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Izvleček
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Lastnosti polimernih materialov se pri konstantni obremenitvi spreminjajo s časom. Pri
konstantni napetosti se deformacija materiala s časom povečuje. Proces povečevanja
deformacije s časom pri konstantni napetosti se imenuje lezenje, materialno lastnost
materiala, ki iz tega izhaja, pa imenujemo voljnost.
V sklopu diplomske naloge smo izdelali preprosto napravo za demonstracijo lezenja
različnih polimernih materialov. Naprava omogoča merjenje pri konstantni temperaturi in
pri različnih napetostih. V sklopu diplomske naloge smo izmerili pet različnih materialov:
2 gumi z različno trdoto, polivinilklorid (PVC), polietilen nizke gostote (LDPE) in
termoplastični poliuretan (TPU). Teste smo izvajali pri časih od 250 do 900 sekund,
lastnosti gume z višjo trdoto in polivinilklorida pa smo izmerili tudi v časovnem območju
45000 sekund.
Rezultate dobljene s pomočjo preproste naprave, smo primerjali z rezultati, dobljenimi s
pomočjo komercialne naprave. Primerjava meritev je pokazala, da se izdelana naprava
lahko uporablja za oceno časovno odvisnih lastnosti polimernih materialov, vendar pa
meritve na preprosti napravi podcenjujejo voljnost v povprečju za 20,2 %.
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Abstract
UDC 678.7:539.3(043.2)

No.: VS I/596

Demonstration of the creep of polymeric materials using simple device
Tomaž Skalar

Key words:
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time-dependent properties

The properties of polymeric materials at constant load change with time. At constant stress,
material deformation increases with time. The process of increasing the deformation with
time at constant stress is called creep, while the material property, which results from this
behavior, is called creep compliance.
Within the thesis, we composed a simple device for demonstrating the creep behavior of
various polymer materials. The device allows measurements at constant temperature and
various stress levels. Within the thesis, we measured five materials: two rubbers with
different hardness, polyvinyl chloride (PVC), low density polyethylene (LDPE) and
thermoplastic polyurethane (TPU). The tests were carried out on a time scale from 250 to
900 seconds. The properties of rubber with higher hardness and polyvinyl chloride were
measured in the time range of 45000 seconds.
The results obtained with simple device were compared with the results obtained on a
sophisticated commercial device. The comparison of the measurements has shown that the
simple device can be used to estimate the time-dependent properties of polymeric
materials; however, the measurements on this device underestimate the creep compliance
on average by 20.2 %.
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1 Uvod
1.1 Ozadje problema
Uporaba plastike se povečuje že več kot zadnjih 50 let. Tako se je proizvodnja plastike od
leta 1950 pa do leta 2015 povečala iz 1,5 milijona ton na 322 milijonov ton. Proizvodnja
plastike je glede na volumen tako že od leta 1989 naprej večja kot proizvodnja kovin [1].
Značilno za polimerne materiale je njihovo časovno odvisno obnašanje. Dva glavna
časovno odvisna procesa sta lezenje in relaksacija. Pri lezenju se deformacija materiala
povečuje s časom, ko je material obremenjen s konstantno napetostjo. Pri relaksaciji pa se
po deformaciji materiala spreminja napetost v materialu. Te časovno odvisne lastnosti
polimernih materialov je potrebno upoštevati pri snovanju novih izdelkov, saj je lezenje
ena izmed pomembnejših mehanskih lastnostih polimerov. Veliko pozornost tej lastnosti je
potrebno nameniti pri zasnovi in izdelavi izdelkov v primeru materialov, ki izkazujejo
visoko časovno odvisnost, še zlasti v primeru izdelkov, kjer so pomembne dimenzije skozi
celotno življenjsko dobo izdelka.
Voljnost materiala lahko glede na vrsto obremenitve določamo na več načinov. Tako
poznamo voljnost zaradi natezne, torzijske ali volumske obremenitve. Ko govorimo o
voljnosti, se je potrebno zavedati, da so glede na način obremenitve to tri različne
materialne lastnosti.

1.2 Cilji
Cilj diplomske naloge je izmeriti voljnost različnih vrst materialov na preprosti napravi, ki
omogoča enoosno napetostno obremenjevanje. V sklopu naloge bo predstavljena razlika
med izbranimi materiali: trša guma, mehkejša guma, polivinilklorid (PVC), polietilen
nizke gostote (LDPE) in termoplastični poliuretan (TPU). Prav tako pa bodo materialne
lastnosti, izmerjene na preprosti napravi, primerjane z lastnostmi, izmerjenimi na
sofisticirani komercialni napravi. V sklopu naloge bodo izmerjene lastnosti pri različnih
velikostih napetosti, prav tako bodo izvedene meritve voljnosti v daljšem časovnem
obdobju z namenom demonstracije razlike med amorfnimi termoplastičnimi materiali in
šibko zamreženimi elastomernimi materiali.
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Pri tem bo potrebno v napravi najprej vzorce dobro vpeti, nato pa jih obremenjevati s
konstantno napetostjo. Rezultat meritev bodo časovno-odvisne deformacije vzorcev. Na
podlagi izmerjenih vrednosti bo potrebno izračunati časovno odvisno voljnost testiranih
materialov. Potrebno bo tudi izdelati program za zajemanje in obdelavo izmerjenih
podatkov.

2

2 Teoretične osnove in pregled literature
2.1 Polimeri in časovno odvisne lastnosti polimerov
Po delu L. W. McKeen [2] lahko povzamemo, da so polimeri materiali, ki so sestavljeni iz
makromolekul, povezanih s kemijskimi vezmi. Te makromolekule pa so sestavljene iz
monomerov s postopkom polimerizacije. Po sestavi molekul lahko tako razdelimo
polimere na linearne, razvejane, in zamrežene. Linearni polimeri so sestavljeni iz dolge
verige molekul. Razvejani so podobni linearnim, le da imajo priključene stranske verige
istega polimera. Te stranske polimerne verige se nikoli ne priključijo na druge verige
polimerov, ampak so na koncih proste. Zamreženi polimeri pa imajo skupaj povezanih več
polimernih verig. Vsi trije primeri so prikazani na sliki 2.1.

Slika 2.1: Strukture polimerov [2]
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Iz dela T. A. Oswald et al. [3] ugotovimo, da lahko polimere razdelimo v skupine
termoseti, termoplasti, elastomeri in termoplastični elastomeri. Vsi ti materiali so izdelani
iz dolgih molekul, razlikujejo pa se predvsem v tem, da imajo nekateri molekule
zamrežene, drugi pa nezamrežene. Pri nezamreženih polimerih se lahko molekule prosto
gibljejo po materialu, pri zamreženih pa so molekule med seboj povezane. Med
nezamrežene polimere spadajo termoplasti in nevulkanizirani elastomeri. Termoseti in
elastomeri so zamreženi.
Termoplasti so polimeri, ki pri ohlajanju preidejo v trdno stanje, a se po ponovnem
segrevanju lahko spet omehčajo in začnejo teči. To skupino polimerov lahko naprej delimo
v amorfne in delno-kristalinične polimere. Za amorfne polimere je značilno, da je njihova
struktura tudi po ohladitvi zelo neurejena. Molekule torej ne tvorijo kristalov, ampak se
naključno razporedijo po materialu. Ko amorfni polimer ohladimo pod temperaturo
steklastega prehoda (Tg), se le-ta strdi. Delno-kristalinični polimeri se od amorfnih tako
razlikujejo po delno urejeni strukturi molekul. Pojavi se tudi razlika pri ohlajanju, saj se
delno-kristalinični polimeri pod temperaturo taljenja (Tm) začnejo strjevati zaradi urejanja
molekul. V takem materialu ostanejo določene molekule neurejene, to so amorfne regije v
materialu (Slika 2.2). Te se strdijo šele, ko materialu temperatura pade pod temperaturo
steklastega prehoda. Večina delno-kristaliničnih polimerov ima temperaturo steklastega
prehoda pri temperaturah, nižjih od 0 °C, zaradi tega se pri sobni temperaturi obnašajo
gumijasto.

Slika 2.2: Struktura delno-kristaliničnega polimera [2]

Precej drugačne lastnosti od termoplastov pa izkazujejo termoseti, ki ob ohlajanju in
strjevanju tvorijo kemijske vezi. Dolge molekule polimera se med tem postopkom
zamrežijo in posledično ne morejo drseti ena mimo druge. Ta postopek zamreženja nam
preprečuje, da bi material ob povečani temperaturi lahko ponovno tekel. Termoseti so
zaradi goste zamrežitve zelo trdi in krhki materiali. Prav tako kot termoplasti pa imajo
gosto zamreženi termoseti temperaturo steklastega prehoda, vendar je ta navadno nad ali
blizu temperature degradacije. Naslednja skupina polimernih materialov so elastomeri, ki
so v primerjavi s termoseti manj zamreženi, kar jim daje možnost raztegovanja molekul.
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Zaradi zamreženja pa se po obremenitvi povrnejo v prvotno stanje. Za elastomere je
značilno, da imajo temperaturo steklastega prehoda pod sobno temperaturo. Zaradi nizke
temperature steklastega prehoda so ti materiali pri sobni temperaturi zelo mehki in
elastični.
Iz dela J. G. Drobny [4] lahko izvemo več o termoplastičnih elastomerih. Ti se obnašajo
podobno kot običajni vulkanizirani elastomeri, a imajo to prednost, da jih lahko
predelujemo na enak način kot termoplaste. Polimeri z veliko molekulsko maso lahko
tvorijo prepletenost med molekulami (Slika 2.3 a). Pri običajnih zamreženih elastomerih so
te prepletenosti molekul trajne zaradi kemijskih vezi med molekulami (Slika 2.3 b) in so v
primeru dovolj gosto zamreženega materiala ekvivalentne kemijskim vezem.
Termoplastični elastomeri so zamreženi s fizikalnimi vezmi (prepletenost molekul), ki pa
lahko izginejo v primeru povišanja temperature. Ti materiali so tako zelo privlačni z vidika
predelave in podobnosti v obnašanju z elastomeri, pod pogojem, da jih uporabljamo pri
dovolj nizki temperaturi. Podobnost termoplastičnih elastomerov, z običajnimi elastomeri
je tako odvisna od temperature steklastega prehoda (Tg) in temperature tališča (Tm). Pri
temperaturah, nižjih od Tg, so ti materiali trdi in krhki, pri temperaturah nad Tm pa so
mehki oziroma tečejo. Če želimo, da material izkazuje lastnosti elastomerov moramo tako
zagotoviti temperaturo med temperaturama Tg in Tm.

