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Jarosław BEDNARZ,  Paweł BIELEŃ 

METODA WYZNACZANIA WARTOŚCI DYNAMICZNEGO MODUŁU YOUNGA 

ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA TŁUMIENIA MATERIAŁÓW ELASTOMEROWYCH 

 

Prawidłowy dobór materiałów elastomerowych mogących mieć zastosowanie w systemach wibroizolacji wymaga wyzna-

czenia wartości parametrów fizyko-mechanicznych materiału. Podstawowymi  wyznaczanymi wielkościami są moduły Younga 

będące miarą sprężystości materiału elastomerowego oraz współczynniki tłumienia materiału. W artykule przedstawiono me-

todę wyznaczania dynamicznego  modułu Younga dla próbek materiału elastomerowego oraz współczynnika tłumienia w opar-

ciu o pętlę histerezy. Przedstawiono metodykę badań oraz ich wyniki. 

 

WSTĘP 

Jednym z podstawowych zagadnień przy doborze systemu wi-
broizolacji jest przeprowadzenie badań własności fizyko-
mechanicznych jednego z podstawowych składników tego systemu 
jakim jest element elastyczny (wibroizolujący) [1,2,3,4,5]. Do badań 
tych należy między innymi wyznaczenie wartości dynamicznego  
modułu Younga oraz wartości współczynnika tłumienia w funkcji 
częstotliwości siły wymuszającej. W artykule przedstawiono metodę 
wyznaczania dynamicznego modułu Younga oraz współczynnika 
tłumienia materiału elastomerowego. Wartości modułu Younga oraz 
współczynnika tłumienia wyznaczono na podstawie krzywej ściska-
nia-odpuszczania materiału elastomerowego z zadaną częstotliwo-
ścią na maszynie wytrzymałościowej, którą w tym przypadku stano-
wiło urządzenie statyczno-dynamiczne typu Instron 8872 (rys. 1) 
klasy 1 o dokładności pomiaru 0,5% wraz z komorą temperaturową 

pracująca w zakresie temperatur -60÷315 C z dokładnością ±1 C. 
 

 
Rys. 1. Maszyna wytrzymałościowa statyczno-dynamiczna typu 
Instron 8872 

1. METODA WYZNACZANIA DYNAMICZNEGO  
MODUŁU YONGA ELASTOMERÓW  
ORAZ ICH WSPÓLCZYNNIKA TŁUMIENIA 

Jedną z metod wyznaczania modułu Younga jest jego oblicze-
nie w oparciu o sieczną ustabilizowanej pętli histerezy pracy me-
chanicznej (rys. 2), zarejestrowanej podczas cyklu obciążenia i 
odciążenia próbki z zadaną częstotliwością. Korzysta się tutaj z 
zależności (1): 




SHE  (1) 

gdzie: 
ESH - moduł Younga wyznaczony w oparciu o sieczną pętli histere-
zy, 
δσ - zmiana naprężenia między dwoma punktami pomiarowymi, 
δε - zmiana odkształcenia względnego między tymi punktami. 
 

W praktyce wykorzystuje się częściej równanie (2). 

)tan(SHE  (2) 

gdzie: 
α- kąt nachylenia siecznej w stosunku do poziomej osi odkształce-
nia (ε) na  wykresie przedstawiającym zależność odkształcenia 
względnego (ε) od naprężenia (σ) (rys. 2). 
 

 
Rys. 2. Pętla histerezy dla materiału wykazującego liniową zależ-
ność odkształcenia od naprężenia [3] 

 
Jak podano w artykule [1] powyższa definicja modułu Younga 

daje dobre i jednoznaczne wyniki w przypadku materiałów o liniowej 
zależności odkształcenia od naprężenia, dla których pętla histerezy 
przyjmuje kształt "wrzecionowaty", straty pracy są małe a odstęp 
między krzywymi obciążenia i odciążenia jest niewielki. Materiały 
elastomerowe wykazują silnie nieliniową zależność odkształcenia 
od naprężenia, dlatego podczas wyznaczania modułu sprężystości 
przy użyciu pętli histerezy może pojawić się wiele niejasności. Me-
toda dla takich materiałów może być interpretowana na różne spo-
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soby, dlatego konieczne jest podawanie dokładnej procedury pro-
wadzącej do otrzymania konkretnego wyniku. 

