 1985. Veçoritë
mekanike specifike te temperaturës se dhomës se Spektres, janë paksa me te mira sesa te
Kevlarit, megjithëse efektshmeria ne temperatura te larta bie. Te dhënat tregojnë se
rezistenca kimike dhe konsumuese është me e larte nga e aramideve. [20]
Te dhënat si për fibrat Kevlar, ashtu edhe për ato Spektra janë ne tabelën 4. Përqindja e
prodhuesve qe përdorin materiale te ndryshme armature, jepet ne figurën 5.
Fibrat termoplastike prej poliester dhe najloni, janë futur se fundmi ne industrinë detare si
armatura kryesore dhe ne kombinime hibride me fibra xhami. Allied Corporation (Korporata
aleate), ka krijuar një fibër te quajtur COMPET, si rezultat i aplikimit te një finiture tek fibrat
PET, qe rrit vetitë adezive te matricës. Hoechst-Celanese prodhon një produkt te quajtur
TREVERIA , qe është një teksture fibre poliestre e trajtuar ne nxehtësi e ideuar si material
‘fryrës’ dhe si mbajtës veshjeje xhel, me synim për te ulur magnetizimin. Megjithëse fibrat
poliester kane force mjaft te larte, ajo është shume me e ulet krahasuar me atë te xhamit. Mes
karakteristikave te tjera pozitive veçohen, densiteti i ulet, kostoja e arsyeshme, rezistenca e
mire ndaj goditjes dhe dobësimit dhe potenciali për rezistence vibreuse frenuese dhe fryrëse.

Fibrat e karbonit
Termat ‘karbon’ dhe fibra ‘grafiti’ përdoren mjaft ne vend te njëra tjetrës, megjithëse grafiti
teknikisht i referohet fibrave me përbërje karboni me te madhe nga 99%, përkundrejt 9395% për fibrat me baze PAN-i. Te gjitha fibrat e karbonit te prodhuara deri me sot, përgatiten
nga përbërje organike, te cilat përveç PAN-it (poliakrolonitril), përfshijnë mëndafshin
artificial dhe terpentinën/rrëshirat bimore, këto dy te fundit përdoren përgjithësisht ne fibra
me modul te ulet. Fibrat e karbonit ofrojnë forcën dhe fortësinë me te larte mes te gjitha
llojeve te këtyre fibrave, te përdorura zakonisht ne armatura. Fibrat nuk i nënshtrohen
këputjes apo korrozionit nga presioni fizik, si ne rastin e xhamit apo aramideve.

3

DEKLARIMI I PROBLEMIT
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Pyetjet kërkimore
Përcaktimi i për bërsitë të fazës matricë dhe fazës shpërndarëse si dhe marrëdhënia në mes
tyre janë nga kriteret e mjaftueshme për dizajnin e përzierjes si dhe përcaktimin e vetive të
kompoziteve. Sipas standardeve dhe kushteve teknike për projektuar sakët parametrat dhe
përbërjet e komponentëve në fazën matricë dhe fazën shpërndarëse për grupin e kompoziteve
me veti të avancuara që aplikohen në industri bashko horë është e nevojshme hulumtimi i
vetive te secilit prej materialeve përbërëse të fazës, dizajni i “gjeometrisë së fibrave te fazës
shpërndarëse” dhe përzgjedhja raporteve procentuale të përbërësve të fazave. Mbi këto
kërkesa bazë, si dhe mbështetur në praktikat e gjertanishme industriale dhe kërkimet në
kushte laboratorike, ky punim diploma konsiston për t’i dhënë përgjigje këtyre pyetjeve
kërkimore:
i.

Cilat mund të jenë materialet më të përshtateshe për përgatitjen e fazës matricë
dhe asaj shpërndarëse tek kompozitet me veti të avancuara?

ii.

Si do jetë dizajni o “gjeometrisë së fazës shpërndarëse”?

iii.

Si do të ndikon në vetit e materialeve kompozite me veti të avancuara “gjeometria
e fazës shpërndarëse” - orientimit i fibrave?

iv.

Cilët janë arsyet kryesore të prodhimit aplikimit të këtij lloji kompoziti struktural
tek shiritat transportuese në “New Co Ballkan”?

v.

Cilat janë efektet e aplikimit të kompoziteve me veti të avancuara tek
vullkanizimi i shiritave transportues në minierën sipërfaqësore në KEK Sh.A

vi.

Cilat janë mundësit tekniko-teknologjike të përftimit dhe aplikimit të tyre në
industri?

Hipotezat
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Hipoteza e parë: Kompozitet janë produkte artificial multifazore , të cilat në raporte
proporcionalisht të përcaktuara shfaqin një fazë konsitente me përbërje strukturore,
performancë, dhe vetit shumë më të avancuara se sa materialet prej të cilave është projektuar
ky kompozitë. Zakonisht, një fazë (matrica) është e vazhdueshme dhe tërësisht e rrethuar nga
faza tjetër (faza shpërndarëse-fibrat). Për procesin e projektimit – llogaritjes së këtyre fazave
mund të merren në konsideratë disa kontekste. Para së gjithash, ky proces merre rendësin
gjatë projektimit te materialeve të reja që kanë kombinime materialesh me veti unike.
Përgjithësisht, projektimi mund të përfshijë disa mënyra alternative te përzgjedhjes së
materialeve të reja që kanë kombinim më të mirë karakteristikash për një aplikim specifik.
Në zgjedhjen e një materiali të ri rol dominant ka shqyrtimi i proceseve të prodhimit dhe
përpunimit siç janë p.sh; dhënie forme, saldim, etj. Procese këto të cilët gjithashtu bazohen
në vetitë e materialeve. Përfundimisht, me projektim, përveç që përcaktohemi për zhvillimin
e procesit për prodhimin e një materiali që ka veti të avancuara, varësisht nga saktësia dhe
mënyra e projektimit të komponentëve përbërës mund të paracaktojmë edhe
performancën/raporti kosto veti, përbërjet dhe nivelit të aplikueshmërisë së tyre në industri.

