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A N O TĀ C IJ A
Darbā apskatīti esošie elastomēru izturēšanos aprakstošie matemātiskie modeļi un
eksistējošās mehānisko īpašību prognozēšanas metodikas; izstrādāts jauns elastomēru
sabrukšanas procesus pie dažādiem slogojuma veidiem raksturojošs matemātisks
modelis, kurā vienlaicīgi ar mehāniskiem un siltuma raksturlielumiem, laiku,
elastomēru novecošanu ietekmējošiem faktoriem - temperatūru un pievadīto enerģiju,
ir iekļauta arī dielektriskā caurlaidība, kā arī empīrisku sakarību veidā iespējams
iekļaut īpatnējo pretestību un infrasarkano staru optisko caurlaidību; izstrādāts
tehniskais nodrošinājums un metodika dielektrisko mērījumu veikšanai elastomēru
materiāliem;

izpētītas

mehānisko,

elektrisko

un

optisko

parametru

izmaiņas

novecošanas procesā un konstatētas sakarības starp tiem; izstrādāta uz doto modeli
balstīta, eksperimentāli pārbaudīta elastomēru mehānisko īpašību un kalpošanas laika
prognozēšanas metodika.
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S Y N O P S IS
Thesis surveys existing mathematical models describing behavior of elastomers
and existing methods of forecasting their mechanical properties.
It elaborates new mathematical model to characterise the deterioration of
elastomers under different loads. Alongside mechanical and thermal parameters, time,
elements that affects ageing of elastomers - temperature and lead-in energy, model
also includes dielectric permeability.
Empirical correlations make possible including in the model the specific
resistance and the transmission capacity of infrared rays as well.
Technical provision and methods to take dielectric measurements of elastomers
are elaborated.
Changes of mechanical, electrical and optical characteristics during ageing are
investigated and relations between those changes are established.
Method to forecast mechanical properties and lifespan of elastomers based on
existing and experimentally tested procedures is developed.
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IE V A D S
Gumijas

ļoti

izstrādājumi

plaši

tiek

izmantoti

transportā,

mašīnbūvē,

ūdensapgādē, medicīnā, būvniecībā, elektrotehnikā u.c. tautsaimniecības nozarēs.
Ekspluatācijas

laikā

tie

ir

pakļauti

visdažādākajām

mehāniskajām

slodzēm,

temperatūras, starojumu un agresīvu vielu iedarbībai. Minēto faktoru darbība izsauc
gumijā fizikāli ķīmiskās pārvērtības, kuru rezultātā pasliktinās tās mehāniskie un
elektriskie parametri. Šo parādību sauc par gumijas novecošanu. Risinot konkrētus
inženiertehniskos uzdevumus, ir nepieciešams noteikt gumijas mehāniskās un
elektriskās īpašības un prognozēt to maiņu novecošanas procesā, kā arī novērtēt
gumijas izstrādājumu kalpošanas laiku. Šos jautājumus savos darbos ir pētījuši
D.Aneli [30], G.Bartenevs [33], M.Bolotašvili [30], M.Celina [6], A.Donskojs [44],
V.Družinins [45], K.Gillens [6], I.Golbergs [37], A.Goldmans [38], V.Gubanovs [39],
[40], G.Hameds [9], [10], V.Hričikovs [71], A.Iļjušins [49], E.Lavendelis [53], [54],
[65], V.Moskvitins [58], H.Muraška [40], I.Nikitins [59], [60], J.Nikitins [59], [60],
K.Sau [24], M.Šaškina [44], J.Zhao [10], J.Zujevs [33], [48], u.c. Analizējot
augstākminēto autoru darbus un publikācijas žurnālos „Каучук и резина” un „Rubber
Chemistry and Technology” ir konstatēts, ka gumijas elektrisko īpašību (vadītspēja)
izmaiņai novecošanas procesā ir pievērsta visai maza vērība, bet dielektriskās
caurlaidības maiņa vispār nav atspoguļota. Tāpēc šajā sakarā tika veikti atbilstoši
eksperimenti [16], [19], [55] un noskaidrots, ka atsevišķiem gumijas veidiem
novecošanas procesā izmainās dielektriskā caurlaidība, kā arī pastāv sakarība starp
mehāniskiem parametriem un dielektrisko caurlaidību. Tas ļāva izdarīt pieņēmumu, ka
mehāniskās pārbaudes var aizstāt ar attiecīgiem elektriskajiem mērījumiem. Kā
praktiska pielietojuma piemēru šai idejai var minēt Latvijas apstākļos plaši izmantoto
atjaunoto autoriepu kvalitātes pārbaudi. Atjaunotajām riepām tiek pievulkanizēts klāt
jaunas gumijas protektors, bet sānu borti paliek vecie. Novecojušās gumijas izturība ir
krietni zemāka, tāpēc riepas sāni ir visbīstamākā vieta. Iespējamie defekti, kas saistīti
ar nekvalitatīvu savienojumu starp veco un jauno gumiju, ekspluatācijas gaitā būs
viegli konstatējami pēc atslāņojušās gumijas sitieniem pret automašīnas korpusu un
ceļa virsmu. Pie tam šajā gadījumā riepa pietiekošu laiku vēl turpinās pildīt savas
funkcijas. Savukārt, ja rodas plīsums riepas sānos, gaiss no tās var izplūst vienā mirklī,
un tas var radīt nopietnus draudus drošībai uz ceļa. Lai izvairītos no šādām situācijām,
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būtu nepieciešams zināt, kāda ir konkrētās riepas izturība jebkurā interesējošā laika
momentā. Veikt attiecīgas mehāniskās pārbaudes atjaunotās riepas ekspluatācijas gaitā
ir problemātiski un dārgi. Tā vietā tiek piedāvāts izmantot riepu nesagraujošus
elektriskos mērījumus, kurus varētu veikt autoservisos, pat nenoņemot riteni no
automobiļa. Pēc veiktajiem eksperimentiem var secināt, ka nepieciešamā aprīkojuma
izmaksas šādiem elektriskiem mērījumiem nav lielas - pašreizējos apstākļos tās sastāda
100 - 120Ls. Līdzīgas pārbaudes var veikt ne tikai autoriepām, bet arī daudziem citiem
elastomēru ražojumiem.
Darba mērķis ir izstrādāt uz dielektriskiem mērījumiem balstītu elastomēru
(gumijas) mehānisko īpašību noteikšanas un prognozēšanas ekspresmetodiku.
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1 . L IT E R A T Ū R A S A P S K A T S
1 .1 . G u m i ja s u z b ū v e s u n ī p a š ī b u ī ss a p s k a t s
Gumijas molekulārās uzbūves aprakstu var skatīt ļoti daudzos literatūras avotos,
piemēram, [43], [20], [68], [63], [14], [48], [69], [56]. Gumiju veido kaučuka
molekulu ķēdes (galvenās ķēdes), kas saistītas ar šķērssaitēm, kā arī pildvielu radītie
sānu

atzarojumi.

Sākotnēji

šķērssaites

veidojas

vulkanizācijas

procesā.

Par

vulkanizācijas līdzekli bieži tiek izmantots sērs. Tā atomu veidoto šķērssaišu (C-S,
S-S) skaits ir relatīvi neliels, jo sērs pēc masas sastāda 0,5 - 3%. Šķērssaites var veidot
arī pildvielas, piemēram, oglekļa atomi. Pildvielas daudzums gumijā var sastādīt pat
50% un vairāk, tāpēc šādu šķērssaišu esamību dotajā modelī nedrīkst ignorēt.
Ievērojama daļa pildvielas oglekļa var atrasties nevis šķērssaitēs, bet gan veidot
visdažādākos galveno ķēžu sānu atzarojumus. Pie atzarojumiem tiek pieskaitīti arī
ūdeņraža H atomi un atomu grupas CH3 . Gumijas molekulārās uzbūves piemērs dots
1.attēlā (ar pelēko līniju atdalīti kaučuka molekulas monomēri). Gumija ir
daudzkomponentu kompozīts, kura ingradienti ir dažādos stāvokļos: cietā - pildviela,
stipri elastīgā - kaučuks, šķidrā - plastifikatori. Gumijas īpašības ir būtiski atkarīgas ne
tikai no šo ingradientu masu attiecības, bet arī no to sajaukšanās un vulkanizācijas
režīma, no matricas un pildvielu izkārtojuma un mijiedarbības veidiem, no pildvielas
virsmas stāvokļa [74].

1.1.att. Gumijas molekulārās uzbūves
piemērs

1.2.att. Perpendikulāri stiepes virzienam
orientētā kaučuka molekula

Vairums galvenās ķēdes molekulu, kas nedeformētā stāvoklī ir saritinātas,
pārorientējas stiepes deformācijas (x ass) virzienā [43], [48]. Tas 1.1.attēlā apzīmēts ar
bultiņām. Polimēra ķēžu saraušana (mehanokrekings) galvenokārt notiek pa C-C, nevis
pa vājākām C-S saitēm [32]. Tas nozīmē, ka gumijā stiepes slodzi galvenokārt uzņem
oglekļa vienkāršās (C-C) un salīdzinoši nedaudzās divkāršās (C=C) saites. Elastīgā
stāvoklī esošai gumijai lielu deformāciju gadījumā novērojams pastiprināšanās efekts,
kas raksturojas ar atsevišķu vājāko šķērssaišu pārtrūkšanu, kaučuka molekulu
atritināšanos un pārbīdi stiepes virzienā, jaunu šķērssaišu veidošanos pārtrūkušo vietā.
9

Rezultātā mehāniskie spriegumi gumijā izlīdzinās un izturība pieaug. Jo mazāks
deformācijas ātrums, jo pastiprināšanās efekts ir spēcīgāks. Lielu deformācijas ātrumu
gadījumā kaučuka molekulu atritināšanās un spriegumu izlīdzināšanās nepaspēj pilnībā
realizēties, sprieguma koncentrācijas vietās rodas mikroskopiskās plaisas, kuras
paplašinās un izsauc parauga sagraušanu. Pildvielu klātbūtne sekmē spriegumu
izlīdzināšanos starp ķēdēm, tāpēc pildītām gumijām ir lielāka izturība [74], [48].
Kaučuka molekulas var būt orientētas arī stiepei perpendikulāros virzienos. Šādā
gadījumā galvenās ķēdes atsevišķie posmi stiepes slodzi neuzņem. 1.2.attēlā šie posmi
ir paralēli y asij. Jebkurš ķermenis, kas tiek pakļauts stiepes deformācijai, kļūst garāks
un tievāks. Tas nozīmē, ka stiepei perpendikulāros virzienos gumija tiek spiesta. Tātad
konkrētas kaučuka molekulas atzarojumi tiek spēcīgāk piespiesti pie blakus esošo
molekulu atomiem. Aizķeroties vienas kaučuka molekulas atzarojumam aiz citas
molekulas atzarojuma, kļūst apgrūtināta šo molekulu savstarpējā pārvietošanās stiepes
virzienā. Tas nozīmē, ka atzarojumi tiek pakļauti arī stiepes deformācijai, gumija
pastiprinās. Jo vecāka gumija, jo lielāks skaits galvenās ķēdes saišu ir pārtrūcis. Tāpēc
atzarojumu saspiešana stiepei perpendikulārā virzienā nav tik efektīva. Šajā gadījumā
atzarojumi stiepes slodzi uzņems mazāk, tāpēc vēl vairāk stiepes deformācijas
gadījumā tiks sagrautas galvenās ķēdes saites. Plašu informācijas apjomu par gumijas
maisījumu

receptūru,

plastifikatoru,

to

piejaukumu)

sastāva

optimizāciju,

īpašībām,

par

izejvielu

gumijas

(kaučuku,

savienojumu

ar

pildvielu,
dažādiem

materiāliem, par novecošanas īpašībām var gūt literatūras avotā [15]. Izturības īpašības
pildītām un nepildītām gumijām pēc novecošanas skābekļa atmosfērā ir pētītas darbā
[10].
Pārtrūkušās saites vietā rodas divi brīvie elektroni. Mehanokrekinga un tam
sekojoša izomerizācijas procesa rezultātā veidojas salīdzinoši stabili makroradikāļi,
kuri satur nesapārotus elektronus. Šie saitēs neietilpstošie brīvie elektroni 1.1.attēlā ir
attēloti ar punktiem pie oglekļa C atomiem. No brīvo elektronu kopējā daudzuma un
pārvietošanās iespējām ir atkarīgas gumijas elektriskās īpašības [32]. Pastāv varbūtība,
ka divi brīvie elektroni var apvienoties un izveidot jaunu saiti. Gumijas deformācijas
procesā mainās tās īpatnējā pretestība. Pretestību palielina elektrisko kontaktu
sagraušana un attālumu palielināšanās starp tehniskā oglekļa daļiņām, bet samazina pildvielas veidoto struktūras elementu orientācija deformācijas virzienā [48].
Piejaukumi, piemēram, hloru saturošie reaģenti neitralizē mehanodestrukcijas rezultātā
radušos radikāļus [29], tātad šādi piejaukumi var būtiski ietekmēt gumijas elektrisko
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īpašību izmaiņu novecošanas procesā. Gumijas elektriskā vadītspēja ir atkarīga no
pildvielas veida un daudzuma. Ja pildvielas ir daudz, piemēram, uz 100 masas daļām
kaučuka ir 70 masas daļas oglekļa, tad veidojas biezs pildvielas tīkls, kas nodrošina
augstu elektrovadītspēju. Ja oglekļa sastāvs ir mazāks, tad pildvielas tīklā rodas
defekti, kas samazina elektrisko vadītspēju [57]. Gumija var būt labs strāvas vadītājs,
piemēram, 60 masas daļas tehniskā oglekļa Π267Э un 100 daļas kaučuka CKИ-3 dod
gumiju ar īpatnējo pretestību 0,1Ωm; izmantojot dažādos daudzumos bināro pildvielu tehnisko oglekli kopā ar grafītu, elektrisko pretestību viegli var mainīt vajadzīgajās
robežās [59]. Daļai elastomēru īpatnējā elektriskā pretestība mainās atkarībā no
pieliktā mehāniskā sprieguma un parauga temperatūras [30]. Atsevišķiem gumijas
veidiem, veicot paraugu izstiepšanu, tiek novērota īpatnējās pretestības būtiska
palielināšanās, piemēram, gumijai ar kaučuka CKMC-30APK saturu 100 masas daļas
un tehniskā oglekļa Π267-Э saturu 50 masas daļas pie deformācijas 20% īpatnējā
pretestība palielinās no 0,47 līdz 1,21Ωm; pēc slodzes noņemšanas un 2 dienu atpūtas
īpatnējā pretestība samazinās (līdz 0,96Ωm), taču nesasniedz savu sākotnējo vērtību
[60]. Šo faktu nedrīkst aizmirst, izstrādājot mehānisko īpašību noteikšanas un
prognozēšanas metodikas, kuras balstītas uz elektriskiem mērījumiem. Veicot gumijas
izstrādājumu saspiešanu, arī tiek novērota elektriskās pretestības izmaiņa [24].
Atsaucoties uz daudzu autoru darbiem, piemēram, [43], [53], [65], [48], [56], var
pieņemt, ka gumija ir nesaspiežams materiāls, kā arī, ievērojot daudzkomponentu
struktūras elementu niecīgos izmērus salīdzinājumā ar aprēķinos vai eksperimentos
apskatāmo tilpuma elementu izmēriem, var neievērot gumijas daudzkomponentu
struktūru, aizstājot to ar pieņēmumu, ka nedeformētā stāvoklī gumija ir homogēna un
izotropa.

1 .2 . G u m i ja s iz tu r ē š a n ā s a p ra k s t o š o m o d e ļu ī ss a p s k a t s
No apskatītās literatūras, piemēram, [53], [37], [38], [52], [66], [71], var secināt,
ka gumijas izturēšanās aprakstam tiek izmantoti modeļi, kurus var iedalīt divās lielās
grupās: modeļi diferenciālvienādojumu un integrālvienādojumu formā.
Lineāros diferenciālvienādojumus saturošie modeļi labi apraksta lēni notiekošos
procesus. Tos var izmantot tādos uzdevumos kā garantijas laika noteikšana blīvēm
(sprieguma relaksācija), izmēru noteikšana detaļai, kas noslogota ar konstantu slodzi
(šļūde) [53]. Lineārie diferenciālvienādojumi salīdzinoši viegli risināmi, it īpaši,
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izmantojot datormatemātikas programmas, piemēram, Mathematica, Maple, Matlab
u.c. [46], [47], [64]. Šo vienādojumu atrisinājums ir eksponentu summa [53]. Ļoti
plašs klāsts modeļu lineāru diferenciālvienādojumu formā ir dots literatūras avotā [37],
taču visi šie diferenciālvienādojumi tiek iegūti no pieņēmuma, ka elastīgie elementi
pakļaujas Huka likumam, kurš, kā zināms, ir spēkā tikai nelielām deformācijām. Četru
elementu reoloģiskā modeļa parametru noteikšanas metodika ir dota darbā [17].
Gumijas aprakstam tiek izmantoti arī reoloģiskie modeļi, kuru elementi nav lineāri
[67]. Kā praktiska pielietojuma piemēru gatavo elastomēru izstrādājumu - autoriepu dinamikas aprakstam, kurā tiek izmantoti modeļi diferenciālvienādojumu formā, var
skatīt J.-U. Gleu disertāciju [7]. Dotajā darbā tiek aplūkota riepu uzbūve; tiek
pieņemts, ka riepa sastāv no anizotropām čaulām; katru čaulu sadala galīgos
elementos; mezglu punktiem uzraksta līdzsvara (vai dinamiskos) vienādojumus,
ģeometriskās sakarības starp pārvietojumiem un deformācijām un fizikālās sakarības
starp spriegumiem un deformācijām; aprēķini tiek veikti skaitliski; tiek noteikti
deformāciju un sprieguma tenzori; tiek veikti arī kontrollielumu - enerģijas un
impulsa - aprēķini; darba noslēgumā tiek simulēta autoriepas uzvešanās atkarībā no
dažādām ārējām iedarbībām. Elastomēru materiālu aprēķinus, izmantojot statiskās
(vai dinamiskās), ģeometriskās un fizikālās sakarības, detalizēti ir apskatījis
E.Lavendelis [53].
Lineāro diferenciālvienādojumu trūkums ir tāds, ka tie nevar aprakstīt laikā ātri
mainīgos procesus [53]. Šādos gadījumos tiek izmantoti modeļi integrālvienādojumu
formā [53], [37], [38], [52], [66], [40]. Tajos ietilpst kodolu funkcijas (tās sauc arī par
šļūdes un sprieguma relaksācijas funkcijām), kuras satur vairākas eksperimentāli nosakāmas materiālu raksturojošas konstantes. Piemēram, J.Rabotnova daļveida eksponenciālā kodolu funkcija satur 3 materiāla konstantes. Diemžēl ar vienu šādu konstanšu
komplektu nevar aprakstīt visu iespējamo frekvenču diapazonu [53]. Kodolu funkcijas
vispārīgā gadījumā ir atkarīgas no fizikālajiem parametriem (temperatūras, sprieguma,
spiediena), tāpēc viskozi elastīgu materiālu aprakstam integrālvienādojumos tiek
izmantotas tā sauktās mēroga funkcijas [38], kuru izmantošana par kodoliem integrālvienādojumos nodrošina deformācijas procesus raksturojošo parametru invarianci
attiecībā pret mainīgajiem fizikālajiem parametriem.
Atsevišķos gadījumos gumijas izturēšanās aprakstam tiek izmantoti nevis modeļi,
bet empīriskas sakarības, kas satur eksperimentāli nosakāmas konstantes, piemēram,
[48], [38], [44].
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Agresīvās apkārtējās vides ietekme uz elastomēru materiāliem literatūrā ir apskatīta diezgan plaši [14], [48], [38]. Diemžēl literatūrā netika atrasti matemātiski
modeļi, kas ietver sevī apkārtējās vides agresīvo faktoru, izņemot temperatūru,
ietekmi. Tāpat literatūrā netika atrasti modeļi, kuri apvieno sevī gumijas mehāniskās
un elektriskās īpašības.
Literatūrā [74] tiek norādīts, ka pēdējos gados strauji attīstās pieeja, kas ļauj
būvēt modeļus nepārtrauktai videi, balstītus uz to pakāpenisku pilnveidošanu
(hierarhiskā adaptīvā modelēšana). Tas nozīmē, ka sākotnēji modelis ir vienkāršs, bet
turpmāk to iespējams sarežģīt, lai ietvertu tajā kādu reālu efektu.
M.Kaliske un G.Heinrihs augsti elastīgu materiālu aprakstam piedāvā statistisku
modeli, kurā struktūrelementi ir izstiepjamas caurulītes; aprēķiniem tiek izmantota
galīgo elementu metode [13].
O.Garišins pildītiem elastomēriem piedāvā strukturāli statistisku aprēķinu modeli,
kuru var izmantot sagraušanas procesu izpētei [36]. Dotajā modelī elastomēra materiāls tiek sadalīts struktūras elementos - elastīgos stieņos ar šarnīru mezgliem cietas
sfēriskās pildvielas centrā. Stieņus veido cilindriskas elementāršūnas ar to vidū ieslēgtām sfēriskām cietas pildvielas daļiņām, kuru rādiuss ir mazāks par elementāršūnas
rādiusu. Elementāršūna deformācijas procesā var atrasties dažādās stadijās: cietā sfēriskā pildvielas daļiņa pilnībā saistīta ar matricu, eksistē atslāņošanās starp pildvielas
daļiņu un matricu, elementāršūna ir pilnīgi sagrauta. Stiepjot paraugu, katra šāda stieņa
stingums ir dažāds atkarībā no tā, kādā bojājuma stadijā stienis atrodas. Parauga
sagraušana notiek brīdī, kad galvenās deformācijas atslāņojušās matricas visbīstamākajā punktā pārsniedz materiāla maksimāli pieļaujamo deformāciju. Stieņu orientācija
nedeformētā materiālā ir haotiska; to katram stienim nosaka ar gadījuma skaitļu ģeneratoru. Stiepjot ķermeni, stieņi orientējas deformācijas virzienā, un māteriāla stingums
palielinās. Šāda 3 dimensiju modeļa pētījumi liecina, ka stiepes slodzi uzņem tikai tie
stieņi, kuru nolieces leņķis no stiepes virziena mazāks par 60 0 . Pārējie elementi nav
noslogoti vai arī tiek spiesti. Modelējamā parauga garums tiek aprēķināts, saskaitot
atsevišķo virknē savienoto struktūras elementu garumus dotajā virzienā, bet šķērsgriezuma laukums tiek noteikts, ievērojot stieņu skaitu šķērsgriezumā un cieto pildvielas
daļiņu izvietojumu telpā.
Dažu gumijas elastīgās īpašības aprakstošo modeļu salīdzinājums ir atrodams
darbā [25].
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1 .3 . E l a st o m ē r u s r a ks tu r o j o šo f i z i k ā l o ī p a šī b u n o t e i k š a n a s
st a n d a r t u u n l i te r a tū r a s a p s k a ts
Atbilstoši dotā darba tēmai „Elastomēru mehānisko īpašību prognozēšana uz
paātrināto eksperimentu pamata” sākotnēji ir nepieciešams noskaidrot, kādas
elastomērus raksturojošās mehāniskās īpašības tiek izmantotas, kādi paātrinātie
eksperimenti tiek realizēti un kādas ir mehānisko īpašību prognozēšanas metodikas.
Šajā sakarā tiek analizēti esošie, dotajai tēmai atbilstošie standarti no LVS, ISO, DIN
un ΓOCT datu bāzēm [75]-[281]. Tiek aplūkoti arī darbojošies standarti elastomēru
elektrisko un optisko īpašību noteikšanai. Kopējais visu šo standartu saraksts pa
tēmām dots 1.pielikumā. Prognozēšanai tiek izvēlētas tās mehāniskās īpašības, kuru
noteikšanai eksistē standarti, kā arī ir pieejams atbilstošs materiāli tehniskais
nodrošinājums. Darbā tiek izvēlēti šādi standarti elastomēru mākslīgās novecošanas
veikšanai, cietības pēc Shora A (vai D) mērījumiem un stiepes pārbaužu realizācijai:
DIN 53508:2000. Prüfung von Kautschuk und Elastomeren. Künstliche Alterung
[84];
DIN 53505:2000. Prüfung von Kautschuk und Elastomeren. Härteprüfung nach
Shore A und Shore D [81];
DIN 53504:1994. Prüfung von Kautschuk und Elastomeren. Bestimmung der
Reißfestigkeit, Zugfestigkeit, Reißdehnung und Spannungswerten im Zugversuch [80].
Elektrisko mērījumu veikšana darbā balstās uz standartu: DIN ISO 2878:1997.
Elastomere. Antistatische und leitende Erzeugnisse. Bestimmung des elektrischen
Wiederstandes [114].
DIN standartu izvēle ir saistīta ar to, ka liela daļa eksperimentālo pētījumu tiek
veikta Vācijā Vilhelmshāvenes augstskolā (Fachhochschule Oldenburg Ostfriesland
Wilhelmshaven).
Paralēli eksistējošiem standartiem tiek apskatīta arī cita literatūra, kas saistīta ar
elastomēru fizikālo īpašību noteikšanu. Materiālu mehānisko pārbaužu veikšanas
metožu klasifikācija, detalizēts mehānisko pārbaužu veidu (stiepe, spiede, vērpe, liece,
salikti slogojumi) raksturojums, eksperimentālais aprīkojums, izpildes metodika ir dota
literatūras avotos [73], [14]. Bagātīgs eksperimentālo metožu klāsts, dielektriķu
elektrisko īpašību (īpatnējā pretestība, dielektriskā caurlaidība, dielektrisko zudumu
leņķa tangenss) noteikšanai, elektrodu izvēles un izgatavošanas, gaisa mitruma
nepieciešamās vērtības iegūšanas un uzturēšanas un citu ar elektriskiem mērījumiem
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saistītu jautājumu risināšanai, ir dots literatūrā [50]. Izmantojot infrasarkanos (IS)
spektrus, var konstatēt organisko vielu struktūrelementu izmaiņas. Tas saistīts ar to, ka
IS absorbcijas spektru nosaka atsevišķo molekulas daļu svārstību veidi. Plašs
informācijas apjoms par IS staru spektrometrijas fizikālajiem principiem, IS spektru
apstrādes paņēmieniem atrodams literatūras avotos [8], [11], [27], [282]-[285]. Vielu
optisko pētījumu metožu fizikālie principi ir skatāmi literatūras avotā [72].

1 .4 . E so šo e l a s to m ē r u m eh ā n i sk o īp a š īb u u n k a l p o ša n a s l a i k a
p r o g n o z ē š a n a s m e to d i k u a p sk a t s
Elastomēru fizikālo īpašību un kalpošanas laika prognozēšanai eksistē standarts
ISO 11346:2004 (Rubber, vulcanized or thermoplastic - Estimation of life-time and
maximum temperature of use) [185]. Tas tiek lietots kopā ar standartiem
ISO188:1998/Cor1:2003 (Rubber, vulcanized or thermoplastic - Accelerated ageing
and heat resistance tests) [137], kurš nosaka mākslīgās novecošanas procedūru, un ISO
23529:2004 (Rubber - General procedures for preparing and conditioning test pieces
for physical test methods) [193], kurš raksturo fizikālām pārbaudēm nepieciešamo
paraugu sagatavošanas galvenās procedūras. Saskaņā ar standartu ISO 11346:2004
paraugi tiek pakļauti mākslīgai novecošanai vismaz trīs dažādās paaugstinātās
temperatūrās. Novecošanas laika gaitā tiek mērītas interesējošās mehāniskās īpašības.
Mehānisko īpašību un kalpošanas laika prognozēšanai standartā ISO 11346:2004
tiek

piedāvāti

divi

paņēmieni.

Pirmais

balstās

uz

Arreniusa

vienādojumu;

lietojot ekstrapolācijas metodi, tiek iegūta Arreniusa līkne, kura ļauj prognozēt
kalpošanas laika vai mehānisko īpašību vērtības interesējošā temperatūrā. Otrajā
paņēmienā mehānisko īpašību un kalpošanas laika prognozēšanai tiek izmantots
Viljama-Landela-Ferri vienādojums [185]. Citi eksistējošie standarti elastomēru
mehānisko īpašību prognozēšanai skatāmi 1.pielikumā.
V.Gubanova un H.Muraškas piedāvātā gumijas kalpošanas laika prognozēšanas
metodika [40] balstās uz V.Moskvitina ilglaicīgās izturības teoriju [58]. Metodika
apskata nemonotonus slogojuma veidus, kuros laikā mainās spriegumi σ, frekvences ω
un temperatūra T. Laika intervālā (ti-1 , ti ):
σ i = σ mi + σ ai ⋅ sin ω i ⋅ t
,
 i
T
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(1.1)

kur i=1, 2, 3, ..., n - cikla (laika intervāla) numurs. Gumijas izstrādājuma kalpošanas
laiks t * =t n . Metodikā tiek izmantota bojājumu funkcija, kuras vērtība jaunai gumijai
vienāda ar nulli, gumijai sagraušanas momentā - 1. Tiek pieņemts, ka gumija ir
nesaspiežams materiāls un hidrostatiskais spiediens neiespaido kalpošanas laika
ilgumu. Ilglaicīgās izturības nosacījums tiek uzdots šādas sakarības veidā:
*
n t

1 ≥ (1 + m1 ) ⋅ ∑ ∫ ( t * − τ ) ⋅
i =1 ti

*
n N

dτ

m1

t0 (σ , T ) 



+ (1 + m2 ) ⋅ ∑ ∫ ( N * − k ) ⋅
i =1 ki

n

i
e

i

1+ m1

 N0 (W , T ) 


i

i

1+ m2

+ (1 + m2 ) ⋅ ∑

dτ

m1

i =1 ti+1

n

dk

m2

t*

− (1 + m1 ) ⋅ ∑ ∫ ( t * − τ ) ⋅
N*

∫ (N

i =1 ki+1

*

 t0 ( σ , T i ) 


i
e

−k) ⋅
m2

1+ m1

+

, (1.2)
dk

 N0 (W i , T i ) 



1+ m2

kur t0 =t0 (σe , T) - atlikušais laiks līdz parauga sagraušanai šļūdē vienvirziena stiepes
spēka iedarbībā; τ - tekošais laika moments; N * - kopējais parauga sagraušanai
nepieciešamo ciklu skaits; k - cikla kārtas numurs; Wi - cikliskās deformācijas
potenciālā enerģija (pievadītā dinamiskā enerģija viena cikla laikā); N0 - ciklu skaits,
kāds vajadzīgs, lai paraugu temperatūrā T sagrautu ar enerģiju W; m1 un m 2 - materiāla
konstantes; σe - efektīvais spriegums, vienvirziena stiepes gadījumā to aprēķina pēc
formulas
σ e =σ 11 =

P (t)  v⋅ t 
⋅  1+
,
F0 
l0 

(1.3)

kur P(t) - laikā mainīgs spēks; l0 - parauga darba zonas sākotnējas garums; F 0 sākotnējais šķērsgriezuma laukums; v - stiepes ātrums. Ilglaicīgās izturības nosacījumā
ietilpstošie parametri m 1 , m 2 un funkcijas t 0 =t 0 (σe, T), N 0 =N 0 (W, T) tiek noteikti
eksperimentālā ceļā, veicot šādas mehāniskās pārbaudes: stiepe ar konstantu ātrumu
līdz sagraušanai pie trīs dažādām temperatūrām, cikliska stiepe ar konstantu
maksimālo deformāciju ε m=1. Metodikā tiek izmantots 4 elementu reoloģiskais
modelis. Metodika ievēro iepriekšējos laika periodos uzkrāto bojājumu ietekmi uz
sabrukšanas procesa norisi. Bojājumu summēšanās notiek pēc nelineāra likuma. Darbā
eksperimentāli tiek pārbaudīts, ka no gumijas sagraušanu raksturojošiem lielumiem maksimālais spriegums σ max , maksimālā deformācija ε max, gumijas sagraušanai
nepieciešamais darbs W p un darbs paliekošās deformācijas veikšanai C p - parauga
sagraušanas stiepes ar konstantu ātrumu un sprieguma relaksācijas pārbaudēs
vienlaicīgi par sagraušanas kritēriju var kalpot tikai lielums Cp . To vienvirziena stiepes
gadījumam aprēķina pēc formulas
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σ0 •
⋅ ε b ⋅ dt ,
λ (t )
0

t0

Cp = ∫

(1.4)

kur t0 - laiks līdz sagraušanai šļūdē; σ0 - mehāniskais spriegums, paliekošās
deformācijas ātrums
•

εb =

σ0
,
η2

(1.5)

deformācijas pakāpe
λ (t ) = 1 −

 E  E
E 
⋅ 1 − exp  − 1 ⋅ t   + ⋅ t ;

E1 
 η1   η 2

(1.6)

E, E 1 , η1 , η2 - 4 elementu reoloģiskā modeļa parametri. Literatūras avotā [33] ir
norādīts, ka gumijas ilgizturības aprēķināšanai apmierinošus rezultātus var iegūt,
izmantojot vienādojumu:
t0 = B ⋅ σ 0 − n ,
kur

B=B(T) -

no

temperatūras

atkarīgs

(1.7)
koeficients;

n=const.

Izmantojot

šo

vienādojumu, tiek aproksimēti eksperimentāli iegūtie dati pie dažādiem konstantiem
spriegumiem σ0 un dažādām temperatūrām T, kā rezultātā tiek atrasta meklējamā
funkcija t 0 =t0 (σe , T). Otras nezināmās funkcijas N 0 =N0 (W, T) noteikšanai izmanto
sakarību
W 
N0 =  p 
W 

nw

,

(1.8)

kur W=W(σa) - cikliskās deformācijas enerģija (viena cikla laikā pievadītā enerģija);
n w - koeficients, kas nav atkarīgs no temperatūras T un W. Gumijas sagraušanai
nepieciešamo darbu W p var aprēķināt no izteiksmes
C p (T ) = χ ( T ) ⋅ W p ( T ) ,

(1.9)

kur χ(T) - enerģijas absorbcijas koeficients, atkarīgs no temperatūras. V.Gubanovs
darbā [39] attīsta tālāk iepriekš piedāvāto ilgizturības aprēķinu metodiku. Tie
uzskatīts, ka gumijas sabrukšanas procesu šļūdē konstanta stiepes spēka P iedarbībā
tuvināti var aprakstīt ar Maksvela modeli. Dotajā gadījumā ilgizturību apraksta
vienādojums
σ 02
⋅ dt .
C p (T ) ⋅ λ ( t )
0

t0

1≥ ∫
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(1.10)

Gumijas novecošanā mainās reoloģiskā modeļa parametri E un η. Šie parametri tiek
noteikti jaunai un 1, 3, 10 dienas 100 0 C temperatūrā nenoslogotā stāvoklī novecojušai
gumijai. Iegūtās sakarības tiek aproksimētas ar funkcijām
E = E0 ⋅ (1 + A1 ⋅τ ) ,

(1.11)

η = η0 ⋅ (1 + A2 ⋅τ ) ,

(1.12)

kur τ - novecošanas laiks; E0 , A1 , η0 , A2 - aproksimācijas koeficienti. Atrisinot
Maksvela modeļa diferenciālvienādojumu šļūdei konstanta stiepes sprieguma σ0
gadījumā, iegūst deformāciju
 1 ln 1 + A2 ⋅ t 
ε (t ) = σ 0 ⋅  +
.
A2 ⋅η0 
 E0

(1.13)

Izmantojot dotās sakarības, ilgizturības nosacījums ļauj skaitliski noteikt laiku t0 līdz
sabrukšanai. Parametra B aproksimācijai tiek piedāvāta funkcija:
B = B0 ⋅ exp ( −γ ⋅ T ) .

(1.14)

V.Družiņina dotā gumijas izstrādājumu pie lielām deformācijām kalpošanas laika
prognozēšanas metodika [45] pamatojas uz A.Iļjušina ilglaicīgās izturības teoriju [49].
Metodikā tiek izmantots bojājumu tenzors Πij, kuru nesaspiežamam materiālam var
uzrakstīt šādā formā:
t

Π ij = ∫ ϕ ( t − τ ) ⋅ d ε ij (τ ) ,

(1.15)

0

kur ϕ - bojājumu funkcija, εij - deformācijas tenzors, τ - laika moments robežās 0≤τ≤t.
Ja laika posmā 0≤τ≤t visi spriegumi σij un visas deformācijas ε ij ir vienādi ar nulli, tad
arī Π ij =0. Tiek definēta bojājumu pakāpe M, kas ir bojājumu tenzora komponenšu
funkcija:
M = M ( Π ij ) .

(1.16)

M = a ⋅ Π ii + b ⋅ Π ij ⋅ Π ij + ... ,

(1.17)

Piemēram,

kur a, b - konstantes. Tiek pieņemts, ka katram materiālam eksistē pozitīva konstante
C ar šādām īpašībām: ja M(Πij)<C, tad makroobjekta stāvoklis ir stabils; ja M(Πij )=C,
tad materiālā radusies mikroplaisa. Bojājumu tenzora izmantošana dod iespēju
prognozēt kalpošanas laiku saliktu un ciklisku slogojumu gadījumā. V.Družiņins
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apskata paraugu sagraušanu stiepē pie konstantas deformācijas ε (sprieguma
relaksācija). Dotajā gadījumā bojājumu pakāpe sagraušanas momentā t * izsakāma šādi:

( )

M = J1 ⋅ ϕ t * = C ,

(1.18)

kur J 1 - deformācijas pirmais invariants. Tas aprēķināms:
J1 =

1  2 2

⋅ λ + − 3 ,
2 
λ


(1.19)

kur λ=1+ε - deformācijas pakāpe. Bojājumu funkcija tiek uzdota formā:
ϕ (t* ) =

1
,
S (t* )

(1.20)

kur funkciju S(t * ) var izteikt hiperboliskā

( )

S t* = A +

B
t *β

,

(1.21)

logaritmiskā
S ( t * ) = A + B ⋅ lg t * ,

(1.22)

pakāpes

( )

S t * = A + B ⋅ e β ⋅t + C ⋅ eγ ⋅t
*

*

(1.23)

veidā. Metodikā tiek pieņemts, ka konstante C=1. Veicot sprieguma relaksācijas
pārbaudes pie dažādām deformāciju pakāpēm λ līdz parauga sagraušanai, tiek noteikti
atbilstošie kalpošanas laiki t * . Ievietojot izteiksmes (1.19), (1.20) un (1.21) - (1.23)
vienādojumā (1.18), kā arī izmantojot eksperimentālās sakarības starp λ un t * , tiek
aprēķinātas materiālu raksturojošās konstantes A, B, C, β, γ, kuras tālāk var lietot
kalpošanas laika prognozēšanai.
Plašu dažādu autoru piedāvāto polimēru deformācijas īpašību un ilgizturības
prognozēšanas metodiku klāstu ir apskatījis A.Goldmans [38]. Turpinājumā sniegsim
nelielu ieskatu šajā monogrāfijā dotajām prognozēšanas metodikām.
Šļūdes procesā konstanta stiepes sprieguma σ gadījumā polimēru ilgizturības
aprakstam var izmantot Arreniusa vienādojumu
 b ⋅σ 
t * = a ⋅ exp  −
,
 T 

(1.24)

kur t * - kalpošanas laiks no mehāniskā sprieguma pielikšanas brīža līdz parauga
sagraušanai; T - absolūtā temperatūra; a un b - materiāla konstantes [38].
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Busse veiktie pētījumi ilgizturības atkarībai no temperatūras ļāva izdarīt
pieņēmumu, ka polimēru sagraušanai statiskā noguruma rezultātā ir aktivācijas daba.
Mākslīgajam zīdam, kokvilnai un neilonam viņš piedāvā šādu vienādojumu kalpošanas
laika aprēķinam:
 U
t * = B (σ ) ⋅ exp  −
 k ⋅T


,


(1.25)

kur B(σ) - no sprieguma atkarīgs pirmseksponentes reizinātājs, U - efektīvā aktivācijas
enerģija sagraušanai, k - Bolcmaņa konstante [38].
S.Žurkovs, ievērojot ilgizturības termofluktuācijas dabu, piedāvā šādu empīrisku
sakarību kalpošanas laika noteikšanai:
 U − γ ⋅σ
t * = t0 ⋅ exp  0
 k ⋅T


,


(1.26)

kur t 0 - konstante, aptuveni vienāda ar atomu siltuma svārstību periodu (10 -11 - 10 -13 s);
U0 - aktivācijas enerģija, tuva ķīmisko saišu enerģijai polimēros; γ - struktūras
koeficients. Šai formulai tiek izmantota arī cita modifikācija:
 U

− α ⋅σ  ,
t * = t0 ⋅ exp 
 k ⋅T


(1.27)

kur α - konstante. Abas divas pēdējās izteiksmes ir lietojamas tikai noteiktam
spriegumu intervālam, labāku sakritību ar eksperimentu tās dod trauslu materiālu
gadījumā [38], [43].
F.Bjuhes (Бюхе) piedāvātā formula ilgizturības aprēķinam:
t* =


1
2, 7 ⋅ F ⋅ δ
⋅ exp   U 0 −
ω
n




 / (k ⋅T )  ,



(1.28)

kur ω - molekulu svārstību frekvence; F - spēks, kurš pielikts n saišu sistēmai; 2δ saites pagarinājums pirms pārtrūkšanas. Šis vienādojums apraksta polimēru ilgizturību
kā stiklveida, tā arī augsti elastīgā stāvoklī [38].
V.Guls (Гуль) dod šādu izteiksmi kalpošanas laika t * aprēķinam:
 ln ( k1 ⋅ c n )
 ln (σ − σ )
U0
a ⋅σ i
i
x

−
ln t =
+
−
,
m ⋅ n ⋅ k ⋅T 
m⋅n
m ⋅ n ⋅ k ⋅T
 m ⋅ n

*

(1.29)

kur k 1 - sprieguma koncentrāciju koeficients; σi - materiāla izturības robeža; σx ķīmiskās saites saraušanai nepieciešamais spriegums; c, m, n, a - empīriskie
koeficienti. Tiek lietota arī šīs izteiksmes vienkāršota forma:
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{

}

α
t * =  B / (σ − σ ' )  ⋅ exp β ⋅ (U − γ ⋅ σ ) / ( k ⋅ T ) ,



(1.30)

kur B, σ’, α, β - eksperimentāli nosakāmās materiāla konstantes [41], [38].
G.Vinogradovs, J.Paničkins norāda uz kopīgu iezīmi visiem polimēriem: jo
trauslāks ir materiāls, jo ilgizturība lielākā mērā ir atkarīga no sprieguma un mazākā
mērā no temperatūras. Trausliem ķermeņiem t * ∼exp(-a⋅σ), stipri elastīgiem - t * ∼σ-b ,
viskozi plūstošiem t * ∼lnσ. Tātad, polimēru aprakstam dažādos stāvokļos ir jāizmanto
atšķirīgas sakarības [38].
Ilgizturības noteikšanai bez empīriskiem vienādojumiem eksistē arī sakarības,
kuras iegūtas fenomenoloģiskā ceļā. Piemēram, polimēru materiāla šļūdi var aprakstīt
ar nelineāru vienādojumu, ko ieteicis J.Rabotnovs:
t

ϕ (ε ) = σ + ∫ Π ( t − τ ) ⋅ σ (τ ) ⋅ dτ ,

(1.31)

0

kur ϕ(ε)=E⋅ε k , E - momentānais elastības modulis, k - materiāla parametrs, ε deformācija, σ - spiegums, t - laiks, 0≤τ≤t, Π(t-τ) - kodola funkcija. Šajā gadījumā
konstanto spriegumu paveiktais darbs
A (t ) = σ

1+

1
k


1
 1
⋅
+
1
1
2⋅ E k 2⋅ Ek


1

t
k 
⋅  ∫ Π ( t − τ ) ⋅ dτ   .
0
 


(1.32)

Tiek pieņemts, ka eksistē maksimālais darbs A *, kuru sasniedzot, paraugs tiek
sagrauts. Tātad A*=A(t * ). Tas dod iespēju atrast sakarību starp darbojošos spriegumu σ
un laiku līdz sagraušanai t * :


σ = 1
1
+

1
1
 2 ⋅ E k 2 ⋅ E k

k

A*
1

t
k
⋅  ∫ Π ( t − τ ) ⋅ dτ 
 0

*

 k −1

 .



(1.33)

Gadījumā, kad tiek lietots daļveida eksponenciālais kodols Π(t-τ), pēdējais
vienādojums iegūst šādu izskatu:
A*

σ=
1+

1
k

 1

 H

1
k

,

(1.34)

 E−H
 
1− l
1
 −
⋅ 1 −
⋅
1
*
E
exp  − H ⋅ t / ( E ⋅ n )  − l  

 2⋅ Ek

kur H, n, l - materiāla reoloģiskie parametri, kurus nosaka vienvirziena stiepes
pārbaudē [38].
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A.Goldmans ilgizturības prognozēšanai vienvirziena šļūdes gadījumam piedāvā
funkcionālu sakarību, kurā tiek salīdzināti patvaļīga un standartizēta eksperimenta
dati:
ln

 1
f
t*
1  σ −σ0
= U0 ⋅ 
−
+ ln 0 ,
−
*
t0
m0
f
 k ⋅ T k ⋅ T0 

(1.35)

kur indekss „0” apzīmē iegūtos datus kādā standartizētā eksperimentā, kurš izvēlēts
par pamatu salīdzināšanai; m 0 - deformācijas ātruma modulis (mērvienība - Pa)
standartizētajā šļūdes eksperimentā; funkcija f=(1+E ∞ /E)⋅σ-E ∞⋅εmax ; ε max - maksimālā
deformācija; E ∞ - līdzsvara elastības modulis. Izotermiska procesa gadījumā pēdējo
izteiksmi izdevīgi pārrakstīt šādos divos veidos:
 t*
σ −σr 
σ = σ 0 − m0 ⋅ ln10 ⋅ lg * − lg 0
,
σ −σr 
 t0

(1.36)

ja nepieciešams noteikt pieļaujamo spriegumu pie uzdotā kalpošanas laika, un
t * = t0 ⋅
ja

nepieciešams

σ − σ 
σ0 −σ r
⋅ exp  0
,
σ −σ r
 m0 

aptuveni novērtēt

kalpošanas

(1.37)
laiku.

Sprieguma

robežvērtība

σr =E ∞⋅ε max [38].
J.Rabotnovs šļūdes ātrumu v raksturo ar šādu izteiksmi:
 U (σ )
v = c ⋅ exp −
,
 k ⋅T 

(1.38)

kur c - konstante. Virknei materiālu šļūdes ātruma v reizinājums ar kalpošanas laiku
līdz sagraušanai t * ir konstants lielums. Uz šo faktu balstās Larsona - Millera
parametriskā sakarība:

(

)

F1 (σ ) = T ⋅ C + lg t * ,

(1.39)

kur C - materiāla konstante. Larsona - Millera metode dod iespēju apvienot dažādu
izotermisko pārbaužu datus vienā vispārinātā līknē koordinātēs F1 (σ) - σ. Goldmans
norāda, ka ilgizturības veiksmīga prognozēšana, izmantojot parametriskās sakarības, ir
iespējama tikai vienam sagraušanas veidam [38].
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1.3.att. Šļūdes funkcijas atkarība no slogošanas laika pie dažādām temperatūrām.
Attēls ņemts no literatūras [53]

Plaši prognozēšanas metodikās tiek izmatota laika - temperatūras analoģija,
piemēram, šī tēma tiek skatīta literatūrā [53], [54], [38], [185] u.c. Paaugstinoties
temperatūrai, šļūdes un sprieguma relaksācijas procesi paātrinās. Tas dod iespēju
aizstāt normālos apstākļos ilglaicīgos eksperimentus ar paaugstinātā temperatūrā daudz
ātrāk realizējamām materiāla pārbaudēm. Laika temperatūras analoģijas princips
nosaka, ka šļūdes funkciju (vai sprieguma relaksācijas funkciju) līknes pie
temperatūrām T2 >T 1 un T 1 >T0 var tikt savietotas ar līkni pie temperatūras T0 , veicot to
pārbīdi logaritma no laika ass virzienā par lielumu ϕ(T) (skatīt 1.3.attēlu). Lieluma
ϕ(T) noteikšanai var izmantot Viljamsa-Landela-Ferri vienādojumu:
ϕ (T ) = − ln aT ,
lg aT = −

C1 ⋅ (T − T0 )
C2 + T − T0

.

(1.40)

kur C 1, C 2 - eksperimentāli nosakāmas pozitīvas konstantes; T 0 - bāzes temperatūra,
kuru izvēlas patvaļīgi vai arī pielīdzina polimēra stiklošanās temperatūrai. Ja 1.3.attēlā
lnt vietā atlikt katrai līknei R i (t, Ti ) logaritmu no reducētā laika t Π
ln tΠ = ln t − ln aT = ln

t
,
aT

(1.41)

tad tiek iegūta tikai viena vispārinātā līkne R(tΠ ), kura nav atkarīga no temperatūras
[53]. No pēdējās izteiksmes seko, ka
tΠ =

t

aT (T )

,

(1.42)

ja T=const. Gadījumā, kad temperatūra ir atkarīga no laika T=T(t), reducētais laiks
t

tΠ = ∫
0

dt
.
aT (T )

(1.43)
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Vispārinātās līknes tiek iegūtas, balstoties uz eksperimentāliem datiem. Tās raksturo
sakarību ne tikai starp šļūdes vai sprieguma relaksācijas funkcijām un reducētā laika
logaritmu, bet arī - starp paraugam pielikto konstanto spriegumu σ šļūdē un reducētā
kalpošanas laika t Π *=t * /a T logaritmu (līkne σ-ln(t * /a T )). Vispārinātās līknes σ-ln(t * /aT )
tiek izmantotas ilgizturības prognozēšanai, piemēram, izteiksmi (1.37) var pārrakstīt
šādā veidā [38]:
t*
σ −σ r
σ −σ
.
= t0 ⋅ 0
⋅ exp 0
aT
m0
σ −σ r

(1.44)

Dotais vienādojums dod iespēju aprakstīt ilgizturību uzdotā temperatūru un spriegumu
intervālā. Tas ļauj noteikt kalpošanas laiku līdz sagraušanai t * pie uzdotā konstantā
sprieguma σ vai arī

prognozēt pieļaujamo spriegumu σ uzdotajam ekspluatācijas

*

laikam t .
A.Goldmans

norāda,

ka

augstāk

dotajiem

ilgizturības

prognozēšanas

vienādojumiem plašā spriegumu un temperatūru intervālā diemžēl ir neliela praktiska
vērtība. Tā kā sakarību lnt * - σ un lnt * - lnσ grafikiem ir S-veida forma, tad tās nespēj
aprakstīt materiāla uzvedību ar inženieraprēķiniem pietiekošu precizitāti apgabalos ar
lieliem un ļoti maziem dzīves laikiem. Vairums ilgizturību aprakstošo laika temperatūras sakarību balstās uz Arreniusa vienādojumu. Veicot ekstrapolāciju lieliem
kalpošanas laikiem, šīs sakarības nodrošina nepietiekošu precizitāti. Lielā mērā tas ir
saistīts ar materiāla struktūras izmaiņu laika gaitā neievērošanu. Neskatoties uz to, šīs
metodes plaši tiek izmantotas praksē, un virknē valstu tās ir apstiprinātas kā standarti
[38].
E.Lavendeļa [53] un V.Hričikova [71] darbos tiek skatīta gumijas detaļu stinguma
(pārvietojums atkarībā no pieliktā spēka) prognozēšanas metodika. Gumija laika gaitā
maina savas īpašības. Gumiju raksturojošie parametri (piemēram, bīdes modulis G) ir
novecošanas laika t n funkcijas. Šo parametru izmaiņas ātrums ir ļoti neliels. Tāpēc
daudzus aprēķinus var veikt, pieņemot gumiju raksturojošos parametrus par
konstantiem. Tikai pašās beigās ievērot šo parametru atkarību no laika, izmantojot
eksperimentāli iegūtas līknes. Šāda pieeja ir iespējama gadījumos, kad gumiju
raksturojošo parametru maiņa ir saistīta ar nemehānisku iedarbību, piemēram,
skābekli, radiāciju u.c. [53]. Tā kā novecošanas ātrumu nosaka arī statisko spriegumu
līmenis, tad ir nepieciešams noteikt gumijas raksturlielumus patvaļīgā novecošanas
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laika momentā t n. Eksperimentālie rezultāti dod šādu izteiksmi bīdes moduļa atkarībai
no novecošanas laika:
 K (T ) ⋅ U 
Gn ( xi , tn ) = K1 (T ) ⋅  1 − 2
 ⋅ tn + G ,
G



(1.45)

kur xi - elastīgā ķermeņa punktu koordinātes; K 1 , K2 - koeficienti, kuri tiek noteikti no
novecošanas eksperimenta un ir temperatūras funkcijas; G=const - bīdes modulis
sākuma momentā; U - īpatnējā potenciālā enerģija slogojumam, kura ietekmē notiek
novecošana. To aprēķina:
U=

1
⋅τ ij ⋅ ε ij ,
2

(1.46)

kur τij - sprieguma tenzora komponentes; εij - deformācijas tenzora komponentes. Ja
detaļa pēc novecošanas statiskas mehāniskās slodzes ietekmē tiek pakļauta cikliskai
dinamiskai slodzei, tad būtisks ir ne tikai bīdes modulis, bet arī enerģijas absorbcijas
koeficients:
χ n ( tn ) = χ ⋅ 1 − ( a1 ⋅ T − a2 ⋅ U )  ⋅ tn ,

(1.47)

kur a1 , a 2 - empīriski koeficienti. Detaļās, kuras dažādos punktos tiek slogotas dažādi
(U=U(xi)), arī novecošana noritēs atšķirīgi. Materiāls kļūs anizotrops. E.Lavendelis
sniedz vispārīgo risinājuma algoritmu gadījumiem, kad tiek ievērota gumijas
novecošana. Tā būtība ir šāda: 1) no kopējā slogojuma izdala ciklisko un statisko daļu;
2) izmantojot materiālu raksturojošo parametru sākotnējās vērtības, aprēķina
temperatūras lauku, ko rada slogojuma cikliskā sastāvdaļa; 3) rēķina statisko
uzdevumu, balstoties uz atrasto temperatūras lauku; 4) aprēķina gumijas parametru
izmaiņas novecošanas laikā pie zināmās temperatūras. Uzdevumu risinājumu piemēri,
kuros tiek aprēķināts pārvietojums ∆ spēka P ilgstošas iedarbības rezultātā, ievērojot
gumijas novecošanu, atrodami literatūras avotos [53], [71]. Tajos, neievērojot gumijas
novecošanu, ar Ritca metodi tiek meklēts sākotnējais risinājums. Piemēram, garam
(y ass virzienā) taisnstūrveida gumijas - metāla amortizatoram ar izmēriem a
(x ass virzienā), l (y ass) un h (z ass), kurš ar spēku P tiek spiests pa z asi,
pārvietojumi x un z ass virzienā ir šādi:
u=

π ⋅x N
π ⋅ z ⋅k
⋅ ∑ k ⋅ Ak ⋅ sin
,
h k =1
h

25

(1.48)

w=−

π ⋅ z⋅k 

Ak ⋅  1 − cos
,
h 

k =1,3,5...
N

∑

(1.49)

kur Ak - sākumā nezināms koeficients, kurš ir jānosaka. Potenciālā enerģija
1

Π = G ⋅ ∫  ⋅ ( ui , j + u j ,i ) ⋅ ( ui , j + u j ,i ) + s ⋅ ui ,i  ⋅ dV − ∆ ⋅ P ,
4

V 

(1.50)

kur u i,j - pārvietojuma i ass virzienā atvasinājums pēc koordinātes j; i=x, y, z; j=x, y, z;
V - gumijas tilpums, s - hidrostatiskā spiediena funkcija. Tā kā gumija ir nesaspiežams
materiāls, tad
ui ,i = 0 .

(1.51)

Sakarības starp pārvietojumiem un deformācijām:
ε ij =

1
⋅ ( ui , j + u j ,i ) .
2

(1.52)

Ievietojot šos vienādojumus potenciālās enerģijas izteiksmē un minimizējot to pēc Ak
(dΠ/dAk =0), iegūst nezināmos koeficientus A k . Tālāk seko risinājums, kurā tiek
ievērota gumijas novecošana. Šim nolūkam sastāda pilnās potenciālās enerģijas
izteiksmi, kurā ieiet novecošanai pakļautās gumijas bīdes moduļa G n vērtība:


 K ⋅U 
Π = ∫  K1 ⋅  1 − 2
⋅ tn + G  ⋅ ε ij ⋅ ε ij ⋅ dV − ∆* ⋅ P .

G 


V 

(1.53)

Pārvietojumi u un w tiek meklēti tādā pašā formā kā gadījumā, kur gumijas
novecošana nav ievērota. Atšķirība ir tikai tāda, ka koeficientu A k vietā tiek lietoti citi
koeficienti A k * . Potenciālās enerģijas izteiksmes minimizācija pēc koeficientiem A k * ,
dod iespēju aprēķināt šos koeficientus, kuri tālāk tiek izmantoti pārvietojuma
noteikšanai.
Darbā [6] tiek apskatītas blīvju kalpošanas laika gaisa atmosfērā prognozēšanas
metodes.
Literatūrā [44], apskatot hlorsulfēta polietilēna novecošanas procesus, tiek
izmantots jēdziens „sašūšanās pakāpe” ν, kas raksturo šķērssaišu skaitu starp polimēra
molekulām tilpuma vienībā. Eksperimentāli konstatēts, ka novecošanas procesā šis
parametrs mainās. Novecošanā vienlaicīgi norisinās divi konkurējoši procesi destrukcija un sašūšanās. Eksperimentāli tiek iegūta šāda sakarība bīdes moduļa un
izturības stiepē kinētikas novecošanas laikā τ aprakstam:
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yi = yi1 ⋅ e− ki 1 ⋅τ − yi 2 ⋅ e− ki 2 ⋅τ + yin ,

(1.54)

kur yi vienāds ar bīdes moduli vai izturības robežu, vai ν/ν 0 (ν 0 - sašūšanās pakāpe
sākumā); ki1 , ki2 - sašūšanās un destrukturēšanās ātruma konstantes; yi1 , yi2 pirmseksponentes reizinātāji, yi n - parametra yi robežvērtība. Šis vienādojums dod
iespēju prognozēt dotā polimēra īpašības, izmantojot minimālu eksperimentu skaitu.