Kolejnym po module Younga parametrem fizyko-
mechanicznym, który może być istotny podczas dobierania elemen-
tu wibroizolacji jest materiałowy współczynnik tłumienia. Współ-
czynnik tłumienia drgań (rozproszenia energii) jest miarą zdolności 
materiału do rozpraszania (pochłaniania) energii drgań elementu 
poddanego cyklicznemu obciążeniu. Zdolność tłumienia drgań 
można zdefiniować jako stosunek energii rozproszonej w jednym 
cyklu drgań (ΔW) do maksymalnej energii dostarczonej do układu w 
tym samym cyklu (W) [7]. Wielkość tłumienia drgań w ośrodkach 
sprężystych można przedstawić za pomocą pętli histerezy. Otrzy-
muje się ją badając doświadczalnie zależność pomiędzy odkształ-
ceniem i naprężeniem, lub też na wykresie zależności pomiędzy siłą 
i wywołanym przez nią przemieszczeniem, w ciągu trwania jednego, 
pełnego cyklu obciążenie-odciążenie. Przykład pętli histerezy poka-
zano na rysunku 3.  

 

 
Rys. 3. Pętla histerezy przy drganiach tłumionych wymuszonych 
periodycznie (energię potencjalną maksymalną (W) przedstawia 
pole trójkąta ACF, zaś energię rozproszoną (ΔW) przedstawić 
można jako pole pętli histerezy ABCD) [8] 

 
Zdolność tłumienia drgań materiału elastomerowego można 

więc opisać wzorem (3): 

W

W
  (3) 

gdzie: 
ψ - współczynnik tłumienia, 
ΔW - energia rozproszona w jednym cyklu drgań, 
W - energia dostarczona do układu w tym samym cyklu. 

1.1.  Algorytm opracowania wyników badań dynamicznych 
z sinusoidalnym obciążeniem cyklicznym 

Określenie przydatności danego materiału w układzie wibroizo-
lacji wymaga określenia odpowiedzi elementu z niego wykonanego 
na różnego rodzaju wymuszenia cykliczne o różnych częstościach. 
W związku z tym konieczne wydawało się wyznaczenie szukanych 
parametrów fizyko-mechanicznych materiałów elastomerowych dla 
cyklicznych obciążeń dynamicznych o różnych częstotliwościach. 

Podobnie jak w przypadku testów statycznych i quasi-
statycznych analizę wyników badań dynamicznych z sinusoidalnym 
obciążeniem cyklicznym rozpoczęto od wyznaczenia modułów 
Younga. Tym razem użyto jednak metody wyznaczania tego para-
metru w oparciu o sieczną ustabilizowanej pętli histerezy pracy 
mechanicznej, zarejestrowanej podczas cyklu obciążenia i odciąże-
nia próbki. Ponieważ, z powodu występowania zjawisk reologicz-
nych wewnątrz struktury materiału elastomerowego, odpowiedź 
próbki na wymuszenie stabilizuje się dopiero po pewnej liczbie cykli, 
z analizy należało odrzucić początkowe pętle histerezy, dla których 
zachowanie próbki nie było ustabilizowane. Kolejnym etapem było 

wyznaczenie współczynników tłumienia. Skorzystano tutaj 
z zależności przedstawionej na rysunku 3. Dokładną procedurę 
postępowania przy wyznaczaniu modułów Younga, oraz współ-
czynników tłumienia przedstawiono na rysunku 4. 