Hipoteza e dytë: Përcaktimi i indekseve te performancës për materiale potencialisht të
mundshëm për tu shfrytëzuar për kompozite me viti ë avancuara është një nga detyrat kyçe
dizajnit të “gjeometrisë së fazës shpërndarëse”. Kjo procedurë është lehtësuar nga përdorimi
i hartës së përzgjedhjes së materialeve. Këtu janë plotësuar vlerat e një vetie të materialit
ndaj një vetie tjetër. Të dy boshtet janë në shkallë logaritmike dhe zakonisht janë bashkuar
rreth pesë rende madhësie, për të përfshirë vetitë e të gjithë materialeve reale. Për problemin
tonë, kjo hartë është me interes që të përfshin një ”linjë seleksionuese” që përmban disa
nëngrupet e materialeve që janë shfrytëzuar
për përgatitjen paraprake të kompozititeve me veti te avancuara. Më pas në bazë të
përformancës teknike/veti kosto, piketohen materialet që mund të jenë potencialisht të
mundshme për tu shfrytëzuar.

Hipoteza e tretë: Të gjitha vetitë inxhinierike të këtyre kompoziteve janë në varshmëri nga
ndërtimi strukturor i materialeve që përzgjidhen për fazën matricë dhe fibër. Ndërtimi
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strukturor dhe “gjeometria e fazës shpërndarëse” janë përcaktuese edhe të proceseve të
transformimit të materialeve në produkte të dobishme.

Koncepte te materialeve kompozite
Industria detare është e ngopur me konceptin qe mund te ndërtojmë mjete me te lehta dhe
optimale përmes përdorimit te materialeve kompozite. Kjo mund te jete e vërtetë, por vetëm
nëse projektuesi e kupton plotësisht sesi sillen këto materiale. Pa kuptuar këtë, sistemet
materiale
nuk mund te bëhen optimale dhe kjo vërtet mund te çojë ne dobësime te parakohshme.
Ndërtimet drusore kërkojnë te kuptohen vetitë e lendes drusore dhe teknikat e bashkimit.
Konstruksionet metalike, gjithashtu kërkojnë te kuptohen vetitë specifike te materialit dhe
njohuri për teknikat e gjeometrinë e saldimit . Konstruksioni kompozit paraqet mijëra
zgjedhje te reja materialesh dhe variablash procesi. Kjo i jep projektuesit me shume liri ne
projektim dhe mënyra për optimizmin. Me këtë mundësi vjen edhe potenciali për projektim,
jo te duhur. Varkat e para me fibra xhami vinin ne pah konstruksione me një lëkurë me
laminate, qe përmbanin një përqindje te lartë rezine. Meqë nuk ishin aq te forta sa ato qe
ndërtohen sot dhe duke qene se përvoja e punonjësve ishte e kufizuar, laminatet prireshin të
ishin shumë të trasha, te bëra nga fije të panumërta të armaturës se fibrës së xhamit. Këto
struktura ishin pothuaj izotropike (veti te ngjashme ne te gjitha drejtimet paralel me lëkurën)
dhe ishin shumë të farkëtuara. Ne shumicën e rasteve, varkat ishin mbi ndërtuar nga
pikëpamja e forcës, për te minimizuar shmangiet. Me shfaqjen e laminateve sandviçë, qe
kane lëkura me të holla, nevoja për te kuptuar reagimin strukturor te laminatit dhe
mekanizmat e dobësimit, është rritur.

Armatura dhe sjellja e matricës
Përkufizimi me i gjere i materialit kompozit, përfshin armaturat me filamente qe mbështeten
në një matricë e cila nis si lëng dhe përfundon si solid, përmes një reaksioni kimik. Armatura
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projektohet për t’u rezistuar ngarkesave fillestare që veprojnë ne laminat dhe rezina shërben
për te transmetuar ngarkesat nëpër fije, fillimisht përmes prerjes. Ne skema ngarkuese
ngjeshëse, rezina mund të shërbejë për te ‘stabilizuar’ fibrat për ngarkesa brenda rrafshit dhe
për të transmetuar ngarkesat, përmes ngjeshjes direket për ngarkesa jashtë rrafshit.
Vetitë mekanike për armatura te thata dhe sistemet rezine, ndryshojnë shume. Për shembull,
xhami-E karakterizohet nga një force elastike 500x10³psi (0.48Gpa)dhe një zgjatje
përfundimtare prej 4.8 %. Një rezine poliester iso, karakterizohet nga një force elastike
10x10³psi (69Mpa) dhe një zgjatje përfundimtare prej 2%. Ndërsa tek laminatet ushtrohet
force fizike deri ne kufij limit, sistemet rezine janë zakonisht te paret qe dobësohen. Kështu,
projektuesit i kërkohet te sigurohet qe një sasi e mjaftueshme armature te qëndrojë ne vend
për te kufizuar forcën e përgjithshme fizike te laminatit. E krahasuar kjo me një strukture
çeliku, e cila mund te prodhoje një force elastike 70x10³psi (0.48Gpa), një zgjatje
përfundimtare prej 20% dhe fortësi qe ka një rend magnitude me te madhe nga laminatet
kompozite ‘konvencionale’. [21]
Kritike për efektshmerin e laminateve, është ngjitja midis fibrave dhe rezines, pasi ky është
mekanizmi fillestar i transferimit te forcës se prerjes. Ngjitjet mekanike dhe kimike
transmetojnë këto ngarkesa. Formula e rezines, madhësia e armaturës, teknikat e përpunimit
dhe përmbajtja boshe e laminatit, ndikojnë ne forcën e kësaj ngjitjeje.