Slika 2.3: a) Prepletenost molekul polimera z visoko molekulsko maso; b) prepletenost molekul pri
zamreženem polimeru [4]

5

Teoretične osnove in pregled literature

Iz literature I. M. Ward [5] lahko povzamemo, da je polimere težko klasificirati v določeno
skupino materialov, kot so steklasto trdna snov ali viskozna tekočina, saj so njihove
mehanske lastnosti zelo odvisne od pogojev testiranja (frekvenca obremenjevanja,
temperatura, napetost). Glede na temperaturo in čas testiranja lahko polimer izkazuje
lastnosti vseh vrst materialov, od steklasto trdih, elastičnih trdnih in viskoznih tekočin.
Polimere zato opisujemo kot viskoelastične materiale. Ta izraz jih umesti nekam med
viskozne tekočine in elastične trdne snovi.
Pri nizkih temperaturah ali visokih frekvencah obremenjevanja imajo polimeri lahko
lastnosti steklastih trdnih snovi in so zato krhki. Isti polimer pa bi pri visoki temperaturi ali
nizki frekvenci obremenjevanja lahko izkazoval tudi lastnosti elastičnega materiala
oziroma gume in bi prenesel visoke deformacije, ne da bi se pri tem trajno deformiral.

2.2 Proces lezenja in voljnost polimernih materialov
Lezenje je časovno odvisna sprememba v dimenzijah polimernega materiala, kadar je ta
obremenjen s konstantno silo. Materiali različnih vrst nam pokažejo različno obnašanje pri
takem načinu obremenitve. Tako se zamreženi materiali s časom stabilizirajo in lezenje se
ustali. Pri nezamreženih polimerih pa se ta proces s časom ne ustali (Slika 2.4).
Stabilizacija lastnosti zamreženega polimera je posledica kemijskih vezi v materialu, ki
ustavijo raztegovanje molekul. Pri nezamreženem materialu pa molekule med seboj lahko
drsijo ena mimo druge ter tako lezejo neovirano.

Slika 2.4: Voljnost različnih vrst polimerov
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Polimeri izkazujejo mehanske lastnosti, ki so nekje med elastičnimi materiali in viskoznimi
tekočinami [5]. Elastični materiali imajo definirano začetno obliko in se pod vplivom
zunanjih obremenitev deformirajo v novo obliko. Ko material razbremenimo pa se ta
povrne nazaj v začetno obliko. Material shrani vso energijo, ki je potrebna za deformacijo
in jo porabi po razbremenitvi, da material povrne v prvotno lego. Viskozne tekočine
začetne oblike nimajo definirane, pod vplivom zunanjih sil pa tečejo in se ne morejo vrniti
v prvotno obliko.
Pri polimerih z linearnim viskoelastičnim obnašanjem, se pri konstantni napetosti pojavi
lezenje. Na sliki 2.5 lahko opazimo razliko med obremenitvijo elastičnega materiala in
viskoelastičnega materiala. Pri elastičnem materialu je odziv materiala na obremenitev
natančno proporcionalen in popolnoma sledi programu obremenjevanja. Ko material
obremenimo z neko konstantno napetostjo, se ta deformira, deformacija pa ostane skozi
celotno trajanje obremenitve enaka. Ko pa obremenitev prekinemo, se deformacija takoj
povrne v prvotno lego. Pri enakem načinu obremenjevanja viskoelastičnega materiala
opazimo nekaj razlik.

Slika 2.5: Odziv elastičnega (a) in viskoelastičnega (b) materiala na dano obremenitev [5]

V primeru viskoelastičnih materialov je skupna deformacija 𝜀𝜀 seštevek deformacij 𝜀𝜀1, 𝜀𝜀2 in
𝜀𝜀3. Pri tem je 𝜀𝜀1 takojšnja elastična deformacija, ki se pojavi v trenutku, ko obremenimo
material. Tej deformaciji sledi 𝜀𝜀2, ki je časovno odvisen odziv. Deformacija 𝜀𝜀3 pa
7
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predstavlja Newtonski tok. Ta del deformacije je tisti, ki je skladen z deformacijo
viskoznih tekočin, ki upoštevajo Newtonov zakon o viskoznosti. Ker se material obnaša
linearno, so velikosti deformacije 𝜀𝜀1, 𝜀𝜀2 in 𝜀𝜀3 proporcionalne velikosti obremenitve. To
lahko opazimo tudi na b primeru slike 2.5, kjer obremenitev podvojimo in s tem podvojimo
tudi vse deformacije. V linearnem območju viskoelastičnosti je tako voljnost polimernih
materialov neodvisna od velikosti obremenitve in jo izračunamo po enačbi (2.1).
𝜀𝜀(𝑡𝑡)
= 𝐷𝐷(𝑡𝑡) = 𝐷𝐷1 + 𝐷𝐷2 + 𝐷𝐷3
𝜎𝜎

(2.1)

D3 lahko zanemarimo kadar gre za krhke polimere pri sobnih temperaturah, saj ne
izkazujejo lastnosti viskoznih tekočin. Pri amorfnih polimerih je D3 potrebno upoštevati pri
temperaturah nad steklastim prehodom, pri nižjih temperaturah pa imata večji pomen le D1
in D2. D3 ni viden tudi pri zamreženih in visoko kristaliničnih polimerih.

Slika 2.6: Princip merjenja nateznega lezenja [2]

Ko izvajamo meritve lezenja kot posledico natezne obremenitve (Slika 2.6), lahko iz
dobljenih rezultatov izdelamo graf, kot je prikazan na sliki 2.7. Krivulja na tem grafu
prikazuje obnašanje nezamreženega materiala in jo lahko razdelimo v tri področja:
primarno, sekundarno (stabilno stanje) in terciarno [2].
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Slika 2.7: Lezenje v odvisnosti od časa [2]

V začetku se lezenje prične z neko začetno deformacijo, ki je posledica elastične
deformacije zaradi obremenitve. Ta del deformacije se v primeru, ko vzorec
razbremenimo, povrne v prvotno lego. Področja krivulje na sliki 2.7 so določena glede na
naklon krivulje. V primarnem delu se naklon krivulje najprej nekoliko povečuje, nato pa
zmanjša. Ko naklon postane konstanten, krivulja preide v sekundarno področje. V
terciarnem delu se naklon krivulje povečuje, dokler ne pride do porušitve. Primarni del
krivulje pogosto znaša manj kot 1 % seštevka elastične deformacije, sekundarne
deformacije in primarne deformacije.
Naslednji del krivulje je sekundarni oziroma stabilni del. Stabilni del mu pravimo, ker je to
linearni del krivulje oziroma je naklon krivulje v tem delu konstanten. Ta del krivulje
navadno opazujemo, ko določamo materialne lastnosti polimerov.
V terciarnem delu krivulje se pojavi porušitev vzorca. V tem delu se deformacija začne
hitreje povečevati oziroma naklon krivulje naraste. Velike deformacije v tem delu krivulje
povzročajo lokalno oženje vzorca. Zaradi zmanjšanja velikosti prereza v točki, kjer se
pojavi zoženje, pa pride do povečanja napetosti. To dogajanje na koncu privede do
porušitve. Zaradi tega se moramo v praksi izogibati temu delu krivulje, tako da izdelke
konstruiramo na način, da v življenjski dobi ne presežejo stabilnega dela lezenja.
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2.3 Določanje lezenja – ISO 899
Povzeto po standardu ISO 899-1 [6], kjer so opisane in specificirane metode za določanje
lezenja kot posledice enoosne natezne obremenitve. Standard opisuje tudi pogoje, pri
katerih se izvaja meritev. Glavni pogoji so:
- priprava materiala,
- temperatura, pri kateri se izvaja meritev,
- vlaga.
Ta metoda določanja lezenja je predvidena za pridobivanje potrebnih podatkov o materialu
za raziskave in razvoj različnih izdelkov. Rezultati testov lahko odstopajo, saj so rezultati
meritev odvisni od priprave vzorca, njegovih dimenzij in okolja v katerem se izvaja
meritev. Veliko razliko v dobljenih rezultatih lahko povzroči tudi zgodovina temperaturnih
sprememb materiala. Tako je potrebno v primeru, ko želimo imeti oziroma potrebujemo
točne rezultate, zagotoviti konstantne pogoje, ki so našteti zgoraj. Standard tudi navaja, da
je v primeru ko te podatke potrebujemo za razvoj novih izdelkov, potrebno teste lezenja
izvajati pri različnih obremenitvah in pri različnih pogojih okolja (temperatura in vlaga).