 

1. Wczytanie danych pomiarowych i podzielenie ich na kolejne cykle obciążenie-
odciążenie. 

 

2. Wykreślenie dla każdego z cykli wykresu przedstawiającego pętlę histerezy. 

 

3. Odrzucenie początkowych cykli, dla których pętla histerezy nie jest ustabilizowana. 

 

4. Odnalezienie skrajnych punktów dla każdej z pozostałych pętli i poprowadzenie 
między nimi linii siecznej. Za skrajne punkty przyjmuje się punkt pomiarowy A, 

w którym głowica była na najmniejszej wysokości i punkt B, w którym głowica była 
najwyżej. 

 

5. Odczytanie naprężenia osiągniętego w skrajnych punktach A i B (σB, σA), oraz 
obliczenie zmiany naprężenia (Δσ ) między tymi punktami Δσ = σB - σA.  

 

6. Obliczenie zmiany względnego odkształcenia pomiędzy skrajnymi punktami pętli 
z zależności Δε = (xB - xA)/l0, gdzie l0 - wysokość próbki po odkształceniu wstępnym. 

 

7. Wyznaczenie modułu dla każdej siecznej z zależności E = Δσ/Δε. 

 

8. Obliczenie średniej arytmetycznej z modułów  Younga uzyskanych dla każdej pętli. 

 

9. Odnalezienie punktu S, będącego środkiem odcinka AB dla każdej z pętli. 

 

10. Wykreślenie linii prostopadłej do siecznej pętli i przechodzącej przez środek 
odcinka AB. 

 

11. Wyznaczenie punktów C i D, będących punktami przecięcia pętli histerezy i linii 
wykreślonej w poprzednim punkcie. 

 

12.Obliczenie pola powierzchni elipsy, której osie mają długości odcinków AB  i CD. 

 

13. Obliczenie pola powierzchni trójkąta prostokątnego o przeciwprostokątnej AB 
i przyprostokątnych prostopadłych do osi układu współrzędnych. 

 

14. Wyznaczenie współczynnika tłumienia dla każdej z pętli, korzystając z zależności 
ψ = ΔW/W, gdzie ψ - współczynnik tłumienia, ΔW - pole powierzchni elipsy, W - pole 

powierzchni trójkąta prostokątnego. 

 

15. Obliczenie średniej arytmetycznej ze współczynników tłumienia uzyskanych dla 
każdej pętli. 

Rys. 4. Schemat algorytmu obliczeń stosowanych podczas wyzna-
czania modułów sprężystości oraz współczynników tłumienia ela-
stomerów z prób z sinusoidalnym obciążeniem cyklicznym 
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2. PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA ALGORYTMU  
OPRACOWANIA WYNIKÓW BADAŃ DYNAMICZNYCH 

Autorzy przeprowadzili badania eksperymentalne dla kilku pró-
bek materiału elastomerowego (rys. 5a) wyciętych za pomocą me-
tody „cięcia wodą” z jednego arkusza materiału dostarczonego 
przez producenta oraz dla jednej próbki z innego materiału elasto-
merowego (oznaczonej w dalszej części artykułu jako próbka numer 
3) składającego się z kilku warstw elastomerów połączonych ze 
sobą w procesie wulkanizacji (rys. 5b). 

 

 
Rys. 5a.  Badane próbki 
 

 
Rys. 5b.  Próbka numer 3 
 

2.1. Przykład zastosowania algorytmu opracowania wyników 
badań dynamicznych z sinusoidalnym obciążeniem 
cyklicznym 

Podczas próby na maszynie wytrzymałościowej rejestrowano 
60 cykli obciążenie-odciążenie. Przebiegi dla kilku początkowych 
cykli są jednak niepełne i zniekształcone, więc nie nadają się do 
analizy i należy je odrzucić. Przykłady nieprawidłowych pętli przed-
stawiono na rysunku 6 oraz 7. 

