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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Однією з основних задач при проектуванні та 

виготовленні елементів інженерних конструкцій із пористих еластомерних 

матеріалів є визначення параметрів напружено-деформованого стану (НДС) в 

умовах в’язкопружного та геометрично нелінійного деформування. Існують 

конструкції з пористих еластомерних матеріалів, розрахунок параметрів НДС 

яких некоректно виконувати в лінійній постановці. До таких належать 

конструкції, в процесі експлуатації яких порушується лінійний характер 

залежності між прикладеними навантаженнями і переміщеннями в силу значних 

деформацій матеріалу, а також реологічних властивостей матеріалу. 

Тема дисертації є актуальною, оскільки присвячена розробці та 

використанні підходів до розв’язання просторових задач механіки деформівного 

твердого тіла для пористих матеріалів в умовах в’язкопружного та геометрично 

нелінійного деформування. Такі розробки дозволяють уточнити параметри НДС 

та більш адекватно описувати поведінку конструкцій із пористих еластомерних 

матеріалів. Це, в свою чергу, дозволяє при створенні пористих матеріалів 

корегувати їх властивості, варіюючи пористістю, розмірами і формою пор тощо. 

І, таким чином, знизити матеріалоємність без втрати високої міцності при 

експлуатації та високих амортизаційних і демпферних властивостей. Вище 

наведені фактори дозволяють використовувати пористі еластомерні матеріали 

при створенні демпферів, буферів, амортизаторів, пружних підвісок, футеровок, 

будівельних матеріалів та інших. 

Зв’язок з науково-дослідними програмами, планами, темами. Робота 

виконана на кафедрі математичного аналізу Державного вищого навчального 

закладу «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки 

України в рамках науково-дослідної роботи за держбюджетними темами: 

«Розробка математичної моделі розподілу напружень у важконавантажених 

зубчастих колесах і створення прогресивної технології їх виготовлення» 

(№ державної реєстрації 0113У000804) та «Аналітико-чисельні методи розв’язку 

задач механіки неоднорідних конструкцій на базі сучасних комп’ютерних 

технологій та візуалізації процесів» (№ державної реєстрації 0112У003061), які 

фінансувалась Міністерством освіти і науки України, де Юрєчко В. З. був 

виконавцем окремих розділів, присвячених визначенню параметрів напружено-

деформованого стану конструкцій в умовах нелінійного деформування. 

Мета та задачі дослідження. Основною метою дисертації є розв’язання 

задач механіки деформівного твердого тіла в тривимірній постановці для 

пористих еластомерних матеріалів в умовах в’язкопружного та геометрично 

нелінійного деформування. Для досягнення мети були вирішені такі завдання: 

- проведення аналізу і класифікації наявних методів та підходів до 

визначення параметрів напружено-деформованого стану пористих матеріалів; 

- побудова матриці жорсткості лінійного паралелепіпедного скінченного 

елемента на основі моментної схеми для визначення параметрів напружено-

деформованого стану пористих матеріалів; 
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- розробка підходу до врахування реологічних властивостей пористих 

матеріалів на основі моментної схеми скінченного елемента; 

- розробка підходу до врахування геометрично нелінійного 

деформування пористого матеріалу на основі моментної схеми скінченного 

елемента; 

- розробка пакету прикладних програм на основі запропонованих 

підходів до визначення параметрів напружено-деформованого стану конструкцій 

із пористих матеріалів; 

- розрахунок параметрів напружено-деформованого стану деяких 

промислових конструкцій із пористих еластомерних матеріалів і аналіз 

отриманих результатів. 

Об’єкт дослідження – процеси деформування елементів конструкцій із 

пористих матеріалів в умовах в’язкопружного та геометрично нелінійного 

деформування. 

Предмет дослідження – параметри напружено-деформованого стану 

елементів конструкцій із пористих матеріалів в умовах в’язкопружного та 

геометрично нелінійного деформування. 

Методи дослідження. При визначенні параметрів напружено-

деформованого стану елементів конструкцій із пористих матеріалів 

застосовувалась моментна схема скінченного елемента, яка є модифікацією 

методу скінченних елементів. При розробці ітераційного процесу розв’язку задачі 

в’язкопружності та геометрично нелінійної задачі деформування елементів 

конструкцій із пористих еластомерних матеріалів був використаний 

модифікований метод Ньютона-Канторовича. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше на основі моментної 

схеми скінченного елемента побудована матриця жорсткості лінійного 

паралелепіпедного скінченного елемента для пористого матеріалу. 

Вперше в аналітичному вигляді отримано розв’язок задачі про деформацію 

порожнистого циліндра з пористого матеріалу з урахуванням реологічних 

особливостей матеріалу. 

Набув подальшого розвитку підхід на основі моментної схеми скінченного 

елемента до врахування геометричної нелінійності деформування пористого 

матеріалу. 

