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Jarosław BEDNARZ,  Paweł BIELEŃ 

METODY WYZNACZANIA WARTOŚCI STATYCZNEGO MODUŁU YOUNGA 

MATERIAŁÓW ELASTOMEROWYCH 

 

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

czenia wartości parametrów fizyko-mechanicznych materiału. Podstawową wyznaczaną wielkością jest statyczny moduł Youn-

ga będący miarą sprężystości materiału elastomerowego. W artykule przedstawiono porównanie metod wyznaczania statycz-

nego modułu Younga dla próbek materiału elastomerowego. 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) [1,3,4,7,9]. Do badań 
tych należy między innymi wyznaczenie wartości statycznego mo-
dułu Younga. W artykule przedstawiono analizę metod wyznaczania 
statycznego modułu Younga. Wartości modułu Younga wyznaczono 
na podstawie próby ściskania materiału elastomerowego na maszy-
nie wytrzymałościowej, którą w tym przypadku stanowiło urządzenie 
statyczno-dynamiczne typu Instron 8872 (rys.1) klasy 1 o dokładno-
ści pomiaru 0,5% wraz z komorą temperaturową pracująca w zakre-

sie temperatur -60÷315 C z dokładnością ±1 C. 
 

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

1. PROPONOWANA UJEDNOLICONA METODA  
WYZNACZANIA MODUŁU YONGA ELASTOMERÓW 

Elastomery są to polimerowe tworzywa sztuczne lub naturalne, 
które cechuje zdolność do dużej odwracalnej deformacji pod wpły-
wem działania sił mechanicznych, z zachowaniem ciągłości ich 
struktury. Elastomery wykazują właściwości wiskoelastyczne, co 
oznacza, że posiadają zdolność rozpraszania energii mechanicznej 
dzięki zjawiskom tarciowym na poziomie molekularnym [8]. 

Podstawowe właściwości użytkowe elastomerów ocenia się w 
oparciu o pomiar gęstości, porowatości, twardości (najczęściej 
określa się tak zwaną twardość Shore'a wyznaczaną metodą duro-

metrową przy użyciu twardościomierza typu A), oraz standardowe 
testy wytrzymałości na rozciąganie lub ściskanie.  

Często w celu określenia elastyczności materiału podaje się 
naprężenia przy odkształceniach względnych 100%, 200% i 300% 
nazywane modułami M100, M200 i M300 [6]. Niestety podczas 
wyboru materiału do układu wibroizolacji parametry te mogą okazać 
się niewystarczające. Z powodu nieliniowej zależności odkształce-
nia względnego od naprężenia moduły te nie charakteryzują sztyw-
ności elastomeru w warunkach pracy większości wyrobów, gdzie 
odkształcenia względne osiągają znacznie mniejsze wartości. Poja-
wia się więc konieczność opisania sztywności materiału elastome-
rowego w sposób inny niż klasyczny. W przypadku materiałów 
o liniowej zależności odkształcenia względnego od naprężenia 
sztywność materiałów określa się najczęściej poprzez podanie 
modułu Younga. Dla materiałów elastomerowych, których zależność 
odkształcenia względnego od naprężenia nie jest liniowa określenie 
sztywności poprzez podanie jednej wartości opisanej jako "moduł 
Younga" jest jednak bardzo nieprecyzyjne. Wiąże się to z tym, że 
jak podano w artykułach [2,6] moduł ten można wyznaczyć na wiele 
różnych sposobów proponowanych w literaturze, oraz z tym, że jak 
już wspomniano we wstępie, sposób badania parametrów fizyko-
mechanicznych materiałów wibroizolacyjnych nie jest do chwili 
obecnej w pełni zunifikowany [1]. Oprócz tego takie podejście jedy-
nie w ograniczonym stopniu opisuje złożoność natury modułu od-
kształcenia, ponieważ nie uwzględnia tak istotnych czynników ma-
jących wpływ na wielkość modułu, jakimi są zakres odkształceń, do 
którego odnosi się moduł, oraz stan naprężenia i jego historia. 

Jeśli chodzi o wyznaczanie modułu sprężystości z krzywej roz-
ciągania lub ściskania, można wyróżnić trzy podstawowe definicje: 
1. moduł cięciwy, 
2. moduł sieczny, 
3. moduł styczny. 

