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Odkszta³cenia elastyczne w elastomerach termoplastycznych. Modelowanie i badania eksperymentalne
Do produkcji przedmiotów codziennego u¿ytku stosuje siê miêdzy innymi gumê i elastomery termoplastyczne; ka¿dy z tych materia³ów ma swoje wady i zalety. W procesie projektowania wyrobu wa¿n¹ rolê
odgrywa dobór odpowiedniego modelu w³aœciwoœci mechanicznych. Nie ma jednej teorii i jednego modelu zdolnego opisaæ elastomery termoplastyczne w ca³ym zakresie odkszta³ceñ, jednak z powodzeniem
³¹czy siê ze sob¹ ró¿nego typu modele, które z dobr¹ dok³adnoœci¹ opisuj¹ zachowanie elastyczne TPE.
Do modelowania elastomerów termoplastycznych zastosowano zale¿noœæ Mooneya-Rivlina. Otrzymane
wykresy Mooneya wykaza³y, ¿e niemo¿liwe jest dok³adne opisanie tych krzywych jedynie za pomoc¹
dwóch sta³ych C1 i C2. Pomimo tego sta³e z zale¿noœci M-R – komplementarnie z innymi modelami elastycznoœci – wykorzystuje siê z powodzeniem w projektowaniu metod¹ elementów skoñczonych.
S³owa kluczowe: elastycznoœæ, modelowanie, modele matematyczne, elastomery termoplastyczne,
guma

Rubber-like deformation of thermoplastic elastomers.
Simulation and experimental research
Rubber and thermoplastic elastomers, each with his own advantages and drawbacks, are utilized in
daily necessities production. During design process it is very important to select suitable model of mechanical properties. Unfortunately there is no single theory or model which describes thermoplastic elastomers in whole deformation range, however various types of models are combined together and give good
results of TPE’s rubber-like elasticity behaviour. We used Mooney-Rivlins equation to model thermoplastic elastomers properties. Mooney’s graph showed that it is impossible to describe the curves using two
constants C1 and C2. In spite of this M-R constants with other rubber-like elasticity models can be used in
finite element method design process.
Key words: rubber-like elasticity, modelling, mathematical models, thermoplastic elastomers, rubber

