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Relevant conclusions have been made. 
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1. Увод 
Изследването на поведението на вискоеластичните тела и в 

частност на гумените буферите при удар на твърдо тяло в тях е 
свързано с редица практически проблеми, като относително 
малките продължителности на ударния процес, големите 
стойности на деформациите, вълновото движение на маса в тях 
и свързаните с това проблеми при регистрация на параметрите 
на движението, разсейването на относително големи 
количества енергия от буферите за времето на удара, 
променящи температурата им и влияещи на материалните им 
свойства и др. Често производители на буфери ги представят 
единствено с техните статични характеристики. С помощта на 
статични измервания не е възможно да се отразят точно техни 
основни характеристики, като динамичната им коравина, 
продължителността на удара и разсейваните количества от 
енергията на удара. 

Трансформирането на ударния импулс в такъв с по-голяма 
продължителност, лимитирайки максималната ударна сила и 
разсейването на определена част от енергията на удара са 
основна отличителна черта на вискоеластичните буфери, а 
разсейването на част от енергията на удара е и една от 
основните им характеристики. 

Цел на настоящата работа е да се изследва енегрообмена и 
енергийната ефективност на гумени буфери при удар на твърдо 
тяло в тях  при различни нива на енергийно натоварване. 

2. Предпоставки и начин за решаване на 
проблема 

Обект на изследване са шест броя геометрично подобни 
гумени буфери с конична форма с диаметър на основата ф100, 
височина H=100, сферична форма на челната повърхнина 
възприемаща удара със стойности на радиуса:  R=40, 60, 80, 
100, 120, ∞ (плоска повърхнина). Материалът от който са 
изработени буферите е гума, марка М531А. 

Изследването е базирано на числени експерименти, над 
масиви данни, получени с помощта на натурни изпитания на 
удар при стъпално изменение на енергията на удара, проведени 
върху стенд за ударни изпитания на буфери. Числените 
експерименти са осъществени с помощта на потребителски 
програми в среда на MathCAD и при широко използване на 
вградените в програмния пакет функции. 

При енергийния обмен между удрящите се тела (твърдо 
тяло и буфер), кинетичната енергия на твърдото тяло Ek се 
трансформира в потенциална енергия на деформирания буфер 
в първата фаза на ударния процес, която във втората фаза 
буфера отдава обратно на твърдото тяло. В точката 
разграничаваща двете фази на ударния процес Ek=0.                   
За времето на удара в буфера възниква вискоеластична вълна, 
като вълновия фронт изминава многократно разстоянието 
между двете челни повърхнини (възприемащата удара и 
опорната). По този начин многократно преминаващата 
вискоеластична вълна заедно с движението на челната 
повърхнина възприемаща удара и еднократното деформиране 
на буфера оформят механизма на дисипиране на част от 
енергията на удара, която трансформирана в топлина се 
отвежда в околната среда и към защитаваното оборудване             
( в случая елементите на стенда). 

3. Числени експерименти. Резултати и 
дискусия 

Известно е, че поведението на махалото на стенда ([9]) за 
изпитания на удар в резултат на значителната разлика в 
коравините на махалото с ударника и изпитваните буфери е на 
абсолютно твърдо тяло. Това позволява с помощта на 
измерените данни за ускорението на махалото и неговата маса 
да бъде определена силата на удара във функция от времето. 
Данните за скоростта и преместването са получени чрез 
двукратно интегриране на масива стойности на ускорението.    
С помощта на данните за скоростта на махалото са получени и 
масиви стойности за кинетичната енергия Ek(t) за времето на 
удара.  

Сравнявайки стойностите на кинетичната енергия в 
началото и в края на удара получаваме дисипираната от буфера 
енергия за времето на удара - ΔEk. 

Удара на твърдо тяло с гумен буфер може да се разглежда и 
като процес на въздействие на импулса на ударната сила S(t) 
върху удрящите се тела със съответстващи две фази: импулс 
S1, с който твърдото тяло въздейства върху буфера през 
първата фаза на удара и импулс S2, с който буфера въздейства 
върху твърдото тяло. Сравнявайки стойностите на импулса на 
ударната сила в края на всяка от двете фази получаваме           
ΔS - една косвена оценка за тази характеристика на буферите.  

Импулса на ударната сила получаваме като интегрираме 
масива от стойности на ударната сила (1). 
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Импулса на ударната сила заема отрицателни стойности и 
за двете фази на ударния процес поради факта, че силата остава 
отрицателна (натискова) за времетраенето на удара. 

На фиг. 1 са представени графично резултатите за гумен 
буфер с плоска челна повърхнина за най-високото ниво на 
енергийно натоварване Е5. Показани са ускорението преди a(t) 
и след филтриране aFilt(t),  скоростта v(t), преместването d(t) и 
кинетичната енергия Ek(t) на твърдото тяло.  