Izrazi in definicije
V standardu so definirani naslednji izrazi:
- Lezenje:
Naraščanje deformacije s časom ob konstantni napetosti.
- Začetna napetost – 𝜎𝜎
Natezna sila na enoto površine za začeten prerez vzorca. To izračunamo z enačbo (2.2).
𝜎𝜎 =

𝐹𝐹
𝐴𝐴

(2.2)

- Raztezek – (∆L)t :
Povečanje merilne dolžine vzorca ob času t. To izračunamo z enačbo (2.3), kjer je Lt
merilna dolžina vzorca ob času t in L0 začetna merilna dolžina vzorca.
(∆𝐿𝐿)𝑡𝑡 = 𝐿𝐿𝑡𝑡 − 𝐿𝐿0

(2.3)

- Deformacija nateznega lezenja – 𝜀𝜀t
Raztezek merilne dolžine vzorca, relativno na začetno dolžino kot posledica
obremenitve ob času t. To izračunamo po enačbi (2.4).
𝜀𝜀𝑡𝑡 =

(∆𝐿𝐿)𝑡𝑡
𝐿𝐿0

- Izohrona krivulja napetost / deformacija
Graf napetost v odvisnosti od deformacije za specifične čase obremenjevanja.
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Naprava
Pri napravi za izvajanje meritev je potrebno poskrbeti za vpenjanje vzorca, obremenjevanje
vzorca in merjenje raztezka.
Vpenjanje vzorca mora kar se da natančno zagotavljati, da je smer obremenitve na vzorec
v osi vzorca. To nam zagotovi, da je vzorec res samo natezno obremenjen in je napetost v
materialu uniformno razporejena po celotnem prerezu pravokotno na smer obremenitve.
Zagotoviti je potrebno tudi, da vzorec zaradi obremenitve ne drsi iz vpenjal.
Obremenjevanje mora zagotavljati vzpostavitev sile na vzorec s kar se da majhnim šokom.
V celotnem času meritve moramo z našim sistemom zagotavljati konstantno obremenitev,
ki lahko odstopa za največ ± 1 % od željene obremenitve.
Paziti je potrebno, da način merjenja ne vpliva na obremenjevanje oziroma na vzorec.
Naprava ne sme na vzorcu povzročati neželenih deformacij ali povzročati segrevanja
vzorca oziroma ne sme imeti vpliva na končne rezultate.

Vzorci
Vzorci morajo biti iste oblike in dimenzij kot tisti, ki jih uporabljamo za ugotavljanje
nateznih lastnosti materiala. Ustrezati morajo torej standardu ISO 527-2.

Postopek in pogoji
Najbolj primerni pogoji okolja, v katerem izvajamo teste, so predpisani v standardu ISO
291. V primeru, ko želimo določiti obnašanje materiala pri drugih specifičnih pogojih,
lahko teste temu prilagodimo.
Testi torej niso odvisni le od zgodovine temperaturnih sprememb v materialu, ampak tudi
od vplivov okolja, kot sta temperatura in vlažnost. Če je vzorec presuh, bo med meritvijo
prišlo do večje deformacije zaradi absorpcije vlage. V primeru, ko pa bo vzorec preveč
vlažen, bo prišlo do skrčka zaradi izločevanja vlage.
Testi se morajo zaradi tega izvajati pri istih pogojih, pri katerih smo pripravljali material.
Med testiranjem je potrebno zagotoviti tudi konstantno temperaturo, ki se ne sme
spremeniti za več kot ± 2 °C.
Po pripravi vzorca na primerni temperaturi in vlagi moramo določiti geometrijo vzorca
glede na dimenzije, podane v standardu ISO 527-1: 1993. Nato vzorec vpnemo in ga
obremenimo s silo, ki jo določimo glede na materialne lastnosti našega vzorca.
Obremenitev izračunamo po enačbi (2.2).
Obremenjevanje vzorca ne sme biti sunkovito, zato imamo do vzpostavitve celotne
obremenitve na voljo od 1 sekunde do 5 sekund. Za vse meritve v isti seriji moramo
11
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obremenitev vzpostaviti pod enakimi pogoji oziroma z isto hitrostjo, da so končni rezultati
med seboj primerljivi.
Meritev časa se začne v trenutku, ko je vzorec polno obremenjen. V primeru, ko raztezek
ni avtomatsko in kontinuirano merjen, je potrebno določiti čase, ob katerih bomo odčitali
raztezek. V standardu je priporočen naslednji postopek meritev:
- 1 min, 3 min, 6 min, 12 min, 30 min;
- 1 h, 2 h, 5 h, 10 h, 20 h, 50 h, 100 h, 200 h, 500 h, 1000 h, itd.
Če se na vzorcu začnejo pojavljati nepredvidene spremembe, moramo začeti zajemati
meritve bolj pogosto.
Če se podatki o temperaturi in vlagi ne beležijo avtomatsko, jih moramo ročno zabeležiti
na začetku meritve in nato vsaj še trikrat dnevno v začetku merjenja. Če opazimo da se v
prostoru, kjer se izvaja meritev, te vrednosti ne spreminjajo oziroma so konstantne, lahko
kontroliranje zmanjšamo na enkrat dnevno.

Predstavitev rezultatov
- Krivulja lezenja
Če meritve izvajamo pri različnih temperaturah, potem serijo rezultatov združimo v
krivuljo lezenja, ki jo predstavimo na grafu deformacije v odvisnosti od časa na
logaritemski skali. Na istem grafu lahko nato predstavimo rezultate za več različnih
napetosti, kot je prikazano na sliki 2.8.

Slika 2.8: Krivulje lezenja [6]
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- Krivulja modul lezenja/čas
Za vsako začetno obremenitev s katero smo testirali vzorec, lahko izračunamo modul
nateznega lezenja. Te rezultate nato predstavimo v grafu kjer je x os logaritemska
časovna skala. Primer takega grafa je slika 2.9.

Slika 2.9: Krivulja modula lezenja v odvisnosti od časa v logaritemski skali [6]

- Izohrona krivulja napetost/deformacija
Izohrona krivulja napetost/deformacija nam pokaže, kako je deformacija odvisna od
napetosti po določenem času obremenitve vzorca. Na grafu je navadno prikazanih več
krivulj, glede na čas trajanja obremenitve. Navadno so to posamezne krivulje za čase 1
h, 10 h, 100 h, 1000 h in 10000 h. Za izdelavo te krivulje potrebujemo več kot en test,
saj nam test pri samo eni obremenitvi na grafu vrne samo eno točko. Za eno krivuljo
torej potrebujemo vsaj tri teste pri različnih obremenitvah. Primer tega grafa je slika
2.10.
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Slika 2.10: Izohrona krivulja napetost / deformacija [6]
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3 Metodologija raziskave
3.1 Eksperimentalni del
Vzorci
V standardu EN ISO 527-2 [7] so podane standardne dimenzije vzorcev polimernih
materialov za izvajanje meritev in testov. V našem primeru smo se odločili za vzorec 1BA
z dolžino l3 90 mm, tako da je na vsaki strani vzorca ostalo po 15 mm dolžine za vpenjanje.
Ostale dimenzije so prikazane na sliki 3.1.
Za standardni vzorec 1BA po EN ISO 527-2 smo se odločili zaradi nekoliko manjše
površine prereza, saj lahko tako merimo deformacije z manjšimi obremenitvami na vzorec.

Slika 3.1: Standarden vzorec 1BA po EN ISO 527-2 [7]

15

Metodologija raziskave

Poleg vzorca 1BA smo za en vzorec izbrali tip 5A (Slika 3.2).

Slika 3.2: Standarden vzorec 5A po EN ISO 527-2 [7]

Odločili smo se, da bomo testirali vzorce petih različnih materialov. To so:
- dve različni gumi (različnih trdot),
- TPU,
- PVC,
- LDPE.
Te materiale smo izbrali, da smo v nadaljevanju med seboj lahko primerjali obnašanje
elastomerov, termoplastičnih elastomerov, amorfnih in delno-kristaliničnih materialov.
En vzorec iz gume je bil tipa 1BA drugi pa 5A. V nadaljevanju smo vzorec 1BA
poimenovali guma 1, vzorec 5A pa guma 2. Vzorci tipa 1BA so prikazani na sliki 3.3, tipa
5A pa na sliki 3.4.
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Slika 3.3: Vzorci 1BA

Slika 3.4: Vzorec 5A, guma2
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Zasnova naprave
3.1.2.1 Idejna zasnova naprave
Pri načrtovanju demonstracije lezenja polimernih materialov s pomočjo preproste
laboratorijske naprave je bilo potrebno zasnovati napravo ter določiti način
obremenjevanja, način vpetja vzorcev in način merjenja deformacije.
Na sliki 3.5 je predstavljena skica končne zasnove preproste laboratorijske naprave. Na
vrhu naprave so nameščena vpenjala, s katerimi vpnemo vzorec, nato pa na spodnje vpetje
preko jeklene vrvi namestimo utež in z navojno palico jedro senzorja.

Slika 3.5: Zasnova preproste laboratorijske naprave za demonstracijo lezenja polimernih materialov

Preprosto laboratorijsko napravo smo v nadaljevanju zmodelirali v programu PTC Creo.
Izgled končnega modela je prikazan na sliki 3.6.
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Slika 3.6: 3D model, zmodeliran s pomočjo programa PTC Creo

3.1.2.2 Način obremenjevanja
V našem primeru gre za statično enoosno obremenitev vzorca. Obremenitev mora biti
konstantna, kar najlažje zagotovimo tako, da vzorec obremenimo z utežjo. Težo uteži
določamo glede na specifikacije materiala. Pri materialih z večjo trdnostjo smo tako
uporabili težjo utež in obratno. Za naše meritve smo uporabili uteži med 0,2 in 1,4 kg, pri
čemer je potrebno upoštevati tudi težo vpenjal na spodnjem delu vzorca. Masa vpenjal je v
našem primeru znašala 0,189 kg.

3.1.2.3 Izbira profilov za konstrukcijo naprave
Za izdelavo naprave smo izbrali aluminijaste profile dimenzije 45x45 mm. Dimenzija
profilov je bila izbrana glede na obremenitev, ki jo potrebujemo za izvajanje meritev na
vzorcih. Pri kontroli smo se osredotočil na zgornji nosilec, saj lahko poves tega nosilca
vpliva na rezultate naše meritve. V našem primeru nas ne skrbi, da bi prišlo do porušitve
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naprave, moramo pa zagotoviti, da poves nosilca čim manj vpliva na rezultate meritev.
Zato smo zgornji nosilec kontroliral na upogib. Na nosilec je obešena utež z maso največ
10 kg. Poves smo izračunali po enačbi (3.2).
𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

m
10 kg ∙ 9,81 2 ∙ 300 mm3
𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿3
s
=
=
= 0,0079 mm
48 ∙ 𝐸𝐸 ∙ 𝐼𝐼 48 ∙ 70000 MPa ∙ 99530 mm4

(3.1)

Glede na izračun, se bo nosilec pri največji obremenitvi povesil za 0,0079 mm, kar za našo
napravo zadostuje.

