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Abstract: On the basis of a natural experiment on creeping at a pseudo-static compressive load and numeric experimentation with the 
obtained data, the material properties are defined by means of weakly-singular kernels of creeping and relaxation of the buffer material. The 
shape is determined and the impact impulse loading the buffer is modeled on the basis of natural tests of the impact of the rubber buffers and 
their numerical processing. 
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1. Увод 
Гумените буфери са устройства за безопасност широко 

използвани в подемно-транспортните машини поради 
елементарното си устройство, ефективната си и надеждна 
работа и ниската си цена. Материалите от които те се 
изработват са различни по състав каучукови смеси и 
полиуретан, за които е известно, че притежават вискоеластични 
свойства. Механичните свойства на вискоеластичните 
материали и тяхното моделиране представляват самостоятелен 
комплекс от проблеми, които в зависимост от поставената 
задача се решават по различен начин и нямат еднозначно 
решение. Механичното поведение на тези материали, 
отразяващо връзката между напрежения и деформации при 
доказани линейни свойства се описва математически с 
помощта на линейни времеви оператори, включително 
диференциални и интегрални, като предпочитанията най-често 
са свързани с използваните начини на измерване на една или 
друга тяхна характеристика. Във вискоеластичните тела при 
натоварване протичат паралелно с различна скорост два 
процеса – пълзене на материала и релаксация на напреженията.  

За установяване на материалните свойства са използвани 
пробни тела от буферния материал с които са проведени 
експериментални изследвания при постоянно натоварване на 
натиск.  

За дефиниране на ударната сила са използвани 
експериментални данни от стендови изпитания на удар на 
гумени буфери от същия вид и резултати от изследване 
формата на ударния импулс.  

Обект на изследване са гумени буфери с конична форма и 
плоска челна повърхнина възприемаща удара.  

2. Предпоставки и начин за решаване на 
проблема 

За дефиниране на вискоеластичните свойства на материала 
от който са изработени изследваните буфери е използвана 
теорията на линейната вискоеластичност на Болцман-Волтера, 
в която връзката между деформациите и напреженията се 
представя със следните две зависимости: 
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където: σ  - напрежение; ε  - деформация; E - модул на 
еластичност; )( τ−tK  - функция на влияние (ядро на пълзене); 

)( τ−tR  - ядро на релаксация; t  - време на наблюдение; τ  - 
време, предшестващо момента на наблюдение. 

Както следва от теорията на интегралните уравнения от 
втори род на Волтера между функциите )(tK  и )(tR  
(съответно ядро на пълзене и ядро на релаксация) съществува 
връзката 
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позволяваща по една от известните функции да се намери 
другата. При известно ядро на релаксация )(tR  функцията 

)(tK , определима с помощта на уравнение (3) се нарича още 
резолвента на ядрото )(tR и обратно при известно ядро на 
пълзене )(tK  негова резолвента е )(tR . Като ядра на 
релаксация с известни резолвенти се използват редица слабо 
сингулярни функции. В рамките на тази работа, като ядро на 
релаксация ще използваме ядрото на Работнов. Същото има 
вида: 
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където: )1( α+Γ , ( )( )[ ]α++Γ 11n  - гама функция на Ойлер; 
βα ,  - коефициенти на ядрото. 

Уравнение (1) дава възможност по данни от едноосни 
опити при стъпално натоварване на натиск да бъдат 
определени експериментално функцията на влияние )(tK  и 
стойността на еластичния модул E . За моделиране на )(tK  се 
използва зависимостта (5). 

За моделиране на ударния импулс (разпределението на 
ударната сила за времето на удара )(tFIMP  е използвана база 
експерименталнни данни и емпиричната зависимост: 

(6) ( )βσ ω ).sin(2)( teBtF c
t

IMP =  
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3. Решаване на проблема. Резултати и 
дискусия 

За установяване на материалните свойства са проведени 
натурни експерименти на цилиндрични образци с размери 
ф32х38 при стъпално натоварване на натиск при константно 
напрежение на натиск Pak 247033=σ  и температура 20 Сº. 
Същите са проведени на стенд за изпитване на опитни образци 
на пълзене при псевдо-статично натоварване на натиск.  