1 .5 . S e c i n ā j u m i n o l i t e r a t ū r a s a p sk a t a u n z i n ā tn i sk ā d a r b a
uzdevumi
V e i c o t l i t e ra t ū ra s a p sk a t u , v a r i zd a rī t šā d u s s e c i n ā j u m u s:
1)

esošās elastomēru fizikālo īpašību un gumijas izstrādājumu kalpošanas laika
prognozēšanas metodikas balstās tikai uz mehānisko parametru mērīšanu;

2)

uz dielektriskās caurlaidības mērīšanu balstīts matemātisks modelis, kurš
apraksta gumijas sabrukšanas procesus, neeksistē;

3)

eksistējošos modeļos tiešā veidā nav iekļauta apkārtējās vides kaitīgo
faktoru (radiācija, ultravioletais starojums, ozons u.c.) ietekme uz gumiju;

4)

veidojot gumiju aprakstošos modeļus, lietderīgi ievērot hierarhiski adaptīvās
modelēšanas principu;

5)

literatūrā netika atrasta gumijas dielektriskās caurlaidības noteikšanas
metodika;

6)

nav pētītas gumijas dielektriskās caurlaidības izmaiņas novecošanas procesā
un tās sakarība ar gumiju raksturojošiem mehāniskiem parametriem;

7)

nav pētītas elastomēru infrasarkano (IS) staru optiskās caurlaidības izmaiņas
novecošanas procesā un tās sakarība

ar elastomēru

raksturojošiem

mehāniskiem parametriem.
B a l s t o t i e s u z l i t e r a t ū r a s a p s k a t u u n n o t ā i e g ū t a j i e m s e ci n ā j u m i e m , d o t a j ā d a r b ā
t i k a i z v i r z ī t i š ā d i u z d e v u mi :
1)

pārbaudīt hipotēzi par elektrisko un optisko lielumu izmantošanas iespējām
elastomēru

mehānisko

īpašību

un

kalpošanas

laika

prognozēšanas

metodikās;
2)

izstrādāt attiecīgu tehnisko nodrošinājumu un metodiku dielektrisko
mērījumu veikšanai elastomēru materiāliem;
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3)

izpētīt gumijas dielektriskās caurlaidības, īpatnējās pretestības un IS staru
optiskās caurlaidības izmaiņas novecošanas procesā;

4)

noskaidrot iespējamo sakarību novecošanas procesā starp elektriskiem,
optiskiem un mehāniskiem parametriem, kā arī novērtēt šīs sakarības
ticamību;

5)

izstrādāt matemātisku modeli dažādiem slogojuma veidiem, kurš ļauj iegūt
empīrisku sakarību starp gumijas mehāniskiem parametriem un dielektrisko
caurlaidību;

6)

izstrādāt, balstoties uz doto modeli, elastomēru mehānisko parametru un
kalpošanas laika prognozēšanas metodiku;

7)

pārbaudīt

elastomēru

mehānisko

prognozēšanas metodiku praksē.
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parametru

un

kalpošanas

laika

2 . T E O R Ē T IS K I E P Ē T Ī J U M I
2 .1 . H i p o tē z e p a r e l e k tr i s ko u n o p ti s k o l i e l u m u i z m a n t o ša n a s
i e s p ē jā m e l a st o m ē r u m e h ā n is k o ī p a šī b u no t e i k ša n a s u n
p r o g no z ē ša n a s m e t o d ik ā s
Veicot gumijas uzbūves un īpašību apskatu, var secināt, ka mehāniskās īpašības
nosaka saišu starp atomiem daudzums un veids. Novecošanas procesā saites tiek
sarautas, kā rezultātā mainās gumijas mehāniskās īpašības. Saites saraušana nozīmē to,
ka vielā parādās brīvie elektroni, kuri būtiski ietekmē tās elektriskās īpašības. Tātad,
pārtrūkstot saitēm, mainās gan mehāniskās, gan elektriskās īpašības. Mehāniskās
izturības samazināšanās varētu būt proporcionāla sarauto saišu skaitam. Atbrīvojušos
elektronu skaits arī varētu būt proporcionāls sarauto saišu skaitam. Tas nozīmē, ka
starp materiāla izturību un brīvo elektronu skaitu tajā varētu pastāvēt funkcionāla
sakarība. Tā kā izturība ir cieši saistīta ar materiāla mehāniskajām īpašībām, bet brīvo
elektronu skaits - ar tā elektriskajām īpašībām, tad tas ļauj izvirzīt hipotēzi, ka pastāv
sakarība starp vielas mehāniskajiem un elektriskajiem parametriem, kas dod iespēju
mehānisko īpašību noteikšanas un prognozēšanas metodikās izmantot materiāla
elektriskos raksturlielumus, kuru iegūšana ir vielu nesagraujoša, tehniski ātrāk
realizējama un salīdzinoši viegli automatizējama.
Mehānisko parametru noteikšanas un prognozēšanas metodikas, kura būtu balstīta
uz elektrisko mērījumu veikšanu, izstrāde izvirzīja uzdevumu noskaidrot, kādus
elektriskos parametrus izdevīgāk izmantot. Vielu elektrisko īpašību raksturošanai
fizikā pamatā tiek izmantoti trīs parametri - īpatnējā pretestība, dielektriskā
caurlaidība un dielektrisko zudumu leņķa tangenss [61], [70]. Pēc literatūras datiem
pretestības mērīšanai ir nepieciešami spriegumi no 500V (izņēmuma gadījumos 40V)
[114] līdz 10kV [42]. Savukārt dielektriskās caurlaidības noteikšanas eksperimentos
autors izmantoja tikai 6V [55]. Šis fakts bija noteicošais par labu dielektriskās
caurlaidības

izvēlei.

Gumijas dielektrisko

zudumu

leņķa

tangensa

pētījumus

novecošanas procesā autors līdz šim nav veicis. Autoram nav informācijas arī par to,
vai šādus pētījumus gumijai ir veicis kāds cits.
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Infrasarkano staru optisko caurlaidību nosaka atomu grupu siltuma svārstības [8],
[11]. Tā kā elastomēru novecošanas procesā notiek atomu grupu pārstrukturizācija, tad
var izvirzīt hipotēzi, ka novecošanas laikā jāmainās arī IS staru optiskajai caurlaidībai
un jāpastāv sakarībai starp šo optisko parametru un elastomēru mehāniskiem
raksturlielumiem.

2 .2 . G u m i ja s sa b r u k ša n a s m o d e l is v ie n v i r z ie n a s ti e p e s
d e f o rm ā c i jā
Lai izveidotu gumijas kalpošanas laika prognozēšanas metodiku, ir nepieciešams
atbilstošs matemātisks modelis, kurš pietiekoši precīzi spēj aprakstīt gumijā notiekošos
sabrukšanas procesus. Šāda modeļa pirmais variants tiek piedāvāts literatūrā [18].
Tālāk apskatīsim šī modeļa precizēto variantu.
Modelī gumijas komplicētā struktūra tiek aizstāta ar plātņveida struktūru (skatīt
2.1.attēlu). Nedeformētā stāvoklī visi plātņveida elementi ir vienādi; to izmēri ir ∆x,
∆y>>∆x, ∆z>>∆x; tilpums - ∆V=∆x⋅∆y⋅∆z (2.2.attēlā viens šāds elements ietonēts
pelēkā krāsā). Lielumi ∆y un ∆z ir mazi salīdzinājumā ar gumijas parauga, bet lieli salīdzinājumā ar kaučuka molekulas izmēriem. Katrs plātņveida elements sastāv no
vienā slānī izvietotiem N kubiem, kuru tilpums nedeformētā stāvoklī ir ∆x 3 . Šāda
elementārā kuba iekšienē atrodas viens punktveida atoms, kurš var veidot vienādas
ķīmiskas saites ar 6 kaimiņu atomiem. No šīm sešām saitēm četras var būt veidotas ar
atomiem, kuri pieder pie dotā plātņveida elementa ∆V un atrodas plaknē y-z (2.2.a
attēls). Atlikušās divas saites ir paralēlas x asij un var tikt veidotas ar elementam ∆V
blakusesošo plātņveida elementu atomiem (skatīt 2.2.b attēlā no pelēkā elementa x ass
virzienā pa labi un pa kreisi atrodošos neietonētos plātņveida elementus). Maksimāli
iespējamais saišu skaits ir jaunai gumijai uzreiz pēc vulkanizācijas pilnīgas
pabeigšanas. Šajā laika momentā katrs kubiskā režģa atoms veido 6 saites ar saviem
kaimiņiem. Daļa no šīm 6 ap katru atomu iespējamajām saitēm novecošanas vai
mehāniskas

deformācijas

procesā

var

būt

pārrautas.

Saišu

saraušanas

jeb

destrukturēšanās enerģija Q d vispārīgā gadījumā ir atkarīga no novecošanas
apstākļiem, kas gumijas izstrādājuma dažādās vietās var būt atšķirīgi un mainās
novecošanas laika t gaitā: Q d =Qd(t, x, y, z). Tā kā plātņveida elements ∆V ir neliels,
tad var pieņemt, ka visās tā vietās novecošanas procesi noris vienādi, tāpēc visām šī
plātņveida elementa saitēm enerģija Q d ir vienāda. Agresīvu apkārtējās vides apstākļu
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dēļ novecošanai vairāk pakļauta gumijas virskārta, mazāk - iekšpuse, tāpēc virspuses
tuvumā sarauto saišu skaits ir lielāks (salīdzināt 2.1. un 2.3.attēlu). Modelī tiek
pieņemts, ka plātņveida struktūrā ir tikai šādi defekti: saišu pārrāvumu vietas starp
atomiem, kubiskā režģa kropļojumi pie gumijas ārējās virsmas un elektronu defekti
(radikāļi). Citu mehānisko defektu neievērošana tiek kompensēta ar atbilstošas
enerģijas Q d piemeklēšanu. Atomu režģa orientācija ir tāda, ka tīrās stiepes/ spiedes
deformācijas gadījumā galveno deformācijas asu virzienā kubiskās elementāršūnas
transformējas par paralēlskaldņa formas elementāršūnām. Lielumu ∆x sauksim par
režģa konstanti; tas ir vienāds ar attālumu starp kubiskā režģī izvietoto blakusesošo
atomu centriem nedeformētā stāvoklī.

a)

2.1.att. Plātņveida
struktūra jaunai
gumijai

b)

2.2.att. Plātņveida tilpuma elements

2.3.att. Saišu saraušana
novecošanas procesā

Pieņemsim, ka stiepes slodze tiek pielikta x ass virzienā, kas vienlaicīgi ir
galvenā deformāciju ass. Tās rezultātā attālums starp blakusesošo plātņveida elementu
atomiem x ass virzienā palielinās, y un z asu virzienos - samazinās, jo gumijas, kā
nesaspiežama materiāla, tilpumam jāsaglabājas. Ja mehāniskā slodze un tās darbības
laiks ir pietiekoši lieli, tiek sagrautas visas saites, kas saista divus blakusesošos
plātņveida elementus (2.4.attēls). Šis moments tiek uzskatīts par parauga sagraušanas
brīdi, jo radusies mikroplaisa ātri attīstās parauga visā platumā.
Plātņveida struktūrā visas saites pēc funkcijām nosacīti sadalīsim divās grupās:
stiepes slodzi nesošās saites (paralēlas x asij 2.1. - 2.4.attēls) un stiepes slodzi
nenesošās saites (perpendikulāras x asij). Ar stiepes slodzi nesošajām saitēm
plātņveida elements ∆V pa saskares laukumu ∆y⋅∆z tiek savienots ar tam blakus
atrodošos tādu pašu izmēru kaimiņu tilpuma elementu. Šīs saites akumulē stiepes
deformācijas enerģiju un ir paralēlas stiepes (x ass) virzienam. Stiepes slodzi
nenesošās saites satur kopā atomus plātņveida elementa ∆V iekšienē un orientētas
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stiepes virzienam perpendikulārajā y-z plaknē (2.2.a attēls). Pieņemsim, ka vienam
plātņveida elementam atbilstošais stiepes slodzi nesošo saišu (atrodas pa kreisi no
plātņveida elementa melni iekrāsotajiem atomiem, skatīt 2.2.b attēlu) skaits laika
momentā t ir N1 (t), stiepes slodzi nenesošo saišu skaits - N2 (t). Mainoties šo saišu
skaitam laika gaitā

N 1 =N 1 (t) un N 2=N2 (t), izmainās arī gumijas mehāniskās un

elektriskās īpašības.

2.4.att. Parauga sagraušana stiepes
deformācijā

2.5.att. Sašūšanas pakāpe dažādos laika
momentos

Saite tiek sarauta, ja tā saņem enerģētisku fluktuāciju, kas lielāka par saites
saraušanai nepieciešamo enerģiju Q d . Enerģiju saitei var pievadīt siltumkustības ceļā
no blakusesošiem atomiem, to var pienest apkārtējā agresīvā vide ķīmiski aktīvu vielu
(ozons, skābes u.c.) vai starojumu (ultravioletais, rentgena, gamma, neitronu u.c.
starojums) veidā, kā arī - mehāniski deformējot paraugu. Visos šajos gadījumos, lai
saite tiktu sarauta, atbilstošie atomi ir jāattālina viens no otra. To arī nodrošina
pievadītā destrukturēšanās enerģija Q d . Vienlaicīgi ar destrukturēšanās - saišu
saraušanas - procesu notiek arī strukturēšanās - jaunu saišu veidošanās process. Lai
veidotos jauna saite, abiem atomiem jāsatur pa nesapārotam elektronam un jāsaņem no
malas ķīmiskās reakcijas norisei sākotnēji nepieciešamā enerģija Q s, ko nosauksim par
strukturēšanās enerģiju. Šīs enerģijas rezultātā atomi tiek satuvināti līdz attālumam,
kurā starp tiem var veidoties saite. Vienvirziena stiepes x ass virzienā gadījumā atomu
satuvināšanu, kā rezultātā starp tiem izveidojas x asij paralēla, plātņveida elementus
saistoša, stiepes slodzi nesošā saite, nevar nodrošināt mehāniskās deformācijas
enerģija, jo dotajā gadījumā saites x ass virzienā tiek stieptas (nevis spiestas). Maza
varbūtība ir arī tam, ka strukturēšanās procesu var izsaukt ķīmiski aktīvi reaģenti.
Tāpēc pieņemsim, ka enerģiju Q s vienvirziena stiepes gadījumā var pievadīt tikai
siltumkustības vai starojuma ceļā. Vispārīgā gadījumā novecošanas procesā Qs var
mainīties, tāpēc tā ir laika un koordinātu funkcija: Q s=Q s(t, x, y, z).
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Gumijas novecojuma kvantitatīvai raksturošanai konkrētam plātņveida elementam
modelī tiek izmantots lielums γ, ko sauc par sašūšanas pakāpi:
γ (t ) =

N1 ( t )
N

,

(2.1)

kur N - maksimālais stiepes slodzi nesošo saišu skaits plātņveida elementā ∆V laika
momentā t=0, kas vienvirziena stiepes gadījumā vienāds ar atomu skaitu šajā elementā.
Sašūšanas pakāpe raksturo, kāda daļa no maksimālā stiepes slodzi nesošā saišu skaita
dotajā laika momentā t ir saglabājusies. Sašūšanās pakāpe laika gaitā var mainīties
robežās: 1≥γ≥0. Tās skaitliskās vērtības dažādiem laika momentiem dotas 2.5.attēlā.
γ=1 atbilst laika momentam t=0, kad vulkanizācijas procesi ir tikko beigušies, ap katru
atomu ir 6 saites, gumijas izturība ir maksimāla; γ=0 atbilst parauga sagraušanas
momentam t=t * . Destrukturēšanās procesi sašūšanās pakāpi samazina, strukturēšanās
procesi - palielina.
Apskatīsim gumijas izstrādājuma „dzīves” laika galvenos etapus. Par gumijas
izstrādājuma izgatavošanas brīdi uzskata vulkanizācijas beigu momentu. Pēc
vulkanizācijas paraugs kādu laiku (t=0…t0 , skatīt 2.5.attēlu) atrodas noliktavas
apstākļos

nenoslogotā

stāvoklī,

notiek

tā

novecošana,

vienlaicīgi

realizējas

destrukturēšanās un strukturēšanās procesi. Šo procesu norisi eksperimentālos nolūkos
var paātrināt, veicot parauga mākslīgo novecošanu paaugstinātā temperatūrā. Laika
momentā t 0 paraugam tiek pielikta mehāniskā slodze, kuras rezultātā tas turpina kalpot
līdz brīdim t=t * , kad tiek sagrauts. Mehāniskās slodzes pielikšana ir saistīta ar parauga
ekspluatāciju, stiepes, šļūdes, sprieguma relaksācijas u.c. mehānisko pārbaužu
veikšanu. Ja mehāniskās slodzes darbības ilgums līdz parauga sagraušanai (no t0 līdz
t * ) nav liels, piemēram, stiepes pārbaudē, tad gumijas strukturēšanās procesus var
neņemt vērā, bet destrukturēšanās enerģiju Qd šajā laikā var uzskatīt par konstantu. Ja
mehāniskās slodzes darbības laiks līdz parauga sagraušanai ir ilglaicīgs, piemēram,
gumijas ekspluatācija, tad jāņem vērā gan destrukturēšanās, gan strukturēšanās
procesi.
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2.6.att. Piemērs saišu deformācijai vienvirziena stiepes gadījumā.
a) nedeformēts stāvoklis;
b) stiepe x ass virzienā; stiepei pakļautas saites 1-2, 3-4, 5-6, 6-7, bīdei - 2-3, 2-6, spiedei - 2-6;
c) virtuālā elementa stiepe x ass virzienā; stiepei pakļautās saites 1-2, 3-4, 5-6, 6-7, spiedei - 2-3,
2-6 (nesaspiežamam materiālam spiedes deformācijas enerģija ir nenozīmīgi maza).
Ar pelēko fonu apzīmēta x asij perpendikulārā plātņveida elementa ∆V daļa

Apskatīsim saišu deformāciju plātņveida struktūrā, kad gumija ir pakļauta stiepes
slodzei x ass virzienā. Vispārīgā gadījumā deformācijas procesā pievadītā mehāniskā
enerģija nesadalās vienmērīgi pa visu ķermeņa tilpumu, un spriegumu sadalījuma
funkcija pa saitēm nav zināma [32]. Tas nozīmē, ka nav zināms arī deformācijas
enerģijas sadalījums pa ķermeņa saitēm. Šajā sakarā modelī tiek izdarīti divi
pieņēmumi. Pirmais pieņēmums - visa deformācijas procesā pievadītā enerģija
uzkrājas tikai stiepes slodzi nest spējīgajās saitēs, kuru skaits ir N 1 un kuras savieno
doto tilpuma elementu ∆V ar tam blakusesošo (2.2.b attēlā atrodas pa kreisi) tilpuma
elementu. Otrais pieņēmums - ņemot vērā plātņveida elementa ∆V nelielos izmērus,
pieņemsim, ka šī elementa robežās spriegumu, respektīvi, pievadītās deformācijas
enerģijas sadalījums ir vienmērīgs visām stiepes slodzi nesošām saitēm. Jāatzīmē, ka
pirmajā pieņēmumā no fizikālā viedokļa ir daļēja neprecizitāte, jo stiepes slodzi
nenesošās, plaknē y-z orientētās saites stiepes x ass virzienā gadījumā tiks pakļautas
bīdes un spiedes deformācijām (skatīt 2.6.a, b attēlu). Tātad stiepes slodzi nesošajās
(paralēlās x asij) saitēs neuzkrāsies pilnīgi visa deformācijas procesā pievadītā
enerģija. Tas nozīmē, ka daļai no kopējās plātņveida elementam ∆V pievadītās
deformācijas enerģijas ir jāuzkrājas arī stiepes slodzi nenesošajās, bīdes/ spiedes
deformācijām pakļautajās saitēs. Tā kā gumija ir nesaspiežams materiāls, tad spiedes
deformāciju ieguldījums kopējā enerģijas vērtībā (salīdzinājumā ar stiepi un bīdi) ir
niecīgs (ja gumijas brīvā virsma ir liela, bet tās piepildījuma pakāpe nav pārāk liela),
un to modelī var neņemt vērā. Problēmu par pievadītās deformācijas enerģijas daļu,
kas atbilst bīdei, var atrisināt, fizikāli interpretējamā režģa vietā izmantojot virtuālu
režģi bez fizikālās interpretācijas (skatīt 2.6.c attēlu). Šajā režģī nav iespējamas bīdes
deformācijas. Elementā ∆V ir stiepes slodzi nesošas saites skaitā N1 , kuras akumulē
visu šim elementam pievadīto deformācijas enerģiju. Pārējās saites skaitā N 2
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deformācijas enerģiju neuzņem vispār. Tiek pieņemts, ka šīs N 2 saites var saraut, tikai
pievadot nemehāniska rakstura enerģiju siltuma, ķīmiskā vai starojuma veidā.
Pieņemsim, ka virtuālā režģī visām plātņveida elementa ∆V saitēm (stiepes slodzi
nesošām un nenesošajām) ir vienāda destrukturēšanās enerģija Q d un vienāda
strukturēšanās enerģija Qs.
Noskaidrosim stiepes slodzi nenesošo saišu skaitu N2 tilpuma elementā ∆V
vienvirziena stiepes gadījumam laika momentā t=0. Tas ir brīdis, kad kubiskajā režģī
visas saites ir veselas, to skaits ap katru atomu ir 6. Apskatot 2.2.attēlu, viegli
iztēloties, ka šajā laika momentā kopējais saišu skaits ir trīsreiz lielāks par atomu
skaitu. Tas, protams, ir spēkā, ja kubisko elementāršūnu ar malas garumu ∆x skaits
režģī ir ļoti liels. Šādā gadījumā ar ķermeņa virsmu saistītos defektus (pie virsmas ap
katru atomu nebūs 6 saites) var neņem vērā. Tā kā vienvirziena stiepes gadījumā laikā
t=0 stiepes slodzi nesošo saišu skaits ir vienāds ar atomu skaitu, t.i., N1 (0)=N, tad
stiepes slodzi nenesošo saišu skaits šajā pašā brīdī N2 (0)= 3⋅N-N1 (0)= 3⋅N-N=2⋅N.
Noskaidrosim plātņveida elementa vienai saitei vidējo pievadīto enerģiju, ko
vispārīgā gadījumā sastāda mehāniskās deformācijas, siltumkustības, ķīmiskā ceļā un
starojuma ceļā pievadītā enerģija.
Ņemot vērā pieņēmumu, ka visu deformācijas enerģiju akumulē tikai stiepes
slodzi nesošās saites, kuru skaits plātņveida elementā ∆V ir N1 , vienai stiepes slodzi
nesošai saitei laika momentā t pievadītā mehāniskā enerģija W meh ir izsakāma šādi:
W meh (t ) =

W def (t )
N 1 (t )

,

(2.2)

kur Wdef (t) - tilpuma elementam ∆V deformācijas procesā pievadītā kopējā enerģija
(J). Kopējo deformācijas enerģiju var izteikt ar elastīgo potenciālu W(t), kurš raksturo
tilpuma vienībai pievadīto deformācijas potenciālo enerģiju (J/m 3 ): W def (t)=W(t)⋅∆V.
Stiepes slodzi nesošo saišu skaitu izteiksim, izmantojot izteiksmi (2.1): N1 (t)=γ(t)⋅N,
kur N - kopējais atomu skaits tilpumā ∆V (jeb maksimālais stiepes slodzi nesošo saišu
skaits, kas atbilst laika momentam t=0). Tilpumu ∆V izdalot ar atomu skaitu N tajā,
iegūst elementāršūnas tilpumu, t.i., ∆V/N=∆x 3 (skatīt 2.attēlu). Vienkāršības dēļ
turpmāk apzīmēsim ∆x=x. Ievietojot visas šīs formulas izteiksmē (2.2), iegūst vienai
stiepes slodzi nesošai saitei laika momentā t pievadīto mehānisko enerģiju:
W m eh ( t ) =

x 3 ⋅ W (t ) .
γ (t )
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(2.3)

Jāatzīmē, ka elastīgais potenciāls ir skalārs lielums, vispārīgā gadījumā tas ir laika un
koordinātu funkcija, tātad W=W(t, x, y, z). Tā kā dotajā gadījumā tiek apskatīts viens
atsevišķs tilpuma elements ∆V, kura izmēri nav lieli, tad var pieņemt, ka elastīgā
potenciāla vērtības elementa ∆V robežās ir vienādas, tātad nav atkarīgas no
koordinātēm. Tāpēc tiek ievērota tikai W atkarība no laika. Veicot aprēķinus reālā
ķermenī, kurš sastāv no daudziem plātņveida elementiem ∆V, ir jāievēro elastīgā
potenciāla skaitliskās vērtības atkarība arī no koordinātēm.
Katrs ķermeņa atoms piedalās siltumkustībā. Vidējo vienam atomam piemītošo
siltumkustības enerģiju W silt_at (t) laika momentā t var izteikt, izmantojot molekulārfizikas [4] formulu:
Wsilt _ at ( t ) =

i
⋅ k ⋅ T (t ) ,
2

(2.4)

kur k=1,38⋅10 -23 J/K - Bolcmaņa konstante; T(t)- laikā mainīga absolūtā temperatūra
(K) tilpuma elementā ∆V, i - vispārināto brīvības pakāpju skaits atomam. Reāls
cietvielas atoms var pārvietoties 3 dimensijās - x, y un z asu virzienos. Katrā no šīm
dimensijām atomam piemīt kinētiskā (jo atoms režģī svārstās un tam ir ātrums) un
potenciālā enerģija (jo svārstību procesā tiek deformēti reālā atoma elektronu mākoņi,
kuri veido ķīmiskās saites). Tātad atomam piemīt 6 vispārinātās brīvības pakāpes, t.i.,
i=6 un no izteiksmes (2.4) iegūst, ka siltumkustības enerģija atomam Wsilt_at=3kT. Tā
kā kubiskā režģī saišu skaits ir aptuveni 3 reizes lielāks par atomu skaitu (ja ņem vērā,
ka atsevišķas saites ir pārrautas), tad vidējā siltumkustības enerģija, kas pievadīta
vienai saitei
Wsilt ( t ) = k ⋅ T ( t ) .

(2.5)

Bez mehāniskās deformācijas potenciālās enerģijas un siltumkustības enerģijas,
ķermenis papildus var iegūt enerģiju starojumu un ķīmisko reakciju ceļā. Ņemot vērā
∆V nelielos izmērus, var pieņemt, ka šo enerģiju vienādā mērā saņem visas plātņveida
elementa ∆V saites. Apzīmēsim vidējo vienai saitei uz doto brīdi t pievadīto enerģiju
starojuma ceļā ar W star (t). Šo enerģiju var iegūt, kopējo elementam ∆V starojuma ceļā
pievadīto enerģiju izdalot ar saišu skaitu N 1 +N2 šajā elementā. Tieši tāpat var
aprēķināt arī vienai saitei uz doto brīdi pievadīto vidējo enerģiju ķīmisko reakciju
veidā W ķim(t). Jāatzīmē, ka ķīmiskā ceļā enerģija galvenokārt tiek pievadītā gumijas
izstrādājuma virskārtu veidojošiem plātņveida elementiem, jo gumijai ir laba gāzu un
šķidrumu necaurlaidība.
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Materiāla sagraušana raksturojas ar saišu saraušanu, ko izsauc tām pievadītā
enerģija. Turpmāk ar enerģijas pievadīšanu saitei sapratīsim enerģijas pievadīšanu
vienam no diviem saiti veidojošiem atomiem, kā rezultātā tie attālinās viens no otra.
Apskatīsim 2.7.attēlu, kurā kvalitatīvi ir parādīta atoma potenciālās enerģijas W pot
atkarība no attāluma r līdz otram atomam cietā ķermenī [70]. Apskatāmais atoms
atrodas potenciālā bedrē (stāvoklis 1). Ar otro atomu (stāvoklis 0), kuru uzskatīsim par
nekustīgu, tas veido saiti. Ja pirmajam atomam tiek pievadīta enerģija, kas ir lielāka
par Q d , tad tas var pārvarēt potenciālo barjeru un attālināties no otrā atoma attālumā
(stāvoklis 2), kas pietiekams saites saraušanai. Saišu saraušanas process pakļaujas
Bolcmaņa - Maksvela sadalījumam [4]. Lai saite tiktu sarauta, tai (jeb precīzāk
atomam 1, skatīt 2.7.attēlu) ir jāpievada enerģija, kas lielāka par saites (jeb
destrukturēšanās) enerģiju Q d . Saišu daļa, kuru enerģija ir lielāka par saišu saraušanai
nepieciešamo enerģiju Q d ir proporcionāla exp(-Qd/W papild ), kur W papild - vidējais
papildus enerģijas līmenis cietā ķermenī (vidējā vienai saitei pievadītā papildus
enerģija) [32]. Papildus enerģiju saitei sastāda pilnīgi jebkura uz doto brīdi tai (jeb
atomam 1 no 2.7.attēla) piemītošā no malas pievadītā enerģija - mehāniskās
deformācijas, siltuma, starojuma, ķīmisku reakciju ceļā:
W papild = Wmeh + Wsilt + Wstar + Wķīm .

(2.6)

Ieviešam funkciju
Ψ=e

−

Qd
W papild

.

(2.7)

Tās grafiks Ψ=Ψ(Q d/W papild ) redzams 2.8.attēlā. ψ raksturo varbūtību saitei saņemt
enerģiju, kas ir lielāka par Q d , ja vidējā katrai saitei pievadītā papildus enerģija cietā
ķermenī ir W papild. Tas nozīmē, ka Ψ ir varbūtība saraut saiti [70].
Tālāk apskatīsim stiepes slodzi nesošo saišu saraušanas procesu. Varbūtību saraut
stiepes slodzi nesošo saiti var izteikt arī kā attiecību starp destrukturēšanās procesā
sarauto stiepes slodzi nesošo saišu skaitu (jeb stiepes slodzi nesošu saišu skaita
izmaiņu destrukturēšanās procesā dN1d , kas ņemta ar mīnusa zīmi) laikā dt un kopējo
mēģinājumu skaitu N1_mēģin saraut stiepes slodzi nesošo saiti laikā dt:
Ψ=

−dN1d
.
N1_ mēģin
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(2.8)

2.7.att. Atoma potenciālās enerģijas Wpot
atkarība no attāluma r līdz otram atomam

2.8.att. Bolcmaņa sadalījuma
funkcijas grafiks

Mēģinājumi saraut saiti izpaužas kā kaimiņu atomu triecieni pret atomu, kurš veido
saiti (piemēram, pret atomu 1 no 2.7.attēla). Kopējo mēģinājumu skaitu N1_mēģi n saraut
stiepes slodzi nesošo saiti var iegūt, reizinot kopējo stiepes slodzi nesošo saišu skaitu
N 1 ar vidējo triecienu skaitu pret vienu saiti (pret atomu 1) laikā dt, ko rada šīs saites
(atoma 1) kaimiņu atomi. Kaimiņu atomu radīto triecienu skaitu pret saiti (pret atomu
1) var atrast, reizinot viena atoma radīto triecienu vidējo skaitu ar kaimiņu atomu
skaitu Z. Savukārt, viena kaimiņu atoma radīto triecienu skaitu pret saiti var iegūt,
reizinot atoma svārstību frekvenci režģī ν (ν≈1⋅10 -13 Hz [61]) ar laiku dt. Apvienojot to
visu kopā, iegūst kopējo mēģinājumu skaitu laikā dt saraut kādu no stiepes slodzi
nesošajām saitēm elementā ∆V:
N 1 mēģin = N 1 ⋅ Z ⋅ν ⋅ dt .

(2.9)

Kubiskā režģī katram atomam tuvāko kaimiņu skaits (atomu skaits, ar kuriem dotais
atoms ir tiešā kontaktā jeb koordinācijas skaitlis) ir 6, tad tas nozīmē, ka arī dotajā
modelī Z=6.
Ievietojot izteiksmes (2.6), (2.7), (2.9) vienādojumā (2.8), kā arī ievērojot to, ka
kopējais stiepes slodzi nesošo saišu skaits laikā mainās, t.i., N1 =N1 (t), iegūst stiepes
slodzi nesošo saišu skaita izmaiņu destrukturēšanās procesā laikā dt:
dN1d = − N1 ( t ) ⋅ Z ⋅ν ⋅ e

−

Qd ( t )
Wmeh ( t ) +Wsilt ( t ) +Wstar ( t ) +Wķim ( t )

⋅ dt .

(2.10)

Ņemot vērā vienādojumus (2.1), (2.3), (2.5), izteiksmi (2.10) var pārrakstīt šādā
izskatā:
−

dN1d = −γ ( t ) ⋅ N ⋅ Z ⋅ν ⋅ e
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Qd ( t )

x3 ⋅W ( t )
+ k ⋅T +Wstar ( t ) +Wķim ( t )
γ (t )

⋅ dt .

(2.11)

Šim vienādojumam ir spēkā šādi nosacījumi: ja T≠0, W(t)=0, W star (t)=0, Wķī m(t)=0, tad
dN1d ≠0, parauga bojāšana notiek siltuma iedarbībā; ja T=0, W(t)≠0, W star(t)=0,
W ķī m(t)=0, tad dN 1d ≠0, parauga bojāšana notiek mehāniskās iedarbības rezultātā; ja
T=0, W(t)=0, W star (t)≠0, Wķīm(t)=0, tad dN1d ≠0, parauga bojāšana notiek starojuma
iedarbības rezultātā; ja T=0, W(t)=0, W star (t)=0, Wķīm(t)≠0, tad dN1d ≠0, parauga
bojāšana notiek ķīmisku reakciju iedarbības rezultātā; ja T=0, W(t)=0, W star (t)=0,
W ķī m(t)=0, tad dN 1d =0, parauga bojāšana nenotiek.
Vienlaicīgi ar destrukturēšanās procesu notiek arī jaunu saišu veidošanās strukturēšanās process. Tā rezultātā stiepes slodzi nesošo saišu skaits laikā dt
palielinās par lielumu dN1s. Pieņemsim, ka

dN1s = a ⋅ (1 − γ ( t ) ) ⋅ N ⋅ Z ⋅ν ⋅ e

−

Qs ( t )
k ⋅T +Wstar ( t )

⋅ dt ,

(2.12)

kur a - proporcionalitātes koeficients, ko nosauksim par strukturēšanās konstanti.
Dosim pamatojumu pieņēmumam (2.12). Jaunas stiepes slodzi nesošas saites
veidošanai atomam nepieciešams pievadīt strukturēšanās enerģiju Qs , kuras rezultātā
dotais atoms, kurš satur brīvu elektronu, tiek satuvināts ar citu atomu, kam arī
ir brīvs nesapārots elektrons, līdz attālumam, kas pietiekošs saites izveidei. Šo
enerģiju vienvirziena stiepes gadījumā atoms var saņemt siltumkustības vai starojuma
rezultātā. Maz ticams, ka vienvirziena stiepes gadījumā deformācijas potenciālā
enerģija un ķīmisko reakciju enerģija var tikt izmantota stiepes slodzi nesošo saišu
strukturēšanās procesu norisei. Varbūtību atomam saņemt enerģētisku fluktuāciju
vienādu par Q s, kura dotu iespēju veidoties jaunai saitei, raksturo Bolcmaņa faktors:
exp(-Q s/(kT+W star )). Jo lielāka ir sašūšanās pakāpe γ, jo mazāka varbūtība izveidoties
jaunai saitei. Ja ir jauna gumija (γ=1), tad strukturēšanās process vispār nav iespējams;
šādā gadījumā dN1s=0. Savukārt, jo vecāka gumija, jo vairāk saišu ir pārtrūcis, tātad ir
lielāka varbūtība izveidoties kādai saitei no jauna. Šo apsvērumu dēļ izteiksmē (2.12)
ir reizinātājs (1-γ(t)). Ja N ir kopējais atomu skaits plātņveida elementā, tad reizinātājs
(1-γ(t))·N ir atomu skaits plātņveida elementā, kuri dotajā laika momentā t ir spējīgi
veidot stiepes slodzi nesošās saites (šie atomi satur brīvus elektronus). Saites
veidošanai nepieciešamo enerģiju atoms saņem kaimiņu atomu triecienu rezultātā.
Katrs trieciens - tas ir viens mēģinājums izveidot jaunu saiti, tāpēc jaunizveidoto saišu
skaitam dN1s jābūt proporcionālam kopējam triecienu skaitam (1-γ(t))·N·Z·ν·dt pret
atomiem, kuri ir spējīgi veidot stiepes slodzi nesošas saites.
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Ņemot vērā vienlaicīgi notiekošos destrukturēšanās un strukturēšanās procesus,
kopējo stiepes slodzi nesošo saišu skaita izmaiņu laikā dt var izteikt šādi:
dN1 ( t ) = dN1d ( t ) + dN1s ( t ) .

(2.13)

Ievietojot izteiksmē (2.13) sakarības (2.11) un (2.12), iegūst

−

dN1 ( t ) =  −γ ( t ) ⋅ e



Qd ( t )
x3 ⋅W ( t )
+ k ⋅T ( t ) +Wstar ( t ) +Wķīm ( t )
γ (t )



+ a ⋅ (1 − γ (t ) ) ⋅ e k ⋅T ( t )+Wstar (t )  ⋅ N ⋅ Z ⋅ν ⋅ dt . (2.14)


Qs ( t )

−

Diferencējot vienādojumu (2.1) pie nemainīga kopējā atomu skaita N plātņveida
elementā ∆V, iegūst

dγ (t ) =

dN 1 (t )
.
N

(2.15)

Ievietojot (2.14) izteiksmē (2.15), iegūst sašūšanās pakāpes izmaiņu laika intervālā dt:
Qd ( t )


−

d γ ( t ) =  −γ ( t ) ⋅ e



x 3 ⋅W ( t )
+ k ⋅T ( t ) +Wstar ( t ) +Wķīm ( t )
γ (t )

+ a ⋅ (1 − γ ( t ) ) ⋅ e

−

Qs ( t )
k ⋅T ( t ) +Wstar ( t )



 ⋅ Z ⋅ν ⋅ dt . (2.16)



Doto diferenciālvienādojumu raksturo sākuma, mehāniskās slodzes pielikšanas brīža
un beigu nosacījumi:
ja t=0, tad γ=1;
ja t=t0 , tad γ=γ0 ;

(2.17)

ja t=t*, tad γ=0.
Integrēsim diferenciālvienādojumu (2.16), ievērojot sākuma un mehāniskās
slodzes pielikšanas brīža nosacījumus (2.17). Tad sašūšanās pakāpes γ skaitlisko
vērtību patvaļīgam laika momentam t var iegūt šādā izskatā:

−

γ ( t ) = 1 + ∫  −γ ( t ) ⋅ e
0 

t

Qd ( t )
x 3 ⋅W ( t )
+ k ⋅T ( t ) +Wstar ( t ) +Wķīm ( t )
γ (t )

+ a ⋅ (1 − γ ( t ) ) ⋅ e

−

Qs ( t )
k ⋅T ( t ) +Wstar ( t )



 ⋅ Z ⋅ν ⋅ dt



(2.18)

un

−

γ ( t ) = γ 0 + ∫  −γ ( t ) ⋅ e
t0 

t

Qd ( t )
x 3 ⋅W ( t )
+ k ⋅T ( t ) +Wstar ( t ) +Wķīm ( t )
γ (t )



+ a ⋅ (1 − γ (t ) ) ⋅ e k ⋅T ( t ) +Wstar (t )  ⋅ Z ⋅ν ⋅ dt . (2.19)


−
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Qs ( t )

Sašūšanās pakāpes γ(t) analītisku atrašanu ar vienādojumu (2.18), (2.19) palīdzību
apgrūtina tas fakts, ka meklējamais lielums γ(t) atrodas zemintegrāļa funkcijas pirmā
saskaitāmā eksponentā. Tāpēc γ(t) atrašana var būt skaitliska, integrēšanu aizstājot ar
summēšanu, dt vietā lietojot galīgu laika intervālu ∆t. Aprēķinu, kurā lieto
vienādojumu (2.18), pirmajā solī [0…∆t] zemintegrāļa izteiksmē tiek ņemts γ(t)=1.
Otrajā solī [∆t…2∆t] zemintegrāļa izteiksmē liek pirmajā solī iegūto γ(t) vērtību.
Trešajā aprēķinu solī [2∆t…3∆t] zemintegrāļa izteiksmē liek otrajā solī iegūto γ(t)
vērtību utt.
Parauga sagraušanas brīdī t=t * sašūšanās pakāpe γ(t)=0 (skatīt (2.17)), tāpēc
vienādojumi (2.18) un (2.19) iegūst šādu izskatu:

−

1 = ∫ γ ( t ) ⋅ e
0 

t*

Qd ( t )
x 3 ⋅W ( t )
+ k ⋅T ( t ) +Wstar ( t ) +Wķīm ( t )
γ (t )



− a ⋅ (1 − γ ( t )) ⋅ e k ⋅T (t )+Wstar ( t )  ⋅ Z ⋅ν ⋅ dt ,


Qs ( t )

−

(2.20)

un

−

γ 0 = ∫ γ ( t ) ⋅ e
t0 

t*

Qd ( t )
x 3 ⋅W ( t )
+ k ⋅T ( t ) +Wstar ( t ) +Wķīm ( t )
γ (t )

− a ⋅ (1 − γ ( t ) ) ⋅ e

−

Qs ( t )
k ⋅T ( t ) +Wstar ( t )



 ⋅ Z ⋅ν ⋅ dt .



(2.21)

Šie vienādojumi dod iespēju skaitliski aprēķināt gumijas izstrādājuma prognozējamo
kalpošanas laiku vienvirziena stiepē, ja zināmi materiālu raksturojošie parametri Q d ,
Q s, x, a, temperatūra T, elastīgais potenciāls W, starojuma enerģija Wst ar un ķīmisko
reakciju rezultātā pievadītā enerģija Wķī m ikvienā laika intervāla t=[0, t * ] momentā. Ja
mehānisko spriegumu, temperatūras, starojuma un ķīmiskās enerģijas sadalījums visā
pētāmajā gumijas detaļā nav viendabīgs, tad jārēķina kalpošanas laiks t * tam
plātņveida elementam, kuram atbilst visaugstākais papildus enerģijas līmenis. Ja
zināms parauga kalpošanas laiks t * , elastīgā potenciāla funkcija W(t), temperatūra T un
W star=W ķīm=0 , tad vienādojumus (2.20) un (2.21) var izmantot materiāla konstanšu
Q d , Q s, x, a noteikšanai.
Ja laika momentā t=t1 bojājumu pakāpe γ=γ1 , bet laika momentā t=t 2 tās pašas
markas gumijai γ=γ 2 , tad, izmantojot izteiksmi (2.19), var iegūt
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−

γ 2 = γ 1 + ∫  −γ ( t ) ⋅ e
t1 

t2

Qd ( t )
x 3 ⋅W ( t )
+ k ⋅T ( t ) +Wstar ( t ) +Wķīm ( t )
γ (t )

+ a ⋅ (1 − γ ( t ) ) ⋅ e

−

Qs ( t )
k ⋅T ( t ) +Wstar ( t )



 ⋅ Z ⋅ν ⋅ dt .



(2.22)

Visas augstāk dotās sakarības attiecas uz vienu atsevišķu plātņveida elementu
∆V. Tā kā gumijas izstrādājums sastāv no liela skaita šādu plātņveida elementu, tad ar
šo modeli var aprakstīt novecošanas procesus arī gumijas detaļai kopumā. Dotais
modelis paver iespēju gumijā aprakstīt anizotropisku stāvokli, kurš rodas novecošanu
izsaucošo faktoru neviendabīgās iedarbības rezultātā. Novecojuma kvantitatīvai
raksturošanai var izmantot sašūšanās pakāpes γ lauku, kurš tāpat kā mehānisko
spriegumu, temperatūras lauki dažādās gumijas izstrādājuma vietās, var būt dažāds.
Kur spēcīgāka būs novecošanu veicinošo faktoru (mehānisko spriegumu, temperatūras,
starojumu, ķīmisko) iedarbība, tur sašūšanās pakāpes lauks būs vājāks. Ja γ vērtība
kādā gumijas izstrādājuma punktā (plātņveida elementā) kļūst vienāda ar nulli, tad šo
laika momentu var uzskatīt par parauga sagraušanas brīdi. Jo, saskaņā ar [51], par
parauga, kas sastāv no daudziem elementiem, sabrukšanas varbūtību uzskata kā
minimums vismaz viena sabrukšanas defekta parādīšanās varbūtību. Tāpēc pieņemsim,
ka ķermenis tiek sagrauts, ja tiek sagrauts vismaz viens no to veidojošiem plātņveida
elementiem ∆V, respektīvi, tiek sarautas visas šim elementam piederošās stiepes slodzi
nesošās saites. Literatūrā [45] tiek norādīts, ka sākotnēji nenoslogotam gumijas
ķermenim sagraušana gandrīz vienmēr sākas uz brīvās virsmas, bet sākotnēji
deformētam ķermenim noguruma plaisas galvenokārt var rasties divās vietās - uz
brīvajām virsmām un spiegumu koncentrācijas vietās, ko rada lielas sākotnējās
deformācijas. Tas nozīmē, ka ķermeņa ilgizturības noteikšanai sašūšanās pakāpes lauks
nav jārēķina visam ķermeņa tilpumam, bet tikai virsmas tuvumā un spriegumu
koncentrācijas vietās. Tas dod iespēju būtiski samazināt aprēķinu apjomu.

2 .3 . E l a st ī g ā p o t e n c i ā l a n o te i k ša n a v i e n v i r z i e n a st ie p e s
d e f o rm ā c i jā
Gumijas sabrukšanas modelī ietilpst laikā t mainīgā elastīgā potenciāla funkcija
W=W(t), kas raksturo tilpuma vienībai pievadīto deformācijas potenciālo enerģiju. Šo
funkciju sauc arī par deformācijas īpatnējo potenciālo enerģiju. Atradīsim elastīgo
potenciālu gadījumam, kad paraugs tiek pakļauts vienvirziena stiepes deformācijai.
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Pieņemsim, ka paralēlskaldņa vai cilindriskas formas ķermenis tiek stiepts x ass
virzienā, kas vienlaicīgi ir galvenā deformāciju ass (cilindriskam ķermenim x ass
sakrīt ar cilindra asi). Ķermeņa deformācija ε ir laika t funkcija ε=ε(t), un to var
aprēķināt šādi:
ε=

∆l l − l0
=
,
l0
l0

(2.23)

kur l0 - ķermeņa garums x ass virzienā nedeformētā stāvoklī, l - ķermeņa garums x ass
virzienā deformētā stāvoklī, Δl - ķermeņa garuma pieaugums x ass virzienā. Bezgalīgi
mazam laika intervālam dt var pieņemt, ka stiepes ātrums w ir konstants. Tad laikā dt
tiek veikts elementārs pārvietojums dl stiepes virzienā, un pieaug deformācija par
lielumu
dε =

dl w ⋅ dt
.
=
l0
l0

(2.24)

Gumijai, kā nesaspiežamam materiālam [53], tilpums nedeformētā stāvoklī V0 =F0 ·l0
vienāds ar tilpumu deformētā stāvoklī V=F·l, kur F0 , F - stiepes virzienam
perpendikulārie šķērsgriezuma laukumi nedeformētam un deformētam ķermenim. No
izteiksmes (2.23) seko, ka l=l0 ·(1+ε). To visu ņemot vērā var iegūt, ka starp
šķērsgriezuma laukumiem F deformētā un F 0 nedeformētā stāvoklī pastāv šāda
sakarība:
F=

F0
.
1+ ε

(2.25)

Mehāniskais spriegums attiecībā pret šķērsgriezuma laukumu nedeformētā stāvoklī:
σ0 =

P
,
F0

(2.26)

kur P=P(t) - laikā t mainīgs stiepes spēks. Spriegums attiecībā pret šķērsgriezuma
laukumu deformētā stāvoklī:
σ=

P
.
F

(2.27)

Ievērojot (2.25) un (2.26), pēdējo izteiksmi var pārrakstīt
σ = σ 0 ⋅ (1 + ε ) .

(2.28)

Izteiksmei (2.28) ir spēkā šādi nosacījumi: ja P=0, tad ε=0 un σ=σ 0=0. Tā kā elastīgais
potenciāls W ir tilpuma vienībai pievadītā deformācijas potenciālā enerģija, tad tā
pieaugumu dW var izteikt kā attiecību starp stiepes spēka pastrādāto elementāro darbu
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dA=σ·F·dl un tilpumu V=F·l. Ņemot vērā vienādojumus l=l 0·(1+ε), (2.24), (2.28), var
iegūt
dW =

σ ⋅ dl
σ ⋅ d ε σ 0 ⋅ (1 + ε ) ⋅ d ε
dA σ ⋅ F ⋅ dl σ ⋅ dl
=
=
=
=
=
= σ 0 ⋅ dε .
V
F ⋅l
l
1+ ε
(1 + ε ) ⋅ l0 1 + ε

Tātad elastīgā potenciāla elementārais pieaugums
dW = σ 0 ⋅ d ε

(2.29)

un elastīgais potenciāls
ε

W = ∫ σ 0 ⋅ dε .

(2.30)

0

Noteiksim elastīgo potenciālu gadījumam, kad gumijas paraugs tiek stiepts ar
konstantu ātrumu w. Pieņemsim, ka stiepes raksturlīkni σ 0 =σ 0 (ε) var aproksimēt ar
funkciju
σ 0 = q ⋅ε d ,

(2.31)

kur q, d - materiāla konstantes. Fizikālā jēga konstantei q ir tāda, ka tā ir vienāda ar
spriegumu pie deformācijas ε=1. Vispārīgā gadījumā, ja stiepes ātrumi w spēcīgi
mainās, varētu būt q=q(w). No vienādojuma (2.24) seko, ka stiepes ar konstantu
ātrumu w gadījumā deformācija
ε=

w⋅t
.
l0

(2.32)

Ievietosim (2.31) vienādojumā (2.30) un veiksim integrēšanu, bet pēc tam iegūtajā
vienādojumā ieliksim izteiksmi (2.32):
ε

ε

q ⋅ ε d +1
q  w⋅t 
W = ∫ σ 0 ⋅ d ε =∫ q ⋅ ε ⋅ dε =
=
⋅

d +1
d + 1  l0 
0
0
d

d +1

.

Tātad elastīgā potenciāla funkcija atkarībā no laika stiepes ar konstantu ātrumu
gadījumā:
q  w⋅t 
W=
⋅

d + 1  l0 

d +1

.

(2.33)

Noteiksim elastīgo potenciālu gadījumam, kad gumijas paraugs pakļauts šļūdei
konstanta stiepes spēka P 0 iedarbībā. Šļūdes procesu sadalīsim divās daļās: 1) parauga
noslogošana līdz uzdotajai spēka P 0 vērtībai, 2) šļūde konstanta stiepes spēka P 0
darbības rezultātā. Apskatīsim atsevišķi katru no šīm daļām.
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1. Pieņemsim, ka noslogošana līdz uzdotajai spēka P 0 vērtībai noris ar konstantu
ātrumu w un ilgst no sākuma momenta t=0, kurā paraugs nav deformēts, līdz pilnīgas
noslogošanas momentam t=t 0 ; stiepes spēks P=P(t) mainās laikā no P=0 līdz P=P 0 ;
noslogošanas beigās paraugs iegūst deformāciju ε 0 , mehānisko spriegumu attiecībā pret
nedeformēto laukumu σ 0 un elastīgo potenciālu W 0 . Šī procesa aprakstam derīgas
sakarības (2.23) - (2.33). No vienādojumiem (2.26), (2.31), (2.32), (2.33) iegūst
pilnīgas noslogošanas brīdim atbilstošo spriegumu (attiecībā pret šķērsgriezuma
laukumu nedeformētā stāvoklī)
σ0 =

P0
,
F0

(2.34)

deformāciju
1

 σ d
ε0 =  0  ,
 q 

(2.35)

laiku
1

 σ d l
t0 =  0  ⋅ 0
 q  w

(2.36)

un elastīgo potenciālu
q  σ0 
W0 =
⋅ 
d +1  q 

d +1
d

.

(2.37)

2. Šļūdei konstanta stiepes spēka P0 iedarbībā atbilst laiks t≥t0 , deformācija ε≥ε0
un nemainīgs stiepes spriegums σ 0 =P0 /F0 (attiecībā pret šķērsgriezuma laukumu
nedeformētā stāvoklī). Šajā procesā paraugs papildus iegūst elastīgo potenciālu ΔW,
kuru var aprēķināt, integrējot vienādojumu (2.29) robežas no ε0 līdz ε. Tad, ievērojot
sakarību (2.35), elastīgā potenciāla pieaugums


∆W = σ 0 ⋅ ε



1

 σ0 d 
−  .
 q  


(2.38)

Kopējo elastīgo potenciālu W atrod, saskaitot abās šļūdes procesa daļās iegūtās
elastīgā potenciāla vērtības. Tad, ievērojot izteiksmes (2.37) un (2.38), iegūst
q  σ0 
W=
⋅ 
d +1  q 

d +1
d
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1


  σ0 d 
+ σ 0 ⋅ ε −    .
  q  



(2.39)

Līdz ar to elastīgā potenciāla aprēķināšanas izteiksmē (2.39) ir atlikusi nenoskaidrota
no laika atkarīgā deformācijas funkcija ε=ε(t). Pieņemsim, ka deformāciju ε atkarībā
no laika t šļūdē konstanta stiepes spēka iedarbībā, ja t≥t0 , var aproksimēt ar funkciju:
c
ε = ε 0 ⋅ 1 + b ⋅ t − t0  ,



(2.40)

kur b, c - konstantes, kas atkarīgas no materiāla, mehāniskās slodzes un ķermeņa
ģeometriskiem

izmēriem.

Izmantojot pilnīgas

noslogošanas

brīdim

atbilstošās

deformācijas ε0 un laika t 0 sakarības (2.35) un (2.36), vienādojumu (2.40) var
pārrakstīt šādi:
1 
1
 σ 0 d 
 σ 0  d l0
ε =   ⋅ 1 + b ⋅ t −   ⋅
 q  
 q  w


c



.



(2.41)

Ievietojot (2.41) izteiksmē (2.39), iegūst meklēto elastīgā potenciāla aprēķināšanas
funkciju:
W=

q  σ0 
⋅ 
d +1  q 

d +1
d

1
d

1
d

σ 
σ  l
+σ0 ⋅ 0  ⋅b ⋅ t −  0  ⋅ 0
 q 
 q  w

c

.

(2.42)

Ja deformācijas vērtību aproksimācijai atkarībā no laika (ja t≥t0 ) šļūdē konstanta
stiepes spēka iedarbībā izmanto funkciju
ε = ε 0 + a ⋅ lg

t
,
t0

(2.43)

kur a - konstante, tad elastīgā potenciāla aprēķināšanas izteiksme (2.39), ievērojot
(2.35), iegūst šādu izskatu:
q  σ0 
W=
⋅ 
d +1  q 

d +1
d

+ σ 0 ⋅ a ⋅ lg

t
.
t0

(2.44)

Lielu deformāciju gadījumā līdz pat parauga sagraušanai gumijas fizikālo īpašību
aprakstam var izmantot V.Bidermana piedāvāto elastīgā potenciāla izteiksmi [53]
W = c1 J 1 + c 2 J 2/' − c3 J 12 + c4 J 13 ,

(2.45)

kur c1 , c2, c3 , c4 - materiālu raksturojošās konstantes, kura var atrast, veicot stiepes
pārbaudē iegūtās funkcijas W aproksimāciju; J1 ,J 2, J 2 ’- deformācijas invarianti [53]:
J1 =

1 2
(λ1 + λ22 + λ23 − 3) ,
2

(2.46)

J2 =

1 2
1
(
λ1 + λ22 + λ23 − 3) − (λ12 λ22 + λ22 λ23 + λ23 λ12 − 3) ,
2
4

(2.47)
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J 2/ = 2(J 1 − J 2 ) ;

(2.48)

λ 1 , λ 2, λ 3 - galvenās deformāciju pakāpes. Tās raksturo deformēta nogriežņa garuma
attiecību pret nedeformēta nogriežņa garumu ekstremālo deformācijas vērtību virzienā.
Galvenās deformāciju pakāpes un ekstremālās deformācijas ε r saista sakarība [53]
λr = 1 + ε r ,

(2.49)

kur r=1, 2, 3. Gumijai ir spēkā nesaspiežamības nosacījums [53]:
λ1λ2 λ3 = 1 .

(2.50)

Izotropam materiālam tīrās stiepes (λ 1 virzienā) gadījumā λ2 =λ3 [53]. Ņemot vērā
izteiksmes (2.49) un (2.50), galvenās deformāciju pakāpes var izteikt ar deformāciju ε:
λ1 = 1 + ε ,
λ2 =
λ3 =

(2.51)

1
1+ ε
1
1+ ε

,

(2.52)

.

(2.53)

Elastīgais potenciāls pildītiem un nepildītiem elastomēru materiāliem ir pētīts
darbā [26]. Plašs izmantoto elastīgo potenciālu klāsts un to salīdzinājums dots
literatūras avotā [35], kur tiek norādīts, ka ar vienu un to pašu potenciālu nevar
vienlīdz labi aprakstīt dažādus slogojuma veidus.

2 .4 . D i e l e k t r i sk ā s c a u r l a i d īb a s i z m a n t o ša n a
g u m ij a s s a b r u k š a n a s m o d e lī

Mēģināsim gumijas sabrukšanas modeli
sasaistīt ar dielektrisko caurlaidību. Pētāmās
gumijas paraugā izvēlamies tilpuma elementu
∆V* =l⋅∆y⋅∆z, kur l ir parauga izmērs x ass
virzienā (2.9.attēls). Vielai, ja tā atrodas ārējā
elektriskā laukā E0 , vērojama elektrisko lādiņu
polarizācija.

Tāpēc

uz

tilpuma

elementa

skaldnēm ∆y⋅∆z koncentrējas pretēju zīmju
lādiņi +q un –q. Šie lādiņi rada ārējam
elektriskam laukam pretēji vērstu lauku E’.
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2.9.att. Tilpuma elements ārējā
elektriskā laukā

Rezultējošā elektriskā lauka intensitāte vielā
Erez = E0 − E ' .

(2.54)

Relatīvā dielektriskā caurlaidība (turpmāk tekstā - dielektriskā caurlaidība) χ ir
lielums, kas rāda, cik reižu elektriskais lauks vakuumā spēcīgāks par elektrisko lauku
vielā, t.i.,
χ=

E0
.
Erez

(2.55)

Dielektriķa iekšienē pozitīvo un negatīvo lādiņu koncentrācija ir aptuveni vienāda, tie
viens otru kompensē, tāpēc iekšējo lauku E’ rada tikai tie brīvie lādiņi, kas nokļūst līdz
virsmai [4]. Uz pretējām virsmām koncentrējušos lādiņu radītā elektriskā lauka
intensitāti var aprēķināt šādi:
E' =

q
,
e0 ⋅ ∆ y ⋅ ∆ z

(2.56)

kur e 0 =8,85*10 -12 F/m - elektriskā konstante [4]. Izmantojot vienādojumus (2.54) (2.56), iegūst sakarību dielektriskās caurlaidības laika momentā t aprēķinam:
E0

χ=
E0 −

q
e0 ⋅ ∆ y ⋅ ∆ z

.