3.1.2.4 Merilnik pomikov (LVDT)
LVDT (Linear Variable Differential Transformer) senzorje uporabljamo za merjenje
pomikov [8]. LVDT merilnik ima dva glavna dela. Prvi del je sestavljen iz treh tuljav,
drugi del pa je jedro, ki mora biti pritrjeno na vzorec oziroma predmet, katerega pomik
želimo meriti. Senzor deluje na principu elektromagnetne indukcije. Primarna tuljava je
sredinska, na kateri imamo napajanje AC (izmenično napetost). Magnetni tok, ki ga
ustvarja primarna tuljava, na sekundarnih tuljavah (stranski tuljavi) inducira napetost. Da
iz podatkov o napetosti dobimo absolutno vrednost pomika jedra, je potrebno napetost
pomnožiti s faktorjem pretvorbe. Tega lahko izračunamo iz podatkov kalibracije našega
senzorja.
Prednost LVDT senzorjev v primerjavi z drugim senzorjem pomika je njihova ločljivost, ki
je neskončna. Že najmanjši pomiki jedra so lahko zaznani z ustreznim sistemom za
obdelavo signala. Končna ločljivost pa je odvisna od ločljivosti merilne kartice.
LVDT meri pomik tako, da za določeno napetost predpostavi določeno pozicijo. S
pomikom jedra v eno ali drugo smer se linearno povečuje amplituda napetosti na izhodih.
Za enak pomik v eno ali drugo smer dobimo isto vrednost amplitude. Smer pomika tako iz
same amplitude ni razvidna, lahko pa jo določimo iz fazne razlike izhodne inducirane
napetosti glede na vhodno vzbujevalno napetost. Ko pomaknemo jedro v eno smer, se na
bližji sekundarni tuljavi amplituda inducirane napetosti poveča, na nasprotni tuljavi pa
zmanjša. Signala na sekundarnih tuljavah imata en proti drugemu fazni zamik 180°. Tako
je amplituda izhodne napetosti razlika med amplitudo napetosti na sekundarnih tuljavah in
se ji glede na smer pomika jedra spreminja predznak. V primeru, ko je jedro v središčni
legi, (Slika 3.7) je na izhodih inducirana napetost enaka nič, saj sta napetosti sekundarnih
tuljav enaki in se odštejeta.

20

Metodologija raziskave

Slika 3.7: Jedro v središčnem položaju

Da iz LVDT senzorja dobimo podatke, ki so za nas uporabni, potrebujemo sistem za
obdelavo signala. Ta sistem primerja izhodno inducirano napetost z vhodno napetostjo in
tako glede na fazni zamik določi, v katero smer se pomika jedro senzorja. Signal nato
obdela še demodulator in tako na izhodu dobimo enosmerno napetost (DC),
proporcionalno položaju jedra. Polarnost napetosti pove proti kateri od sekundarnih tuljav
se premika jedro.
V našem primeru smo uporabili LVDT senzor z enosmerno napetostjo (DC). S tem se
izognemo sistemu za obdelavo signala, saj je ta že integriran v senzor.

Program za izvajanje meritev
Program v katerem smo obdelali podatke je izdelan v programu LabVIEW.
Med merjenjem nas zanimajo podatki o raztezku, voljnosti in končni dolžini vzorca. Da
zagotovimo želene podatke, je v program potrebno vstaviti nekaj računskih postopkov
(Slika 3.8).

21

Metodologija raziskave

Slika 3.8: Blokovna shema za obdelavo željenih podatkov

Iz merilne kartice v računalnik dobimo podatke o napetosti na LVDT senzorju. Takoj ob
zagonu programa zajamemo začetno napetost na senzorju, ki predstavlja izhodiščno točko.
Ker nas v času meritve ne zanima pozicija jedra v senzorju, ampak raztezek vzorca
oziroma pomik iz izhodiščne lege, moramo začetno napetost odštevati od vseh meritev, ki
jih zajamemo (Slika 3.9).

Slika 3.9: Odštevanje začetne vrednosti od zajetih meritev

Ker nas v našem primeru zanima raztezek vzorca, je potrebno te podatke pretvoriti v
milimetre. To storimo s pomočjo tabele o kalibraciji senzorja LVDT, kjer je podan faktor
pretvorbe. Za naš senzor znaša faktor 2,52, zato vsako meritev pomnožimo s tem faktorjem
(Slika 3.10).
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Slika 3.10: Pretvorba iz napetosti v raztezek

Iz pomika oziroma raztezka in podatka o začetni dolžini vzorca lahko sedaj izračunamo
deformacijo 𝜀𝜀 po enačbi (2.4) (Slika 3.11).

Slika 3.11: Izračun deformacije

Sedaj po enačbi (3.2) izračunamo silo na vzorec.
𝐹𝐹 = 𝑚𝑚 ∙ 𝑔𝑔 = 𝑚𝑚 ∙ 9,81

m
s2

(3.2)

Za izračun napetosti po enačbi (2.2) (Slika 3.12) potrebujemo le še površino prereza
vzorca, ki jo izračunamo po enačbi (3.3). Dimenzije b1 in h so označene na sliki 3.1 in sliki
3.2.
(3.3)

𝐴𝐴 = 𝑏𝑏1 ∙ ℎ

Slika 3.12: Izračun napetosti
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Tako imamo sedaj vse potrebno še za izračun voljnosti, ki jo izračunamo po enačbi (3.4)
(Slika 3.13).

Slika 3.13: Izračun voljnosti

𝐷𝐷(𝑡𝑡) =

𝜀𝜀(𝑡𝑡)
𝜎𝜎

(3.4)

Zajete meritve zapisujemo v tekstovno datoteko, da so podatki na voljo za nadaljnjo
analizo. Zapisujemo podatke o času, napetosti, deformaciji, voljnosti in dolžini vzorca.
Gostota zapisanih podatkov je v naprej določena v programu. Nastaviti je mogoče tudi, da
v začetku podatke zajemamo bolj pogosto, potem pa povečamo čas med meritvami. To je
uporabno zaradi večjih sprememb v odzivu materiala v začetku obremenitve, kasneje pa
lahko zajemanje podatkov nekoliko zmanjšamo. Na začetku dokumenta so zapisani še
začetni vhodni podatki in datum ter začetni čas izvajanja meritve.
Merjene podatke sproti prikazujemo tudi na grafih. Ves čas tako izrisujemo spremembo
napetosti (Slika 3.14), raztezek (Slika 3.15), voljnost (Slika 3.16) in končno dolžino v
določenem času (Slika 3.17).

24

Metodologija raziskave

Slika 3.14: Graf za prikazovanje spremembe električne napetosti s časom

Slika 3.15: Graf za prikazovanje raztezka s časom
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Slika 3.16: Graf za prikazovanje voljnosti v odvisnosti od časa

Slika 3.17: Graf za prikazovanje končne dolžine vzorca v odvisnosti od časa
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V začetku izvajanja meritve moramo v polja izpolniti vhodne podatke kot to prikazuje
slika 3.18.

Slika 3.18: Polja za vnašanje vhodnih podatkov

3.2 Predstavitev naprave in postopka izvajanja meritev
Predstavitev naprave
Preprosto laboratorijsko napravo smo izdelali iz aluminijastih profilov. Na zgornjem delu
je pritrjeno zgornje vpenjalo vzorca, sledi podpora spodnjega vpenjala, s katerim
zagotavljamo, da je vzorec v začetku vpet tako, da je razdalja med vpenjali 60 mm, kot je
to po standardu določeno za naš vzorec. Na spodnje vpenjalo je pritrjeno še jedro senzorja
in jeklena vrv, na katero za namene testiranja obesimo utež. Pod spodnjim vpenjalom je
nameščen LVDT senzor za merjenje pomika tega vpenjala. Postavitve komponent so
prikazane na sliki 3.19.
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Slika 3.19: Preprosta laboratorijska naprava za demonstracijo merjenja voljnosti

Vzorec na začetku meritve vpnemo v vpenjala. Če se zaradi stiskanja vzorca v vpenjala,
vzorec nekoliko raztegne, lahko to uravnavamo z razpiranjem podpor spodnjega vpenjala.
Tako lahko spodnje vpenjalo po robovih podpor spustimo navzdol za približno 2 mm. Ta
pomik je v programu upoštevan in je prištet k začetni dolžini vzorca. Nato zaženemo
program za beleženje meritev in razmaknemo podpore, da vzpostavimo obremenitev na
naš vzorec. Vpetje vzorca je prikazano na sliki 3.20.
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Slika 3.20: Vpetje vzorca v začetnem položaju

Z deformacijo vzorca se spodnje vpenjalo pomika navzdol. Te pomike merimo z našim
senzorjem. Pritrditev senzorja je prikazana na sliki 3.21.
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Slika 3.21: Pritrditev senzorja

Postopek izvajanja meritev
Če želimo rezultate posameznih meritev med seboj primerjati, je potrebno meritve izvajati
v točno določenem vrstnem redu. Vse meritve so bile torej izvedene po sledečem
postopku:
- Vzorec vpnemo v zgornje vpenjalo.
- Vzorec vpnemo v spodnje vpenjalo.
- Zaženemo program.
- Razmaknemo podpore spodnjega vpenjala v položaj, ko je vzorec v razbremenjeni legi.
- V programu pritisnemo gumb za začetek meritve.
- Podpore spodnjega vpenjala razpremo tako, da je vzorec obremenjen.
- Ko smo zajeli dovolj podatkov za želeno meritev, v programu zaključimo merjenje s
pritiskom na gumb STOP.
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Meritve na komercialni napravi
Rezultate meritev na preprosti laboratorijski napravi smo želeli primerjati z rezultati,
dobljenimi s pomočjo komercialne naprave. Vzorce smo zato izmerili še na komercialni
napravi Zwick Z050 (Slika 3.22) v Laboratoriju za nelinearno mehaniko (LANEM,
Fakultete za strojništvo, UL).