Definicje wymienionych modułów w odniesieniu do charaktery-
styki naprężenie-odkształcenie opisano poniżej i przedstawiono na 
rysunkach 2÷4. 

Moduł cięciwy (rys. 2) to nachylenie cięciwy poprowadzonej 
między dwoma zadanymi punktami krzywej naprężenie-
odkształcenie. Jest to iloraz zmiany naprężenia między dwoma 
punktami pomiarowymi (Δσ) oraz zmiany odkształcenia względnego 
między tymi punktami (Δε), co wyraża zależność (1). 








cE  (1) 

gdzie: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polimery
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tworzywa_sztuczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tworzywo_naturalne
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Ec - moduł cięciwy, 
Δσ - zmiana naprężenia między dwoma punktami pomiarowymi, 
Δε - zmiana odkształcenia względnego między tymi punktami. 
 

 
Rys. 2. Moduł cięciwy 

 
Szczególnym przypadkiem modułu cięciwy jest moduł sieczny 

(rys. 3), czyli nachylenie siecznej poprowadzonej z początku układu 
współrzędnych do określonego punktu krzywej naprężenie-
odkształcenie. Jest to iloraz naprężenia w danym punkcie pomiaro-
wym, oraz względnego odkształcenia w tym punkcie - zależność (2).  




cE  (2) 

gdzie: 
Es - sieczny moduł Younga, 
σ - naprężenie w punkcie pomiarowym, 
ε - odkształcenie względne w punkcie pomiarowym. 

 

 
Rys. 3. Moduł sieczny 

 
Moduł styczny (rys. 4.) definiujemy jako nachylenie krzywej na-

prężenie-odkształcenie dla określonego naprężenia lub odkształce-
nia. Jest to wartość tangensa kąta nachylenia w danym punkcie 
wykresu naprężenia do odkształcenia względnego wyznaczona 
przez różniczkowanie krzywej rozciągania lub ściskania, co wyraża 
się wzorem (3). 





d

d
Ec   (3) 

 
gdzie: 
EST - styczny moduł Younga, 
σ - naprężenie w punkcie pomiarowym, 
ε - odkształcenie względne w punkcie pomiarowym. 

 
Rys. 4. Moduł styczny 

 
Szczególnym przypadkiem modułu stycznego jest tak zwany 

początkowy moduł styczny, czyli nachylenie krzywej naprężenie-
odkształcenie w początku układu współrzędnych (rys. 5) - w prakty-
ce jest to tangens nachylenia prostej stycznej w punkcie początko-
wym. 

 

 
Rys. 5. Początkowy moduł styczny 

 
Różniczkowanie, związane z wyznaczeniem modułu stycznego 

i początkowego modułu stycznego,  dla zestawu wartości dyskret-
nych wymaga na przykład wyznaczenia równania aproksymacji 
wyższego rzędu dla krzywej i obliczenia jego pochodnej, lub skorzy-
stania z metody regresji liniowych. Wybór sposobu obliczeń na tym 
etapie również może mieć wpływ na wyniki jak pokazano w artykule 
[6]. 

W przypadku stosowania powyższych metod konieczne jest też 
podanie odkształcenia względnego (ε), dla którego został obliczony 
moduł (podanie punktu, do którego poprowadzono sieczną, lub w 
którym narysowano styczną), lub w przypadku modułu cięciwy 
podanie punktów między którymi poprowadzono daną cięciwę. 

Samo określenie metody definiowania modułu, oraz punktu 
krzywej odkształcenie-naprężenie, dla którego został wyznaczony 
nadal nie jest wystarczające z kilku powodów opisanych w dalszej 
części rozdziału. 

 Po pierwsze należy pamiętać, że w obciążonych elastomerach 
zachodzi relaksacja naprężeń, dlatego przy wolnym odkształcaniu 
uzyskuje się niższe wartości odpowiednich naprężeń, niż przy szyb-
szym (rys. 6) [8]. W związku z tym przy ocenie właściwości mecha-
nicznych konieczne jest podanie prędkości rozciągania lub ściska-
nia. 
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Rys. 6. Wykres odkształcania próbki polimeru przy różnych prędko-
ściach rozciągania (V) w stałej temperaturze (T) [8] 

 
 Po drugie, bardzo istotne jest określenie temperatury, w której 

przeprowadzane było badanie, ponieważ wraz z jej wzrostem 
zmniejsza się wartość naprężenia koniecznego do uzyskania dane-
go odkształcenia (rys. 7) [8]. 