1. Koncepcje modelowania
Zasadniczym celem tworzenia modeli jest potrzeba
ujêcia otaczaj¹cej rzeczywistoœci w sposób matematyczny [1]. Modelowanie w obszarze tworzyw polimerowych
obejmuje najczêœciej procesy reologiczne i w³aœciwoœci
mechaniczne w warunkach statycznych lub dynamicznych. Znaj¹c podstawowe parametry reologiczne i okreœlone warunki termodynamiczne (p – ciœnienie, V – objêtoœæ, T – temperaturê) mo¿na ustaliæ model przep³ywu
tworzywa w formie wtryskowej lub te¿ w ca³ym uk³adzie
wyt³aczarki [2, 3]. Znaj¹c model funkcjonowania np.
zak³adu przetwórczego jesteœmy w stanie, przy odpowiednich parametrach wejœciowych (ceny surowca, popyt itd.), zaplanowaæ produkcjê w taki sposób, aby koszty
by³y najmniejsze, a efektywnoœæ najwiêksza. Du¿e znaczenie ma modelowanie w projektowaniu wyrobów
z kompozytów [4]. Ze wzglêdu na du¿y nacisk, jaki obecnie k³adzie siê na efektywnoœæ dzia³ania i minimalizacjê
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nak³adów, rola precyzyjnego modelowania w procesie
projektowania znacz¹co wzrasta.
Profesor Cempel [1] uogólniaj¹c definicjê modelowania, stwierdzi³ i¿ jego istot¹ jest mo¿liwoœæ manipulowania rzeczywistym zjawiskiem na ¿yczenie. W tym
wzglêdzie nauka jako narzêdzie poznania rozwi¹zuje
trzy kluczowe problemy: identyfikacji rzeczywistoœci,
wyboru najlepszych rozwi¹zañ, rozwoju i innowacji.
Czêœæ wspóln¹ stanowi tu model odpowiedniego fragmentu rzeczywistoœci. Bez niego wszelkie zmiany czy
kwestie optymalizacji by³yby przeprowadzane jedynie
metod¹ prób i b³êdów.
Przez model rozumiemy tutaj celowo uproszczon¹
reprezentacjê rzeczywistoœci. Mo¿e on mieæ ró¿n¹ postaæ, w zale¿noœci od poziomu skomplikowania:
l modele w skali, np. mapy, plany, modele ³odzi w basenie modelowym, model atomu Bohra,
l na zasadzie analogii, np. modele mechaniczne zjawisk elektromagnetycznych lub odwrotnie,
l modele matematyczne, np. zale¿noœæ ³¹cz¹ca przyspieszenie, prêdkoœæ, czas i drogê w ruchu – wzór na
drogê w ruchu jednostajnie przyspieszonym lub
zale¿noœæ odkszta³cenia materia³u od naprê¿enia.
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W in¿ynierii materia³owej istniej¹ dwa podejœcia
do przewidywania w³aœciwoœci materia³ów. Gdy dokonujemy wnikliwej analizy zjawisk fizycznych zachodz¹cych na poziomie molekularnym oraz struktury materia³u i na tej podstawie wnioskujemy o jego
w³aœciwoœciach, to model otrzymany w taki sposób
nazywamy konstytutywnym. Je¿eli makroskopowe
w³aœciwoœci materia³u okreœlamy na podstawie „odpowiedzi” na dzia³ania z zewn¹trz, pomijaj¹c zupe³nie mechanizm zjawisk fizycznych w nim zachodz¹cych, to taki model jest modelem fenomenologicznym, np. prawo Hooke’a, prawo Ohma [1, 5].
Z perspektywy in¿ynierii materia³owej podejœcie konstytutywne jest bardziej po¿¹dane, bo chocia¿ trudniejsze do realizacji, to daje wiêksze mo¿liwoœci póŸniejszego projektowania elastomerów i przewidywania w³aœciwoœci elastycznych na podstawie ich struktury.