Набули подальшого розвитку підходи на основі спадкової теорії 

Больцмана-Вольтерра до врахування в’язкопружних властивостей деформування 

пористого матеріалу з використанням моментної схеми скінченного елемента. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено підхід до 

розв’язання просторових задач механіки деформівного твердого тіла для 

пористих матеріалів в умовах в’язкопружного і геометрично нелінійного 

деформування. На його базі створено пакет прикладних програм, який дозволяє 

визначати параметри напружено-деформованого стану пористих матеріалів  

у тривимірній постановці. Методика, яка містить розроблений підхід і пакет 

прикладних програм, дозволяє на стадії проектування отримати раціональні 

форму і розміри конструкції; вибрати потрібну марку матеріалу; потрібну 

пористість та розміри і форму пор, умови навантаження та закріплення. 
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Отримані в роботі результати можуть бути застосовані для визначення 

параметрів напружено-деформованого стану при розрахунку на міцність 

реальних промислових конструкцій із пористих матеріалів, таких як 

амортизаційні та буферні гумові елементи конструкцій. 

Особистий внесок здобувача. Матеріали дисертаційної роботи в повній 

мірі відображені в публікаціях автора. Основні результати за темою дисертації 

викладено у 15 опублікованих наукових роботах: 7 статтях [1-6, 15], серед яких  

6 у фахових виданнях [1-6], 5 з яких входять до переліків, затверджених 

Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України з фізико-

математичних наук [1-5], та 1 стаття у зарубіжному науковому фаховому виданні 

[6]; 4 тезах доповідей [7-10] та 4 збірках матеріалів конференцій [11-14]. 

Матеріали 2 конференцій опубліковано одноосібно [9, 11]. Усі результати 

дисертаційної роботи, що виносяться на захист, отримані автором особисто.  

У роботах, написаних у співавторстві [1-8, 10, 12-15], здобувачеві належать: 

– актуальність та складання етапів визначення напружено-деформованого 

стану конструкцій із пористих матеріалів; 

– побудова співвідношень матриці жорсткості лінійного 

паралелепіпедного скінченного елемента для визначення параметрів напружено-

деформованого стану конструкцій із пористих еластомерних матеріалів на основі 

моментної схеми скінченного елемента та проведення розрахунків порожнистого 

циліндра з пористого еластомерного матеріалу, складання алгоритму та 

написання програм для чисельного розрахунку конструкцій із пористих 

еластомерних матеріалів; 

– проведення чисельного розрахунку консольної балки з пористого 

еластомерного матеріалу на основі моментної схеми скінченного елемента; 

– аналітичний розв’язок задачі про деформування порожнистого циліндра 

з жорстким защемленням зовнішньої поверхні з пористого еластомерного 

матеріалу в умовах в’язкопружного деформування на основі спадкової теорії 

Больцмана-Вольтерра з використанням експонентного ядра релаксації та 

проведення чисельного і аналітичного розрахунку; 

– розробка підходу до визначення напружено-деформованого стану 

конструкцій із пористого еластомерного матеріалу на основі спадкової теорії 

Больцмана-Вольтерра з використанням експонентного ядра релаксації, а також 

ядер релаксації Ю. М. Работнова та О. Р. Ржаніцина; 

– побудова підходу із застосуванням моментної схеми скінченного 

елемента до врахування геометричної нелінійності деформування пористих 

еластомерних матеріалів; 

– розробка скінченноелементного підходу до визначення параметрів 

напружено-деформованого стану пористого гумового буфера, пористої гумової 

плити та пористої гумової труби в умовах в’язкопружного та геометрично 

нелінійного деформування; 

– побудова підходу та проведення розрахунку напружено-деформованого 

стану гумометалевої сейсмоопори, що містить шари з пористої гуми в умовах 

в’язкопружного деформування з використанням експонентного ядра релаксації, 

припускаючи релаксацію тільки модулю зсуву пористої гуми. 
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Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи доповідалися й обговорювалися на: 

– VIII – XI Всеукраїнських наукових конференціях молодих дослідників 

«Актуальні проблеми математики та інформатики» (Запоріжжя, 2010-2013); 

– Технічній конференції молодих вчених «Сучасні проблеми 

машинобудування» (Харків, 2012); 

– IV Міжнародній науково-технічній конференції «Актуальні проблеми 

прикладної механіки та міцності конструкцій» (Запорожье, 2012); 

– XVIIІ Міжнародній конференції «Вычислительная механика  

и современные прикладные программные системы» (Алушта, 2013); 

– VIІ Міжнародній науковій конференції «Актуальные проблемы 

механики деформируемого твердого тела» (Донецк, 2013); 

– Міжнародній інтернет-конференції «Сучасні проблеми та шляхи  

їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті» (Одеса, 2013); 

– IІІ Міжнародній науковій конференції «Інженерна механіка  

та транспорт» (Львів, 2013); 

– V Міжнародній науково-технічній конференції «Актуальные проблемы 

прикладной механики и прочности конструкций» (Запорожье, 2015); 

– наукових семінарах кафедри математичного аналізу ЗНУ (Запоріжжя, 

2011-2013). 

У цілому дисертація доповідалася й обговорювалася на міжвузівському 

науковому семінарі Запорізького національного університету «Актуальні 

проблеми прикладної математики і механіки» (під керівництвом д.т.н., проф. 

В. З. Грищака, 2015), а також на розширеному засіданні кафедри теоретичної  

та прикладної механіки Київського національного університету 

ім. Тараса Шевченка (під керівництвом д.ф.-м.н., проф. Я. О. Жука, 2015). 

