Warunki Techniczne
Bydgoskie Zakłady
Przemysłu
Gumowego
„Stomil” S.A.

WT - 26/11/BZPG
Zamiast:

Płyty gumowe

WT – 26/10/BZPG
WTE-4/99/BZPG
WTE Spah-4/99//BZPG

Stron:4
Strona:1

1. Przedmiot i zakres Warunków Technicznych.
Warunki te, określają rodzaje, charakterystykę, wymagania i metody badań płyt gumowych, z lub bez
przekładek tkaninowych, przeznaczonych do wyrobu podkładek i uszczelek pracujących statycznie w stanie
nierozciągniętym.
2. Rodzaj i charakterystyka płyty.

Rodzaj płyt
SBR
SBR/BR
SBR/NR/BR
SBR/NR

NBR

Charakterystyka płyt
Płyty gumowe ogólnego przeznaczenia,
Płyty przeznaczone do pracy w środowisku
obojętnym (obojętne roztwory wodne) w tym także
płyty o podwyższonych parametrach
fizykomechanicznych, trudnościeralne. Płyty te, nie
są odporne na warunki atmosferyczne, ozon.
Max. temp. pracy 70°C.
Płyty gumowe olejoodporne
Płyty o dużej odporności na olej nr 3 (IRM 903), w
tym płyty odporne na olej transformatorowy oraz o
dobrej odporności na paliwo Diesla, płyty o dobrej
odporności na starzenie cieplne. W zależności od
wymagań klienta oferujemy płyty o obniżonej
odporności na olej nr 3 (IRM 903) bądź średniej
odporności na olej nr 2 (IRM 902), a także płyty o
podwyższonej odporności na benzynę 95 i 98 okt..
Max. temp. pracy 100°C.

3. Wygląd zewnętrzny.
Barwa płyty - czarna, z wyjątkiem płyt przeznaczonych do kontaktu z żywnością i wodą pitną o barwie
kremowej i płyt „para blond” o barwie miodowej oraz płyt jednobarwnych bądź dwubarwnych
(marmurkowych). Nie stosujemy palety barw RAL w związku z tym kolor jednej partii
produkcyjnej może nieznacznie odbiegać od innej partii produkcyjnej. Powierzchnia płyt jest
obustronnie gładka, na życzenie klienta może być z odciskiem tkaniny na jednej lub obu powierzchniach.
Na powierzchni płyt dopuszcza się obecność środka antyadhezyjnego, zabezpieczającego płytę przed
sklejeniem oraz wykwity wosków anty ozonowych.
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4. Wymagania dotyczące mieszanek gumowych przeznaczonych do produkcji płyt.
Parametry i wymagania dotyczące mieszanek gumowych stosowanych do produkcji płyt ciągłych określają
Warunki Techniczne BZPG „Stomil” S.A. na przedmiotowe mieszanki tj. dotyczą takich parametrów jak:
gęstość, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie w chwili zerwania, trwałe odkształcenie przy ściskaniu,
temperatura kruchości.
5. Badanie wyrobu gotowego.
I. Ocena wizualna:
ocenie podlega zgodność jakości powierzchni z jakością określoną przez wymagania dotyczące
powierzchni płyt (pkt 11).
II. Badanie wytrzymałości połączenia gumy z tkaniną:
wytrzymałość połączenia gumy z tkaniną dla płyt powinna wynosi nie mniej niż 0,8 kN/m.
III. Pomiar twardości:
pomiar twardości płyt obustronnie gładkich o grubości do 2 mm włącznie, należy wykonać metodą
składania płyty tj. minimalna grubość płyty powinna wynosić 3 mm
twardość płyt z odciskiem tkaniny jest deklarowana na podstawie twardości mieszanki gumowej
pomiar twardości płyt z przekładką tkaninową może wykazywać odchyłkę większą niż dopuszczalna
dla gumy o +5°Sh.
IV. Sprawdzenie wymiarów:
zgodność wymiarów z wymiarami standardowymi i ich tolerancjami lub wymiarami uzgodnionymi
z odbiorcą.
Pomiar grubości płyty wykonujemy przy użyciu grubościomierzy talerzykowatych (średnica talerzyka min
10mm) w trzech miejscach płyty w odległości min 20 mm od brzegu płyty i przyjmujemy średnią
arytmetyczną z trzech wyników.
6. Skład i liczność partii. Pobieranie próbek.
Partia wyrobu powinna zawierać płyty tego samego rodzaju i o tych samych wymiarach.
Próbki do badań dla płyt ciągłych należy pobierać w sposób losowy w ilości: 2 sztuki próbek wycinanych przy
wielkości partii do 35 sztuk i w ilości 4 sztuk próbek wycinanych z 4 płyt dla partii w wielkości przekraczającej
35 sztuk.
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7. Wymagania dotyczące powierzchni płyty.