Vetitë e drejtimit
Me përjashtim te shtrojës me fije te prera, armaturat e përdorura ne konstruksione kompozite
detare përdorin tufa fibrash te orientuara nga drejtime te dallueshme. Qoftë nëse armaturat
rreshtohen ne një drejtim te vetëm, apo kombinohen, forca e laminatit do te variojne në varësi
të drejtimit të forcës së zbatuar. Kur forcat nuk rreshtohen ne drejtim me fibrat e armaturës,
është e nevojshme qe sistemi rezin te transmetoje një pjese te ngarkesës.
Laminatet e ‘balancuara’ kanë një proporcion fibrash ne drejtime 0˚ dhe 90˚. Disa produkte
te reja armature përfshijnë fibra ±45˚. Thurjet me tri akse kane fibra ±45˚, plus edhe fibra
ose 0˚ ose 90˚. Thurjet me katër akse kanë fibra në të katër drejtimet. Figura 24 ilustron
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reagimin e paneleve të bëra pëlhura, me thurje te ndryshme, qe i nënshtrohen ngarkesës jashtë
rrafshit.

Hulumtimi performancës se kompoziteve me veti te avancuara
Materialet e armaturës kombinohen me sistemet rezine ne shume forma, për te krijuar
laminate strukturore. Përqindja e prodhuesve qe përdorin forma te ndryshme armature jepet
ne figurën 5. Tabela Nr. 6 jep përkufizime për format e ndryshme te materialeve te armaturës.
Disa nga konfigurimet jo te vazhdueshme me force me te ulet janë kufizuar tek fibrat e
xhamit, për shkak te gjykimeve/konsideratave qe lidhen me ekonominë dhe përpunim.

Tabela 7 Përshkrimi i formave te ndryshme te armaturës
Forma

Përshkrimi

Proceset kryesore

Filamente

Fibra siç tërhiqen ne fillim

Përpunohen me tej para
përdorimit

Fije te

Filamente bazike te mbledhura

Përpunohen me tej para

vazhduara

bashke ne tufa te vazhduara

përdorimit

Penj

Fije te përdredhura (te trajtuara me

Përpunohen me tej para

pas finiture)

përdorimit

Fije te copëtuar ¼ -2 inç

Forma me injeksion, stampim

Fije te mbledhura bashke si litar po

Përdredhje filamenti: formë

jo te përdredhura

flete/çarçaf; spray-up/ degëz,

Fije te
copëtuara
Fitil

pulverizim
Fibra te

Fije te vazhduara te copëtuar me

Përzierje; derdhje; formë me

frezuara

çekiç ne gjatësi te shkurtra 1/32 deri

injeksion reaksion te përforcuar

1/8 inç te gjata
Tapete/shtroje/

Shtroje e endur tek-tuk e përberë nga Shtrim me dore; forme me

armature

fije te vazhduara ose te copëtuara

transferim rezine (RTM);
derdhje centrifugale
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Pëlhurë e endur

Cohe e endur nga penj

Shtim me dore; para ngjizje

Fitil i endur

Fije te endura si pëlhure por me te

Shtrim me dore ose me makine;

ashpra dhe me te renda

forme me transferim rezine
(RTM)

Fitil i tjerre

Fije e vazhduar e rrotulluar shume

Përpunohet me tej para

here rreth vetes dhe e kapur me një

përdorimit

te përdredhur
Pëlhurë jo te

Te ngjashme me shtrojën por te bëra

Shtrim me dore ose me makine;

endura

me fitil ne një drejtim ne formë

forme me transferim

çarçafi

rezine(RTM)

Shtroje me filamente aty-këtu

Shtrim me dore; Forme me

Shtroje për
sipërfaqe

Stampim; pulverizim

Endjet
Armaturat kompozite me endje, përgjithësisht futen ne kategorinë e cohës, ose fijeve te
endura. Copat janë me te lehta ne peshe, zakonisht 6 deri ne 10 anus (ounces) për jard katror
dhe kërkojnë rreth 40 deri ne 50 fije për te arritur një inç trashësi. Përdorimi i tyre ne
konstruksionet detare është i kufizuar tek pjesët e vogla dhe riparimet. Modele te veçanta
endjeje janë endja e thjeshtë, e cila është me e punuara dendur; endja kosh, e cila ka inde dhe
fije qe çiftohen; dhe endjet e thurura, qe kane punim jo shume te dendur. Endjet e thurura
prodhohen ne konfigurime standarde me katër, pese dhe tete pajime, te cilat shfaqin një rritje
ne qëndrueshmëri ndaj grisjes (varen kollaj).
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Figura 23 Modelet e endjeve