Публікації за темою дисертації. Основні результати за темою дисертації 

викладено в 15 опублікованих роботах: 7 статтях, серед яких 6 у фахових 

виданнях [1-6], 4 збірках тез доповідей [7-10] та 4 збірках матеріалів конференцій 

[11-14]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел зі 180 найменувань 

(22 сторінки). Загальний обсяг роботи складає 134 сторінки, у тому числі  

102 сторінки основного тексту, ілюстрованих 34 рисунками та 14 таблицями. 

 

ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, формулюються 

мета та завдання роботи, визначаються об’єкт, предмет та методи досліджень, 

висвітлюються наукова новизна та практичне значення отриманих результатів,  

а також особистий внесок автора в роботах, виконаних у співавторстві, 

наводиться апробація результатів дисертації та кількість публікацій, виконаних  

за темою дисертаційної роботи. 

У першому розділі розглянуто основні підходи до врахування механічних 

властивостей пористості матеріалу в умовах нелінійного деформування.  
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Під пористим матеріалом (ПМ) розуміють матеріал, який має деяку пористість – 

сукупну характеристику розмірів та кількості пор (порожнеч) у твердому тілі, які 

утворюються при його виготовленні чи експлуатації. Пористість є відносною 

величиною, яку можна розділити на три види: закриту, відкриту та загальну. 

Пори можуть бути різної форми: кульові, еліпсоїдні, дископодібні, голкоподібні, 

у формі багатогранників та інші. 

При дослідженні параметрів НДС ПМ в умовах нелінійного деформування 

вважається, що пористість рівномірно поширена по об’єму тіла та враховується 

пружними характеристиками матеріалу. Дослідження ПМ отримали глибокий 

розвиток в фундаментальних роботах М. А. Biot, F. Gassmann, A. E. Green, 

L. J. Klinkenberg, H. J. Kümpel, H. Leaderman, A. E. Scheidegger, J. D. Eshelby, 

R. Hill, J. K. Mackenzie, Z. Hashin, S. Shtrikman та надалі детально розглядалися  

у роботах E. Bourgeois, J. Carmeliet, X. Chateau, О. Coussy, S. C. Cowin, P. Dangla, 

R. de Boer, E. Detourna, F. A. L. Dullien, B. Fauchet, R. Kerbouche, B. Loret, 

M. Mainguy, D. F. McTigue, T. Mori, J. C. Parker, J. R. Rice, J. F. Schatz, H. F. Wang, 

Y. H. Zhao, А. М. Ніколенка, Г. А. Залазінского, В. І. Єрофєєва, В. В. Скорохода, 

Л. П. Хорошуна, М. Б. Штерна, И. Ф. Мартинової, М. С. Ковальченка, 

А. В. Ефрємова, В. І. Колєснікова, А. Г. Ніколаєва, В. С. Гудрамовича, 

Е. А. Танчика, Ю. П. Горлова, І. Г. Сапченко, Н. А. Сапєліна та інших. 

У якості методів визначення пружних характеристик ізотропних ПМ  

в дисертаційній роботі розглядалися метод самоузгодження для пор сферичної, 

голкоподібної і дискової форм та варіаційний метод Хашина-Штрікмана для пор 

довільної форми. Ці методи виражають залежність об’ємного модуля K(p)  

і модуля зсуву G(p) ізотропного ПМ від відповідних модулів пружності K(0)  

і G(0) матеріалу матриці та їх відносної пористості p. 

Вивченню в’язкопружної поведінки матеріалів присвячена велика кількість 

робіт. Серед них дослідженню властивостей матеріалів з урахуванням 

реологічних характеристик присвячені роботи A. C. Pipkin, O. Coussy, E. Bemer, 

М. А. Колтунова, В. А. Ломакіна, В. Г. Карнаухова, Б. П. Гуменюка, І. Ф. Кірічка, 

А. Бєлова, Д. Л. Бикова, С. Н. Голікова, А. А. Ильюшіна, Б. Е. Побєдрі, 

О. Р. Дорняка, В. В. Москвітіна, В. І. Дирди, Б. М. Дохняка, В. В. Киричевського, 

О. С. Сахарова, Я. Я. Рущіцького, Ю. М. Работнова, О. Р. Ржаніцина та інших. 

Для розрахунку НДС реальних конструкцій широко використовуються 

чисельні методи, орієнтовані на сучасні комп’ютери. Значний розвиток знайшли 

такі чисельні методи, як метод скінченних різниць, метод граничних елементів, 

метод скінченних елементів (МСЕ). 

Універсальним щодо геометрії досліджуваних об’єктів і нелінійності 

деформування матеріалу є МСЕ. Тому при створенні ефективних методів 

розрахунку НДС конструкцій, що не є орієнтованими на конкретний клас  

об’єктів і вид навантаження, МСЕ має безсумнівні переваги в порівнянні  

як з аналітичними, так і з іншими чисельними методами та знаходить широке 

застосування при розв’язанні задач механіки деформівного твердого тіла  

в дослідженнях зарубіжних і вітчизняних авторів: R. W. Lewis, Р. Галлагера, 

О. К. Зєнкевіча, Д. Норрі, К. Моргана, Ж. де Фріза, Дж. Одена, Л. Сєгєрлінда, 

В. І. Абрамова, І. Альтенбаха, В. А. Баженова, Г. М. Големштока, А. І. Голованова, 
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С. І. Гоменюка, О. І. Гуляра, Б. М. Дохняка, В. В. Киричевського, 

В. Н. Кислоокого, Ю. Г. Козуба, В. І. Кузьменка, О. С. Сахарова, Я. Соколовського, 

Л. У. Султанова, С. М. Черного, І. Е. Шиповського та інших. 