2. Guma, elastomery
termoplastyczne i modele
elastycznoœci
Guma jako materia³ o d³ugiej historii, bo odkryty
przez Charlesa Goodyeara w 1839 roku, nadal stanowi
bardzo wa¿ne tworzywo konstrukcyjne. O jej przydatnoœci i wysokiej pozycji œwiadcz¹ w³aœciwoœci takie, jak:
l bardzo du¿y zakres odkszta³ceñ odwracalnych,
l du¿a odpornoœæ na pe³zanie,
l du¿a wytrzyma³oœæ zmêczeniowa,
l odpornoœæ na ró¿norodne czynniki chemiczne w zale¿noœci od zastosowanego kauczuku [6, 7].
Guma i inne elastomery (równie¿ TPE, które wykazuj¹
niekiedy „granicê plastycznoœci”) w odró¿nieniu np. od
stali, odznaczaj¹ siê nieliniowym charakterem zmian
naprê¿enie-odkszta³cenie. Podczas gdy w badaniach stali bazujemy na pocz¹tkowym, liniowym odcinku krzywej
s-e, to dla elastomerów takiego odcinka zazwyczaj nie
jesteœmy w stanie wyró¿niæ. Ró¿ne materia³y poddane
dzia³aniu naprê¿eñ mog¹ ulegaæ odkszta³ceniom sprê¿ystym (elasticity), elastycznym (rubber elasticity, hiperelasticity), plastycznym (plasticity) lub wykazywaæ p³yniêcie (flow), przy czym mechanizm ka¿dego z tych odkszta³ceñ jest inny. Elastomery charakteryzuj¹ siê nieliniowym charakterem zmian krzywej rozci¹gania w ca³ym zakresie odkszta³ceñ (odkszta³cenia entropowe).
Nastrêcza to wiele trudnoœci podczas projektowania.
W praktyce stosuje siê modu³ sieczny dla okreœlonego
odkszta³cenia lub naprê¿enie przy ustalonym odkszta³ceniu – np. 50 lub 100 %, co niestety skutkuje
znacznym, bo siêgaj¹cym niekiedy 100–200-proc. przeszacowaniem w stosunku do warunków pracy rzeczywistego detalu [8].
W literaturze przedstawiono wiele modeli matematycznych opisuj¹cych w³aœciwoœci elastyczne gumy.
G³ównie s¹ to modele konstytutywne lub bêd¹ce hybry-
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d¹ pomiêdzy modelami konstytutywnymi a fenomenologicznymi. Do modeli fenomenologicznych nale¿¹ na
przyk³ad:
— model Ogdena,
— model Valanisa-Landela
Do konstytutywnych zalicza siê m.in.:
— teoriê statystyczn¹ sieci idealnej,
— model 3-³añcuchowy,
— model 4-³añcuchowy Flory’ego i Rehnera,
— model 8-³añcuchowy Arrude’a-Boyce’a.
Przyk³ady modeli hybrydowych:
— zale¿noœæ Mooneya-Rivlina,
— model rurowy Edwardsa-Vilgisa,
— model Klüppela,
— model Yeoh.
Zale¿noœæ Mooneya-Rivlina (M-R) (wzór poni¿ej)
zosta³a opracowana w roku 1940 [7, 9] i wywodzi siê
z mechaniki oœrodków ci¹g³ych. Ide¹ wyprowadzenia
wzoru M-R by³o powi¹zanie energii sprê¿ystoœci zgromadzonej w materiale z tzw. niezmiennikami deformacji, które s¹ funkcj¹ sk³adowych odkszta³cenia (l1, l2,
l3) przy za³o¿eniu izotropowoœci i nieœciœliwoœci materia³u.
C ö
1 öæ
æ
(1)
s = 2ç l - 2 ÷ç C1 - 2 ÷
l ø
l øè
è
gdzie: l – wyd³u¿enie wzglêdne
s – naprê¿enie in¿ynierskie
C1 i C2 – sta³e Mooneya-Rivlina
Powy¿ej przedstawiony wzór jest szczególnym przypadkiem wzoru M-R i odnosi siê do zale¿noœci naprê¿enie – odkszta³cenie w statycznej próbie jednoosiowego
rozci¹gania. Bior¹c pod uwagê równanie Flory’ego-Rehnera (F-R, wzór poni¿ej), wspó³czynnik Flory’ego-Hugginsa (F-H) oraz zale¿noœæ M-R mo¿na wyznaczyæ gêstoœæ usieciowania gumy. Wzór F-R zosta³ wyprowadzony
na podstawie analizy zjawiska pêcznienia równowagowego trójwymiarowej sieci polimerowej.
Vp ù
é
- ln(1 - V p ) + V p + cV p2 = NVS êV p1 / 2 - ú (2)
2 û
ë
3
gdzie: Vp – objêtoœæ molowa polimeru, m /mol
Vs – objêtoœæ molowa rozpuszczalnika, m3/mol
c – wspó³czynnik Flory’ego-Hugginsa oddzia³ywania
polimer–rozpuszczalnik
N – gêstoœæ usieciowania, mol/m3
To t³umaczy, dlaczego wzór M-R w pewnym przypadkach traktowany jest jako model hybrydowy [10,11].
W modelu M-R wystêpuj¹ dwie „sta³e”: C1 i C2. Nale¿y
w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e powszechnie uwa¿ane za
sta³e, w rzeczywistoœci s¹ zmiennymi zwi¹zanymi ze zjawiskami fizycznymi zachodz¹cymi w materiale [10-13].
Sta³a C1 jest zwi¹zana ze struktur¹ sieci polimerowej, a dok³adniej z gêstoœci¹ usieciowania N poprzez
równanie [10,11]:
C
(3)
N= 1
R ×T
gdzie: R – sta³a gazowa, 8,314 J/(mol·K)
T – temperatura bezwzglêdna, K
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W teorii statystycznej Gaussa sta³a C1 uto¿samiana
jest z czynnikiem termodynamicznym [12]:
1
(4)
C1 = NkT
2
gdzie: N – iloœæ ³añcuchów w sieci,
k – sta³a Boltzmanna, 1,38·10-23J/K
T – temperatura w skali bezwzglêdnej, K
Eichinger w swojej publikacji podaje, ¿e mo¿liwe jest
wyprowadzenie wzoru na sta³¹ C1 z fluktuacji gêstoœci.
Ma ona wtedy postaæ [13]:
C1 µ V -1 / 2 (r 2 ) 20 ( l21 + l22 + l23 )