Slika 3.22: Komercialna naprava za izvajanje nateznih preizkusov, Zwick Z050, Laboratorij za
nelinearno mehaniko (LANEM, FS, UL)
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Na tej napravi so vzorci vpeti v posebne čeljusti, program pa omogoča, da odčitamo, če na
vzorce že vpliva kakšna sila. Tako lahko vzorec pred obremenitvijo popolnoma
razbremenimo tako, da razdaljo med čeljustmi nekoliko povečamo oziroma pomanjšamo.
Vpenjanje vzorca je prikazano na sliki 3.23.

Slika 3.23: Vpetje vzorca na komercialni napravi Zwick Z050, laboratorij za nelinearno mehaniko
(LANEM, FS, UL)

Ob zagonu programa se začne povečevati razdalja med čeljustmi s pomikom, ki ga
določimo pred začetkom izvajanja meritve. Ko sistem zazna želeno silo na vzorec, se
pomik upočasni, naprava pa pomik kontrolira tako, da je sila na vzorec konstantna.
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3.3 Meritve
V tej točki so opisane različne vrste meritev, ki smo jih izvedli na naši napravi. Opisali
smo, katere vzorce smo uporabili za posamezne meritve, kakšen je bil čas zajemanja
meritve in kakšno obremenitev smo izbrali za posamezne vzorce.

Ponovljivost meritev
Pomembna karakteristika naprave za merjenje voljnosti je ponovljivost meritev. Tako smo
na naši napravi izvedli po več meritev istega vzorca, da bi dobili primerjalne rezultate.
Ponovljivost smo testirali na dveh različnih vzorcih gume 1 (guma z višjo trdoto). Na
vsakemu smo izvedli po tri ponovitve meritev. Dimenzije prereza vzorca so prikazane v
preglednici 3.1. Na vzorce smo obesili skupno maso 0,389 kg in s tem v vzorcih povzročili
napetost 0,44 MPa. Meritev smo izvajali 250 sekund, kar je bilo dovolj, da smo dobili
ustrezne podatke za primerjavo.
Preglednica 3.1: Dimenzije prereza vzorcev za test ponovljivosti meritev

b1 [mm]
h [mm]

1. vzorec
5,1
1,7

2. vzorec
5,1
1,7

Primerjava različnih materialov
Na napravi smo izvedli meritve petih različnih materialov: trša guma, mehkejša guma,
polivinilklorid (PVC), polietilen nizke gostote (LDPE) in termoplastični poliuretan (TPU).
Za primerjavo materialov smo izbrali po en vzorec vsakega materiala. Dimenzije vzorcev
in obremenitve na posamezen vzorec so zbrane v preglednici 3.2. Meritve smo izvajali 300
sekund.
Preglednica 3.2: Dimenzije in obremenitve za posamezne vzorce pri meritvah lastnosti materialov
Guma 1 Guma 2
b1 [mm]
5,1
4
h [mm]
1,7
2,4
Masa uteži [kg]
0,389
0,389
Napetost [MPa]
0,44
0,4

TPU
5,4
1,65
0,389
0,43

LDPE
5,8
0,12
0,389
5,48

PVC
5,8
7,8
1,414
0,31
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Test lezenja pri daljšem času
Test lezenja smo pri materialu guma 1 in polivinilklorid (PVC) opravili tudi pri daljšem
času obremenitve. Dimenzije vzorcev in obremenitve na posamezni vzorec so prikazane v
preglednici 3.3, test pa je trajal 45000 sekund.
Preglednica 3.3: Dimenzije in obremenitve na posamezne vzorce za teste pri daljših časih
b1 [mm]
h [mm]
Masa uteži [kg]
Napetost [MPa]

Guma 1
5,1
1,7
0,307
0,35

PVC
5,8
7,8
1,414
0,31

Testi pri različnih obremenitvah
Voljnost ni odvisna od velikosti obremenitve, če se nahajamo znotraj teorije linearne
viskoelastičnosti. V tem delu naloge smo se odločili, da izvedemo meritev istega vzorca pri
dveh različnih obremenitvah. Tako smo meritev izvedli enkrat z utežjo mase 0,307 kg in
drugič z utežjo mase 0,389 kg. Dimenzije vzorca in napetosti na vzorec so zbrane v
preglednici 3.4. Za to meritev smo izbrali vzorec iz trše gume, meritev pa smo izvajali 300
sekund.
Preglednica 3.4: Dimenzije in obremenitev na vzorec za posamezne meritve
b1 [mm]
h [mm]
Masa uteži [kg]
Napetost [MPa]
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1. meritev
5,1
1,7
0,307
0,35

2. meritev
5,1
1,7
0,389
0,44
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Primerjava meritev na preprosti laboratorijski napravi z
meritvami na komercialni napravi
Izvedli smo tudi primerjavo naših meritev z meritvami na komercialni napravi. Prvi in
drugi vzorec pri meritvah vseh materialov sta bila testirana na naši napravi, vzorec tri pa je
testiran na komercialni napravi. Izjema je samo vzorec gume 2, ki je na obeh napravah
testiran isti. Na vsakem vzorcu je bila izvedena ena meritev.
Material guma 1 smo testirali 400 sekund. Dimenzije vzorcev in obremenitve na
posamezen vzorec materiala guma 1 so zbrane v preglednici 3.5.
Preglednica 3.5: Dimenzije vzorcev in obremenitve za gumo 1

b1 [mm]
h [mm]
Masa uteži [kg]
Sila [N]
Napetost [MPa]

1. vzorec
5,1
1,7
0,389
3,8
0,44

2. vzorec
5,1
1,7
0,389
3,8
0,44

3. vzorec
5,35
1,75
4,3
0,46

Material TPU smo testirali 900 sekund. Dimenzije vzorcev in obremenitve na posamezen
vzorec materiala TPU so zbrane v preglednici 3.6.
Preglednica 3.6: Dimenzije vzorcev in obremenitve za TPU
b1 [mm]
h [mm]
Masa uteži [kg]
Sila [N]
Napetost [MPa]

1. vzorec
5,4
1,65
0,389
3,8
0,43

2. vzorec
5,5
1,45
0,389
3,8
0,48

3. vzorec
5,3
1,55
4,2
0,51

Material LDPE smo testirali 900 sekund. Dimenzije vzorcev in obremenitve na posamezen
vzorec materiala LDPE so zbrane v preglednici 3.7.
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Preglednica 3.7: Dimenzije vzorcev in obremenitve za LDPE
b1 [mm]
h [mm]
Masa uteži [kg]
Sila [N]
Napetost [MPa]

1. vzorec
5,8
0,12
0,389
3,8
5,48

2. vzorec
5,9
0,12
0,389
3,8
5,39

3. vzorec
5,2
0,12
4,3
6,81

Material PVC smo testirali 900 sekund. Dimenzije vzorcev in obremenitve na posamezen
vzorec materiala PVC so zbrane v preglednici 3.8.
Preglednica 3.8: Dimenzije vzorcev in obremenitev za PVC
b1 [mm]
h [mm]
Masa uteži [kg]
Sila [N]
Napetost [MPa]

1. vzorec
5,95
7,8
0,389
3,8
0,08

2. vzorec
5,8
7,8
1,414
13,9
0,31

3. vzorec
6,2
7,8
5,8
0,12

Material guma 2 smo testirali 250 sekund. Dimenzije vzorca in obremenitve za posamezno
meritev materiala guma 2 so zbrane v preglednici 3.9.
Preglednica 3.9: Dimenzije vzorca in obremenitev za gumo 2
1. meritev
b1 [mm]
h [mm]
Masa uteži [kg]
Sila [N]
Napetost [MPa]
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0,389
3,8
0,4

2. meritev

4
2,4
3,9
0,41

4 Rezultati in diskusija
V tem poglavju so predstavljeni rezultati meritev ponovljivosti preproste laboratorijske
naprave, primerjava rezultatov različnih materialov, predstavljeni so rezultati testov pri
daljših časih, rezultati meritev pri različnih obremenitvah vzorca in primerjava meritev
preproste laboratorijske naprave z rezultati meritev na komercialni napravi.

4.1 Ponovljivost meritev
V tem poglavju je predstavljena ponovljivost meritev na preprosti laboratorijski napravi.
Izmerili smo dva različna vzorca iz gume in sicer na vsakem po tri ponovitve.
Slika 4.1 prikazuje voljnost dveh vzorcev iz gume 1 v odvisnosti od časa, kjer so prikazane
meritve prvega vzorca z rdečo, modro in zeleno barvo, meritve drugega vzorca pa s sivo,
oranžno in rumeno barvo. S pomočjo dobljenih rezultatov lahko opazimo, da imajo vse
meritve prvega vzorca večje vrednosti kot meritve drugega vzorca. Med meritvami prvega
vzorca ima največjo vrednost druga meritev, najmanjšo pa tretja. Pri meritvah drugega
vzorca, pa ima največjo vrednost prva meritev, najmanjšo pa tretja.
Slika 4.2 prikazuje povprečno vrednost voljnosti treh meritev za posamezni vzorec v
odvisnosti od časa. Črna krivulja predstavlja povprečno vrednost za 1. vzorec, siva pa
povprečno vrednost za 2. vzorec. Ugotovimo lahko, da je povprečna vrednost prvega
vzorca višja kot vrednost drugega vzorca.
Za kontrolo meritve so bile na teh dveh grafih izbrane tri točke: prva pri času 50 sekund,
druga pri času 150 sekund in tretja pri času 250 sekund (Preglednica 4.1).
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Slika 4.1: Ponovljivost meritev za dva vzorca gume 1

Slika 4.2: Povprečne vrednosti voljnosti v odvisnosti od časa za prvi in drugi vzorec
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Preglednica 4.1: Rezultati voljnosti za teste ponovljivosti meritev
1. vzorec
Voljnost 1. meritve Voljnost 2. meritve Voljnost 3. meritve Povprečna voljnost
Čas [s]
[1/MPa]
[1/MPa]
[1/MPa]
[1/MPa]
50
0,0944
0,0981
0,0922
0,0950
150
0,1005
0,1036
0,0974
0,1005
250
0,1036
0,1059
0,0997
0,1027
2. vzorec
Voljnost 1. meritve Voljnost 2. meritve Voljnost 3. meritve Povprečna voljnost
Čas [s]
[1/MPa]
[1/MPa]
[1/MPa]
[1/MPa]
50
0,0903
0,0842
0,0814
0,0854
150
0,0949
0,0881
0,0858
0,0894
250
0,0966
0,0891
0,0873
0,0912