Figura 23 tregon disa modele endjeje te vlefshme ne treg. Armaturat me fije te endura
përbëhen nga tufa te shtrira fijesh te vazhduara ne një model te thjeshte endjeje, me pak me
shume material ne drejtim te indit. Ky është tipi me i zakonshëm i armaturës qe përdoren ne
struktura te mëdha detare, sepse është i vlefshëm edhe ne pesha mjaft te renda (24 anus për
jard katror është me e zakonshmja), qe lejon një ndërtim te shpejte te trashësisë. Gjithashtu,
karakteristikat e forcës se drejtimit janë te mundshme me një material qe mund te varet.
Rezistenca ndaj goditjes rritet, sepse fibrat enden vazhdimisht.
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4

METODOLOGJIA

Metodologjia e përdorur për këtë studim është kryesisht cilësore me elemente të hulumtimit
eksperimental dhe krahasues. Për pjesën eksperimentale kam shfrytëzuar laboratorët e
fabrikës për përfitimin e gomës “New CO-BALLKAN”, në Suharekë, ndërsa për plotësimin
e kërkesave te hulumtimit krahasues, i kam shfrytëzuar praktikat industriale në “New COBALLKAN”, mënyrat dhe procesin e vullkanizimit ne KEK Sh.A. Prishtinë, dhe ato të
Institutit për materiale “INKOS” në Kastriot, si dhe praktikat tjera industriale të ngjashme në
rajon. Për të nxjerrur konkluzionet kompetente nga kjo fushë studimi kam shfrytëzuar
rezultatet nga hulumtimet paraprake dhe ato nga mostrimi për qëllimet e këtij punimi, një
modelimin/simulimin si dhe hulumtimet në literaturë. Gjatë këtij punimi ishim të kujdesshëm
në kombinimin e metodës së analizave, konkretizimit, modelimit, matjeve dhe studimit të
tipeve ideale të kampioneve nga materialet kompozite me veti te avancuara, e të cilat janë
prodhuar ose mund të prodhohen mbi bazën e përgatitjes paraprake që ka nxjerrur ky studim.
Metoda e analizës teorike- me ka ndihmuar mua shumë që të pajisem me njohuri shumë më
të gjëra rreth kësaj problematike shkencore. Rishikimi i literaturës ka ndikuar në pasurimin
me njohjen më të thellë për shtjellimin e punimit në fjalë. Metoda e analizës së të dhënave
nga hulumtimi, të gjeturat nga literatura dhe praktikat industriale ishte baza për dizajnimin e
metodologjisë hulumtuese, zgjidhjen e detyrës projektuese dhe vërtetimin e hipotezave të
këtij studimi. Për më tepër hulumtimi i përket metodës së hulumtimit eksperimental, por
është i pasuruar me pjesën e modelimit/simulimit, por ka te dhëna edhe deskriptive dhe
krahasuese.
Metoda statistikore- grumbullimi i të dhënave nga hulumtimet eksperimentale, dhe mostrimi
për rastet e veçanta na ka lehtësuar analizën kuantitative, kualitative si dhe krahasimin e
tregueseve të performancës për sa i përket vetive të materialit dhe kostot e benifitit. Kjo
metodë ka ndihmuar në mbledhjen, përpunimin dhe analizimin e të dhënave në mënyrë që të
shprehim rezultatet e dhëna.
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5

REZULTATET DHE DISKUTIMI I REZULTATEVE
Alfa Solid Works Software

ALFA SOLID WORKS është një mjet shumë novator që ofron mundësi dhe nxit aftësi të
mëdha për inxhinierët e rinj, konstruktorët, projektuesit inxhinierive, me synimin e simulimit
të projekteve të ndryshme. Ky soft krijon struktura prototip, përmes përdorimit të materialeve
të ndryshme të avancuara.
ALFA SOLID WORK ofron:
1. Testim
2. Analizim
3. Korrigjim
4. Simulim
5. Prototyping
Materialet kompozite po shndërrohen në preferenciale për shumë aplikacione strukturore dhe
jo strukturorë. Në industrinë detare po përdoren sot gjerësisht materiale kompozite me
shtresa dhe kompozime sandviç për ndërtimin e fundit të anijes, bordin, kuvertën, paraqitjet,
si dhe struktura të tjera primare.
Solid Works realizon simulimin e fizikës komplekse, duke nxitur inovacionin. Përmes tij, në
shumë raste, do të duhet të simulojmë sjelljet komplekse fizike që kërkojnë dinamika jo
lineare të fuqishme, rrjedhjen e lëngjeve si dhe analizën e aftësive multi-fizike. Duke
simuluar fizikën komplekse, ne do të mbledhim informacione kritike që do të na ndihmojnë
të marrim vendime të rëndësishme të dizajnit. Simulimi i lëvizjes fizike paraqitet në figurën
e mëposhtme:
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Figura 24 Simulimi termik i multifizikës mund të sigurojë performancën e produktit – Alfa
Solid Works