 

 
Rys. 7. Wykres odkształcania próbki polimeru w różnych temperatu-
rach (T) przy stałej prędkości rozciągania (V) [8] 

 
Następna ważna kwestia związana jest wykorzystywaniem 

elementów elastomerowych jako elementów elastyczny  w syste-
mach wibroizolacji. Podczas pracy takich części siła ciężkości 
obiektu na nich posadowionego wywołuje w nich pewne naprężenie 
wstępne. Ponieważ materiały elastomerowe nie są liniowo-
odkształcalne, sposób zachowania się materiału i całego elementu 
w momencie późniejszego tłumienia drgań jest zależny od tego 
naprężenia wstępnego. W związku z powyższym, podczas podawa-
nia wartości wyznaczanych parametrów fizyko-mechanicznych 
należałoby podać również parametry wstępne przyjęte podczas 
próby takie jak względne odkształcenie wstępne i naprężenie 
wstępne, oraz wymiary próbki po odkształceniu wstępnym (rys. 8). 
W przypadku, gdy próbki różnią się wymiarami, oraz są wykonane 
z różnych materiałów, w celu ich łatwiejszego porównania korzystne 
byłoby więc wyznaczenie ich parametrów dla równej wartości na-
prężenia wstępnego, oraz dla równego względnego odkształcenia 
początkowego. 

 

 
Rys. 8. Próbka elastomerowa przed obciążeniem wstępnym (linia 
kropkowana) i po obciążeniu wstępnym (linia ciągła).  

1.1. Algorytm opracowania wyników badań statycznych  
oraz quasi-statycznych 

W pierwszej części rozdziałuopisano jak wiele czynników może 
mieć wpływ na wyznaczane na podstawie testów laboratoryjnych 
wartości parametrów fizyko-mechanicznych materiałów elastome-
rowych. Algorytmy opracowywania wyników badań stworzono więc 
tak, aby szukane parametry były wyznaczane różnymi metodami, co 
umożliwi porównanie oraz ocenę przydatności wyników otrzymywa-
nych przy ich użyciu.Należało także pamiętać, że jak już wspomnia-
no wcześniej, w układach wibroizolacji elementy elastomerowe 
pracują z pewnym obciążeniem wstępnym wynikającym z nacisku 
elementu na nich posadowionego. Dobranie odpowiedniego ele-
mentu elastycznego do danego zastosowania wymaga więc znajo-
mości modułu Younga wyznaczonego dla stanu obciążenia począt-
kowego zbliżonego do tego, który będzie występował 
w rzeczywistym układzie wibroizolacji. Algorytm powinien więc 
umożliwiać wybranie tego stanu naprężenia. W pierwszym kroku 
wyznaczono moduły Younga z danych eksperymentalnych badań 
statycznych oraz quasi-statycznych przy użyciu różnych metod 
opisanych w rozdziale trzecim.  Dla każdej badanej prędkości od-
kształcenia obliczono wartości modułu siecznego E oraz modułu 
stycznego EST dla odkształcenia względnego εL = 5% ÷ 30% 
z krokiem co 5%. Jako wysokość początkową próbki, względem 
której liczono odkształcenie względne εL, przyjmowano jej wysokość 
po osiągnięciu przyjętego naprężenia wstępnego (przyjęto 
0,1 MPa), lub po osiągnięciu przyjętego odkształcenia początkowe-
go (przyjęto 10% wysokości próbki nieobciążonej). W związku z 
tym, że dane doświadczalne mają wartości dyskretne, o określonej 
częstotliwości próbkowania, należało znaleźć punkty startowe, dla 
których wartości naprężenia albo odkształcenia są jak najbardziej 
zbliżone do przyjętych wartości wstępnego naprężenia albo od-
kształcenia. W celu wyznaczenia modułów stycznych EST dane 
doświadczalne aproksymowano równaniem wielomianowym 6-tego 
stopnia korzystając z metody najmniejszych kwadratów (dokładniej-
szy opis użytej metody aproksymacji odnaleźć można w publikacji 
[5]), a następnie metodą różniczkowania numerycznego wyznacza-
no odpowiednie pochodne. Moduły sieczne E obliczano z równania 
(4). 

