КОНСПЕКТ
за провеждането на конкурсен изпит за докторанти и главни асистенти в Института по
Механика БАН по специалността 02.10.25. „Технология на композитните материали”
1. Полимери и полимерни материали. Основни понятия. Особености в структурата и
свойствата па полимерните материали Термопластичпи и гермореактивни полимери.
2. Въздушно-свързващи вещества: гипс. строителна вар, магнезиални свързващи вещества и
композити на" тяхна основа. Основни понятия, класификация и методи на изпитване.
Области па приложение.
3. Хидравлични свързващи вещества:хидравличнавар и портлаидцимент. Основни понятия.
МГ4.) Комио:шти па полимерна основа. Дисперсно армирани композити на полимерна основа.
Стъклопластп. Видове. Основни свойства, приложение, предимства и недостатъци.
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характеристики. Механизъм па действие на дисперсната армировка в различните фази на
струкгурообразуване. Технически характеристики на втвърдилите композити и основни области
на приложение.
- 6. Нанокомпо:шти. Основни понятия, структура и свойства. Области на приложение.
7. Надмопекулни счрукгури в полимерите. Подреждане на молекулните вериги.
8. Физически п.фазовн състояния на полимерите.
9. Природа на връзките полимер - пълнител Физико-химични явления на граничната
повърхност полимер-пълнител. Влияние на напълването върху структурообразувансто. ■ !_10. Механични свойства на композитнте при крапговремешю ]^атоварвапе. Видове якости и
деформационнн модули.
11. Механични свойства па композитите при продължително натоварване. Пълзене и
релаксация на напрежението. Основни характеристики.
12. Теории за разрушаване на твърдите тела.
Повърхност па разрушаване. Взаимовръзка между процесите па разрушаване и деформиране.
13. Температурно-временла зависимост па якостта па материалите.
Дълготрайност при крехко и пластично разрушаване. Мащабен ефект на механичните свойства.
Дълготрайност при циклични натоварвания.
14. Бетони, съдържащи полимери Вппове. Сходства п различия с бетоните на основата на
портланццимента. Възможности за приложение.
- 13. Полимсрбетони. Компоненти, състав и шхпология за получаването им. Основни
свойства.
Области па приложение.
16. Петон!^ импрегнирани с полимери. Състав и технология за получаването им. Области на
приложение.
1 7. Стареене на композитите на полимерна основа. Видове стареене и методи на изследване.
Влияние на стареенето вт.рху свойствата на композитите. Възможности за ограничаване на
стареенето.
18. Реологични свойства на течни еисгешт. Кршш шпечене. Механизъм на вискозното течене.
Реологичпи характеристики. - вискозитет, внскозосластичпост. нормални напрежения,
.. , тиксотропия и реонексия.
19. Влияние па напълването върху вискозните п виекозоеластичшпе свойства. Релаксационен
спектър при полимерни материали.
20. Преработка на полимерните материали трез леене пол налягане. Технология
и технологични параметри. Процеси, прошчащи в машината и инструмента.

21. Преработка на полимерните материали чрез екструзия. Технология и технологични
параметри. Процеси, про^чатий п екстр\дсри1е.
22. Директни методи за получаване на изделия от полимерни композити. Ръчноконтактен
метод. Студено пресоване, вакуумни, инжекционни и вакуумно-инжекционни методи.
Мембрашю-фолийни и вакуумао-мембранпи технологии. Приложения.
23. Намотъчпи технологии и центробежно, леене за производство на напълнени полимерни
изделия..
24. Индиректни методи за изработване на изделия от полимерни композити. 8МС (препрег).
ВМС (премикс) - технологии. Преработка на материалите в изделия. Свойства и
приложение.
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