Аналізуючи представлені методи, можна зазначити що, незважаючи на 

наявність робіт, присвячених визначенню параметрів НДС ПМ, ще залишаються 

не достатньо розглянутими такі питання, як необхідність врахування слабкої 

стисливості еластомерних ПМ. У більшості робот задачі розв’язувалися в одно-

 і двомірній постановці, розраховувалися об’єкти лише простої геометричної 

форми, не враховувалася геометрична нелінійність деформування ПМ в процесі 

роботи конструкцій, практично відсутні аналітичні розв’язки відомих задач  

з визначення НДС ПМ в умовах в’язкопружного деформування. 

У другому розділі представлено постановку задачі та співвідношення для 

побудови матриці жорсткості лінійного паралелепіпедного скінченного елемента 

для пористого матеріалу. 

Традиційний МСЕ у формі методу переміщень не дозволяє враховувати 

жорсткі зміщення скінченного елемента та інші негативні властивості матриці 

жорсткості, пов’язані з появою фіктивних зсувних деформацій, – ефект 

«хибного» зсуву, та неврахування жорстких зміщень скінченного елемента. Щоб 

усунути перераховані недоліки, скористаємося моментною схемою скінченного 

елемента (МССЕ), яка полягає у введенні потрійної апроксимації за змінними 

(x1, x2, x3): функцій полів переміщень, компонентів деформацій та функції зміни 

об’єму. Порядок розвинення деформацій та функції зміни об’єму перебуває  

в строгій відповідності з порядком апроксимації функції переміщень та 

обирається в такий спосіб, аби виключити всі компоненти деформацій, що 

реагують на жорсткі зміщення та ефект «хибного» зсуву, і всі компоненти 

функції зміни об’єму, що реагують на слабку стисливість матеріалу. Така схема 

МСЕ була запропонована професором В. В. Киричевським. 

Побудова матриці жорсткості тривимірного скінченного елемента 

ґрунтується на основі принципу варіації повної потенційної енергії системи  

з використанням узагальненого закону Гука в тензорній формі: 
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де W  – варіація енергії пружного деформування, 

     A  – варіація роботи розподілених сил, 

     ijg  – компоненти метричного тензора, 

     ij  – компоненти деформацій, 

       – функція зміни об’єму, 

     iu  – вузлові переміщення, 

     iP  і iF  – розподілені об’ємні і поверхневі сили. 
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Апроксимацію переміщень представимо у вигляді: 
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  – коефіцієнти розвинення; 

           !!!321)( rqpxxx
rqppqr   – набір степеневих координатних функцій. 

Компоненти тензора деформацій апроксимуємо шляхом розвинення у ряд 

Маклорена. Відкидаємо компоненти, що не задовольняють принципам моментної 

схеми, в результаті матимемо: 
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У матричному вигляді запишемо: 
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 – матриця зв’язку коефіцієнтів розвинення деформацій і переміщень. 

Аналогічним чином, для апроксимації функції зміни об’єму: 
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  – коефіцієнти розвинення функції 

зміни об’єму. 

У матричному вигляді представимо: 
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де  sF


  – матриця зв’язку коефіцієнтів розвинення функції зміни об’єму  

і переміщень. 

Варіація енергії пружного деформування ПМ у виразі (1) в матричному 

вигляді: 
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Тут матриці пружних сталих ПМ визначаються формулами: 
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Матриця  A  виражає зв’язок між апроксимуючими функціями Лагранжа  

та степеневими функціями: 

    ss uA   . 

 

Локальну матрицю жорсткості  tsM


 скінченного елемента представляємо 

у вигляді суми двох матриць: 

 

     tststs BBM


  . 

 

Глобальна матриця жорсткості конструкції будується шляхом 

підсумовування відповідних компонентів локальних матриць жорсткості 

скінченних елементів. 

Чисельна збіжність результатів, отриманих за наведеною схемою, була 

встановлена для консольної балки з силою, прикладеною на кінці балки, круглої 

плити, жорстко защемленої по контуру під дією рівномірно розподіленого 

навантаження, та для експериментальних даних стиску паралелепіпедного зразка 

з пористого еластомеру. 

У третьому розділі представлені підходи до врахування в’язкопружного  

та геометрично нелінійного деформування ПМ на основі МССЕ. 

Основний закон спадкової в’язкопружності представляємо в операторній 

формі Гука на основі принципу Больцмана-Вольтерра. В’язкопружні властивості 

ПМ описуються визначальними рівняннями спадкового типу, в яких компоненти 

тензорів напружень і деформацій мають залежність від часу: 

 



9 

,)()()()()(~

0













 

t

klkl
ijklij dtRtpCt      (2) 

 

де )( tR  – ядро релаксації ПМ, 

     )( pC ijkl  – тензор пружних характеристик ПМ. 