Określenie błędu

pęcherze
wgłębienia, wypukłości,
sfałdowania powierzchni
wyciągu gumowego
wtrącenia ciał obcych
niesymetryczne
rozmieszczenie przekładek

Wielkości niedopuszczalne na 1 m2 płyty
a) w liczbie ponad 15 dla płyt SBR/CR oraz EPDM i
powierzchni ponad 150 mm2
b) w liczbie ponad 10 dla pozostałych płyt i
powierzchni ponad 100 mm2
o wysokości lub głębokości ponad zakres tolerancji
grubości płyt
a) wtrącenia ciał metalowych,
b) wtrącenia ciał niemetalowych w ilości ponad 3, o
średnicy ponad 5 mm
ponad 20% od osi symetrii płyty

8. Normy powołane.
Norma Oznaczenie
PN- 80/C-04238 Guma. Oznaczanie twardości wg metody Shore`a.
PN- ISO 37 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych przy
rozciąganiu.
PN-97/C-04255 Guma. Oznaczanie elastyczności wulkanizatów przy odbiciu metodą Schoba.
PN-ISO 815 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie odkształcenia trwałego po ściskaniu w
temperaturze otoczenia, podwyższonej lub niskiej.
PN-ISO 188 Guma lub kauczuk termoplastyczny. Badanie przyspieszonego starzenia i odporności na
działanie ciepła.
PN-ISO 4649 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie odporności na ścieranie za pomocą
aparatu z obracającym się bębnem.
PN-ISO 812 Guma. Oznaczania kruchości w niskiej temperaturze.
PN-ISO 2781 Guma. Oznaczanie gęstości.
PN-ISO 1817 Guma. Oznaczanie odporności na działanie cieczy.
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Tabela nr. 1
Płyty gumowe ciągłe ogólnego przeznaczenia.
Parametry płyt gumowych SBR
Symbol Twardość Gęstość
mieszanki
°Sh
(g/cm3),
max

CME

75+/_5

Wytrzymałość
na rozciąganie
(MPa), min

Wydłużenie w
chwili
zerwania
(%), min

5

150

1,45

Trwałe odkształcenie Temperatura
przy ściskaniu
kruchości
o 25% lub * 15% lub
(°C), max
**10%
(22h, 70°C), (%), max
25

-30

Tabela nr 2.
Płyty gumowe ciągłe olejoodporne.
Parametry płyt gumowych olejoodpornych NBR.
Parametry płyty gumowej o podwyższonej odporności na benzynę 95 okt. i 98 okt. Warunki badania –
24h/23°C.
Symbol Twardość Gęstość Wytrzymałość
Wydłużenie w
Trwałe odkształcenie Temperatura
mieszanki
°Sh
(g/cm3), na rozciąganie
chwili
przy ściskaniu
kruchości
max
(MPa), min
zerwania
o 25% lub * 15% lub
(°C), max
(%), min
**10%
(22h, 70°C), (%), max
CUON

65+/_5

1,35

5

* * odkształcenie przy ściskaniu o 25%, 22h/ 100 °C

200

**60

-30