(5)

gdzie: V – objêtoœæ polimeru
(r 2 ) 20 – kwadrat odleg³oœci koñców ³añcuchów
li – i-ta sk³adowa odkszta³cenia
µ – znak proporcjonalnoœci
W innej czêœci pracy [13] autor stwierdza, ¿e sta³a C1
od spl¹tañ w sieci polimerowej. Wygl¹da nastêpuj¹co:
a2
(6)
C1 µ 2
V
gdzie: a – zmienna proporcjonalna do œredniego kwadratu odleg³oœci koñców ³añcucha,
V – objêtoœæ polimeru
Sta³a C2 jest miar¹ odchylenia od idealnej sprê¿ystoœci gumy [10]. Z badañ doœwiadczalnych wynika, ¿e
jest zale¿na od stopnia spêcznienia gumy i maleje wraz
ze wzrostem stopnia spêcznienia [12]. W innej pracy
[13] sta³¹ C2 traktuje siê jako miarê oddzia³ywañ odpychaj¹cych w sieci polimerowej. W pozycji [14] sta³¹ C2
skorelowano z sieci¹ polimerow¹ i iloœci¹ frakcji elastycznie efektywnej. Jak dot¹d nie uda³o siê jednoznacznie zinterpretowaæ jej charakteru fizycznego.
Sta³e C1 i C2, mo¿na bardzo ³atwo wyznaczyæ z tzw.
wykresów Mooneya, przedstawiaj¹c graficznie zale¿noœæ
naprê¿enia zredukowanego w funkcji odwrotnoœci odkszta³cenia:
s
æ1ö
(7)
= fç ÷
1 ö
lø
æ
è
çl- 2 ÷
l ø
è
Sta³¹ C2 odczytuje siê z nachylenia wykresu do osi
odciêtych, a z przeciêcia wykresu z osi¹ rzêdnych wartoœæ C1 + C2 [12].
Zale¿noœæ M-R dobrze nadaje siê do modelowania
w³aœciwoœci gumy w ma³ym i œrednim zakresie odkszta³ceñ [6,11,15].
Obok gumy wa¿n¹ grup¹ elastomerów stanowi¹ tzw.
elastomery termoplastyczne (TPE). S¹ to materia³y
o równie du¿ym zakresie odkszta³ceñ wzglêdnych jak
guma (nawet do 1000%), ale ustêpuj¹cych jej pod wzglêdem odkszta³ceñ odwracalnych. Jednak¿e mo¿liwe jest
dobranie odpowiedniego typu TPE w zale¿noœci od wymaganej twardoœci, odpornoœci chemicznej, w³aœciwoœci
elastycznych lub odpornoœci na starzenie. Poza tym
opracowano ju¿ technologie wykorzystuj¹ce pou¿ytkowy
PET w procesie mieszania reaktywnego, pozwalaj¹ce na
otrzymywanie doskona³ej jakoœci elastomerów TPE-E
[16].
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3. Wyniki badañ i dyskusja
3.1. Zale¿noœæ Mooneya-Rivlina
w modelowaniu w³aœciwoœci TPE
Ze wzglêdu na obecnoœæ fizycznych domen o ma³ej
energii kohezji (mniejszej ni¿ energia chemicznych wêz³ów sieci w gumie) w elastomerach termoplastycznych
dochodziæ mo¿e do przemieszczania siê domen wzglêdem siebie, wysuwania siê ³añcuchów z domen oraz deformacji domen twardych [6], co pokazano na rys. 1.
Stwarza to dodatkowe trudnoœci przy modelowaniu tej
grupy materia³ów.
Przeprowadzono próby cyklicznego rozci¹gania materia³ów z grupy TPE-E. Na podstawie danych doœwiadczalnych sporz¹dzono wykresy Mooneya (rys. 2 i 3).