Iz preglednice 4.1 ugotovimo, da je med meritvami voljnosti prvega vzorca največja
razlika opazna med drugo in tretjo meritvijo, in sicer znaša ta razlika 0,0062 1/MPa, kar je
6 % glede na drugo meritev, ki ima največje vrednosti. Največja razlika voljnosti med
rezultati za drugi vzorec pa je opazna med prvo in tretjo meritvijo, in sicer 0,0094 1/MPa,
kar je 9,7 % glede na prvo meritev, ki ima največje vrednosti. Primerjali smo tudi razliko v
povprečnih vrednostih med prvim in drugim vzorcem pri izbranih časih (Preglednica 4.1).
Prvi vzorec ima večjo povprečno vrednost določenih voljnosti. Največja razlika med
povprečnima vrednostma pa znaša 0,0115 1/MPa, kar je 11,2 % glede na meritev prvega
vzorca.
Razlog za razlike v meritvah je v načinu vpetja vzorca. Po vpetju vzorca na naši napravi ne
moremo vedeti ali je vzorec popolnoma razbremenjen. S stiskanjem vzorca v vpenjalih se
ta že nekoliko deformira in tako verjetno v materialu povzroči nekaj tlačne obremenitve. V
tem pogledu ima komercialna naprava pred preprosto laboratorijsko veliko prednost, saj
komercialna naprava omogoča sprotno odčitavanje sile in tako lahko pred začetkom
meritve razmaknemo vpenjala v lego, kjer je sila v vzorcu enaka nič. Nekaj napake se
verjetno pojavi tudi na začetku, ko vzpostavimo obremenitev, saj obstaja možnost, da pride
do majhnega zdrsa vzorca iz vpenjal.

4.2 Primerjava različnih materialov
V tej točki smo primerjali meritve med materiali: 2 vzorca gume z različno trdoto,
polivinilklorid (PVC), polietilen nizke gostote (LDPE) in termoplastični poliuretan (TPU).
Te materiali so predstavniki skupin elastomeri (guma 1 in guma 2), termoplastični
elastomeri (TPU), amorfni termoplasti (PVC) in delno-kristalinični termoplasti (LDPE).
Slika 4.3 prikazuje meritev voljnosti vseh testiranih materialov v odvisnosti od časa.
Rezultati za gumo 1 so označeni s svetlo modro barvo, TPU-ja z zeleno barvo, LDPE-ja z
rdečo barvo, PVC-ja z vijolično barvo in gume 2 s temno modro barvo.
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Iz grafa ugotovimo, da je bila najnižja voljnost določena za material LDPE, sledijo mu
guma 1, PVC, TPU in guma 2. Pričakovali smo da bodo vzorci LDPE-ja imeli najnižjo
voljnost, saj so zaradi svoje kristalinične strukture bolj togi. Pričakovano je bilo tudi, da bo
voljnost gume 1 nižja kot voljnost gume 2, saj je guma 1 trša. Vzorca gume 1 in PVC-ja
imata voljnosti dokaj podobne, vendar se med seboj obnašata različno, kar smo tudi
prikazali v nadaljevanju.

Slika 4.3: Primerjava voljnosti vseh testiranih materialov

Materiale smo primerjali v treh točkah in sicer pri časih 50, 150 in 250 sekund
(Preglednica 4.2). Ugotovimo lahko, da je glede na material guma 2:
- voljnost TPU-ja manjša za povprečno 0,1332 1/MPa, kar znaša 48,9 %,
- voljnost PVC-ja manjša za povprečno 0,1683 1/MPa, kar znaša 61,9 %,
- voljnost gume 1 manjša za povprečno 0,1726 1/MPa, kar znaša 63,4 %,
- voljnost LDPE-ja manjša za povprečno 0,2674 1/MPa, kar znaša 98,3 %.
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Preglednica 4.2: Voljnost vseh testiranih materialov
Material
guma 1
TPU
LDPE
PVC
guma 2

Voljnost pri 50
sekundah [1/MPa]
0,0944
0,1342
0,0042
0,098
0,2611

Voljnost pri 150
sekundah [1/MPa]
0,1005
0,1403
0,0048
0,1055
0,2738

Voljnost pri 250
sekundah [1/MPa]
0,1036
0,1423
0,0051
0,1078
0,2814

4.3 Testi lezenja pri daljšem času
Za test pri daljšem času obremenitve smo izbrali dva materiala in sicer gumo 1 ter
polivinilklorid (PVC). S temi meritvami smo želeli prikazati obnašanje različnih vrst
materialov v daljšem časovnem območju. Prav zaradi tega smo za test izbrali en zamrežen
elastomer (guma1) in en amorfni polimer (PVC). Pričakovali smo, da se bo lezenje
elastomera zaradi njegovih kemijskih vezi med molekulami s časom ustalilo, amorfni
polimer pa bo še naprej lezel zaradi drsenja molekul.
Slika 4.4 prikazuje voljnost vzorca gume 1 in PVC-ja v odvisnosti od časa, kjer je s črno
barvo označena meritev PVC- ja in s sivo barvo meritev gume 1. Iz grafa je razvidno, da
ima PVC večjo voljnost ter da je krivulja za vzorec PVC-ja bolj strma.
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Slika 4.4: Test lezenja pri daljših časih gume 1 in PVC-ja

Na grafu smo si zbrali serijo točk pri časih 50, 500, 5000, 10000, 15000, 20000, 25000,
30000, 35000, 40000 in 45000 sekundah. Nato smo v naši točkah izračunali naklon
krivulje. Podatek o naklonu pove hitrost spremembe voljnosti po času. To smo izračunali
tako, da smo okoli posamezne točke izbrali neko časovno območje, na primer ±2500
sekund, in odčitali voljnost v začetni in končni točki tega območja (Slika 4.5). Iz teh
dveh točk smo tako po enačbi (4.1) lahko izračunali naklon.
𝛼𝛼 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 �

𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1
�
𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1

(4.1)

Slika 4.5: Določanje naklona v točki
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Slika 4.6 prikazuje spremembo naklona krivulje v odvisnosti od časa, kjer je s črno barvo
označena meritev PVC-ja in s sivo barvo meritev gume 1. Iz grafa lahko razberem, da so
nakloni krivulj v začetku meritev zelo veliki, a se s časom manjšajo. Na sliki 4.6 je
prikazan tudi graf spremembe naklona krivulje v odvisnosti od časa v časovnem območju
od 15000 do 45000 sekund. Za razliko od celotnega grafa se v tem grafu osredotočimo le
na zadnji del krivulje in ugotovimo, da se lezenje gume 1 ustali in se skoraj popolnoma
ustavi, lezenje PVC-ja pa ostane dokaj konstantno.

Slika 4.6: Sprememba naklona krivulje po času
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4.4 Testi pri različnih obremenitvah
V tej točki smo dokazali, da znotraj teorije linearne viskoelastičnosti voljnost ni odvisna od
velikosti obremenitve.
Slika 4.7 prikazuje spremembo voljnosti v odvisnosti od časa za material guma 1, kjer je s
črno barvo označena meritev z obremenitvijo 0,307 kg in s sivo barvo meritev z
obremenitvijo 0,389 kg. Na grafu lahko opazimo, da je pri obremenitvi vzorca z maso
0,389 kg vrednost voljnosti nekoliko višja. Na grafu si izberemo tri točke pri časih 50 , 150
in 250 sekund (Preglednica 3.1).

Slika 4.7: Voljnost pri različni velikosti obremenitve

Preglednica 4.3: Voljnost glede na velikost obremenitve
Čas [s] Voljnost [1/MPa] pri 0,307 kg Voljnost [1/MPa] pri 0,389 kg
50
0,0958
0,0981
150
0,0999
0,1036
250
0,1012
0,1059

Iz preglednice 4.3 ugotovimo, da je bila maksimalna razlika v voljnosti med meritvami pri
različnih obremenitvah 0,0047 1/MPa. Nižje vrednosti voljnosti je imela meritev z
obremenitvijo 0,307 kg, ki je bila od meritve z obremenitvijo 0,389 kg nižja za 4,5 %.
Glede na rezultate ponovljivosti naše naprave iz točke 4.1 Ponovljivost meritev, lahko
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sklepamo, da gre v našem primeru za odstopanje zaradi napake v ponovljivosti, saj gre za
isti material, ki je pri testih ponovljivosti odstopal od 6 do 9,7 %.

4.5 Primerjava meritev na preprosti laboratorijski
napravi z meritvami na komercialni napravi
V tej točki smo primerjali rezultate meritev, dobljenih s pomočjo preproste laboratorijske
naprave z meritvami izvedenimi na komercialni napravi. Ugotovili smo, kako se meritve
razlikujejo in poskušali utemeljiti, kaj je razlog za te razlike. Za primerjavo podatkov smo
uporabili za vsak vzorec po eno meritev. Analizo rezultatov smo izvedli tako, da si smo na
vsakem grafu izbrali tri do štiri točke, v katerih smo primerjali rezultate meritev na
laboratorijski napravi z meritvami na komercialni napravi. Izračunali in primerjali smo tudi
naklon krivulje med temi točkami.