Въз основа на експерименталните данни за пълзене след 
тяхното мащабиране (фиг. 1) и предварително отстраняване на 
началните стойности от процеса на натоварване представящи 
мигновената т.е. еластичната деформация получаваме масива 

от стойности за )(
~

tε , на базата на който определяме 
коефициентите на ядрото.  

Въз основа на еластичната деформация 344.00 =ε  
определяме стойността на модула на линейни деформации 

PaE 7181183= . 

Числено диференцираме масивът и използвайки (7) 

мащабираме )(
~

tε , при което получаваме експериментални 
данни за функцията на скоростта на пълзене                          
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където tm  е мащабът на времето. 

Графика на )(
~

tK  за един от масивите с експериментални 
данни за пълзенето – “Creep_04” e показана на фиг. 3. 

Използвайки (5), с помощта на метода на най-малките 
квадрати въз основа на масива с експериментални стойности за 

функцията на скоростта на пълзене )(
~

tK  с помощта на 
потребителска програма на MathCAD14 определяме 
коефициентите - βαλ ,,  за ядрото на пълзене - )(tK   

С помощта на определените коефициенти и уравнение (5) 
генерираме масив от стойности за функцията на скоростта на 
пълзене - )(tK , интегрираме го и след мащабиране по формула 
(8) получаваме масив, аналитично определени стойности за 

)(tε , с който чисто визуално оценяваме степента на 
съвпадение между двете криви- аналитична - )(tε  и 

експериментална - )(
~

tε . Графики на двете функции са 
представени на фиг. 4, фиг. 5 и фиг. 6. 
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На фиг.4 са показани графики на експерименталната )(
~

tε  и 
аналитично определената )(tε  криви (деформация) на пълзене 
при постоянно натоварване в продължение на 500 s. На фиг. 5 
са представени същите криви за интервала 0 – 50 s от процеса 
на пълзене, a на фиг. 6 кривите на пълзене за интервала 0 – 5 s. 

Следва да се отбележи, че при използването на ядрото на 
Работнов, законът за линейната вискоеластичност се представя 
със следните зависимости за )(tσ  и )(tε : 
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Фиг. 1. Експериментална крива на пълзене )(
~

tε  на гумен образец при 
стъпално натоварване на натиск при напрежение Pak 247033=σ . 
Пълзене на образеца през първите s500 . 
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Фиг. 2. Експериментална крива на пълзене )(
~

tε  на гумен образец при 
стъпално натоварване на натиск при напрежение Pak 247033=σ . 
Пълзене на образеца през първите s5 . 
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Фиг. 3. Експериментално определена функция на скорост на пълзене - 

)(
~

tK  и аналитично определена - )(tK  с помощта на уравнение (7) при 
стойности на коефицентите .0.04812,-0.18942,009051.0 === βαλ  
Коефициент на корелация 0.39823=r . 
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 Въпреки относително ниските стойности на 
коефицентът на корелация 0.39823=r , от графиките се 
наблюдава висока степен на съвпадение на експерименталната 
и аналитична крива на пълзене за първите s100 , което е 
характерна особеност на ядрото на Работнов. Във връзка с 
поставената основна цел, трябва да се отбележи, че времената 
на удара варират в зависимост от отношението на масата на 
удрящите се тела, но не надхвърлят 1 ... 2 s. Това прави 
посоченият начин на моделиране на механичното поведение на 
гумата предпочитан. 

 На фиг. 7 са представени част от резултатите от 
проведените числени експерименти с ядрото на Работнов. 