Rys. 1. Schemat wysuwania siê segmentów sztywnych (b)
oraz wzglêdnego przemieszczania siê (a, b) i deformacji
(a, b) domen w elastomerach termoplastycznych.
Strza³kami o przeciwnych zwrotach zaznaczono si³y
dzia³aj¹ce na materia³ makroskopowo. Elipsoidy zakreœlone przerywan¹ lini¹ wyznaczaj¹ obszar domeny twardej.
Fig. 1. Hard segment moving (b) and relative displacement (a, b) of thermoplastic elastomer domains scheme.
Oppositely directed red arrows indicate forces affecting
material. Dotted line ellipsoid encloses hard domain
area.
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Rys. 2. Wykresy Mooneya dla materia³ów Hytrel (a – Hytrel 4068, b – Hytrel 4556, Du Pont) w kolejnych cyklach
odkszta³cenia
Fig. 2. Mooney graph for Hytrel materials (a – Hytrel 4068, b – Hytrel 4556, Du Pont) in subsequent cycles of deformation
W porównaniu z gum¹, gdzie wykresy przyjmuj¹ z bardzo du¿¹ dok³adnoœci¹ kszta³t linii prostej, wykresy
uzyskane dla elastomerów termoplastycznych maj¹
kszta³t ³ódeczkowaty z wypuk³oœci¹ skierowan¹ ku do³owi. W przypadku materia³ów o najwiêkszej zawartoœci
segmentów giêtkich przyjmuj¹ bardziej p³aski i rozleg³y
kszta³t, natomiast wraz ze zwiêkszeniem iloœci segmentów sztywnych wykazuj¹ tendencjê do „zwijania siê” do
œrodka (rys. 2 i rys. 3). Niemo¿liwe by³o wiêc dopasowanie zale¿noœci M-R do uzyskanych danych i uzyskanie
sta³ych równania C1, C2. Zale¿noœæ M-R daje dobre wyniki jedynie dla ma³ej liczby cykli i niewielkich odkszta³ceñ. Nadal jest jednak doskona³¹ baz¹ i punktem
wyjœcia do bardziej dok³adnych badañ i modelowania
w³aœciwoœci elastycznych w szerszym zakresie.
Trochê lepsze wyniki daje z kolei zastosowanie
modelu rurowego Edwardsa-Vilgisa.

Do pe³nego odwzorowania w³aœciwoœci mechanicznych jedynie na podstawie struktury czy budowy chemicznej jest jeszcze niestety daleko [6]. Jednak¿e wykorzystanie analizy matematycznej i modelowania umo¿liwia odseparowanie odkszta³ceñ elastycznych i okreœlenie charakteru ich zmian (tzn. ustalenie, czy odkszta³cenia elastyczne zwiêkszaj¹ siê, czy zmniejszaj¹ w kolejnych cyklach, jaka jest szybkoœæ tych zmian itd.). Na wykresie (rys. 4) pokazano zale¿noœæ odkszta³cenia elastycznego materia³ów Hytrel w funkcji maksymalnego
odkszta³cenia w cyklu. Pochylenie krzywych ku do³owi
œwiadczy o podatnoœci materia³u na przyrost odkszta³ceñ trwa³ych. Charakterystyczne jest to, ¿e do pewnej wartoœci odkszta³cenia przyrost odkszta³ceñ trwa³ych (plastycznych) jest niewielki (pocz¹tkowy odcinek
krzywych na rys. 4). Dopiero po przekroczeniu tego
wspólnego dla wszystkich materia³ów przedstawionych