L

E



  (4) 

 gdzie: 
E - sieczny moduł Younga, 
εL - względna zmiana długości,  
Δσ - zmiana naprężenia liczona od naprężenia wstępnego.  

 
Dokładny algorytm obliczeń stosowanych podczas wyznacza-

nia siecznych i stycznych modułów sprężystości przedstawiono w 
postaci schematu na rysunku 9.  
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1.Wczytanie dyskretnych danych pomiarowych, czyli utworzenie 
wektora odkształceń  bezwzględnych (Δl) i wektora naprężeń (σ) o 

odpowiadających wartościach. 

 

2. Wybór wartości naprężenia początkowego (σp), lub odkształcenia 
początkowego (εp). 

Wybrany stan obciążenia początkowego powinien być zbliżony do 
tego, który będzie występował w rzeczywistym układzie wibroizola-

cji. 

 

3. Odnalezienie punktu  początkowego, czyli punktu pomiarowego, 
w którym naprężenie (σ) lub odkształcenie względne (ε) jest najbar-
dziej zbliżone do wartości wybranej w punkcie 1 (σp lub εp). Jest to 
konieczne, ponieważ dane eksperymentalne są wartościami dys-

kretnymi. 

 

4. Odczytanie dokładnej wartości naprężenia w punkcie początko-
wym (σps) i odkształcenia bezwzględnego (Δlps) w tym punkcie. 

 

5. Obliczenie nowej długości początkowej próbki (l0 = h- Δlps, gdzie 
ha- długość pierwotna próbki przed przyłożeniem naprężenia wstęp-

nego). 

 

6. Stworzenie wektora odkształceń względnych εL, liczonych wzglę-
dem nowej długości początkowej próbki (według wyrażenia: εL = (Δl 

- Δlps)/l0), dla kolejnych punktów pomiarowych, rozpoczynając od 
punktu początkowego oraz wektora kolejnych zmian naprężeń Δσ, 
liczonych względem naprężenia w punkcie początkowym (według 

wyrażenia: Δσ = σ - σps), dla kolejnych punktów pomiarowych, 
rozpoczynając od punktu początkowego. 

 

7. Wykreślenie wykresu zmian naprężeń Δσ od odkształceń 
względnych  εL. 

 

8. Wybór odkształceń względnych εL (np. 5%, 10%, 30%), dla któ-
rych wyznaczane będą moduły sprężystości. 

 

9. Wyznaczenie modułów siecznych, dla wybranych odkształceń 
względnych εL z zależności E = Δσ/εL, gdzie Δσ = σ - σps. 

 

10. Aproksymacja punktów tworzących wykres z punktu 7 równa-
niem wielomianowym 6-tego stopnia, przy wykorzystaniu metody 

najmniejszych kwadratów. 

 

11. Wyznaczenie modułów stycznych EST dla wybranych odkształ-
ceń względnych εL, czyli wyznaczenie metodą różniczkowania 

numerycznego odpowiednich pochodnych równania aproksymacji. 

Rys. 9. Schemat algorytmu obliczeń stosowanych podczas wyzna-
czania modułów sprężystości elastomerów z prób o jednostajnym 
odkształceniu 

 

2. PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA ALGORYTMU 
OPRACOWANIA WYNIKÓW BADAŃ  
STATYCZNYCH I QUASI-STATYCZNYCH 

Autorzy przeprowadzili badania eksperymentalne dla dwóch 
próbek materiału elastomerowego (rys. 10) wyciętych za pomocą 
metody „cięcia wodą” z jednego arkusza materiału dostarczonego 
przez producenta. Wymiary próbek to 70x80x15 mm (szerokość – 
długość – wysokość). 
 