(2.57)

No (2.57) seko: jo lielāks lādiņš q var uzkrāties uz virsmas, jo lielāka ir vielas
dielektriskā caurlaidība χ. Gumijas novecošanas procesā vienas ķīmiskās saites tiek
sarautas, citas - izveidojas no jauna. Tas nozīmē, ka mainās brīvo lādiņu koncentrācija
tilpumā, un mainās gumijas polarizācijas apstākļi - elektronu, jonu pārvietošanās un
dipolu pagriešanās iespējas ārējā elektriskā laukā. Tātad ir jāizmainās arī uz sānu
skaldnēm koncentrētajam lādiņam par lielumu dq. Dielektriskā caurlaidība citā laika
momentā t+dt:
χ +dχ =

E0
.
q + dq
E0 −
e0 ⋅ ∆y ⋅ ∆z

(2.58)

Jāatzīmē, ka abos novecošanas laika momentos dielektriskās caurlaidības mērījumu
apstākļiem (elektrodiem pieliktajam spriegumam, elektriskā lauka maiņas frekvencei,
laika momentam, kurā tiek veikti mērījumi kopš sprieguma pielikšanas) jābūt
identiskiem. No izteiksmēm (2.57) un (2.58) var iegūt šādu sakarību:
1
1
dq
.
−
=
χ χ + d χ e0 ⋅ E0 ⋅ ∆y ⋅ ∆z
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(2.59)

Noskaidrosim, no kā ir atkarīga uz sānu skaldnēm koncentrētā lādiņa izmaiņa dq.
Priekš tā vispirms izanalizēsim polarizācijas mehānismus gumijā.
Ārējā elektriskā laukā iespējami šādi polarizācijas veidi - elastīgā (elektronu,
jonu un dipolu) un siltuma (elektronu, jonu un dipolu) polarizācija [61]. Elastīgā
polarizācija ir saistīta ar elektronu, jonu un dipolu elastīgām nobīdēm ārējā elektriskā
lauka iedarbības rezultātā. Ja elektriskais lauks tiek noņemts, tad elastības spēki
lādētās daļiņas atgriež sākumstāvoklī. Elektronu un jonu siltuma polarizācijas
mehānismi ir saistīti ar šo lādēto daļiņu translācijas kustību, bet dipolu siltuma
polarizācija - ar dipolu pagriešanos ārējā elektriskā lauka virzienā bez atgriezējspēku
(elastības spēku) klātbūtnes. Dielektriskās caurlaidības χ (tātad arī dq) maiņai
novecošanas

procesā

jābūt

Realizējoties

destrukturēšanās

saistītai
un

ar

izmaiņām

strukturēšanās

polarizācijas

procesiem,

mehānismos.

mainās

konkrētā

polarizācijas veida ieguldījums rezultējošā dielektriskās caurlaidības vērtībā.
Dielektriskās caurlaidības skaitliskās vērtības ir atkarīgas no ārējā elektriskā
lauka frekvences f [61]. Visām vielām ir raksturīga tendence: lielāka elektriskā lauka
maiņas frekvence, mazāka dielektriskās caurlaidības vērtība. Izņēmums ir šauri
rezonanses frekvenču intervāli. [61] Zemām frekvencēm ir raksturīgi visi polarizācijas
veidi. Palielinoties ārējā elektriskā lauka maiņas frekvencei, atsevišķie polarizācijas
veidi pakāpeniski izslēdzas. Vairumam vielu pie frekvencēm f=10 6 ...10 8 izslēdzas
siltuma

polarizācija,

bet pie

frekvencēm

f=10 14 ...10 17

izslēdzas

arī elastīgā

polarizācija, un dielektriskā caurlaidība sasniedz vērtību χ=1 [61].
No

gumijas

dielektriskās

caurlaidības

frekvenču

raksturlīknēm

(skatīt

6.pielikumu) [55] ir redzams, ka vislielākās dielektriskās caurlaidības vērtības ir zemu
frekvenču (līdz 100Hz) diapazonā, tātad šajā diapazonā būs vismazākā dielektriskās
caurlaidības mērījumu relatīvā kļūda. Pie tam dielektriskās caurlaidības mērījumus
tehniski vienkāršāk realizēt zemu frekvenču apgabalā. Tāpēc dielektriskās caurlaidības
mērījumiem optimāls ir frekvenču diapazons līdz 100Hz. Šajā frekvenču diapazonā ir
iespējami pilnīgi visi polarizācijas veidi. Iegūtās dielektriskās caurlaidības frekvenču
raksturlīknes atsevišķiem gumijas veidiem liecina, ka, palielinoties frekvencei no 50
līdz 1000Hz, dielektriskā caurlaidība samazinās 8 reizes (skatīt 6.pielikumu). Tas
nozīmē, ka šajā frekvenču diapazonā galveno ieguldījumu dielektriskās caurlaidības
skaitliskajā

vērtībā

rada

tieši

siltuma

polarizācijas

mehānismi,

jo

elastīgās

polarizācijas mehānismi nevar izslēgties frekvenču diapazonā līdz 1000Hz [61].
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2.2.nodaļā apskatītais modelis dod iespēju aprakstīt tikai elektronu siltuma
polarizācijas mehānismu. Dotais mehānisms ir saistīts ar elektronu pāreju no viena
atoma pie otra ārējā elektriskā lauka iedarbībā. Pārejas ir realizējamas, ja starp
atomiem pastāv ķīmiskas saites. Šajā gadījumā atomi atrodas tuvāk viens otram, to
valento elektronu viļņu funkcijas pārklājas spēcīgāk, tātad elektronu kustīgums ir
lielāks [61]. Jo vairāk sarauto saišu, respektīvi, mazāka ir sašūšanās pakāpe γ, jo
elektroniem grūtāk pārvietoties no viena atoma pie otra, un mazāka būs lādiņa izmaiņa
dq uz virsmas ∆y⋅∆z. Tāpēc pieņemsim, ka lādiņa izmaiņa dq laikā dt ir proporcionāla
sašūšanās pakāpei γ. Spēcīgākā elektriskā laukā elektroniem vielā ir vieglāk
pārvietoties, tāpēc pieņemam, ka dq ir proporcionāls ārējā elektriskā lauka intensitātei
E 0 . Uz virsmas nokļuvušā lādiņa lielums ir atkarīgs arī no lādiņnesēja skaitliskās
vērtības. Tā kā gumijas gadījumā lādiņnesēji ir elektroni, tad dq ir proporcionāls
elektrona lādiņam q 0 . Jo lielāks ir virsmas laukums ∆y⋅∆z un laiks dt, jo lielākai jābūt
lādiņa izmaiņai dq. Ņemot vērā visus šos pieņēmumus, iegūstam
dq = ξ 0 ⋅ q 0 ⋅ ∆y ⋅ ∆z ⋅ E0 ⋅ γ (t ) ⋅ dt ,

(2.60)

kur ξ0 - proporcionalitātes koeficients, kas ir skaitliski vienāds ar elementārlādiņa
skaita izmaiņas ātrumu jaunai gumijai (γ=1) uz 1m 2 virsmas, ja E 0 =1V/m pie dotās
(mērījumos izmantojamās) elektriskā lauka maiņas frekvences. Konstante ξ0 raksturo
vielas elektriskās īpašības, tā ietver sevī visu pārējo polarizācijas mehānismu ietekmi.
Ievietojot (2.60) izteiksmē (2.59), iegūst
ξ ⋅ q ⋅ γ (t ) ⋅ dt
1
1
.
−
= 0 0
χ χ + dχ
e0

(2.61)

Ieviešot apzīmējumu
ξ=

ξ 0 ⋅ q0
,
e0

(2.62)

izteiksmi (2.61) var pārrakstīt šādi:
1
1
−
= ξ ⋅ γ (t ) ⋅ dt .
χ χ + dχ

(2.63)

Koeficients ξ ir materiāla konstante, kura raksturo gumijas elektriskās īpašības, ir
atkarīga no dielektriskās caurlaidības mērījumos izmantotā elektriskā lauka maiņas
frekvences. Ja novecošanas procesā gumijas dielektriskā caurlaidība χ palielinās, tad
ξ>0, ja χ samazinās, tad ξ<0. Vienādojuma (2.63) kreiso pusi var vienkāršot.
Ievērojot, ka kopsaucējs χ⋅(χ+dχ)=χ 2 +χ⋅dχ≈χ2, iegūst
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dχ
= ξ ⋅ γ (t ) ⋅ dt .
χ2

(2.64)

Vienādojumus (2.64) saista savā starpā dielektrisko caurlaidību, sašūšanās pakāpi un
laiku. Diemžēl tā praktiska izmantošana ir apgrūtināta komplicētās funkcijas γ=γ(t) dēļ
(skatīt vienādojumu (2.16)). Tāpēc ir lietderīgāk uzreiz meklēt empīriskas sakarības
starp modelī ietilpstošajām, elastīgo potenciālu nosakošām konstantēm un dielektrisko
caurlaidību. Piemēram,
q = q(χ ),

(2.65)

d = d (χ ),

(2.66)

b = b(χ ),

(2.67)

c = c(χ ),

(2.68)

ci = ci ( χ ) ,

(2.69)

kur i=1, 2, 3, 4 atbilstošie indeksi materiāla konstantēm, kuras ieiet Bidermana elastīgā
potenciāla izteiksmē [53]. Funkcijas (2.65) - (2.69) ļauj mehāniskos mērījumus aizstāt
ar paraugu nesagraujošiem, viegli automatizējamiem dielektriskās caurlaidības
mērījumiem.

2 .5 . G u m i j a s a p r ē ķ i n u m o d e l i s v i e n v i r z i e n a sp i e d e s d e f o r m ā c i jā
Modelim spiedes deformācijā ir spēkā visi tie paši pamatpieņēmumi kā stiepes
gadījumā. Plātņveida tilpuma elementa ∆V orientāciju izvēlēsimies tā, lai spiedes
virziens sakristu ar z asi un elementa ∆V normāle būtu paralēla x asij (skatīt
2.2.attēlu). Šādā gadījumā saites, kas ir paralēlas z asij, tiek pakļautas spiedes
deformācijām, bet saites, kas paralēlas x un y asīm - stiepes deformācijām. Tā kā
gumija tiek uzskatīta par nesaspiežamu materiālu, tad var pieņemt, ka deformācijas
potenciālā enerģija, ko uzkrāj spiedes slodzi nesošās saites, ir nenozīmīgi maza. Saišu
deformācijas, kas saistītas ar bīdi, aizstāsim ar stiepes deformācijām virtuālajā režģī
(skatīt 2.10.attēlu). Laika momentā t=0 (uzreiz pēc vulkanizācijas) stiepes slodzi
nesošo saišu skaits elementā ∆V ir N 1 (0)=2⋅N, stiepes slodzi nenesošo saišu skaits
N 2 (0)=N, kur N - atomu skaits plātņveida tilpuma elementā ∆V. Sašūšanās pakāpi
spiedes deformācijas gadījumam definēsim šādi:
γ (t ) =

N 1 (t )
.
2⋅ N

(2.70)
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2.10.att. Piemērs saišu deformācijai vienvirziena spiedes gadījumā.
a) nedeformēts stāvoklis;
b) spiede z ass virzienā; spiedei pakļautas saites - 2-3, 2-6; stiepei - 1-2, 3-4, 5-6, 6-7, bīdei - 2-3,
2-6;
c) virtuālā elementa spiede z ass virzienā; stiepei pakļautās saites 1-2, 3-4, 5-6, 6-7, spiedei - 2-3,
2-6 (nesaspiežamam materiālam spiedes deformācijas enerģija ir nenozīmīgi maza).
Ar pelēko fonu apzīmēta x asij perpendikulārā plātņveida tilpuma elementa ∆V daļa

Tāpat kā stiepes deformācijas gadījumā sašūšanās pakāpe γ(t) raksturo, kura daļa no
sākotnējā stiepes slodzi nesošo saišu skaita dotajā laika momentā t ir saglabājusies.
Vienai stiepes slodzi nesošajai saitei spiedes deformācijā pievadīto mehānisko
enerģiju W meh(t) laika momentā t iegūsim, plātņveida elementam ∆V deformācijas
procesā pievadīto kopējo enerģiju W def (t) izdalot ar stiepes slodzi nesošo saišu skaitu
N 1 (t):
Wmeh (t ) =

Wdef (t )
N 1 (t )

.

(2.71)

Tā kā W def (t)=W(t)⋅∆V, kur W(t) - elastīgais potenciāls, N1 (t)=γ(t)⋅2⋅N (skatīt
izteiksmi (2.70)), ∆V/N=∆x3 (skatīt 2.2.attēlu), kā arī ∆x=x, tad
Wmeh (t ) =

W (t ) ⋅ x 3
.
γ (t ) ⋅ 2

(2.72)

Tā kā plātņveida elements ∆V (2.2.attēls) ir mazs, tad pieņemsim, ka pievadītā
enerģija vienmērīgi sadalās pa visu tā tilpumu, tātad pa visām tā stiepes slodzi
nesošām saitēm. Tas nozīmē, ka stiepes slodzi nesošo saišu sabrukšanas procesi noritēs
vienādi gan saitēm, kas paralēlas x asij, gan saitēm, kas paralēlas y asij. Tātad katrai
dimensijai (x un y) atbilstošais saišu skaits jebkurā laika momentā t ir vienāds, jo
sākotnēji laika momentā t=0 tas bija vienāds. Līdzīgi kā stiepes gadījumā tika iegūts
diferenciālvienādojums (2.16), var iegūt analogu vienādojumu sašūšanās pakāpes γ(t)
aprēķinam spiedes deformācijā. Vienīgā atšķirība ir mehāniskās enerģijas W meh(t)
aprēķinā. Izmantojot vienādojumu (2.72), iegūstam
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Qd ( t )


− 3
Q s (t )
x ⋅W (t )
−
k
T
t )+Wstar (t )+Wķīm (t )
+
⋅
(


dγ (t ) = − γ (t ) ⋅ e γ (t )⋅2
+ a ⋅ (1 − γ (t )) ⋅ e k ⋅T (t )+Wstar (t )  ⋅ Z ⋅ν ⋅ dt . (2.73)





Doto diferenciālvienādojumu raksturo sākuma, mehāniskās slodzes pielikšanas brīža
un beigu nosacījumi (skatīt 2.5.attēlu):
ja t=0, tad γ=1;
ja t=t0 , tad γ=γ0 ;

(2.74)

ja t=t*, tad γ=0.
Spiedes deformācijā būs spēkā sakarības (2.18) - (2.22), kurās ir viena atšķirība mehāniskās enerģijas vērtība tiek aprēķināta pēc formulas (2.72), t.i., izteiksmēs
(2.18) - (2.22) x3 ·W(t)/γ(t) vietā ir jālieto x3 ·W(t)/γ(t)/2.
Elastīgā potenciāla W spiedē aprēķinam derīga stiepes deformācijas gadījumam
iegūtā sakarība (2.30) un 2.3.nodaļā dotās vispārīgās atziņas. Atšķirības no 2.3.nodaļā
dotās informācijas ir tāda, ka spiedē deformācijas ε, sprieguma σ0 , ātruma w vērtības ir
negatīvas, kā arī citādākas nekā stiepes gadījumā var būt sprieguma - deformācijas un
deformācijas - laika aproksimējošās funkcijas. Izteiksmē (2.73) ietilpstošā elastīgā
potenciāla vērtības var būt tikai pozitīvas, tāpēc tā aprēķināšanas izteiksmēs ir jāņem
parametru ε, σ0 , w absolūtās vērtības. Jāatceras, ka spiedē deformācijas ε maksimālās
vērtības modulis nevar pārsniegt skaitli 1, kad stiepē šāds ierobežojums ε maksimālajai
vērtībai neeksistē. Dotajā darbā spiedes pārbaudes konstanta ātruma w un konstanta
spiedes spēka P ietekmē eksperimentāli nav veiktas.
Arī spiedes deformācijas gadījumā varam pieņemt, ka ķermenis tiek sagrauts, ja
tiek sagrauts vismaz viens no to veidojošiem plātņveida elementiem ∆V, respektīvi,
tiek sarautas visas šim elementam piederošās stiepes slodzi nesošās saites (orientētas
gan x, gan y ass virzienā, skatīt 2.2.attēlu).

2 .6 . G u m i ja s a p r ē ķ i n u m o d e l is d i v v i r z i e n a s t i e p e s d e f o r m ā c i jā
Tas ir deformācijas veids, kad paraugs tiek pakļauts stiepei divos savstarpēji
perpendikulāros virzienos, piemēram, x un y ass virzienā (skatīt 2.2.attēlu). Tā kā
gumija ir nesaspiežams materiāls, tad šādā gadījumā parauga izmēri z ass virzienā
samazināsies. Dotajā deformācijā saites, kas paralēlas x un y asīm, uzņems stiepes
slodzi, bet saites, kas paralēlas z asij, - spiedes slodzi. Laika momentā t=0 (uzreiz pēc
vulkanizācijas) kopējais stiepes slodzi nesošo saišu skaits elementā ∆V ir N1 (0)=2⋅N,
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stiepes slodzi nenesošo saišu skaits N2 (0)=N, kur N - atomu skaits plātņveida tilpuma
elementā ∆V.
Vispārīgā gadījumā pieliktā stiepes slodze x un y ass virzienos uz šķērsgriezuma
laukuma vienību nav vienāda, tāpēc sašūšanās pakāpe jāapskata atsevišķi katram
virzienam:
γ x (t ) =

N x (t )
N

(2.75)

un
γ y (t ) =

N y (t )
N

,

(2.76)

kur Nx, N y - x un y asīm paralēlo stiepes slodzi nesošo saišu skaits laika momentā t,
N - maksimālais stiepes slodzi nesošo saišu skaits x vai y ass virzienā, kas vienāds ar
atomu skaitu plātņveida elementā. Saites, kuras paralēlas x vai y asij, ir pakļautas
vienvirziena stiepes deformācijai, tāpēc tām ir spēkā 2.2.nodaļā iegūtās sakarības.
Tātad
Q d (t )

− 3

x ⋅W x (t )
Q s (t )
+ k ⋅T ( t )+Wstar (t )+Wķīm (t )
−


+ a ⋅ (1 − γ x (t )) ⋅ e k ⋅T (t )+Wstar (t )  ⋅ Z ⋅ν ⋅ dt ,
dγ x (t ) = − γ x (t ) ⋅ e γ x (t )





(2.77)

Q d (t )


− 3
x ⋅W y ( t )
Q s (t )


+ k ⋅T (t )+Wstar (t )+Wķīm ( t )
−
γ (t )
+ a ⋅ (1 − γ y (t ))⋅ e k ⋅T (t )+Wstar (t )  ⋅ Z ⋅ν ⋅ dt ,
dγ y (t ) = − γ y (t ) ⋅ e y







(2.78)

kur W x (t), W y (t) - elastīgā potenciāla W(t) komponentes, kas atbilst uzkrātajai
deformācijas potenciālajai enerģijai tilpuma vienībā saitēs, kuras paralēlas x vai y asij.
Rēķinot gumijas izstrādājuma kalpošanas laiku, jāņem sašūšanās pakāpe tajā virzienā,
kur ir lielāka elastīgā potenciāla atbilstošās komponentes skaitliskā vērtība, jo šajā
virzienā saišu saraušana notiks ātrāk. Diferenciālvienādojumus (2.77) un (2.78)
raksturo sākuma, mehāniskās slodzes pielikšanas brīža un beigu nosacījumi (skatīt
2.5.attēlu):
ja t=0, tad γ x=1 un γ y=1;
ja t=t0 , tad γx=γ0x un γ y=γ0y ;
ja t=t*, tad γ x=0 vai γy=0.
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(2.79)

Aprēķināsim elastīgo potenciālu divvirziena stiepes deformācijas gadījumam.
Apskatīsim gumijas plātni, kuras izmēri nedeformētā stāvoklī ir l 0x , l0y un l0z (skatīt
2.11.attēlu). Pieliekot spriegumus σ x un σ y , paraugs tiek pakļauts divvirziena stiepes
deformācijai x un y virzienos; tā izmēri kļūs lx , ly un lz.

2.11.att. Parauga divvirziena stiepes deformācija

Gumijas tilpums nedeformētā stāvoklī V0 =F0x·l0x vienāds ar tilpumu deformētā stāvoklī
V=F x ·l x, kur F 0x, F x - stiepei x ass virzienā perpendikulārie šķērsgriezuma laukumi
nedeformētā un deformētā stāvoklī. Pielīdzinot šo divu pēdējo izteiksmju labās puses
un ievērojot, ka lx =l0x ·(1+εx ), kur ε x - deformācija x ass virzienā, var iegūt sakarību
starp šķērsgriezuma laukumiem F x deformētā un F 0x nedeformētā stāvoklī:
Fx =

F0 x
.
1+ εx

(2.80)

Mehāniskais spriegums x ass virzienā attiecībā pret šķērsgriezuma laukumu
nedeformētā stāvoklī:
σ 0x =

Px
,
F0 x

(2.81)

kur P x=P x (t) - laikā t mainīgs stiepes spēks x ass virzienā. Spriegums x ass virzienā
attiecībā pret šķērsgriezuma laukumu deformētā stāvoklī:
σx =

Px
.
Fx

(2.82)

No izteiksmēm (2.80) - (2.82) seko, ka
σ x = σ 0 x ⋅ (1 + ε x ) .

(2.83)

Analoģiski var iegūt izteiksmi spriegumam y ass virzienā:
σ y = σ 0 y ⋅ (1 + ε y ) .

(2.84)

Deformācijas potenciālā enerģija tiek uzkrāta stiepes slodzi nesošajās saitēs, kuras
paralēlas x un y asīm, tāpēc kopējais elastīgais potenciāls
W ( t ) = Wx ( t ) + Wy ( t ) .
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(2.85)

Tā kā elastīgais potenciāls ir tilpuma vienībai pievadītā deformācijas potenciālā
enerģija, tad tā pieaugumu dW var izteikt kā attiecību starp stiepes spēku pastrādāto
elementāro

darbu

dA=σ x ·F x ·dlx+σ y·F y·dly

un

tilpumu

V=lx ·ly ·lz.

Ņemot

vērā

vienādojumus lx=l0x·(1+ε x ), ly =l0y·(1+εy), (2.83), (2.84), var iegūt
dW =

σ y ⋅ dl y
σ x ⋅ dlx
dA σ x ⋅ l y ⋅ lz ⋅ dl x + σ y ⋅ lx ⋅ lz ⋅ dl y σ x ⋅ dlx σ y ⋅ dl y
=
=
+
=
+
=
V
lx ⋅ l y ⋅ lz
lx
ly
(1 + ε x ) ⋅ l0 x (1 + ε y ) ⋅ l0 y

σ x ⋅ d ε x σ y ⋅ d ε y σ 0 x ⋅ (1 + ε x ) ⋅ d ε x σ 0 y ⋅ (1 + ε y ) ⋅ d ε y
+
=
+
= σ 0x ⋅ dε x + σ 0 y ⋅ dε y
1+ ε x
1+ ε y
1+ εx
1+ ε y
Tātad elastīgā potenciāla elementārais pieaugums
dW = σ 0 x ⋅ d ε x + σ 0 y ⋅ d ε y

(2.86)

un elastīgais potenciāls
εx

εy

0

0

W = ∫ σ 0 x ⋅ dε x + ∫ σ 0 y ⋅ dε y .

(2.87)

Pēdējo izteiksmi var pārrakstīt vienkāršākā formā, izmantojot tenzoru algebras
pierakstu, saskaņā ar kuru summēšana tiek veikta pēc indeksa, kurš atkārtojas.
Iegūstam
εi

W = ∫ σ 0i ⋅ dε i ,

(2.88)

0

kur i=x, y. Elastīgā potenciāla komponentes:
εx

Wx = ∫ σ 0 x ⋅ d ε x ,

(2.89)

0

εy

Wy = ∫ σ 0 y ⋅ d ε y .

(2.90)

0

Tā kā sašūšanās pakāpe novecošanas procesā dažādos virzienos izmainās par
dažādu lielumu, tad, iespējams, vajadzētu parādīties arī dielektriskās caurlaidības
anizotropijai. Dotajā darbā šis pieņēmums eksperimentāli nav pārbaudīts.
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2 .7 . G u m i j a s a p r ē ķ i n u m o d e l i s n o ie k š p u s e s a r s p i e d i e n u sl o g o ta i
cilindriskai caurulei
Apskatīsim garu cilindrisku cauruli, kura no iekšpuses noslogota ar spiedienu p,
kuras sienu biezums deformētā stāvoklī ir δ, nedeformētā stāvoklī - δ 0 , iekšējais
rādiuss deformētā stāvoklī ir r, nedeformētā stāvoklī - r 0 , pie kam δ0 <<r 0 . Izveidosim
modeli caurules kalpošanas laika t * aprēķinam.

b)

a)

c)

2.12.att. Ar spiedienu p no iekšpuses slogotas caurules elements

Aplūkosim nelielu caurules elementu (2.12.attēls), kura izmēri deformētā stāvoklī
cilindrisko koordināšu r ass virzienā ir δ, φ ass virzienā ir lφ , z ass virzienā lz ,
nedeformētā stāvoklī attiecīgi - δ 0 , l0φ, l0z. Spiediens p caurules iekšpusē izsauc dotajā
elementā mehāniskos spriegumus σ φ un σz. Uzrakstīsim līdzsvara nosacījumus caurules
elementam deformētā stāvoklī pret r asi:
p ⋅ lϕ ⋅ l z − 2 ⋅ σ ϕ ⋅ sin α ⋅ l z ⋅ δ = 0 .

(2.91)

Ievērojot, ka lφ =r·2·α (skatīt 2.12.c attēlu) un nelielam leņķim sinα≈α, līdzsvara
vienādojumu (2.91) var pārrakstīt šādi:
σϕ =

p⋅r
.
δ

(2.92)

Līdzīgi var iegūt caurulē esošā spiediena p radīto spriegumu σ0φ attiecībā pret
nedeformētu šķērsgriezuma laukumu δ0 ·l0z :
σ 0ϕ =

p ⋅ r0
.
δ0

(2.93)

Tā kā caurule ir gara, tad tās garenass z virzienā elements netiks liekts, tā garums šajā
virzienā praktiski nemainīsies, t.i., l z≈l0z. Tāpēc varam pieņemt, ka deformācijas
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potenciālā enerģija z ass virzienā netiks uzkrāta. Caurules elements r ass virzienā tiks
spiests, tā izmēri samazināsies (δ<δ 0 ). Ievērojot, ka gumija ir nesaspiežams materiāls
un caurulei ir liela brīvā virsma, var secināt, ka spiedes deformācijas potenciālā
enerģija salīdzinājumā ar stiepes deformācijā iegūto ir nenozīmīgi maza un to var
neņemt vērā. Tātad spiediena p iedarbības rezultātā visa iegūtā deformācijas potenciālā
enerģija ir lokalizēta φ ass virzienā. Pie tam tā ir stiepes deformācijas potenciālā
enerģija. Elastīgais potenciāls dotajā gadījumā
εϕ

W = Wϕ = ∫ σ 0ϕ ⋅ d ε ϕ ,

(2.94)

0

kur ε φ - deformācija φ ass virzienā. To aprēķina
εϕ =

lϕ − l0ϕ
l0ϕ

.

(2.95)

Ievietojot lφ =r·2·α un l0φ=r 0 ·2·α (skatīt 2.12.c attēlu) vienādojumā (2.95), iegūst
εϕ =

r − r0
.
r0

(2.96)

Diferencējot vienādojumu (2.96), iegūst
d εϕ =

dr
.
r0

(2.97)

Ievietojot vienādojumus (2.93) un (2.97) izteiksmē (2.94), nomainot integrēšanas
robežas, iegūstam elastīgā potenciāla izteiksmi
r

p
⋅ dr .
δ
r0 0

W =∫

(2.98)

Tā kā spriegums σ φ ir proporcionāls spiedienam p (izteiksme (2.92)), deformācija εφ ir
proporcionāla

spriegumam

σφ

(nelielām

deformācijām

spēkā

Huka

likums),

deformācijas izmaiņa Δε φ ir proporcionāla caurules rādiusa izmaiņai Δr (izteiksme
(2.97)), tad secinām, ka starp spiedienu p un caurules rādiusa izmaiņu Δr=r-r 0 jāpastāv
tiešai proporcionalitātei:
p = a ⋅ ( r − r0 ) ,

(2.99)

kur a=const. Ievietojot izteiksmi (2.99) vienādojumā (2.98), veicot integrēšanu,
izslēdzot no atrastā integrāļa konstanti a ar izteiksmes (2.99) palīdzību, iegūst šādu
vienādojumu elastīgā potenciāla aprēķināšanai:
W=

p ⋅ ( r − r0 )
2 ⋅δ0

.
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(2.100)

Pieņemsim, ka 2.12.attēlā dotais caurules elements sastāv no ļoti liela skaita φ asij
perpendikulāru nelielu plātņveida elementu (skatīt 2.1., 2.2.attēlus, kuros φ ass būtu
vērsta x ass virzienā). Tā kā dotais slogojums ir vienvirziena stiepe φ ass virzienā, tad
sašūšanās pakāpe
γ ϕ (t ) =

Nϕ ( t )
N

,

(2.101)

kur Nφ - stiepes slodzi nesošo saišu skaits φ ass virzienā plātņveida elementā laika
momentā t, N - maksimālais stiepes slodzi nesošo saišu skaits plātņveida elementā
(vienāds ar atomu skaitu plātņveida elementā). Saišu sabrukšanas procesu raksturos
diferenciālvienādojums
Qd ( t )


− 3
x ⋅W (t )
Qs ( t )
+ k ⋅T (t )+Wstar (t )+Wķīm (t )


−
γ ϕ (t )
+ a ⋅ (1 − γ ϕ (t ))⋅ e k ⋅T (t )+Wstar (t )  ⋅ Z ⋅ν ⋅ dt .
dγ ϕ (t ) = − γ ϕ (t ) ⋅ e





(2.102)

Dotajam diferenciālvienādojumam ir spēkā šādi sākuma, mehāniskās slodzes
pielikšanas brīža un beigu nosacījumi:
ja t=0, tad γ φ=1;
ja t=t0 , tad γφ=γ0φ;

(2.103)

ja t=t*, tad γφ=0.
Diferenciālvienādojumā (2.102) elastīgā potenciāla W(t) aprēķinam derīga formula
(2.100). Dotais modelis dod iespēju aprēķināt gumijas caurules kalpošanas laiku t * , ja
tā no iekšpuses tiek slogota ar spiedienu p. Gumiju raksturojošos parametrus Qd , Q s, x
un a var iegūt no stiepes un šļūdes pārbaudēm.

2 .8 . G u m i j a s a p r ē ķ i n u m o d e l i s d i v v ir z i e n a s p ie d e s d e f o r m ā c ij ā
Dotajā gadījumā paraugs tiek pakļauts spiedei divos savstarpēji perpendikulāros
virzienos, piemēram, y un z ass virzienā (skatīt 2.2.attēlu). Šādos apstākļos palielinās
parauga garums x ass virzienā. Tas nozīmē, ka saites, kas paralēlas x asij, uzņem
stiepes, bet saites, kas paralēlas y un z asīm, spiedes slodzi. Tā kā gumija ir
nesaspiežams materiāls, un, ja tās brīvā virsma ir pietiekoši liela, tad spiedes
deformācijas potenciālā enerģija ir neliela salīdzinājumā ar stiepes deformācijas
potenciālo enerģiju. Tāpēc pieņemsim, ka visa deformācijas potenciālā enerģija tiek
uzkrāta stiepes slodzi nesošajās saitēs, kuru skaits plātņveida elementā ir N1 un kuras
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paralēlas x asij. Sākuma momentā t=0 (uzreiz pēc vulkanizācijas) stiepes slodzi nesošo
saišu skaits plātņveida elementā N1 (0)= N, stiepes slodzi nenesošo saišu (paralēlas y
un z asīm) skaits N2 (0)= 2⋅N, kur N - atomu skaits plātņveida elementā. Sašūšanās
pakāpe x ass virzienā patvaļīgā laika momentā t:
γ x (t ) =

N1 ( t )
N

.

(2.104)

Tātad divvirziena spiedes deformācijas gadījumā y un z ass virzienā ir spēkā
diferenciālvienādojums, kas ir iegūtās vienvirziena stiepes deformācijai x ass virzienā:
Qd ( t )


− 3
x ⋅W (t )
Qs ( t )
k
T
t )+Wstar ( t )+Wķīm (t )
(
+
⋅
−


dγ x (t ) = − γ x (t ) ⋅ e γ x (t )
+ a ⋅ (1 − γ x (t )) ⋅ e k ⋅T (t )+Wstar (t )  ⋅ Z ⋅ν ⋅ dt . (2.105)





Dotajām vienādojumam ir spēkā šādi sākuma, mehāniskās slodzes pielikšanas brīža un
beigu nosacījumi:
ja t=0, tad γ x=1;
ja t=t0 , tad γx=γ0x ;

(2.106)

ja t=t*, tad γ x=0.
Elastīgo potenciālu dotajā gadījumā aprēķināsim pēc formulas:
εy

εz

0

0

W = ∫ σ 0 y ⋅ dε y + ∫ σ 0 z ⋅ d ε z ,

(2.107)

kur σ0y , σ 0z - mehāniskais spriegums spiedē y un z ass virzienā attiecībā pret
šķērsgriezuma laukumu nedeformētā stāvoklī, ε y , εz - spiedes deformācija y un z ass
virzienā. Elastīgā potenciāla noteikšanai dotajam gumijas veidam nepieciešams zināt
spiedes raksturlīkni aproksimējošo funkciju σ0 =σ0 (ε). Diferenciālvienādojumā (2.105)
jāievieto aprēķinātā elastīgā potenciāla W absolūtā vērtība.
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2 .9 . G u m i j a s a p r ē ķ i n u m o d e l i s b ī d e s d e f o r m ā c ij ā

2.13.att. Bīdes deformācija: a) nedeformēts stāvoklis, b) deformēts stāvoklis, c) divi
blakusesošie plātņveida tilpuma elementi un stiepes slodzi nesošās saites starp tiem
Bīdes deformācijā diviem blakus esošiem plātņveida elementiem tiek pielikts
pretējā virzienā vērstu spēku pāris. Pieņemsim, ka bīdes deformāciju radošie spēki
paralēli z asij (skatīt 2.13.attēlu). Saites, kas savieno plātņveida elementus, tiek
pakļautas stiepes deformācijai, bet saites, kuras savieno atomus plātņveida elementa
iekšpusē, netiek pakļautas nekādai deformācijai. Tātad visu deformācijas procesā
pievadīto enerģiju uzņem stiepes slodzi nesošās saites, kuras savieno blakusesošos
plātņveida elementus, kuru skaits plātņveida elementā ir N 1 un kuras nedeformētā
stāvoklī paralēlas x asij. Sākuma momentā t=0 (uzreiz pēc vulkanizācijas) stiepes
slodzi nesošo saišu skaits plātņveida elementā N 1 (0)= N, stiepes slodzi nenesošo saišu
(paralēlas y un z asīm) skaits N 2 (0)= 2⋅N, kur N - atomu skaits plātņveida elementā.
Sašūšanās pakāpe patvaļīgā laika momentā t:
γ (t ) =

N1 ( t )
N

.

(2.108)

Doto gadījumu var aprakstīt ar vienvirziena stiepes deformācijas modeļa palīdzību.
Atšķirība ir tikai pielikto spēku virzienā (stiepē - spēks ir perpendikulārs, bīdē paralēls plātņveida tilpuma elementam) un elastīgā potenciāla aprēķinu formulās.
Tātad

novecošanas

procesu

bīdes

deformācijas

gadījumā

apraksta

diferenciālvienādojums
Qd ( t )

− 3

Q s (t )
x ⋅W (t )
−
+ k ⋅T (t )+Wstar ( t )+Wķīm (t )


(
)
(
)
k
⋅
T
t
+
W
t
star
dγ (t ) = − γ (t ) ⋅ e γ (t )
+ a ⋅ (1 − γ (t )) ⋅ e
 ⋅ Z ⋅ν ⋅ dt .
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(2.109)

Diferenciālvienādojumam ir spēkā šādi sākuma, mehāniskās slodzes pielikšanas brīža
un beigu nosacījumi:
ja t=0, tad γ=1;
ja t=t0 , tad γ=γ0 ;

(2.110)

ja t=t*, tad γ=0.
Iegūsim bīdes deformācijai elastīgā potenciāla W aprēķināšanas izteiksmi. Tā kā tīrās
bīdes deformācijas gadījumā plātņveida elementa izmēri nemainās, tad tangenciālais
spriegums z ass virzienā τ z , kas rēķināts attiecībā pret šķērsgriezuma laukumu
deformētā stāvoklī, un tangenciālais spriegums τ0z attiecībā pret šķērsgriezuma
laukumu nedeformētā stāvoklī ir vienādi. Elastīgā potenciāla elementārais pieaugums
dW vienāds ar ārējo spēku pastrādāto elementāro darbu dA gumijas plātņveida
elementa tilpumā V. Elementārais darbs dA=τz ·ly ·lz·dlz, kur ly , lz - plātņveida elementa
malu garumi (2.13.attēls), dlz - divu blakusesošo plātņveida elementu savstarpējā
nobīde z ass virzienā. Plātņveida elementa tilpums V=Δx·ly ·lz, kur Δx - plātņveida
elementa izmērs x ass virzienā. Tātad
dW =

dA τ z ⋅ l y ⋅ lz ⋅ dl z τ z ⋅ dlz
=
=
= τ z ⋅ tg ( dα ) = τ z ⋅ d ε z = τ 0 z ⋅ d ε z ,
V
∆x ⋅ l y ⋅ l z
∆x

(2.111)

kur dlz /Δx=tg(dα)=dεz ; dα - elementārais nobīdes leņķis; dεz - elementārā deformācija
bīdē z ass virzienā. Elastīgo potenciālu dotajā gadījumā aprēķināsim pēc formulas:
εz

W = ∫ τ 0 z ⋅ dε z .

(2.112)

0

Ja deformācijas nelielas, tad spēkā Huka likums: τ z=G·εz=G·tgα≈G·α, kur G - bīdes
modulis. Relatīvā nobīde dotajā gadījumā dεz≈dα. To ievietojot vienādojumā (2.112)
un nointegrējot, iegūsim šādu elastīgā potenciāla aprēķināšanas izteiksmi:
W=

G ⋅α 2
.
2

(2.113)

2 .1 0 . G u m ij a s a p r ē ķ i n u m o d e l i s v ē r p e s d e f o r mā c ij ā
Vērpes gadījumā izdevīgi lietot cilindrisko koordinātu sistēmu r, φ, z. Ķermeni
sadalām nelielos plātņveida elementos, kuru normāles orientētas vērpes (z) ass
virzienā (2.14.b attēls). Ķermeņa vērpē divi blakusesošie plātņveida elementi tiek
pārbīdīti viens attiecībā pret otru. Tātad šo elementu aizņemtajā tilpumā notiek bīdes
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deformācijas. Tas nozīmē, ka vērpes gadījumā var pielietot bīdes deformāciju
aprakstošu modeli katram plātņveida elementam atsevišķi. Pievadīto deformācijas
enerģiju uzkrās z asij paralēlās (nedeformētā stāvoklī) stiepes slodzi nesošās saites
starp plātņveida elementiem. Plātņveida elementa saites, kas paralēlas r un φ asīm
mehānisko slodzi neuzņems. Atšķirībā no tīrās bīdes, kur elastīgais potenciāls W visās
deformējamā ķermeņa vietās ir vienāds, vērpes gadījumā W ir atkarīgs no plātņveida
tilpuma elementa atrašanās vietas ķermenī, t.i., W=W(r,φ,z,t). Sašūšanās pakāpe
vērpes deformācijā patvaļīgā laika momentā t:
γ (t ) =

N1 ( t )
N

.

(2.114)

kur N1 - vērpes asij paralēlo stiepes slodzi nesošo saišu skaits laika momentā t,
N - maksimālais stiepes slodzi nesošo saišu skaits vērpes ass virzienā, kas vienāds ar
atomu skaitu plātņveida elementā. Novecošanas procesu vērpes deformācijas gadījumā
plātņveida elementā ar koordinātēm r, φ, z apraksta diferenciālvienādojums
Qd ( t )


− 3
Qs ( t )
x ⋅W ( r ,ϕ , z ,t )
−
+ k ⋅T (t )+Wstar (t )+Wķīm (t )


k
T
(
t
)
W
(
t
)
⋅
+
γ (t )
star
dγ (t ) = − γ (t ) ⋅ e
+ a ⋅ (1 − γ (t )) ⋅ e
 ⋅ Z ⋅ν ⋅ dt . (2.115)





Diferenciālvienādojumam ir spēkā šādi sākuma, mehāniskās slodzes pielikšanas brīža
un beigu nosacījumi:
ja t=0, tad γ=1;
ja t=t0 , tad γ=γ0 ;

(2.116)

ja t=t*, tad γ=0.

b)

a)
2.14.att. Cilindriska ķermeņa vērpes deformācija
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Apskatīsim cilindrisku gumijas ķermeni, kuram pie abām pamatnēm ir
pievulkanizēti tērauda diski (2.14.a attēls). Pieņemsim, ka apakšējais disks ir
nekustīgs, bet augšējam tiek pielikts spēka moments M. Tā rezultātā gumijas ķermenī
parādās tangenciāli spriegumi τ (2.14.b attēls). Elastīgā potenciāla maksimālās
vērtības būs pieliktas tiem plātņveida elementiem, kuri robežojas ar cilindra sānu
virsmu, jo šiem elementiem atbilst vislielākās savstarpējās nobīdes (vislielākais leņķis
α, skatīt 2.14.b attēlu). Tāpēc, rēķinot dotā cilindriskā ķermeņa kalpošanas laiku
vērpes deformācijā, varam aprobežoties tikai ar tiem plātņveida elementiem, kuri
robežojas ar cilindra sānu virsmu. Elastīgā potenciāla aprēķināšanas formulu var iegūt
līdzīgi kā bīdes gadījumā (skatīt izteiksmi (2.111)):
εϕ

W = ∫ τ ⋅ dε ϕ ,

(2.117)

0

kur τ - plātņveida elementam pieliktais ārējo spēku radītais tangenciālais spriegums
φ ass virzienā; dε φ=tg(dα)=dlφ /∆x - elementārā deformācija φ ass virzienā; dlφ - divu
blakusesošo plātņveida elementu savstarpējā nobīde φ ass virzienā; ∆x - plātņveida
elementa biezums z ass virzienā; dα - elementārais nobīdes leņķa pieaugums (skatīt
2.14.b attēlu).
Ja deformācijas nelielas, tad ir spēkā Huka likums: τ=G·ε φ=G·tgα≈G·α, kur
G - bīdes modulis. Relatīvā nobīde dotajā gadījumā dεφ≈dα. To ievietojot vienādojumā
(2.117) un nointegrējot, iegūsim elastīgā potenciāla aprēķināšanas izteiksmi:
W=

G ⋅α 2
.
2

(2.118)

Nobīdes leņķi α ar savērpes leņķi φ saista šāda aptuvena sakarība (skatīt 2.14.b attēlu):
r ⋅ ϕ ≈ l ⋅ tgα ,

(2.119)

kur r - rādiuss; l - cilindra augstums. Ja leņķi φ un α nelieli, tad zīme „≈” pārvēršas par
vienādības zīmi un tgα≈α. Tad, izmantojot izteiksmes (2.118) un (2.119), elastīgā
potenciāla aprēķināšanai var iegūt šādu izteiksmi:
W =

G ⋅ r 2 ⋅ϕ 2
.
2⋅l2

(2.120)

Šī sakarība dod iespēju noteikt elastīgo potenciālu jebkurā vērpes deformācijai
pakļautā cilindra punktā. Kā redzams, vislielākās elastīgā potenciāla vērtības ir
cilindra ārējās virsmas tuvumā, tātad šajā apgabalā ir vislielākā varbūtība parauga
sagraušanai. Tāpēc, lai iegūtu vērpes deformācijai pakļautā gumijas cilindra
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kalpošanas laika prognozi, vienādojumā (2.115) ietilpstošās elastīgā potenciāla
vērtības aprēķināšanai var izmantot izteiksmi (2.120), kurā lieluma r vietā tiek ņemts
cilindra rādiuss.

2 .1 1 . G u m i ja s a p r ē ķ in u m o d e li s d i n a m i sk ā st ie p e s sp i e d e s
d e f o rm ā c i jā

2.15.att. Dinamiskai slodzei pakļauts amortizators
Apskatīsim gumijas amortizatoru, kurš tiek pakļauts harmoniska spēka
P(t ) = Pstat + P0 ⋅ sin ω ⋅ t

(2.121)

iedarbībai (skatīt 2.15.attēlu), kur P stat - spēka statiskā komponente (var nodrošināt
stiepes vai spiedes deformācijas), P 0 - spēka dinamiskās komponentes amplitūda,
ω - leņķiskā frekvence, t - laiks. Aplūkosim gadījumu, kad parametri P stat, P0 un ω
laika gaitā nemainās. Koordināte x=0 atbilst augšējās plates stāvoklim, kad
amortizators

nav

pakļauts

deformācijai.

Spēka

darbības

rezultātā

augšējā

nedeformējamā plate x ass virzienā izdara harmoniskas svārstības, kuru vienādojums
x = x stat + A ⋅ sin ω ⋅ t ,

(2.122)

kur x - plates novirze no līdzsvara stāvokļa; x stat - plates novirze no līdzsvara stāvokļa
spēka statiskās komponentes iedarbībā; A - svārstību amplitūda. Gumijas novecošanas
procesā mainās tās fizikālie parametri, tātad jāmainās arī reakcijai uz ārējā spēka
iedarbību. Tas nozīmē, ka
x(t ) = x stat (t ) + A(t ) ⋅ sin ω ⋅ t .

(2.123)

Pieņemsim, ka uzspiedējspēka radītās deformācijas ir nelielas, fizikālās sakarības starp
spēku un deformāciju ir lineāras.
Viena svārstību perioda T=2π/ω laikā amortizatorā viskozās berzes spēks
R r =r⋅dx/dt, kur r - pretestības koeficients, pastrādā darbu [62]:
Whist _ 1 =

A

∫ Rr ⋅ dx =

−A

A

∫r⋅

−A

•

dx
dx
⋅ dx = x =
=
dt
dt
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2π
ω

•

•

∫ r ⋅ x⋅ x ⋅ dt =
0

2π
ω

•2

∫ r ⋅ x ⋅ dt .
0

(2.124)

Laikā T gumijas manāma novecošana amortizatorā nepaspēj notikt, tāpēc var uzskatīt,
ka x st at un A ir konstanti lielumi. To ņemot vērā, iegūst šādu vienādojuma (2.123)
atvasinājumu:
•

x = A ⋅ ω ⋅ cos ωt .

(2.125)

Ievietojot vienādojumu (2.125) izteiksmē (2.124) un veicot integrēšanu, piemēram, ar
Mathematica 4.2 [46], iegūst formulu viena svārstību perioda laikā amortizatorā
siltumā pārvērstās enerģijas (jeb histerēzes zudumu) W hist_1 aprēķinam:
Whist _ 1 = r ⋅ π ⋅ ω ⋅ A 2 .

(2.126)

Laikā dt, kurā gumijas fizikālās īpašības nepaspēj izmainīties, amortizatorā siltumā
izkliedēto mehānisko enerģiju dWhi st var atrast, vienā ciklā siltumā pārvērsto
mehānisko enerģiju W hist_1 reizinot ar ciklu skaitu dt/T:
dWhist = Whist _ 1 ⋅

dt
.
T

(2.127)

Ievietojot vienādojumā (2.127) izteiksmi (2.126) un T=2π/ω, iegūst
dWhist

r ⋅ ω 2 ⋅ A 2 ⋅ dt
=
.
2

(2.128)

Ja laika posmā t 0 …t gumijas fizikālās īpašības mainās, t.i., r=r(t), tad šajā laikā
amortizatorā siltumā pārvērsto mehānisko enerģiju iegūst, integrējot izteiksmi (2.128):
r (t ) ⋅ ω 2 ⋅ A(t )
⋅ dt ,
2
t0
2

t

Whist (t ) = ∫

(2.129)

kur t - tekošais laika moments; t0 - dinamiskās slodzes pielikšanas sākuma moments
(skatīt 2.5.attēlu). Pieņemsim, ka laika momentā t=t0 gumijas temperatūra T ir vienāda
ar apkārtējās vides temperatūru T0 , t.i.,
ja t=t0 , tad T=T 0 .

(2.130)

Histerēzes zudumu rezultātā laikā t0 …t gumijas amortizatorā radušos siltumu W hi st (t)
var sadalīt divās daļās. Pirmā daļa tiek patērēta gumijas iekšējās enerģijas
palielināšanai, tātad tās temperatūras paaugstināšanai par lielumu ∆T(t)=T(t)-T 0 . Otrā
W hi st(t) daļa pāriet no gumijas uz apkārtējo vidi siltuma zudumu Q zud (t) veidā. Pirmajā
tuvinājumā, it īpaši gadījumos, kad amortizatora izmēri nav lieli, var pieņemt, ka
histerēzes zudumu rezultātā radies iekšējās enerģijas pieaugums W hist (t)-Qzud (t)
vienmērīgi sadalās pa visiem gumijas atomiem un temperatūra T visās amortizatora
vietās ir vienāda. Tad, ievērojot izteiksmi (2.5) un nosacījumu (2.130), vienai saitei
piemītošo vidējo siltuma enerģiju laika momentā t0 var izteikt
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Wsilt (t 0 ) = k ⋅ T0 ,

(2.131)

Wsilt (t ) = k ⋅ (T0 + ∆T (t )) .

(2.132)

bet laika momentā t

Siltuma enerģijas pieaugums vienai saitei ∆W silt(t) dinamiskas slodzes darbības
rezultātā laikā posmā t 0 …t, ievērojot (2.131) un (2.132), izsakāms šādi:
∆Wsilt (t ) = Wsilt (t ) − Wsilt (t 0 ) = k ⋅ ∆T (t ) .

(2.133)

Šo lielumu var iegūt, gumijas kopējo iekšējās enerģijas pieaugumu W hist (t)-Q zud izdalot
ar kopējo laika momentam t atbilstošo saišu skaitu N saišu (t) amortizatorā:
∆Wsilt (t ) =

Whist (t ) − Q zud (t )
.
N saišu (t )

(2.134)

Siltuma zudumus dQzud no gumijas uz apkārtējo vidi laikā dt, kurā var uzskatīt, ka
temperatūras starpība starp gumiju un apkārtējo vidi ∆T=const, var atrast, izmantojot
siltumtehnisko aprēķinu formulas [21], [22], saskaņā ar kurām
dQzud = α ⋅ S ⋅ ∆T ⋅ dt ,

(2.135)

kur α - siltumatdeves koeficients (W/m 2 K); S - gumijas amortizatora kopējās virsmas
laukums (m2). Siltumatdeve no dažādām amortizatora virsmām, piemēram, gumija gaiss, gumija - tērauds, var būt dažāda. Šādā gadījumā siltumatdeves koeficients
jārēķina atsevišķi katrai virsmai un vienādojums (2.135) iegūst izskatu


dQzud =  ∑α j ⋅ S j  ⋅ ∆T ⋅ dt ,
 j


(2.136)

kur αj - siltumatdeves koeficients no gumijas j-tās virsmas; S j - gumijas j-tās virsmas
laukums. Siltuma zudumi laika posmā t0 …t
t


Qzud (t ) = ∫  ∑ α j (t ) ⋅ S j  ⋅ ∆T (t ) ⋅ dt .
t0  j


Saišu skaita N saišu (t) noteikšanai amortizatorā,

(2.137)

izmantosim iepriekš apskatīto

plātņveida struktūru, kurā atomi izvietoti kubiskā režģī ar režģa konstanti ∆x=x
(skatīt 2.2.attēlu). Jaunai gumijai kubiskā režģī kopējais saišu skaits ir 3 reizes lielāks
par atomu skaitu (ja neievēro kubiskā režģa defektus uz virsmas). Savukārt atomu
skaits amortizatorā Na=Va /x 3 , kur Va - amortizatoru veidojošās gumijas tilpums,
x 3 - kubiskās

elementāršūnas

(2.2.attēls)

tilpums.

Dinamiskā

stiepes - spiedes

deformācijā (2.15.attēls) stiepes slodzi uzņems saites, kas paralēlas x asij (skatīt
2.2.nodaļu), spiedes slodzi - saites, kas paralēlas y un z asīm (skatīt 2.5.nodaļu). Tātad
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laika gaitā notiks saišu pārtrūkšanas procesi, kurus kvantitatīvi raksturosim ar
sašūšanās pakāpēm γx (t), γ y (t) un γz(t). To visu ņemot vērā, kopējo laika momentam
t atbilstošo saišu skaitu amortizatorā var izteikt šādi:
N saišu ( t ) = γ x ( t ) + γ y ( t ) + γ z ( t ) ⋅

Va
.
x3

(2.138)

Ievietosim vienādojumus (2.129), (2.133), (2.137), (2.138) izteiksmē (2.134):
t


r (t ) ⋅ ω 2 ⋅ A (t )
⋅
dt
−
 ∑ α j ( t ) ⋅ S j  ⋅ ∆T (t ) ⋅ dt
∫t
∫
2
t0  j

.
k ⋅ ∆T ( t ) = 0
Va
γ x ( t ) + γ y ( t ) + γ z ( t )  ⋅ 3
x
t

2

(2.139)

Izteiksim no šī vienādojuma temperatūras pieaugumu:
t
 t r ( t ) ⋅ ω 2 ⋅ A ( t )2



x3
∆T ( t ) =
⋅ ∫
⋅ dt − ∫  ∑ α j ( t ) ⋅ S j  ⋅ ∆T ( t ) ⋅ dt  .(2.140)
2
k ⋅ γ x ( t ) + γ y ( t ) + γ z ( t )  ⋅Va  t0

t0  j


Vienādojums (2.140) dod iespēju skaitliski noteikt temperatūras pieaugumu ∆T=∆T(t)
gumijā patvaļīgā laika posmā t0 ...t (skatīt 2.5.attēlu). Apskatīsim skaitlisko aprēķinu
algoritmu. Aprēķinam paredzamo laika posmu t 0 ...t sadala skaitā n nelielos intervālos
∆t, kuros gumijas fizikālās īpašības var uzskatīt par nemainīgām, kā arī temperatūras
starpību ∆T (n) starp gumiju un apkārtējo vidi var pieņemt par konstantu. Šādā gadījumā
integrēšanu var aizstāt ar summēšanu. Pirmajā aprēķinu solī t 0 …t0 +∆t pieņem, ka
Q zud =0, respektīvi, vienādojuma (2.140) labajā pusē ietilpstošais ∆T=0. Tas dod
iespēju ar vienādojuma (2.140) palīdzību izrēķināt gumijas temperatūras pieaugumu
∆T (1) laika intervālā t 0 …t0 +∆t. Otrajā aprēķinu solī t 0 +∆t…t0 +2∆t siltuma zudumu Q zud
noteikšanai izmanto pirmajā solī izrēķināto ∆T (1) =const; to ievieto vienādojuma
(2.140) labā pusē un aprēķina temperatūras pieaugumu ∆T (2) pirmo divu soļu laikā
t 0 …t0 +2∆t. Trešajā aprēķinu solī t 0 +2∆t…t0 +3∆t siltuma zudumu Qzud noteikšanai
izmanto otrajā solī izrēķināto temperatūru starpību ∆T(2)=const, to ievieto vienādojuma
(2.140) labā pusē un atrod temperatūras pieaugumu ∆T (3) pirmo triju soļu t0 …t 0 +3∆t
laikā. Līdzīgā veidā turpinot, var atrast temperatūras pieaugumu ∆T=∆T(t) patvaļīgā
laika momentā t. Tātad kļūst zināma arī gumijas temperatūra T=T0 +∆T=T(t) jebkurā
laika momentā t. Lai realizētu šo algoritmu, nepieciešams zināt apkārtējās vides
temperatūru T0, gumijas amortizatora tilpumu Va, dotajam gumijas veidam raksturīgo
režģa konstanti x, gumijas amortizatora sānu virsmu izmērus Sj, uzspiedējspēka
leņķisko frekvenci ω, kā arī katra aprēķinu soļa sākumā ir jāzina funkciju γx (t), γ y(t),
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γ z (t), r(t), A(t) un αj (t) vērtības, kuras tekošajā laika intervālā ∆t var uzskatīt par
konstantām. Tāpēc tālāk pievērsīsimies jautājumam par augstākminēto funkciju
atrašanu.
Sašūšanās pakāpes γ x (t) aprēķinam jāizmanto 2.2.nodaļā dotais modelis, bet
sašūšanās pakāpju γ y(t) un γ z (t) noteikšanai - 2.5.nodaļā dotais modelis. Dotajos
gadījumos i ass virzienā, kur i=x, y, z, orientētajām saitēm elastīgā potenciāla
dinamiskā daļa W dinam_ i(t) mainās viena svārstību perioda laikā, tāpēc, ņemot analoģiju
ar maiņstrāvu [4], [28], tiek piedāvāts izmantot tā efektīvo vērtību
Wdinam _ i =

Wmax i
2

,

(2.141)

kur W max_i - maksimālā vērtība elastīgajam potenciālam, kāds piemīt i ass virzienā
orientētām saitēm, kuru rada spēka dinamiskā sastāvdaļa. Spēka statiskās komponentes
P stat radīto elastīgā potenciāla daļu W stat_i atradīsim, izdarot šādus pieņēmumus: ja
spēka statiskā komponente P stat saspiež amortizatoru x ass virzienā, tad mehānisko
slodzi vienādā mērā uzņem y un z ass virzienā orientētās saites (skatīt 2.15.attēlu), ja
spēka statiskā komponente stiepj amortizatoru x ass virzienā, tad mehānisko slodzi
uzņem x ass virzienā orientētās saites. Elastīgā potenciāla statiskās komponentes
W stat_i aprēķinam var izmantot 2.3. un 2.5.nodaļās dotās atziņas. Kopējo elastīgo
potenciālu i ass virzienā orientētajām saitēm aprēķina, saskaitot tā statiskās un
dinamiskās komponentes:
Wi = Wstat _ i + Wdinam _ i .