Як ядра релаксації використовуємо відомі та добре вивчені ядра, такі як 

слабкосингулярне ядро Ю. М. Работнова і ядро О. Р. Ржаніцина. Для ядра 

релаксації, що має експонентну залежність від часу та включає миттєві і тривалі 

пружні характеристики ПМ, вираз (2) запишеться: 
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де )(0 pG  і )(0 pK  – миттєві модулі зсуву та об’ємного стиску ПМ, 

     )( pG  і )( pK  – тривалі модулі зсуву та об’ємного стиску ПМ. 

Для побудови скінченноелементної моделі представляємо інтегральний 

оператор (2) у скінченно-різницевій формі та припускаємо, що переміщення u(t) 

змінюються лінійно всередині кожного інтервалу часу. Підставляючи вираз (2)  

у варіацію повної потенціальної енергії (1): 
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Запишемо (3) у вигляді двох доданків, перший з яких є варіацією енергії 

пружного деформування, яка не залежить від закону зміни деформації в часі  

та служить основою формування матриці жорсткості скінченного елемента для 

фіксованого моменту часу, а другий є спадковою складовою матриці жорсткості. 

Припускаючи, що на тіло діє тільки розподілене поверхневе навантаження, яке 

зводиться до зосереджених сил в кожному вузлі, одержуємо лінеаризовану 

систему розв’язувальних рівнянь спадкової теорії в’язкопружності: 
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де  
)(n

u  – вектор переміщень, 

)(nQ  – вектор розподілених поверхневих навантажень у момент часу nt , 

mP  – вектор додаткового навантаження, обумовлений реологічними 

властивостями деформування ПМ. 
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У зв’язку з тим, що ПМ в процесі експлуатації зазнають суттєво великих 

деформацій, вектор навантаження не є консервативним, а залежить від історії 

деформування, тобто є слідкуючим. Таким чином порушується лінійний характер 

залежності між прикладеними навантаженнями і переміщеннями. Геометрична 

нелінійність враховується послідовним розв’язанням ряду лінійних задач  

з перерахуванням на кожному кроці за навантаженням компонентів матриці 

жорсткості всієї конструкції, при цьому розглядається нове положення вузлових 

точок деформованої конструкції. 

При розв’язанні геометрично нелінійних задач компоненти тензора 

скінченних деформацій представляємо у вигляді суми лінійної та нелінійної 

частин: 
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 – елементи матриці перетворення при переході від однієї системи 

координат до іншої, що мають вигляд: imm
i xzC 


/ , 

mu   – компоненти вектору переміщень, 

jmj,m xuu   / . 

У цьому випадку вираз для компонент тензора напружень також запишеться  

у вигляді суми лінійної та нелінійної частин: 
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Співвідношення (5)-(6) підставляємо у вираз (1). Аналізуючи отриманий 

вираз, виділяємо лінійні і нелінійні складові варіації енергії пружної деформації. 

Лінійні складові є основою формування матриці жорсткості скінченного 

елемента, а нелінійні складові – враховують геометричну нелінійність 

деформування ПМ. Проводячи далі перетворення, аналогічні в’язкопружному 

випадку, отримаємо лінеаризовану систему розв’язувальних рівнянь МССЕ  

в умовах геометрично нелінійного деформування для ПМ: 

 

,)1()(  ii NQuM  ,3,2,1,i       (7) 

 

тут )(iu  – вектор переміщень на і-тій ітерації, 

Q  – вектор розподілених поверхневих неконсервативних навантажень, 
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)1( iN  – вектор додаткового навантаження, обумовлений геометричною 

нелінійністю деформування ПМ. 

Розв’язок отриманих систем рівнянь МССЕ (4) і (7) будується на основі 

модифікованого методу Ньютона-Канторовича для розв’язання задачі 

в’язкопружності та геометрично нелінійної задачі. 

Запропонований підхід до розрахунку параметрів НДС ПМ в умовах 

в’язкопружного та геометрично нелінійного деформування реалізовано у вигляді 

пакету програм на базі програмного комплексу «МІРЕЛА+», створеного під 

керівництвом В. В. Киричевського. 

На основі лінійної в’язкопружності отримані рівняння для розрахунку 

параметрів НДС порожнистого циліндра із ПМ під внутрішнім тиском Q та 

жорстким защемленням зовнішньої поверхні в умовах в’язкопружного 

деформування. Вираз у полярних координатах для переміщень з урахуванням 

релаксації лише модуля зсуву )(
~

pG  матиме такий вигляд: 
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повзучості (резольвента ядра релаксації R(t – τ)). 

Порівнювались переміщення, отримані чисельно при використанні 

традиційної та моментної схеми скінченного елемента з аналітичним розв’язком. 

З отриманих результатів можна помітити, що моментна схема має стійку 

збіжність при згущенні сітки дискретизації і дає більш прийнятні результати  

в порівнянні з традиційною схемою, наближаючи їх до аналітичних. Так в умовах 

пружного деформування похибка не перевищує 1%, а в умовах в’язкопружного 

деформування – 5%. 