Rys. 3. Wykresy Mooneya dla materia³ów Hytrel (a – Hytrel 5526, b – Hytrel 7264) w kolejnych cyklach odkszta³cenia
Fig. 3. Mooney graph for Hytrel materials (a – Hytrel 5526, b – Hytrel 7264, Du Pont) in subsequent cycles of deformation
TOM 16
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Rys. 4. Odkszta³cenie elastyczne materia³ów Hytrel
w zale¿noœci od maksymalnej wartoœci odkszta³cenia
w cyklu
Fig. 4. Elastic strain of Hytrel materials vs. maximum
strain in cycle

na rysunku punktu krytycznego elastycznoœæ ka¿dego
z nich zmienia siê inaczej. Materia³y o mniejszej twardoœci wykazuj¹ mniejsz¹ podatnoœæ na powstawanie odkszta³ceñ trwa³ych, a wiêc wiêksz¹ zdolnoœæ do powrotu
elastycznego.
Je¿eli przedstawiæ dane z wykresu (rys. 4) w postaci
pochodnej wzglêdem odkszta³cenia maksymalnego
w cyklu, mo¿liwe jest przeœledzenie zmian w³aœciwoœci
elastycznych i ewentualnych punktów przegiêcia (rys. 5).
Wraz ze wzrostem odkszta³cenia w cyklu materia³y
o wiêkszej twardoœci (np. HY 7264 czy HY 5526) trac¹
swoje w³aœciwoœci elastyczne, a pogorszenie to jest bardziej widoczne w pocz¹tkowych cyklach rozci¹gania.

W praktyce do modelowania TPE stosuje siê wiele
zale¿noœci empirycznych lub pó³empirycznych o charakterze fenomenologicznym. Model dobiera siê pod k¹tem
charakteru odkszta³ceñ (s¹ modele, które bardziej
sprawdzaj¹ siê podczas œciskania, a inne podczas rozci¹gania), zakresu odkszta³ceñ (ma³ych, œrednich i du¿ych) lub rodzaju materia³u (modele do gumy i elastomerów termoplastycznych). Czasami te¿ zdarza siê, ¿e
jest pilna potrzeba rozwi¹zania danego problemu i nie
ma czasu na pracoch³onne obliczenia, wtedy wybiera siê
modele mniej dok³adne, ale ³atwiejsze w opracowaniu.
Lub odwrotnie, gdy na rynek bêdzie wprowadzana wa¿na linia nowych produktów, wiele czasu i pracy poœwiêca
siê na otrzymanie jak najdok³adniejszych wyników, aby
mo¿liwie najprecyzyjniej zaprojektowaæ dany produkt
i unikn¹æ ewentualnych zwrotów.
Nale¿y pamiêtaæ równie¿ o tym, ¿e na w³aœciwoœci
elastyczne TPE wp³ywa wiele czynników, które trzeba
rozwa¿yæ podczas projektowania detalu przeznaczonego
do okreœlonego zadania. S¹ to m.in.:
l rodzaj naprê¿eñ, któremu poddany jest detal (p³aski
czy przestrzenny stan naprê¿eñ),
l temperatura i prêdkoœæ odkszta³cania,
l czas oddzia³ywania obci¹¿enia,
l charakter i wielkoœæ domen fizycznych w materiale,
l rodzaj segmentu giêtkiego i sztywnego (w kopolimerze blokowym),
l polidyspersyjnoœæ poszczególnych bloków i ca³ych
³añcuchów kopolimeru [6-8,17].
W tym miejscu nale¿y wspomnieæ, ¿e elastomery termoplastyczne s¹ grup¹ materia³ów o ró¿norodnej morfologii, dlatego te¿ – jak dot¹d – nie uda³o siê jeszcze opracowaæ jednego zunifikowanego konstytutywnego modelu
do wszystkich typów TPE. In¿ynieria materia³owa – podobnie jak œwiat fizyków – wci¹¿ czeka na zwart¹ teoriê
w³aœciwoœci elastycznych TPE.