(2.142)

Zinot amortizatora uzbūvi, ģeometriskos izmērus, gumijas temperatūru T,
apkārtējās vides veidu, tās temperatūru T0 un spiedienu, pēc tabulām [21] nosaka
apkārtējās vides fizikālās īpašības robežslāņa (gumija - apkārtējā vide) vidējā
temperatūrā (T+T 0 )/2 un izrēķina siltumatdeves koeficientu αj no gumijas j-tās virsmas
uz apkārtējo vidi. Šāds aprēķins ir atsevišķs siltumtehnikas uzdevums, kura
atrisināšanai bagātīgu informāciju var atrast literatūras avotos [21], [22]. Lai mazinātu
šo aprēķinu apjomu, tos neveic augstākminētā algoritma katra aprēķinu soļa beigās, bet
izdara atsevišķi. Priekš tā ņem dažādas gumijas temperatūras T, atstājot nemainīgu
apkārtējās vides temperatūru T 0 , un katram šādam gadījumam izrēķina siltumatdeves
koeficientu. Iegūtos rezultātus aproksimē funkcijas αj=αj (∆T) veidā, kur ∆T=T-T0 .
Koeficienta αj vērtības, kura tiks izmantota nākamajā aprēķinu solī, noteikšanai lieto
iepriekšējā aprēķinu solī ar formulas (2.140) palīdzību iegūto ∆T vērtību.
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Lai noteiktu pretestības koeficientu r, var izmantot fizikas kursā zināmo sakarību
uzspiesto svārstību amplitūdas aprēķinam [4]:
P0

A(t ) =

(

m a ⋅ ω 0 (t ) − ω
2

)

2 2

 r (t ) ⋅ ω 

+ 
 ma 

,

(2.143)

2

kur ω0 (t) - pašsvārstību leņķiskā frekvence amortizatoram laika momentā t,
m a - amortizatora (gumijas un svārstošās plates) masa. ω0 var izteikt, izmantojot
formulu
ω 0 (t ) =

ca (t )
,
ma

(2.144)

kur ca - amortizatora stinguma koeficients, kuru nosaka amortizatora ģeometriskie
izmēri un gumijas elastības modulis E. Piemēram, paralēlskaldņa vai cilindriskas
formas amortizatoram stiepes/ spiedes deformācijā [23] stinguma koeficients
c a (t ) = E (t ) ⋅

F0
,
l0

(2.145)

kur F 0 - amortizatora šķērsgriezuma laukums nedeformētā stāvoklī (perpendikulāri
spēka darbības virzienam), l0 amortizatora izmērs nedeformētā stāvoklī (spēka
darbības virzienā). Amortizatora stinguma koeficientu c a(t) patvaļīgam deformācijas
gadījumam var atrast arī eksperimentāli, izmantojot formulu
c a (t ) =

Pstat
.
x stat (t )

(2.146)

Ievietojot vienādojumu (2.145) izteiksmē (2.144), bet pēdējo sakarībā (2.143), iegūst
vienādojumu svārstību amplitūdas aprēķinam stiepes/ spiedes deformācijā:
A(t ) =

P0
 E (t ) ⋅ F0
  r (t ) ⋅ ω 

m a ⋅ 
− ω 2  + 
 l 0 ⋅ ma
  ma 
2

2

.

(2.147)

No vienādojuma (2.147) var izteikt pretestības koeficientu:
 P0
m
r (t ) = a ⋅ 
ω
 A(t ) ⋅ m a

  E (t ) ⋅ F0

 − 
− ω 2  .
  l 0 ⋅ ma

2

2

(2.148)

Lielumu A(t) un r(t) atrašanu var veikt skaitliski. Šim nolūkam izmanto sākuma
nosacījumus:
ja t=t0 , tad A=A0 , r=r 0 ,
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(2.149)

kur svārstību amplitūdas A0 vērtība tiek iegūta eksperimentālā vai aprēķinu (zinot
uzspiedējspēka parametrus, laika momentam t0 atbilstošo gumijas elastības moduli un
amortizatora ģeometriskos izmērus) ceļā, bet pretestības koeficients r 0 aprēķināts,
izmantojot formulu (2.148). Sākuma nosacījumā (2.149) tiek uzskatīts, ka amplitūda
A 0 atbilst jau nostabilizējušam svārstību procesam. Zinot amortizatora gumijas
elastības moduļa atkarību no laika E=E(t), ar formulas (2.147) palīdzību var atrast
svārstību amplitūdu A(t) laika momentā t0 +∆t. Priekš tā tiek ņemta elastības moduļa
vērtība E=E(t 0+∆t/2) laika momentā, kas atbilst aprēķinos izmantojamā laika intervāla
∆t viduspunktam. Atrasto amplitūdas A(t) vērtību ievieto vienādojumā (2.148) un
aprēķina pretestības koeficientu r(t) laika momentā t0 +∆t. Iegūto r(t) vērtību ievieto
vienādojumā (2.147) un aprēķina amplitūdu laika momentā t0 +2∆t, elastības moduli
ņemot atbilstoši laika momentam t0 +3∆t/2. Līdzīgā veidā aprēķinus var turpināt un
iegūt funkcijas r=r(t) un A=A(t). Problēmu šajā sakarā rada funkcijas E=E(t)
noskaidrošana. Uzdevumu sarežģī fakts, ka, mainoties gumijas temperatūrai T, mainās
tās elastības modulis E.
Apskatīsim, kā atrast elastības moduļa funkciju E=E(t). Priekš tā nepieciešams
iegūt sākotnējās eksperimentālās sakarības E20 =E20 (γ) un E 60 =E60 (γ), kur E20 - elastības
modulis 20 0 C temperatūrā, E60 - elastības modulis 60 0 C temperatūrā, γ - sašūšanās
pakāpe. Temperatūru intervāls no 20 0 C līdz 60 0 C tiek izvēlēts tāpēc, ka tas ir
raksturīgs reāla amortizatora darba apstākļiem. Temperatūras intervāla robežas var būt
arī citādākas; ir svarīgi, lai gumijas temperatūra reālos ekspluatācijas apstākļos
atrastos izvēlētā temperatūru intervāla vidusdaļā. Saskaņā ar [56] dažādu gumiju darba
temperatūras ir robežās no - 50 0 C līdz 150 0 C. Lai iegūtu sākotnējos eksperimentālos
datus, gumija tiek pakļauta mākslīgajai novecošanai 100 0 C temperatūrā 0, 1, 3 un 7
diennaktis. Visām iegūtajām dažādas novecojuma pakāpes gumijām 20 0 C un 60 0 C
temperatūrās tiek uzņemtas stiepes diagrammas, kas dod iespēju noteikt dotajām
temperatūrām atbilstošos elastības moduļus E 20 un E 60 , un tiek aprēķināta (skatīt
2.2.nodaļu) sašūšanās pakāpe γ. Iegūtie eksperimentālie rezultāti tiek aproksimēti ar
funkcijām E 20 =E20 (γ) un E 60 =E60 (γ). Pirmajā tuvinājumā pieņem, ka elastības modulis
E ir lineāri atkarīgs no temperatūras:
E = E 20 ⋅ (1 + β ⋅ ∆T ) ,

(2.150)

kur ∆T - temperatūras pieaugums; β - elastības moduļa termiskais koeficients. No
izteiksmes (2.150) seko, ka
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β=

E − E 20
.
E 20 ⋅ ∆T

(2.151)

Šī formula dod iespēju aprēķināt vidējo β, kas atbilst temperatūru intervālam
20…60 0 C:
β=

E 60 − E 20
.
E 20 ⋅ (60 − 20)

(2.152)

Dažādas novecojuma pakāpes gumijām iegūtās elastības moduļa termiskā koeficienta β
un tam atbilstošās sašūšanās pakāpes γ vērtības tiek aproksimētas ar funkciju β=β(γ).
Pēc sākotnējo eksperimentālo datu savākšanas, elastības moduļa atrašanas algoritms ir
šāds: aprēķina tekošajam laika momentam t atbilstošo sašūšanās pakāpi γ, no zināmās
funkcijas E 20 =E20 (γ) nosaka elastības moduļa E 20 vērtību 20 0 C temperatūrā, bet no
funkcijas β=β(γ) atrod elastības moduļa termisko koeficientu β, iegūtos E20 , β un
iepriekšējā aprēķinu solī ∆t izrēķināto ∆T vērtību ievieto vienādojumā (2.150) un
aprēķina laika momentam t atbilstošo elastības moduli E=E(t).
Atradīsim vienai stiepes slodzi nesošai saitei pievadīto vidējo mehānisko enerģiju
mazas dinamiskas stiepes/ spiedes deformācijas gadījumā. Spēka statiskās un
dinamiskās komponentes iedarbībā gumija tiek deformēta. Tā akumulē sevī
deformācijas potenciālo enerģiju. Šo enerģiju, ko laika momentā t ieguvis gumijas
amortizators uzspiedējspēka darbības rezultātā, var izteikt šādi:
c ⋅ x 2 c a ⋅ (x stat + A ⋅ sin ω ⋅ t )
Wdef (t ) = a
=
.
2
2
2

(2.153)

Kā redzams no izteiksmes (2.153), deformācijas enerģija svārstību perioda laikā
mainās. Gumijas fizikālās īpašības svārstību perioda T laikā nepaspēj manāmi
izmainīties, tāpēc ca , x stat un A var uzskatīt par konstantiem lielumiem. Vidējā
deformācijas enerģija, kāda piemīt amortizatoram svārstību periodā T laikā, izsakāma
šādi:
__

W def =

1
ω
⋅ ∫ Wdef (t ) ⋅ dt =
⋅
T 0
2 ⋅π
T

2⋅π
ω

∫
0

c a ⋅ (x stat + A ⋅ sin ω ⋅ t )
c ⋅ x2
c ⋅ A2
⋅ dt = a stat + a
. (2.154)
2
2
4
2

Ilgākā laika posmā parametri c a, xstat un A mainās, tāpēc vienādojums (2.154) iegūst
izskatu
__

W def (t ) =

c a (t ) ⋅ x stat (t )
c (t ) ⋅ A(t )
+ a
.
2
4
2

2
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(2.155)

Ņemot vērā vienādojumus (2.145) un (2.146), izteiksmi (2.155) var pārrakstīt šādi:
P ⋅l
E (t ) ⋅ F0 ⋅ A(t )
.
W def (t ) = stat 0 +
2 ⋅ E (t ) ⋅ F0
4 ⋅ l0
__

2

2

(2.156)

Saskaņā ar pieņemto modeli, amortizatorā uzkrātā deformācijas enerģija sadalās pa
stiepes slodzi nesošajām saitēm. Tuvināti varam pieņemt, ka šis deformācijas enerģijas
sadalījums amortizatorā pa stiepes slodzi nesošām saitēm ir vienmērīgs. Tā kā atomu
skaits amortizatorā Na=Va /x 3 , bet stiepes slodzi nesošo saišu skaits stiepes deformācijā
amortizatorā ir γx⋅N a, tad vienai stiepes slodzi nesošajai saitei pievadītā vidējā
mehāniskā enerģija laika momentā t stiepes deformācijas gadījumā izsakāma šādi:
__

W m eh ( t ) =

W

def

(t ) .

(2.157)

V
γ x ( t ) ⋅ a3
x

Ievietojot šajā izteiksmē vienādojumu (2.156), iegūst vienai stiepes slodzi nesošajai
saitei laika momentā t stiepes deformācijas procesā pievadīto vidējo mehānisko
enerģiju:
2
 P 2 ⋅l
E (t ) ⋅ F0 ⋅ A ( t ) 
x3
stat
0
Wmeh ( t ) =
⋅
+
.
γ x ( t ) ⋅ Va  2 ⋅ E ( t ) ⋅ F0
4 ⋅ l0



(2.158)

Ja amortizators tiek pakļauts spiedes deformācijai x ass virzienā (2.15.attēls), tad arī
šajā gadījumā, saskaņā ar pieņemto modeli (2.5.nodaļa), deformācijas enerģiju uzņems
stiepes slodzi nesošās saites, kuru skaits ir (γ y +γ z)⋅Na. Tā kā slodze sadalās vienādi pa
y un z virzienos orientētām saitēm, tad γ y=γz, un mehānisko slodzi nesošo saišu skaits
γ y ⋅2⋅Na. To ievērojot, var iegūt (līdzīgi kā izteiksmi (2.158)) vienai stiepes slodzi
nesošajai saitei laika momentā t spiedes deformācijas procesā pievadīto vidējo
mehānisko enerģiju:
2
 P 2 ⋅l
E (t ) ⋅ F0 ⋅ A ( t ) 
x3
stat
0
Wmeh ( t ) =
⋅
+
.
γ y ( t ) ⋅ 2 ⋅ Va  2 ⋅ E ( t ) ⋅ F0
4 ⋅ l0



(2.159)

Formula (2.158) ir derīga, ja amortizatora gumija visu dinamiskās slodzes darbības
laiku ir pakļauta tikai stiepes deformācijai, piemēram, statiskās slodzes iedarbībā
gumija tiek izstiepta, dinamiskās slodzes darbības rezultātā tās garums periodiski
mainās, gumijai paliekot izstieptā stāvoklī. Savukārt formula (2.159) ir derīga tikai
spiedes deformācijai, piemēram, statiskās slodzes iedarbībā gumija tiek saspiesta un
paliek šādā stāvoklī arī visu dinamiskās slodzes darbības laiku. Taču var būt tādas
dinamiskās slodzes, kad vienu daļu no svārstību perioda laika gumija ir pakļauta
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stiepes deformācijai, atlikušo daļu - spiedes deformācijai. Šādā jauktas slodzes
gadījumā laika momentā t=t0 eksperimentāli jānoskaidro, kādu svārstību perioda T
daļu gumija ir izstieptā stāvoklī, kādu daļu - atrodas saspiestā stāvoklī. Tātad
jānoskaidro laiki t stiepe_0 un t spiede_0 , kādus gumija svārstību perioda garumā ir pakļauta
stiepes un spiedes slodzēm, kur t stiepe_0 +t spiede_0 =T. Pieņem, ka šī proporcija starp
stiepes un spiedes deformācijas laikiem saglabājas arī turpmāk. Laika posmā, kurā
gumija pakļauta stiepei, izmanto formulu (2.158) un 2.2.nodaļā doto modeli. Laika
posmā, kurā gumija pakļauta spiedei, lieto sakarību (2.159) un 2.5.nodaļā doto modeli.
Līdz ar to visas nepieciešamās sakarības ir noteiktas, un dotais modelis dod
iespēju prognozēt gumijas amortizatora kalpošanas laiku dinamiskas stiepes/ spiedes
deformācijas gadījumā.

2 .1 2 . S e c in ā j u m i n o te o r ē t is k a j i e m p ē tī j u m ie m
Ir izstrādāts matemātisks modelis gumijas vienvirziena un divvirziena stiepes,
vienvirziena un divvirziena spiedes, bīdes, vērpes, dinamiskas stiepes-spiedes
deformācijas gadījumiem. Modelis ļauj aprēķināt gumijas izstrādājuma kalpošanas
laiku pie dotās slodzes. Tas saista gumiju raksturojošos mehāniskos, siltuma un
elektriskos parametrus, laiku un faktorus, kas ietekmē gumijas novecošanu temperatūru un pievadīto enerģiju. Modelis nedod iespēju veikt risināšanu analītiski,
taču to var izmantot skaitliskos aprēķinos. Modelis ļauj samazināt mehānisko pārbaužu
skaitu, aizstājot tās ar viegli automatizējamiem dielektriskās caurlaidības mērījumiem.
Ir izstrādāta metodika elastīgā potenciāla noteikšanai stiepes ar konstantu ātrumu
un šļūdes konstanta stiepes spēka iedarbībā gadījumiem.
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3 . E K S P E R I M E N T Ā L IE P Ē T ĪJ U M I
3 .1 . E l a st o m ē r u m ā k s lī g ā s n o v e c o ša n a s v e i k ša n a s m e t o d ik a
Gumijas novecošanas procesus var paātrināt, ja izmanto mākslīgo novecošanu.
Mākslīgā novecošana - tā ir elastomēru pārbaudes metode, kurā tiek paātrināti
novecošanas procesi, lietojot saasinātus apkārtējās vides apstākļus - paaugstinātu
temperatūru un vienlaicīgi pastiprinātu skābekļa iedarbību [14]. Izšķir šādus
elastomēru mākslīgās novecošanas paņēmienus: 1) mākslīgā novecošana karstuma
skapī ar piespiedu ventilāciju; 2) mākslīgā novecošana karstuma skapī ar dabisku gaisa
pieplūdi; 3) mākslīgā novecošana šūnu krāsnī; 4) mākslīgā novecošana barokamerās
skābeklī paaugstinātā spiedienā. Pirmajām trijām metodēm novecošana notiek kamerās
ar normālu atmosfēras spiedienu un gaisa apmaiņu. Ar gaisa apmaiņu saprot līdz
ekspluatācijas temperatūrai sakarsēta svaiga gaisa ieplūdi no apkārtējās vides
karsēšanas kamerā un izlietotā gaisa izplūdi no kameras uz apkārtējo vidi. Šūnu krāsni
veido izolētas, no laba siltumvadītāja izgatavotas, vertikāli izvietotas šūnas; tām var
būt cilindriska vai citāda forma; šūnās uztur konstantu temperatūru; tajās arī notiek
gaisa apmaiņa. Barokameras izgatavo no korozijas izturīga tērauda vai citiem pret
skābekli inertiem materiāliem; tajās tiek iepildīts skābeklis; barokameras var izturēt
vairākus desmitus baru lielu spiedienu; tās ir paaugstinātas bīstamības iekārtas, tāpēc
tajās jābūt paredzētai pretavārijas sistēmai.
Paraugi, kuriem pēc mākslīgās novecošanas tiks mērītas īpašības, jāizgatavo
pirms novecošanas. Tiem ir jābūt ar vienādiem izmēriem, jo tikai šādā gadījumā iegūto
īpašību skaitliskās vērtības dažādiem paraugiem var salīdzināt. Paraugu izmērus un to
skaitu nosaka atbilstošie standarti. Marķējumu uz paraugiem, piemēram, atzīmes
pagarinājuma mērīšanai, var ietekmēt novecošanas efekti, tāpēc tas jāuzklāj pēc
mākslīgās novecošanas. Gaisam brīvi jāpiekļūst paraugam no visām pusēm [14].
Lai novērtētu elastomēra izturību pret novecošanu, vairumā gadījumu pirms un
pēc novecošanas tiek mērīta cietība (pēc Shora), izturības robeža stiepē, maksimālā
deformācija

stiepē,

spriegums

pie

konstantas

deformācijas

(piemēram,

pie

deformācijas 100% vai tās daudzkārtņa). Jo mazāka ir šo lielumu sākuma un beigu
vērtību atšķirība, jo izturīgāks pret novecošanu ir dotais elastomērs. [14]
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Novecošanas kamerās nedrīkst būt materiāli, kas satur varu, mangānu vai dažādus
to sakausējumus, jo šādi materiāli elastomēru novecošanas procesu būtiski paātrina
[14].
Vienlaicīgi vienā kamerā mākslīgo novecošanu nedrīkst veikt atšķirīga sastāva
elastomēriem. Tas saistīts ar to, ka mākslīgās novecošanas procesā no atsevišķiem
elastomēru veidiem var izdalīties gaistošas vielas,

piemēram, antinovecotāji,

mīkstinātāji, brīvais sērs u.c., kuri var ietekmēt novecošanas procesus citu elastomēru
paraugos. [14]
Karsēšanas temperatūra dažāda veida elastomēriem ir atšķirīga, piemēram, 70,
100, 125, 200, 250 0C; karsēšanas ilgums arī ir dažāds, piemēram, 70 stundas, 7 dienas
vai daudzkārtnis no 7 dienām. [14]
Dotajā darbā mākslīgā novecošana tiek veikta:
1)

Vācijā

ražotajā Memmert UL50

780 417 (jauda

2,8 kW,

0

maksimālā

0

temperatūra 220 C) termostatā gaisā 1, 3 un 7 dienas 100 C temperatūrā, kā
arī 1 dienu 125 0 C temperatūrā;
2)

Sankt-Pēterburgā rūpnīca „Elektrodelo” ražotajā termostatā T3 ar dabisku
gaisa cirkulāciju 100 0 C un 120 0 C temperatūrā; karsēšanas laiks - 5, 15, 21,
45, 80, 160 stundas.

Detalizēta informācija par gumijas paraugu mākslīgās novecošanas metodiku,
paņēmieniem un apstākļiem dota standartā DIN 53508 [84]. Balstoties uz šo standartu
dotajā darbā arī tiek realizēta mākslīgā novecošana.

3 .2 . S t ie p e s p ā rb a u ž u v e ik š a n a s m e to d i k a
Dotajā darbā elastomēru stiepes pārbaudes tiek veiktas, balstoties uz standartu
DIN 53504 [80]. DIN 53504 nosaka prasības stiepes raksturlīkņu (spēks pārvietojums,

spriegums - deformācija)

uzņemšanai,

izturības

robežas

σi

un

maksimālās deformācijas εmax noteikšanai.
Stiepes raksturlīknēs spriegums σ0 tekošajā laika momentā tiek rēķināts šādi:
σ0 =

P
,
F0

(3.1)

kur P - stiepes spēks dotajā laika momentā; F 0 - parauga darba zonas šķērsgriezuma
laukums nedeformētā stāvoklī.
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Izturības robežas aprēķinam izmanto vienādojumu:
σi =

Pmax
,
F0

(3.2)

kur P max - maksimālais stiepes spēks, pie kura paraugs tiek sagrauts. Deformācijas ε
aprēķinam lieto vienādojumu:
ε=

l − l0
,
l0

(3.3)

kur l - parauga darba zonas garums tekošajā laika momentā; l0 - parauga darba zonas
garums nedeformētā stāvoklī. Maksimālā deformācija tiek aprēķināta šādi:
ε max =

lmax − l0
,
l0

(3.4)

kur lmax - darba zonas garums parauga sagraušanas momentā.
Stiepes pārbaudēm tiek izmantoti paraugi divpusējas lāpstiņas formā (skatīt
3.1.attēlu). Parauga izmērus nosaka standarts DIN 53504 [80]; izmantotā parauga veids
(atbilstoši dotajam standartam) ir S2.

3.1.att. Stiepes pārbaudē lietotais paraugs
Darbā izmantotie paraugi ar speciālas formas palīdzību tiek izgriezti no gumijas
plātnes, kuras aptuvenais biezums ir 2 mm. Ja biezuma atšķirības pārsniedz standartā
paredzamās pielaides, tad šīs novirzes tiek novērstas ar slīpēšanas palīdzību. Parauga
biezuma d 0 mērīšanai tiek izmantots mikrometrs ar iedaļas vērtību 0,01 mm. Biezuma
mērīšanas ierīcēm eksistē standarts DIN 53534 [98]. Parauga biezums d 0 dotajā darbā
tiek mērīts 4 dažādās darba zonas vietās - darba zonas malās (vietās, starp kurām
attālums ir l0 ) un vidusdaļā (skatīt 3.1.attēlu). Parauga darba zonas vidējā platuma
b 0 mērīšanai dotajā darbā tiek izmantoti mērmikroskopi Toolmakers Mitutoyo TM-101
ar iedaļas vērtību 0,001 mm un MПБ-2 ar iedaļas vērtību 0,05 mm. Platuma b 0
mērījumi tiek veikti parauga abās pusēs; mērījumu skaits katrā pusē ir 4. Parauga
darba zonas vidējo biezumu d 0 reizinot ar vidējo platumu b 0 , tiek aprēķināts tās
šķērsgriezuma laukums F0 nedeformētam stāvoklim, t.i., F0 =b 0 ·d 0 . Eksperimentos
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izmantotais minimālais paraugu skaits atbilst standarta DIN 53504 [80] prasībām.
Pēc parauga izgatavošanas un biezuma izmērīšanas uz tā virsmas tiek fiksētas divas
iezīmes, piemēram, tievas strīpiņas, attālums starp kurām ir l0 (skatīt 3.1.attēlu).
Iezīmēm jāizmanto materiāli, kuri nav ķīmiski aktīvi attiecībā pret pārbaudāmo
elastomēru.
Mehānisko pārbaužu veikšanai tiek izmantotas stiepes mašīnas. Tās raksturo
standarts DIN 51221. Stiepes pārbaužu temperatūru, temperatūras mērīšanas apstākļus,
parauga kondicionēšanas apstākļus pirms stiepes pārbaudes, pieļaujamo stiepes
pārbaudes veikšanas laiku pēc vulkanizācijas, parauga iespīlēšanas stiepes mašīnas
spailēs nosacījumus, stiepes pārbaudes ātrumus un realizēšanas nosacījumus nosaka
standarts DIN 53504 [80]. Darbā stiepes pārbaudes ir realizētas istabas temperatūrā.
Ja pārbaudes paredzētas citādās temperatūrās, tad jāizmanto stiepes mašīnas, kas
apgādātas ar temperatūru regulējošām kamerām. Stiepes pārbaudes laikā tiek mērīts
attālums l starp iezīmēm un stiepes spēks P. Vērā tiek ņemtas tikai tās pārbaudes,
kurās parauga pārraušana ir notikusi darba zonā starp iezīmēm. Pēc mērījumu datu
apstrādes tiek iegūtas stiepes raksturlīknes.
Pie elastomēru mehāniskajām īpašībām pieder arī paliekošā deformācija, kuru
spiedes un stiepes gadījumiem nosaka atsevišķi. Šī parametra noteikšanai kalpo
standarti DIN 53517/ ISO 815 (paliekošā deformācija spiedē) [141] un DIN 53518
(paliekošā deformācija stiepē). Atbilstoši šiem standartiem, konkrētā elastomēra
paraugs tiek izstiepts vai saspiests līdz uzdotai deformācijas pakāpei paaugstinātā
temperatūrā un izturēts tajā noteiktu laika intervālu. Pēc slodzes noņemšanas, tiek
izmērīts tā darba zonas garums un salīdzināts ar sākotnējo vērtību. Darbā paliekošās
deformācijas εp stiepē noteikšana ir citādāka, nekā augstāk dotajā standartā. To
aprēķina šādi:
εp =

l p − l0
l0

,

(3.5)

kur l0 - darba zonas garums sākumā nedeformētā stāvoklī; l p - darba zonas garums pēc
1 stundas kopš parauga sagraušanas [54]. Lai noteiktu lp , stiepes pārbaudē pārrautā
parauga (skatīt 3.1.attēlu) abas daļas tiek novietotas uz horizontālas virsmas un rūpīgi
saliktas kopā pa pārrāvuma līniju tā, lai neveidotos sprauga. Abas parauga daļas
nedrīkst saspiest vai izliekt. Pēc tam ar mērmikroskopa palīdzību tiek noteikts darba
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zonas garums lp (attālums starp atzīmju iekšējām malām), kuru kopā ar darba zonas
sākuma garumu l0 ievieto izteiksmē (3.5.) un aprēķina ε p .

3 .3 . Š ļū d e s p ā rb a u ž u v e i k ša n a s m e t o d i k a
Šļūde - tā ir ķermeņa īpašība laika gaitā nemainīgas mehāniskās slodzes (spēks,
spriegums) iedarbībā mainīt savus ģeometriskos izmērus. Elastomēru materiāliem šī
parādība ir īpaši aktuāla. Dotajā darbā šļūdes pārbaudes tiek veiktas konstanta stiepes
spēka P0 iedarbībā. Paraugi un aprīkojums ir tāds pats kā stiepes pārbaužu gadījumā.
3.1.attēlā dotais paraugs tiek iespīlēts spailēs. Tā stāvoklis sļūdes pārbaudes laikā ir
vertikāls. Augšējā spaile tiek pievienota stiepes mašīnai, apakšējā - atsvaram P0 , kas
novietots uz paliktņa (skatīt 3.2.attēlu). Iedarbinot stiepes mašīnu ar minimālo ātrumu
(<50mm/s), paraugs viegli tiek nostiepts, lai spriegums tajā nepārsniegtu 0,1MPa. Pēc
tam stiepes mašīna tiek apturēta. Garuma mērīšanas sistēma fiksē attālumu starp
atzīmēm parauga darba zonā. Stiepes mašīna tiek iedarbināta no jauna ar ātrumu
200mm/s un turpina darboties, līdz atsvars pietiekoši augstu ir pacelts virs paliktņa
virsmas. Augstuma rezerve starp atsvaru un paliktni jāievēro tāpēc, lai šļūdes procesā,
paraugam izstiepjoties, atsvars nesāktu atbalstīties pret paliktni. Visu pārbaudes laiku
tiek mērīts laiks un tam atbilstošais attālums l starp iezīmēm parauga darba zonā.
Mērījumi tiek pabeigti pēc eksperimentos plānotā laika sasniegšanas vai pēc parauga
pārtrūkšanas.

3.2.att. Šļūdes pārbaudes veikšanas shēma
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Pēc mērījumu datu apstrādes tiek iegūtas sļūdes raksturlīknes, kuras rāda deformācijas
ε=

l − l0
l0

(3.6)

atkarību no laika t pie uzdotās stiepes slodzes
σ0 =

P0
.
F0

(3.7)

Ja vienā diagrammā vēlas atlikt šļūdes raksturlīknes pie dažādiem mehāniskajiem
spriegumiem σ0 , tad izdevīgi laika asi ņemt logaritmiskā mērogā. Vērā tiek ņemtas
tikai tās pārbaudes, kurās parauga pārraušana ir notikusi darba zonā starp iezīmēm.

3 .4 . C i e t ī b a s p ā r b a u ž u v e ik š a n a s m e to d i k a
Cietības mērīšana pēc Shora ir viena no izplatītākajām gumijas detaļu pārbaudes
metodēm. Shora cietības mērītāju sauc arī par durometru. Mīkstākām gumijām tiek
izmantota iekārta ar Shore A, cietākām - ar Shore D indikatoru. Shora cietības
mērīšanas metode balstās uz to, ka noteiktas slodzes iedarbībā pētāmajā gumijas
paraugā tiek iespiests tievs ķermenis nošķelta (Shore A) vai noapaļota (Shore D)
konusa formā. Cietības mērītāja indikatora skalai ir iedaļas no 0 līdz 100. Faktiski tiek
mērīts iespiešanās dziļums. Jo cietāks ir materiāls, jo mazākā dziļumā notiks
iespiešanās. Iespiešanās dziļums, kas vienāds ar 0, atbilst vislielākajai cietības
vērtībai - 100. Jēga Shore A indikatora lietošanai ir tādām gumijām, kuru cietība
atrodas intervālā no 10 līdz 90. Ja Shore A indikatora rādījumi pārsniedz 90, tad tas ir
jānomaina ar Shore D indikatoru. [14]
Pētāmās gumijas paraugs tiek novietots uz horizontālās atbalsta pēdas un pilnībā
noslogots. Noslogošana jāveic pēc iespējas ātrāk, vienmērīgi, bez straujām kustībām
un sitieniem. Durometra adata slodzes iedarbībā sāk iespiesties pētāmajā materiālā.
Iespiešanās dziļums laika gaitā palielinās. Vislielākā cietības vērtība tiek uzrādīta
uzreiz pēc noslogošanas. Laika gaitā cietības indikatora rādījumi samazinās, tāpēc
mērījumi ir jāveic standartos norādītajā laika intervālā kopš noslogošanas. Pētāmā
parauga virsmai jābūt gludai un līdzenai ar minimālo diametru 30mm. Parauga
biezums nedrīkst būt mazāks par 6mm. Ja parauga biezums ir mazāks par šo vērtību,
tad paraugi jāliek viens virs otra vairākos slāņos, kuru maksimālais skaits nav lielāks
par 3. Tomēr jāievēro, ka šādā gadījumā nav iespējams nodrošināt pilnīgu kontaktu
atsevišķo slāņu saskares vietās. Tur būs gaisa spraugas, tāpēc cietības rādījumiem būs
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pazeminātas vērtības. Durometra adatai jābūt orientētai vertikāli, tās iespiešanās vieta
nedrīkst atrasties tuvāk par standartos noteiktām vērtībām no parauga malām un no
iepriekšējo mērījumu vietām. [14]
Elastomēru cietības mērīšana dotajā darbā balstās uz standartiem DIN EN ISO
868 [120] un DIN 53505 [81]. Tajos ir dota pilna informācija par cietības mērītāju
uzbūvi, izmēriem, prasībām attiecībā pret paraugiem, mērīšanas veikšanu un
apstākļiem. Eksperimentos tiek izmantots firmas Zwick cietības mērītājs (durometrs)
ar indikatoriem Shore A un Shore D.

3 .5 . G u m i j a s e l e k t r i sk o m ē r ī ju m u v e i k š a n a s m e t o d i k a
Eksistē standarts DIN ISO 2878 [114] elastomēru elektriskās pretestības
noteikšanai. Tas paredzēts gatavām detaļām, kuras pilnībā vai daļēji izgatavotas no
elastomēru materiāliem, kuru elektriskā pretestība nepārsniedz 1·10 8 Ω. Standarts
nosaka mērījumos izmantojamā avota minimālo spriegumu (tukšgaitā), maksimālos
elektriskās jaudas zudumus materiālā, pretestības mērīšanas maksimālās kļūdas
vērtību, mazāko un lielāko laika intervālu starp vulkanizācijas beigām (vai detaļas
saņemšanas brīdi) un mērījumu veikšanu, kā arī – mērījumu minimālo skaitu.
Standartā

ir

doti

pētāmās

detaļas

virsmas

attīrīšanas

paņēmieni,

parauga

kondicionēšanas apstākļi (temperatūra, gaisa relatīvais mitrums, laiks) pirms elektrisko
mērījumu veikšanas.
Pēc parauga virsmas attīrīšanas un izžāvēšanas uz tās tiek uzklāti elektrodi.
Parauga virsmas tīrība un elektrodu pareiza izvēle ir galvenais nosacījums labu
eksperimentālo rezultātu iegūšanā. Standartā DIN ISO 2878 [114] ir noteikti
pieļaujamie elektrodu veidi, to uzklāšanas apstākļi, elektrodu maksimālā pretestība,
forma un izmēri. Elektrodus var uzklāt divējādi: 1) uz pētāmā parauga vienas virsmas
(planārie elektrodi); 2) uz divām pretējām virsmām vienu elektrodu pretī otram
(divpusējie elektrodi). Uzklātajiem elektrodiem viegli tiek piespiesti klāt tādu pašu
izmēru metāliskie kontakti. Mērāmajai detaļai jāatrodas uz izolēta paliktņa. Elektriskie
mērījumi ir jāizdara standartā noteiktā laika intervālā pēc sprieguma pielikšanas
elektriskajiem kontaktiem.
Reālos apstākļos detaļa laika posmā starp ražošanas (vai saņemšanas no
piegādātāja) momentu un mērījumu pabeigšanas brīdi var atrasties gan noslogotā, gan
nenoslogotā stāvoklī. Elektriskās pretestības mērījumi abos gadījumos būs atšķirīgi.
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Dotajā darbā, balstoties daļēji uz standartu DIN ISO 2878 [114], ir izstrādāta
gumijas dielektriskās caurlaidības mērīšanas metodika. Paraugu

sagatavošana,

elektrodu uzklāšana, mērīšanas apstākļi ir tādi paši kā standartā DIN ISO 2878.
Atšķirībā no DIN ISO 2878, lai veiktu parauga virsmas attīrīšanu, dotajā darbā tiek
lietots ūdenī samitrināts māls. Paraugi pēc attīrīšanas un vienu stundu ilgas žāvēšanas
laboratorijas

apstākļos

var

tikt

ievietoti termostatā un pakļauti mākslīgajai

novecošanai. Pēc tam paraugi vismaz 16 stundas tiek izturēti laboratorijas apstākļos,
tiem tiek uzklāti elektrodi un veikti elektriskie mērījumi. Darbā daļēji tiek izmantoti
riņķveida gumijas paraugi ar diametru 50 mm un aptuveno biezumu 2 mm, kuriem
vidū tiek uzklāti vadošas sudraba lakas Lettsilber 200 divpusējie elektrodi ar diametru
30 mm. Lai noteiktu dielektrisko caurlaidību, tiek mērīta kapacitāte starp elektrodiem.
Šim nolūkam izmantoto kapacitātes mērītāju, piemēram, firmas Wavetek CR - metru
CR50, kuram ir 9V barošanas spriegums, 820Hz testa frekvence un 0,6% mērījumu
kļūda, vai firmas Fluke 189 sērijas multimetru ar barošanas spriegumu 6V, testa
frekvenci <200Hz (pasē nav dota, novērtēta eksperimentāli, izmantojot dielektriskās
caurlaidības frekvenču raksturlīknes) un mērījumu relatīvo kļūdu 0,5%. Pirms
mērījumu veikšanas tiek pārbaudīta izžuvušo sudraba lakas elektrodu kvalitāte. Priekš
tā katram elektrodam dažādās vietās tiek izmērīta elektriskā pretestība, viegli
piespiežot pretestības mērītāja spailes pie elektroda virsmas 25 – 30 mm attālumā
vienu no otras. Ja pretestība pārsniedz 50Ω, atkārtoti tiek uzklāta sudraba lakas
kārtiņa.
Divpusējo elektrodu gadījumā plakana kondensatora kapacitāti C nosaka sakarība
C=

e0 ⋅ χ ⋅ S
,
d0

(3.8)

kur e0 =8,85*10 -12F/m - elektriskā konstante; χ - relatīvā dielektriskā caurlaidība;
S - kondensatora viena klājuma laukums; d 0 - attālums starp kondensatora klājumiem
(gumijas detaļas biezums) [4]. No izteiksmes (3.8) var aprēķināt relatīvo dielektrisko
caurlaidību
χ=

C ⋅ d0
.
e0 ⋅ S

(3.9)

Divpusējo elektrodu gadījumā elektrisko pretestību nosaka vienādojums
R=ρ⋅

d0
,
S

(3.10)
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kur ρ - īpatnējā elektriskā pretestība [4]. Šo materiāla konstanti var aprēķināt,
izmantojot vienādojumu (3.10):
ρ=

R⋅S
.
d0

(3.11)

Īpatnējās pretestības noteikšanai tiek izmantoti tie paši gumijas paraugi, ko lieto
dielektriskās caurlaidības mērīšanai (biezums 2 mm, diametrs 50 mm, divpusējie
sudraba lakas elektrodi 30 mm diametrā), un multimetrs Fluke 189 (pretestības
mērīšanas diapazons ir aptuveni līdz 550MΩ, barošanas spriegums - 6V) vai Sefelec
megaommetrs Megohmmetre M1500P (pretestības mērīšana līdz TΩ diapazonam,
1000V līdzspriegums, mērīšanas ilguma taimers). Elektriskajās ķēdēs augstu
spriegumu (1000V) gadījumā savienojumu vietās, piemēram, starp gumijai uzklātiem
elektrodiem un pie tiem piespiestiem metāliskiem kontaktiem, var būt liela elektriskā
pretestība. Zemu spriegumu (10V) gadījumā šādas problēmas neeksistē. Tāpēc, mērot
ar Megohmmetre M1500P, uz metāla kontaktiem pirms to piespiešanas pie gumijai
uzklātajiem elektrodiem tiek uzpilināts sudraba lakas piliens, kurš mērījumu laikā
nodrošina labu elektrisko savienojumu. Mērot ar Fluke 189, elektrodi un kontakti ir
sausā stāvoklī.
Planāro elektrodu gadījumā, zinot elektrodu ģeometriskos izmērus un kapacitātes
skaitlisko vērtību, dielektriskā caurlaidība tiek aprēķināta, izmantojot konformo attēlu
metodi [12]. Īsumā raksturosim tās būtību. Apskatīsim bezgalīgu elastomēra materiāla
slāni ar biezumu δ, kuram uzklāti divi elektrodi bezgalīgu joslu veidā (3.3.attēls). Par
šādu bezgalīgu slāni var uzskatīt galīga lieluma elastomēru materiāla paraugu, ja tā
biezums ir daudzreiz mazāks par garumu un platumu, kā arī - attālums starp
elektrodiem ir neliels salīdzinājumā ar parauga platumu.

3.3.att. Bezgalīgs vielas slānis ar
uzklātiem elektrodiem AB un CD

3.4.att. Bezgalīgā vielas slāņa ar
elektrodiem attēlojums par taisnstūri
kompleksā plaknē
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Planāro elektrodu kondensatoru var konformi attēlot par divpusējo elektrodu
kondensatoru (3.4.attēls), lietojot šādu algoritmu:
1)

zinot planārā kondensatora izmērus (3.3.attēls), aprēķina eliptiskā integrāļa
moduli
π ⋅α
k = 4 ⋅δ ;
π ⋅β
th
4 ⋅δ
th

2)

(3.12)

aprēķina eliptiskā integrāļa modulim atbilstošo leņķi
α = arcsin(k )

(3.13)

α ' = 90 0 − α ;

(3.14)

un

3)

no tabulām [12] nosaka pilno eliptisko integrāļu vērtības leņķiem α un α’
K (k ) = K (α )
K ' (k ) = K (α ' )

4)

;

(3.15)

aprēķina ģeometrisko koeficientu
ΓC =

K ' (k )
.
2 ⋅ K (k )

(3.16)

Jāpiebilst, ka līdzīgi var rīkoties, nosakot paraugam īpatnējo elektrisko pretestību. Šajā
gadījumā ģeometrisko koeficientu aprēķina pēc formulas
ΓR =
5)

2 ⋅ K (k )
;
K ' (k )

(3.17)

izmantojot izmērīto kapacitātes C vai pretestības R vērtību un sakarības
C = χ ⋅ e0 ⋅ z ⋅ ΓC ,

(3.18)

ρ
⋅ ΓR ,
z

(3.19)

R=

aprēķina dielektrisko caurlaidību χ vai īpatnējo pretestību ρ. Ar z ir apzīmēts 3.3.attēlā
dotā elektroda dziļums (garums).
Būtisku informāciju par dielektriķa īpašībām sniedz dielektriskās caurlaidības
frekvenču raksturlīkne [61]. Dielektriskā caurlaidība ir atkarīga no kondensatoram
pieliktā elektriskā lauka maiņas frekvences f. Izmantojot, piemēram, kapacitātes
mērītāju Wavetek CR50, tiek iegūta dielektriskās caurlaidības vērtība tikai vienai
frekvencei - 820Hz. Daudz pilnīgāku informāciju var iegūt no dielektriskās
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caurlaidības frekvenču raksturlīknes χ=χ(f). Tam nepieciešamā elektriskā shēma dota
3.5.attēlā.

3.5.att. Elektriskā shēma frekvenču raksturlīknes uzņemšanai
Pētāmais paraugs, kuram uzklāti elektrodi, veido kondensatoru ar kapacitāti C. Šo
kondensatoru, ieslēgtu virknē ar aktīvo pretestību R, pievieno maiņstrāvas ģeneratoram
Ģ. Ar augstfrekvences voltmetru V, izmantojot slēdzi S, mēra spriegumus uz
kondensatora UC un aktīvās pretestības UR . Kondensatora kapacitatīvā pretestība
nosakāma šādi [4], [28]:
XC =

U
1
= C.
2 ⋅π ⋅ f ⋅ C
I

(3.20)

Strāvu I, kas plūst ķēdē RC, aprēķina pēc formulas
I=

UR
.
R

(3.21)

Ievietojot izteiksmē (3.9) no sakarības (3.20) izteikto kapacitātes C vērtību un
ievērojot vienādojumu (3.21), iegūst izteiksmi dielektriskās caurlaidības aprēķināšanai
χ=

d0 ⋅U R
.
2 ⋅ π ⋅ e0 ⋅ f ⋅ R ⋅ S ⋅U C

(3.22)

Uzņemot frekvenču raksturlīkni, pakāpeniski tiek mainīta frekvence f un
vienlaicīgi ar to mērīti spriegumi UR un UC . Tā kā dielektriskā caurlaidība vispārīgā
gadījumā ir atkarīga no ārējā elektriskā lauka intensitātes [4], [61], tad, lai novērstu šī
efekta radīto ietekmi uz mērījumu precizitāti, spriegums UC mērījumu laikā jāuztur
konstants. Tas nozīmē, ka pēc frekvences izmaiņas, ir jāpieregulē no ģeneratora
izejošais spriegums tā, lai UC paliktu nemainīgs. Jāpiebilst, ka iegūstamās
raksturlīknes maksimālo frekvenci nosaka lietojamais voltmetrs. Piemēram, lietojot
firmas Fluke 189 sērijas multimetru, var iegūt frekvenču raksturlīkni χ=χ(f) līdz
100kHz. Tā kā formulā (3.22) ir spriegumu UR un UC attiecība, un abi spriegumi tiek
mērīti ar vienu un to pašu mērinstrumentu, tad iespējams šo metodi izmantot arī
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augstākām frekvencēm par tām, kurām ir paredzēts konkrētais voltmetrs. Protams,
nosacījums UC=const šajā gadījumā nebūs spēkā.
Problēmu augstāk apskatīto elektrisko mērījumu veikšanai rada fakts, ka Latvijas
uzņēmumos, kas nodarbojas ar ķīmisko reaktīvu un krāsu tirdzniecību, standartā DIN
ISO 2878 [114] minētie elektrodu veidi nav pārdošanā. Tāpēc dotā darba sākotnējā
daļā tika izmantoti dzīvsudraba elektrodi. Tie var būt gan vienpusējie (planārie), gan
divpusējie. Vienpusējo elektrodu sistēma dota 3.6.attēlā. Veidne dzīvsudraba
elektrodiem tiek izgatavota no 3 mm bieza organiskā stikla, kuram ir maza
salīdzinājumā ar gumiju dielektriskā caurlaidība. Veidni veidojošie divi taisnstūrveida
kontūri, kuru iekšienē tiek ieliets dzīvsudrabs, no augšas ir savienoti ar divām 3 mm
platām un 1mm biezām organiskā stikla plāksnītēm. Starpā starp šiem kontūriem ir
4mm plata gaisa sprauga. Uz koka paliktņa, kurā iestiprinātas divas 5 mm diametra
skrūves, atrodas organiskā stikla galdiņš, kuram virsū tiek likts pētāmās gumijas
paraugs. Uz parauga novieto veidni, ko no augšas viegli piespiež ar salīmētu no
organiskā stikla Π profila plāksnīti. Uz katras skrūves tiek uzlikts cilpā saliektas
tērauda stieples pievadelektrods. Pēc tam, kad visa šī sistēma no augšas tiek fiksēta ar
divu uzgriežņu palīdzību, ar medicīniskās šļirces palīdzību veidnēs tiek iepildīts
dzīvsudrabs. Pievadelektrodu viens gals ir iegremdēts dzīvsudrabā, otrs - pieslēgts pie
elektriskā mērinstrumenta. Gumijas paraugu nedrīkst deformēt, tāpēc uzgriežņi tiek
pieskrūvēti ļoti viegli - tik daudz, lai dzīvsudrabs neieplūstu spraugā starp veidni un
gumiju. Caurspīdīga materiāla izmantošana veidnē ir nepieciešama, lai varētu
kontrolēt, ka dzīvsudrabs nav iespiedies spraugās starp gumiju un veidni. Elektrodu
sistēma tiek ievietota vanniņā, kura nodrošina pilnīgu dzīvsudraba savākšanu pēc
mērījumu veikšanas.

3.6.att. Vienpusējie dzīvsudraba elektrodi

3.7.att. Divpusējie dzīvsudraba
elektrodi. Elektrodu diametrs - 55mm,
gumijas biezums - 2mm
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Divpusējo elektrodu (3.7.attēls) izgatavošanai tiek izmantoti divi plastmasas
gredzeni ar biezumu 1mm un iekšējo diametru 55 mm. Gredzenam no vienas puses tiek
pielīmēts organiskā stikla riņķis, kurā iestiprināti divi tērauda elektrodi ar
paplašinājumu vienā galā un plastmasas caurulīte ar iekšējo diametru 1,5 mm. Šādi
izveidotās dzīvsudraba elektrodu veidnes tiek pielīmētas vai ar speciālu skavu
piespiestas pētāmā gumijas parauga abās pusēs. Centrēšanu atvieglo tas, ka gredzenu
diametrs ir nedaudz lielāks par gumijas parauga diametru. Izmantojot medicīnisko
šļirci, dzīvsudrabs caur plastmasas caurulīti tiek iepildīts abās spraugās starp veidni un
gumijas paraugu. Dubultie tērauda pievadelektrodi tiek izmantoti tāpēc, lai varētu
kontrolēt laba elektriskā kontakta esamību starp tēraudu un dzīvsudrabu. Mērījumu
veikšanas laikā dzīvsudraba elektrodiem jāatrodas vertikālā stāvoklī.
Veiksim

vienpusējo

un divpusējo

elektrodu

izmantošanas salīdzinājumu.

Divpusējo elektrodu trūkums ir tāds, ka to sagatavošana vienam mērījumam prasa
ilgāku laiku. Taču divpusējo elektrodu izmantošanai ir arī priekšrocības: ar tiem var
precīzāk noteikt gumijas dielektriskās caurlaidības vai īpatnējās elektriskās pretestības
vērtības; nevajag izmantot konformo attēlu metodi; dzīvsudrabam mērīšanas laikā nav
brīvas virsmas, tāpēc tiek novērsta tā iztvaikošana. Gadījumos, kad salīdzinoši ātri
jāsavāc

liels eksperimentālo

datu daudzums,

izdevīgāk izmantot vienpusējos

elektrodus. Mērījumus ar divpusējiem elektrodiem var lietot kontroles nolūkos un
ģeometrisko koeficientu konformo attēlu metodē skaitliskās vērtības precizēšanai.
Galvenais dzīvsudraba elektrodu izmantošanas trūkums ir to toksiskums.
Analizējot lietojamos elektrodu veidus (vadoša sudraba laka, vakuumā uzputināts
metāls, grafīta smērviela, dzīvsudrabs u.c.), var secināt, ka tie ir izmantojami
dielektriskās caurlaidības vai īpatnējās elektriskās pretestības skaitlisko vērtību
noteikšanai, taču automatizētam dielektriskās caurlaidības mērīšanas procesam
praktiski

nav

piemērojami.

Risinājums

šai

problēmai

ir

atrasts,

izmantojot

kapacitatīvos sensorus. Uz organiskā stikla plāksnītes (riņķveida vai kvadrātveida) ar
izmēriem 2...2,5 cm tiek uzklāta planāru alumīnija elektrodu sistēma. To pārklāj ar
aptuveni 0,2 mm biezu dielektriķa kārtiņu. Šāds sensors tiek piespiests ar konstantu
spēku pie pētāmā elastomēru materiāla virsmas, piemēram, automašīnas riepas sāna,
un laika momentā 2±1s pēc piespiešanas tiek izmērīta sensora kapacitāte. Dotajā
gadījumā dielektriskās caurlaidības skaitliskā vērtība netiek noteikta, taču par tās
izmaiņām materiālā var spriest pēc sensora kapacitātes lieluma. Sensora kapacitātes
izmaiņa liecina par elastomēru materiāla dielektriskās caurlaidības atbilstošu
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palielināšanos vai samazināšanos. Pieņemot, ka dielektriskā caurlaidība χ un
kapacitāte C ir proporcionāli lielumi (skatīt vienādojumu (3.8)), izteiksmē (2.64)
dielektriskās caurlaidības vietā var likt atbilstošo sensora kapacitātes vērtību:
dC
= ξ ⋅ γ (t ) ⋅ dt ,
C2

(3.23)

kur ξ - materiāla elektriskās īpašības raksturojošs parametrs, kurš ir atkarīgs no
konkrētā sensora. Elastomēra virsmai, uz kuras tiek veikti elektriskie mērījumi, jābūt
sausai un tīrai no putekļiem un dubļiem. Mērījumos būtu nepieciešams izmantot
standartizētus sensorus. Plānā dielektriķa kārtiņa sensoros būtiski mazina elastomēru
materiāla virsmas netīrumu ietekmi uz kapacitātes mērījumiem.

3 .6 . In f r a s a r k a n o s t a r u o p t i s k ā s c a u r l a i d ī b a s m ē r īj u m u
veikšanas metodika gumijai
Pilno optisko caurlaidību T definē ar šādu vienādojumu:
T=

I2
⋅100% ,
I1

(3.24)

kur I1 - uz vielas slāni krītošā starojuma intensitāte, I2 - no vielas slāņa izgājušā
starojuma intensitāte [4], [72]. IS staru spektroskopijas fizikālie principi plaši ir
aprakstīti literatūrā, piemēram, [8], [11], [27], [282], [283].
Eksperimentos gumijas optiskās caurlaidības noteikšanai tiek izmantots Perkin
Elmer FT - IR Spectrum 1000 spektrometrs. Plātņveida gumijas paraugs tiek novietots
uz spektrometra galdiņa un piespiests pie tā ar speciāla turētāja palīdzību (līdz otrajam
klikšķim). Spektrometra darba vadību nodrošina atbilstoša datorprogramma. Pēc tās
palaišanas notiek pētāmā parauga virsmas (aptuveni 1mm diametrā un 0,1mm dziļumā)
skanēšana un tiek iegūts absorbcijas spektrs iepriekš izvēlētajā infrasarkano staru
diapazonā. Dotajā darbā izvēlētais diapazons ir no 550 līdz 4000 cm -1 . Vienā mērījumā
tiek veiktas 20 skanēšanas, no kurām tiek izrēķināts vidējais spektrs. Gumijas virsmai
jābūt tīrai, jo pat niecīgākie nosēdumi uz tās var būtiski ietekmēt iegūstamo spektru.
Katram gumijas paraugam jāveic vismaz 5 mērījumi tā dažādās vietās. Pēc tam,
izmantojot spektrometra komplektā ietilpstošo datorprogrammu, absorbcijas spektri
tiek apstrādāti un tiek iegūti optiskās caurlaidības spektri. Pilns darba apraksts skatāms
dotā spektrometra tehniskajā dokumentācijā.
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No katra iegūtā optiskās caurlaidības spektra tiek izdalīti interesējošo frekvenču
diapazoni (dotajā darbā tie ir 1300...1600 cm-1 un 2600...3200 cm -1 ). Šajos diapazonos
tiek palielināta spektra izvērse un tiek nolasīta optiskās caurlaidības T vērtība pie
uzdotās frekvences (darbā tas ir 1430 cm -1 un 2915 cm-1 ) vai arī - optiskās caurlaidības
starpība ΔT starp spektra uzdotajiem pauguriem un ielejām. Doto frekvenču izvēle ir
saistīta ar to, ka eksperimentos izmantotajām gumijām šajās frekvencēs ir novērojami
spilgti izteikti optiskās caurlaidības minimumi. Katrai IS staru optiskās caurlaidības
minimuma frekvencei atbilst konkrēts ķīmiskās saites starp savstarpēji svārstošiem
atomiem veids. Piemēram, saite C-H rada IS staru caurlaidības minimumu pie
frekvences 2915cm -1 [282] - [285]. Pēc optiskās caurlaidības T vērtību maiņas var
spriest par minēto saišu skaita izmaiņu pētāmajā materiālā novecošanas procesā. Jo
lielāka ir optiskā caurlaidība, jo mazāks ir doto saišu skaits gumijā. Savukārt,
mainoties saišu skaitam, izmainās gumijas mehāniskās īpašības. Tātad novecošanas
procesā starp gumijas mehāniskām īpašībām un optisko caurlaidību jāpastāv kaut kādai
sakarībai.

3 .7 . E ks p e r i m e n to s iz m a n t o to g u m iju v e i d i
Dotajā darbā eksperimentālajos pētījumos tiek izmantoti 20 dažādu gumiju veidi.
Īsi raksturosim to sastāvu, kurš (ražotāja komerciālo apstākļu dēļ) darba autoram ir
zināms tikai daļēji. Sniegsim arī citus gumiju raksturojošos parametrus.
Gumija Nr.1: kaučuks NR - 55,46%, pildviela K354 - 27,73%, vulkanizācijas
temperatūra 160 0 C, vulkanizācijas laiks - 9 min, vulkanizācijas datums - 2005.g. maijs,
ražotājs - Baltijas gumijas fabrika.
Gumija Nr.2: kaučuks NR - 21,9%, SBR - 32,8%, pildviela P701 - 19,1%, P324 13,7%, vulkanizācijas temperatūra 160 0 C, vulkanizācijas laiks - 8 min, vulkanizācijas
datums - 2005.g. maijs, ražotājs - Baltijas gumijas fabrika.
Gumija Nr.3: kaučuks EPDM - 52%, pildviela P324 - 28,7%, vulkanizācijas
laiks - 15 min, vulkanizācijas datums - 2004.g. augusts, ražotājs - Baltijas gumijas
fabrika.
Gumija Nr.4: 2H-1-MБC-C 2, ГOCT 7338-90, vulkanizācijas datums - 2002.g.
4.jūlijs, ražotājs - OAO CЗPT, partija Nr.26., Krievija.
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Gumija Nr.5: kaučuks EPDM - 55%, pildviela P324 - 33%, vulkanizācijas
temperatūra 170 0 C, vulkanizācijas laiks - 15 min, vulkanizācijas datums - 2004.g.
augusts, ražotājs - Baltijas gumijas fabrika.
Gumija Nr.6: kaučuks EPDM - 23,3%, pildviela P803 - 33,7%, vulkanizācijas
laiks - 5 min, vulkanizācijas datums - 2004.g. augusts, ražotājs - Baltijas gumijas
fabrika.
Gumija Nr.7: kaučuks EPDM - 52,2%, pildviela P701 - 11,6%, P234 - 14,5%,
vulkanizācijas laiks - 20 min, vulkanizācijas datums - 2004.g. augusts, ražotājs Baltijas gumijas fabrika.
Gumija Nr.8: kaučuks NR - 31,8%, SBR - 13,6% pildviela P701 - 45,4%,
vulkanizācijas laiks - 10 min, vulkanizācijas datums - 2004.g. augusts, ražotājs Baltijas gumijas fabrika.
Gumija Nr.9: kaučuks NBR - 34,7%, pildviela P803 - 52%, vulkanizācijas laiks 10 min, vulkanizācijas datums - 2004.g. augusts, ražotājs - Baltijas gumijas fabrika.
Gumija Nr.10: kaučuks NBR - 50,8%, pildviela P324 - 35,6%, vulkanizācijas
laiks - 10 min, vulkanizācijas datums - 2004.g. augusts, ražotājs - Baltijas gumijas
fabrika.
Gumija Nr.11: kaučuks JR (CKИ-3) - 31,9%, BR (CKД) - 10,6% pildviela P803 16,1%, K354 - 17,0%, vulkanizācijas laiks - 10 min, vulkanizācijas datums - 2004.g.
augusts, ražotājs - Baltijas gumijas fabrika.
Gumija Nr.12: kaučuks SBR - 35,3%, pildviela P803 - 47,8%, vulkanizācijas
laiks - 7min, vulkanizācijas datums - 2004.g. augusts, ražotājs - Baltijas gumijas
fabrika.
Gumija Nr.13: kaučuks NBR - 39,8%, pildviela P803 - 27,7%, vulkanizācijas
temperatūra - 160 0 C, vulkanizācijas laiks - 10min, vulkanizācijas datums - 2005.g.
maijs, ražotājs - Baltijas gumijas fabrika.
Gumija Nr.14: ГOCT 4754-80, automobiļa kamera 6,95 - 16, vulkanizācijas
datums - 2003.g., ražotājs - Krievija.
Gumija Nr.15: kaučuks CR - 41,3%, SBR - 4,6%, pildviela P803 - 33%,
vulkanizācijas temperatūra - 160 0 C, vulkanizācijas laiks – 10 min, vulkanizācijas
datums - 2005.g. maijs, ražotājs - Baltijas gumijas fabrika.
Gumija Nr.16: Michelin Green Energy - vieglā automobiļa riepas borti, 175/65
R14 82H MXV3A, DOT FL CD CNK X, Tubeless, E2 0287585, HM 631 06-3629-01,
Treadwear 240, Traction A, Temperature A, radial XSE, Tread plies: 1 rayon+ 2
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steel+ 2 polyamide, Sidewall ply: 1 rayon, vulkanizācijas datums - 2004.g. 43.nedēļa,
ražotājs - Francija.
Gumija Nr.17: Good/Year Vectr5 - vieglā automobiļa riepas borti, M+S 165/70
R14 81T, DOT NCBL 2F02, Tubeless, E13 025508, T1-FR03987, GG142CF TJPM,
108D, Treadwear 300, Traction A, Temperature B, all weather, radial, Tread 3 plies: 1
polyester cord+ 2 steel cord, Sidewall 1 ply: polyester cord, vulkanizācijas datums 2002.g. 12.nedēļa, ražotājs - Francija.
Gumija Nr.18: Marshal Power Grip - vieglā automobiļa ziemas riepas borti,
185/70 R14 88T M+S, DOT H276 YAX, Tubeless, E4 029360, 749D, radial, Trea steel
2+ polyester 1, Sidewall polyester 1 ply snow, vulkanizācijas datums - 1999.g.
29.nedēļa, ražotājs - Koreja.
Gumija Nr.19: Pirelli P400 Touring - vieglā automobiļa vasaras riepas borti,
185/65 R14 M+S, DOT XL OT 9610, Tubeless, E3 9HBO8F, Tread plies: 1 polyester
2 steel 1 nylon, Sidewall ply: 1 polyester, vulkanizācijas datums - 1999.g. 49.nedēļa,
ražotājs - Brazīlija.
Gumija Nr.20: Pirelli P3000 Energy - vieglā automobiļa vasaras riepas borti,
185/65 R14, 86T DOT XF OT9352 E3 0244054 AO11812, Tread: 2 nylon 2 steel 1
polyester, Sidewall 1 polyester, vulkanizācijas datums - 2004.g. 10.nedēļa, ražotājs Spānija.