Problemet e analizës së strukturës jo lineare zakonisht ndahen në tre kategori: materialet
jo lineare, gjeometrit jo lineare dhe ndërveprimet jo lineare ndërmjet pjesëve.
Një material hiper-elastik është një elastomer me strukturë jo lineare me një formë të tillë ku
përgjigja ndaj forcave të aplikuara jo lineare gjeometrike ndryshon në mënyrë
disproporcionale ndaj formave të strukturës dhe ku zhvendosjet ndryshojnë me ngurtësinë e
kësaj strukture. Në figurën e mëposhtme paraqitet analiza termike multifizike e materialit.
Ndërsa një pjesë e madhe e problemeve të simulimit, na ndihmon të shqyrtojmë një lloj të
veçantë të fenomeneve fizike, ndërkohë ka shumë situata që kërkojnë një qasje të kombinuar
multi-fizike. [22]
Shembuj të simulimeve multi-fizike përfshijnë: simulime (termike / strukturore), ndërveprim
strukturor fluide (rrjedhje / strukturore), rrjedha e lëngut me transferimin e nxehtësisë
(rrjedha / termike), ndërveprimi strukturor i lëngshëm me transferimin e nxehtësisë (rrjedha
/ termike / strukturore). Softi na ndihmon të analizojmë ndikimin e nxehtësisë në
performancën strukturore. Shumica e produkteve nuk vendosen në mjedise që ruajnë një
temperaturë uniforme dhe shumë prej tyre i nënshtrohen cikleve të ngrohjes dhe ftohjes, që
mund të ndikojnë në integritetin dhe përgjigjen mekanike të strukturës.
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Figura 25 Paraqitet analiza termike multifizike e materialit

Figura 26 Analiza e ndikimit te nxehtësisë ne performancën strukturore – Alfa Solid
Works Manual

Solid Works Simulation, mundëson të studiojmë ndikimin e kombinuar të llojeve të
ndryshme të fenomeneve fizike, të tilla si, ndërveprimi midis efekteve strukturore dhe
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termike. Për shembull, nëse po dizajnojmë një sistem në të cilin rrjedha e lëngjeve ndryshon
temperaturën, ndryshimet në transferimin e nxehtësisë shkaktojnë deformime strukturore çka

Karakteristikat e forcës

Parametrat strukturorë te tille si, ngurtësia, stabiliteti dimensional dhe forca e një laminati
kompozit, varen nga momenti i asemblimit të shtresave. Rendi i asemblimit, përshkruan
shpërndarjen e shtresave orientuese përgjatë trashësisë se laminatit. Meqë numri i shtresave
me orientimin e zgjedhur rritet, mund të rritet gjithashtu edhe numri i asemblimeve. Për
shembull, një laminat simetrik me 8 shtresa me katër orientime te ndryshme, shfaqet me 24
mundësi asemblimi

Orientimi i fibrës

Forca dhe ngurtësia e një materiali kompozit, varen nga orientimi i përkimit te shtresave.
Rendi praktik i forcës dhe ngurtësisë ne fibrat karbon, shprehet me vlera te ulëta sikurse ato
që merren nga fibrat e xhamit dhe aq te larta sa ato te prodhuara me titanium. Kjo shkalle
vlerash, përcaktohet nga orientimi i shtresave nen veprimin e ngarkesave. Selektimi i
orientimit te shtresave ne materialet kompozite, është shume i rëndësishëm për te pasur një
dizajn strukturor efecient.
Pjesa mund te kërkojë një shtrese me orientim 0°, për te kundërvepruar ndaj ngarkesave
aksiale, shtresa te orientuara ne ±45°, për t’i kundërvepruar ngarkesave ne prerje dhe te
orientuara 90°, për te kundërvepruar ndaj ngarkesave anësore.
Për shkak se kërkesat për fuqinë e dizajnuar janë ne funksion te drejtimit te veprimit te
ngarkesës, orientimi i shtresave dhe sekuencat e tyre duhet te korrigjohen. Është e
domosdoshme që, gjate riparimit, te zëvendësohet çdo dëmtim shtrese pas shtrese i te njëjtit
material dhe orientim shtrese.
Fibrat ne materialin njëdrejtimësh lëvizin ne një drejtim dhe fuqia e ngurtësia, po ashtu,
shfaqen vetëm ne drejtimin e lëvizjes se fibrës. Pre –ngopja e shiritit, është një shembull i
orientimit njëdrejtimësh te fibrës.
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Zgjedhja e studimit te kompozitit:

Klikohet me te djathtën dhe jepet komanda Edit destination. Ne pemës e komandave ne te
djathte te faqes, zgjedhim kompozite. Ne pjesën e poshtme shfaqen kompozite sandviçë,
composite symetric. Nëse do analizojmë kompozite me shtresa, zgjedhim opsionin symetric.
Ne një tabelë te vogël shfaqet numri i shtresave. Bazuar ne tabelën e shtresave te materialit,
ne llogaritjet e skafit me standardin ISO vendosim 16 shtresa kombinim i dy materialeve, një
baze dhe një përforcues.

Figura 27 Krijimi i studimit për materialin kompozit për panelin e kuvertës Modelimi

Modelimi i materialit:
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Për te përcaktuar llojin e materialeve, modelimin e tyre dhe për t’i përzgjedhur ato nga
libraria e Solid Works, klikojmë “Apply material”, “All the same material” na shfaqet lista e
materialeve, metalike, jo metalike, apo materiale te tjera.
Nga lista e materialeve përzgjedhim atë qe duam te përdorim për kompozitin me shtresa dhe
e vendosim ne listën e materialeve te kategorizuara për t’i përdorur. Zgjedhim materialin,
klikojmë version orthotropic material dhe e aplikojmë.
Menjëherë materiali shfaqet ne tabelën shtresave te kompozitit. C ‘aktivizojmë “All the same
material” dhe përcaktojmë materialin për 8 shtresat e para. Për shkak te përzgjedhjes
simetrike, materialet e përcaktuara replikohen edhe ne 8 shtresat e tjera.