3.2. Modele matematyczne
w obliczeniach projektowych
Metod¹ Elementów Skoñczonych

Rys. 5. Quasi-pochodne otrzymane z krzywych na rysunku 4
Fig. 5. Quasi-derivative obtained from curves on figure 4
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Modeli matematycznych u¿ywa siê bardzo czêsto do
modelowania metod¹ elementów skoñczonych (MES)
(FEM = Finite Elements Method). Zastosowanie takiego
modelowania pomo¿e zobrazowaæ nastêpuj¹cy przyk³ad. Do zabezpieczenia kad³uba statku przed bezpoœrednim uderzeniem w nabrze¿e s³u¿¹ odbojniki wykonane z elastomeru uretanowego [18]. Prowadzono badania maj¹ce na celu optymalizacjê kszta³tu i materia³u
odbojnika w kierunku zwiêkszenia iloœci rozpraszanej
energii. W statycznej próbie œciskania uzyskano krzyw¹
i na jej podstawie wyznaczono wspó³czynniki równania
M-R. Nastêpnie wspó³czynniki wprowadzono do modu³u materia³owego w programie do projektowania 3D,
gdzie zaprojektowano identyczny odbojnik i przeprowadzono komputerowe symulacje œciskania. W zale¿noœci
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5. Wnioski

Rys. 6. Krzywe œciskania: doœwiadczalna (linia ci¹g³a)
i modelowe (linie pozosta³e) elastomeru uretanowego
Fig. 6. Compression curve: experimental (solid line) and
simulation (other lines)

od parametrów u¿ytych w metodzie elementów skoñczonych otrzymywano mniej lub bardziej zbie¿ne krzywe (rys. 6).
W rzeczywistoœci nie by³o przypadku, aby krzywa
modelowa pokrywa³a siê idealnie z krzyw¹ doœwiadczaln¹. W modelu celowo upraszczamy zjawisko, obiekt
i godzimy siê na pewne ustêpstwa, wiêc zawsze bêdzie
miêdzy tymi krzywymi jakaœ rozbie¿noœæ. W praktyce
d¹¿y siê do ich minimalizacji. W zale¿noœci od doboru
sta³ych materia³owych i odpowiedniego modelu mo¿emy siê zbli¿aæ lub oddalaæ od prawid³owego – tzn. zgodnego z doœwiadczeniem – rozwi¹zania. Mamy wtedy do
czynienia z modelem zbie¿nym lub rozbie¿nym.