Vzorec guma 1
Prvi material, pri katerem smo primerjali meritve iz laboratorijske naprave in meritve
komercialne naprave je guma 1. Slika 4.8 prikazuje voljnost v odvisnosti od časa za
meritve vzorcev iz gume 1, kjer je z rdečo označena meritev prvega vzorca, z modro
meritev drugega vzorca in z zeleno meritev tretjega vzorca, ki je bil izmerjen na
komercialni napravi. Iz grafa lahko ugotovimo, da je voljnost izmerjena na komercialni
napravi najvišja, sledi pa ji meritev prvega in nato drugega vzorca, ki sta bila izmerjena na
preprosti laboratorijski napravi.
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Slika 4.8: Primerjava meritev na različnih napravah za vzorce gume 1

Čas meritve za ta material je bil 400 sekund. V preglednici 4.4 so zbrane vrednosti
voljnosti za čase 100, 200, 300, in 400 sekund, dodana pa so tudi odstopanja meritev
prvega in drugega vzorca, ki sta bila pomerjena s pomočjo preproste laboratorijske naprave
od meritve tretjega vzorca, ki je bila opravljena na komercialni napravi. Ugotovimo lahko,
da je največje odstopanje prvega vzorca od meritve na komercialni napravi 11,5 %,
drugega vzorca pa 19,3 %. Povprečno torej meritve gume 1 na preprosti laboratorijski
napravi podcenjujejo meritve na komercialni napravi za 15,4 %. V nadaljevanju smo
izračunali naklon krivulje med točkami zgoraj omenjenih časov meritev in tako dobili
podatek za primerjavo naklonov krivulj različnih meritev.
Preglednica 4.4: Meritve vzorcev iz gume 1 pri različnih časih meritev
Čas
[s]
100
200
300
400

Voljnost 1.
Voljnost 2.
Voljnost 3.
Odstopanje 1.
Odstopanje 2.
vzorca [1/MPa] vzorca [1/MPa] vzorca [1/MPa] vzorca [1/MPa] vzorca [1/MPa]
0,1014
0,0927
0,1135
0,0122
0,0208
0,1049
0,0957
0,1178
0,0129
0,0221
0,1066
0,0972
0,1197
0,0131
0,0225
0,1075
0,0981
0,1215
0,0140
0,0234

Po enačbi (4.1) je bil nato izračunan naklon krivulje med izbranimi točkami.
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Preglednica 4.5: Naklon krivulj za vzorce guma 1
1. vzorec
Naklon krivulje med 1. in 2. točko [°] 0,00202
Naklon krivulje med 2. in 3. točko [°] 0,00098
Naklon krivulje med 3. in 4. točko [°] 0,00049

2. vzorec
0,00167
0,00091
0,00049

3. vzorec
0,00244
0,00113
0,00099

V preglednici 4.5 je krivulja razdeljena v tri dele, s točkami v določenih časih: prva točka
pri času 100 sekund, druga pri času 200 sekund, tretja pri času 300 sekund in četrta pri
času 400 sekund. Iz preglednice 4.5 lahko ugotovimo, da je krivulja meritve na
komercialni napravi (tretji vzorec) v vseh delih krivulje bolj strma od meritev na preprosti
laboratorijski napravi, se pa nakloni krivulj prvega vzorca bolj približajo naklonom in
velikosti voljnosti meritev tretjega vzorca.

TPU
Slika 4.9 prikazuje voljnost v odvisnosti od časa za meritve vzorcev iz TPU-ja, kjer je z
rdečo označena meritev prvega vzorca, z modro meritev drugega vzorca in z zeleno
meritev tretjega vzorca, ki je bil izmerjen na komercialni napravi. Iz grafa lahko
ugotovimo, da je voljnost izmerjena na komercialni napravi najvišja, sledi pa ji meritev
drugega in nato prvega vzorca, ki sta bila izmerjena na preprosti laboratorijski napravi.

Slika 4.9: Primerjava meritev na različnih napravah za vzorce TPU
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Za vzorec TPU je meritev trajala 900 sekund. V preglednici 4.6 so predstavljene vrednosti
izmerjenih voljnosti pri izbranih časih meritve: 200, 400, 600, in 800 sekund, dodana pa so
tudi odstopanja meritev prvega in drugega vzorca, ki sta bila pomerjena s pomočjo
preproste laboratorijske naprave od meritve tretjega vzorca, ki je bila opravljena na
komercialni napravi. Ugotovimo lahko, da je največje odstopanje prvega vzorca od meritve
na komercialni napravi 25,2 %, drugega vzorca pa 12,8 %. Povprečno torej meritve TPU-ja
na preprosti laboratorijski napravi podcenjujejo meritve na komercialni napravi za 19 %. V
nadaljevanju smo izračunali naklon krivulje med točkami zgoraj omenjenih časov meritev
in tako dobili podatek za primerjavo naklonov krivulj različnih meritev.
Preglednica 4.6: Meritve vzorcev TPU-ja pri različnih časih meritev
Čas
[s]
200
400
600
800

Voljnost 1.
Voljnost 2.
Voljnost 3.
Odstopanje 1.
Odstopanje 2.
vzorca [1/MPa] vzorca [1/MPa] vzorca [1/MPa] vzorca [1/MPa] vzorca [1/MPa]
0,1202
0,1414
0,1599
0,0397
0,0185
0,1236
0,1452
0,1649
0,0414
0,0197
0,1264
0,1474
0,1690
0,0426
0,0216
0,1281
0,1484
0,1702
0,0421
0,0218

Preglednica 4.7: Naklon krivulj za vzorce TPU-ja
1. vzorec
Naklon krivulje med 1. in 2. točko [°] 0,00097
Naklon krivulje med 2. in 3. točko [°] 0,00082
Naklon krivulje med 3. in 4. točko [°] 0,00047

2. vzorec
0,00109
0,00064
0,00029

3. vzorec
0,00145
0,00118
0,00034

V preglednici 4.7 je krivulja razdeljena v tri dele, s točkami v določenih časih: prva točka
pri času 200 sekund, druga pri času 400 sekund, tretja pri času 600 sekund in četrta pri
času 800 sekund. Iz preglednice 4.7 lahko ugotovimo, da je krivulja merjenja časovno
odvisne voljnosti na komercialni napravi (tretji vzorec) v prvih dveh delih krivulje bolj
strma od meritev na preprosti laboratorijski napravi, v tretjem delu pa je bolj strma le od
drugega vzorca. Rezultati merjenja drugega vzorca se bolj približajo vrednosti voljnosti in
naklonu krivulje tretjega vzorca v prvem in tretjem delu meritve.

LDPE
Slika 4.10 prikazuje voljnost v odvisnosti od časa za meritve vzorcev iz LDPE-ja, kjer je z
rdečo označena meritev prvega vzorca, z modro meritev drugega vzorca in z zeleno
meritev tretjega vzorca, ki je bil izmerjen na komercialni napravi. Iz grafa lahko
ugotovimo, da je voljnost izmerjena na komercialni napravi najvišja, meritvi na preprosti
laboratorijski napravi pa sta dokaj podobni. Pri meritvi prvega vzorca lahko opazimo pri
času 550 in 800 sekund nenaden skok voljnosti, kar je verjetno posledica zdrsa vzorca iz
vpenjal.
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Slika 4.10: Primerjava meritev na različnih napravah za vzorce LDPE

Za vzorce LDPE je meritev trajala 900 sekund. V preglednici 4.8 so predstavljene
vrednosti izmerjenih voljnosti pri izbranih časih meritve: 200, 400, 600, in 800 sekund,
dodana pa so tudi odstopanja meritev prvega in drugega vzorca, ki sta bila pomerjena s
pomočjo preproste laboratorijske naprave od meritve tretjega vzorca, ki je bila opravljena
na komercialni napravi. Ugotovimo lahko, da je največje odstopanje prvega vzorca od
meritve na komercialni napravi 44,2 %, drugega vzorca pa 46 %. Povprečno torej meritve
LDPE-ja na preprosti laboratorijski napravi podcenjujejo meritve na komercialni napravi
za 45,1 %. V nadaljevanju smo izračunali naklon krivulje med točkami zgoraj omenjenih
časov meritev in tako dobili podatek za primerjavo naklonov krivulj različnih meritev.
Preglednica 4.8: Meritve vzorcev LDPE-ja pri različnih časih meritev
Čas
[s]
200
400
600
800

Voljnost 1.
vzorca [1/MPa]
0,0050
0,0054
0,0056
0,0059

Voljnost 2.
Voljnost 3.
Odstopanje 1.
Odstopanje 2.
vzorca [1/MPa] vzorca [1/MPa] vzorca [1/MPa] vzorca [1/MPa]
0,0050
0,0088
0,0038
0,0038
0,0054
0,0096
0,0042
0,0042
0,0055
0,0101
0,0044
0,0045
0,0056
0,0104
0,0045
0,0048
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Preglednica 4.9: Naklon krivulj za vzorce LDPE-ja
1. vzorec
Naklon krivulje med 1. in 2. točko [°] 0,00010
Naklon krivulje med 2. in 3. točko [°] 0,00008
Naklon krivulje med 3. in 4. točko [°] 0,00008

2. vzorec
0,00010
0,00005
0,00003

3. vzorec
0,00024
0,00013
0,00011

V preglednici 4.9 je krivulja razdeljena v tri dele, s točkami v določenih časih: prva točka
pri času 200 sekund, druga pri času 400 sekund, tretja pri času 600 sekund in četrta pri
času 800 sekund. Iz preglednice 4.9 lahko ugotovimo, da je krivulja merjenja časovno
odvisne voljnosti na komercialni napravi (tretji vzorec) v vseh deli krivulje bolj strma od
meritev na preprosti laboratorijski napravi. Naklon krivulje prvega vzorca pa težko zares
upoštevamo, saj se med meritvijo pojavita dva zdrsa.

PVC
Slika 4.11 prikazuje voljnost v odvisnosti od časa za meritve vzorcev iz PVC-ja, kjer je z
rdečo označena meritev prvega vzorca, z modro meritev drugega vzorca in z zeleno
meritev tretjega vzorca, ki je bil izmerjen na komercialni napravi. Iz grafa lahko
ugotovimo, da je voljnost izmerjena na komercialni napravi najvišja, sledi pa ji meritev
prvega in nato drugega vzorca, ki sta bila izmerjena na preprosti laboratorijski napravi.