Figura 28 Modelimi i materialit kompozit për panelin e kuvertës

Vendosja e materialit sipas shtresave: Ne tabelën e materialeve vendosim trashësitë e
shtresave, sipas tabelës se materialit kompozit me shtresa për fundin, ne llogaritjet
konstruktive sipas standardeve ISO. Po ashtu, vendosim këndet respektive te orientimit te
shtresave 0,+45, -45, 0 dhe i japim komandën ok.
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Figura 29 Zgjedhja e materialit kompozit për panelin e kuvertës

Studimi është statik, pasi panelet janë te fiksuara ne gjendje statike. Për panelin Nr. 4, paneli
me i ngarkuar i fundit te skafit/jahtit, u kryen edhe 10 simulime shtese me materiale kompozit
te tipit sandviçë dhe prej tyre u përzgjodhën vetëm 4 materiale, raportet e te cilave kënaqnin
kushtet e vendosura paraprakisht për peshën, deformimin dhe tensionet ne përkulje.
Nga tabela 8 konstatojmë se, nëse i referohemi masës se panelit nr. 4 për trashësi te njëjte te
materialit me shtresa, simetrik me kombinim dy materialesh (baze+ përforcues), materiali
kompozit me shtresa Rezine + Natural Rubber ka masën me te ulet për panelin 4, që është
edhe paneli me i ngarkuar.
Duke qene se llogaritjet konstruktive kryhen duke marre për baze parametrat e panelit me te
ngarkuar, atëherë edhe vete masa e gjithë pjesës se fundit te skafit/jahtit me materialin Rezine
+ Natural Rubber, është me e vogël, krahasuar me materialet e tjera.
Ky material jep, po ashtu, performancën me te mire presa i takon tensionit ne përkulje, pasi
nga te 5 materialet e përzgjedhur ne baze te raporteve te gjeneruara, Rezine+Natural
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Rubber ka tensionin me te ulet ne përkulje prej 1.011e+007 N/m2, për rrjedhoje edhe
deformimin me te vogël 0.64.
Tabela 8 Tabela e te dhënave te simulimit Paneli 4 me shtresa – fundi i skafit
Nr Materiali

Masa

.

(kg)

kompozitë

Trashësia

Tensioni ne Zhvendosja Raporti i Deformi
përkulje
N/m

1

Rezine

& 17.59

(mm)

2

stres

& mi

zgjatim

13.74

1.011e+007

2.125

3.14

0.64

13.76

9.599e+007

1.691

2.39

0.8

& 18.37

13.74

9.786e+007

1.701

2.563

0.8

rezin 13.65

13.74

1.14e+007

2.463

3.711

5.52

13.74

9.786e+007

1.701

2.563

0.8

Natural Rubber
2

Custom Plastic& 18.4
Rubber

3

Epoxy
Rubber

4

Polyester
&

Natural

Rubber
5

PVC & Natural 18.75
Rubber

I krahasueshëm me të është materiali kompozit me shtresa Custom plastic+Rubber, i cili
ka peshë pak me te madhe se sa materiali Rezine + Natural Rubber , por ka tregues me te
mire përsa i përket zhvendosjes se panelit ne mm, për shkak te veprimit te presionit maksimal
dhe raportit stress-zgjatim (stress&strain). Por, njëkohësisht, ky material ka deformim me te
larte se ai i përzgjedhur.
Ne Fig. nr. 30 paraqitet varësia e tensionit ne përkulje te panelit me materiale te ndryshme
kompozite nga masa e tij, ku materialet Rezine + Natural Rubber, si dhe Polyester Rezin &
natyral Rubber, kane vlera te ulëta te tensionit ne përkulje. Të dy materialet mund te merren
ne konsiderate, nëse do t’i referoheshim vetëm këtij parametri.
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Por nëse marrim ne konsiderate parametrat e tjerë, zhvendosjen, raportin stress/zgjatim, si
dhe deformimin, kemi një panorame tjetër te materialeve kompozite qe përmbushin këto
kërkesa. Ky krahasim gjendet ne grafikun e mëposhtëm Fig. nr. 31.

Figura 30 Grafiku i varësisë mase/tension ne përkulje për materialet kompozite Panel

Ne ketë grafik vihet re ne mënyrë shume te qarte qe materiali Rezine+Natural Rubber
përmbush mjaft mire kërkesat e parashtruara ne studim, ne mënyrë te veçante ato qe lidhen
me masën, zhvendosjen dhe deformimin ne raport me katër materialet e tjera kompozite te
simuluara.
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Figura 31 Grafiku i parametrave te materialit kompozit Paneli 4 – Fundi i skafit

Kompoziti Custom plastic + Natural Rubber, pason materialin e mësipërm dhe mund te
merret ne konsiderate për t’u rekomanduar si material i përshtatshëm kompozit, për
prodhimin e fundit te skafit. Por, nëse krahasojmë parametrat e tij me ato të materialit
Rezine+Natural Rubber sikurse e tregon Fig. nr. 40, nxjerrim avantazhet e materialit te dyte
ndaj te parit.
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Figura 32 Grafiku krahasues i materialeve kompozit me shtresa, Paneli 3

Nga grafiku i mësipërm konstatohet se, krahas materialit kompozit me 8 shtresa simetrike
Epoxy+Rubber edhe materiali kompozit Polyester+Epoxy unfilled plotëson parametrat e
marre ne konsiderate ne fillim te studimit. Nëse do te shohim grafikun e mëposhtëm fig. nr.
33 qe jep varësinë e tensionit ne përkulje për materiale kompozite me një mase te caktuar te
panelit 3, konstatojmë se materiali Epoxy+Rubber ka vlere me te ulet te tij për te njëjtën
trashësi dhe për te njëjtën ngarkese te aplikuar. [22]
Ne te njëjtin përfundim arrijmë edhe nëse i referohemi fig. nr. 34 – grafikut krahasues te
parametrave te dy materialeve te përzgjedhura, kur analizojmë parametrat e tjerë te studimit,
masën, zhvendosjen, raportin stress/zgjatim dhe deformimin. Materiali Epoxy +Rubber
paraqitet si materiali me optimal, për konstruksionet e bordit ne skafe apo jahte.