3 .8 . M ē r ī ju m a k ļū d u no v ē r tē ša n a un e k s p e r i m e n t ā l o d a t u
a p ro k si m ā c i ja
Ja mērījumu skaits mazāks par 20, tad kļūdu novērtēšanai tiek izmantots
Stjudenta sadalījums [34]. Mērījumu kļūdu noteikšanu apskatīsim uz konkrētu piemēru
pamata. 3.1.tabulā ir dotas septiņas dienas 100 0 C temperatūrā gaisā novecojušas
gumijas Nr.1 cietības (apzīmēta ar y) pēc Shora A mērījumu rezultāti. 3.1.tabulas
apakšā kolonnā „yi , Shore A” ar treknu šriftu ir attēlota cietības vidējā vērtība no 14
mērījumiem, ko atrod:
yvid =

y1 + y2 + ... + yn
,
n

(3.25)

kur n - mērījumu skaits, i - mērījuma kārtas numurs. Kolonnā „(yi -yvid ) 2 ” ir izrēķināti
starpības starp cietības vērtību i-tajā mērījumā un cietības vidējo vērtību kvadrāti.
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Šīs kolonnas apakšā ar treknu šriftu ir dota vērtību (yi -yvi d )2 summa Σ(yi -yvi d )2 . Vidējā
kvadrātiskā kļūda S(yvid ) tiek aprēķināta pēc formulas
n

S ( yvid ) =

Σ ( yi − yvid )

i =1

n ⋅ ( n − 1)

2

.

(3.26)

Dotajā gadījumā vidējā kvadrātiskā kļūda
S ( y vid ) =

2,30
= 0,112 .
14 ⋅ (14 − 1)

Gadījuma kļūda:
s = t p (n ) ⋅ S ( y vid ) ,

(3.27)

kur t p (n) - Stjudenta koeficients, p - varbūtība tam, ka patiesā cietības vērtība atrodas
mērījuma kļūdu intervāla robežās. Mērījumu skaitam n=14 un varbūtībai 95%
Stjudenta koeficients t 0,95 (14)=2,145 [1], [2]. Dotajā piemērā gadījuma kļūda:
s = 2,145 ⋅ 0,112 = 0,24 .
3.1.tabula
Cietības mērījumi gumijai Nr.1
Nr.

yi , Shore A

(yi -yvid )2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

73,5
73,5
73,0
73,5
74,0
73,0
73,5
73,5
73,0
73,0
73,0
72,5
73,0
72,5
73,2

0,10
0,10
0,03
0,10
0,67
0,03
0,10
0,10
0,03
0,03
0,03
0,46
0,03
0,46
2,30

Ikviens mērinstruments rada arī sistemātisko kļūdu δ. Piemēram, cietības
mērītājam pēc Shora A sistemātiskā kļūda ir vienāda ar pusi no iedaļas vērtības: δ=0,5.
Absolūto kļūdu ∆y ietekmē gan gadījuma kļūda s, gan sistemātiskā kļūda δ.
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Absolūto kļūdu aprēķina šādi:
∆y = s 2 + δ 2 .

(3.28)

Dotajā gadījumā absolūtā kļūda:
∆y = 0,24 2 + 0,5 2 = 0,55 .
Relatīvās kļūdas aprēķinam izmanto izteiksmi:
∆y
⋅100% .
yvid

r=

(3.29)

Relatīvā kļūda apskatāmajā piemērā
r=

0,55
⋅100% = 0,75% .
73,2

Rezultātā tiek iegūts, ka dotās gumijas cietība pēc Shora A ir 73,2±0,55; 0,75%.
Pārējie gadījuma kļūdu aprēķini darbā veikti analogi. Stjudenta koeficients tiek ņemts
atbilstoši mērījumu skaitam un varbūtībai 95%.
Netiešajos mērījumos, ja fizikālā lieluma aprēķinu izteiksmē ir tikai reizināšanas
un dalīšanas operatori, mērījumu kļūdas novērtēšanai tiek izmantota relatīvo kļūdu
metode.

Raksturosim

to

ar

konkrēta

piemēra

palīdzību.

Kalpošanas

laika

prognozēšanas metodikā tiek izmantota šļūdei pakļautā parauga darba zonas
šķērsgriezuma laukuma F 0 mērījuma kļūda ΔF0 . Tā kā F 0 =b 0 ⋅d 0 (skatīt 3.1.attēlu), tad
šķērsgriezuma laukuma kopējo mērījuma kļūdu nosaka gan darba zonas platuma b 0 ,
gan biezuma d 0 mērījumi. Tāpēc šķērsgriezuma laukuma relatīvā kļūda:
∆F0 ∆b0 ∆d 0
,
=
+
F0
b0
d0

(3.30)

kur Δb 0 - mērījumu absolūtā kļūda parauga darba zonas platumam; Δd 0 - mērījumu
absolūtā kļūda darba zonas biezumam. Absolūto kļūdu atrašana ir apskatīta augstāk
dotajā piemērā. Pieņemsim, ka kādam paraugam tiek iegūtas šādas darba zonas
platuma un biezuma mērījumu absolūtās kļūdas: Δb 0 =0,15mm, Δd 0 =0,02mm. Ja
parauga darba zonas platums b 0 =3,19mm, biezums d 0 =1,76mm, tad šķērsgriezuma
laukums F0 =5,61mm2 . Dotajā gadījumā relatīvā kļūda
∆F0 0,15 0,02
=
+
= 0, 058 ,
F0
3,19 1,76
absolūtā kļūda
∆F0 = F0 ⋅ 0,058 = 5,61 ⋅ 0,058 = 0,33mm 2 .
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Netiešajos mērījumos, kuru aprēķinu izteiksmē ietilpst visdažādākās algebriskās
operācijas (saskaitīšana, atņemšana, reizināšana, dalīšana) un matemātiskās funkcijas,
kļūdu novērtēšanai universāla ir parciālo atvasinājumu metode. Pieņemsim, ka ir
jānovērtē absolūtā kļūda lielumam y, kurš ir atkarīgs no vairākiem parametriem x 1 ,
x 2 , ..., xn , respektīvi, y=y(x1 , x2 , ..., xn ). Absolūto kļūdu Δy ietekmē visu funkcijas
y=y(x 1 , x 2 , ..., x n ) argumentu mērījumu absolūtās kļūdas Δx1 , Δx 2 , ..., Δxn . Funkcijas
y absolūtā kļūda tiek aprēķināta pēc formulas
2

2

2

 ∂y

 ∂y
  ∂y

∆y = 
⋅ ∆x1  + 
⋅ ∆x2  + ... + 
⋅ ∆ xn  ,
 ∂xn

 ∂x1
  ∂x2


(3.31)

kur ∂y/∂x i - funkcijas y parciālais atvasinājums pēc parametra xi [1].
Eksperimentālo datu (xi , yi ) aproksimācijai dotajā darbā tiek izmantota mazāko
kvadrātu metode [3]. Aproksimējošai funkcijai Y=Y(x) tiek piemeklēti tādi koeficienti,
lai noviržu yi -Yi kvadrātu summa būtu vismazākā:
n

∑( y −Y )
i =1

i

2

i

→ min ,

(3.32)

kur Yi - argumentam xi atbilstošās aproksimējošās funkcijas vērtības; n - kopējais
eksperimentālo

punktu

skaits,

kuriem

tiek

meklēta

aproksimējošā

funkcija.

Aproksimācijas kvalitātes - tā, cik labi aproksimējošā funkcija sakrīt ar eksperimentāli
iegūtajām vērtībām, raksturošanai tiek lietots determinācijas koeficients R 2 , kuru
aprēķina pēc formulas
n

R2 = 1 −

∑( y −Y )
i =1
n

i

2

i

∑ ( yi − yvid )

,

(3.33)

2

i =1

kur yvid - eksperimentālo vērtību yi vidējā vērtība.

3 .9 . G u m i ja s c ie tī b a s i z m a i ņ u n o v e c o š a n a s p r o c e s ā p ē t ī ju m i
Cietības pētījumos tiek izmantota jauna gumija, 100 0 C temperatūrā 1, 3 vai
7 dienas novecojusi gumija un 125 0 C temperatūrā 1 dienu novecojusi gumija.
Novecošana tiek veikta Memmert UL50 termostatā. Cietības izmaiņa atkarībā no
novecošanas laika paaugstinātā temperatūrā gumijai Nr.2 un Nr.9 dota 3.8., 3.9.attēlos.
Pārējiem gumijas veidiem cietības izmaiņa novecošanas laikā skatāma 2.pielikumā.
Blakus eksperimentālajiem punktiem ir parādīti mērījuma kļūdu intervāli. Rezultātu
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aproksimācija dotajos attēlos nav veikta; uzskatāmības nolūkos eksperimentālie punkti
savienoti ar līnijām. Nepārtrauktā līnija atbilst 100 0 C novecošanas temperatūrai,
raustītā līnija - 125 0 C temperatūrai. Raustītā līnija tiek izmantota arī gadījumos, kad
nav zināms līknes raksturs starp eksperimentālajiem punktiem.

3.8.att. Cietības izmaiņa novecošanas laikā
100 0 C un 125 0 C temperatūrā gumijai Nr.2

3.9.att. Cietības izmaiņa novecošanas
laikā 100 0 C un 125 0 C temperatūrā
gumijai Nr.9

Apskatot visus cietības maiņas novecošanas laikā grafikus (3.8., 3.9.attēls un
2.pielikums), var secināt, ka lielākajai daļai eksperimentos izmantoto gumiju
novecošanas procesā raksturīga cietības paaugstināšanās. Šo parādību var izskaidrot ar
to, ka gumijas novecošanā palielinās šķērssaišu skaits, kuras sašuj kopā kaučuka
molekulas. Visa kaučukam piejauktā pildviela vulkanizācijas laikā nepaspēj izreaģēt,
t.i., nepaspēj izveidot maksimāli lielu saišu skaitu. Novecošanas laikā šis process
turpinās, tāpēc gumijas struktūrā palielinās šķērssaišu skaits, kas padara biezāku
molekulu telpisko režģi un palielina cietību. Atsevišķiem gumijas veidiem (Nr.5.)
novecošanas sākotnējā periodā novērojama cietības pazemināšanās, bet tālākā
novecošanas gaitā cietība pieaug. Gumijām Nr.16 un Nr.17 cietības izmaiņas
novecošanas procesā mērījuma kļūdu robežās nav konstatētas. Jāatzīmē, ka
novecošanas laiks šīm gumijām ir tikai 1 diennakts 125 0 C temperatūrā. Veicot
novecošanu ilgākā laika periodā, iespējams, ka cietības izmaiņas arī tiktu konstatētas.
Eksperimentos tiek konstatēta arī šāda vispārīga tendence - augstāka novecošanas
temperatūra, straujāka cietības izmaiņa. Tas saistīts ar to, ka paaugstinātās
temperatūrās ķīmiskie procesi noris ātrāk, tātad šķērssaišu skaita izmaiņa ir straujāka.
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3 .1 0 . G u m i j a s m a k si m ā lā s d e f o r m ā c ij a s s t i e p ē i z m a i ņ u
n o v e c o š a n a s p ro c e s ā p ē tī j u m i
Maksimālās deformācijas vērtības tiek iegūtas stiepes pārbaudē. Eksperimentos
tiek izmantota jauna gumija, 100 0 C temperatūrā 1, 3 vai 7 dienas novecojusi gumija un
125 0 C temperatūrā 1 dienu novecojusi gumija. Novecošana tiek veikta Memmert UL50
termostatā. Stiepes pārbaužu veikšanas ātrums 200mm/min. Maksimālās deformācijas
ε max izmaiņa atkarībā no novecošanas laika paaugstinātā temperatūrā dažādiem gumijas
veidiem dota 3.10. - 3.11.attēlos un 3.pielikumā. Eksperimentālo vērtību aproksimācija
nav veikta. Uz augšu un uz leju no katra eksperimentālā punkta ar nelielu svītriņu
palīdzību ir attēloti mērījumu kļūdu intervālu galapunkti. Līniju, kuras savieno
eksperimentālos punktus, apzīmējumi ir tādi paši kā cietības pētījumu aprakstā.

3.10.att. Maksimālās deformācijas
izmaiņa gumijai Nr.1 novecošanas
procesā.

3.11.att. Maksimālās deformācijas
izmaiņa gumijai Nr.2 novecošanas
procesā.

Novecošanas temperatūra - 100 0 C un 125 0 C,
stiepes ātrums - 200mm/min

Novecošanas temperatūra - 100 0 C un 125 0 C,
stiepes ātrums - 200mm/min

3.12.att. Maksimālās deformācijas
izmaiņa gumijai Nr.4 novecošanas
procesā.

3.13.att. Maksimālās deformācijas
izmaiņa gumijai Nr.14 novecošanas
procesā.

Novecošanas temperatūra - 100 0 C un 120 0 C,
stiepes ātrums - 48mm/min

Novecošanas temperatūra - 100 0 C un 120 0 C,
stiepes ātrums - 48mm/min
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Gumijām Nr.4 un Nr.14 tiek veikti papildus eksperimenti. Tiek realizēta mākslīgā
novecošana Elektrodelo T3 termostatā 100 0 C un 120 0 C temperatūrā 5, 15, 21, 45, 80,
160 stundu ilgumā. Pēc tam šo gumiju dažāda novecojuma pakāpes paraugiem tiek
uzņemtas stiepes raksturlīknes ar ātrumu 48mm/min. Maksimālās deformācijas
izmaiņu novecošanas laikā t rezultāti doti 3.12. un 3.13.attēlos, kuros ir redzami
eksperimentālie punkti, mērījuma kļūdu intervālu galapunkti, aproksimējošās funkcija,
tās grafiks un aproksimācijas kvalitāti raksturojošais determinācijas koeficients R 2 .
No 2.10. - 2.13.attēlos un 3.pielikumā dotajiem grafikiem var izdarīt šādus zemāk
dotos secinājumus. Gandrīz visām dotajai eksperimentālajai pārbaudei pakļautajām
gumijām maksimālā deformācija novecošanas procesa gaitā samazinās. Izņēmums ir
gumija Nr.5, kurai maksimālās deformācijas izmaiņa 7 diennakšu laikā 100 0 C
temperatūrā mērījumu kļūdu robežās nav konstatēta. Iespējams, ka ilgākā novecošanas
posmā, arī šim gumijas veidam vajadzētu novērot maksimālās deformācijas
samazināšanos. Izskaidrojums ε max samazināšanai novecošanas procesā ir saistīts ar
kaučuka molekulu pārtrūkšanu un biezāka šķērssaišu tīkla izveidošanos. Tā rezultātā
samazinās kaučuka molekulu garums un mazinās to atritināšanās iespēja stiepes
virzienā. Apgrūtināta kaučuka molekulu atritināšanās nozīmē, ka kaučuka molekula
slodzi, kura ir pietiekoša tās saraušanai, uzņem pie mazākas deformācijas. Līdz ar to
ε max samazinās. Tā kā paaugstinātā temperatūrā ķīmiskie procesi noris ātrāk, tad
kaučuka molekulu saraušanas gadījumi ir biežāki, gumija noveco ātrāk, un maksimālās
deformācijas samazināšanās tempi ir lielāki.. Šīs atziņas eksperimentāls apstiprinājums
dots 3.10. - 3.13.attēlos, kuros redzams, ka gumijām Nr.1, Nr.2 125 0 C temperatūrā un
gumijām Nr.4, Nr.14 120 0 C temperatūrā maksimālā deformācija samazinās ātrāk nekā
100 0 C temperatūrā. Gumijai Nr.3 iegūti pretēji rezultāti (skatīt 3.pielikumu).
Izskaidrojums tam varētu būt saistīts vai nu ar lielu maksimālās deformācijas
mērījumu kļūdu, vai arī ar iespējamiem kaučuka molekulu strukturēšanās procesiem
novecošanas sākuma periodā (1 diennakts 125 0 C), kuru rezultātā kaučuka molekulu
atritināšanās spēja stiepes virzienā uzlabojas. Lai noskaidrotu, kura no šīm versijām ir
pareiza, gumijai Nr.3 vajadzētu veikt atkārtotus precīzākus pētījumus.
Gumijām Nr.4 un Nr.14 stiepes pārbaudes ir realizētas ar diviem dažādiem
ātrumiem - 200mm/min un 48mm/min. Maksimālās deformācijas atkarība no stiepes
ātruma kļūdu robežās abiem gumiju veidiem nav konstatēta. Par to var pārliecināties,
salīdzinot novecošanas temperatūrai 100 0 C atbilstošo grafiku vērtības laika momentos:
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0 diennakts, 1 diennakts (24 stundas), 3 diennaktis (48 stundas) un 7 diennaktis (168
stundas) (skatīt 3.pielikumu).

3 .1 1 . G u m i j a s i z t u r ī b a s r o b e ž a s s ti e p ē i z m a i ņ u n o v e c o š a n a s
p r o c e s ā p ē tī j u m i
Izturības robeža tiek noskaidrota stiepes pārbaudē. Eksperimentos tiek izmantota
jauna gumija, 100 0 C temperatūrā 1, 3 vai 7 dienas novecojusi gumija un 125 0 C
temperatūrā 1 dienu novecojusi gumija. Novecošana tiek veikta Memmert UL50
termostatā. Stiepes pārbaužu veikšanas ātrums 200mm/min. Izturības robežas izmaiņa
atkarībā no novecošanas laika paaugstinātā temperatūrā dažādiem gumijas veidiem
dota 3.14. - 3.17.attēlos un 4.pielikumā. Eksperimentālo vērtību aproksimācija nav
veikta. Procesa labākas uzskatāmības nolūkos eksperimentālie punkti ir savienoti ar
līnijām. Uz augšu un uz leju no katra eksperimentālā punkta ar nelielu svītriņu
palīdzību ir attēloti mērījumu kļūdu intervālu galapunkti.

3.14.att. Izturības robežas izmaiņa
gumijai Nr.1 novecošanas procesā.

3.15.att. Izturības robežas izmaiņa
gumijai Nr.3 novecošanas procesā.

Novecošanas temperatūra - 100 0 C un 125 0 C,
stiepes ātrums - 200mm/min

Novecošanas temperatūra - 100 0 C un 125 0 C,
stiepes ātrums - 200mm/min

3.16.att. Izturības robežas izmaiņa
gumijai Nr.4 novecošanas procesā.

3.17.att. Izturības robežas izmaiņa gumijai
Nr.14 novecošanas procesā.

Novecošanas temperatūra - 100 0C un 125 0 C,
stiepes ātrums - 200mm/min

Novecošanas temperatūra - 100 0C,
stiepes ātrums - 200mm/min

98

Gumijām Nr.4 un Nr.14 tiek veiktas papildus stiepes pārbaudes ar ātrumu 48
mm/min. Iepriekš šīs gumijas tiek pakļautas 5, 15, 21, 45, 80 un 160 stundu
novecošanai Elektrodelo T3 termostatā 100 0 C un 120 0 C temperatūrā. Izturības robežas
izmaiņu novecošanas laikā t rezultāti doti 3.18. un 3.19.attēlos. Tajos ir redzami
eksperimentālie punkti, mērījuma kļūdu intervālu robežvērtības, aproksimējošās
funkcijas, to grafiki un determinācijas koeficienti R 2 .

3.18.att. Izturības robežas izmaiņa
gumijai Nr.4 novecošanas procesā.

3.19.att. Izturības robežas izmaiņa
gumijai Nr.14 novecošanas procesā.

Novecošanas temperatūra - 100 0 C un 120 0 C,
stiepes ātrums - 48 mm/ min

Novecošanas temperatūra - 100 0 C un 120 0 C,
stiepes ātrums - 48 mm/ min

Gumijā paaugstinātā temperatūrā vienlaicīgi norisinās divi pretēji procesi strukturizācija un destrukturizācija. Destrukturizācija saistīta ar saišu saraušanu
novecošanas laikā, kas samazina izturību. Turpretī strukturizācija nozīmē jaunu saišu
veidošanos, kas palielina izturību. Atkarībā no tā, kurš no šiem procesiem gūst
virsroku, ir novērojama izturības palielināšanās vai pazemināšanās. Abu procesu
intensitāti nosaka novecošanas apstākļi un konkrētās gumijas sastāvs. Eksperimentāli
tiek konstatēta gan izturības samazināšanās (gumija Nr.1, Nr.2, Nr.14), gan pieaugums
(gumija Nr.4), gan nemainība mērījumu kļūdu robežās (gumija Nr.3, Nr.5, Nr.6). Tā kā
paaugstinātā temperatūrā ķīmiskie procesi noris ātrāk, tad izturības robežas izmaiņas
temperatūrā 125 0 C vai 120 0 C ir straujākas nekā 100 0 C. No 3.14., 3.16., 3.18,
3.19.attēliem un 4.pielikuma redzams, ka gumijām Nr.1, Nr.2 un Nr.14 paaugstinātā
temperatūrā izturība samazinās ātrāk, bet gumijām Nr.3 un Nr.4 - ātrāk pieaug. To
ņemot vērā, var prognozēt, ka gumijai Nr.3, kurai 7 dienu laikā 100 0 C temperatūrā
netika konstatēta izturības izmaiņa, ilgākā laika posmā pie 100 0 C izturības robežai
vajadzētu palielināties. Izturības palielināšanos gumijai Nr.4 varētu izskaidrot ar
iespējami lielu pildvielas daudzumu (par to liecina salīdzinoši mazā maksimālās
deformācijas ε max vērtība), kura vulkanizācijas procesā nav paspējusi pilnībā izreaģēt 99

izveidot saites ar kaimiņu atomiem. Dotajai gumijai novecošanas laikā jaunu saišu
veidošanās procesi ir ātrāki par saišu sabrukšanas procesiem, tāpēc izturība pieaug.
Salīdzinot rezultātus, kuri iegūti ar dažādiem stiepes ātrumiem (200mm/min un
48mm/min), redzams, ka gumijai Nr.4 (3.16. un 3.18.attēls) atšķirības izturības
robežas vērtībās mērījumu kļūdu robežās neeksistē, bet gumijai Nr.14 (3.17. un
3.19.attēls) izturības robeža pie stiepes ātruma 48mm/min ir par 1,5...2MPa lielāka
nekā pie stiepes ātruma 200mm/min. Izskaidrojums pēdējam faktam (lēnāks stiepes
ātrums, lielāka ir izturības robeža) varētu būt šāds: lēnāk stiepjot paraugu, mehāniskie
spriegumi tā dažādās vietās paspēj izlīdzināties, ir mazāka varbūtība veidoties
apgabaliem ar lielām spriegumu koncentrācijām; palielinās to šķērssaišu īpatsvars,
kuras pārorientējas stiepes virzienā un sāk uzņemt mehānisko slodzi, tādā veidā daļēji
atslogojot stiepes slodzi nesošās kaučuka molekulas.

3 .1 2 . G u m i ja s e l a s t ī b a s ī p a šī b u m a i ņ a s n o v e c o š a n a s p ro c e s ā
p ē t īj u m i
Gumijas elastīgo īpašību raksturošanai netiek izmantots elastības modulis, kuram
ir jēga tikai nelielu un, iespējams, vidēju deformāciju (līdz 20...50%) gadījumā, kad
sakarība σ0 =σ0 (ε) starp spriegumu σ0 un deformāciju ε ir lineāra. Dotajā darbā tiek
skatītas lielas deformācijas - līdz ķermeņa sagraušanai. Tāpēc, lai raksturotu elastīgo
īpašību maiņu novecošanas procesā, tiek pētītas 2.3.nodaļā apskatīto parametru q un d
izmaiņas. Dotajā darbā eksperimentāli ir pārbaudīts, ka stiepes raksturlīkni σ0 =σ 0(ε)
līdz pat gumijas sagraušanai labi var aproksimēt ar funkciju (2.31):
σ 0 = q ⋅ε d .

(3.34)

Par to liecina stiepes pārbaudēs iegūto deformāciju un tām atbilstošo spriegumu
eksperimentālo

vērtību

aproksimācija

dažādām

gumijām.

Rezultāti

doti

3.20. - 3.31.attēlā un 5.pielikumā. Tajos izmantotie apzīmējumi: „0d.” - jauna,
nenovecojusi gumija, „1d.” - 1 diennakti, „3d.” - 3 diennaktis, „7d.” - 7 diennaktis
100 0 C vai 125 0 C temperatūrā novecojusi gumija. Stiepes raksturlīknēs σ 0 =σ0 (ε) ar
melniem punktiņiem attēloti eksperimentālie punkti jaunai gumijai, ar aplīšiem - 1
diennakti (100 0 C temperatūrā - lielāki aplīši ar gaišu vidu, 125 0 C - mazāki pelēcīgi
aplīši), ar krustiņiem - 3 diennaktis, ar trīsstūrīšiem - 7 diennaktis novecojušai gumijai.
Aproksimējošo funkciju grafiki jaunai un 1 diennakti novecojušai gumijai doti ar
melnu, 3 diennaktis novecojušai gumijai - ar pelēku, 7 diennaktis novecojušai
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gumijai - ar gaiši pelēku līniju. Blakus katrai aproksimācijas līknei (funkcija (3.34)),
kura ir izrēķināta ar mazāko kvadrātu metodi, dota determinācijas koeficienta R 2
vērtība. Parametra q, kurš vienāds ar sprieguma σ0 vērtību pie deformācijas ε=1,
mērvienības ir dotas MPa. Parametrs d ir bezdimensionāls lielums. Parametra q=q(t)
grafikā blakus eksperimentālajiem punktiem ir norādītas kļūdu intervāla robežvērtības,
pieņemot, ka otrs parametrs d ir noteikts pilnīgi precīzi. Grafikos q=q(t) un d=d(t), kur
t - novecošanas laiks diennaktīs, nepārtrauktās līnijas atbilst 100 0 C, raustītās līnijas 125 0 C novecošanas temperatūrai.

3.20.att. Stiepes raksturlīknes dažādu laiku
100 0 C temperatūrā novecojušai gumijai Nr.2.
Stiepes ātrums - 200mm/min
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3.21.att. Elastīgās īpašības
raksturojošo parametru q un d izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C un 125 0 C
temperatūrā gumijai Nr.2

3.22.att. Stiepes raksturlīknes dažādu laiku
100 0 C temperatūrā novecojušai gumijai Nr.4.
Stiepes ātrums - 200mm/min

3.24.att. Stiepes raksturlīknes dažādu laiku
100 0 C temperatūrā novecojušai gumijai Nr.5.
Stiepes ātrums - 200mm/min
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3.23.att. Elastīgās īpašības
raksturojošo parametru q un d izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C un 125 0 C
temperatūrā gumijai Nr.4

3.25.att. Elastīgās īpašības
raksturojošo parametru q un d izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C temperatūrā
gumijai Nr.5

3.26.att. Stiepes raksturlīknes dažādu laiku
100 0 C temperatūrā novecojušai gumijai Nr.14.
Stiepes ātrums - 200mm/min

3.27.att. Elastīgās īpašības
raksturojošo parametru q un d izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C temperatūrā
gumijai Nr.14.
Stiepes ātrums - 200mm/min

3.28.att. Stiepes raksturlīknes dažādu laiku
120 0 C temperatūrā novecojušai gumijai Nr.14.
Stiepes ātrums - 48 mm/min; novecošanas laiks 120 0 C
temperatūrā dots stundās

3.29.att. Elastīgās īpašības
raksturojošo parametru q un d izmaiņa
novecošanas laikā 120 0 C temperatūrā
gumijai Nr.14.
Stiepes ātrums - 48mm/min
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3.30.att. Stiepes raksturlīknes jaunai, 1
diennakti 100 0 C un 125 0C temperatūrā
novecojušai gumijai Nr.2.

3.31.att. Stiepes raksturlīknes jaunai, 1
diennakti 100 0 C un 125 0 C temperatūrā
novecojušai gumijai Nr.4.

Stiepes ātrums - 200mm/min

Stiepes ātrums - 200mm/min

Pirms veicam eksperimentāli iegūto rezultātu analīzi, ievedīsim jēdzienu
„stingums”, kurš raksturo ķermeņa spēju deformēties ārējās mehāniskās slodzes
ietekmē. No diviem ģeometriski vienādiem, līdz vienādai pakāpei deformētiem
ķermeņiem lielāks stingums ir tam, kura deformācijai nepieciešams pielikt lielāku
mehānisko spriegumu. Jo līkne σ0 =σ0 (ε) stiepes diagrammā ir novietota augstāk, jo
lielāks ir stingums.
Stingumu pie deformācijas ε=1 var raksturot ar vienu parametru - q, kurš vienāds
ar deformācijai ε=1 atbilstošo mehānisko spriegumu. Lai raksturotu stingumu pie
pārējām deformāciju vērtībām, nepieciešami divi parametri - q un d. Gumijām Nr.1,
Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.6 un Nr.14 stingums novecošanas procesā palielinās (skatīt 3.20.,
3.22., 3.26., 3.28.attēlu un 5.pielikumu), gumijai Nr.5, novecojot 7 diennaktis 100 0 C
temperatūrā, stinguma izmaiņas kļūdu robežās nav konstatētas (skatīt 3.24.attēlu).
Stinguma pieaugumu novecošanas procesā var izskaidrot ar kaučuka molekulu
pārtrūkšanu atsevišķos īsākos posmos un biezāka šķērssaišu tīkla izveidošanos. Šī
iemesla dēļ kaučuka molekulu atritināšanās, kas ir gumijas lielās elastības pamatā,
stiepes virzienā tiek apgrūtināta. Tāpēc novecojušai gumijai, lai sasniegtu uzdoto
deformāciju, ir jāpieliek lielāka mehāniskā slodze nekā jaunai gumijai. Gumijām Nr.1,
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Nr.2 un Nr.4 eksperimentāli ir konstatēts, ka augstākā novecošanas temperatūrā
stingums palielinās ātrāk (skatīt 3.30., 3.31.attēlu un 5.pielikumu). Gumijai Nr.3
novecojot 1 diennakti 100 0 C vai 125 0 C temperatūrā, būtiskas elastīgo īpašību
atšķirības nav konstatētas (skatīt 5.pielikumu). No 5.pielikuma ir redzams, ka gumijai
Nr.1, kura ir novecojusi 1 diennakti 125 0 C temperatūrā, stingums līdz deformācijai
ε=1,3 ir lielāks nekā 1 diennakti 100 0 C novecojušai gumijai, taču pie lielākām
deformācijām stingums samazinās. Izskaidrojums tam varētu būt saistīts ar gumijas
Nr.1 sastāvā ietilpstošo dabisko kaučuku, kuram salīdzinājumā ar citiem kaučuka
veidiem ir vāja termiskā izturība, kā rezultātā novecošanas laikā 125 0 C temperatūrā
dotā gumija tiek spēcīgi bojāta, bet stiepes pārbaudē pēc deformācijas 1,3 sasniegšanas
aktīvi sāk realizēties sabrukšanas procesi, kuru dēļ stingums samazinās.
Gumijai Nr.14 eksperimentāli ir noteikta paliekošā deformācija atkarībā no
novecošanas laika 100 0 C un 120 0 C temperatūrā. Paliekošās deformācijas mērījumi
izdarīti 1 stundu pēc paraugu sagraušanas stiepes (ar ātrumu 48mm/min) pārbaudē.
Rezultāti doti 3.32.attēlā.

3.32.att. Paliekošās deformācijas izmaiņa dažādu laiku (stundās) 100 0 C un 120 0 C
temperatūrā novecojušai gumijai Nr.14
Var secināt, ka dotajam gumijas veidam novecošanas procesā paliekošā deformācija
samazinās. Jo augstāka novecošanas temperatūra, jo lielāki ir paliekošās deformācijas
samazināšanās tempi. Izskaidrojums paliekošai deformācijai ir saistīts ar kaučuka
molekulu atritināšanos stiepes virzienā. Stiepes slodzes ietekmē atsevišķas šķērssaites,
kuras savieno saritinātās kaučuka molekulas, tiek pārrautas, kaučuka molekulas
pārbīdās stiepes virzienā, pārrauto šķērssaišu vietā izveidojas jaunas šķērssaites, kuras
atkal sašuj kopā kaučuka molekulas, ievērojot to deformēto (atritināto) stāvokli. Pēc
slodzes noņemšanas (vai parauga pārtrūkšanas) kaučuka molekulas sāk saritināties
atpakaļ kamolā, bet jaunizveidotās šķērssaites to traucē izdarīt. Rezultātā (pēc slodzes
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noņemšanas) kaučuka molekula nespēj pilnībā atgūt savu sākotnējo saritināto formu,
bet paliek nedaudz izstieptā stāvoklī. Tā kā gumijas ķermenis sastāv no šādām ar
šķērssaitēm saistītām kaučuka molekulām, kuras pēc slodzes noņemšanas ir nedaudz
pagarinājušās stiepes virzienā, tad arī visam ķermenim kopumā parādās paliekošā
deformācija. Vecākai gumijai kaučuka molekulas ir īsākas, lielāks ir šķērssaišu skaits
(par to liecina cietības palielināšanās, skatīt 3.9.nodaļu), tāpēc kaučuka molekulu
atritināšanās stiepes slodzes ietekmē ir apgrūtināta. Novecojuša materiāla plastiskums
samazinās. Gumijas reoloģiskā modeļa [54] dempfera elementa, kurš nodrošina
paliekošo deformāciju, viskozitātes koeficients palielinās. Rezultātā novecojušas
gumijas ķermenis pārtrūkst pie mazākas deformācijas, laiks līdz pārtrūkšanai pie
vienāda stiepes ātruma vecākai gumijai ir mazāks. Lielāka viskozitāte un īsāks laiks
nozīmē mazāku dempfera elementa deformāciju.

3 .1 3 . Š ļ ūd e s p ā r ba u žu r e z u l t ā ti u n to a n a l īz e
Eksperimentāli ir konstatēts, ka gumijai Nr.14 deformāciju ε atkarībā no laika t
šļūdē konstanta stiepes spēka iedarbībā, ja t≥t0 , labi var aproksimēt ar vienādojumiem
(2.40):
c
ε = ε 0 ⋅ 1 + b ⋅ t − t0  ,



(3.35)

kur ε 0 - deformācija laika momentā t 0 ; b, c - konstantes, un (2.43):
ε = ε 0 + a ⋅ lg

t
,
t0

(3.36)

kur a - konstante. Šļūdes pārbaužu rezultāti gumijai Nr.14, kas nav pakļauta mākslīgai
novecošanai, skatāmi 3.33. un 3.34.attēlos. Šajos attēlos dotos grafikus nosauksim par
šļūdes diagrammām. 3.33.attēlā šļūdes diagramma ļauj noteikt deformāciju jebkurā
interesējošā laika momentā jebkurai patvaļīgai stiepes slodzei, kas atrodas robežās
starp 8,19 un 13,49MPa (attiecībā pret šķērsgriezuma laukumu nedeformētā stāvoklī),
ja parauga noslogošana ir notikusi ar ātrumu w=0,10m/s. Priekš tā nepieciešams,
ievērojot attālumu un atbilstošo spriegumu proporcijas starp esošajām 5 līknēm,
paralēli tām novilkt sesto līkni, kas atbilst interesējošai stiepes slodzei. Šļūdes
diagramma dod iespēju noteikt arī parauga kalpošanas laiku t * dotās stiepes slodzes
ietekmē. To raksturo raustītā līnija eksperimentālo līkņu labajā malā. Pēc šīs
diagrammas var

novērtēt arī pilnīgas noslogošanas momentam t 0
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atbilstošo

deformāciju ε0 , ko nosaka līkņu krustpunkts ar vertikālu raustīto līniju, kas atbilst laika
momentam t0 , 3.33.attēlā dotās diagrammas kreisajā pusē.

3.33.att. Deformācijas atkarība no laika gumijai Nr.14 šļūdē pie dažādām stiepes
slodzēm.
Noslogošanas ātrums w=0,10m/s; ar punktiem attēloti eksperimentālie dati, ar līnijām - aproksimējošo
funkciju (3.36) grafiki; mērījumu relatīvā kļūda: deformācijai - 1,2%, spriegumam - 6,8%; ar raustīto
līniju eksperimentālo līkņu labajā malā parādīts kalpošanas laiks t * pie dotās stiepes slodzes; raustītā
vertikālā līnija diagrammas kreisajā pusē nosaka pilnīgas noslogošanas momentu t 0 un tam atbilstošās
deformācijas ε0 ; spriegums uzdots attiecībā pret laukumu nedeformētā stāvoklī; šļūdes pārbaužu
temperatūra 15 0 C

Ja noslogošanas ātrums w mainās, tad diagrammā izmainās šļūdes raksturlīkņu
slīpums. Par to liecina 3.34.attēlā dotās šļūdes raksturlīknes pie diviem dažādiem
aptuveni 100 reizes atšķirīgiem noslogošanas ātrumiem: w=0,10m/s un w=0,96mm/s.
Eksperimentālo datu aproksimācija ir veikta ar funkcijas (3.36), kad w=0,10m/s
(taisnās paralēlās līnijas), un funkcijas (3.35), kad w=0,96mm/s (līknes diagrammas
vidusdaļā), palīdzību. Salīdzinot abus aproksimācijas variantus, var secināt, ka
funkcija (3.35) dod labākus rezultātus nekā (3.36) sākotnējiem laika momentiem pēc
pilnīgas noslogošanas; vēlākiem laika posmiem aproksimācijas kvalitāte ir aptuveni
vienāda. No 3.34.attēlā dotās diagrammas redzams, ka gumijas parauga parametri
šļūdē - deformācija, maksimālā deformācija, kalpošanas laiks - ir būtiski atkarīgi kā no
stiepes slodzes, tā arī no noslogošanas ātruma. Var secināt, ja divos šļūdes pārbaudes
gadījumos slodze ir nemainīga (viens un tas pats σ 0 ), tad tajā gadījumā, kur būs
mazāks noslogošanas ātrums, parauga deformācija konkrētā laika momentā būs
mazāka, maksimālā deformācija - mazāka, deformācijas ātrums un kalpošanas laiks lielāki. Tātad, lai paraugs šļūdē kalpotu ilgāk, tas jānoslogo ar pēc iespējas mazāku
ātrumu.
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3.34.att. Deformācijas atkarība no laika gumijai Nr.14 šļūdē pie dažādām stiepes
slodzēm un diviem dažādiem noslogošanas ar ātrumiem.
Noslogošanas ātrumi: w=0,10m/s (rombi, taisnās paralēlās līnijas) un w=0,96mm/s (kvadrāti, līknes
diagrammas vidusdaļā); ar punktiem attēloti eksperimentālie dati, ar līnijām - aproksimējošo funkciju
((3.36) - taisnās līnijas, (3.35) - līknes) grafiki; mērījumu relatīvā kļūda: deformācijai - 1,2%;
spriegumam - 6,8%; ar raustīto līniju eksperimentālo līkņu labajā malā parādīts kalpošanas laiks t* pie
dotās stiepes slodzes un noslogošanas ātruma w=0,10m/s; spriegums uzdots attiecībā pret laukumu
nedeformētā stāvoklī; šļūdes pārbaužu temperatūra 15 0C

3 .1 4 . G u m i ja s e l e k tr i s ko ī p a šī b u m a i ņ a s n o v e c o š a na s p r o c e s ā
p ē t īj u m i
Īpatnējās pretestības izmaiņas dažādiem gumijas veidiem atkarībā no karsēšanas
laika termostatā gaisā 100 0 C un 125 0 C temperatūrā dotas 3.35. - 3.42.attēlā un
6.pielikumā. Blakus katram eksperimentālajam punktam ir atliktas mērījumu kļūdu
intervāla robežvērtības.

3.35.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
gumijai Nr.1 novecošanas laikā
100 0 C temperatūrā.

3.36.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
gumijai Nr.1 novecošanas laikā
100 0 C temperatūrā.

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189,
spriegums - 6V

Mērījumi veikti ar Sefelec megaommetru
Megohmmetre M1500P, spriegums - 1000V
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3.37.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
gumijai Nr.3 novecošanas laikā
100 0 C un 125 0 C temperatūrā.

3.38.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
gumijai Nr.4 novecošanas laikā
100 0 C un 125 0 C temperatūrā.

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189

3.39.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
gumijai Nr.5 novecošanas laikā
100 0 C temperatūrā.

3.40.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
gumijai Nr.9 novecošanas laikā
100 0 C un 125 0 C temperatūrā.

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189

3.41.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
gumijai Nr.11 novecošanas laikā
100 0 C temperatūrā.

3.42.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
gumijai Nr.14 novecošanas laikā
100 0 C temperatūrā.

Mērījumi veikti ar Sefelec megaommetru
Megohmmetre M1500P

Mērījumi veikti ar Sefelec megaommetru
Megohmmetre M1500P
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Analizēsim iegūtos īpatnējās pretestības rezultātus. No tiem var secināt, ka
dažādu gumiju elektriskās īpašības mainās ļoti plašā diapazonā - ir vadītāji (diapazons
Ω .m, gumija Nr.3, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.10, Nr.12), pusvadītāji (diapazons
kΩ. m, gumija Nr.4) un izolatori (diapazons MΩ. m un GΩ. m, gumija Nr.1, Nr.11,
Nr.13, Nr.14). Ir konstatēts, ka novecošanas procesā atsevišķiem gumijas veidiem
(Nr.1, Nr.3, Nr5, Nr.7, Nr.11, Nr.12) pretestība palielinās, citiem - samazinās (Nr.4,
Nr.6, Nr.9, Nr.13, Nr.14), vēl citiem - pretestība dažādos novecošanas laika periodos
gan palielinās, gan samazinās (Nr.8, Nr.10). Noteicošais šajā procesā ir gumijas
sastāvs. Pretestības samazināšanos pirmajā tuvinājumā varētu izskaidrot ar to, ka
vulkanizācijas laikā neizreaģējusī pildvielas daļa novecošanas procesā izveido biezāku
pildvielas tīklu, rodas vairāk šķērssaišu, kuras satuvina kopā atomus (vairumā
gadījumu tie oglekļa atomi), tāpēc elektronu pāreja no viena atoma pie otra kļūst
vieglāka,

kā

rezultātā

gumijas

elektriskā

vadītspēja uzlabojas.

Savukārt,

ja

vulkanizācijas laikā pildviela ir izreaģējusi, t.i., pildvielas atomi ir sasaistījusies savā
starpā un ar kaučuka molekulām, tad novecošanas procesā dominējošie ir destrukcijas
procesi, kuri izārda pildvielas tīklu, tādā veidā apgrūtina elektronu pārvietošanos
gumijā. Rezultātā novecošanas procesā elektriskā pretestība palielinās. Jāatzīmē, ka
dotais izskaidrojums ir ļoti virspusējs, jo, paliekot biezākam pildvielas tīklam,
jāsamazinās elektriskajai pretestībai un jāpalielinās cietībai. Savukārt, sabrūkot
pildvielas tīklam, elektriskajai pretestībai ir jāpalielinās, bet cietībai - jāsamazinās.
Salīdzinot īpatnējās pretestības un cietības (3.9.nodaļa) izmaiņas novecošanas procesā,
šādu viennozīmīgu sakarību (lielāka cietība, mazāka elektriskā pretestība) starp šiem
parametriem visiem gumijas veidiem nevar atrast. Tāpēc jāsecina, ka šo parametru
izmaiņas novecošanas procesā mehānisms ir pietiekoši sarežģīts, tā izskaidrošanai
pilnībā būtu jāzina gumijas sastāvs un iekšējā struktūra. Dotajā darbā šis jautājums
tālāk netiek risināts.
Gumijas īpatnējās pretestības noteikšanā svarīga ir mērīšanas metode. Darbā tiek
izmantots multimetrs Fluke 189 ar barošanas spriegumu 6V un Sefelec megaommetrs
Megohmmetre M1500P, kurš testēšanas brīdī nodrošina 1000V līdzspriegumu.
Mērījumi ir veikti laika momentā 5±1s pēc sprieguma pielikšanas elektrodiem. Vienam
un tam pašam gumijas veidam ar abiem mērinstrumentiem ir iegūti stipri atšķirīgi
rezultāti (skatīt. 3.35. un 3.36.attēlu gumijai Nr.1, kā arī - 6.pielikumu gumijai Nr.11
un gumijai Nr.13). Ir konstatēts, ka ar multimetru Fluke 189 izmērītā īpatnējās
pretestības vērtība ir lielāka nekā tā, ko iegūst ar megaommetru M1500P.
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Izskaidrojums faktam par atšķirīgajiem mērījumu rezultātiem varētu būt saistīts ar to,
ka liela sprieguma (1000V) gadījumā gumijā izveidojas jauni elektronu pārvietošanās
ceļi. Piemēram, spēcīgā ārējā elektriskā lauka ietekmē notiek molekulu pagriešanās,
polarizēšanās vai tamlīdzīgi procesi, kuru rezultātā atomi satuvojas un elektroniem
parādās jaunas pārvietošanās iespējas gumijā. Dielektriķim iespējama tilpuma un
virsmas elektrovadītspēja [56]. Zemā spriegumā (6V) noteicošā ir tilpuma vadītspēja,
bet augstā spriegumā (1000V) parādās virsmas efekti, kuri samazina kopējo elektrisko
pretestību. Neskatoties uz atšķirīgajiem skaitliskiem rezultātiem, ar abām mērīšanas
metodēm gumijām Nr.1 un Nr.11 tiek konstatēta pretestības palielināšanās, bet gumijai
Nr.13 - pretestības pazemināšanās novecošanas procesā. Tas fakts, ka, mērot ar Fluke
189, starp sudraba elektrodiem un tiem piespiestajiem metāla kontaktiem ir sausa vide,
bet, mērot ar Megohmmetre M1500P, starpā ir šķidras sudraba lakas piliens, nevar
būtiski ietekmēt rezultātus, kuru skaitliskās vērtības mērāmas MΩ, jo izžuvušas
sudraba lakas elektrodu pretestība starp diviem diametrāli pretējiem punktiem to malās
nepārsniedz 50Ω.
Ir noskaidrots, ka paaugstinātā novecošanas temperatūrā īpatnējās pretestības
izmaiņas tempi ir ātrāki (skatīt 3.37. attēlu gumijai Nr.3, 3.38.attēlu gumijai Nr.4,
3.40.attēlu gumijai Nr.9).
Eksperimentāli tiek noteikta pretestība starp diviem planāriem elektrodiem, kuri
ar sudraba lakas palīdzību ir uzklāti uz vieglā automobiļu riepu Michelin Green Energy
(gumija Nr.16) un Good/Year Vectr5 (gumija Nr.17) bortiem. Katra elektroda izmēri
50×7 mm. Tie novietoti paralēli garākajām malām 5mm attālumā viens no otra riepas
ārpusē uz gludas attīrītas virsmas. Pretestības mērījumi tiek veikti jaunai un 1
diennakti 125 0 C temperatūrā novecojušai gumijai, izmantojot multimetru Fluke 189.
Mērījumu rezultāti doti 3.43. un 3.44.attēlā.
Michelin riepu elektriskā pretestība novecošanas procesā palielinās, Good/Year
riepu pretestība - samazinās. Jāatzīmē, ka 3.44. attēlā dotās pretestības vērtība, kura
atbilst jaunai gumijai (t=0) precīzi nav noteikta, jo multimetrs Fluke 189 dod iespēju
mērīt pretestību tikai līdz 550MΩ. Reālā pretestība šo vērtību pārsniedz, tāpēc
3.44.attēlā parādīta tikai pretestības izmaiņas tendence novecošanas procesā.
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3.43.att. Pretestības izmaiņa gumijai
Nr.16 novecošanas laikā
125 0 C temperatūrā.

3.44.att. Pretestības izmaiņa gumijai
Nr.17 novecošanas laikā
125 0 C temperatūrā.

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189

Relatīvās dielektriskās caurlaidības izmaiņas dažādiem gumijas veidiem atkarībā
no

karsēšanas

laika

termostatā

gaisā

100 0 C

un

125 0 C

temperatūrā

dotas

3.45. - 3.48.attēlos un 6.pielikumā. Kapacitātes mērījumi veikti ar multimetru Fluke
189.

3.45.att. Relatīvās dielektriskās
caurlaidības izmaiņa gumijai Nr.1
novecošanas laikā 100 0 C temperatūrā

3.46.att. Relatīvās dielektriskās
caurlaidības izmaiņa gumijai Nr.4
novecošanas laikā 100 0 C temperatūrā

3.47.att. Relatīvās dielektriskās
caurlaidības izmaiņa gumijai Nr.11
novecošanas laikā 100 0 C temperatūrā

3.48.att. Relatīvās dielektriskās
caurlaidības izmaiņa gumijai Nr.14
novecošanas laikā 100 0 C temperatūrā
112

Dielektrisko caurlaidību var noteikt tikai gumijām, kuras var uzskatīt par
izolatoriem. Vadītāju un pusvadītāju gadījumā dielektriskās caurlaidības vērtības sāk
tiekties uz bezgalību, piemēram, gumijai Nr.4 (skatīt 3.46.attēlu). Tāpēc elektrovadošu
gumiju gadījumā zūd jēga dielektriskās caurlaidības mērījumiem. Izmērīt šādas
gumijas kondensatora kapacitāti, lai noteiktu dielektrisko caurlaidību, ar darbā
izmantotajām metodēm kļūst neiespējami. Ir konstatēts, ka atsevišķiem gumijas
veidiem novecošanas procesā dielektriskā caurlaidība pieaug (gumija Nr.4, Nr.13,
Nr.14), citiem - samazinās (gumija Nr.1 un Nr.11). Jo augstāka novecošanas
temperatūra, jo ātrāki dielektriskās caurlaidības izmaiņas tempi (skatīt 6.pielikumu,
gumija Nr.13).
Salīdzinot dielektriskās caurlaidības un īpatnējās pretestības izmaiņu tendences
novecošanas procesā gumijām Nr.1, Nr.4, Nr.11, Nr.13 un Nr.14, var secināt, ka abu
fizikālo lielumu izmaiņas ir pretējas: ja īpatnējā pretestība samazinās, tad dielektriskā
caurlaidība pieaug, un otrādi. Tāpēc mehānisko īpašību noteikšanas un prognozēšanas
metodikās, kurās tiek izmantoti elektriskie mērījumi, var rīkoties šādi: ja gumija labi
vada elektrisko strāvu (īpatnējā pretestība mērāma Ω⋅m, kΩ⋅m), tad jāizmanto
īpatnējās pretestības mērījumi, ja gumija ir izolators (īpatnējā pretestība mērāma
MΩ⋅m, GΩ⋅m), tad nepieciešams izmantot dielektriskās caurlaidības mērījumus. Šādos
gadījumos mērījumu veikšanai pietiek ar nelieliem (līdz 10V) spriegumiem.
Eksperimentāli tiek noteikta kapacitāte planāram kondensatoram, kura elektrodi ar
sudraba lakas palīdzību ir uzklāti uz vieglā automobiļu riepu Michelin Green Energy (gumija
Nr.16) un Good/Year Vectr5 (gumija Nr.17) bortiem. Katra elektroda izmēri 50×7 mm. Tie
novietoti paralēli garākajām malām 5mm attālumā viens no otra riepas ārpusē uz gludas
attīrītas virsmas. Kapacitātes mērījumi tiek veikti jaunai un 1 diennakti 1250C temperatūrā
novecojušai gumijai, izmantojot multimetru Fluke 189. Mērījumu rezultāti doti 3.49. un
3.50.attēlā. Tā kā dielektriskā caurlaidība ir proporcionāla kondensatora kapacitātei, tad no
iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka gumijām Nr.16. un Nr.17. dielektriskā caurlaidība
novecošanas procesā samazinās. Salīdzinot 3.44.attēlā un 3.50.attēla dotos rezultātus,
redzams, ka gumijai Nr.17 sakarība - īpatnējā pretestība samazinās, dielektriskā caurlaidība
pieaug - nav spēkā.
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3.49.att. Kapacitātes izmaiņa novecošanas 3.50.att. Kapacitātes izmaiņa novecošanas
laikā 125 0 C temperatūrā planāram gumijas laikā 125 0 C temperatūrā planāram gumijas
Nr.16 kondensatoram
Nr.17 kondensatoram
Apskatīsim mērījumu rezultātus, kurus iegūst, izmantojot kapacitatīvos sensorus
(skatīt 3.5.nodaļu). Sensors ar konstanta spēka palīdzību tiek piespiests pie automobiļa
riepas sānu borta gludās virsmas. Laika momentā t=2±1s pēc piespiešanas ar
multimetru Fluke189 nolasa sensora kapacitāti C. Pēc tam sensoru noņem no riepas un
atkal nolasa tā kapacitāti C 0 . Aprēķina kapacitātes pieaugumu, ko rada gumija
salīdzinājumā ar gaisu:
ΔC=C-C0 .

(3.37)

Vienai un tai pašai riepai mērījumus atkārto 20 dažādās vietās pa perimetru, aprēķina
ΔC vidējo. Mērījumu rezultāti vieglā automobiļa riepu Michelin Green Energy bortiem
(gumija Nr.16) doti 3.51. un 3.52.attēlā. 3.51.attēls atbilst gadījumam, kad
kapacitatīvais sensors ar konstantu spēku tiek piespiests pie 2mm biezas plātnes, kura
ir izslīpēta no dotās riepas sānu borta materiāla. 3.52.attēls atbilst gadījumam, kad
sensors tiek piespiests pie dotās riepas sānu borta gludās virspuses. Mērījumi abos
gadījumos ir veikti jaunai gumijai un 1 dienu 125 0 C temperatūrā novecojušai gumijai
ar multimetru Fluke 189.
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3.51.att. Sensora kapacitātes pieaugums
ΔC=C-C0 gumijai Nr.16 atkarībā no
novecošanas laikā 125 0 C temperatūrā.

3.52.att. Sensora kapacitātes pieaugums
ΔC=C-C0 gumijai Nr.16 atkarībā no
novecošanas laikā 125 0 C temperatūrā.

C - sensora kapacitāte, kad tas piespiests pie 2mm
biezas gumijas plāksnītes, kura izslīpēta no
Michelin riepas borta, C 0 - sensora kapacitāte
gaisā

C - sensora kapacitāte, kad tas piespiests pie
Michelin riepas borta gludās virspuses,
C 0 - sensora kapacitāte gaisā

No iegūtajiem datiem redzams, ka dielektriskā caurlaidība no riepas borta izslīpētajai
gumijas plāksnītei ir mazāka nekā tā paša veida gumijai uz riepas virspuses.
Iespējamie iemesli varētu būt saistīti ar riepas sastāva un vulkanizācijas apstākļu
atšķirībām vienas un tās pašas riepas dažādās vietās vai arī ar to, ka plāksnīte
izgatavošanas laikā

slīpēšanas

procesā

sakarst.