 
Rys. 10.  Badane próbki 

 
Przed rozpoczęciem obróbki danych pomiarowych otrzymywa-

nych podczas testu na maszynie wytrzymałościowej należy zasta-
nowić się dla jakich wartości obciążenia lub odkształcenia wstępne-
go poszukujemy modułów Younga. Wybrane wartości powinny 
odpowiadać warunkom pracy elementu elastomerowego w rzeczy-
wistym układzie wibroizolacji. Dla badanych próbek ustalono, że 
będą poszukiwane wyniki dla obciążenia wstępnego o wartości 
0,1 MPa oraz dla względnego odkształcenia wstępnego 10%.  
W związku z tym, że dane doświadczalne mają wartości dyskretne, 
o określonej częstotliwości próbkowania, wśród danych pomiaro-
wych należy znaleźć punkt startowy, dla którego wartość napręże-
nia albo odkształcenia jest jak najbardziej zbliżona do ustalonej 
wartości wstępnego naprężenia albo odkształcenia. Następnie dla 
danego punktu pomiarowego należy wyznaczyć parametry startowe 
zgodnie z punktami 3 i 4 algorytmu z rysunku 9. Parametry startowe 
dla kilku przykładowych testów przedstawiono w tabelach 1 oraz 2. 
Ujemne wartości naprężeń oraz odkształceń w tabelach, oraz na 
wykresach w dalszej części pracy wynikają z orientacji osi układu 
współrzędnych układu pomiarowego maszyny wytrzymałościowej. 

 
Tab. 1. Parametry wstępne dla zadanego naprężenia  

wstępnego 0,1 [MPa] 

Nr 
próbki 

Prędkość 
odkształcenia 

[mm/s] 

Naprężenie 
początkowe 

[MPa] 

Odkształcenie 
początkowe 

[mm] 

Wysokość 
początkowa 

[mm] 

1 

0,1 -0,10046 -0,63900 14,3609 

0,5 -0,10162 -0,85093 14,1491 

1,0 -0,10154 -0,87140 14,1286 

3,0 -0,09773 -0,83445 14,1656 

2 

0,1 -0,09917 -0,73139 14,2686 

0,5 -0,10077 -0,78800 14,2120 

1,0 -0,10092 -0,78266 14,2173 

3,0 -0,09796 -0,74494 14,2551 

 
Tab. 2. Parametry wstępne dla zadanego odkształcenia  

wstępnego 10% 

Nr 
próbki 

Prędkość 
odkształcenia 

[mm/s] 

Naprężenie 
początkowe 

[MPa] 

Odkształcenie 
początkowe 

[mm] 

Wysokość 
początkowa 

[mm] 

1 

0,1 -0,20960 -1,5007 13,4994 

0,5 -0,18620 -1,5122 13,4879 

1,0 -0,18145 -1,4949 13,5051 

3,0 -0,18565 -1,4916 13,5084 

2 

0,1 -0,20124 -1,5041 13,4959 

0,5 -0,18990 -1,5187 13,4813 

1,0 -0,19073 -1,5003 13,4998 

3,0 -0,19423 -1,4867 13,5133 
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Kolejnym krokiem jest narysowanie wykresu odkształcenia 
względnego od naprężenia o początku w punkcie startowym. Od-
kształcenie liczone jest względem nowej wysokości początkowej 
próbki. Przyjmujemy, że wartość naprężenia i odkształcenia po 
osiągnięciu naprężenia wstępnego wynosi 0. Wykres dla przykła-
dowego testu przedstawiono na rysunku 11. 

 

 
Rys. 11. Wykres odkształcenia względnego od naprężenia o po-
czątku w punkcie startowym - próbka nr 1, prędkość odkształcania 
0,5 mm/s, obciążenie wstępne 0,1 MPa 
 

Następnie należy poprowadzić sieczne do odpowiednich punk-
tów wykresu (wybrano odkształcenia względne 5÷30% z krokiem co 
5%), oraz obliczyć ich nachylenie zgodnie z 6 i 7 punktem algoryt-
mu. Przykładową sieczną przedstawiono na rysunku 12. Korzysta-
my tutaj z zależności (4). 

 

 
Rys. 12. Sieczna dla odkształcenia względnego 15% - próbka nr 1, 
prędkość odkształcania 0,5 mm/s, obciążenie wstępne 0,1 MPa 
 

Sieczne można także poprowadzić do wszystkich pozostałych 
punktów wykresu odkształcenia od obciążenia, w celu otrzymania 
dokładnego przebiegu zależności siecznego modułu Younga od 
odkształcenia względnego. Przykładowy przebieg otrzymany w ten 
sposób przedstawiono na rysunku 13.. Dla przykładowego testu 
można zaobserwować spadek wartości siecznego modułu Younga 
do wartości minimalnej przy odkształceniu około 17%, a następnie 
ponowny jej wzrost.  