Figura 33 Grafiku i varësisë i tensionit ne përkulje, materialit kompozit dhe masës, Paneli
3

64

Figura 34 Grafiku krahasues i parametrave te materialeve te përzgjedhur paneli 3

Si konkluzion:
Materiali kompozit me 8 shtresa simetrike Epoxy+Rubber, është materiali qe përmbush ne
mënyrë optimale parametrat e përcaktuar për studimin dhe përzgjedhjen e materialit, pasi ka
një peshe te vogël, zhvendosje te ulet, raport te kënaqshëm stress/zgjatim dhe shkalle te ulet.
Informacionet e Modelit

Figura 35 Informacionet e Modelit
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Vetitë e studimit

Figura 36 Vetitë e studimit
Vetitë e Materialeve

Figura 37 Vetitë e Materialeve
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Ngarkesat dhe Regjistrimet

Figura 38 Ngarkesat dhe Regjistrimet
Informacion i rrjetës

Figura 39 Informacion i rrjetës
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Informacioni i rrjetës – Detajet

Figura 40 Informacioni i rrjetës – Detajet

Forcat Përkatëse

Figura 41 Forcat Përkatëse

Momentet e Reagimit

Figura 42 Momentet e Reagimit
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5.14 Rezultatet e studimit

Figura 43 Rezultatet e Studimit

Figura 44 Rezultati i fundit te Studimit
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Konkluzione: Materiali kompozit është: PVC – Natural Rubber
Masa e materialit: 18.75 kg
Trashësia: 13.74 mm
Rezultatet e studimit: Von misses stress – Tensioni ne përkulje : 9.78636e+007 N/m^2
URES: Zhvendosja = 1.701 mm
ESTRN – Stress and strain = 2.563
Deformimi = 0. 8
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6

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Nga hulumtimet ne literaturë mund të konkludohet se faza e shpërndarë për kompozitet
e përforcuar me grimca është me përmasa te grimcës afërsisht të njëjta në të gjitha drejtimet.
Ndërsa bazuar në rezultatet laboratorike ne laboratorin e kompanisë “New Co Ballkani”,
“gjeometria e fazës shpërndarëse” është njëkohësisht edhe përcaktuese e adezionit, njeri nga
treguesit mjaft të rëndësishëm të performancës teknike. Bazuar nga analizat laboratorike të
adezionit e zhvilluar tek tre kabinet; K1 – elastomerë; K2- elastomer-kompozitë laminar i
përforcuar me fibra një përmasorë FRP dhe K3 – elastomer-fibër e thurur FRP, mund të
konkludohet;
-

kampioni i parë i përmasave 2.5 x 20 cm ka rezultuar me adezion 28 – 30 kg/2.5
cm,

-

kampioni i dyti 31 – 33 kg/2.5 cm dhe

-

kampioni i treti 40 – 42 kg/2.5 cm, që do të thotë; përcaktuese e vlerave të këtij
treguesi të performancës është gjeometria e vendosjes së fazës shpërndarëse fibrës.

Arsye kryesore mund te jetë fakti se fibra një përmasorë (një drejtimëshe), d.m.th. për fibra
që punojnë sipas një drejtimi dhe edhe mund te ndikojnë në shumicën e treguesve të
performancës teknike të produktit. Pavarësisht nga lloji i tyre, fibrat mund të kenë përmasa
gjeometrike të ndryshme dhe të vendosen në mënyra të ndryshme.

Parametër po ashtu i rëndësishëm gjatë praktikave të eksploatimit të shiritave transportues
është treguar edhe gjatësia e fibrave në përpjesëtim me përmasat e elementëve strukturorë.
Ky tregues edhe për projektimet tjera inxhinierike, lejon klasifikimin e materialeve
kompozitë si nga pikëpamja tipologjike ashtu edhe nga pikëpamja strukturore, mbi ketë baze
dallojmë materiale kompozitë me fibra jo të vazhdueshme dhe të vazhdueshme. Në rastin e
pare gjatësia e fibrave është më e vogël se gjatësia e elementit strukturor.
Në rastin e dytë gjatësia e fibrave është e barabartë me gjatësinë e elementit strukturor.
Gjatësia e fibrave është një element thelbësor për transmetimin e saktë, të sforcimeve në
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kompozit, kjo duke e lidhur edhe me gjatësinë e ankorimit në matricën polimerike. Është e
nevojshme të mos zbritet poshtë disa gjatësive minimale.
Nga shqyrtimet sipas provave sforcim-deformim për lloje të ndryshme materialesh, vetitë e
kompoziteve me fibra të shkurtra varen, përveç se nga vetitë e brendshme të vetë përbërësve
(fibra dhe matrica), edhe nga sasia, gjatësia mesatare, shpërndarja dhe nga orientimi i vetë
fibrave, (fig.45)