 

На фиг.3 и фиг. 4 са показани графично съответно ударната 
силата F(t)  и импулса на ударната сила S(t).   

 

За целите на анализа на ударния процес разделяме условно 
импулса на ударната сила S(t) на две части, съответстващи на 
двата етапа на удара -  S1(t) и S2(t), без да сменяме знака на 
втория.  

Чрез налагане на двете графични зависимости -  S1(t) и S2(t) 
(фиг. 6) става възможно директно да се оцени изменението им 
във функция от времето. Като правило ударния импулс F(t) 
съответно и импулса на ударната сила S(t) са асиметрични и 
асиметрията се засилва при високи стойности на енергията на 
удара. При ниски нива на енергийно натоварване ударния 
импулс е близък до симетричната  форма. 
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Фиг. 1. Удар на твърдо тяло в гумен буфер - RB_RINF при ниво на 
енергийно натоварване Е5. Ускорение a(t), ускорение след филтриране 
на масива aFilt(t), скорост v(t), преместването d(t) и кинетична енергия 
Ek(t) на твърдото тяло. 
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Фиг. 2. Удар на твърдо тяло в гумен буфер - RB_RINF при ниво на 
енергийно натоварване Е5. Кинетична енергия Ek(t) на твърдото 
тяло. 
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  Фиг. 3. . Удар на твърдо тяло в гумен буфер - RB_RINF при ниво на 
енергийно натоварване Е5. Ударна сила F(t). 
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  Фиг. 4. . Удар на твърдо тяло в гумен буфер - RB_RINF при ниво на 
енергийно натоварване Е5. Импулс на ударна сила S(t). 
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На фиг. 5 и фиг. 6 са показани двата импулса на ударната 
сила S1(t) и S2(t).   

 

От графиките на фиг. 6 се вижда по-високия темп на 
нарастване на импулса на ударната сила S1 спрямо този, с 
който се изменя S2, тоест през първия етап на ударния процес 
се наблюдава едно вкоравяване на буфера. Вторият етап на 
удара при този вид буфери е с по-голяма продължителност. 

На фиг. 7 и фиг. 8 са показани графики на Ek(t) съответно за 
гумен буфер - RB_RINF при ниво на енергийно натоварване E1   
и RB_R040 при ниво на енергийно натоварване E5. 

Резултатите от числените експерименти (в гранични 
стойности) за всички изследвани буфери са поместени в        
табл.1 ... табл. 5. 

 

Табл. 1. Числени стойности на кинетичната енергия на 
удрящото се в буфера твърдо тяло в началото на удара Еk1 и в края 
на удара Еk2 в W.s, при удар на твърдо тяло в гумен буфер, за 
различни нива на енергийно натоварване (E I ....E V). 

ВИД БУФЕР 
Ek1,  Ek2, W.s 

E I E II E III E IV E V 
Ek1 Ek2 Ek1 Ek2 Ek1 Ek2 Ek1 Ek2 Ek1 Ek2 

RB_R040 4.60 4.04 10.16 9.11 17.38 15.35 26.29 22.39 36.37 30.64 
RB_R060 4.69 4.06 10.44 9.05 18.32 15.20 26.78 22.60 38.58 29.94 
RB_R080 4.54 4.08 10.36 9.42 17.90 15.59 26.58 22.56 38.07 30.40 
RB_R100 4.46 4.15 10.55 9.04 18.10 15.12 27.59 21.77 38.32 30.00 
RB_R120 4.46 4.13 10.65 9.00 17.08 16.17 26.30 22.98 38.06 30.75 
RB_RINF 4.53 4.34 10.62 9.34 18.39 15.44 27.71 22.61 39.09 30.16 
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  Фиг. 5. . Удар на твърдо тяло в гумен буфер - RB_RINF при ниво на 
енергийно натоварване Е5. Импулси на ударна сила за двата етапа на 
ударния процес S1(t) и  S2(t). 
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  Фиг. 6. . Удар на твърдо тяло в гумен буфер - RB_RINF при ниво на 
енергийно натоварване Е5. Импулси на ударна сила за двата етапа на 
ударния процес  S1(t),  S2(t) . 
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  Фиг. 7. Удар на твърдо тяло в гумен буфер - RB_RINF при ниво на 
енергийно натоварване Е1. Кинетична енергия Ek(t) на твърдото 
тяло за времето на удара. 
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  Фиг. 8. Удар на твърдо тяло в гумен буфер - RB_RINF при ниво на 
енергийно натоварване Е5. Кинетична енергия Ek(t) на твърдото 
тяло за времето на удара. 
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Табл. 2. Числени стойности на дисипираната при удара енергия 
- %,kE∆ ,  за различни нива на енергийно натоварване  (E I ... E V). 