 

 
Rys. 13. Zależność modułu siecznego od odkształcenia względne-
go - próbka nr 1, prędkość odkształcania 0,5 mm/s, obciążenie 
wstępne 0,1 MPa 

 
W celu wyznaczenia modułów stycznych w sposób analityczny 

należy wyznaczyć równanie aproksymacji dla punktów pomiarowych 
tworzących wykres  odkształcenia względnego od naprężenia, a 
następnie wyznaczyć odpowiednie pochodne równania aproksyma-
cji. Podczas opracowywania wyników badań przedstawionych w tej 
pracy wybrano aproksymację równaniem wielomianowym 6-tego 
stopnia, przy wykorzystaniu metody najmniejszych kwadratów. 
Uzyskane w ten sposób równanie aproksymacji wystarczająco 
dokładnie opisuje krzywą ściskania, co potwierdzono również 
w artykule [6]. Wykres równania aproksymacji wraz z przykładową 
linią styczną przedstawiono na rysunku 14. Następnie należy po-
prowadzić styczne do odpowiednich punktów wykresu, oraz obliczyć 
ich nachylenie, czyli wyznaczyć odpowiednie pochodne równania 
aproksymacji. W przypadku opracowania wyników badań przedsta-
wionych w pracy pochodne wyznaczano metodą różniczkowania 
numerycznego. Styczne można także poprowadzić do wszystkich 
pozostałych punktów wykresu odkształcenia od obciążenia, w celu 
otrzymania dokładniejszego przebiegu zależności stycznego modu-
łu Younga od odkształcenia względnego. Przykładowy przebieg 
otrzymany w ten sposób przedstawiono na rysunku 15. Dla przykła-
dowego testu można zaobserwować spadek wartości stycznego 
modułu Younga do wartości minimalnej przy odkształceniu około 
12%, a następnie ponowny jej wzrost. 

 

 
Rys. 14. Styczna dla odkształcenia względnego 5% - próbka nr 1, 
prędkość odkształcania 0,5 mm/s, obciążenie wstępne 0,1 MPa 
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Rys. 15. Zależność modułu stycznego od odkształcenia względne-
go - próbka nr 1, prędkość odkształcania 0,5 mm/s, obciążenie 
wstępne 0,1 MPa 

 
Wyniki obliczeń dla testów z jednostajnym odkształceniem, dla 

próbek 1 i 2 zestawiono w tabelach 3 i 4, a wybrane wartości przed-
stawiono na rysunkach 16 i 17 w celu ich łatwiejszego porównania. 

 
Tab. 4. Sieczne i styczne moduły Younga dla próbek 1 i 2  

dla zadanego naprężenia wstępnego 0,1 MPa 
Moduł sprężystości [Mpa] - dla zadanego naprężenia wstępnego 

0,1 [MPa] 

Nr 
próbki 

ε [%] 

Prędkość odkształcenia 

0,1 mm/s 0,5 mm/s 

E EST E EST 

1 

5 1,8915 1,5218 1,7853 1,3991 

10 1,5950 1,1902 1,4872 1,0671 

15 1,4687 1,2790 1,3536 1,1742 

20 1,4613 1,6325 1,3472 1,5301 

25 1,5439 2,1691 1,4396 2,1934 

30 1,7109 3,0110 1,6736 3,8391 

2 

5 1,9219 1,5291 1,7597 1,3499 

10 1,6011 1,1305 1,4555 1,0403 

15 1,4389 1,1521 1,3226 1,1405 

20 1,3948 1,4130 1,3112 1,4694 

25 1,4362 1,8109 1,3963 2,0799 

30 1,5507 2,5658 1,6108 3,4686 

Nr 
próbki 

ε [%] 
1,0 mm/s 3,0 mm/s 

E EST E EST 

1 

5 1,7983 1,3685 1,8834 1,3576 

10 1,4857 1,0749 1,5507 1,1519 

15 1,3460 1,1710 1,4024 1,2022 

20 1,3432 1,5089 1,3837 1,4275 

25 1,4358 2,2325 1,4642 2,2075 

30 1,6849 3,8922 1,6768 3,7168 

2 

5 1,7978 1,3576 1,8745 1,3751 

10 1,4790 1,0476 1,5381 1,0983 

15 1,3348 1,1371 1,3839 1,1565 

20 1,3202 1,4502 1,3556 1,4016 

25 1,3971 2,0511 1,4192 2,0234 

30 1,6001 3,3643 1,6014 3,2192 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 4. Sieczne i styczne moduły Younga dla próbek 1 i 2  
dla zadanego odkształcenia wstępnego 10 [%] 