 

 
Rys. 6. Nieprawidłowa pętla histerezy - próbka 1, częstotliwość 
4 Hz, cykl nr 2 

 

 
Rys. 7. Nieprawidłowa pętla histerezy - próbka 1, częstotliwość 
20 Hz, cykl nr 9 

 
Dla pozostałych pętli należy odnaleźć skrajne punkty zgodnie z 

punktem 4 algorytmu przedstawionego na rysunku 4 i poprowadzić 
między nimi sieczną. Przykładową pętlę wraz z odcinkiem łączącym 
skrajne punkty przedstawiono na rysunku 8. 

 

 
Rys. 8. Prawidłowa pętla histerezy wraz z odcinkiem siecznym - 
próbka 1, częstotliwość 4 Hz, cykl nr 40 

 
Kolejnym krokiem dla każdej pętli jest obliczenie zmiany naprę-

żenia (Δσ), oraz zmiany odkształcenia względnego (Δε) między 
punktami A i B według punktów 5 i 6 algorytmu. Dla przykładowej 
pętli z rysunku 8  odczytano następujące wartości: 

 
σB = - 0,1720 MPa 
σA = - 0,2047 MPa 
xB = 10,0759 mm 
xA = 9,8766 mm 
l0 = 13,5 mm 

 
Otrzymano następujące wartości zmiany odkształcenia 

względnego (Δε), oraz zmiany naprężenia (Δσ): 
 

MPa

l

xx

AB

AB

0327,0

0148,0
0











 

 
Następnie dla każdej pętli należy wyznaczyć moduł Younga (E) 

jako wartość nachylenia linii siecznej zgodnie ze wzorem przedsta-
wionym w 7 punkcie algorytmu. Dla przykładowej pętli z rysunku 8 
korzystając z zależności (1) otrzymano: 
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MPaE 2129,2



 

 
Po powtórzeniu obliczeń dla każdej pętli należy przeanalizować 

jak zmieniają się otrzymywane wartości wraz z kolejnymi cyklami. 
Przykładowy przebieg pokazano na rysunku 9. 

 

 
Rys. 9. Przebieg zależności modułu Younga od numeru analizo-
wanego cyklu - próbka 1, częstotliwość 20 Hz 

 
Na podstawie powyższego wykresu można stwierdzić, że 

sztywność testowanej próbki początkowo maleje i stabilizuje się 
dopiero po pewnej liczbie cykli. W związku z tym, przed wyznacza-
niem średniej wartości modułu Younga odrzucano początkowe 
pętle, dla których wartość parametru nie była ustabilizowana. W 
powyższym przykładowym przypadku wartość średnią modułu 
Younga liczono dla pętli o numerach od 40 do 59. Otrzymana war-
tość dla powyższego przykładu to: 

 

E = 2,5118 MPa 

 
Kolejny etap algorytmu związany jest już z wyznaczaniem 

współczynnika tłumienia. W pierwszym kroku należy dla każdej z 
wybranych pętli wyznaczyć punkt S, będący środkiem odcinka AB 
dla każdej z pętli, a następnie równanie prostej prostopadłej do 
odcinka AB przechodzącej przez punkt S. Przykładową pętlę histe-
rezy wraz z sieczną, jej środkiem i linią prostopadłą przedstawiono 
na rysunku 10. 

 

 
Rys 10. Pętla histerezy wraz z odcinkiem siecznym i prostą pro-
stopadłą przechodzącą przez jego środek - próbka 1, częstotliwość 
4 Hz, cykl nr 59 

Następnie należy wyznaczyć punkty przecięcia prostej prosto-
padłej do siecznej z pętlą histerezy. Ponieważ dane pomiarowe 
mają charakter dyskretny punkty przecięcia wykresów są przybliżo-
ne, co dla przykładowej pętli przedstawiono na rysunku 11. 