4. Podsumowanie. Zaawansowane badania modelowe
Mo¿na powiedzieæ, ¿e modelowanie w³aœciwoœci mechanicznych elastomerów, które kiedyœ by³o dziedzin¹
now¹, rozwijaj¹c¹ siê, obecnie tworzy podwaliny nowych
dziedzin, czêsto interdyscyplinarnych. Modelowanie
matematyczne elastomerów stanowi np. wstêp do bardzo interesuj¹cych badañ nad zachowaniem siê ludzkiej
skóry i cia³a organizmów ¿ywych. Za pomoc¹ metody
elementów skoñczonych opartych na modelach matematycznych elastomerów modeluje siê dzisiaj zjawiska
tarcia, nacisku, odkszta³cania cia³a, które to s¹ o wiele
bardziej skomplikowane od prostego odkszta³cania elastomerów. Skóra ludzka pod wzglêdem budowy jest „materia³em” wielowarstwowym (naskórek, skóra w³aœciwa,
tkanka podskórna z tkank¹ t³uszczow¹), gdzie ka¿dy
komponent posiada swoje w³aœciwoœci oraz odmienn¹
podatnoœæ na warunki zewnêtrzne. Wszystko to sprawia,
¿e modelowanie elastomerów, które mog³yby np.
wspó³pracowaæ z ludzkim cia³em lub zastêpowaæ pewne
jego czêœci, staje siê dla naukowców ogromnym wyzwaniem [19-21].
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Przez wiele lat rozwijano teorie i modele dotycz¹ce
w³aœciwoœci tworzyw polimerowych. Jest to wiedza
dobrze udokumentowana i usystematyzowana. Istnieje
wiele ró¿nego rodzaju modeli elastycznoœci, ale ostatecznie wszystkie i tak prowadz¹ do teorii zunifikowanej,
poniewa¿ de facto wszystkie stanowi¹ elementy wiêkszej
ca³oœci. Nie jest mo¿liwe ca³kowite i z prawdopodobieñstwem bliskim 100% okreœlenie wszystkich parametrów
morfologii polimerów, np. odleg³oœci koñców ³añcucha
makrocz¹steczki opisanego wektorem „r”, któremu
przypisujemy okreœlony rozk³ad. Skutkuje to tym, ¿e pocz¹tkowy konstytutywny charakter modelu staje siê bardziej fenomenologiczny ze wzglêdu na za³o¿enia matematyczne i dopasowania modelu do danych doœwiadczalnych. Nie bêdzie wiêc nigdy mo¿liwe skonstruowanie w 100% czystego modelu konstytutywnego. Wraz
z rozwojem modeli matematycznych elastycznoœci wykorzystuje siê coraz wiêcej parametrów niezwi¹zanych
w ogóle z fizykochemi¹ ³añcucha czy sieci polimerowej.
„Sta³e materia³owe” uzyskiwane dla gumy na podstawie
zale¿noœci M-R maj¹ charakter mieszany. Sta³¹ C1 uto¿samiæ mo¿na z modu³em sprê¿ystoœci poprzecznej „G”.
Sta³ej C2 do dzisiaj nie nadano odpowiedniego sensu fizycznego. W przypadku elastomerów termoplastycznych
sta³e równania M-R nie mog¹ byæ nazwane sta³ymi sensu
stricte z uwagi na nieliniowy charakter krzywych Mooneya. Aby móc potraktowaæ je jako parametry u¿yteczne
do modelowania nale¿a³oby uzale¿niæ je od innej, mierzonej wartoœci, np. od udzia³u segmentu giêtkiego,
twardoœci lub historii mechanicznej materia³u. Pod uwagê nale¿y wzi¹æ fakt zmiennoœci struktury TPE poddanego cyklicznym odkszta³ceniom. Aby poprawnie modelowaæ zachowanie elastomerów termoplastycznych nale¿a³oby do modeli elastycznoœci wprowadziæ „modu³y”
odpowiedzialne za historiê mechaniczn¹, iloœæ cykli,
odkszta³cenia w cyklu itp. Tym niemniej zale¿noœci M-R
z powodzeniem mo¿na u¿yæ do wstêpnego modelowania
pocz¹tkowego odcinka krzywej rozci¹gania, a dalej skorzystaæ z innych modeli matematycznych elastycznoœci
kauczukowej. Mo¿liwa jest jednak „ekstrakcja” odkszta³ceñ elastycznych i zbadanie ich charakteru. W
praktyce ³¹czy siê ze sob¹ ró¿nego typu modele, które
z dobr¹ dok³adnoœci¹ opisuj¹ zachowania elastyczne
TPE w du¿ym zakresie odkszta³ceñ.
Modelowanie matematyczne i projektowanie detali
z elastomerów termoplastycznych metod¹ elementów
skoñczonych staje siê now¹ dziedzin¹ interdyscyplinarn¹.
Pomimo znacznego i trwaj¹cego wiele lat postêpu w badaniach nad modelowaniem w³aœciwoœci elastomerów wci¹¿
jest w tej dziedzinie wiele problemów do rozwi¹zania.
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