ВИД БУФЕР 
%,kE∆  

E I E II E III E IV E V 

RB_R040 12.18 10.27 11.67 14.84 15.76 
RB_R060 13.42 13.29 17.06 15.59 22.39 
RB_R080 10.06 9.02 12.89 15.11 20.17 
RB_R100 7.00 14.30 16.49 21.09 21.72 
RB_R120 7.43 15.55 5.30 12.63 19.22 
RB_RINF 4.13 12.05 16.02 18.38 22.85 
 
Табл. 3. Числени стойности на импулса на ударната сила , S1 и 

S2,  N.s, при различни нива на енергийно натоварване  (E I ... E V). 

ВИД БУФЕР 
sNSS .,2,1  

E I E II E III E IV E V 
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

RB_R040 -15.27 -14.10 -22.78 -21.10 -29.57 -27.62 -36.43 -33.28 -43.02 -38.76 

RB_R060 -15.41 -14.14 -22.87 -21.25 -30.61 -27.22 -36.74 -33.46 -44.25 -38.36 

RB_R080 -15.13 -14.21 -23.05 -21.41 -30.43 -27.42 -36.57 -33.48 -44.00 -38.61 

RB_R100 -15.00 -14.33 -23.06 -21.17 -30.22 -27.37 -37.50 -32.65 -44.26 -38.24 

RB_R120 -15.20 -14.15 -23.22 -21.07 -30.59 -28.05 -36.44 -33.70 -44.13 -38.71 

RB_RINF -15.40 -14.38 -23.15 -21.49 -30.76 -27.33 -37.77 -33.07 -44.87 -38.18 

 
Табл. 4. Числени стойности на относителната разлика ΔS на 

импулите на ударната сила S1 и S2 в края на двата етапа на 
ударния процес за различни нива на енергийно натоварване (E I...E V). 

ВИД БУФЕР 
%,S∆  

E I E II E III E IV E V 

RB_R040 7.67 7.39 6.60 8.63 9.90 
RB_R060 8.21 7.11 11.08 8.92 13.31 
RB_R080 6.05 7.09 9.88 8.44 12.24 
RB_R100 4.45 8.21 9.41 12.94 13.58 
RB_R120 6.96 9.23 5.23 7.51 12.27 
RB_RINF 6.64 7.19 11.15 12.45 14.90 
 
Табл. 5. Числени стойности на продължителността на 

ударния импулс (времетраенето на удара) IMPτ ,s в зависимост от 
вида буфер при различни нива на енергийно натоварване. 

ВИД БУФЕР IEIMPτ  IIEIMPτ  IIIEIMPτ  IVEIMPτ  VEIMPτ  

RB_R040 0.0311 0.0290 0.0274 0.0263 0.0253 
RB_R060 0.0285 0.0260 0.0250 0.0241 0.0235 
RB_R080 0.0278 0.0257 0.0246 0.0235 0.0228 
RB_R100 0.0267 0.0244 0.0233 0.0226 0.0216 
RB_R120 0.0260 0.0236 0.0225 0.0220 0.0209 
RB_RINF 0.0216 0.0201 0.0197 0.0198 0.0195 

4. Заключение 
Въз основа на проведените числени експерименти за 

изследване на енергообмена и енергийната ефективност при 
удар на твърдо тяло с гама геометрично подобни гумени 
буфери със сферична челна повърхнина възприемаща удара, 
могат да бъдат направени следните изводи: 

1. Съществува известна разлика между теоретично 
определените стойности на кинетичната енергия в началото на 
удара и тези получени с помощта на числените експерименти; 

2. Съществува известна разлика в стойностите на 
кинетичната енергия в началото на удара за отделните нива на 
енергийно натоварване, която е в рамките на допустимата за 
измервателната апаратура (10%); 

3. От получените данни се наблюдава едно повишаване на 
стойностите на дисипираната енергия (енергийната 
ефективност) с нарастване на енергийното натоварване.  

4. С увеличаване на радиуса на свободната челна 
повърхнина възприемаща удара нараства процентно 
дисипираната енергия при удар. Най-ефективни при високи 
нива на енергийна ефективност са буферите с плоска челна 
повърхнина; 

5. При буферите с малки стойности на радиуса на 
свободната челна повърхнина (40 и 60mm) и най-ниски 
стойности на енергийно натоварване, дисипираната енергия 
има относително висок дял, което може да се обясни с по-
големите продължителности на удара за тях (по-големия брой 
преходи на вискоеластичната вълна). Тези буфери са по 
ефективни от буферите с плоска челна повърхнина единствено 
при най-ниски нива на енергийно натоварване; 

6. По-добрите резултати за гумен буфер RB_R060 при 
всякакви енергийни нива могат да се дължат на известни 
разлики в материалните свойства или режима на вулканизация;  

7. Използването на импулса на ударната сила за оценка на 
ефективността от работата на гумени буфери е възможна, като 
изложените по горе резултати се наблюдават и при ΔS.  
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