Darbā

tālākais

šī

jautājuma

izskaidrojums netiek pētīts. Dotajam gumijas veidam (Nr.16) abos gadījumos ir spēkā
tendence - vecāka gumija, mazāka dielektriskā caurlaidība.
Dielektriskie mērījumi, izmantojot kapacitatīvos sensorus un multimetru Fluke
189, tiek realizēti arī citiem vieglā automobiļa riepu tipiem: ziemas riepām Marshal
Power Grip (gumija Nr.18), vasaras riepām Pirelli P400 Touring (gumija Nr.19) un
Pirelli P3000 Energy (gumija Nr.20). Mērījumos izmantojamo Marshal ziemas riepu
skaits - 4, aptuvenais izgatavošanas datums - 12.07.1999.; Pirelli400 vasaras riepu
skaits - 2, izgatavošanas datums - 01.12.1999.; Pirelli3000 vasaras riepu skaits - 2,
izgatavošanas datums - 01.03.2004. Mērījumi tiek veikti laika posmā no 11.04.2004.
līdz 21.11.2004. Tiek mērīts sensora kapacitātes pieaugums ΔC atkarībā no riepas
kalpošanas laika (Pirelli) vai glabāšanas laika noliktavā (Marshal). Konstatēts, ka
novecošanas laikā eksperimentos izmantoto riepu dielektriskā caurlaidība (sensora
kapacitātes izmaiņa ∆C) samazinās. Rezultāti doti 3.53. - 3.55.attēlā. Katram punktam
3.53. un 3.54.attēlā atbilst 40 mērījumi, 3.55.attēlā - 80 mērījumi. Attēlos ir uzdoti arī
mērījuma kļūdu intervāli. Ar nepārtrauktām līknēm parādīti aproksimējošo funkciju
grafiki. Mērījumi tiek veikti ar diviem dažādiem sensoriem - 1. un 2. Apkārtējās vides
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apstākļi eksperimentu veikšanas laikā mainās plašā diapazonā: temperatūra -4...
+26 0 C, mitrums 60... 100%. Konstatēts, ka jūtamu iespaidu uz rezultātu kopainu tie
neatstāj. Ir noskaidrots, ka mērījumus nedrīkst veikt uz slapjām riepām, jo tad ΔC
palielinās desmitiem reižu un kapacitāte laika gaitā turpina gandrīz neierobežoti
pieaugt. Novērots, ja gumijas temperatūra palielinās, tad kapacitāte pieaug. Taču šie
efekti nav būtiski (mazāki par gadījuma kļūdu) pie temperatūrām, kuras zemākas par
30 0 C. Metāla klātbūtne (piemēram, riepas kords) sensora rādījumus praktiski
neietekmē. Doto faktu var pārbaudīt šādā vienkāršā eksperimentā: sensors tiek
piespiests pie 2mm biezas gumijas plātnes, kura novietota 1) uz dielektriķa virsmas, 2)
uz tērauda plāksnes. Abos gadījumos sensora kapacitātes rādījumi ir vienādi.
Eksperimentos izmantotās riepas Pirelli400 ir 4,5 gadi vecākas nekā Pirelli3000.
Tiek pieņemts, ka abiem riepu veidiem sānu bortos ir aptuveni vienāds ķīmiskais
sastāvs. Šādā gadījumā riepas Pirelli400 un Pirelli3000 raksturojošo lielumu ΔC
atkarībā no novecošanas laika var attēlot vienā grafikā (3.56.attēls). Tas dod iespēju
izsekot Pirelli riepu novecošanas procesam aptuveni 5 gadu garumā. 3.53. un
3.54.attēla arguments τ nozīmē novecošanas laiku, kāds pagājis kopš pirmā mērījuma
veikšanas. Savukārt 3.56.attēlā tiek uzrādīts globālais laiks t, kāds pagājis kopš riepas
izgatavošanas.

3.53.att. Sensora kapacitātes pieauguma
ΔC izmaiņa vasaras riepām Pirelli3000
normālos ekspluatācijas apstākļos

3.54.att. Sensora kapacitātes pieauguma
ΔC izmaiņa vasaras riepām Pirelli400
normālos ekspluatācijas apstākļos
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3.56.att. Sensora kapacitātes pieauguma ΔC
izmaiņa Pirelli riepām ilgstošā novecošanas
procesā normālos ekspluatācijas apstākļos

3.55.att. Sensora kapacitātes
pieauguma ΔC izmaiņa ziemas riepām
Marshal, atrodoties noliktavas
apstākļos

Konstatēts, ka sensora kapacitātes pieaugumu ΔC (mērvienība - pF) riepām
Pirelli400 un Pirelli3000 atkarībā no novecošanas laika t (mērvienība - diennaktis), var
aproksimēt ar vienu un to pašu funkciju:

[

∆C = C 0 ⋅ exp − C1 ⋅ (t − t 0 )

C2

],

(3.38)

kur t0 - laiks (dienās) no riepu Pirelli 3000 izgatavošanas līdz mērījumu sākumam; C0 ,
C 1 , C2 - konstantes. 1.sensoram: C 0 =28,4pF, C 1 =0,089, C 2 =0,19, t0 =47dienas.
2.sensoram: C 0 =21,4pF, C1 =0,126, C2 =0,19, t 0 =48dienas. Koeficienti C 1 un C 2 tiek
noteikti, izmantojot mazāko kvadrātu metodi, vienlaicīgi ievērojot lieluma ∆C
eksperimentālos datus abiem riepu veidiem (Pirelli3000 un Pirelli400). Aproksimācijas
kvalitātes raksturošanai 3.56.attēlā blakus līknēm ir uzdotas determinācijas koeficientu
R 2 vērtības. Šīs pašas aproksimējošās funkcijas grafiki kā nepārtrauktas līknes ir
redzamas arī 3.53. un 3.54.attēlos, kurus var uzskatīt par 3.56.attēlā redzamo četru
eksperimentālo punktu kopu palielinājumu.
Riepām Marshal sensora kapacitātes pieaugumu ΔC atkarībā no glabāšanas laika
var aproksimēt ar lineāru funkciju :
∆C = −0, 0284 ⋅ t + 15, 09 .

(3.39)

Iespējams, ka ilgākā laika periodā ΔC izmaiņai novecošanas procesā lineāra sakarība
nav spēkā.
Konstatēts, ka Pirelli un Marshal riepām novecošanas procesā dielektriskā
caurlaidība (respektīvi, ΔC) samazinās. Samazināšanās tempi ir ātrāki ziemas un
jaunām riepām. Tā kā novecošanas procesā mainās arī gumijas mehāniskie parametri,
tad var meklēt funkcionālas sakarības starp mehāniskiem raksturlielumiem un
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elektrisko lielumu ΔC. Pēc dielektrisko caurlaidību raksturojošā lieluma ΔC vērtības
var spriest par gumijas novecojuma pakāpi, par tās mehāniskajām īpašībām dotajā
laika momentā un riepu perspektīvo kalpošanas ilgumu.
Darbā mērījumi tiek veikti mehāniski visvājākajā riepas vietā - uz sānu bortiem.
Dotās metodes izmantošana paver iespēju noteikt ekspluatācijai nederīgas riepas, kuru
ārējais vizuālais izskats var būt arī labs. Šī metode dod iespēju konkrētā gumijas
izstrādājumā noteikt tos apgabalus, kuri ir novecojuši visvairāk. Ļoti svarīgi, lai
izstrādājumam visās vietās būtu vienāds gumijas sastāvs un vienādi vulkanizācijas
nosacījumi. Pretējā gadījumā elektriskie mērījumi dažādās vietās var stipri atšķirties.
Riepu ražotāji kopā ar gatavo produkciju varētu piedāvāt datus par riepu mehāniskā
stāvokļa diagnosticēšanu, izmantojot elektriskos mērījumus. Piemēram, varētu
piedāvāt standartizētus kapacitatīvos sensorus. Ja to kapacitāte kļūst mazāka par
noteiktu kritisko vērtību, tad riepa ir jāuzskata par nederīgu. Šādus sensorus varētu
iestrādāt riepā tās ražošanas procesā. Riepas vulkanizācijas laikā būtu iespējams
nodrošināt ļoti labu kontaktu starp gumiju un sensora elektrodiem. Tas atļautu sensora
izmērus padarīt nelielus, bet to skaitu riepā - palielināt. Sensoru kapacitātes kontroli
varētu veikt manuāli vai arī automātiski.
Dielektriskās caurlaidības pētījumi, kuros lieto kapacitatīvos sensorus, tiek veikti
arī gumijai Nr.4. Vienlaicīgi tiek noskaidrotas mehānisko parametru un dielektriskās
caurlaidības izmaiņas novecošanas procesā. Rezultāti apkopoti literatūrā [55]. Šim
gumijas veidam ir pētīta arī lieluma ΔC izmaiņa atkarībā no laika pēc mākslīgās
novecošanas beigām. Pētījumu rezultāti doti 3.57.attēlā. Ja gumiju karsē salīdzinoši
neilgu laiku, piemēram, 15h 100 0 C temperatūrā, tad tās dielektriskā caurlaidība pēc
mākslīgās novecošanas beigām krasi pieaug. Pēc tam dielektriskā caurlaidība
pakāpeniski samazinās un ilgstošā laika periodā (eksperimentos tie ir 5...8 mēneši)
sasniedz sākotnējo vērtību. Tas nozīmē, ja šāda likumsakarība ir spēkā arī riepās
izmantotajai gumijai, tad dielektriskajiem mērījumiem ir jēga tikai tādā gadījumā, ja
riepa ekspluatācijas vai glabāšanas laikā nav bijusi pakļauta augstu temperatūru
iedarbībai. Pretējā gadījumā tiks iegūti maldīgi rezultāti par riepas mehānisko īpašību
atbilstību dielektriskā caurlaidības vērtībām.
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3.57.att. ΔC izmaiņa gumijai Nr.4
atkarībā no novecošanas laika 100 0 C
temperatūrā dažādiem laika momentiem
kopš mākslīgās novecošanas beigām.
Mērījumi veikti normālos klimatiskos apstākļos
ar multimetru Fluke 189. Vienam punktam
atbilst 40 mērījumi

3.58.att. Gumijas Nr.14 kondensatora
kapacitātes izmaiņa mērīšanas laikā.
Kondensatoru veido gumija ar biezumu 2mm un
divpusējie dzīvsudraba elektrodi ar rādiusu 55mm.
Mērījumi veikti normālos klimatiskos apstākļos ar
firmas Wavetek kapacitātes un pretestības mērītāju
CR50

Eksperimentāli ir konstatēts, ka kapacitāte kondensatoram, kuru veido gumija ar
uzklātiem uz tās elektrodiem, mērīšanas laika gaitā gandrīz neierobežoti palielinās
(skatīt 3.58.attēlu). Ir novērots, ka pat pēc 6 stundu ilgiem mērījumiem kapacitātes
pieaugšana turpinās. Kapacitātes pieaugums ir novērojams dažādām gumijām un
dažādiem elektrodu veidiem. Tāpēc dielektriskie mērījumi jāveic fiksētā laika intervālā
kopš sprieguma (kapacitātes mērītāja) pieslēgšanas elektrodiem.
Gumijām Nr.4 un Nr.14 ir uzņemtas dielektriskās caurlaidības frekvenču
raksturlīknes (skatīt 3.59. un 3.60.attēlu). Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādā
frekvenču diapazonā ir izdevīgāk mērīt dielektrisko caurlaidību. Eksperimentos tiek
izmantoti divpusējie dzīvsudraba elektrodi un 3.5.attēlā dotā elektriskā shēma.
Konstatēts, ka dielektriskajai caurlaidībai vislielākās vērtības ir zemu elektriskā lauka
frekvenču apgabalā (<100Hz). Noskaidrots, ka abiem gumijas veidiem eksistē savs
dielektriskās caurlaidības rezonanses maksimums: gumijai Nr.14 tas atbilst 1,15MHz,
gumijai Nr.4 - 0,75MHz). Izdevīgākie mērījumi ir pie tām frekvencēm, kurām ir
vislielākā dielektriskās caurlaidības skaitliskā vērtība, jo tad ir vismazākā mērījumu
relatīvā kļūda. Tā kā augstfrekvences mērījumi (MHz apgabalā) ir saistīti ar zināmām
tehniskām grūtībām, tad secinām, ka dielektriskās caurlaidības mērījumiem optimālas
ir zemās frekvences - līdz 100Hz.
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3.59.att. Dielektriskās caurlaidības frekvenču raksturlīknes gumijai Nr.14, atbilstoši
dažādiem mākslīgās novecošanas 120 0 C temperatūrā laikiem.
Mērījumi veikti normālos klimatiskos apstākļos

3.60.att. Dielektriskās caurlaidības frekvenču raksturlīknes gumijai Nr.4,
kura nav pakļauta mākslīgajai novecošanai.
Mērījumi veikti normālos klimatiskos apstākļos

3 .1 5 . G u m ij a s i n f r a sa r k a n o st a r u ca u r l a i d ī b a s m a i ņa s
n o v e c o š a n a s p ro c e s ā p ē tī j u m i
Gumijas infrasarkano (IS) staru caurlaidības T mērījumi tiek veikti ar Perkin
Elmer FT-IR Spectrum 1000 spektrometru. Eksperimentāli iegūto optiskās caurlaidības
spektru piemēri gumijai Nr.1, kurai ir dažādas novecojuma pakāpes (0d. - jauna
gumija, 1d. - vienu dienu, 3d. - trīs dienas un 7d. - septiņas dienas 100 0 C temperatūrā
novecojusi gumija), doti 3.61.attēlā. Izmantoto frekvenču diapazons - 550...4000cm -1
ir pārāk plašs; tajā nevar pietiekoši precīzi veikt datu apstrādi. Tāpēc tiek izvēlēti
šaurāki frekvenču intervāli: 2600...3200cm -1 (skatīt 3.62.attēlu) un 1300...1600cm-1
(skatīt 3.63.attēlu). No spektriem tiek noteikta optiskās caurlaidības T skaitliskā
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vērtība, kura atbilst 1430 cm -1 un 2915cm -1 . Tiek izmērīta arī optiskās caurlaidības
starpība ΔT starp blakusesošām spektra virsotnēm un ielejām, piemēram, 3.62.attēlā
lielumam 2867cm -1 atbilst virsotne, lielumam 2915cm -1 - ieleja. Optiskās caurlaidības
T un optiskās caurlaidības starpības ΔT izmaiņas novecošanas paaugstinātā
temperatūrā

procesā

dažādiem

gumijas

veidiem

dotas 3.64. - 3.69.attēlos

un

7.pielikumā. No iegūtajiem datiem redzams, ka IS staru caurlaidība pie 2915cm -1
novecošanas procesā 100 0 C vai 125 0 C temperatūrā vieniem gumijas veidiem (gumija
Nr.1, Nr.3, Nr.6) samazinās, citiem - palielinās (gumija Nr.4), vēl citiem - atsevišķos
novecošanas laika periodos gan palielinās, gan samazinās (gumija Nr.5, Nr.14) vai arī
nemainās mērījuma kļūdu robežās (gumija Nr.17). IS caurlaidība pie 1430 cm -1
novecošanas procesā gumijām Nr.3, Nr5, Nr.6, Nr.17 samazinās, gumijām Nr.1, Nr.4,
Nr.14 - gan palielinās, gan samazinās. Ja mehāniskās īpašības novecošanas procesā vai
nu tikai pieaug, vai arī tikai samazinās, tad optiskās caurlaidības T izmaiņas
mehānisko īpašību noteikšanai vai prognozēšanai var izmantot pie nosacījuma, ka T
vērtības novecošanas laikā arī vai nu palielinās, vai nu tikai samazinās. Gadījumos,
kad optiskā caurlaidība gan samazinās, gan pieaug, var lietot optiskās caurlaidības
starpības ΔT starp blakusesošām spektra virsotnēm un ielejām mērījumus. Piemēram,
gumijai Nr.1 pie 1430cm -1 optiskā caurlaidība T novecošanas sākuma periodā
palielinās, tad samazinās (skatīt 3.65.attēlu). Līdz ar to izmantot šos datus, lai
prognozētu mehāniskās īpašības, ir problemātiski. Toties optiskās caurlaidības starpība
ΔT starp IS staru spektra maksimumu 1384 cm -1 un spektra minimumu 1430 cm -1 visā
novecošanas procesa laikā samazinās (skatīt 3.67.attēlu), tāpēc šī parametra izmaiņas
var lietot mehānisko īpašību prognozēšanai. T mērījumu aizstāšana ar ΔT mērījumiem
attaisno sevi arī gumijas Nr.14 gadījumā. Dotajai gumijai T vērtības pie 2915cm -1 un
pie 1430 cm -1 (skatīt 7.pielikumu) novecošanas procesa sākumā samazinās, pēc tam palielinās. Tāpēc izmantot optiskās caurlaidības T mērījumus, lai noteiktu mehāniskos
raksturlielumus, kuri visu novecošanas laiku tikai pieaug (kā cietība), vai tikai
samazinās (kā maksimālā deformācija un izturības robeža), nav iespējams. Toties ΔT
gumijai Nr.14 starp maksimumam 2867cm -1 un minimumam 2848cm -1 atbilstošajām T
vērtībām novecošanas procesā tikai samazinās (skatīt 3.69.attēlu), tāpēc šis optiskais
lielums ir izmantojams mehānisko īpašību prognozēšanai.
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3.61.att. IS staru caurlaidības spektrs 0, 1, 3, 7 dienas 100 0 C temperatūrā
novecojušai gumijai Nr.1
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3.62.att. IS staru caurlaidības spektrs 0, 1, 3, 7 dienas 100 0 C temperatūrā
novecojušai gumijai Nr.1
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3.63.att. IS staru caurlaidības spektrs 0, 1, 3, 7 dienas 100 0 C temperatūrā
novecojušai gumijai Nr.1

124

3.64.att. IS staru caurlaidības pie
2915cm -1 izmaiņa novecošanas laikā
100 0 C temperatūrā gumijai Nr.1

3.65.att. IS staru caurlaidības pie
1430cm -1 izmaiņa novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.1

3.67.att. IS staru caurlaidību starpības
pie 1384cm -1 un 1430cm -1 izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C temperatūrā
gumijai Nr.1

3.66.att. IS staru caurlaidību starpības
pie 2867cm -1 un 2915cm -1 izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C temperatūrā
gumijai Nr.1

3.68.att. IS staru caurlaidības pie 2915cm -1
izmaiņa novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.4
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3.69.att. IS staru caurlaidību starpības
pie 2867cm -1 un 2848cm -1 izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C temperatūrā
gumijai Nr.14

3 .1 6 . Sa k a r ī b u st a r p g um i j u r a k s tu r o j o ši e m m e h ā n i s k ie m ,
e le k t r i s k i e m u n o p t i s k i e m r a k s tu r l i e l u m ie m p ē t ī ju m i
3.9. - 3.12., 3.14., 3.15.nodaļās ir doti eksperimentāli iegūtie dati gumiju raksturojošo fizikālo lielumu atkarībai no novecošanas laika (0, 1, 3, 7 dienas) 100 0 C
temperatūrā.

Ir

noskaidrots,

ka

novecošanas

procesā

atsevišķiem

elastomēru

materiāliem vienlaicīgi mainās mehāniskie, elektriskie un optiskie parametri. Izslēdzot
no eksperimentālajiem datiem laiku, daļai pētījumos izmantoto gumiju tiek konstatētas
sakarības starp mehāniskiem, elektriskiem un optiskiem raksturlielumiem. Pētījumu
rezultāti doti 3.70. - 3.91.attēlos un 8.pielikumā. Grafikos atlikto punktu koordinātes
uz abscisu ass raksturo fizikālā lieluma eksperimentālo datu aproksimētās vērtības
(atsevišķos gadījumos, kur nav veikta datu aproksimācija, - vidējās vērtības), uz
ordinātu ass - eksperimentālās vērtības. Katrai eksperimentālajai vērtībai ir norādīts
mērījuma kļūdu intervāls. Eksperimentālie punkti grafikos uzskatāmības nolūkā ir
savienoti ar aptuvenu līkni. Matemātiska sakarība starp pētāmajiem lielumiem
(vairumā gadījumu) darbā netiek meklēta.
Nepieciešamības

gadījumā

aproksimējošās

funkcijas,

kura

saista

divus

interesējošos fizikālos lielumus, atrašana pēc eksperimentālajiem datiem nevar sagādāt
īpašas problēmas. Šīs nodaļas mērķis nav iegūt precīzas graduācijas līknes starp
interesējošiem fizikālajiem parametriem, bet gan - eksperimentāli pierādīt, ka eksistē
viennozīmīga sakarība starp gumijas mehāniskiem un elektriskiem vai optiskiem
raksturlielumiem, kuru var izmantot mehānisko parametru noteikšanai, veicot
elektriskos vai optiskos mērījumus. Svarīgi ir tas, lai katrai argumenta vērtībai grafikā
atbilstu viena vienīgā uz ordinātu ass atliktā fizikālā lieluma vērtība. Visos šajā
apakšnodaļā un 8.pielikumā dotajos grafikos minētais nosacījums izpildās. Tas paver
iespēju elastomēru mehānisko parametru noteikšanas metodikās izmantot elektriskos
vai optiskos mērījumus, kuru veikšana ir daudz vieglāk automatizējama un kuri ir
paraugu nesagraujoši. Daļai pētāmo gumiju ir noskaidrota arī sakarība starp maksimālo
deformāciju, izturības robežu un cietību. Šis fakts ļauj paraugu sagraujošās stiepes
pārbaudes aizstāt ar cietības mērījumiem, kurus salīdzinoši vienkārši var automatizēt.
Jāatzīmē, ka cietības mērīšana pētāmo paraugu daļēji bojā, tāpēc izdevīgāki tomēr ir
elektriskie vai optiskie mērījumi.
Sakarības starp cietību un elektriskiem, optiskiem lielumiem gumijai Nr.1 dotas
3.70. - 3.73.attēlos, citiem gumiju veidiem - 8.pielikumā.
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3.70.att. Sakarība starp cietību un relatīvo
dielektrisko caurlaidību gumijai Nr.1

3.71.att. Sakarība starp cietību un īpatnējo
pretestību gumijai Nr.1

3.72.att. Sakarība starp cietību un
IS staru optisko caurlaidību pie 2915cm -1
gumijai Nr.1

3.73.att. Sakarība starp cietību un
IS staru optiskās caurlaidības starpību pie
1384... 1430cm -1 gumijai Nr.1

Sakarības starp maksimālo deformāciju un elektriskiem, optiskiem lielumiem
gumijai Nr.1 dotas 3.74. - 3.77.attēlos, citiem gumiju veidiem - 8.pielikumā.

3.74.att. Sakarība starp maksimālo
deformāciju un relatīvo dielektrisko
caurlaidību gumijai Nr.1

3.75.att. Sakarība starp maksimālo
deformāciju un īpatnējo pretestību
gumijai Nr.1

127

3.76.att. Sakarība starp maksimālo
deformāciju un IS staru optisko
caurlaidību pie 2915cm-1 gumijai Nr.1

3.77.att. Sakarība starp maksimālo
deformāciju un IS staru optiskās
caurlaidības starpību pie 1384...1430cm -1
gumijai Nr.1

Sakarības starp izturības robežu un elektriskiem, optiskiem lielumiem gumijai Nr.1
dotas 3.78. - 3.81.attēlos, citiem gumiju veidiem - 8.pielikumā.

3.78.att. Sakarība starp izturības robežu
un relatīvo dielektrisko caurlaidību
gumijai Nr.1

3.79.att. Sakarība starp izturības robežu
un īpatnējo pretestību gumijai Nr.1

3.80.att. Sakarība starp izturības robežu
un IS staru optisko caurlaidību pie
2915cm -1 gumijai Nr.1

3.81.att. Sakarība starp izturības robežu
un IS staru optiskās caurlaidības starpību
pie 1384...1430cm -1 gumijai Nr.1
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Sakarības

starp

elastīgās

īpašības raksturojošiem

parametriem

q,

d

un

elektriskiem, optiskiem lielumiem gumijai Nr.1 dotas 3.82. - 3.89.attēlos, citiem
gumiju veidiem - 8.pielikumā.

3.82.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru q un relatīvo
dielektrisko caurlaidību gumijai Nr.1

3.83.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru d un relatīvo
dielektrisko caurlaidību gumijai Nr.1

3.84.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru q un īpatnējo
pretestību gumijai Nr.1

3.85.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru d un īpatnējo
pretestību gumijai Nr.1

3.86.att. Sakarība starp elastīgās
īpašības raksturojošo parametru q un IS
staru optisko caurlaidību pie 2915cm -1
gumijai Nr.1

3.87.att. Sakarība starp elastīgās
īpašības raksturojošo parametru d un IS
staru optisko caurlaidību pie 2915cm -1
gumijai Nr.1
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3.88.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru q un IS staru
optiskās caurlaidības starpību pie
1384...1430cm -1 gumijai Nr.1

3.89.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru d un IS staru
optiskās caurlaidības starpību pie
1384...1430cm -1 gumijai Nr.1

Sakarības starp maksimālo deformāciju, izturības robežu un cietību gumijai Nr.1
dotas 3.90., 3.91.attēlos, citiem gumiju veidiem - 8.pielikumā.

3.90.att. Sakarība starp maksimālo
deformāciju un cietību gumijai Nr.1

3.91.att. Sakarība starp izturības robežu
un cietību gumijai Nr.1

3 .1 7 . S e c i n ā ju m i n o e ks p e r i m e n tā l a j ie m p ē t ī ju m i e m
Gumijas novecošanas procesā mainās mehāniskās (cietība, izturības robeža,
maksimālā deformācija, stingums), elektriskās (dielektriskā caurlaidība, īpatnējā
pretestība) un optiskās (IS staru caurlaidība, IS staru caurlaidības starpība) īpašības.
Pastāv stohastiskas sakarības starp mehāniskiem un elektriskiem vai mehāniskiem un
optiskiem parametriem. Tas dod iespēju mehānisko pārbaužu vietā izmantot
elektriskos vai optiskos mērījumus.
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Stiepes raksturlīkņu aproksimāciju tiek rekomendēts veikt ar izteiksmi (3.34);
deformācijas aproksimācijai šļūdē konstanta stiepes spēka gadījumā apmierinošus
rezultātus dod izteiksme (3.35).
Šļūdes diagrammas (3.33., 3.34.attēls) pie konstantas stiepes slodzes un uzdota
noslogošanas ātruma var izmantot, lai prognozētu deformāciju interesējošā laika
momentā, maksimālo deformāciju un parauga kalpošanas laiku.
Izstrādāts tehniskais nodrošinājums un metodika dielektrisko mērījumu veikšanai
elastomēru materiāliem. Dielektriskie mērījumi jāveic standartizētā laika intervālā pēc
sprieguma pievienošanas elektrodiem, jo mērāmā kapacitātes vērtība laika gaitā
gandrīz

neierobežoti

palielinās.

Jāizmanto

standartizētas

sprieguma

vērtības.

Dielektrisko mērījumu veikšanai optimālas ir zemās (<100Hz) elektriskā lauka
frekvences. Gumijām ar lielu elektrisko pretestību (GΩ⋅m, MΩ⋅m), ir jāizmanto
dielektriskās caurlaidības mērījumi, gumijām ar mazu elektrisko pretestību (Ω⋅m)
jāveic

elektriskās

pretestības

mērījumi.

Šādā

gadījumā

iespējams

nodrošināt

elektriskos mērījumus ar nelielu (līdz 10V) spriegumu.
Novecošanas procesā Pirelli un Marschal autoriepu dielektriskā caurlaidība
samazinās. Riepu mehānisko parametru noteikšanas un prognozēšanas metodikās var
izmantot viegli automatizējamos elektriskos mērījumus, kuros lieto kapacitatīvos
sensorus. Riepas ekspluatācijas vai glabāšanas laikā nedrīkst pakļaut augstu
temperatūru iedarbībai, jo tad elektriskie mērījumi nedos pareizas mehānisko
raksturlielumu vērtības. Elektriskos mērījumus nedrīkst veikt uz slapjām riepām.
Elastomēru mehānisko īpašību noteikšanas un prognozēšanas metodikās, kurās
tiek lietoti nemehāniski mērījumi, precīzāku rezultātu sasniegšanai ieteicams
vienlaicīgi izmantot dažādus elektriskos (dielektriskā caurlaidība, īpatnējā pretestība)
un dažādus optiskos (IS staru optiskā caurlaidība pie dažādiem viļņa garumiem,
optiskās caurlaidības starpība dažādos IS spektra apgabalos) mērījumus.
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4 . G U M I J A S M E H Ā N I S K O Ī P A Š Ī B U U N K A L P O Š A N A S L A IK A
P R O G N O Z Ē Š A N A S M E T O D IK A U N T Ā S E K S P E R I M E N T Ā L A
P Ā R B A U D E V IE N V I R Z I E N A S T I E P E S D E F O R M Ā C I J Ā
4 .1 . P r o g no z ē ša n a i n e p i e c ie ša m o sā k o t n ē jo d a tu i eg ū ša n a
Gumijas mehānisko īpašību un kalpošanas laika prognozēšanai vispirms
nepieciešams iegūt sākotnējos eksperimentālos datus. Šim nolūkam tiek piedāvāts
izmantot jaunu gumiju, 1 diennakti, 3 un 7 diennaktis 100 0 C temperatūrā gaisā
novecojušu gumiju. Šādām četrām dažādas novecojuma pakāpes gumijām tiek
uzņemtas stiepes raksturlīknes (skatīt 3.2.nodaļu), kurām, veicot aproksimāciju ar
funkciju (3.34), pēc mazāko kvadrātu metodes tiek noteikti elastīgās īpašības
raksturojošie parametri q un d (skatīt 3.12.nodaļu). Katras novecojuma pakāpes
gumijai tiek izmērīts sabrukšanas laiks stiepē t*. Tiek aprēķināts vidējais stiepes
ātrums w, ar kādu attālinās parauga darba zonu norobežojošās atzīmes (skatīt
3.1.attēlu):
w=

lmax − l0
,
t*

(4.1)

kur lmax - parauga darba zonas garums sagraušanas momentā, l0 - parauga darba zonas
garums nedeformētā stāvoklī. Jāatzīmē, ka ātrums w vienmēr ir mazāks par stiepes
mašīnas spaiļu kustības ātrumu. Tiek izmērīta temperatūra T, kādā tiek realizētas
stiepes pārbaudes, novecošanas temperatūra T n un novecošanas laiks t n . Eksperimentāli
ir konstatēts, ka vislielākās mērījumu relatīvās kļūdas ir saistītas ar sagraušanas laika
t * un elastīgās īpašības raksturojošā parametra q noteikšanu. Tāpēc šiem lielumiem
aprēķinātās mērījumu kļūdas Δq un Δt * tālāk tiek izmantotas prognozēšanas metodikā.
Tiek uzskatīts, ka parametrs d ir noteikts absolūti precīzi, jo šī parametra kļūda ir
iekļauta lieluma q mērījuma kļūdā. Pārējiem parametriem - l0 , w, T, T n , t n salīdzinājumā ar lielumiem t * un q mērījumu relatīvā kļūda ir daudz mazāka, tāpēc
prognozēšanas metodikā tiek izmantotas šo parametru vidējās vērtības, bet mērījumu
kļūdas netiek lietotas. Piemēram, gumijai Nr.4 (jaunai, 1, 3 un 7 diennaktis
temperatūrā T n =100 0 C novecojušai) tiek iegūtas šādas prognozēšanai nepieciešamo
sākotnējo datu vērtības:
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t n0 =0,

t n1 =(1*24*3600)±600s, t n3 =(3*24*3600)±600s, t n7 =(7*24*3600)±600s,

q 0 =3,53±0,45MPa, q 1 =4,17±0,30MPa,

q 3 =4,74±0,50MPa;

q 7 =5,43±0,50MPa;

d 0 =0,70,

d 1 =0,69,

d3 =0,64;

d 7 =0,64;

t 0 * =28,4±2,8s,

t 1 * =23,5±3,2s,

t 3 * =21,6±3,5s;

t 7 * =19,5±3,5s;

l0 =20,0±0,3mm;
w=2,156±0,055mm/s;
T=(20+273)±1K;
T n=(100+273)±1K.
Novecošanas laiks un apstākļi var būt arī citādāki; ir svarīgi, lai šajā laikā būtiski
izmainītos gumijas maksimālā deformācija. Piemēram, izmantojot ozona atmosfēru un
paaugstinātu temperatūru (100 0 C), maksimālais novecošanas laiks var būt krietni
mazāks par 7 diennaktīm.
Ja zināmas funkcionālas sakarības starp mehāniskiem parametriem q, d, t * un
elektriskiem (χ, ρ, ∆C) vai optiskiem (T, ΔT) raksturlielumiem, tad dotajam gumijas
veidam mehānisko parametru noteikšanai var izmantot elektriskos vai optiskos
mērījumus.

4 .2 . S t r u k tu r ē ša n ā s e n e r ģ i j a s, d e st r u k tu r ē ša n ā s e n e r ģ i j a s, a t o m u
r e ž ģ a ko n s ta n te s u n s tr u k t u r ē ša n ā s k o n s t a n te s n o te i k ša n a
Prognozēšanas algoritma izstrādes pamatā izmantosim vienādojumu (2.19).
Pieņemsim, ka gumijai destrukturēšanās enerģija Q d , strukturēšanās enerģija Q s, atomu
režģa konstante x, strukturēšanās konstante a, temperatūra stiepes pārbaudes laikā T,
mākslīgās novecošanas temperatūra T n ir laikā nemainīgi lielumi. Tad izteiksmi (2.19)
četriem stiepes ar konstantu ātrumu un trijiem mākslīgās novecošanas bez mehāniskās
slodzes gadījumiem var pārrakstīt šādas vienādojumu sistēmas veidā:
−


0 = γ 0 + ∫  −γ ( t ) ⋅ e
0

t0*

Qd
x3 ⋅W ( t )
+ k ⋅T
γ (t)

−

γ 1 = γ 0 + ∫  −γ ( t ) ⋅ e

tn 0 
tn1

Qd
k ⋅Tn

+ a ⋅ (1 − γ ( t ) ) ⋅ e

+ a ⋅ (1 − γ (t ) ) ⋅ e
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−

Qs
k ⋅Tn

−

Qs
k ⋅T



 ⋅ Z ⋅ν ⋅ dt ,




 ⋅ Z ⋅ν ⋅ dt ,


(4.2)

(4.3)

−


0 = γ 1 + ∫  −γ ( t ) ⋅ e
0 

t1*

Qd
x 3 ⋅W ( t )
+ k ⋅T
γ (t )

−

γ 3 = γ 1 + ∫  −γ ( t ) ⋅ e
tn1 

tn 3

−


0 = γ 3 + ∫  −γ (t ) ⋅ e
0 

t3*

γ7 = γ3 +

−


0 = γ 7 + ∫  −γ ( t ) ⋅ e
0 

t7*

+ a ⋅ (1 − γ ( t ) ) ⋅ e

−

Qd
k ⋅Tn

+ a ⋅ (1 − γ (t ) ) ⋅ e

+ a ⋅ (1 − γ ( t ) ) ⋅ e

−

Qs
k ⋅T

−

Qs
k ⋅Tn

+ a ⋅ (1 − γ ( t ) ) ⋅ e

(4.4)

(4.5)



 ⋅ Z ⋅ν ⋅ dt .



(4.6)


 ⋅ Z ⋅ν ⋅ dt ,


Qd
x 3 ⋅W ( t )
+ k ⋅T
γ (t )



 ⋅ Z ⋅ν ⋅ dt ,




 ⋅ Z ⋅ν ⋅ dt ,


Qs
k ⋅Tn

Qd
x3 ⋅W ( t )
+ k ⋅T
γ (t)

−

∫t −γ (t ) ⋅ e
n3 

tn 7

Qd
k ⋅Tn

+ a ⋅ (1 − γ ( t ) ) ⋅ e

Qs
k ⋅T

−

−

Qs
k ⋅T

(4.7)



 ⋅ Z ⋅ν ⋅ dt .



(4.8)

Vienādojums (4.2) raksturo jaunas gumijas stiepes ar konstantu ātrumu līdz
sagraušanai procesu. Sašūšanās pakāpe šajā procesā izmainās no γ0 =1 (jaunai gumijai)
līdz γ=0 (atbilst sabrukšanas momentam). Ar t0 * apzīmēts laiks, kurā paraugs tiek
sagrauts.
Vienādojums

(4.3)

raksturo

gumijas

novecošanas

procesu

paaugstinātā

temperatūrā T n bez mehāniskās slodzes klātbūtnes laika posmā no t n0 =0 līdz t n1 =1
diennaktij. Sašūšanās pakāpe šajā procesā izmainās no γ0 =1 līdz γ1 .
Vienādojums (4.4) apraksta 1 diennakti paaugstinātā temperatūrā T n novecojušas
gumijas stiepes ar konstantu ātrumu līdz sagraušanai procesu (temperatūra stiepes
pārbaudes laikā ir T). Gumijas sašūšanās pakāpe pirms stiepes pārbaudes ir γ 1 ,
sabrukšanas momentā - γ=0. Ar t 1 * tiek apzīmēts parauga sagraušanas laiks.
Vienādojums

(4.5)

apraksta

gumijas

novecošanas

procesu

paaugstinātā

temperatūrā T n bez mehāniskās slodzes klātbūtnes laika posmā no t n1 =1 diennakts līdz
t n3 =3 diennaktis. Sašūšanās pakāpe šajā procesā izmainās no γ1 līdz γ 3 .
Vienādojums (4.6) raksturo 3 diennaktis paaugstinātā temperatūrā T n novecojušas
gumijas stiepes ar konstantu ātrumu līdz sagraušanai procesu (temperatūrā T). Gumijas
sašūšanās pakāpe pirms stiepes pārbaudes ir γ 3 , sabrukšanas momentā - γ=0. Ar t3 * tiek
apzīmēts parauga sagraušanas laiks.
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Vienādojums

(4.7)

raksturo

gumijas

novecošanas

procesu

paaugstinātā

temperatūrā T n bez mehāniskās slodzes klātbūtnes laika posmā no t n3 =3 diennakts līdz
t n7 =7 diennaktis. Sašūšanās pakāpe šajā procesā izmainās no γ3 līdz γ 7 .
Vienādojums (4.8) apraksta 7 diennaktis paaugstinātā temperatūrā T n novecojušas
gumijas stiepes ar konstantu ātrumu līdz sagraušanai procesu (temperatūrā T). Gumijas
sašūšanās pakāpe pirms stiepes pārbaudes ir γ7 , sabrukšanas momentā- γ=0. Ar t7 * tiek
apzīmēts parauga sagraušanas laiks.
Vienādojumos (4.2), (4.4), (4.6), (4.8) ietilpstošo elastīgā potenciāla funkciju
W(t) katrai gumijas novecošanas pakāpei stiepes ar vienmērīgu ātrumu gadījumiem var
atrast, izmantojot vienādojumu (2.33):
q  w⋅t 
W (t ) =
⋅

d + 1  l0 

d +1

,

(4.9)

kurā tiek ievietotas atbilstošas konstantes q un d, stiepes ātrums w, parauga darba
zonas garums nedeformētā stāvoklī l0 (skatīt 4.1.nodaļu). Tātad var uzskatīt, ka
funkcija W(t) vienādojumos (4.2), (4.4), (4.6), (4.8) ir zināma.
Vienādojumu sistēmā (4.2) - (4.8) ietilpst 7 neatkarīgi vienādojumi, kuros ir 7
nezināmie - Qd , Q s, x, a, γ1 , γ 3 , γ 7 . Tas nozīmē, ka sistēmai eksistē viennozīmīgs
atrisinājums. Diemžēl šādas vienādojumu sistēmas analītiska atrisināšana praktiski nav
iespējama. Aptuvenu risinājumu tomēr var atrast, izmantot skaitliskās metodes.
Dotajā darbā tiek piedāvāts šāds skaitlisko aprēķinu algoritms:
1)

izvēlas patvaļīgas destrukturēšanās enerģijas Q d , strukturēšanās enerģijas Q s
un strukturēšanās konstantes a vērtības. Q s un Q d vērtības lielai gumijas
veidu daļai jāņem robežās no 1,8⋅10 -19 līdz 2,6⋅10 -19 J (salīdzināšanai:
vienkāršās oglekļa saites enerģija 5,71⋅10 -19 J), a - no 0,8 līdz 10; Qd , Q s un a
izvēlei tiek realizēts trīskāršais cikls, kurā parametri Qd , Q s un a var iegūt
jebkuras vērtības norādīto intervālu robežās;

2)

Q d, Qs un a vērtības ievieto vienādojumā (4.2) un aprēķina režģa konstanti x;

3)

izmantojot vienādojumu (4.4), aprēķina sašūšanās pakāpi γ1 ;

4)

izmantojot vienādojumu (4.6), aprēķina sašūšanās pakāpi γ3 ;

5)

izmantojot vienādojumu (4.8), aprēķina sašūšanās pakāpi γ7 ;

6)

izmantojot vienādojumu (4.3), aprēķina sašūšanās pakāpi γ 1n (dotajā
vienādojumā ietilpstošās sašūšanās pakāpes γ1 vietā tiek lietots apzīmējums
γ1n );
135

7)

izmantojot vienādojumu (4.5), aprēķina sašūšanās pakāpi γ 3n (sašūšanās
pakāpes γ3 vietā tiek lietots apzīmējums γ 3n );

8)

izmantojot vienādojumu (4.7), aprēķina sašūšanās pakāpi γ 7n (sašūšanās
pakāpes γ7 vietā tiek lietots apzīmējums γ 7n ).

Apzīmējumu γ1 γ3 un γ 7 nomaiņa vienādojumos (4.3), (4.5) un (4.7) ar apzīmējumiem
γ 1n , γ 3n un γ 7n ir veikta tāpēc, lai atšķirtu sašūšanās pakāpes vērtības γ 1 , γ3 un γ 7 , kuras
iegūtas, izmantojot stiepes procesu raksturojošos vienādojumus (4.4), (4.6) un (4.8),
no sašūšanās pakāpju vērtībām γ1n, γ3n un γ7n , kuras iegūtas, lietojot mākslīgo
novecošanu raksturojošos vienādojumus (4.3), (4.5) un (4.7);
9)

aprēķina vidējo kvadrātisko novirzi s iegūtajām γ 1 un γ 1n, γ 3 un γ 3n, γ 7 un γ 7n
vērtībām:
s=

( γ 1 − γ 1n ) + ( γ 3 − γ 3 n ) + ( γ 7 − γ 7 n )
2

2

2

;

(4.10)

10) salīdzina aprēķināto s vērtību ar iepriekšējos ciklos iegūto vidējās
kvadrātiskās novirzes minimālo vērtību s mi n. Ja s<s mi n, tad tekošā ciklā
izmantotās Qd, Q s, x un a vērtības tiek uzskatītas par optimālām, respektīvi,
tiek realizēti šādi piešķiršanas operatori: s=smin , Qd_o=Qd , Qs_o=Q s, x_o=x,
ao =a, kur apzīmējums „o” nozīmē „optimāls”;
11) trīskāršajā ciklā tiek ņemtas nākošās Qd , Qs un a vērtības; notiek pāreja uz
dotā algoritma 2.soli;
12)

par vienādojumu sistēmas (4.2) - (4.8) atrisinājumu tiek uzskatītas tās Q d ,
Q s, x un a vērtības, kurām pēc trīskāršā cikla izpildes atbilst minimāls
lielums s. Tātad Qd =Q d_opt , Q s=Q s_opt, x=xopt, a=a opt.

Izmantojot doto algoritmu, valodā C++ [31] ir uzrakstīta programma parametru
Q d , Q s, x un a aprēķināšanai. 9.pielikumā ir dots šīs programmas piemērs gumijas Nr.4
gadījumam. Dotajā programmā pamatā ir izmantoti tie paši apzīmējumi kā
vienādojumos (4.2) - (4.10). Tomēr ir dažas atšķirības: sašūšanās pakāpe γ tiek
apzīmēta ar burtu „g”; Bolcmaņa konstante k - ar burtiem „kB”; atomu svārstību
frekvence ν - ar burtiem „ni”; izturības laiks stiepes ar konstantu ātrumu pārbaudē t * ir
apzīmēts ar „tmax”. Burts „d” lielumu t, tn, g, x priekšā nozīmē šo parametru nelielas
galīgas izmaiņas: dt - neliels laika intervāls stiepes pārbaudē; dtn - neliels laika
intervāls mākslīgajā novecošanā; dg - sašūšanās pakāpes neliela izmaiņa; dx - atomu
režģa parametra neliela izmaiņa. Ar lo apzīmēts parauga darba zonas garums
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nedeformētā stāvoklī; v - stiepes ātrums, ar kādu attālinās parauga darba zonu
norobežojošās atzīmes; W - elastīgais potenciāls stiepē dotajā laika momentā t; q un
d - materiāla elastīgās īpašības raksturojošie parametri (formula (2.31)). Cipars „0”
konkrētā parametra beigās (tmax0, q0, d0, g0) apzīmē jaunu gumiju, cipars „1”
(tmax1, q1, d1, g1, g1n) - 1 diennakti, cipars „3” (tmax3, q3, d3, g3, g3n) - 3
diennaktis, cipars „7” (tmax7, q7, d7, g7, g7n) - 7 diennaktis temperatūrā Tn
novecojušu gumiju. Burts „o” pie mainīgajiem Qs_o, Qd_o, x_o nozīmē šo parametru
optimālās vērtības, bet pie mainīgajiem g1_o... g7n_o- sašūšanās pakāpes vērtības
dažādos novecošanas laika periodos, kuras atbilst optimālajām Q s, Q d un x vērtībām.
Aprēķinos izmantoto parametru vērtības mērāmas SI sistēmā.
Programmā (skatīt 9.pielikumu) ar trīskāršā cikla palīdzību tiek izveidots trīs
dimensiju a, Q s, Q d režģis, kurā katram punktam atbilst trīs koordinātes - a, Q s un Q d .
Gumijai Nr.4 lielums a dotajā režģī mainās robežās 0,8...10,0 ar soli 0,1; lielums Q s
mainās robežās (1,80...2,60)⋅10 -19 J un lielums Qd - robežās (Q s-0,1⋅10 -19... Qs) J ar
soli 0,01⋅10 -19 J. Katram režģa punktam (a, Q s, Q d ) tiek aprēķinātas atbilstošās x, γ 1 , γ 3 ,
γ 7 , γ 1n, γ3n , γ 7n, un s vērtības. Par vienādojumu sistēmas (4.2) - (4.8) atrisinājumu tiek
uzskatīts tas režģa punkts (a, Qs, Qd ), kuram atbilst lieluma s minimālā vērtība. Veicot
sākotnējus skaitliskos aprēķinus, ir konstatēts, ka vienādojumu sistēmas (4.2) - (4.8)
atrisinājums meklējams punktos (a, Q s, Qd ), kuros Q s un Qd vērtības ir aptuveni
vienādas. Šī atziņa dod iespēju būtiski samazināt aprēķinu apjomu, kas ir īpaši svarīgi
jaunu, neizpētītu gumiju gadījumā, kad nav zināmas aptuvenās a, Q s un Qd vērtības.
Dotajā programmā trīskāršais cikls tiek realizēts punktu Q s≈Q d tuvumā. Daudzie
„//printf(...);” programmas tekstā ir atstāti tāpēc, lai nepieciešamības gadījumā,
piemēram, veicot aprēķinus jaunam, neizpētītam gumijas veidam, nodzēšot C++ valodā
komentāru apzīmējošo simbolu „//”, būtu iespējams izvadīt starprezultātus un sākotnēji
izkontrolēt programmas pareizu darbību.
Veicot aprēķinus gumijai Nr.4, tiek iegūtas šādas meklēto parametru optimālās
vērtības: Q d =2,28⋅10 -19 J, Q s=2,33⋅10 -19 J, x=5,638⋅10 -10 m, a=9,7. Tām atbilst sašūšanās
pakāpes vērtības dažādos novecošanas (100 0 C temperatūrā) laika momentos:
t=0dienas- γ0 =1; t=1diena - γ1 =0,8337, γ1n=0,8384; t=3dienas - γ 3=0,8062, γ3n=0,7891;
7dienas - γ7 =0,7730, γ 7n=0,7860; minimālā vērtība s=0,0219. Skaitliski veiktie
eksperimenti ļauj secināt, ka ar pietiekoši nelielām, aptuveni vienādām s vērtībām
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dotajai vienādojumu sistēmai var iegūt ļoti (iespējams, bezgalīgi) daudz aptuvenu
atrisinājumu (Qd , Q s, x, a).
Mēģināsim
novērtējumu.

veikt

Viens

vienādojumu
no

sistēmas

universāliem

(4.2) - (4.8)

netiešo

mērījumu

atrisinājuma
kļūdu

kļūdu

aprēķināšanas

paņēmieniem ir kļūdu noteikšanas parciālā metode (skatīt 3.8.nodaļu). Diemžēl no
vienādojumu sistēmas (4.2) - (4.8) izteikt visus 7 mainīgos lielumus (Qd , Q s, x, a, γ1 ,
γ 3 , γ 7 ) un atrast tiem visiem parciālos atvasinājumus pēc parametriem q 0 , q 1 , q 3 , q 7 , t0 *,
t 1 *, t 3 *, t7 *, t n1 , t n3 , t n7 , l0 , w, T, T n nav iespējams. Tāpēc kļūdu novērtēšanai izmantosim
skaitliskās metodes. Pieņemsim, ka atrisinājuma kļūdu nosaka tikai parametri q
(sapratīsim q 0 , q 1 , q 3 , q 7 ) un t * (sapratīsim t 0 * , t1 * , t3 *, t7 * ), pārējo parametru (t n1 , t n3 , t n7 ,
l0 , w, T, T n ) mērījumu kļūdas ir nenozīmīgi mazas (skatīt 4.1.nodaļu). Augstāk dotajā
aprēķinu programmā lielumu q un t * (jeb tmax) vietā ievietosim šo parametru
ekstremālās

vērtības

q+Δq,

q-Δq,

t *+Δt * ,

t *-Δt * dažādās

kombinācijās.

Ar

apzīmējumiem q±Δq, t *±Δt * tiek saprasti šādi parametru q (mērvienība - Pa) un t *
(mērvienība - sekunde) vērtību komplekti gumijai Nr.4 (skatīt 4.1.nodaļu):
q+Δq: q 0 =(3.53+0.45)*1e6; q1 =(4.17+0.30)*1e6; q 3 =(4.74+0.50)*1e6;
q 7 =(5.43+0.50)*1e6;
q-Δq: q 0 =(3.53-0.45)*1e6; q1 =(4.17-0.30)*1e6; q3 =(4.74-0.50)*1e6;
q 7 =(5.43-0.50)*1e6;
t * +Δt * : t0 *=28.4+2.8; t 1 *=23.5+3.2; t3 *=21.6+3.5;

t 7 *=19.5+3.5;

t3 * =21.6-3.5;

t 7 *=19.5-3.5.

t * -Δt * : t 0 *=28.4-2.8;

t1 *=23.5-3.2;

Vienādojumu sistēmas (4.2) - (4.8) atrisinājumi gumijai Nr.4 atkarībā no izvēlētajām q
un t * vērtībām ir doti 4.1.tabulā.
4.1. tabula
Vienādojumu sistēmas (4.2) - (4.8) atrisinājumi gumijai Nr.4 atkarībā
no parametru q un t * vērtībām
Q d ⋅10 -19J Qs ⋅10 -19 J x⋅10 -10m

Komplekts

q⋅10 -6 Pa

t*, s

1.

q

t*

2,28

2,33

2.

q+Δq

t * +Δt *

2,05

3.

q-Δq

t * -Δt *

4.

q+Δq

5.

q-Δq

a

s

5,638

9,7

0,0219

2,06

4,633

6,4

0,0201

2,29

2,35

6,322

7,2

0,0160

t * -Δt *

2,25

2,30

5,692

5,2

0,0415

t * +Δt *

2,34

2,35

5,712

9,8

0,0127
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6.

q

t * +Δt *

2,28

2,29

5,340

8,3

0,0103

7.

q

t * -Δt *

2,27

2,30

5,968

3,7

0,0324

8.

q+Δq

t*

2,25

2,30

5,355

8,7

0,0296

9.

q-Δq

t*

2,31

2,35

5,970

9,1

0,0064

Par vienādojumu sistēmas (4.2) - (4.8) atrisinājumu ir jāuzskata nevis atsevišķas
lielumu Q d , Q s, x, a vērtības, bet gan šo visu 4 parametru komplektu (viena rinda
4.1.tabulā). Par atrisinājumu nedrīkst uzskatīt parametru Qd , Q s, x, a vērtības no
dažādām rindām 4.1.tabulā. Iespējams, ņemot plašāku parametru Q d , Qs, x, a vērtību
diapazonu vai arī smalkāku šo lielumu maiņas soli, var iegūt precīzākus atrisinājumus
(mazāks s), nekā ir doti 4.1.tabulā. Pie tam iegūtās lielumu Qd , Q s, x, a vērtības jaunajā
atrisinājumā var būtiski atšķirties no 4.1.tabulā dotajām. Tāpēc noteikt parametru Q d ,
Q s, x, a vidējās vērtības un to kļūdas ΔQd, ΔQ s, Δx, Δa klasiskā izpratnē ar šādu
skaitlisku metodi nav iespējams. Dotajai problēmai ir atrasts risinājums. Mūs
galarezultātā interesē gumijas izstrādājuma kalpošanas laiks šļūdē, tāpēc kļūda šim
parametram jānosaka obligāti. Atrisinājumu komplekts Qd , Q s, x, a ir tikai
starprezultāts, kura kļūdas noteikšana nav obligāta. Izmantojot dažādus atrisinājumu
komplektus Qd , Q s, x, a, iegūsim atšķirīgas gumijas izstrādājuma kalpošanas laika
šļūdē prognozes. Par visvarbūtīgāko kalpošanas laika vērtību uzskatīsim to, kuru
nosaka no vidējām q un t * vērtībām (1.rinda 4.1.tabulā) iegūtais parametru Qd, Qs, x, a
komplekts. Divi citi 4.1.tabulā dotie parametru Qd , Q s, x, a komplekti noteiks gumijas
izstrādājuma minimālo un maksimālo prognozējamo kalpošanas laiku šļūdē.

4 .3 . K a l p o ša n a s l a i ka u n m a ks i m ā l ā s d e f o rm ā c i j a s šļ ū d ē
k o n st a n ta st i e p e s s p ē k a i e d a r b ī b ā p r o g no z ē ša n a
Apskatīsim gadījumu, kad gumijas paraugs ir pakļauts šļūdei konstanta stiepes
spēka P iedarbībā. Minēto procesu var aprakstīt ar vienādojuma (2.19) palīdzību, kurš
dotajā gadījumā iegūst šādu izskatu:
−


0 = γ 0 + ∫  −γ ( t ) ⋅ e
0 

tm

Qd
x 3 ⋅W ( t )
+ k ⋅T
γ (t )

+ a ⋅ (1 − γ ( t ) ) ⋅ e

−

Qs
k ⋅T



 ⋅ Z ⋅ν ⋅ dt ,



(4.11)

kur γ 0 - sašūšanās pakāpe pirms parauga noslogošanas; t m - parauga maksimālais
kalpošanas laiks šļūdē; W - elastīgais potenciāls, kura aprēķināšanas izteiksmes
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skatāmas 2.3.nodaļā. Aprēķināsim dotā parauga kalpošanas laiku t m un maksimālo
deformāciju εm. Lai to izdarītu, nepieciešams zināt gumijas dotajai novecojuma
pakāpei atbilstošus parametrus q un d. Šie parametri tiek noteikti stiepes pārbaudē. Ja
ir zināmas kādas no sakarībām q=q(χ), d=d(χ), q=q(ρ), d=d(ρ), q=q(T), d=d(T),
q=q(ΔT), d=d(ΔT), tad parametrus q un d var atrast, veicot elektriskos vai optiskos
mērījumus. Nepieciešams zināt arī Qd, Q s, x un a vērtības, jāizmēra šļūdei pakļautā
parauga darba zonas šķērsgriezuma laukums F 0 un garums l0 nedeformētā stāvoklī,
temperatūra T šļūdes laikā, stiepes spēks P un ātrums v, ar kādu laika posmā no
mehāniskās slodzes pielikšanas brīža līdz pilnīgai noslogošanai parauga darba zonu
norobežojošās atzīmes attālinās viena no otras. Deformāciju ε aproksimēsim ar
funkciju (2.40):
c
ε = ε 0 ⋅ 1 + b ⋅ t − t0  ,



(4.12)

kur lielumi b un c, balstoties uz eksperimentāliem datiem, tiek noteikti ar mazāko
kvadrātu metodi. Vienas šādas šļūdes raksturlīknes ε=ε(t) piemērs dots 4.1.attēlā. Ar
punktiem attēlotas eksperimentālās vērtības, ar nepārtrauktu līniju - aproksimējošās
funkcijas grafiks. Eksperimentāli ir konstatēts, ka lielumus b un c nevar uzskatīt par
materiāla konstantēm, jo tie dažādiem, aptuveni vienādu izmēru un ar vienādu slodzi
noslogotiem paraugiem mainās pietiekoši plašā diapazonā, lai varētu runāt par šo
lielumu

vidējām

vērtībām

(skatīt

10.pielikumā

dotās

datorprogrammas

daļu

„prognozēšanai nepieciešamie sākotnējie dati gumijai Nr.4”). Šis fakts nozīmē, ka
katram konkrētam šļūdes gadījumam lielumi b un c jānosaka atsevišķi eksperimentālā
ceļā. Tas prognozēšanas metodiku zināmā mērā sarežģī, jo nepieciešams papildus veikt
šļūdes pārbaudi, kuras laiks (salīdzinājumā ar tm) var būt relatīvi neliels, bet pietiekošs
lielumu b un c noteikšanai. Jāatzīmē, jo ilgāka ir šī šļūdes pārbaude, jo precīzāk
dotajam paraugam var noteikt lielumus b un c. 4.1.attēlā dotā šļūdes raksturlīkne ir
uzņemta līdz parauga sagraušanai, lai varētu salīdzināt kalpošanas laika un maksimālās
deformācijas prognozējamās un eksperimentāli iegūtās vērtības. Iespējams, ka eksistē
materiāla konstantes, kuras raksturo deformāciju šļūdes procesā un nav atkarīgas no
pieliktās slodzes un parauga ģeometrijas. Autors eksperimentāli ir konstatējis, ka
literatūrā diezgan plaši lietotās šļūdes funkcijas mainās atkarībā no pieliktā konstantā
mehāniskā sprieguma vērtības. Jautājums par deformācijas atkarībā no laika
aproksimāciju šļūdē, lietojot materiālu raksturojošas konstantes, kuras nav atkarīgas no
mehāniskās slodzes un parauga ģeometriskajiem izmēriem, dotajā darbā nav atrisināts.
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4.1.att. Šļūdes raksturlīkne gumijas Nr.4 paraugam.
Paraugam nedeformētā stāvoklī darba zonas garums l 0 =20mm, šķērsgriezuma laukums F 0 =5,61mm 2 .
Paraugs noslogots ar konstantu stiepes spēku P=3,2kg; stiepes ātrums līdz pilnīgai noslogošanai
v=0,88mm/s; temperatūra šļūdes pārbaudes laikā T=17,5 0 C. Šļūdes raksturlīkne uzņemta līdz parauga
sagraušanai

Šļūdes konstanta stiepes spēka iedarbībā pārbaudes līdz sabrukšanai tiek veiktas
jaunas (nenovecojušas) gumijas Nr.4 paraugiem, kuru izmēri doti 3.1.attēlā. Katram
šļūdes gadījumam, izmantojot aproksimējošo funkciju (4.12) un mazāko kvadrātu
metodi, tiek atrastas savas b un c vērtības. Prognozēšanai nepieciešamās q un d
vērtības ir dotas 4.1.nodaļā, bet Qd, Q s, x un a vērtības - 4.2.nodaļā. 10.pielikumā ir
dota datorprogramma kalpošanas laika un maksimālās deformācijas šļūdē konstanta
stiepes spēka iedarbībā aprēķinam. Programmā tiek izmantoti tie paši apzīmējumi, kādi
ir

lietoti

iepriekšējās datorprogrammas tekstā,

kā

arī 2.3.nodaļā

izmantotie

apzīmējumi: t0 - laiks no slodzes pielikšanas brīža paraugam līdz tā pilnīgai
noslogošanai ar stiepes spēku P; e0 - deformācija pilnīgas noslogošanas momentā t0;
s0 - mehāniskais spriegums paraugā pēc tā pilnīgas noslogošanas; W0 - elastīgais
potenciāls laika momentā t0; F0 - parauga darba zonas šķērsgriezuma laukums
nedeformētā stāvoklī. Ar g0 apzīmēta sašūšanās pakāpe laika momentā t0; tm eksperimentāli iegūtais maksimālais kalpošanas laiks šļūdē; em - eksperimentāli iegūtā
maksimālā deformācija šļūdē. Programmas daļas „kalpošanas laika un maksimālās
deformācijas aprēķināšana” izejā t vērtība raksturo prognozējamo kalpošanas laiku, e prognozējamo maksimālo deformāciju. Ar doto datorprogrammu skaitliskie aprēķini
tiek veikti dažādām Qd , Qs , x, a, dažādām q un dažādām F 0 vērtībām, ievērojot šo
parametru mērījumu kļūdas.
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4 .4 . S ka i t li s ki u n e k sp e r i m e n tā l i i e g ū t o r e z u l t ā tu
sa l ī d z i n ā ju m s u n a n a l ī z e
Prognozējamie un eksperimentāli iegūtie gumijas Nr.4 paraugu (izmēri doti
3.1.attēlā) kalpošanas laika un maksimālās deformācijas šļūdē konstanta stiepes spēka
(3.2 kg) iedarbībā rezultāti doti 4.2.tabulā (pilna informācija skatāma 11.pielikumā).
Šļūdes pārbaude gumijai Nr.4 ir realizēta 7 paraugiem. Prognozējamo lielumu aprēķini
veikti dažādiem atrisinājumu Qd , Q s, x, a komplektiem (4.1.tabula), šļūdei pakļautās
gumijas elastīgās īpašības raksturojošā parametra vidējai q, maksimālai q+Δq un
minimālai q-Δq vērtībai, parauga šķērsgriezuma laukuma vidējai F 0 , maksimālai
F 0 +ΔF0 un minimālai F 0 -ΔF 0 vērtībai. 4.2.tabulā izmantotie apzīmējumi: „t prog. ” prognozējamais kalpošanas laiks; „teksp. ” - eksperimentāli noteiktais kalpošanas laiks;
„εmax_prog. ” - prognozējamā maksimālā deformācija; „ε max_eksp. ” - eksperimentāli
noteiktā maksimālā deformācija. 4.2.tabulas sākumā ir dota kalpošanas laika un
maksimālās deformācijas šļūdē konstanta stiepes spēka ietekmē visvarbūtīgākā
prognoze.