Figura 45 Vartësia sforcimi – deformimi për lloje te ndryshme të fibrave
Ndonjëherë optimizmi i një parametri sjell përkeqësimin e të tjerëve. Nga ana tjetër për të
pasur karakteristika mekanike sa më homogjene të kompozitit përfundimtar, duhet patur një
shpërndarje sa më e mirë e fibrave të shkurtra në matricë, nëpërmjet një përzierje të mirë,
shpesh shumë energjike, e tille që mund të thyeje vetë fibrat duke ia zvogëluar gjatësinë
mesatare.
Megjithatë, mund të prodhohen edhe thurje (rrjeta) me fibra polimere, dhe jo vetëm të cilat
mund të punojnë në dy drejtime. Në ketë rast fibrat përforcuese vendosen sipas dy drejtimeve
pingul me njëri – tjetrin. Këto fibra vendosen në disa shtresa. FRP ndahen në dy kategori:
•

me një shtresë

•

me shumë shtresa

FRP me një shtresë punojnë vetëm sipas një drejtimi, i cili përkon natyrisht me drejtimin e
fibrave. FRP me shumë shtresa mund të punojnë sipas një drejtimi, apo edhe sipas dy
drejtimeve. Në rastin e parë FRP përbëhen vërtet nga shumë shtresa, por të gjitha fibrat e të
gjitha shtresave drejtohen sipas një drejtimi punues. Në rastin e dytë, fibrat vendosen sipas
drejtimeve të ndryshme, zakonisht pingule me njëri – tjetrin. Përftohen në këtë mënyrë,
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thurjet prej materialeve kompozitë. Vetitë fiziko – mekanike të thurjeve varen edhe nga këndi
i vendosjes së fibrave. Thurjet rekomandohen në këto raste:
•

për përforcimet e trarëve kundrejt forcave prerëse

•

për veshjet e jashtme të kolonave me seksion katër këndor dhe rrethor

•

për përforcimet e elementëve me sipërfaqe jo të rrafshët

Ekzistojnë edhe FRP hibride, me shumë shtresa. Në këto lloje FRP, shtresat e ndryshme
përbëhen nga materiale të ndryshme. P.sh. kombinohen fibrat e karbonit me fibrat aramide,
apo fibrat aramide me fibrat e aluminit.
Prania e një force jashtë qendrore, shkakton në kolonë një rritje të deformimeve rrezore dhe
të sforcimeve tërheqëse, vetëm në një pjesë të faqes së kolonës. Veshja me thurjen prej
fibrash polimere e “shtrëngon” kolonën, duke zvogëluar deformimet rrezore të saj.
Të dhënat nga shqyrtimi edhe i dy parametrave tjerë, analiza laboratorike të zhvilluara në
“New Co Ballkan” tek tre kampionët e shiritave transportues, kampioni i parë; përbërje
elastomerë-gomë, kapioni i dytë; në matricën elastomer-gomë, për fazë shpërndarëse është
shfrytëzuar kompoziti llaminare me FRP (Fibër Reinforced Polymer), dhe kampioni i tretë;
ku në fazat e njëjta të është përdorur thurje prej FRP, kanë rezultuar me avancim të theksuar
të vlerave për vetitë;
✓ Hargjueshmëria për gjatësinë e shiritit 1800 mm, me trashësi 12,2 ; 12,3 ; 12,1 [mm]
për kamponin e parë ka rezultuar 108 mm3, për kapanin e dytë 102 mm3 dhe atë të
tretin 96 mm3.
✓ Forca e këputjes së shiritit të gatshëm; tek kampioni i parë ka rezultuar të jetë 4518
kg/2,3 cm - 1964 kg/1 cm, tek kamponi i dytë 6539 kg/2,5 c m – 2615 kg/1cm dhe
tek kapioni i tretë 7218 kg /2,7 cm – 2673 kg/1cm. Tek kapioni i pare pika e këputjes
është përngjitur në gjatësinë 2,3 cm, tek kapioni i dytë në gjatësinë 2,5 ndërsa tek
kapioni i tretë në gjatësinë 2,7 cm të shiritit. Nga kjo matja e këtyre dy treguese të
performancës mund te konkludohet se përves aplikimit të fibrës rol dominant në
përcaktimin e tyre ka gjeometria e fazës shpërndarëse – lloji i thurjes.
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Mbushësit dhe aditivët (shtesat), mund t’i shtohen polimereve termoplastike ose termonngurtësuese për ti ulur koston rezinës, për të kontrolluar tkurrjen, për të përmirësuar vetitë
mekanike dhe për të rritur rezistencën ndaj zjarrit. Në zbatimet strukturore, mbushësit
përdoren për të përmirësuar transmetimin e ngarkesave dhe për të ulur plasaritjet në zonat e
pa armuara. Argjila, karbonati i kalciumit CaCO3 dhe fibrat e qelqit janë zakonisht më të
përdorshmit në funksion të llojit të aplikimit.

Detyra kryesore në inxhinierinë e materialeve është përgatitja paraprake e kompoziteve të
cilat do të garantonin, qëndrueshmëri të lartë ndaj ndikimeve termike, (materialet refraktorë,
të cilat aplikohen tek reaktorët, bërthamor, në industrinë metalurgjike, industria e aviacionit,
etj.), qëndrueshmëri të lartë ndaj ndikimeve kimike, dhe atyre mekanike. Materialet që
aplikohen për degë specifike do të kërkonin para se gjithash strukturor me densitet të ulët,
me qëndrueshmëri të lartë ndaj sforcimeve mekanike, të shtangët, rezistencë ndaj abrazionit
dhe goditjes dhe jo lehtësisht të korrodueshëm. Një konstruksioni kompozitë me veti të
avancuar do të duhej të plotësonte kriterin; veti, performancë teknike, efiqenc, paanshmëri
mjedisorë dhe kosto reflektive.
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