 

За моделиране на ударния импулс - )(tFIMP  е използван 
метода на най-малките квадрати, реализиран в същата 
програмна среда, зависимоста (6) и база експериментални 
данни за стойността на ударната сила за времето на удара при 
различни стойности на енергията на удара. Част от получените 
резултати, получени при гранични стойности на ударната сила 
за изследвания вид буфери са представени на фиг. 8 и фиг. 9, а 
стойностите на регресионните параметри са поместени в 
табл.1.  

Табл. 1. Стойности на регресионните параметри при моделиране на 
ударния импулс с помощта на уравнение (6). 

 

 

t,    s 

)(tε  

0.05 

0.04 

0.03 

0.02 

0.01 

0 

0.0344 

0 100 200 300 400 500 

 )(
~

tε  

 

Фиг. 4. Експериментална крива на пълзене )(
~

tε  и съответстващата и, 
аналитична крива )(tε  определена с помощта на уравнение (8) за 
гумен образец при стъпално натоварване на натиск при напрежение 

Pak 247033=σ . Пълзене на образеца в продължение на s500 . 
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Фиг. 5.  Експериментална крива на пълзене )(
~

tε  и съответстващата 
и, аналитична крива )(tε  определена с помощта на уравнение (8) за 
гумен образец при стъпално натоварване на натиск при напрежение 

Pak 247033=σ . Пълзене на образеца в продължение на s50 . 
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Фиг. 6.  Експериментална крива на пълзене )(
~

tε  и съответстващата 
и, аналитична крива )(tε  определена с помощта на уравнение (8) за 
гумен образец при стъпално натоварване на натиск при напрежение 

Pak 247033=σ . Пълзене на образеца в продължение на s5 . 

 
 

Фиг. 7  Резултати от численото експериментиране с ядрото на 
Работнов – стойности на коефицентите на ядрата на пълзене и 
релаксация. 

  Скорост на  
 удара  
    smv /,1  

ωc 
rad/s 

B,    
N 

σ,   
1/s β 

Коеф. на 
регресия 

r 

0.602 143.8 -1.26907х104 -10.8 1.2365 0.9987 

0.922 153.2 -2.20161х104 -25.27 1.0538 0.9993 

1.213 156.2 -3.04385х104 -31.32 1.0165 0.9995 

1.489 155.7 -3.87609х104 -35.06 1.0489 0.9992 

1.768 158.8 -4.76869х104 -39.99 1.0195 0.9996 
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4. Заключение 
Проведените числени експерименти за дефиниране на 

материалните свойства на буферния материал показват, че за 
ядрото на Работнов имаме много добро съвпадение между 
аналитични и експериментални резултати за сравнително 
малки стойности на времето за пълзене. При големите 
стойности на времето се проявява съществена разлика между 
аналитични и експериментални данни и съществено 

отклонение на аналитичната от експериментално определената 
крива. 

Избраният модел и определените в резултат на числени 
експерименти регресионни параметри за ударния импулс 

)(tFIMP  водят до моделирането му с висока точност в 
съответствие с поставената основна цел – моделиране и 
изследване на удара на твърдо тяло с гумен буфер с плоска 
челна повърхнина възприемаща удара. 
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Фиг. 8. Резултати от числен есперимент за установяване на 

регресионните параметри при моделиране на ударния импулс 
(разпределението на ударната сила за времето на удара) със 

зависимостта (6).  

Гумен буфер с плоска челна повърхнина  (RB-R000) при енергийно 
натоварване на единица обем 3/13508 mJE =δ  и скорост на удара 

smv /602.01 =  - експериментална - IMPF
~

  и аналитична IMPF  
крива. Коефициент на корелация 0.9987=r . 
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Фиг. 9. Резултати от числен есперимент за установяване на 
регресионните параметри при моделиране на ударния импулс 
(разпределението на ударната сила за времето на удара) със 

зависимостта (6).  

Гумен буфер с плоска челна повърхнина  (RB-R000) при енергийно 
натоварване на единица обем 3/108679 mJE =δ   и скорост на удара 

smv /768.11 = - експериментална - IMPF
~

  и аналитична IMPF  
крива. Коефициент на корелация 0.9996=r . 
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