Tā

balstās

uz

sākotnējo

eksperimentālo

datu

vidējām

vērtībām.

Prognozējamā kalpošanas laika t prog un maksimālās deformācijas ε max_prog kļūdu
robežas katram paraugam nosaka 4.2.tabulā dotās šo abu lielumu minimālās un
maksimālās vērtības. Visvarbūtīgākās, minimālās un maksimālās kalpošanas laika un
maksimālās deformācijas prognozējamās vērtības 4.2.tabulā (un 11.pielikumā) ir
izceltas ar treknu šriftu.
4.2.tabula
Prognozējamais un eksperimentāli iegūtais gumijas kalpošanas laiks un maksimālā
deformācija šļūdē konstanta stiepes spēka iedarbībā pie dažādām
sākotnējo datu vērtībām

Komplekts

q⋅10 -6 Pa

F 0, mm 2

Nr.

t prog. , s

t eksp., s

1.

3,53

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4527
6188
3810
1892
657
4115
2751

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420
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εmax_prog. ε max_eksp.
2,22
2,22
2,27
2,39
2,47
2,34
2,41

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

2.

3,53-0,45

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1319
2232
1376
858
285
1533
1089

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,79
2,73
2,82
2,96
3,16
2,94
3,03

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

3.

3,53+0,45

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4204
5707
3575
1776
619
3781
2414

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

1,71
1,71
1,75
1,84
1,90
1,80
1,86

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

3.

3,53-0,45

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

69
99
70
71
60
87
65

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,52
2,39
2,49
2,52
2,76
2,56
2,60

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

6.

3,53+0,45

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

82859
49955
32077
12166
10676
62673
51030

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,08
2,20
2,21
2,36
2,28
2,25
2,27

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

6.

3,53-0,45

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1299
2416
1346
775
214
1309
886

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,79
2,74
2,82
2,93
3,11
2,91
3,00

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

Kalpošanas laika un maksimālās deformācijas prognozējamo un eksperimentāli
iegūto datu salīdzinājums ir dots 4.2. un 4.3.attēlos. Ar rombiņiem ir attēlotas
visvarbūtīgākās

prognozējamās

kalpošanas

laika

(4.2.attēls)

un

maksimālās

deformācijas (4.3.attēls) vērtības; ar nelielām svītriņām - prognozējamo lielumu
minimālās

un

maksimālās

vērtības

(prognozējamo

lielumu

kļūdu

intervāli);

nepārtrauktā līnija raksturo eksperimentāli iegūtās vērtības (ideālu sakritību starp
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prognozējamām un eksperimentāli iegūtajām vērtībām). No 4.2. un 4.3.attēlos dotajiem
datiem var secināt, ka visiem šļūdes pārbaudes gadījumiem eksperimentāli noteiktais
kalpošanas laiks un maksimālā deformācija atrodas prognozējamā intervāla robežās.

4.2.att. Prognozējamo un eksperimentāli noteikto gumijas Nr.4 paraugu šļūdē
konstanta stiepes spēka iedarbībā kalpošanas laiku salīdzinājums

4.3.att. Prognozējamo un eksperimentāli noteikto gumijas Nr.4 paraugu šļūdē
konstanta stiepes spēka iedarbībā maksimālās deformācijas vērtību salīdzinājums
Tā kā šļūdes pārbaudei pakļautie paraugi ir aptuveni vienādi, un ir vienāds tiem
pieliktais stiepes spēks, tad var aprēķināt šiem 7 paraugiem vidējo eksperimentāli
noteikto kalpošanas laiku un maksimālo deformāciju, ka arī novērtēt gadījuma kļūdu
šīm vidējām vērtībām. Šļūdes pārbaudē izmantotajiem paraugiem eksperimentāli ir
noteiktas šādas vidējās kalpošanas laika un maksimālās deformācijas vērtības:
t=5271±4038s, ∆max=2,27±0,20; gadījuma kļūda ir rēķināta ar varbūtību 95%. Turpmāk
sauksim to par eksperimentālo metodi. Salīdzinot šos rezultātus ar 4.2. un 4.3.attēlos
(vai

4.2.tabulā)

dotajiem

eksperimentālajiem
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datiem,

ir

redzams,

ka

trijos

gadījumos no septiņiem eksperimentālās vērtības atrodas ārpus mērījuma kļūdu
intervāla robežām.
Izanalizēsim abu (skaitliskās un eksperimentālās) kalpošanas laika un maksimālās
deformācijas noteikšanas metožu trūkumus un priekšrocības. Eksperimentālajai
metodei ir dažas priekšrocības: elementāra matemātika, šaurāks kalpošanas laika un
maksimālās deformācijas kļūdu intervāls. Skaitliskai metodei matemātika ir krietni
sarežģītāka (skatīt 4.1. - 4.3.nodaļu), kalpošanas laika un maksimālās deformācijas
kļūdu intervāls ir ievērojami plašāks. Tomēr eksperimentālajai metodei ir arī savi
trūkumi. Šī metode dod rezultātus, kuros eksperimentālās vērtības atrodas ārpus
prognozējamā intervāla robežām; šļūdes pārbaužu līdz sagraušanai laiks ir ilgs;
eksperimentālo pārbaužu datus, kuros tiek noteikts kalpošanas laiks un maksimālā
deformācija, nevar izmantot citu izmēru un formas ķermeņiem. Turpretī skaitliskā
metode ir derīga jebkura izmēra ķermenim; šļūdes pārbaude pētāmajam paraugam nav
ilgstoša, tā nav jāveic līdz sagraušanai; aprēķiniem nepieciešamais laiks ir krietni
mazāks, salīdzinājumā ar šļūdes pārbaudes (līdz sagraušanai) veikšanai vajadzīgo
laiku. Tātad skaitliskā prognozēšanas metodika ir universālāka, prognozes saņemšanai
tā prasa mazāku laiku, iegūtajiem rezultātiem precizitāte ir nedaudz zemāka (platāks
kļūdu intervāls), toties ir lielāka drošība tam, ka patiesās vērtības būs kļūdu intervāla
robežās. Pie tam, uzlabojot stiepes pārbaužu kvalitāti un šķērsgriezuma laukuma
noteikšanas precizitāti, pastāv iespējas būtiski sašaurināt prognozējamā lieluma kļūdu
intervālu.
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S E C IN Ā J U M I
1.

Darbā eksperimentāli ir pierādīta hipotēze par dielektriskās caurlaidības,
īpatnējās pretestības un IS staru optiskās caurlaidības mērījumu izmantošanas
iespējām elastomēru mehānisko īpašību un ilgizturības prognozēšanā.

2.

Ir izstrādāts matemātisks modelis gumijas vienvirziena un divvirziena stiepes,
vienvirziena un divvirziena spiedes, bīdes, vērpes, dinamiskas stiepes - spiedes
deformācijas

gadījumiem.

Modelis

ļauj

aprēķināt

gumijas

izstrādājuma

kalpošanas laiku pie dotās slodzes. Tas saista gumiju raksturojošos mehāniskos,
siltuma un elektriskos parametrus, laiku un faktorus, kas ietekmē gumijas
novecošanu - temperatūru un pievadīto enerģiju.
3.

Izstrādāts tehniskais nodrošinājums un metodika dielektrisko mērījumu veikšanai
elastomēru materiāliem.

4.

Izpētītas gumijas dielektriskās caurlaidības, īpatnējās pretestības un IS staru
optiskās caurlaidības izmaiņas mākslīgās novecošanas procesā gaisā paaugstinātā
temperatūrā. Vienlaicīgi izpētītas mehānisko īpašību - cietības, maksimālās
deformācijas, izturības robežas - un elastīgo īpašību izmaiņas.

5.

Eksperimentāli konstatēta stohastisko sakarību eksistence starp elastomēru
mehāniskām īpašībām - cietību, maksimālo deformāciju, izturības robežu,
elastīgās īpašības raksturojošiem moduļiem un dielektrisko caurlaidību, īpatnējo
pretestību, IS staru optisko caurlaidību (vai IS staru optiskās caurlaidības
starpību). Tas dod iespēju elastomēru mehānisko īpašību noteikšanai izmantot
daudz vieglāk automatizējamos, materiālu nesagraujošos elektriskos un optiskos
mērījumus.

6.

Izstrādāta un eksperimentāli pārbaudīta elastomēru mehānisko īpašību kalpošanas laika un maksimālās deformācijas - prognozēšanas metodika šļūdei
konstanta

vienvirziena

stiepes spēka

iedarbībā.

Elektriskos un optiskos

mērījumus var lietot, lai noteiktu prognozēšanas metodikā nepieciešamos
sākotnējos mehāniskos parametrus. Vienlaicīga dažādu elektrisko/ optisko
mērījumu

izmantošana

ļauj

palielināt

mehānisko

parametru

precizitāti, kas, savukārt, būtiski var uzlabot prognozēšanas kvalitāti.
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noteikšanas

P IE LI KUM I
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1 .pieliku ms

E la s to m ē r ie m r a k st u r īg o f i z i kā lo īp a šīb u n o t e ik ša n a s u n
p ro g n o zē š a n a s sta n d a r ti
Lineāro izmēru noteikšanu elasto mēru para ugiem un izstrādā jumiem raksturo
vairā ki standarti:
Ø ISO 4648:1991. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of
dimensions of test pieces and products for test purposes.
Ø ISO 1923:1981. Cellular plastics and rubbers; Determination of linear
dimensions.
Ø DIN 53534:2000. Prüfung von Kautschuk und Elastomeren. Bestimmung der
linearen Abmessungen von Probekörpern und Fertigteilen.
Ø LVS EN ISO 4671:2001. Gumijas un plastmasas šļūtenes un to komplektācija.
Izmēru noteikšanas metodes.
Ø LVS EN ISO 1923:2001. Putuplasti un porainās gumijas. Lineāro izmēru
noteikšana.
Ø LVS EN ISO 2286-3:2001. Tekstilizstrādājumi ar kaučuka vai plastmasas
pārklājumu. Ruļļu īpašību noteikšana - 3.daļa: biezuma noteikšanas metode.
Cietība s mērījumus elasto mēriem no sa ka standarti:
Ø ISO 48:1994/Amd 1:1999. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of
hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD).
Ø ISO 7619-1:2004. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of
indentation hardness . Part 1: Durometer method (Shore hardness).
Ø ISO 7619-2:2004. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of
indentation hardness . Part 2: IRHD pocket meter method.
Ø ISO 18517:2005. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Hardness testing.
Introduction and guide.
Ø DIN 53505:2000. Prüfung von Kautschuk und Elastomeren. Härteprüfung nach
Shore A und Shore D.
Ø DIN ISO 48-2003. Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of
hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD) (ISO 48:1994 + Amd.
1:1999).
Ø ГОСТ 263-75. Резина. Метод определения твердости по Шору А.
Ø ГОСТ 20403-75. Резина. Метод определения твердости в международных
единицах (от 30 до 100 IRHD).
Sprieguma - defo rmācijas īpa šību noteikšanu raksturo sta ndarti:
Ø ISO 37:2005. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of tensile
stress-strain properties.
Ø ISO 1827:1991. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of modulus
in shear or adhesion to rigid plates . Quadruple shear method.
Ø ISO 7743:2004. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of
compression stress-strain properties.
Ø DIN 53504:1994. Prüfung von Kautschuk und Elastomeren. Bestimmung der
Reißfestigkeit, Zugfestigkeit, Reißdehnung und Spannungswerten im Zugversuch.
Ø DIN ISO 1827:1993. Rubber, vulcanized or thermoplastic; determination of
modulus or adhesion to rigid plates; quadruple shear method; identical with ISO
1827:1991.
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

DIN ISO 7743:1993. Rubber, vulcanized or thermoplastic; determination of
compression stress-strain properties; identical with ISO 7743:1989 (status of
1990).
LVS EN 1735:2001. Gumijas vai plastmasas pārklājumu tekstilizstrādājumi.
Elastības noteikšana.
LVS EN ISO 1746:2001. Gumijas vai plastmasas šļūtenes un cauruļvadi. Lieces
testi.
LVS EN 1875-3:2001. Gumijas vai plastmasas pārklājumu tekstilizstrādājumi.
Saraušanas pretestības noteikšana - 3.daļa: trapecveida metode.
LVS EN ISO 5981:2001. Gumijas vai plastmasas pārklājumu izstrādājumi.
Kombinētās bīdes lieces un berzes pretestības noteikšana.
LVS EN ISO 1421:2001. Tekstilizstrādājumi ar kaučuka vai plastmasas
pārklājumu. Stiepes izturības un pagarinājuma noteikšana pārrāvumā.
ГОСТ 252-75. Резина. Метод определения относительного гистерезиса и
полезной упругости при растяжении.
ГОСТ 270-75. Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при
растяжении.
ГОСТ 10201-75. Каучуки и резиновые смеси. Метод определения жесткости
и эластического восстановления по Дефо.
ГОСТ 11053-75. Резина. Метод определения условно-равновесного модуля.
ГОСТ 23020-78. Резина. Метод определения работы разрушения при
растяжении.

Šļū de un paliekošā defo rmācija stiepē un spiedē pie dažādām temperatūrām
tiek pētīta , balstoties uz standartiem:
Ø ISO 815:1991/Cor 1:1993. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of
compression set at ambient, elevated or low temperatures.
Ø ISO 2285:2001. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of tension
set under constant elongation, and of tension set, elongation and creep under
constant tensile load.
Ø ISO 8013:1988. Rubber, vulcanized. Determination of creep in compression or
shear.
Ø ISO 12244:1997. Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of
elongation, creep and tension set at constant load.
Ø DIN ISO 815:2000. Prüfung von Kautschuk und Elastomeren. Bestimmung des
Druckverformungsrestes bei Umgebungs-, erhöhten oder niedrigen Temperaturen.
Ø DIN ISO 2285:1994. Elastomere oder thermoplastische Elastomere. Bestimmung
des Zugverformungsrestes bei ūblichen und hohen Temperaturen.
Ø DIN ISO 8013-1993. Rubber, vulcanized; determination of creep in compression
or shear; identical with ISO 8013:1988.
Sprieguma relaksācijas noteikšanai stiepes un spiedes d eformā cijā tiek lietoti
standarti:
Ø ISO 3384:2005. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of stress
relaxation in compression at ambient and at elevated temperatures.
Ø DIN 53537:1985. Prüfung von Kautschuk und Elastomeren. Bestimmung der
Spannungsrelaxation unter Druck.
Ø DIN EN 681-1:1998. Elastomer- Dichtungen. Werkstoff- Anforderungen für
Rohrleitungs- Dichtungen, Anwendungen in der Wasserversorgung und
Entwässerung. Teil 1: Vulkanisierter Gummi (Anhang A: Bestimmung der
Spannungsrelaxation im Zugversuch).
149

Ø
Ø
Ø

DIN 4060:1988. Dichtmittel aus Elastomeren für Rohrverbindungen von
Abwässerkanälen und - leitungen. Anforderungen und Prüfungen (Abschn.4.1.9.
Zugspannungsrelaxation).
DIN ISO 3384:2004. Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of
stress relaxation in compression at ambient and at elevated temperatures (ISO
3384:1999, including Amendment 1:2001).
ГОСТ 9982-76. Резина. Методы определения релаксации напряжения при
сжатии.

Dinamisko īpašību noteikšanai lieto standartu s:
Ø ISO 4651:1988. Cellular rubbers and plastics; determination of dynamic
cushioning performance.
Ø ISO 4663:1986. Rubber. Determination of dynamic behaviour of vulcanizates at
low frequencies. Torsion pendulum method.
Ø ISO 4664-1:2005. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of
dynamic properties. Part 1: General guidance.
Ø DIN 53535:1982.Testing of rubber; general requirements for dynamic testing.
Ø DIN 53513-1990. Determination of the viscoelastic properties of elastomers on
exposure to forced vibration at non-resonant frequencies.
Ø LVS EN ISO 4651:2001. Porainās gumijas un putuplasti. Dinamiskās
amortizācijas rādītāju noteikšana.
Ø ГОСТ 10828-75. Резина. Метод определения динамического модуля и
модуля внутреннего трения при знакопеременном изгибе с вращением.
Ø ГОСТ 23326-78. Резина. Методы динамических испытаний. Общие
требования.
Izturīb as uz pārplēšanu u n caurduršanu, pretestības adatas izrau šanai
noteikšanu ra ksturo stan darti:
Ø ISO 34-1:2004. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of tear
strength. Part 1: Trouser, angle and crescent test pieces.
Ø ISO 34-2:1996. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of tear
strength. Part 2: Small (Delft) test pieces.
Ø DIN EN 12332-1:1998. Rubber or plastic coated fabrics - Determination of
bursting strength - Part 1: Steel ball method; German version EN.
Ø DIN EN ISO 4674-1:2003. Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of
tear resistance - Part 1: Constant rate of tear methods (ISO 4674-1:2003); German
version EN ISO 4674-1:2003.
Ø DIN ISO 34-1:2004. Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of tear
strength - Part 1: Trouser, angle and crescent test pieces (ISO 34-1:2004).
Ø DIN 53506:1990. Testing of rubber; determination of needle tear resistance.
Ø DIN 53507:1983. Prūfung von Kautschuk und Elastomeren. Bestimmung des
Weiterreißwiederstandes von Elastomeren Streifenprobe.
Ø DIN 53515:1990. Prūfung von Kautschuk und Elastomeren und von KunststoffFolien. Weiterreißversuch mit der Winkelprobe nach Graves mit Einschnitt.
Ø DIN 53539:1979. Prüfung von Elastomeren. Auswertung von Weiterreiß-, Trennund Schälversuchen.
Ø ГОСТ 262-93. Резина. Определение сопротивления раздиру (раздвоенные,
угловые и серповидные образцы).
Ø ГОСТ 23016-78. Резина. Метод определения сопротивления раздиру на
образцах-полосках.
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Adh ēzijas noteikšanai sta rp elasto mēru un citu materiālu kalpo standarti:
Ø ISO 36:1999. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of adhesion to
textile fabric.
Ø ISO 813:1997. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of adhesion to
a rigid substrate . 90 degree peel method.
Ø ISO 814:1996. Rubber, vulcanized. Determination of adhesion to metal. Twoplate method.
Ø ISO 4647:1982. Rubber, vulcanized. Determination of static adhesion to textile
cord. H-pull test.
Ø ISO 5600:1986. Rubber. Determination of adhesion to rigid materials using
conical shaped parts.
Ø ISO 5603:1986. Rubber, vulcanized. Determination of adhesion to wire cord.
Ø ISO 6505:1997. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of tendency
to adhere to and to corrode metals.
Ø DIN 53530:1981. Prüfung organischer Werkstoffe. Trennversuch an haftend
verbundenen Gewerblagen.
Ø DIN 53531-1:1990. Prüfung von Kautschuk und Elastomeren. Bestimmung der
Haftung zu starren Materialien Prüfung mit einer Platte.
Ø DIN ISO 813:2004. Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of
adhesion to a rigid substrate - 90° peel method (ISO 813:1997).
Ø LVS EN 28033:2001. Gumijas un plastmasas šļūtenes. Komponentu savstarpējās
adhēzijas noteikšana.
Ø ГОСТ 209-75. Резина и клей. Методы определения прочности связи с
металлом при отрыве.
Ø ГОСТ 411-77. Резина и клей. Методы определения прочности связи с
металлом при отслаивании.
Ø ГОСТ 14863-69. Резина. Метод определения прочности связи резина-корд
(Н-метод).
Ø ГОСТ 23785.7-89. Ткань кордная. Метод определения прочности связи с
резиной.
Atsitiena elastīb as mērīšanu raksturo standa rti:
Ø ISO 4662:1986. Rubber. Determination of rebound resilience of vulcanizates
(Schob- Pendel).
Ø DIN 53512, 2000. Prüfung von Kautschuk und Elastomeren. Bestimmung der
Rückprall- Elastizität.
Elastomēru īpašību noteikšanai zemā s tempera tūrā s lieto tie standarti:
Ø ISO 2921:1997. Rubber, vulcanized. Determination of low-temperature
characteristics. Temperature-retraction procedure (TR test).
Ø ISO 1432:1988. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of low
temperature stiffening (Gehman test).
Ø DIN 53545:1990. Determination of low-temperature behaviour of elastomers;
principles and test methods.
Ø LVS EN ISO 4672:2001. Gumijas un plastmasas šļūtenes. Elastības testi
pazeminātā temperatūrā.
Ø LVS EN 495-5:2002. Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Lokanības noteikšana
zemās temperatūrās - 5.daļa: jumta hidroizolācijas plastmasas un gumijas
loksnes.
Ø LVS EN 1876-1:2001. Gumijas vai plastmasas pārklājumu tekstilizstrādājumi.
Zemas temperatūras tests - 1.daļa: lieces tests.
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ГОСТ 408-78. Резина. Методы определения морозостойкости при
растяжении.
ГОСТ 13808-79. Резина. Метод определения морозостойкости по
эластическому восстановлению после сжатия.

Trausluma pētīšan ai tiek izmantoti standarti:
Ø ISO 812:1991. Rubber, vulcanized. Determination of low-temperature brittleness.
Ø ASTM D 746-98:1998. Standard Test Method for Brittleness Temperature of
Plastics and Elastomers by Impact.
Ø ASTM D 2137-94:1994. Standard Test Methods for Rubber Property- Brittleness
Point of Flexible Polymers and Coated Fabrics.
Ø DIN ISO 812:2004. Rubber, vulcanized - Determination of low-temperature
brittleness (ISO 812:1991).
Ø ГОСТ 7912-74. Резина. Метод определения температурного предела
хрупкости.
Kri stalizācijas pētīšan ai lieto standa rtus:
Ø ISO 3387:1994/Cor 1:2000. Rubber. Determination of crystallization effects by
hardness measurements.
Ø ISO 6471:1994. Rubber, vulcanized. Determination of crystallization effects
under compression.
Ø DIN 53541:1980. Prüfung von Kautschuk und Elastomeren. Bestimmung der
Kristallisation durch Messung der Härte.
Ø ГОСТ 13270-85. Резина. Метод определения способности к кристаллизации
при сжатии.
Nodilu mizturības mērīšanai tiek izmanto ti standarti:
Ø ISO 4649:2002. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of abrasion
resistance using a rotating cylindrical drum device.
Ø ISO 23794:2003. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Abrasion testing Guidance.
Ø DIN 53516:1987. Prüfung von Kautschuk und Elastomeren. Bestimmung des
Abriebs.
Ø LVS EN ISO 5470-1:2001. Gumijas vai plastmasas pārklājumu izstrādājumi Nodilumizturības noteikšana - 1.daļa: Tābera abrazīvs.
Ø LVS EN ISO 6945:2001 +A1. Gumijas šļūtenes. Ārējā apvalka nodilumizturības
noteikšana.
Ø LVS EN ISO 7662:2001. Gumijas un plastmasas šļūtenes. Iekšējā pārklājuma
nodiluma noteikšana.
Ø ГОСТ 426-77. Резина. Метод определения сопротивления истиранию при
скольжении.
Ø ГОСТ 12251-77. Резина. Метод определения сопротивления истиранию при
качении с проскальзыванием.
Ø ГОСТ 23509-79. Резина. Метод определения сопротивления истиранию при
скольжении по возобновляемой поверхности.
Plaisāšanas iztu rība s n oteikšan ai lieto standa rtus:
Ø ISO 132:1999. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of flex
cracking and crack growth (De Mattia).
Ø DIN ISO 132:2004. Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of flex
cracking and crack growth (De Mattia) (ISO 132:1999).
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LVS EN 12332-1:2001. Gumijas vai plastmasas pārklājumu tekstilizstrādājumi.
Plaisāšanas izturības noteikšana - 1.daļa: tērauda bumbiņas metode.
LVS EN 12332-2:2003. Gumijas vai plastmasas pārklājumu tekstilizstrādājumi.
Plaisāšanas izturības noteikšana - 2.daļa: hidrauliskā metode.

Fri kcionālo īpašību noteikšanai izmanto standartus:
Ø ISO 15113:1999. Rubber. Determination of frictional properties.
Elastomēru iztu rība s pret d inamiskām slodzēm noteikšanas standarti:
Ø LVS EN 12691:2002. Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Jumta hidroizolācijas
bitumena, plastmasas un gumijas loksnes. Triecienizturības noteikšana.
Ø LVS EN 1876-2:2001. Gumijas vai plastmasas pārklājumu tekstilizstrādājumi.
Zemas temperatūras tests - 2.daļa: triecienpārbaude uz cilpveidā saliekta auduma.
Sta tiskās slodzes iztu rība s no teikšana i lietotie standarti:
Ø LVS EN 12730:2002. Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Jumta hidroizolācijas
bitumena, plastmasas un gumijas loksnes. Statiskas slodzes izturības noteikšana.
Ø ГОСТ 265-77. Резина. Методы испытаний на кратковременное статическое
сжатие.
Elastomēru izturības noteikšanai pret šķid rumu, tvaiku un gāzu ieda rbību
kalpo standarti:
Ø ISO 1817:1999. Rubber, vulcanized. Determination of the effect of liquids.
Ø DIN 53521, 1987. Prüfung von Kautschuk und Elastomeren. Bestimmung des
Verhaltens gegen Flüssigkeiten, Dämpfe und Gase.
Ø ISO 1431-1:2004. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Resistance to ozone
cracking. Part 1: Static and dynamic strain testing.
Ø ISO 1431-3:2000. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Resistance to ozone
cracking. Part 3: Reference and alternative methods for determining the ozone
concentration in laboratory test chambers.
Ø ISO 4665:1998. Rubber, vulcanized and thermoplastic. Resistance to weathering.
Ø DIN 53509-1:2001. Prüfung von Kautschuk und Elastomeren. Bestimmung der
Beständigkeit gegen Rißbildung unter Ozoneinwirkung. Teil 1: Statische
Beanspruchung.
Ø DIN 53509-2:1994. Prüfung von Kautschuk und Elastomeren. Bestimmung der
Beständigkeit gegen Rißbildung unter Ozoneinwirkung. Teil 2: ReferenzVerfahren zur Bestimmung der Ozonkonzentration in Prüfkammern.
Ø DIN ISO 1817:2004. Rubber, vulcanized - Determination of the effect of liquids
(ISO 1817:1999).
Ø LVS EN ISO 10960:2001. Gumijas un plastmasas šļūtenes. Izturības pret ozonu
novērtējums dinamiskos apstākļos.
Ø LVS EN 27326:2001. Gumijas un plastmasas šļūtenes. Izturības pret ozonu
novērtējums statiskos apstākļos.
Ø LVS EN 60811-2-1:2002 +A1. Elektrokabeļu un optisko kabeļu izolācijas un
apvalku materiāli. Kopīgās testēšanas metodes - 2-1.daļa: specifiskās metodes
elastomēra savienojumiem. Ozonnoturības, karstās stiepes pretestības un
minerāleļļas noturības testi.
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Elastomēru iztu rība s no teikšana i pret sta roju mu iedarbību kalpo standarti:
Ø LVS EN ISO 8580:2001. Gumijas un plastmasas šļūtenes. Izturības noteikšana
pret ultravioleto starojumu statiskos apstākļos.
Mākslīgās noveco šanas pro cedūru nosaka sta ndarti:
Ø ISO 188:1998/Cor 1:2003. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Accelerated
ageing and heat resistance tests.
Ø DIN 53508:2000. Prüfung von Kautschuk und Elastomeren. Künstliche Alterung.
Ø DIN 53386:1982. Testing of plastics and elastomers, Exposure to natural
weathering.
Ø DIN EN 12280-1:1998. Rubber- or plastic-coated fabrics - Accelerated ageing
tests - Part 1: Heat ageing; German version EN 12280-1:1997.
Ø DIN EN 12280-2:2002. Rubber- or plastic-coated fabrics - Accelerated ageing
tests - Part 2: Physical ageing: Effect of light or weathering; German version EN
12280-2:2001.
Ø DIN EN 12280-3:2002. Rubber- or plastic-coated fabrics - Accelerated ageing
tests - Part 3: Environmental ageing; German version EN.
Ø DIN EN 1297:2004. Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and
rubber sheets for roof waterproofing - Method of artificial ageing by long term
exposure to the combination of UV radiation, elevated temperature and water;
German version EN 1297:2004.
Ø LVS EN 1296:2002. Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Jumta bitumena,
gumijas un plastmasas loksnes - Mākslīgā novecošanas metode, izturot
paaugstinātā temperatūrā.
Ø LVS EN 1297:2005. Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Jumta hidroizolācijas
bitumena, gumijas un plastmasas loksnes. Mākslīgās novecošanas metode,
ilgstoši pakļaujot UV starojuma, paaugstinātas temperatūras un ūdens kombinētai
iedarbībai.
Ø LVS EN 12280-1:2001. Gumijas vai plastmasas pārklājumu tekstilizstrādājumi.
Paātrinātās novecošanas testi - 1.daļa: novecošana siltuma iedarbībā.
Ø LVS EN 12280-2:2002. Gumijas vai plastmasas pārklājumu tekstilizstrādājumi.
Paātrinātas vecošanas testi - 2.daļa: fiziska vecošana: gaismas un klimatisko
faktoru ietekme.
Ø LVS EN 12280-3:2002. Gumijas vai plastmasas pārklājumu tekstilizstrādājumi.
Paātrinātas vecošanas testi - 3.daļa: vecošana vides iedarbībā.
Ø ГОСТ 9.024-74. Единая система защиты от коррозии и старения. Резины.
Методы испытаний на стойкость к термическому старению.
Ø ГОСТ 9.026-74. Единая система защиты от коррозии и старения. Резины.
Методы
ускоренных
испытаний
на
стойкость
к
озонному и
термосветоозонному старению.
Ø ГОСТ 9.029-74. Единая система защиты от коррозии и старения. Резины.
Методы испытаний на стойкость к старению под действием статической
деформации сжатия.
Ø ГОСТ 9.030-74. Единая система защиты от коррозии и старения. Резины.
Методы испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию
жидких агрессивных сред.
Ø ГОСТ 9.061-75. Единая система защиты от коррозии и старения. Резины.
Методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию жидких
агрессивных сред при вращательном движении в режиме трения.
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

ГОСТ 9.065-76. Единая система защиты от коррозии и старения. Резины.
Метод испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред при
постоянном растягивающем напряжении.
ГОСТ 9.066-76. Единая система защиты от коррозии и старения. Резины.
Метод испытания на стойкость к старению при воздействии естественных
климатических факторов.
ГОСТ 9.070-76. Единая система защиты от коррозии и старения. Резины.
Методы испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред
при статической деформации сжатия.
ГОСТ 9.701-79. Единая система защиты от коррозии и старения. Резины.
Метод испытаний на стойкость к радиационному старению.
ГОСТ 9.709-83. Единая система защиты от коррозии и старения. Резины
пористые. Метод ускоренных испытаний на стойкость к термическому
старению.

Elektrisko īpašību noteikšanai ela stomēru (un citiem) materiāliem izma nto
standartus:
Ø ISO 1853:1998. Conducting and dissipative rubbers, vulcanized or thermoplastic.
Measurement of resistivity.
Ø ISO 2878:2005. Rubber. Antistatic and conductive products. Determination of
electrical resistance.
Ø ISO 2951:1974. Vulcanized rubber. Determination of insulation resistance.
Ø DIN ISO 2878:1997. Elastomere. Antistatische und leitende Erzeugnisse.
Bestimmung des elektrischen Wiederstandes.
Ø DIN EN ISO 8031:1997. Rubber and plastics hoses and hose assemblies Determination of electrical resistance (ISO 8031:1993); German version EN ISO
8031:1997.
Ø LVS HD 22.2 S3:2002. Kabeļi ar gumijas izolāciju un nominālo spriegumu līdz
un ieskaitot 450/750 V - 2.daļa: Testu metodes.
Ø LVS EN ISO 8031:2001. Gumijas un plastmasas šļūtenes un to komplektācija.
Elektriskās pretestības noteikšana.
Ø LVS EN 50289-1-3:2002. Sakaru kabeļi. Pārbaudes metožu specifikācijas - 13.daļa: elektriskās pārbaudes metodes. Dielektriskā stiprība.
Ø LVS EN 60811-5-1:2003 /A1:2004. Elektrokabeļu un optisko kabeļu izolācijas un
apvalku materiāli - Kopīgās testēšanas metodes. 5.daļa: Īpašās pildmateriālu
pārbaudīšanas metodes - 1.sadaļa: Pilēšanas temperatūra. Eļļas atdalīšanās.
Trauslums pazeminātā temperatūrā. Kopējais skābesskaitlis. Korozīvu
komponentu neesība. Dielektriskā caurlaidība 23 °C temperatūrā. Īpatnējā
pretestība līdzstrāvai 23°C un 100°C temperatūrā.
Ø LVS EN 60247:2004. Izolējoši šķidrumi. Relatīvās dielektriskās caurlaidības,
dielektrisko zudumu koeficienta (tg δ) un īpatnējās omiskās pretestības mērīšana.
Ø LVS EN 61620:2003. Izolējošie šķidrumi. Dielektrisko zudumu koeficienta
noteikšana mērot vadītspēju un kapacitāti. Testēšanas metode.
Ø ГОСТ 8.544-86. Государственная система обеспечения единства измерений.
Относительная диэлектрическая проницаемость и тангенс угла потерь
твердых диэлектриков. Методика выполнения измерений в диапазоне частот
от 10 в ст. 9 до 10 в ст. 10 Гц.
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Ø

ГОСТ
Р
МЭК
811-5-1-95.
Специальные
методы
испытаний
герметизирующих составов электрических кабелей. Температура колебания.
Масловыделение. Хрупкость при низкой температуре. Общее кислотное
число. Отсутствие коррозионно-активных компонентов. Диэлектрическая
проницаемость при 23 град. С. Условное электрическое сопротивление при
23 и 100 град. С.

Elastomēru optiskā m pā rbaudēm lieto tie standarti:
Ø ISO 4650:2005. Rubber. Identification. Infrared spectrometric method.
Ø ISO 12965:2000. Butadiene rubber. Determination of microstructure by infra-red
spectrometry.
Caurlaidību gāzēm un šķid rumiem nosaka standarti:
Ø ISO 2782:1995. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of
permeability to gases.
Ø ISO 6179:1998. Rubber, vulcanized or thermoplastic - Rubber sheets and rubbercoated fabrics - Determination of transmission rate of volatile liquids
(gravimetric technique).
Ø DIN EN 6179:2001. Elastomere oder thermoplastische Elastomere,
Elastomerfolien und elastomer- beschichtete Gewebe. Bestimmung der
Durchlässigkeitsrate von flüchtigen Flüssigkeiten (gravimetrisches Verfahren).
Ø DIN 53536:1992. Testing of rubber; determination of gas permeability.
Ø LVS EN ISO 4080:2002. Gumijas un plastmasas šļūtenes un to sastāvdaļas.
Gāzes caurlaidības noteikšana.
Ø LVS EN 1734:2001. Gumijas vai plastmasas pārklājumu tekstilizstrādājumi.
Ūdens iespiešanās pretestības noteikšana. Zemspiediena metode.
Ø LVS EN 1928:2002. Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Jumta hidroizolācijas
bitumena, gumijas un plastmasas loksnes. Ūdens necaurlaidības noteikšana.
Ø LVS EN 1931:2002 +AC. Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Jumta
hidroizolācijas bitumena, gumijas un plastmasas loksnes. Ūdens tvaika
caurlaidības noteikšana.
Ø LVS EN ISO 4023:2001. Gumijas šļūtenes tvaikam. Testa metodes.
Fizi kālām pārbaud ēm izma ntojamo elastomēru pa raugu izga tavošanu un
saga tavošanu nosaka šādi sta ndarti:
Ø ISO 23529:2004. Rubber- General procedures for preparing and conditioning test
pieces for physical test methods.
Ø DIN ISO 4661-1:1995. Elastomere oder thermoplastische Elastomere. Herstellung
von Proben und Probenkörpern. Teil1: Physikalische Prüfungen.
Ø LVS EN 13416:2002. Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Jumta hidroizolācijas
bitumena, gumijas un plastmasas loksnes. Paraugu ņemšanas noteikumi.
Ø LVS EN ISO 2231:2001. Tekstilizstrādājumi ar kaučuka vai plastmasas
pārklājumu. Kondicionēšanas un testēšanas standartapstākļi.
Blīvu ma noteikša nai ir d erīgi standarti:
Ø ISO 2781:1988/Cor 1:1996. Rubber, vulcanized. Determination of density.
Ø DIN 53479:1976. Prüfung von Kunststoffen und Elastomeren. Bestimmung der
Dichte (Verfahren A).
Ø LVS EN ISO 845:2001. Putuplasti un porainās gumijas. Šķietamā blīvuma
noteikšana.
Ø ГОСТ 267-73. Резина. Методы определения плотности.
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Bojā jumu iztu rība s, temperatūras pieaugu ma, noguru ma, novecojuma
para metru no teikšana i un kalpošanas la ika prognozēša nai izmanto tie
standarti:
Ø LVS EN ISO 7854:2001. Tekstilizstrādājumi ar kaučuka vai plastmasas
pārklājumu. Bojājumizturības noteikšana liecot.
Ø ISO 4666-1:1982. Rubber, vulcanized. Determination of temperature rise and
resistance to fatigue in flexometer testing. Part 1: Basic principles.
Ø ISO 4666-2:1982. Rubber, vulcanized. Determination of temperature rise and
resistance to fatigue in flexometer testing. Part 2: Rotary flexometer.
Ø ISO 4666-3:1982. Rubber, vulcanized. Determination of temperature rise and
resistance to fatigue in flexometer testing. Part 3: Compression flexometer.
Ø ISO 6914:2004. Rubber, vulcanized or thermoplastic- Determination of ageing
characteristics by measurement of stress relaxation.
Ø ISO 6943:1984. Rubber, vulcanized - Determination of tension fatigue.
Ø ISO 7854:1995. Rubber- or plastics-coated fabrics. Determination of resistance to
damage by flexing.
Ø ISO 11346:2004. Rubber, vulcanized or thermoplastic- Estimation of life-time
and maximum temperature of use.
Ø DIN 53533-1:1988. Testing of elastomeres; testing of heat generation and service
life during the fatigue test (flexometer test); bases principles.
Ø DIN 53533-2:1988. Testing of elastomers; testing of heat generation and service
life during the fatigue test (flexometer test); rotary flexometer.
Ø DIN 53533-3:1988. Testing of elastomers; testing of heat generation and service
life during the fatigue test (flexometer test); compression-flexometer.
Ø DIN EN 1989:2000. Thermoplastics piping systems - Joints for buried nonpressure sewage applications - Test method for long-term sealing performance of
joints with thermoplastic elastomer (TPE) seals by estimating the sealing
pressure; German version EN.
Ø DIN EN ISO 7854:1997. Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of
resistance to damage by flexing (ISO 7854:1995); German version EN ISO
7854:1997.
Ø ГОСТ 9983-74. Резина. Методы испытаний на многократный продольный
изгиб образцов с прямой канавкой.
Ø ГОСТ 10269-75. Резина. Метод определения сопротивления старению по
ползучести.
Ø ГОСТ 10952-75. Резина. Методы определения усталостной выносливости
при знакопеременном изгибе с вращением.
Ø ГОСТ 26365-84. Резина. Общие требования к методам усталостных
испытаний.
Elastomēru izstrādājumu glabāšanu nosaka standarti:
Ø ISO 2230:2002. Rubber products. Guidelines for storage.
Elastomēru nomen klatūru u n jēdzienu skaidrojumu nosaka standarti:
Ø ISO 18064:2003. Thermoplastic elastomers. Nomenclature and abbreviated terms.
Ø ISO 1629:1995. Rubber and latices - Nomenclature.
Ø ISO 1382:2002. Rubber - Vocabulary.
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Elastomēru testē ša nas metožu jutīgumu, precizitāti, aprīkojuma kalib rēšanu,
eksper imentālo datu ap strādi no saka standa rti:
Ø ISO 19004:2004. Rubber and rubber products. Determination of the sensitivity of
test methods.
Ø ISO 18899:2004. Rubber. Guide to the calibration of test equipment.
Ø ISO/TR 9272:2005. Rubber and rubber products. Determination of precision for
test method standards.
Ø ISO 6133:1998. Rubber and plastics. Analysis of multi-peak traces obtained in
determinations of tear strength and adhesion strength.
Ø ГОСТ 269-66. Резина. Общие требования к проведению физикомеханических испытаний.
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2 .pieliku ms

G u m i ja s c i e t īb a s i zm a iņ a s n o ve c o ša na s p ro ce sā

1.att. Cietības izmaiņa novecošanas laikā
100 0 C temperatūrā gumijai Nr.1

2.att. Cietības izmaiņa novecošanas laikā
100 0 C un 125 0 C temperatūrā gumijai Nr.2

3.att. Cietības izmaiņa novecošanas laikā
100 0 C un 125 0 C temperatūrā gumijai Nr.3

4.att. Cietības izmaiņa novecošanas laikā
100 0 C un 125 0 C temperatūrā gumijai Nr.4

5.att. Cietības izmaiņa novecošanas laikā
100 0 C un 125 0 C temperatūrā gumijai Nr.5

6.att. Cietības izmaiņa novecošanas laikā
100 0 C un 125 0 C temperatūrā gumijai Nr.6
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7.att. Cietības izmaiņa novecošanas laikā
100 0 C un 125 0 C temperatūrā gumijai Nr.7

8.att. Cietības izmaiņa novecošanas laikā
100 0 C un 125 0 C temperatūrā gumijai Nr.8

9.att. Cietības izmaiņa novecošanas laikā
100 0 C un 125 0 C temperatūrā gumijai Nr.9

10.att. Cietības izmaiņa novecošanas laikā
100 0 C temperatūrā gumijai Nr.10

11.att. Cietības izmaiņa novecošanas laikā
100 0 C temperatūrā gumijai Nr.11

12.att. Cietības izmaiņa novecošanas laikā
100 0 C temperatūrā gumijai Nr.12
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13.att. Cietības izmaiņa novecošanas laikā
125 0 C temperatūrā gumijai Nr.13

14.att. Cietības izmaiņa novecošanas laikā
100 0 C un 125 0 C temperatūrā gumijai
Nr.14

15.att. Cietības izmaiņa novecošanas laikā
125 0 C temperatūrā gumijai Nr.15

16.att. Cietības izmaiņa novecošanas laikā
125 0 C temperatūrā gumijai Nr.16

17.att. Cietības izmaiņa novecošanas
laikā 125 0 C temperatūrā gumijai Nr.17
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3 .pieliku ms

G u m i j a s m a k s i m ā l ā s d e f o r m ā c i ja s s t i e p ē i z m a i ņ a s n o v e c o š a n a s
p ro c e sā

1.att. Maksimālās deformācijas izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C un 125 0 C
temperatūrā gumijai Nr.1.

2.att. Maksimālās deformācijas izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C un 125 0 C
temperatūrā gumijai Nr.2.

Stiepes ātrums - 200 mm/min

Stiepes ātrums - 200 mm/min

3.att. Maksimālās deformācijas izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C un 125 0 C
temperatūrā gumijai Nr.3.

4.att. Maksimālās deformācijas izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C temperatūrā
gumijai Nr.4.

Stiepes ātrums - 200 mm/min

Stiepes ātrums - 200 mm/min

5.att. Maksimālās deformācijas izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C temperatūrā
gumijai Nr.5.

6.att. Maksimālās deformācijas izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C temperatūrā
gumijai Nr.6.

Stiepes ātrums - 200 mm/min

Stiepes ātrums - 200 mm/min
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7.att. Maksimālās deformācijas izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C temperatūrā
gumijai Nr.14.
Stiepes ātrums - 200 mm/min

8.att. Maksimālās deformācijas izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C un 120 0 C
temperatūrā gumijai Nr.4.

9.att. Maksimālās deformācijas izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C un 120 0 C
temperatūrā gumijai Nr.14.

Stiepes ātrums - 48 mm/min

Stiepes ātrums - 48 mm/min
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4 .pieliku ms

G u m i j a s i z tu r ī b a s r o b e ž a s s t i e p ē i z m a i ņ a s n o v e c o š a n a s p r o c e s ā

1.att. Izturības robežas izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C un 125 0 C
temperatūrā gumijai Nr.1.

2.att. Izturības robežas izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C un 125 0 C
temperatūrā gumijai Nr.2.

Stiepes ātrums - 200 mm/min

Stiepes ātrums - 200 mm/min

3.att. Izturības robežas izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C un 125 0 C
temperatūrā gumijai Nr.3.

4.att. Izturības robežas izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C un 125 0 C
temperatūrā gumijai Nr.4.

Stiepes ātrums - 200 mm/min

Stiepes ātrums - 200 mm/min

5.att. Izturības robežas izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C temperatūrā
gumijai Nr.5.

6.att. Izturības robežas izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C temperatūrā
gumijai Nr.6.

Stiepes ātrums - 200 mm/min

Stiepes ātrums - 200 mm/min
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7.att. Izturības robežas izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C temperatūrā
gumijai Nr.14.
Stiepes ātrums - 200 mm/min

8.att. Izturības robežas izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C un 120 0 C
temperatūrā gumijai Nr.4.

9.att. Izturības robežas izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C un 120 0 C
temperatūrā gumijai Nr.14.

Stiepes ātrums - 48 mm/min

Stiepes ātrums - 48 mm/min

165

5 .pieliku ms

G u m i ja s e la s tīb a s īp a š īb u m a iņ a n o v ec o ša n a s p ro c e sā

1.att. Stiepes raksturlīknes dažādu laiku 100 0 C
temperatūrā novecojušai gumijai Nr.1.
Stiepes ātrums - 200 mm/min

3.att. Stiepes raksturlīknes dažādu laiku 100 0 C
temperatūrā novecojušai gumijai Nr.2.
Stiepes ātrums - 200 mm/min
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2.att. Elastīgās īpašības raksturojošo
parametru q un d izmaiņa novecošanas
laikā 100 0 C un 125 0 C temperatūrā
gumijai Nr.1

4.att. Elastīgās īpašības raksturojošo
parametru q un d izmaiņa novecošanas
laikā 100 0 C un 125 0 C temperatūrā
gumijai Nr.2

5.att. Stiepes raksturlīknes dažādu laiku 100 0 C
temperatūrā novecojušai gumijai Nr.3.
Stiepes ātrums - 200 mm/min

7.att. Stiepes raksturlīknes dažādu laiku 100 0 C
temperatūrā novecojušai gumijai Nr.4.
Stiepes ātrums - 200 mm/min
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6.att. Elastīgās īpašības raksturojošo
parametru q un d izmaiņa novecošanas
laikā 100 0 C un 125 0 C temperatūrā
gumijai Nr.3

8.att. Elastīgās īpašības raksturojošo
parametru q un d izmaiņa novecošanas
laikā 100 0 C un 125 0 C temperatūrā
gumijai Nr.4

9.att. Stiepes raksturlīknes dažādu laiku 100 0 C
temperatūrā novecojušai gumijai Nr.5.
Stiepes ātrums - 200 mm/min

11.att. Stiepes raksturlīknes dažādu laiku
100 0 C temperatūrā novecojušai gumijai Nr.6.
Stiepes ātrums - 200 mm/min
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10.att. Elastīgās īpašības raksturojošo
parametru q un d izmaiņa novecošanas
laikā 100 0 C temperatūrā gumijai Nr.5

12.att. Elastīgās īpašības raksturojošo
parametru q un d izmaiņa novecošanas
laikā 100 0 C temperatūrā gumijai Nr.6

14.att. Elastīgās īpašības raksturojošo
parametru q un d izmaiņa novecošanas
laikā 100 0 C temperatūrā
gumijai Nr.14.

13.att. Stiepes raksturlīknes dažādu
laiku 100 0 C temperatūrā novecojušai
gumijai Nr.14.
Stiepes ātrums - 200 mm/min

Stiepes ātrums - 200 mm/min

15.att. Stiepes raksturlīknes dažādu laiku
120 0 C temperatūrā novecojušai
gumijai Nr.14.
Stiepes ātrums - 48 mm/min.,
novecošanas laiks dots stundās

16.att. Elastīgās īpašības raksturojošo
parametru q un d izmaiņa novecošanas
laikā 120 0 C temperatūrā
gumijai Nr.14.
Stiepes ātrums - 48 mm/min
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17.att. Stiepes raksturlīknes jaunai, 1
diennakti 100 0 C un 125 0C temperatūrā
novecojušai gumijai Nr.1.

18.att. Stiepes raksturlīknes jaunai, 1
diennakti 100 0 C un 125 0 C temperatūrā
novecojušai gumijai Nr.2.

Stiepes ātrums - 200 mm/min

Stiepes ātrums - 200 mm/min

19.att. Relatīvās dielektriskās caurlaidības
izmaiņa novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.1.

20.att. Relatīvās dielektriskās caurlaidības
izmaiņa novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.4.

Kapacitātes mērījumi veikti ar multimetru
Fluke 189

Kapacitātes mērījumi veikti ar multimetru
Fluke 189
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6 .pieliku ms

G u m i ja s e l e k t ri s k o īp a š ību m a iņa n o ve c o ša n a s p ro ce sā

1.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.1.

2.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.1.

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189,
spriegums - 6V

Mērījumi veikti ar Sefelec megaommetru
Megohmmetre M1500P, spriegums - 1000V

3.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C un 125 0 C
temperatūrā gumijai Nr.3.

4.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C un 125 0 C
temperatūrā gumijai Nr.4.

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189

5.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.5.

6.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.6.

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189
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7.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.7.

8.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.8.

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189

9.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C un 125 0 C
temperatūrā gumijai Nr.9.

10.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.10.

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189

11.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.11.

12.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.11.

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189

Mērījumi veikti ar Sefelec megaommetru
Megohmmetre M1500P
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13.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.12.

14.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.13.

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189

15.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.13.

16.att. Īpatnējās pretestības izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.14.

Mērījumi veikti ar Sefelec megaommetru
Megohmmetre M1500P

Mērījumi veikti ar Sefelec megaommetru
Megohmmetre M1500P

17.att. Pretestības izmaiņa novecošanas
laikā 125 0 C temperatūrā gumijai Nr.16.

18.att. Pretestības izmaiņa novecošanas
laikā 125 0 C temperatūrā gumijai Nr.17.

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189
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19.att. Relatīvās dielektriskās caurlaidības 20.att. Relatīvās dielektriskās caurlaidības
izmaiņa novecošanas laikā 100 0 C
izmaiņa novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.1.
temperatūrā gumijai Nr.4.
Kapacitātes mērījumi veikti ar multimetru
Fluke 189

Kapacitātes mērījumi veikti ar multimetru
Fluke 189

21.att. Relatīvās dielektriskās caurlaidības 22.att. Relatīvās dielektriskās caurlaidības
izmaiņa novecošanas laikā 100 0 C
izmaiņa novecošanas laikā 100 0 C un
temperatūrā gumijai Nr.11.
125 0 C temperatūrā gumijai Nr.13.
Kapacitātes mērījumi veikti ar multimetru
Fluke 189

Kapacitātes mērījumi veikti ar multimetru
Fluke 189

23.att. Relatīvās dielektriskās
caurlaidības izmaiņa novecošanas laikā
100 0 C temperatūrā gumijai Nr.14.
Kapacitātes mērījumi veikti ar multimetru
Fluke 189
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24.att. Kapacitātes izmaiņa novecošanas
25.att. Kapacitātes izmaiņa novecošanas
0
laikā 125 C temperatūrā planāram gumijas laikā 125 0 C temperatūrā planāram gumijas
Nr.16 kondensatoram.
Nr.17 kondensatoram.
Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189

26.att. Sensora kapacitātes pieaugums
ΔC=C-C0 gumijai Nr.16 atkarībā no
novecošanas laika 125 0 C temperatūrā.

27.att. Sensora kapacitātes pieaugums
ΔC=C-C0 gumijai Nr.16 atkarībā no
novecošanas laikā 125 0 C temperatūrā.

C - sensora kapacitāte, kad tas piespiests pie 2mm
biezas gumijas plāksnītes, kuru izslīpēta no
Michelin riepas borta; C 0 - sensora kapacitāte
gaisā. Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189

C - sensora kapacitāte, kad tas piespiests
Michelin riepas borta gludās virspuses;
C 0 - sensora kapacitāte gaisā. Mērījumi veikti ar
multimetru Fluke 189

28.att. Sensora kapacitātes pieauguma ΔC
izmaiņa vasaras riepām Pirelli3000
normālos ekspluatācijas apstākļos.

29.att. Sensora kapacitātes pieauguma ΔC
izmaiņa vasaras riepām Pirelli400
normālos ekspluatācijas apstākļos.

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189
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30.att. Sensora kapacitātes pieauguma
ΔC izmaiņa ziemas riepām Marshal
noliktavas apstākļos.

31.att. Sensora kapacitātes pieauguma ΔC
izmaiņa Pirelli riepām ilgstošā novecošanas
procesā normālos ekspluatācijas apstākļos.

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189

Mērījumi veikti ar multimetru Fluke 189

32.att. ΔC izmaiņa gumijai Nr.4
atkarībā no novecošanas laika 100 0 C
temperatūrā dažādiem laika momentiem
kopš mākslīgās novecošanas beigām.

33.att. Kondensatora, kuru veido gumija
Nr.14 ar biezumu 2mm un divpusējie
dzīvsudraba elektrodi ar rādiusu 55mm,
kapacitātes izmaiņa mērīšanas laikā.