Slika 4.11: Primerjava meritev na različnih napravah za vzorce PVC
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Za vzorec PVC je meritev trajala 900 sekund. V preglednici 4.10 so predstavljene
vrednosti izmerjenih voljnosti pri izbranih časih meritve: 200, 400, 600, in 800 sekund,
dodana pa so tudi odstopanja meritev prvega in drugega vzorca, ki sta bila pomerjena s
pomočjo preproste laboratorijske naprave od meritve tretjega vzorca, ki je bila opravljena
na komercialni napravi. Ugotovimo lahko, da je največje odstopanje prvega vzorca od
meritve na komercialni napravi 7,7 %, drugega vzorca pa 10,2 %. Povprečno torej meritve
PVC-ja na preprosti laboratorijski napravi podcenjujejo meritve na komercialni napravi za
8,9 %. V nadaljevanju smo izračunali naklon krivulje med točkami zgoraj omenjenih časov
meritev in tako dobili podatek za primerjavo naklonov krivulj različnih meritev.
Preglednica 4.10: Meritve vzorcev PVC-ja pri različnih časih meritev
Čas
[s]
200
400
600
800

Voljnost 1.
vzorca [1/MPa]
0,1101
0,1146
0,1199
0,1225

Voljnost 2.
vzorca [1/MPa]
0,1076
0,1122
0,1148
0,1183

Voljnost 3.
Odstopanje 1.
Odstopanje 2.
vzorca [1/MPa] vzorca [1/MPa] vzorca [1/MPa]
0,1188
0,0087
0,0112
0,1242
0,0095
0,0120
0,1278
0,0079
0,0130
0,1295
0,0071
0,0113

Preglednica 4.11: Naklon krivulj za vzorce PVC-ja
1. vzorec
Naklon krivulje med 1. in 2. točko [°] 0,00131
Naklon krivulje med 2. in 3. točko [°] 0,00149
Naklon krivulje med 3. in 4. točko [°] 0,00075

2. vzorec
0,00130
0,00075
0,00100

3. vzorec
0,00153
0,00104
0,00050

V preglednici 4.11 je krivulja razdeljena v tri dele, s točkami v določenih časih: prva točka
pri času 200 sekund, druga pri času 400 sekund, tretja pri času 600 sekund in četrta pri
času 800 sekund. Iz preglednice 4.11 lahko ugotovimo, da je krivulja merjenja časovno
odvisne voljnosti na komercialni napravi (tretji vzorec) v prvem delu krivulje bolj strma od
obeh meritev na preprosti laboratorijski napravi, v drugem delu je bolj strma le od drugega
vzorca, v tretjem delu pa sta krivulji prvega in drugega vzorca bolj strmi kot meritev na
komercialni napravi.
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Vzorec guma 2
Slika 4.12 prikazuje voljnost v odvisnosti od časa za meritve vzorcev iz gume 2, kjer je z
zeleno označena meritev preproste laboratorijske naprave in z modro meritev komercialne
naprave. Iz grafa lahko ugotovimo, da je voljnost izmerjena na komercialni napravi višja
od voljnosti izmerjene na preprosti laboratorijski napravi.

Slika 4.12: Primerjava meritev na različnih napravah za vzorec gume 2

Za vzorec gume 2 je meritev trajala 250 sekund. V preglednici 4.12 so predstavljene
vrednosti izmerjenih voljnosti pri izbranih časih meritve: 50, 150 in 250 sekund, dodana pa
so tudi odstopanja meritev preproste laboratorijske naprave od komercialne naprave.
Ugotovimo lahko, da je meritev na preprosti laboratorijski napravi podcenila vrednost
voljnosti izmerjene na komercialni napravi za 5,1 %. V nadaljevanju smo izračunali naklon
krivulje med točkami zgoraj omenjenih časov meritev in tako dobili podatek za primerjavo
naklonov krivulj različnih meritev.
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Preglednica 4.12: Meritve vzorca gume 2 pri različnih časih meritev
Čas [s]
50
150
250

Voljnost 1.
meritve [1/MPa]
0,2611
0,2738
0,2814

Voljnost 2.
meritve [1/MPa]
0,2722
0,2884
0,2952

Odstopanje 1.
meritve [1/MPa]
0,0110
0,0146
0,0138

Preglednica 4.13: Naklon krivulj za vzorec gume 2
1. meritev
Naklon krivulje med 1. in 2. točko [°] 0,00726
Naklon krivulje med 2. in 3. točko [°] 0,00432

2. meritev
0,00928
0,00391

V preglednici 4.13 je krivulja razdeljena v dva dela, s točkami določenih v časih: prva
točka pri času 50 sekund, druga pri času 150 sekund in tretja pri času 250 sekund Iz
preglednice 4.13 lahko ugotovimo, da je krivulja merjenja časovno odvisne voljnosti na
komercialni napravi (druga meritev) v prvem delu krivulje bolj strma od meritev na
preprosti laboratorijski napravi (prva meritev), v drugem delu pa je ravno obratno. Nakloni
krivulj so v primeru tega materiala dokaj podobni.

Povzetek
Iz rezultatov primerjav meritev na različnih napravah lahko ugotovimo, da je voljnost,
izmerjena na komercialni napravi pri vseh materialih višja od meritev, dobljenih s pomočjo
laboratorijske naprave, ki torej v teh primerih podcenjuje dejansko voljnost materialov.
Odstopanje se pri različnih materialih razlikuje, in sicer za proučevane materiale v skladu z
naslednjimi vrednostmi:
- guma 2 podcenjuje voljnost za 5,1 %,
- PVC podcenjuje voljnost od 7,7 do 10,2 %,
- guma 1 podcenjuje voljnost od 11,5 do 19,3 %,
- TPU podcenjuje voljnost od 12,8 do 25,2 %,
- LDPE podcenjuje voljnost od 44,2 do 46 %.
Povprečno odstopanje meritev na preprosti laboratorijski napravi od meritev na
komercialni napravi je tako 20,2 %.

53

Rezultati in diskusija

54

5 Zaključki
V procesu izdelave diplomske naloge smo izvajali meritve voljnosti na preprosti
laboratorijski napravi. Meritve smo izvajali na različnih materialih in pri različnih pogojih
ter v različnih časovnih območjih. Naredili smo tudi primerjavo meritev z meritvami na
komercialni napravi. Po pregledu in analizi rezultatov smo prišli do naslednjih zaključkov:
1) Testirali smo ponovljivost meritev na naši napravi in pri vzorcih iz gume 1 ugotovili
odstopanje od 6 do 9,7 %.
2) Izmerili smo voljnost različnih materialov in ugotovili, da največjo voljnost izkazuje
guma 2 (guma z nižjo trdoto), sledijo pa ji TPU, PVC, guma 1 (guma z višjo trdoto) in
LDPE. Pričakovali smo nizko voljnost vzorcev LDPE-ja zaradi njegove kristalinične
strukture in nižjo voljnost gume 1 glede na gumo 2, saj je guma 1 izkazovala večjo
trdoto.
3) Izvedli smo meritve gume 1 in PVC-ja v območju 45000 sekund in potrdili, da se
lezenje elastomerov (guma 1) s časom ustali, amorfni polimeri (PVC) pa še naprej
lezejo. Enako obnašanje kot pri gumi 1 bi lahko pričakovali tudi pri gumi 2, le da bi
guma 2 imela večje vrednosti voljnosti, saj izkazuje manjšo trdoto.
4) Izmerili smo voljnost gume 1 pri različnih velikostih napetosti in ugotovili, da so
meritve pri nižji obremenitvi (0,307 kg) nižje od meritev pri višji obremenitvi (0,389
kg) za 4,5 %, kar smo pripisali posledici napake ponovljivosti meritev, saj smo pri
testih ponovljivosti za ta material ugotovili maksimalno odstopanje od 6 do 9,7 % in
smo tako znotraj območja te napake.
5) Iz primerjave meritev na preprosti laboratorijski napravi z meritvami na komercialni
napravi smo ugotovili, da so meritve na laboratorijski napravi v skupnem povprečju
podcenile meritve na komercialni napravi za 20,2 %.
Če povzamemo zgornje točke, lahko ugotovimo, da s pomočjo preproste laboratorijske
naprave lahko ocenimo vrednosti voljnosti polimernih materialov, pri čemer pa moramo
upoštevati, da preprosta laboratorijska naprava podcenjuje vrednosti voljnosti materialov.
Iz testov ponovljivosti meritev preproste laboratorijske naprave lahko ugotovimo tudi, da
pri meritvah dobimo dokaj velik raztros rezultatov. Razlogi za ta odstopanja so v načinu
obremenjevanja vzorcev na laboratorijski napravi in vpenjanju vzorcev.
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Zaključki

Predlogi za nadaljnje delo
V prihodnosti bi lahko preprosto laboratorijsko napravo še izboljšali in sicer tako, da bi
vgradili merilec sile na vzorcu. S tem bi zagotovili boljšo ponovljivost meritev in večjo
natančnost pridobivanja rezultatov, saj bi lahko zagotovili, da bi bil vzorec pred začetkom
meritve res popolnoma razbremenjen. Dodali bi lahko tudi temperaturno komoro za
merjenje voljnosti pri različnih temperaturah.
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Priloge
Priloga A: Naprava za demonstracijo lezenja
Sestavna risba - številka risbe:1-00

Priloga B: Nosilec - LVDT
Delavniška risba - številka risbe:1-01

Priloga C: Distančnik - LVDT
Delavniška risba - številka risbe:1-02

Priloga D: Distančnik - vzorec
Delavniška risba - številka risbe:1-03

Priloga E: Zgornji nosilec - vzorec
Delavniška risba - številka risbe:1-04
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Priloge

Priloga F: Spodnji nosilec - vzorec
Delavniška risba - številka risbe:1-05

Priloga G: Podpora vpenjala - desna
Delavniška risba - številka risbe:1-06

Priloga H: Podpora vpenjala - leva
Delavniška risba - številka risbe:1-07

Priloga I: Nosilec merilne kartice
Delavniška risba - številka risbe:1-08

Priloga J: Navodila za uporabo
Navodila za uporabo naprave za demonstracijo lezenja polimernih materialov.
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