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S t r e s z c z e n i e  

W niniejszej pracy omówiono wyniki badań dynamicznych uretanowych elastomerów mikro-
porowatych szczególnie w aspekcie zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym. Badania 
prowadzono na specjalnie przez nas zaprojektowanym urządzeniu do pomiarów dynamicz-
nych DST ( Dynamic Stolan Tester). 
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namiczne  

A b s t r a c t  

This work is based on results of tests made on microcellular polyurethane elastomers, espe-
cially for automotive industry. Tests were carried out on home made DST machine designed 
to conduct dynamic measurements.  
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1. Wprowadzenie 
 

Mikroporowate elastomery poliuretanowe znalazły szerokie zastosowanie między in-
nymi w motoryzacji jako odbojniki amortyzatora zawieszenia. Dla tego wyrobu wymagane 
są wysokie właściwości mechaniczne a przede wszystkim odporność na długotrwałe obcią-
Ŝenia dynamiczne. W celu przeprowadzenia takich badań skonstruowaliśmy urządzenie 
o sinusoidalnym przebiegu obciąŜeń z zastosowaniem  transformacji Fouriera dla analizy 
impulsów pomiarowych. Urządzenie umoŜliwia wykonywanie badań statycznych i dyna-
micznych w zakresie obciąŜeń do 10 kN, częstotliwości wymuszeń do 5 Hz oraz regulowa-
nej wielkości deformacji. Wyliczane są wartości kątów przesunięcia fazowego oraz ampli-
tud dla trzech kolejnych harmonicznych oraz wartości histerezy statycznej i dynamicznej. 
Urządzenie pracuje w trybie zarówno sterowania ręcznego jak i w trybie automatycznym, 
w tym całkowicie bezobsługowo.  

Badaniom poddano odbojniki amortyzatora o zadanej konstrukcji, wykonane z specjal-
nie opracowanego elastomeru mikroporowatego. W niniejszej  pracy  badano wpływ indek-
su izocyjanianowego (tj. stosunku molowego grup izocyjanianowych do całkowitej ilości 
grup hydroksylowych ) na właściwości statyczne i dynamiczne wyrobu. 

2. Synteza i warunki przetwarzania uretanowych  
elastomerów mikroporowatych. 

Elastomery mikroporowate otrzymywano na drodze zmieszania dwuskładnikowego sys-
temu materiałowego o nazwie handlowej Estolan 032 100 00 wyprodukowanego przez 
naszą firmę. Komponenty tego systemu stanowią: prepolimer otrzymywany na drodze 
addycji  polieteroestroglikolu i diizocyjanianu 4,4’- difenylometanu (MDI) o stęŜeniu wol-
nych grup izocyjanianowych wynoszącym 15,5% oraz  składnik poliolowy zawierający 
obok mieszaniny polieteroestrodioli równieŜ zespół przedłuŜaczy łańcuchów stanowiących 
mieszaninę alifatycznych glikoli, katalizatorów, wody jako związku spieniającego i środ-
ków pomocniczych takich jak stabilizatory piany i pigmenty [1][2][4]. Komponenty mie-
szano przy uŜyciu laboratoryjnego urządzenia dozująco- mieszającego firmy Gusbi w tem-
peraturze 450C, przy przepływie składników 25gs-1 i szybkości mieszania w głowicy rów-
nej 9000 rpm. Temperatura form wynosiła 600C a czas wygrzewania wyrobów ustalono na 
16 h w temperaturze 800C. Formowano płyty o wymiarach 250 x 150 x 10 mm i 250 x 150 
x 30 mm oraz odbojniki amortyzatora zgodnie z rys. 1; przy zmiennym stosunku grup NCO 
prepolimeru do całkowitej ilości grup OH komponentu poliolowego w zakresie od 1.00 do 
1.06, przy załoŜonej  gęstości elastomeru równej 400 kg/m3.          

3. Pomiary właściwości 

 
Właściwości statyczne uzyskanych elastomerów mikroporowatych badano na maszynie 

wytrzymałościowej typu FP-10 wykrawając próbki z uformowanych płyt, właściwości 
statyczne i dynamiczne wykonanych odbojników  badano na zaprojektowanym przez nas 
urządzeniu do testów dynamicznych DST-2.1.    



357 

 

Pomiary właściwości statycznych wykonano zgodnie z normami PN-EN ISO 1798, PN-
EN ISO 1856, PN-ISO 34-1 metodą „B (a)”, napręŜenie przy deformacji 25% i 50% dla 
próbek o wymiarach 40 x 40 x 30 mm. 

Badania dynamiczne odbojników amortyzatora wykonywano w warunkach ściskania 
osiowego z częstotliwością 2 Hz, skoku wymuszenia równego 30 mm i stałego docisku 3 
kN utrzymywanego w sposób automatyczny. 

Pomiary odkształcenia trwałego odbojnika amortyzatora wykonywano po 200 000 cy-
kli. 

Odbojniki zgodnie z technicznymi wymaganiami, badane były z uŜyciem stalowego 
rdzenia prowadzącego, który dla zminimalizowania  tarcia pokryty był warstwą chromu i 
polerowany.  