Mērījumi veikti normālos klimatiskos apstākļos
ar multimetru Fluke 189. Vienam punktam
atbilst 40 mērījumi

Mērījumi veikti normālos klimatiskos apstākļos ar
firmas Wavetek kapacitātes un pretestības mērītāju
CR50

34.att. Dielektriskās caurlaidības frekvenču raksturlīknes gumijai Nr.14, atbilstoši
dažādiem mākslīgās novecošanas 120 0 C temperatūrā laikiem.
Mērījumi veikti normālos klimatiskos apstākļos
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35.att. Dielektriskās caurlaidības frekvenču raksturlīknes gumijai Nr.4, kura nav
pakļauta mākslīgajai novecošanai.
Mērījumi veikti normālos klimatiskos apstākļos
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7 .pieliku ms

G u m ija s in f ra sa r ka n o s ta ru ca ur la id īb a s m a iņ a n o v e c o ša n a s p ro c e sā

1.att. IS staru caurlaidības pie 2915cm-1
izmaiņa novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.1

2.att. IS staru caurlaidības pie 1430cm-1
izmaiņa novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.1

3.att. IS staru caurlaidību starpības pie
2867cm -1 un 2915cm -1 izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C temperatūrā
gumijai Nr.1

4.att. IS staru caurlaidību starpības pie
1384cm -1 un 1430cm -1 izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C temperatūrā
gumijai Nr.1

5.att. IS staru caurlaidības pie 2915cm-1
izmaiņa novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.3

6.att. IS staru caurlaidības pie 1430cm-1
izmaiņa novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.3
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7.att. IS staru caurlaidības pie 2915cm-1
izmaiņa novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.4

8.att. IS staru caurlaidības pie 1430cm-1
izmaiņa novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.4

9.att. IS staru caurlaidības pie 2915cm-1
izmaiņa novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.5

10.att. IS staru caurlaidības pie 1430cm -1
izmaiņa novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.5

11.att. IS staru caurlaidības pie 2915cm -1
izmaiņa novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.6

12.att. IS staru caurlaidības pie 1430cm -1
izmaiņa novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.6
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13.att. IS staru caurlaidības pie 2915cm -1
izmaiņa novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.14

14.att. IS staru caurlaidības pie 1430cm -1
izmaiņa novecošanas laikā 100 0 C
temperatūrā gumijai Nr.14

15.att. IS staru caurlaidību starpības pie
2867cm -1 un 2915cm -1 izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C temperatūrā
gumijai Nr.14

16.att. IS staru caurlaidību starpības pie
2867cm -1 un 2848cm -1 izmaiņa
novecošanas laikā 100 0 C temperatūrā
gumijai Nr.14

17.att. IS staru caurlaidības pie 2915cm -1
izmaiņa novecošanas laikā 125 0 C
temperatūrā gumijai Nr.17

18.att. IS staru caurlaidības pie 1430cm -1
izmaiņa novecošanas laikā 125 0 C
temperatūrā gumijai Nr.17
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8 .pieliku ms

S a ka r īb a s s ta rp g u m i ju ra k s tu r o jo ši e m m eh ā n i sk i e m , e l e k t ri s k i e m u n
o p ti s k i em r a k stu r l ie lu m i e m
S a k a r ī b a s s ta r p c i e t ī b u u n e l e k t r i s k i e m , o p t i s k i e m l i e l u m i e m

1.att. Sakarība starp cietību un relatīvo
dielektrisko caurlaidību gumijai Nr.1

2.att. Sakarība starp cietību un relatīvo
dielektrisko caurlaidību gumijai Nr.14

3.att. Sakarība starp cietību un īpatnējo
pretestību gumijai Nr.1

4.att. Sakarība starp cietību un īpatnējo
pretestību gumijai Nr.14

5.att. Sakarība starp cietību un īpatnējo
pretestību gumijai Nr.3

6.att. Sakarība starp cietību un īpatnējo
pretestību gumijai Nr.4
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7.att. Sakarība starp cietību un īpatnējo
pretestību gumijai Nr.6

8.att. Sakarība starp cietību un īpatnējo
pretestību gumijai Nr.7

9.att. Sakarība starp cietību un īpatnējo
pretestību gumijai Nr.9

10.att. Sakarība starp cietību un IS staru
optisko caurlaidību pie 2915cm -1
gumijai Nr.1

11.att. Sakarība starp cietību un IS staru
optisko caurlaidību pie 2915cm-1
gumijai Nr.3

12.att. Sakarība starp cietību un IS staru
optisko caurlaidību pie 1430cm -1
gumijai Nr.3
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13.att. Sakarība starp cietību un IS staru
optisko caurlaidību pie 2915cm-1
gumijai Nr.4

14.att. Sakarība starp cietību un IS staru
optisko caurlaidību pie 1430cm -1
gumijai Nr.6

15.att. Sakarība starp cietību un IS staru
optisko caurlaidību pie 2915cm -1
gumijai Nr.6

16.att. Sakarība starp cietību un IS staru
optiskās caurlaidības starpību pie
1384... 1430cm -1 gumijai Nr.1

17.att. Sakarība starp cietību un IS staru
optiskās caurlaidības starpību pie
2867... 2915cm -1 gumijai Nr.1
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S a ka r īb a s s ta rp m a k si m ā lo d ef o rm ā c iju u n e l e k t ri sk i e m , o p ti s k i em
l i e lu m i e m

18.att. Sakarība starp maksimālo
deformāciju un relatīvo dielektrisko
caurlaidību gumijai Nr.1

19.att. Sakarība starp maksimālo
deformāciju un relatīvo dielektrisko
caurlaidību gumijai Nr.14

20.att. Sakarība starp maksimālo
deformāciju un īpatnējo pretestību
gumijai Nr.1

21.att. Sakarība starp maksimālo
deformāciju un īpatnējo pretestību
gumijai Nr.14

22.att. Sakarība starp maksimālo
deformāciju un īpatnējo pretestību
gumijai Nr.4

23.att. Sakarība starp maksimālo
deformāciju un īpatnējo pretestību
gumijai Nr.6
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24.att. Sakarība starp maksimālo
deformāciju un IS staru optisko
caurlaidību pie 2915cm-1 gumijai Nr.1

25.att. Sakarība starp maksimālo
deformāciju un IS staru optisko
caurlaidību pie 2915cm-1 gumijai Nr.4

26.att. Sakarība starp maksimālo
deformāciju un IS staru optisko
caurlaidību pie 1430cm-1 gumijai Nr.6

27.att. Sakarība starp maksimālo
deformāciju un IS staru optisko
caurlaidību pie 2915cm-1 gumijai Nr.6

28.att. Sakarība starp maksimālo
deformāciju un IS staru optiskās
caurlaidības starpību pie 1384...1430cm -1
gumijai Nr.1

29.att. Sakarība starp maksimālo
deformāciju un IS staru optiskās
caurlaidības starpību pie 2867...2915cm -1
gumijai Nr.1
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S a ka r īb a s sta rp iz tu r īb a s r o b ež u u n e le k t r i s k ie m , o p t i sk i em l ie lu m i e m

30.att. Sakarība starp izturības robežu un
relatīvo dielektrisko caurlaidību gumijai
Nr.1

31.att. Sakarība starp izturības robežu un
relatīvo dielektrisko caurlaidību gumijai
Nr.14

32.att. Sakarība starp izturības robežu un
īpatnējo pretestību gumijai Nr.1

33.att. Sakarība starp izturības robežu un
īpatnējo pretestību gumijai Nr.14

34.att. Sakarība starp izturības robežu un
īpatnējo pretestību gumijai Nr.4

35.att. Sakarība starp izturības robežu un
īpatnējo pretestību gumijai Nr.6
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36.att. Sakarība starp izturības robežu un
IS staru optisko caurlaidību pie 2915cm -1
gumijai Nr.1

37.att. Sakarība starp izturības robežu un
IS staru optisko caurlaidību pie 2915cm -1
gumijai Nr.4

38.att. Sakarība starp izturības robežu un
IS staru optisko caurlaidību pie
1430cm -1 gumijai Nr.6

39.att. Sakarība starp izturības robežu un
IS staru optisko caurlaidību pie
2915cm -1 gumijai Nr.6

40.att. Sakarība starp izturības robežu un
IS staru optiskās caurlaidības starpību pie
1384...1430cm -1 gumijai Nr.1

41.att. Sakarība starp izturības robežu un
IS staru optiskās caurlaidības starpību pie
2867...2915cm -1 gumijai Nr.1
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S a ka r īb a s sta r p ela s tīg ā s īp a š īb a s r a kst u ro jo š i em p a r a m e t r ie m
q, d un e le k t r i s ki e m , o p t i sk ie m l ie lum ie m

42.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru q un relatīvo
dielektrisko caurlaidību gumijai Nr.1

43.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru d un relatīvo
dielektrisko caurlaidību gumijai Nr.1

44.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru q un relatīvo
dielektrisko caurlaidību gumijai Nr.14

45.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru d un relatīvo
dielektrisko caurlaidību gumijai Nr.14

46.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru q un īpatnējo
pretestību gumijai Nr.1

47.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru d un īpatnējo
pretestību gumijai Nr.1
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48.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru q un īpatnējo
pretestību gumijai Nr.4

49.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru d un īpatnējo
pretestību gumijai Nr.4

50.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru q un īpatnējo
pretestību gumijai Nr.6

51.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru d un īpatnējo
pretestību gumijai Nr.6

52.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru q un īpatnējo
pretestību gumijai Nr.14

53.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru d un īpatnējo
pretestību gumijai Nr.14
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54.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru q un IS staru
optisko caurlaidību pie 2915cm-1
gumijai Nr.1

55.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru d un IS staru
optisko caurlaidību pie 2915cm -1
gumijai Nr.1

56.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru q un IS staru
optisko caurlaidību pie 2915cm-1
gumijai Nr.4

57.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru d un IS staru
optisko caurlaidību pie 2915cm -1
gumijai Nr.4

58.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru q un IS staru
optisko caurlaidību pie 1430cm-1
gumijai Nr.6

59.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru d un IS staru
optisko caurlaidību pie 1430cm -1
gumijai Nr.6
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60.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru q un IS staru
optisko caurlaidību pie 2915cm-1
gumijai Nr.6

61.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru d un IS staru
optisko caurlaidību pie 2915cm -1
gumijai Nr.6

62.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru q un IS staru
optiskās caurlaidības starpību pie
1384...1430cm -1 gumijai Nr.1

63.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru d un IS staru
optiskās caurlaidības starpību pie
1384...1430cm -1 gumijai Nr.1

64.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru q un IS staru
optiskās caurlaidības starpību pie
2867...2915cm -1 gumijai Nr.1

65.att. Sakarība starp elastīgās īpašības
raksturojošo parametru d un IS staru
optiskās caurlaidības starpību pie
2867...2915cm -1 gumijai Nr.1
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S a ka r īb a s s ta r p m a k si m ā lo d ef o rm ā c iju , iz tu r īb a s r o b e žu u n c ie t īb u

66.att. Sakarība starp maksimālo
deformāciju un cietību gumijai Nr.1

67.att. Sakarība starp maksimālo
deformāciju un cietību gumijai Nr.2

68.att. Sakarība starp maksimālo
deformāciju un cietību gumijai Nr.6

69.att. Sakarība starp maksimālo
deformāciju un cietību gumijai Nr.14

70.att. Sakarība starp izturības robežu un
cietību gumijai Nr.1

71.att. Sakarība starp izturības robežu un
cietību gumijai Nr.14
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9 .pieliku ms

P a ra m e t ru Q d, Q s, x u n a a p r ē ķ in u p ro g r a m m a
// .............. Qd, Qs , x, a aprēķināšana ........................
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
void main()
{
float Qd,Qs,dQ,t,dt,dtn,g,dg,ni,x,dx,a,lo,v,T,Tn,W,s,smin;
float g0,g1,g3,g7, tmax0,tmax1,tmax3,tmax7, q0,q1,q3,q7, d0,d1,d3,d7;
float tn1,tn3,tn7, g1n,g3n,g7n, g1_o, g3_o, g7_o, g1n_o, g3n_o, g7n_o;
float Qd_o, Qs_o, x_o, a_o;
const float kB=1.38e-23,Z=6;
clrscr();
x=5.827e-10; smin=3; ni=1e13;
g0=1.0; g1=0.78; g3=0.76; g7=0.75;
dt=0.001; dtn=200;

//........ sākotnējie eksperimentālie dati gumijai Nr.4....................
v=2.156e-3; lo=0.020; T=20+273; Tn=100+273;
tn1=1*24*3600;

tn3=3*24*3600;

tn7=7*24*3600;

d0=0.70;

d1=0.69;

d3=0.64;

d7=0.64;

q0=3.53*1e6;

q1=4.17*1e6;

q3=4.74*1e6;

q7=5.43*1e6;

//q0=(3.53+0.45)*1e6; q1=(4.17+0.30)*1e6; q3=(4.74+0.50)*1e6; q7=(5.43+0.50)*1e6;
//q0=(3.53-0.45)*1e6; q1=(4.17-0.30)*1e6; q3=(4.74-0.50)*1e6; q7=(5.43-0.50)*1e6;
tmax0=28.4;

tmax1=23.5;

tmax3=21.6;

tmax7=19.5;

//tmax0=28.4+2.8;

tmax1=23.5+3.2;

tmax3=21.6+3.5;

tmax7=19.5+3.5;

//tmax0=28.4-2.8;

tmax1=23.5-3.2;

tmax3=21.6-3.5;

tmax7=19.5-3.5;

//.............. a, Qs, Qd cikli; mazāko kvadrātu metode ...............
for (a=0.8; a<=10.0; a+=0.1)
{printf("a=%5.3f\n",a);
for (Qs=1.80e-19;Qs<=2.60e-19;Qs+=0.01e-19)
{printf("Qs=%5.3e\n",Qs);
for (Qd=Qs-0.10e-19;Qd<=Qs;Qd+=0.01e-19)
{
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//..................... x aprēķināšana ........................
t=0;
while (fabs(t-tmax0)>0.5)
{t=dt/2;g=g0;
while (g>0)
{W=q0/(d0+1)*pow(v/lo*t,d0+1);
dg=(-g*exp(-Qd/(kB*T+x*x*x*W/g))+a*(1-g)*exp(-Qs/kB/T))*Z*ni*dt;
g=g+dg;
//printf("t=%6.0f\t dg=%8.4f\t g=%6.4f\n",t,dg,g);
t=t+dt;}
dx=x/1e3;
if (t<tmax0) x=x-dx;
if (t>tmax0) x=x+dx;}
//printf("Qd=%5.3e\t Qs=%5.3e\t x=%5.3e\n",Qd,Qs,x);
//..................... g1 aprēķināšana .......................
t=0;
while (fabs(t-tmax1)>0.5)
{t=dt/2;g=g1;
while (g>0)
{W=q1/(d1+1)*pow(v/lo*t,d1+1);
dg=(-g*exp(-Qd/(kB*T+x*x*x*W/g))+a*(1-g)*exp(-Qs/kB/T))*Z*ni*dt;
g=g+dg;
//printf("t=%6.0f\t dg=%8.4f\t g=%6.4f\n",t,dg,g);
t=t+dt;}
dg=g1/1e3;
if (t<tmax1) g1=g1+dg;
if (t>tmax1) g1=g1-dg;}
//printf("g1=%6.4f\t",g1);
//..................... g3 aprēķināšana ......................
t=0;
while (fabs(t-tmax3)>0.5)
{t=dt/2;g=g3;
while (g>0)
{W=q3/(d3+1)*pow(v/lo*t,d3+1);
dg=(-g*exp(-Qd/(kB*T+x*x*x*W/g))+a*(1-g)*exp(-Qs/kB/T))*Z*ni*dt;
g=g+dg;
//printf("t=%6.0f\t dg=%8.4f\t g=%6.4f\n",t,dg,g);
t=t+dt;}
dg=g3/1e3;
if (t<tmax3) g3=g3+dg;
if (t>tmax3) g3=g3-dg;}
//printf("g3=%6.4f\n",g3);
//.......... ..........g7 aprēķināšana ........................
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t=0;
while (fabs(t-tmax7)>0.5)
{t=dt/2;g=g7;
while (g>0)
{W=q7/(d7+1)*pow(v/lo*t,d7+1);
dg=(-g*exp(-Qd/(kB*T+x*x*x*W/g))+a*(1-g)*exp(-Qs/kB/T))*Z*ni*dt;
g=g+dg;
//printf("t=%6.0f\t dg=%8.4f\t g=%6.4f\n",t,dg,g);
t=t+dt;}
dg=g7/1e3;
if (t<tmax7) g7=g7+dg;
if (t>tmax7) g7=g7-dg;}
//printf("g7=%6.4f\n",g7);
//.................... g1n aprēķināšana ......................
t=0; g=1.0;
while (tn1-t>0)
{dg=(-g*exp(-Qd/kB/Tn)+a*(1-g)*exp(-Qs/kB/Tn))*Z*ni*dtn;
if (dg>=0) {g=0; break;}
g=g+dg;
//printf("t=%6.0f\t dg=%8.4f\t g=%6.4f\n",t,dg,g);
if (g<0) {g=0; break;}
t=t+dtn;}
g1n=g;
//printf("g1n=%6.4f\t",g1n);
//................... g3n aprēķināšana .......................
t=0; g=1.0;
while (tn3-t>0)
{dg=(-g*exp(-Qd/kB/Tn)+a*(1-g)*exp(-Qs/kB/Tn))*Z*ni*dtn;
if (dg>=0) {g=0; break;}
g=g+dg;
//printf("t=%6.0f\t dg=%8.4f\t g=%6.4f\n",t,dg,g);
if (g<0) {g=0; break;}
t=t+dtn;}
g3n=g;
//printf("g3n=%6.4f\t",g3n);
//.................... g7n aprēķināšana .....................
t=0; g=1.0;
while (tn7-t>0)
{dg=(-g*exp(-Qd/kB/Tn)+a*(1-g)*exp(-Qs/kB/Tn))*Z*ni*dtn;
if (dg>=0) {g=0; break;}
g=g+dg;
//printf("t=%6.0f\t dg=%8.4f\t g=%6.4f\n",t,dg,g);
if (g<0) {g=0; break;}
t=t+dtn;}
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g7n=g;
//printf("g7n=%6.4f\n",g7n);
//..................... s aprēķināšana .....................
s=sqrt((g1-g1n)*(g1-g1n)+(g3-g3n)*(g3-g3n)+(g7-g7n)*(g7-g7n));
if (s<smin)
{smin=s; Qd_o=Qd; Qs_o=Qs; x_o=x;
g1_o=g1; g3_o=g3; g7_o=g7; g1n_o=g1n; g3n_o=g3n; g7n_o=g7n; a_o=a;
printf("Qd_o=%5.3e\t Qs_o=%5.3e\t x_o=%5.3e\n",Qd_o,Qs_o,x_o);
printf("smin=%6.4f\n",smin);
printf("g1_o =%6.4f\t g3_o =%6.4f\t g7_o =%6.4f\n",g1_o, g3_o, g7_o);
printf("g1n_o=%6.4f\t g3n_o=%6.4f\t g7n_o=%6.4f\n",g1n_o, g3n_o, g7n_o);
printf("\n");}
//...................... Rezultāti .........................
}
}
printf("Qd_o=%5.3e\t Qs_o=%5.3e\t x_o=%5.3e\n", Qd_o, Qs_o, x_o);
printf("g1_o =%6.4f\t g3_o =%6.4f\t g7_o =%6.4f\n", g1_o, g3_o, g7_o);
printf("g1n_o=%6.4f\t g3n_o=%6.4f\t g7n_o=%6.4f\n", g1n_o, g3n_o, g7n_o);
printf("a=%5.3f\t smin=%6.4f\n", a_o, smin);
printf("\n");
}
printf("\n");
getch();
getch();
}
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10 .pieliku ms

P r o g r a m m a i l g i z t u r ī b a s u n m a k s i m ā l ā s d e f o r m ā c i ja s š ļ ū d ē
p ro g n o zē š a n a i
// ........ kalpošanas laika un maksimālās deformācijas šļūdē prognozēšana ......
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
void main()
{
float Qd,Qs,x,a,g0,ni,lo,T,q,d,t,dt,tm,g,dg,v,b,c,s0,e0,e,em,t0,W,W0,P,F0;
const float kB=1.38e-23,Z=6;
clrscr();
//...... prognozēšanai nepieciešamie sākotnējie dati gumijai Nr.4. .............
Qd=2.28e-19; Qs=2.33e-19; x=5.638e-10; a=9.7;
//Qd=2.05e-19; Qs=2.06e-19; x=4.633e-10; a=6.4;
//Qd=2.29e-19; Qs=2.35e-19; x=6.322e-10; a=7.2;
//Qd=2.25e-19; Qs=2.30e-19; x=5.692e-10; a=5.2;
//Qd=2.34e-19; Qs=2.35e-19; x=5.712e-10; a=9.8;
//Qd=2.28e-19; Qs=2.29e-19; x=5.340e-10; a=8.3;
//Qd=2.27e-19; Qs=2.30e-19; x=5.968e-10; a=3.7;
//Qd=2.25e-19; Qs=2.30e-19; x=5.355e-10; a=8.7;
//Qd=2.31e-19; Qs=2.35e-19; x=5.970e-10; a=9.1;
q=(3.53+0.0)*1e6;
//q=(3.53+0.45)*1e6;
//q=(3.53-0.45)*1e6;

//q, t*
//q+dq, t*+dt*
//q-dq, t*-dt*
//q+dq, t*-dt*
//q-dq, t*+dt*
//q, t*+dt*
//q, t*-dt*
//q+dq, t*
//q-dq, t*

d=0.70;
d=0.70;
d=0.70;

g0=1.0; ni=1e13; lo=0.020; P=3.2;
v=0.87e-3; T=18.0; b=0.0245; c=0.263; tm=13500; em=2.55; F0=5.87; // paraugs Nr.1.
//v=1.00e-3; T=18.0; b=0.0107; c=0.380; tm=1140; em=2.03; F0=6.09; // paraugs Nr.2.
//v=0.95e-3; T=17.5; b=0.0111; c=0.381; tm=2205; em=2.28; F0=5.87; // paraugs Nr.3.
//v=0.88e-3; T=17.5; b=0.0155; c=0.404; tm=507; em=2.05; F0=5.88; // paraugs Nr.4.
//v=0.88e-3; T=17.5; b=0.0669; c=0.223; tm=7245; em=2.58; F0=5.61; // paraugs Nr.5.
//v=0.70e-3; T=11.5; b=0.0356; c=0.259; tm=5880; em=2.33; F0=5.92; // paraugs Nr.11.
//v=0.93e-3; T=12.0; b=0.1040; c=0.182; tm=6420; em=2.10; F0=6.20; // paraugs Nr.12.
F0=(F0+0.0)*1e-6;
//F0=(F0+0.36)*1e-6;
//F0=(F0-0.36)*1e-6;
T=T+273;
s0=P*9.81/F0;
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dt=0.01;
//................... t0, e0 aprēķināšana ......................
t0=pow(s0/q,1/d)*lo/v; e0=pow(s0/q,1/d);
printf("t0=%6.0f\t e0=%5.2f\n",t0,e0);
//................... g0 aprēķināšana ........................
t=0; g=g0;
while (t<t0)
{W=q/(d+1)*pow(v*t/lo,d+1);
dg=(-g*exp(-Qd/(kB*T+x*x*x*W/g))+a*(1-g)*exp(-Qs/kB/T))*Z*ni*dt;
if (dg>0) {g=0; break;}
g=g+dg;
if (g<0) {g=0; break;}
t=t+dt;}
g0=g;
printf("g0=%6.4f\n",g0);
//............ kalpošanas laika un maksimālās deformācijas aprēķināšana ......
t=t0; g=g0; W0=q/(d+1)*pow(s0/q,(d+1)/d);
while (g>0)
{e=e0*(1+b*pow(t-t0,c));
W=W0+s0*(e-e0);
dg=(-g*exp(-Qd/(kB*T+x*x*x*W/g))+a*(1-g)*exp(-Qs/kB/T))*Z*ni*dt;
if (dg>0) break;
g=g+dg;
t=t+dt;}
printf("t=%6.0f\t tm=%6.0f\n",t,tm);
printf("e=%6.2f\t em=%6.2f\n",e,em);
printf("\n");
//.......................................................
getch();
}
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11 .pieliku ms

P r o g n o z ē ja m a i s u n e k s p e r im e n tā l i ie g ū ta i s g u m i ja s
k a l p o š a n a s l a i k s u n m a k s i m ā l ā d e f o r m ā c i ja š ļ ū d ē k o n s t a n t a s t i e p e s
sp ē ka i ed a rb īb ā p i e d a žā d ā m sā ko tn ē jo d a tu v ēr tīb ā m
t eksp. , s ε max_prog. ε max_eksp.

Komplekts

q⋅10 6 Pa

F 0 , mm 2

Nr.

t prog. , s

1.

3,53

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4527
6188
3810
1892
657
4115
2751

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,22
2,22
2,27
2,39
2,47
2,34
2,41

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

1.

3,53

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10908
11870
7705
3530
1655
9314
6337

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,13
2,18
2,22
2,35
2,38
2,27
2,33

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

1.

3,53

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1617
2881
1621
904
245
1597
1083

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,32
2,29
2,35
2,45
2,58
2,42
2,50

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

1.

3,53+0,45

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

12779
13674
8719
3939
1866
10879
7764

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

1,97
2,02
2,06
2,19
2,21
2,10
2,16

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

1.

3,53+0,45

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

30202
24803
16459
6834
4449
23856
17381

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

1,92
2,00
2,03
2,16
2,14
2,06
2,10

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10
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1.

3,53+0,45

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5053
6929
4171
2049
697
4593
3237

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,05
2,06
2,11
2,22
2,30
2,17
2,23

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

1.

3,53-0,45

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1212
2214
1268
734
206
1217
785

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,54
2,50
2,57
2,67
2,83
2,65
2,74

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

1.

3,53-0,45

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3276
4707
2921
1501
504
3019
1911

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,43
2,43
2,49
2,61
2,71
2,56
2,65

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

1.

3,53-0,45

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

399
892
470
321
101
446
307

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,68
2,59
2,67
2,76
2,98
2,77
2,85

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

2.

3,53

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8350
9699
6662
3475
1745
8797
6492

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,29
2,32
2,38
2,56
2,61
2,46
2,53

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

2.

3,53

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

16306
16275
11606
5710
3642
16814
12586

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,18
2,26
2,31
2,50
2,50
2,37
2,44

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10
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2.

3,53

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3874
5370
3494
1942
765
4248
3113

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,41
2,40
2,47
2,62
2,74
2,56
2,64

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

2.

3,53+0,45

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

18368
18240
12811
6240
4006
19025
14797

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,02
2,09
2,15
2,32
2,32
2,19
2,25

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

2.

3,53+0,45

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

35425
29683
21406
9868
7889
36726
28150

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

1,94
2,05
2,09
2,29
2,22
2,13
2,17

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

2.

3,53+0,45

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9087
10603
7145
3705
1835
9602
7379

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,12
2,15
2,21
2,38
2,42
2,28
2,34

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

2.

3,53-0,45

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3115
4407
2902
1647
645
3433
2398

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,64
2,63
2,71
2,86
3,00
2,81
2,90

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

2.

3,53-0,45

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6539
7823
5439
2890
1403
6918
4878

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,52
2,54
2,61
2,79
2,86
2,70
2,79

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10
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2.

3,53-0,45

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1319
2232
1376
858
285
1533
1089

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,79
2,73
2,82
2,96
3,16
2,94
3,03

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

3.

3,53

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

444
966
522
342
96
483
315

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,02
1,96
2,02
2,09
2,24
2,09
2,16

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

3.

3,53

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1298
2286
1343
761
212
1275
787

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

1,93
1,90
1,95
2,03
2,14
2,01
2,08

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

3.

3,53

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

148
348
180
144
61
180
129

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,15
2,05
2,13
2,17
2,37
2,20
2,25

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

3.

3,53+0,45

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1570
2740
1580
874
238
1530
987

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

1,78
1,76
1,80
1,88
1,98
1,86
1,92

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

3.

3,53+0,45

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4204
5707
3575
1776
619
3781
2414

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

1,71
1,71
1,75
1,84
1,90
1,80
1,86

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10
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3.

3,53+0,45

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

505
1123
587
377
97
546
372

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

1,88
1,82
1,87
1,94
2,08
1,94
2,00

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

3.

3,53-0,45

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

120
252
141
120
62
147
104

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,36
2,26
2,34
2,38
2,60
2,42
2,48

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

3.

3,53-0,45

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

309
670
372
260
85
345
220

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,23
2,16
2,22
2,29
2,47
2,31
2,38

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

3.

3,53-0,45

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

69
99
70
71
60
87
65

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,52
2,39
2,49
2,52
2,76
2,56
2,60

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

4.

3,53

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2732
4185
2523
1333
419
2615
1723

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,16
2,15
2,21
2,31
2,42
2,27
2,35

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

4.

3,53

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6740
8199
5289
2557
1054
6042
4026

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,08
2,10
2,15
2,27
2,32
2,20
2,27

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10
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4.

3,53

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

950
1863
1027
617
165
996
677

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,27
2,22
2,29
2,37
2,53
2,37
2,44

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

4.

3,53+0,45

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7902
9486
6009
2865
1189
7063
4928

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

1,92
1,95
1,99
2,11
2,15
2,04
2,10

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

4.

3,53+0,45

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

18208
17452
11571
5091
2878
15407
10931

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

1,85
1,92
1,95
2,08
2,08
1,98
2,04

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

4.

3,53+0,45

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3066
4701
2775
1449
443
2932
2029

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,01
2,00
2,05
2,15
2,24
2,11
2,17

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

4.

3,53-0,45

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

712
1413
796
498
143
758
494

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,50
2,43
2,50
2,59
2,77
2,59
2,68

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

4.

3,53-0,45

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1956
3134
1908
1048
325
1906
1195

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,38
2,36
2,42
2,52
2,65
2,50
2,58

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10
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4.

3,53-0,45

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

242
548
290
218
82
286
202

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,64
2,54
2,62
2,69
2,93
2,72
2,79

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

5.

3,53

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6431
8157
5006
2364
871
5511
3730

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,25
2,28
2,32
2,45
2,51
2,38
2,45

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

5.

3,53

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

15788
15576
10065
4363
2227
12630
8692

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,18
2,25
2,28
2,42
2,42
2,32
2,38

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

5.

3,53

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2300
3845
2168
1141
313
2141
1446

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,35
2,33
2,39
2,49
2,62
2,46
2,53

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

5.

3,53+0,45

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

18629
17939
11378
4853
2515
14795
10711

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,02
2,09
2,12
2,25
2,25
2,15
2,20

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

5.

3,53+0,45

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

49061
32497
21409
8386
6020
33490
24957

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

1,99
2,07
2,09
2,23
2,18
2,12
2,16

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10
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5.

3,53+0,45

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7192
9125
5469
2558
927
6163
4393

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,09
2,12
2,16
2,28
2,33
2,21
2,27

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

5.

3,53-0,45

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1718
2967
1700
927
259
1625
1041

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,58
2,55
2,61
2,72
2,86
2,69
2,78

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

5.

3,53-0,45

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4659
6214
3867
1881
663
4058
2576

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,48
2,49
2,54
2,67
2,75
2,61
2,69

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

5.

3,53-0,45

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

548
1210
631
404
115
581
393

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,71
2,63
2,71
2,80
3,00
2,80
2,88

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

6.

3,53

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

12161
13177
8392
3812
1780
10387
7389

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,34
2,39
2,44
2,59
2,61
2,49
2,55

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

6.

3,53

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

28679
23948
15881
6629
4253
22777
16532

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,27
2,36
2,40
2,56
2,53
2,43
2,48

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10
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6.

3,53

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4799
6656
4000
1979
669
4380
3076

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,43
2,44
2,50
2,63
2,72
2,56
2,64

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

6.

3,53+0,45

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

34033
27324
17788
7319
4751
26570
20282

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,11
2,20
2,23
2,38
2,34
2,26
2,30

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

6.

3,53+0,45

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

82859
49955
32077
12166
10676
62673
51030

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,08
2,20
2,21
2,36
2,28
2,25
2,27

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

6.

3,53+0,45

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

13493
14603
9096
4095
1890
11535
8619

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,17
2,22
2,27
2,41
2,43
2,31
2,37

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

6.

3,53-0,45

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3700
5296
3228
1642
547
3406
2256

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,67
2,67
2,73
2,86
2,97
2,81
2,89

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

6.

3,53-0,45

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9030
10283
6640
3099
1374
7802
5246

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,56
2,61
2,66
2,81
2,86
2,72
2,80

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10
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6.

3,53-0,45

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1299
2416
1346
775
214
1309
886

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,79
2,74
2,82
2,93
3,11
2,91
3,00

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

7.

3,53

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1283
2317
1331
762
210
1286
831

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,10
2,06
2,12
2,21
2,34
2,19
2,26

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

7.

3,53

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3444
4886
3046
1557
527
3179
2021

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,01
2,01
2,05
2,15
2,24
2,11
2,18

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

7.

3,53

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

419
939
493
330
95
466
320

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,21
2,14
2,21
2,28
2,46
2,29
2,35

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

7.

3,53+0,45

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4097
5719
3510
1763
596
3762
2508

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

1,86
1,86
1,90
2,00
2,07
1,96
2,02

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

7.

3,53+0,45

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9877
11009
7142
3309
1510
8541
5787

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

1,79
1,82
1,86
1,97
2,00
1,90
1,96

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10
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7.

3,53+0,45

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1451
2642
1479
834
220
1452
984

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

1,94
1,91
1,97
2,05
2,17
2,03
2,09

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

7.

3,53-0,45

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

314
693
376
265
88
357
238

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,43
2,35
2,42
2,49
2,69
2,51
2,59

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

7.

3,53-0,45

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

898
1678
977
587
168
920
571

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,31
2,27
2,32
2,41
2,56
2,41
2,49

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

7.

3,53-0,45

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

120
252
139
121
67
149
109

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,58
2,46
2,56
2,60
2,85
2,69
2,70

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

8.

3,53

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8472
10007
6356
3016
1283
7545
5284

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,29
2,33
2,37
2,51
2,56
2,43
2,50

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

8.

3,53

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

19483
18338
12177
5327
3081
16411
11696

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,21
2,29
2,33
2,48
2,47
2,37
2,43

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10
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8.

3,53

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3315
4986
2961
1538
484
3156
2190

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,39
2,38
2,44
2,56
2,67
2,51
2,59

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

8.

3,53+0,45

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

22765
20952
13658
5891
3451
19072
14240

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,05
2,13
2,16
2,31
2,29
2,20
2,25

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

8.

3,53+0,45

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

58452
37570
24797
9881
7762
43087
32077

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,02
2,11
2,13
2,29
2,22
2,17
2,20

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

8.

3,53+0,45

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9393
11112
6901
3246
1361
8377
6155

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,12
2,16
2,21
2,34
2,38
2,26
2,32

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

8.

3,53-0,45

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2537
3948
2374
1269
339
2444
1607

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,62
2,60
2,67
2,79
2,92
2,75
2,84

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

8

3,53-0,45

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6292
7771
5006
2439
991
5666
3757

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,51
2,54
2,59
2,74
2,81
2,66
2,75

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10
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8.

3,53-0,45

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

884
1747
964
589
165
934
635

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,75
2,69
2,77
2,87
3,07
2,86
2,95

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

9.

3,53

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1956
3267
1899
1023
289
1856
1197

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,13
2,11
2,16
2,26
2,37
2,23
2,30

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

9.

3,53

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5164
6709
4223
2047
750
4537
2921

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,05
2,06
2,11
2,21
2,28
2,16
2,23

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

9.

3,53

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

635
1364
720
449
118
669
453

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,24
2,18
2,25
2,32
2,49
2,32
2,39

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

9.

3,53+0,45

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6114
7830
4833
2310
850
5346
3628
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1140
2205
507
7245
5880
6420

1,89
1,91
1,95
2,06
2,11
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2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

9.

3,53+0,45

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

14787
14880
9665
4255
2159
12128
8362

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

1,83
1,88
1,91
2,03
2,04
1,95
2,00

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10
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9.

3,53+0,45

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2212
3711
2103
1117
305
2095
1421

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

1,98
1,96
2,01
2,10
2,20
2,07
2,13

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

9.

3,53-0,45

F0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

470
1012
548
359
106
506
329

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,46
2,39
2,46
2,54
2,73
2,55
2,63

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

9.

3,53-0,45

F 0 +ΔF0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1369
2393
1405
791
225
1328
817

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,35
2,32
2,37
2,47
2,60
2,45
2,53

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10

9.

3,53-0,45

F 0 -ΔF 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

161
367
192
156
71
194
139

13500
1140
2205
507
7245
5880
6420

2,61
2,50
2,58
2,64
2,88
2,67
2,74

2,55
2,03
2,28
2,05
2,58
2,33
2,10
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110. DIN ISO 815:2000. Prüfung von Kautschuk und Elastomeren. Bestimmung des
Druckverformungsrestes bei Umgebungs-, erhöhten oder niedrigen Temperaturen.
111. DIN ISO 1817:2004. Rubber, vulcanized - Determination of the effect of liquids
(ISO 1817:1999).
112. DIN ISO 1827:1993. Rubber, vulcanized or thermoplastic; determination of
modulus or adhesion to rigid plates; quadruple shear method; identical with ISO
1827:1991.
113. DIN ISO 2285:1994. Elastomere oder thermoplastische Elastomere. Bestimmung
des Zugverformungsrestes bei ūblichen und hohen Temperaturen.
114. DIN ISO 2878:1997. Elastomere. Antistatische und leitende Erzeugnisse.
Bestimmung des elektrischen Wiederstandes.
115. DIN ISO 3384:2004. Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of
stress relaxation in compression at ambient and at elevated temperatures (ISO
3384:1999, including Amendment 1:2001).
116. DIN ISO 4661-1:1995. Elastomere oder thermoplastische Elastomere. Herstellung
von Proben und Probenkörpern. Teil1: Physikalische Prüfungen.
117. DIN ISO 7743:1993. Rubber, vulcanized or thermoplastic; determination of
compression stress-strain properties; identical with ISO 7743:1989 (status of
1990).
118. DIN ISO 8013-1993. Rubber, vulcanized; determination of creep in compression
or shear; identical with ISO 8013:1988.
119. DIN EN 681-1:1998. Elastomer- Dichtungen. Werkstoff- Anforderungen für
Rohrleitungs- Dichtungen, Anwendungen in der Wasserversorgung und
Entwässerung. Teil 1: Vulkanisierter Gummi (Anhang A: Bestimmung der
Spannungsrelaxation im Zugversuch).
120. DIN EN ISO 868 Kunststoffe und Hartgummi. Bestimmung der Eindruckhärte
mit einem Durometer (Shore - Härte), 1998.
121. DIN EN 1297:2004. Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and
rubber sheets for roof waterproofing - Method of artificial ageing by long term
exposure to the combination of UV radiation, elevated temperature and water;
German version EN 1297:2004.
122. DIN EN 1989:2000. Thermoplastics piping systems - Joints for buried nonpressure sewage applications - Test method for long-term sealing performance of
joints with thermoplastic elastomer (TPE) seals by estimating the sealing
pressure; German version EN.
123. DIN EN ISO 4674-1:2003. Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of
tear resistance - Part 1: Constant rate of tear methods (ISO 4674-1:2003); German
version EN ISO 4674-1:2003.
124. DIN EN 6179:2001. Elastomere oder thermoplastische Elastomere,
Elastomerfolien und elastomer- beschichtete Gewebe. Bestimmung der
Durchlässigkeitsrate von flüchtigen Flüssigkeiten (gravimetrisches Verfahren).
125. DIN EN ISO 7854:1997. Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of
resistance to damage by flexing (ISO 7854:1995); German version EN ISO
7854:1997.
126. DIN EN ISO 8031:1997. Rubber and plastics hoses and hose assemblies Determination of electrical resistance (ISO 8031:1993); German version EN ISO
8031:1997.
127. DIN EN 12280-1:1998. Rubber- or plastic-coated fabrics - Accelerated ageing
tests - Part 1: Heat ageing; German version EN 12280-1:1997.
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128. DIN EN 12280-2:2002. Rubber- or plastic-coated fabrics - Accelerated ageing
tests - Part 2: Physical ageing: Effect of light or weathering; German version EN
12280-2:2001.
129. DIN EN 12280-3:2002. Rubber- or plastic-coated fabrics - Accelerated ageing
tests - Part 3: Environmental ageing; German version EN.
130. DIN EN 12332-1:1998. Rubber or plastic coated fabrics - Determination of
bursting strength - Part 1: Steel ball method; German version EN.
131. ISO 34-1:2004. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of tear
strength. Part 1: Trouser, angle and crescent test pieces.
132. ISO 34-2:1996. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of tear
strength. Part 2: Small (Delft) test pieces.
133. ISO 36:1999. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of adhesion to
textile fabric.
134. ISO 37:2005. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of tensile
stress-strain properties.
135. ISO 48:1994/Amd 1:1999. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of
hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD).
136. ISO 132:1999. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of flex
cracking and crack growth (De Mattia).
137. ISO 188:1998/Cor 1:2003. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Accelerated
ageing and heat resistance tests.
138. ISO 812:1991. Rubber, vulcanized . Determination of low-temperature
brittleness.
139. ISO 813:1997. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of adhesion to
a rigid substrate. 90 degree peel method.
140. ISO 814:1996. Rubber, vulcanized. Determination of adhesion to metal. Twoplate method.
141. ISO 815:1991/Cor 1:1993. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of
compression set at ambient, elevated or low temperatures.
142. ISO 1382:2002. Rubber - Vocabulary.
143. ISO 1431-1:2004. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Resistance to ozone
cracking. Part 1: Static and dynamic strain testing.
144. ISO 1431-3:2000. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Resistance to ozone
cracking. Part 3: Reference and alternative methods for determining the ozone
concentration in laboratory test chambers.
145. ISO 1432:1988. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of low
temperature stiffening (Gehman test).
146. ISO 1629:1995. Rubber and latices - Nomenclature.
147. ISO 1817:1999. Rubber, vulcanized. Determination of the effect of liquids.
148. ISO 1827:1991. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of modulus
in shear or adhesion to rigid plates. Quadruple shear method.
149. ISO 1853:1998. Conducting and dissipative rubbers, vulcanized or thermoplastic.
Measurement of resistivity.
150. ISO 1923:1981. Cellular plastics and rubbers; Determination of linear
dimensions.
151. ISO 2230:2002. Rubber products. Guidelines for storage.ISO 2878:2005. Rubber.
Antistatic and conductive products. Determination of electrical resistance.
152. ISO 2285:2001. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of tension
set under constant elongation, and of tension set, elongation and creep under
constant tensile load.
219

153. ISO 2781:1988/Cor 1:1996. Rubber, vulcanized. Determination of density.
154. ISO 2782:1995. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of
permeability to gases.
155. ISO 2921:1997. Rubber, vulcanized. Determination of low-temperature
characteristics. Temperature-retraction procedure (TR test).
156. ISO 2951:1974. Vulcanized rubber. Determination of insulation resistance.
157. ISO 3384:2005. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of stress
relaxation in compression at ambient and at elevated temperatures.
158. ISO 3387:1994/Cor 1:2000. Rubber. Determination of crystallization effects by
hardness measurements.
159. ISO 4647:1982. Rubber, vulcanized. Determination of static adhesion to textile
cord. H-pull test.
160. ISO 4648:1991. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of
dimensions of test pieces and products for test purposes.
161. ISO 4649:2002. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of abrasion
resistance using a rotating cylindrical drum device.
162. ISO 4650:2005. Rubber. Identification. Infrared spectrometric method.
163. ISO 4651:1988. Cellular rubbers and plastics; determination of dynamic
cushioning performance.
164. ISO 4662:1986. Rubber. Determination of rebound resilience of vulcanizates
(Schob- Pendel).
165. ISO 4663:1986. Rubber. Determination of dynamic behaviour of vulcanizates at
low frequencies. Torsion pendulum method.
166. ISO 4664-1:2005. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of
dynamic properties. Part 1: General guidance.
167. ISO 4665:1998. Rubber, vulcanized and thermoplastic. Resistance to weathering.
168. ISO 4666-1:1982. Rubber, vulcanized. Determination of temperature rise and
resistance to fatigue in flexometer testing. Part 1: Basic principles.
169. ISO 4666-2:1982. Rubber, vulcanized. Determination of temperature rise and
resistance to fatigue in flexometer testing. Part 2: Rotary flexometer.
170. ISO 4666-3:1982. Rubber, vulcanized. Determination of temperature rise and
resistance to fatigue in flexometer testing. Part 3: Compression flexometer.
171. ISO 5600:1986. Rubber. Determination of adhesion to rigid materials using
conical shaped parts.
172. ISO 5603:1986. Rubber, vulcanized. Determination of adhesion to wire cord.
173. ISO 6133:1998. Rubber and plastics. Analysis of multi-peak traces obtained in
determinations of tear strength and adhesion strength.
174. ISO 6179:1998. Rubber, vulcanized or thermoplastic - Rubber sheets and rubbercoated fabrics - Determination of transmission rate of volatile liquids
(gravimetric technique).
175. ISO 6471:1994. Rubber, vulcanized. Determination of crystallization effects
under compression.
176. ISO 6505:1997. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of tendency
to adhere to and to corrode metals.
177. ISO 6914:2004. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of ageing
characteristics by measurement of stress relaxation.
178. ISO 6943:1984. Rubber, vulcanized. Determination of tension fatigue.
179. ISO 7619-1:2004. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of
indentation hardness . Part 1: Durometer method (Shore hardness).
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180. ISO 7619-2:2004. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of
indentation hardness . Part 2: IRHD pocket meter method.
181. ISO 7743:2004. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of
compression stress-strain properties.
182. ISO 7854:1995. Rubber- or plastics-coated fabrics. Determination of resistance to
damage by flexing.
183. ISO 8013:1988. Rubber, vulcanized. Determination of creep in compression or
shear.
184. ISO/TR 9272:2005. Rubber and rubber products. Determination of precision for
test method standards.
185. ISO 11346:2004. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Estimation of life-time
and maximum temperature of use.
186. ISO 12244:1997. Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of
elongation, creep and tension set at constant load.
187. ISO 12965:2000. Butadiene rubber. Determination of microstructure by infra-red
spectrometry.
188. ISO 15113:1999. Rubber. Determination of frictional properties.
189. ISO 18064:2003. Thermoplastic elastomers. Nomenclature and abbreviated terms.
190. ISO 18517:2005. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Hardness testing.
Introduction and guide.
191. ISO 18899:2004. Rubber. Guide to the calibration of test equipment.
192. ISO 19004:2004. Rubber and rubber products. Determination of the sensitivity of
test methods.
193. ISO 23529:2004. Rubber. General procedures for preparing and conditioning test
pieces for physical test methods.
194. ISO 23794:2003. Rubber, vulcanized or thermoplastic. Abrasion testing Guidance.
195. LVS EN 495-5:2002. Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Lokanības noteikšana
zemās temperatūrās - 5.daļa: jumta hidroizolācijas plastmasas un gumijas
loksnes.
196. LVS EN ISO 845:2001. Putuplasti un porainās gumijas. Šķietamā blīvuma
noteikšana.
197. LVS EN 1296:2002. Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Jumta bitumena,
gumijas un plastmasas loksnes. Mākslīgā novecošanas metode, izturot
paaugstinātā temperatūrā.
198. LVS EN 1297:2005. Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Jumta hidroizolācijas
bitumena, gumijas un plastmasas loksnes. Mākslīgās novecošanas metode,
ilgstoši pakļaujot UV starojuma, paaugstinātas temperatūras un ūdens kombinētai
iedarbībai.
199. LVS EN ISO 1421:2001. Tekstilizstrādājumi ar kaučuka vai plastmasas
pārklājumu. Stiepes izturības un pagarinājuma noteikšana pārrāvumā.
200. LVS EN 1734:2001. Gumijas vai plastmasas pārklājumu tekstilizstrādājumi.
Ūdens iespiešanās pretestības noteikšana. Zemspiediena metode.
201. LVS EN 1735:2001. Gumijas vai plastmasas pārklājumu tekstilizstrādājumi.
Elastības noteikšana.
202. LVS EN ISO 1746:2001. Gumijas vai plastmasas šļūtenes un cauruļvadi. Lieces
testi.
203. LVS EN 1875-3:2001. Gumijas vai plastmasas pārklājumu tekstilizstrādājumi.
Saraušanas pretestības noteikšana - 3.daļa: trapecveida metode.
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204. LVS EN 1876-1:2001. Gumijas vai plastmasas pārklājumu tekstilizstrādājumi.
Zemas temperatūras tests - 1.daļa: Lieces tests.l
205. LVS EN 1876-2:2001. Gumijas vai plastmasas pārklājumu tekstilizstrādājumi.
Zemas temperatūras tests - 2.daļa: triecienpārbaude uz cilpveidā saliekta auduma.
206. LVS EN ISO 1923:2001. Putuplasti un porainās gumijas. Lineāro izmēru
noteikšana.
207. LVS EN 1928:2002. Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Jumta hidroizolācijas
bitumena, gumijas un plastmasas loksnes. Ūdens necaurlaidības noteikšana.
208. LVS EN 1931:2002 +AC. Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Jumta
hidroizolācijas bitumena, gumijas un plastmasas loksnes. Ūdens tvaika
caurlaidības noteikšana.
209. LVS EN ISO 2231:2001. Tekstilizstrādājumi ar kaučuka vai plastmasas
pārklājumu. Kondicionēšanas un testēšanas standartapstākļi.
210. LVS EN ISO 2286-3:2001. Tekstilizstrādājumi ar kaučuka vai plastmasas
pārklājumu. Ruļļu īpašību noteikšana - 3.daļa: biezuma noteikšanas metode.
211. LVS EN ISO 4023:2001. Gumijas šļūtenes tvaikam. Testa metodes.
212. LVS EN ISO 4080:2002. Gumijas un plastmasas šļūtenes un to sastāvdaļas.
Gāzes caurlaidības noteikšana.
213. LVS EN ISO 4651:2001. Porainās gumijas un putuplasti. Dinamiskās
amortizācijas rādītāju noteikšana.
214. LVS EN ISO 4671:2001. Gumijas un plastmasas šļūtenes un to komplektācija.
Izmēru noteikšanas metodes.
215. LVS EN ISO 4672:2001. Gumijas un plastmasas šļūtenes. Elastības testi
pazeminātā temperatūrā.
216. LVS EN ISO 5470-1:2001. Gumijas vai plastmasas pārklājumu izstrādājumi.
Nodilumizturības noteikšana - 1.daļa: Tābera abrazīvs.
217. LVS EN ISO 5981:2001. Gumijas vai plastmasas pārklājumu izstrādājumi.
Kombinētās bīdes lieces un berzes pretestības noteikšana.
218. LVS EN ISO 6945:2001 +A1. Gumijas šļūtenes. Ārējā apvalka nodilumizturības
noteikšana.
219. LVS EN ISO 7662:2001. Gumijas un plastmasas šļūtenes. Iekšējā pārklājuma
nodiluma noteikšana.
220. LVS EN ISO 7854:2001. Tekstilizstrādājumi ar kaučuka vai plastmasas
pārklājumu. Bojājumizturības noteikšana liecot.
221. LVS EN ISO 8031:2001. Gumijas un plastmasas šļūtenes un to komplektācija.
Elektriskās pretestības noteikšana.
222. LVS EN ISO 8580:2001. Gumijas un plastmasas šļūtenes. Izturības noteikšana
pret ultravioleto starojumu statiskos apstākļos.
223. LVS EN ISO 10960:2001. Gumijas un plastmasas šļūtenes. Izturības pret ozonu
novērtējums dinamiskos apstākļos.
224. LVS EN 12280-1:2001. Gumijas vai plastmasas pārklājumu tekstilizstrādājumi.
Paātrinātās novecošanas testi - 1.daļa: novecošana siltuma iedarbībā.
225. LVS EN 12280-2:2002. Gumijas vai plastmasas pārklājumu tekstilizstrādājumi.
Paātrinātas vecošanas testi - 2.daļa: fiziska vecošana: gaismas un klimatisko
faktoru ietekme.
226. LVS EN 12280-3:2002. Gumijas vai plastmasas pārklājumu tekstilizstrādājumi.
Paātrinātas vecošanas testi - 3.daļa: vecošana vides iedarbībā.
227. LVS EN 12332-1:2001. Gumijas vai plastmasas pārklājumu tekstilizstrādājumi.
Plaisāšanas izturības noteikšana - 1.daļa: tērauda bumbiņas metode.
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228. LVS EN 12332-2:2003. Gumijas vai plastmasas pārklājumu tekstilizstrādājumi.
Plaisāšanas izturības noteikšana - 2.daļa: hidrauliskā metode.
229. LVS EN 12691:2002. Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Jumta hidroizolācijas
bitumena, plastmasas un gumijas loksnes. Triecienizturības noteikšana.
230. LVS EN 12730:2002. Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Jumta hidroizolācijas
bitumena, plastmasas un gumijas loksnes. Statiskas slodzes izturības noteikšana.
231. LVS EN 13416:2002. Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Jumta hidroizolācijas
bitumena, gumijas un plastmasas loksnes. Paraugu ņemšanas noteikumi.
232. LVS EN 27326:2001. Gumijas un plastmasas šļūtenes. Izturības pret ozonu
novērtējums statiskos apstākļos.
233. LVS EN 28033:2001. Gumijas un plastmasas šļūtenes. Komponentu savstarpējās
adhēzijas noteikšana.
234. LVS EN 50289-1-3:2002. Sakaru kabeļi. Pārbaudes metožu specifikācijas –
1-3.daļa: elektriskās pārbaudes metodes. Dielektriskā stiprība.
235. LVS EN 60247:2004. Izolējoši šķidrumi. Relatīvās dielektriskās caurlaidības,
dielektrisko zudumu koeficienta (tg δ) un īpatnējās omiskās pretestības mērīšana.
236. LVS EN 60811-2-1:2002 +A1. Elektrokabeļu un optisko kabeļu izolācijas un
apvalku materiāli. Kopīgās testēšanas metodes - 2-1.daļa: specifiskās metodes
elastomēra savienojumiem - Ozonnoturības, karstās stiepes pretestības un
minerāleļļas noturības testi.
237. LVS EN 60811-5-1:2003 /A1:2004. Elektrokabeļu un optisko kabeļu izolācijas un
apvalku materiāli. Kopīgās testēšanas metodes. 5.daļa: īpašās pildmateriālu
pārbaudīšanas metodes. - 1.sadaļa: pilēšanas temperatūra. Eļļas atdalīšanās.
Trauslums pazeminātā temperatūrā. Kopējais skābesskaitlis. Korozīvu
komponentu neesība. Dielektriskā caurlaidība 23 °C temperatūrā. Īpatnējā
pretestība līdzstrāvai 23 °C un 100 °C temperatūrā.
238. LVS EN 61620:2003. Izolējošie šķidrumi. Dielektrisko zudumu koeficienta
noteikšana mērot vadītspēju un kapacitāti. Testēšanas metode.
239. LVS HD 22.2 S3:2002. Kabeļi ar gumijas izolāciju un nominālo spriegumu līdz
un ieskaitot 450/750 V - 2.daļa: testu metodes.
240. ГОСТ 209-75. Резина и клей. Методы определения прочности связи с
металлом при отрыве.
241. ГОСТ 252-75. Резина. Метод определения относительного гистерезиса и
полезной упругости при растяжении.
242. ГОСТ 262-93. Резина. Определение сопротивления раздиру (раздвоенные,
угловые и серповидные образцы).
243. ГОСТ 263-75. Резина. Метод определения твердости по Шору А.
244. ГОСТ 265-77. Резина. Методы испытаний на кратковременное статическое
сжатие.
245. ГОСТ 267-73. Резина. Методы определения плотности.
246. ГОСТ 269-66. Резина. Общие требования к проведению физикомеханических испытаний.
247. ГОСТ 270-75. Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при
растяжении.
248. ГОСТ 408-78. Резина. Методы определения морозостойкости при
растяжении.
249. ГОСТ 411-77. Резина и клей. Методы определения прочности связи с
металлом при отслаивании.
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250. ГОСТ 426-77. Резина. Метод определения сопротивления истиранию при
скольжении.
251. ГОСТ 7912-74. Резина. Метод определения температурного предела
хрупкости.
252. ГОСТ 9982-76. Резина. Методы определения релаксации напряжения при
сжатии.
253. ГОСТ 9983-74. Резина. Методы испытаний на многократный продольный
изгиб образцов с прямой канавкой.
254. ГОСТ 10201-75. Каучуки и резиновые смеси. Метод определения жесткости
и эластического восстановления по Дефо.
255. ГОСТ 10269-75. Резина. Метод определения сопротивления старению по
ползучести.
256. ГОСТ 10828-75. Резина. Метод определения динамического модуля и
модуля внутреннего трения при знакопеременном изгибе с вращением.
257. ГОСТ 10952-75. Резина. Методы определения усталостной выносливости
при знакопеременном изгибе с вращением.
258. ГОСТ 11053-75. Резина. Метод определения условно-равновесного модуля.
259. ГОСТ 12251-77. Резина. Метод определения сопротивления истиранию при
качении с проскальзыванием.
260. ГОСТ 13270-85. Резина. Метод определения способности к кристаллизации
при сжатии.
261. ГОСТ 13808-79. Резина. Метод определения морозостойкости по
эластическому восстановлению после сжатия.
262. ГОСТ 14863-69. Резина. Метод определения прочности связи резина-корд
(Н-метод).
263. ГОСТ 20403-75. Резина. Метод определения твердости в международных
единицах (от 30 до 100 IRHD).
264. ГОСТ 23016-78. Резина. Метод определения сопротивления раздиру на
образцах-полосках.
265. ГОСТ 23020-78. Резина. Метод определения работы разрушения при
растяжении.
266. ГОСТ 23326-78. Резина. Методы динамических испытаний. Общие
требования.
267. ГОСТ 23509-79. Резина. Метод определения сопротивления истиранию при
скольжении по возобновляемой поверхности.
268. ГОСТ 23785.7-89. Ткань кордная. Метод определения прочности связи с
резиной.
269. ГОСТ 26365-84. Резина. Общие требования к методам усталостных
испытаний.
270. ГОСТ 9.024-74. Единая система защиты от коррозии и старения. Резины.
Методы испытаний на стойкость к термическому старению.
271. ГОСТ 9.026-74. Единая система защиты от коррозии и старения. Резины.
Методы ускоренных испытаний на стойкость к озонному и
термосветоозонному старению.
272. ГОСТ 9.029-74. Единая система защиты от коррозии и старения. Резины.
Методы испытаний на стойкость к старению под действием статической
деформации сжатия.
273. ГОСТ 9.030-74. Единая система защиты от коррозии и старения. Резины.
Методы испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию
жидких агрессивных сред.
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274. ГОСТ 9.061-75. Единая система защиты от коррозии и старения. Резины.
Методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию жидких
агрессивных сред при вращательном движении в режиме трения.
275. ГОСТ 9.065-76. Единая система защиты от коррозии и старения. Резины.
Метод испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред при
постоянном растягивающем напряжении.
276. ГОСТ 9.066-76. Единая система защиты от коррозии и старения. Резины.
Метод испытания на стойкость к старению при воздействии естественных
климатических факторов.
277. ГОСТ 9.070-76. Единая система защиты от коррозии и старения. Резины.
Методы испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред
при статической деформации сжатия.
278. ГОСТ 9.701-79. Единая система защиты от коррозии и старения. Резины.
Метод испытаний на стойкость к радиационному старению.
279. ГОСТ 9.709-83. Единая система защиты от коррозии и старения. Резины
пористые. Метод ускоренных испытаний на стойкость к термическому
старению.
280. ГОСТ 8.544-86. Государственная система обеспечения единства измерений.
Относительная диэлектрическая проницаемость и тангенс угла потерь
твердых диэлектриков. Методика выполнения измерений в диапазоне частот
от 10 в ст. 9 до 10 в ст. 10 Гц.
281. ГОСТ Р МЭК 811-5-1-95. Специальные методы испытаний
герметизирующих составов электрических кабелей. Температура колебания.
Масловыделение. Хрупкость при низкой температуре. Общее кислотное
число. Отсутствие коррозионно-активных компонентов. Диэлектрическая
проницаемость при 23 град. С. Условное электрическое сопротивление при
23 и 100 град. С.
I n t e rn e t a re su r si
282. IS staru spektroskopija/ Internets. - http://www.ir-spektroskopie.de/
283. IS staru spektroskopija/ Internets. http://www.chemlin.de/chemie/ir_spektroskopie.htm
284. IS staru absorbcijas tabulas/ Internets. http://scienceofspectroscopy.info/wiki/index.php?title=IR_Absorption_Table
285. IS staru absorbcijas tabulas/ Internets. http://chipo.chem.uic.edu/web1/ocol/spec/IRTable.htm
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