У четвертому розділі наведено чисельний аналіз розрахунку параметрів 

НДС елементів промислових конструкцій, виготовлених із пористої гуми,  

в умовах в’язкопружного дформування (ВД) та в умовах геометрично 

нелінійного дформування (ГНД). 

Було розглянуто пористу гумову трубу (ПГТ) у вигляді порожнистого 

циліндра під внутрішнім тиском (рис. 1). Розміри труби: L=0,1 м – довжина, 

r1=0,005 м – внутрішній радіус, r2=0,015 м – зовнішній радіус, h=r2 – r1=0,01 м – 

товщина. Марка гуми – 51-1714, G0(0)=2,0  МПа і G∞(0)=1,1 МПа – миттєвий  

та тривалий модуль зсуву гуми, ѵ=0,49, Q=0,4 МПа – внутрішній тиск. Пружні 

характеристики пористої гуми визначалися методом самоузгодження для пор 

сферичної форми при 20-40% пористості р. Допустимі деформації стиснення  
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для елементів конструкцій із пористої гуми марки 51-1714 складають 10-25%  

від товщини h елемента. 

 

 

Рисунок 1 – Розрахункова схема пористої гумової труби під внутрішнім тиском 

 

В процесі деформування ПГТ прикладене навантаження (внутрішній  

тиск) є неконсервативним, тому при розрахунку параметрів НДС даної труби  

в умовах геометрично нелінійного деформування необхідно на кожному кроці  

за навантаженням перераховувати вузлові навантаження та коригувати  

граничні умови. Залежність нормальних напружень σ11 від пористості p  

при поточному радіусі r=0,0055 м представлені на рис. 2: 1 – лінійний 

розрахунок; 2 – навантаження розбито на 4 кроки; 3 – навантаження розбито  

на 8 кроків; 4 – навантаження розбито на 16 кроків. Залежності радіальних 

переміщень u1(t) точок внутрішньої поверхні циліндра від часу t для різної 

пористості p в умовах в’язкопружного деформування з використанням ядра 

релаксації Ю. М. Работнова представлена на рис. 3, з якого можна помітити, що 

основний вплив реологічних властивостей для даної марки пористої гуми 

відбувається у перші секунди деформування, а в подальший час практично не 

змінюється. Тому для аналізу параметрів НДС в умовах в’язкопружного 

деформування можна обмежитися відрізком часу [0; 1] секунди. 

 

  
    Рисунок 2 – Залежність нормальних       Рисунок 3 – Залежність переміщень 

напружень від пористості в умовах ГНД    від часу для ядра Ю. М. Работнова 

Був проведений чисельний аналіз параметрів НДС пористої гумової плити. 

Вихідні дані: довжина a=1,352 м, ширина b=0,63 м, товщина h=0,08 м, марка гуми – 

310, G0(0)=1,4 МПа і G∞(0)=0,9 МПа – миттєвий та тривалий модулі зсуву пористої 
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гуми, ѵ=0,49. Допустимі деформації стиснення для елементів конструкцій  

із пористої гуми марки 310 складають 5-25% від висоти (товщини) елемента,  

що становить 0,004-0,02 м. Тонова схема розподілу нормальних напружень σ11  

по товщині плити (рис. 4) дозволяє виявити область концентрації стисливих  

та розтягуючих напружень та простежити, як змінюється вигляд конструкції при 

деформуванні. Характер розподілу нормальних напружень σ11 в умовах геометрично 

нелінійного деформування з використанням методу самоузгодження для пор 

голкоподібної форми при пористості p=65% та навантаженні Q=28500 Па, яке 

розбивалося на 8 кроків, представлено на рис. 4. Досліджувався характер зміни 

величини осадки верхньої поверхні плити при 50-65% пористості p. На рис. 5 

представлена залежність переміщень від пористості в умовах в’язкопружного 

деформування при навантаженні Q=16700 Па. 

Розглянуті амортизаційні конструкції, однією з яких є пористий гумовий 

буфер (ПГБ), що використовують для амортизації кабіни ліфта, встановлюючи 

його в приямку ліфтової шахти. Вихідні дані: марка гуми – 2959, модуль 

об’ємного стиску, миттєвий та тривалий модулі зсуву матеріалу матриці пористої 

гуми відповідно G0(0)=1,76 і G∞(0)=0,74 МПа, ѵ=0,49. 

 

  

    Рисунок 4 – Розподіл нормальних           Рисунок 5  – Залежність переміщень 

      напружень за товщиною плити                    від пористості в умовах ВД 

                 в умовах ГНД 

Максимально допустима величина осадки для даного ПГБ із пористої  

гуми марки 2959 становить 0,06 м. Якщо при дуже великому навантаженні 

величина осадки перевищить допустиме значення, то амортизаційні та демпферні 

властивості ПГБ швидко ослабнуть. Визначався вплив реологічних  

властивостей пористої гуми на величину параметрів НДС ПГБ. Залежність 

величини осадки верхньої основи ПГБ від часу в умовах в’язкопружного 

деформування для різних методів визначення пружних характеристик ПМ  

з пористістю p=55% та навантаженням q=7000 Н представлена на рис. 6. 