4. Wyniki badań i ich omówienie 
 

4.1. Statyczne właściwości mechaniczne elastomeru 

Wyniki pomiarów właściwości mechanicznych elastomerów mikroporowatych przed-
stawiono w tabeli 1. 

T a b e l a  1  

Właściwości mechaniczne mikroporowatego elastomeru  
dla róŜnych stosunków molowych [NCO/OH] 

 
 
Wyniki pomiarów jednoznacznie wskazują Ŝe nadmiar izocyjanianu w istotny sposób 

wpływa na właściwości mechaniczne otrzymywanych elastomerów, uzyskując optimum dla 
wartości [NCO/OH] równej 1,05. Wraz ze wzrostem nadmiaru izocyjanianu wzrasta wy-
trzymałość na rozciąganie,  maleje odkształcenie trwałe przy ściskaniu w temperaturze 
700C, maleje wydłuŜenie przy zerwaniu oraz odporność na rozdzieranie. 

Nie zaobserwowano natomiast istotnych zmian napręŜenia mierzonego przy deformacji 
25 i 50%.  

 

4.2. Statyczne i dynamiczne i właściwości odbojnika amortyzatora 

Odbojniki amortyzatora przedstawione na rys.1, wykonane z opisanych elastomerów,  
poddano badaniom statycznym i dynamicznym. 

 

[NCO/OH] 
Wytrzymałość  
na rozciąganie  

[MPa] 

WydłuŜenie  
przy zerwaniu  

[%]

Rozdzierność  
[kN/m
] 

NapręŜenie  
przy deformacji 

25% [MPa] 

NapręŜenie  
przy deformacji  

50% [MPa] 

Odkształcenie  
trwałe w temp.  

70 o C / 22h 

1,02 4,60 380 22,0 329 740 11,50 
1,03 4,70 358 22,0 307 739 10,30 
1,04 4,80 350 21,5 294 735 9,70 
1,05 5,10 340 21,5 300 730 9,40 
1,06 4,80 338 21,5 305 726 9,00 
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Rys. 1. Odbojnik amortyzatora  

Fig. 1. Shock absorber bumper 

Wyniki pomiarów zestawiono w tabeli 2. 
 

T a b e l a  2  
Właściwości statyczne i dynamiczne dla odbojników amortyzatora wykonanych z elastome-

rów o róŜnych stosunkach molowych [NCO/OH] 
  

[NCO/OH] 

Właściwosci statyczne Właściwości dynamiczne 

Odkształcenie 
trwałe po     

200 tys.cykli 

deformacja    
przy obcią-
Ŝeniu 3 kN 

deformacja   
przy obcią-
Ŝeniu 7 kN 

histereza 
przy 

ściskaniu 

kąt przesunię-
cia fazowego 
dla pierwszej 
harmonicznej 

amplituda siły 
dla pierwszej 
harmonicznej 

[%] [%] [J/cm3] [rad] [N] [%] 

1,00 59,25 64,54 0,2211 0,094 2213 12,95 

1,01 59,61 65,01 0,2215 0,093 2248 10,24 

1,02 59,54 65,13 0,2211 0,094 2253 8,81 

1,04 59,85 65,38 0,2179 0,097 2264 8,38 

1,05 59,45 65,02 0,2211 0,094 2263 8,21 

1,06 59,26 64,82 0,2194 0,097 2266 7,98 

 
 
Wyniki badań ściskania statycznego odbojników amortyzatora nie wykazują szczegól-

nie istotnych  zmian  związanych ze zmianą stosunku molowego [NCO/OH] w zakresie 1,0 
do 1,06. RównieŜ  nie zaobserwowano widocznych róŜnic w wynikach pomiaru kąta prze-
sunięcia fazowego dla pierwszej harmonicznej przy obciąŜeniu 3kN i częstotliwości 2 Hz. 
Zmianie natomiast ulega wielkość amplitudy siły dla pierwszej harmonicznej, która wzrasta 
wraz ze wzrostem stosunku molowego [NCO/OH] i ulega stabilizacji powyŜej stosunku 
1,04. 

Równocześnie w sposób istotny zmienia się wartość odkształcenia trwałego która male-
je wraz ze wzrostem nadmiaru izocyjanianu.  
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Przypuszcza się, Ŝe spowodowane jest to wzrostem gęstości usieciowania elastomeru 
w wyniku tworzenia poprzecznych wiązań mocznikowych [3]. 

5. Wnioski 

Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe nadmiar uŜytych grup izocyjanianowych w sto-
sunku do całkowitej ilości grup hydroksylowych znacząco wpływa na właściwości dyna-
miczne mikroporowatego elastomeru, szczególnie w zakresie odkształcenia trwałego. Po-
niewaŜ charakterystyka spręŜystości oraz wielkość odkształcenia trwałego stanowią pod-
stawę wymagań technicznych dla odbojnika amortyzatora zawieszenia, badania i przetwór-
stwo tego typu systemów materiałowych nie jest moŜliwe bez przeprowadzenia testów 
dynamicznych. 
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