Moduł sprężystości [Mpa] - dla zadanego odkształcenia wstępnego 
10% 

Nr 
próbki 

ε [%] 

Prędkość odkształcenia 

0,1 mm/s 0,5 mm/s 

E EST E EST 

1 

1,1752 1,1054 1,1439 1,0207 1,1814 

1,1613 1,2325 1,0892 1,0913 1,0969 

1,2308 1,5329 1,1309 1,3697 1,1338 

1,3631 2,0208 1,2413 1,8805 1,2411 

1,5579 2,7016 1,4688 3,0220 1,4668 

- - - - - 

2 

1,1752 1,1054 1,1439 1,0207 1,1814 

1,1613 1,2325 1,0892 1,0913 1,0969 

1,2308 1,5329 1,1309 1,3697 1,1338 

1,3631 2,0208 1,2413 1,8805 1,2411 

1,5579 2,7016 1,4688 3,0220 1,4668 

- - - - - 

Nr 
próbki 

ε [%] 
1,0 mm/s 3,0 mm/s 

E EST E EST 

1 

5 1,1880 1,0605 1,0942 0,9780 

10 1,1210 1,0933 1,0477 1,0769 

15 1,1446 1,3059 1,0960 1,3387 

20 1,2334 1,6556 1,2120 1,8358 

25 1,3613 2,2249 1,4232 2,8786 

30 - - - - 

2 

5 1,1880 1,0605 1,0942 0,9780 

10 1,1210 1,0933 1,0477 1,0769 

15 1,1446 1,3059 1,0960 1,3387 

20 1,2334 1,6556 1,2120 1,8358 

25 1,3613 2,2249 1,4232 2,8786 

30 - - - - 

* osiągnięte odkształcenia maksymalne w próbach doświadczalnych 
były zbyt małe do wyznaczenia brakujących wartości 
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Rys. 16. Porównanie modułu siecznego i stycznego dla próbek 1 i 2 
przy prędkości odkształcenia 3,0 mm/s dla naprężenia wstępnego 
0,1 MPa 

 
Na podstawie rysunku 17 można zauważyć, że otrzymywane 

wartości modułów Younga różnią się w zależności od prędkości 
odkształcania. W danym przypadku otrzymano najwyższe wartości 
modułów siecznych dla najmniejszej prędkości odkształcania wyno-
szącej 0,1 mm/s, a najmniejsze dla prędkości 1 mm/s i 0,5 mm/s. 
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Moduły sieczne otrzymane dla największej prędkości odkształcania 
wynoszącej 3 mm/s przyjmują wartości pośrednie. 
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Rys. 17. Porównanie siecznego modułu Younga dla różnych pręd-
kości odkształcania dla próbki 1, dla zadanego naprężenia wstęp-
nego 0,1 MPa 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie wyników przeprowadzonych przez autorów ba-
dan eksperymentalnych można postawić następujące wnioski: 
1. sztywność elastomeru zależna jest w dużym stopniu od wydłu-

żenia, 
2. wartość siecznych i stycznych modułów Younga badanych 

materiałów zależy od jego początkowych warunków pracy 
(ugięcie wstępne, obciążenie wstępne), 

3. wyniki różnią się w znaczący sposób w zależności od przyjętego 
sposobu ich wyznaczania (moduł sieczny, moduł styczny), 

4. pomimo, że próbki mają takie same wymiary i zostały przygoto-
wane w ten sam sposób z tego samego odcinka materiału wy-
stępują pewne różnice w otrzymanych wartościach modułów 
Younga. 
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Methods for estimation of static Young's modulus  
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 static Young's modulus, which is the 

measure the elasticity of the elastomeric material. The article 

presents a comparison of methods for determining static 

Young's modulus for samples of elastomeric material. The 

research methodology and results are presented. 
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