Досліджувався вплив геометричної нелінійності на параметри НДС ПГБ. 

Залежність величини осадки від навантаження при використанні методу 

самоузгодження для пор голкоподібної форми з пористістю p=50%  

представлено на рис. 7: 1 – лінійний розрахунок; 2 – навантаження розбито  

на 2 кроки; 3 – навантаження розбито на 3 кроки; 4 – навантаження розбито  

на 4 кроки. 
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      Рисунок 6 – Розподіл осадки за        Рисунок 7 – Залежність осадки 

        висотою буфера в умовах ВД          від навантаження в умовах ГНД 
 

Визначались чисельно параметри НДС гумовометалевої сейсмоопори 

(ГМС) при наявності шарів із пористої гуми. Можливим розвитком ГМС  

є введення шарів з пористої гуми, що дозволяє варіювати жорсткісними 

характеристиками і знизити матеріаломісткість конструкції. 

На рис. 8 приведена розрахункова схема комбінованого гумового шару:  

1, 3 – пориста гума, 2 – суцільна гума; R – радіус сейсмоопори, h  – висота 

гумового шару, h1=h2=0,25h, P – розподілене поверхневе навантаження,  

q – зсувне зусилля. ГМС знизу спирається на абсолютно жорстку основу. Бічна 

поверхня вільна від защемлень і навантажень. Вихідні дані: радіус R=0,2 м, 

висота h=0,12 м, h1= h2=0,03 м, миттєві та тривалі модулі зсуву матеріалу матриці 

для гуми марки 51-1562 – G0(0)=0,78 і G∞(0)=0,51 МПа, для гуми марки  

51-1714 – G0(0)=2,0 і G∞(0)=1,1 МПа, навантаження P=0,8 МПа та q=50 кН, ν=0,49. 

На рис. 9 представлена тонова схема розподілу нормальних напружень 

σ11(t) за висотою гумового шару ГМС в умовах в’язкопружного деформування  

у момент часу t=1 секунді при пористості p=55%. Залежність переміщень u1(t) від 

часу на верхній поверхні ГМС представлена на рис. 10. Слід зазначити, що осадка 

суцільної ГМС із гуми марки 51-1562 практично збігається з осадкою ГМС  

із гуми марки 51-1714 з пористими шарами (p=50-55%). Таким чином, варіюючи 

пористими шарами та марками гуми, можна отримати ряд ГМС з практично 

однаковими жорсткісними характеристиками. 

 

 
1, 3 – пориста гума, 2 – суцільна гума 

Рисунок 8 – Розрахункова схема гумового шару ГМС 
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 Рисунок 9 – Розподіл нормальних      Рисунок 10 – Залежність  

       напружень по висоті ГМС        переміщень від часу 

 

ВИСНОВКИ 

Основні результати дисертаційного дослідження підходів до визначення 

параметрів напружено-деформованого стану пористих матеріалів в умовах 

в’язкопружного та геометрично нелінійного деформування сформульовані 

наступним чином: 

1. вперше на основі моментної схеми скінченного елемента побудована 

матриця жорсткості лінійного паралелепіпедного скінченного елемента для 

пористого матеріалу; 

2. набули подальшого розвитку підходи до моделювання в’язкопружного 

деформування конструкцій із пористих матеріалів на основі спадкової теорії 

Больцмана-Вольтерра; 

3. набули подальшого розвитку підходи до врахування реологічних 

властивостей пористих матеріалів з використанням моментної схеми скінченного 

елемента; 

4. набув подальшого розвитку підхід на основі моментної схеми 

скінченного елемента до описання геометрично нелінійного деформування 

пористих матеріалів; 

5. вперше в аналітичному вигляді отримано розв’язання задачі про 

деформацію порожнистого циліндра з пористого матеріалу з урахуванням 

реологічних особливостей матеріалу; 

6. на основі запропонованої матриці жорсткості розроблено пакет 

прикладних програм для визначення параметрів напружено-деформованого стану 

конструкцій із пористих матеріалів; 

7. проведено апробацію запропонованих підходів до визначення 

параметрів напружено-деформованого стану пористих матеріалів на основі 

моментної схеми скінченного елемента шляхом співставлення отриманих 

чисельних розв’язків з відомими аналітичними розв’язками для наступних 

конструкцій: жорстко защемлена по контуру кругла плита, консольна балка, 

порожнистий циліндр під внутрішнім тиском з жорстким защемленням 

зовнішньої поверхні; 
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8. досліджено параметри напружено-деформованого стану таких 

конструкцій: пористої гумової труби, пористого гумового буфера, пористої 

гумової плити та гумовометалевої сейсмоопори при наявності шарів із пористої 

гуми. Проведено аналіз отриманих результатів. 
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вычислительной механике и современным прикладным программным системам: 

Материалы конф. 22-31 мая 2013 г. – М.: МАИ-ПРИНТ, 2013. – С. 319-320. 

15. Гребенюк С. М. Визначення напружено-деформованого стану гумової 

труби в умовах нелінійного деформування / С. М. Гребенюк, В. З. Юрєчко, 

Г. А. Бова // Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, 

виробництві та освіті – 2013. Вып. 2. Том 3. – С. 29-37. 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Юрєчко В. З. Напружено-деформований стан пористих еластомерних 

матеріалів в умовах нелінійного деформування. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. 