 

 
 

 
Rys. 11. Punkty przecięcia pętli histerezy i prostej prostopadłej do 
jej siecznej - próbka 1, częstotliwość 4 Hz, cykl nr 59 

 
Kolejnym krokiem jest obliczenie pola powierzchni elipsy, której 

osie mają długości odcinków AB i CD. Połowa pola powierzchni 
przedstawia energię rozproszoną (ΔW). Można więc zapisać nastę-
pujące równanie (4): 

 

CDABPW e 
2

1

2

1
 (4) 

gdzie: 
ΔW - energia rozproszona, 
Pe - pole elipsy o osiach długości |AB| i |CD|. 

 
Energię potencjalną maksymalną (W) przedstawia natomiast 

pole trójkąta ABE, którego przykład pokazano na rysunku 12. 
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Rys. 12. Trójkąt przedstawiający potencjalną energię maksymalną 
dla przykładowej pętli histerezy - próbka 1, częstotliwość 4 Hz, cykl 
nr 59 

 
Energię potencjalną maksymalną można obliczyć więc z zależ-

ności (5): 
 

BEAEPW t 
2

1
 (5) 

 
gdzie: 
W - energię potencjalna maksymalna, 
Pt - pole trójkąta ABE. 

 
Współczynnik tłumienia można wyznaczyć natomiast ze wzoru 

(6). 
 

W

W
  (6) 

 
Powyższe obliczenia należy powtórzyć dla każdej z nieodrzu-

conych pętli, a następnie obliczyć wartość średnią współczynnika 
tłumienia. Dla przykładowego testu (próbka nr 1, częstotliwość 
wymuszenia 4 Hz, odkształcenie wstępne 10% wysokości próbki) 
otrzymano wartość współczynnika tłumienia:  

 
ψ = 0,3209 
 
Otrzymane moduły Younga, dla prób dynamicznych 

z sinusoidalnym obciążeniem cyklicznym dla próbek 1, 2, 4, 6 i 8 
przedstawiono w celu łatwego porównania na wykresach (rys. 13 
oraz 14). Na rysunku 13 można zaobserwować, że otrzymywane 
wartości modułów Younga dla danej próbki różnią się w zależności 
od częstotliwości wymuszenia. Wartości modułów rosną wraz ze 
wzrostem częstotliwości, lecz nie jest to wzrost regularny. Wartości 
wahają się, co częściowo może wynikać z niedokładności wykona-
nych pomiarów, oraz niedokładności zastosowanej metody obliczeń. 
Dodatkowo można zauważyć wyraźny spadek otrzymywanych 
wartości modułu dla częstotliwości w okolicach 11÷12 Hz. Spadek 
ten można zauważyć również dla innego stanu obciążenia wstęp-
nego (rys. 14), oraz dla próbki wykonanej z innego materiału (rys. 
16), co może sugerować, że jest on związany z właściwościami 
układu pomiarowego. Przebiegi dla próbek 1 i 2, które posiadają 
równe pola powierzchni, są zbliżone do siebie, ale otrzymywane 
wartości w nieznacznym stopniu różnią się. Dla pomiarów przy 
odkształceniu wstępnym 10% (rys. 14) można zauważyć, że odpo-

wiadające sobie wartości modułów Younga rosną wraz ze wzrostem 
pola przekroju poprzecznego próbki. Zależność ta nie jest jednak 
widoczna dla innego stanu obciążenia wstępnego (rys. 14), chociaż 
otrzymywane wartości nadal są wyraźnie największe dla próbki o 
największych wymiarach. Porównując wykresy z rysunków 13 i 14 
można zauważyć, że wartość dynamicznego modułu Younga bada-
nego materiału zależy od jego początkowych warunków pracy 
(ugięcie wstępne, obciążenie wstępne). 