Запорізький національний університет Міністерства освіти і науки України, 

Запоріжжя, 2015. 

Дисертаційне дослідження присвячено чисельному аналізу параметрів 

напружено-деформованого стану елементів інженерних конструкцій із пористих 

еластомерних матеріалів в умовах в’язкопружного та геометрично нелінійного 

деформування. 

Для розрахунку параметрів напружено-деформованого стану пористих 

еластомерних елементів конструкцій була побудована матриця жорсткості 

лінійного паралелепіпедного скінченного елемента на основі моментної схеми. 

Вперше отримано аналітичний розв’язок задачі про в’язкопружне деформування 
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порожнистого циліндра з пористого матеріалу під внутрішнім тиском. 

Представлений підхід до врахування в’язкопружного (на основі спадкової теорії 

Больцмана-Вольтерра) і геометрично нелінійного деформування пористих 

еластомерних матеріалів на основі моментної схеми скінченного елемента. 

Проведено розрахунок нелінійних параметрів напружено-деформованого 

стану пористої гумової труби, пористого гумового буфера, пористої гумової 

плити, гумовометалевої сейсмоопори, що має шари із пористої гуми. 

Ключові слова: пористість, пористий еластомерний матеріал, моментна 

схема скінченного елемента, реологічні властивості, в’язкопружна поведінка, 

геометрично нелінійне деформування. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Юречко В. З. Напряженно-деформированное состояние пористых 

эластомерных материалов в условиях нелинейного деформирования. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.02.04 – механика деформированного 

твердого тела. Запорожский национальный университет Министерства 

образования и науки Украины, Запорожье, 2015. 

Диссертационное исследование посвящено численному определению 

параметров напряженно-деформированного состояния элементов инженерных 

конструкций из пористых эластомерных материалов в условиях вязкоупругого  

и геометрически нелинейного деформирования. 

Приведен обзор исследований, посвященных различным методам решения 

задач механики деформируемого твердого тела для пористых материалов. Особое 

внимание в обзоре уделено работам, в которых решение нелинейных задач было 

получено с применением численных методов, в частности метода конечных 

элементов. 

На основе наследственной теории Больцмана-Вольтерра впервые получено 

аналитическое решение задачи вязкоупругости для полого цилиндра из пористого 

материала под внутренним давлением и жестким защемлением внешней 

поверхности. Для расчета параметров напряженно-деформированного состояния 

пористых эластомерных элементов конструкций была построена матрица 

жесткости линейного параллелепипедного конечного элемента на основе 

моментной схемы, учитывающей как особенности пористых эластомерных 

материалов, так и ряд недостатков традиционного МКЭ. 

Представлен подход к решению задач вязкоупругости для пористых 

эластомерных материалов с использованием определяющих уравнений 

наследственной теории Больцмана-Вольтерра, а также задач в геометрически 

нелинейной постановке. С помощью модифицированного метода Ньютона-

Канторовича построен итерационный процесс определения вектора 

дополнительной нагрузки, на каждом шаге которого по времени или по нагрузке 

использовалась моментная схема конечного элемента. 
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На основе предложенных подходов к определению параметров 

напряженно-деформированного состояния пористых эластомерных материалов  

в условиях вязкоупругого и геометрически нелинейного деформирования создан 

пакет прикладных программ в рамках программного комплекса «МІРЕЛА+»,  

с использованием которого найдены параметры напряженно-деформированного 

состояния элементов промышленных конструкций (пористой резиновой трубы, 

пористого резинового буфера, пористой резиновой плиты, резинометаллической 

сейсмоопоры, имеющей слои из пористой резины). 

Ключевые слова: пористость, пористый эластомерный материал, 

моментная схема конечного элемента, реологические свойства, вязкоупругое 

поведение, геометрически нелинейное деформирование. 

 

ABSTRACT 

 

Yuriechko V. Z. Stress-strain state of porous elastomeric materials in nonlinear 

deformation. – Manuscript. 

Thesis for Ph. D. in Physics and Mathematics (Candidate of Physical and 

Mathematical Sciences), Speciality 01.02.04 – Mechanics of the Deformed Solid. – 

Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya, 2015. 

Thesis is devoted to numerical investigation of the characteristics of the stress-

strain state of the elements of mechanical systems of porous elastomeric materials in a 

viscoelastic and geometrically nonlinear deformation. 

It has been received an analytical solution of the problem of viscoelastic 

deformation of a hollow cylinder of porous material under internal pressure. 

It has been built stiffness matrix parallelepiped linear finite element based on the 

moment scheme for calculating the parameters of the stress-strain state of the porous 

structure elements. 

Presented approach to the account of a viscoelastic (based on Boltzmann-

Volterra hereditary theory) and geometrically nonlinear deformation of porous 

elastomeric materials based on the moment scheme of finite element. 

It is calculated the parameters of nonlinear stress-strain state of the elements of 

mechanical structures of porous elastomeric materials. 

Key words: porosity, porous elastomeric material, moment scheme of finite 

element, rheological behavior, viscoelastic deformation, geometrically nonlinear 

deformation. 
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