 

 
Rys. 13. Wykres zależności dynamicznego modułu Younga od 
częstotliwości wymuszenia dla próbek z tego samego materiału, 
przy odkształceniu wstępnym 10% 

 

 
Rys. 14. Wykres zależności dynamicznego modułu Younga od 
częstotliwości wymuszenia dla próbek z tego samego materiału, 
przy naprężeniu wstępnym 0,25 MPa 
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Rys. 15. Wykres zależności dynamicznego modułu Younga od 
częstotliwości wymuszenia dla próbki 3, przy odkształceniu wstęp-
nym 10% 

 
Wartości współczynników tłumienia otrzymane na podstawie, 

prób dynamicznych z sinusoidalnym obciążeniem cyklicznym dla 
próbek 1, 2, 6 i 8 przedstawiono na rysunku 16. 

 

 
Rys. 16. Wykres zależności współczynnika tłumienia od częstotli-
wości wymuszenia dla próbek z tego samego materiału, przy od-
kształceniu wstępnym 10% 

 
Przykładowe pętle histerezy dla próbek 1, 6 i 8 przedstawiono 

na rysunku 17. W przypadku tych i podobnych pętli przybliżenie ich 
pola powierzchni elipsą w sposób opisany w rozdziale czwartym nie 
powoduje dużego błędu. 

 

 
Rys. 17. Wykres zależności współczynnika tłumienia od częstotli-
wości dla próbek z tego samego materiału, przy odkształceniu 
wstępnym 10% 

 

Niestety dla próbek o mniejszym polu powierzchni przekroju 
poprzecznego otrzymywane pętle histerezy okazały się zbyt znie-
kształcone, aby opracowana metoda mogła być wykorzystana z 
powodzeniem. Zauważono, że pętle histerezy stają się bardzo 
nieregularne dla mniejszych próbek (rys. 18).  

 

 
Rys. 18. Przykłady zniekształconych pętli histerezy dla próbki o 
najmniejszym polu powierzchni przekroju poprzecznego  

 
Dodatkowo zniekształcenia pętli rosły wraz ze wzrostem czę-

stotliwości wymuszenia (rys. 19). Określenie przyczyny zniekształ-
ceń pętli wymaga dalszych badań i  analiz. 

 

 
Rys. 19. Przykłady pętli histerezy dla próbki 6 - widoczny wzrost 
zniekształcenia pętli wraz ze wzrostem częstotliwości wymuszenia 

PODSUMOWANIE 

Podczas opracowywania wyników badań dynamicznych 
z sinusoidalnym obciążeniem cyklicznym zauważono, iż sztywność 
materiału wyznaczana dla kolejnych cykli obciążenia maleje i stabi-
lizuje się dopiero po pewnej liczbie cykli (rys. 9), co jest prawdopo-
dobnie związane z tak zwanym efektem Mullinsa [6]. Oznacza to, że 
ten sam materiał elastomerowy może wykazywać inną sztywność 
podczas tłumienia drgań maszyny drgającej stale z określoną czę-
stotliwością niż podczas pracy w układzie wibroizolacji torowiska, 
gdzie wymuszenie spowodowane przejazdem pojazdu szynowego 
ma zupełnie inny charakter. 

Otrzymywane podczas badań laboratoryjnych rzeczywiste pętle 
histerezy dla testów dynamicznych z sinusoidalnym obciążeniem 
cyklicznym mogą być nieregularne i znacznie zniekształcone, przez 
co ich analiza jest bardzo trudna, a stosowane uproszczenia mogą 
mieć znaczny wpływ na niedokładność uzyskiwanych wyników. 
Określenie przyczyny zniekształceń wymaga dodatkowych badań i 
analiz. 
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Method for estimation of dynamic Young's modulus  
and damping ratio for elastomeric materials 

Proper selection of elastomeric materials that may be 

used in vibration isolation systems requires the determination 

of the physico-mechanical parameters of the material. The 

basic determinant is the Young's modulus, which is the meas-

ure the elasticity of the elastomeric material and damping 

ratio of the material. The article presents a method for de-

termining dynamic Young's modulus and damping ratio for 

samples of elastomeric material. The research methodology 

and results are presented. 
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