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Wulkanizowane
niewulkanizowane płyty odporne
na niskie temperatury

Arkusz 19

,
Zamiast')
Grupa katalogowa X 63')

.

Przedmiot norm,y. Przedmiotem normy są płyty
gumowe wulkanizowane odmiany W i pły ty niewulkanizowane odmi any N odporne na temperaturę _50 oC,
stosowane g łównie j ako podkładki i uszczelki.
'I .

5. Wymagania fizyczne d oty czące gumy stosowanej
do produkcji płyt - wg tablicy.
Odmiana
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płyty

BN-?3/
Okreś lenia

2.

6616-14
ark. 01

- wg BN-73/6616-14 ark. 01.

3. Przykład óznaczenia płyty gumowej wulkanizo.wanej odpornej na ni skie temperat ury bez przekła
dek tkaninov~ch o grub o ś ci 5 mm:
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6. Cechowanie - wg BN-73/6616-14 ark. 03.
PŁYTA

GUM0\7A

ODPORłfA

7. Pakowanie. przechowywanie i transport
wg
BN-73/6616-14 ark. 04. Okres przechowywania płyt
odmiany N nie powinien prze krac zać 1,5 miesiąca.

NA NISKIE TElvIPERATURY W-5

BII-73/6616-14 ark. 19

4 . Wymiary i wygląd
6616-14 ark. 02 .

zewnętrzny

8 . Pobieranie próbek i ocena partii - wg BN- 73/

wg

BN-73/

6616-14 ark. 05.

9. Badania - wg BN-73/6616-14 ark. 06. Do

badań

sprawdzanie wyglądu zewnętrzne
go, wymiarów, twardości oraz te mperatury kruchoniepełnych należy

1) BN-68/6616-07

dla odmiany D w zakresie

charaktery-

śc i.

fizyczne gumy gwarantuje
wytwórca
na podstawie badań wykonywanych w toku produkcji.

styki technicznej ,

W łaściw oś ci

2)SY1IIliole wg S·IIW : 1373-32 i 1373-33.

KONI E C

INFORMACJE DODATKOWE

0
b) płyty po twardośui 60 Sb odporne na działanie tempeo
ratury -50 C oraz innych czynnik6w wg ~N-73/6616-14~.21.
J. Norm: zagraniczne

1. I s totne zmiany w stosunku do BN-68/6616- 01
a) wprowadzono odmianę płyt niewulkan:1z_e.n:rch,
b) zmieniono wskaźniki ~izykomechaniczne gumy,
c) wprowadzono jednostki SI.
2.

Pły ty

odporne na niskie temperatury

ora~
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0
a) płyty o twardo ści 50 Sb odporne na działanie 01ej6w
o
i benzyny oraz temperatury -40 C wg BN, 73/6616-14 ark. 13,.
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4. Wydanie 2 - stan aktualD1: sierpień 1980 - wprowadzono w P. 5 (tablica) jednostki miar
Układu Jednostek (SI)~

MiędzynarOdowego

Zjednoczenie Przemysłu Gumowego "Stomil"
Ustanowiono przez Naczelne go Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego "Stomil" dnia 15 czerwca 1973 r.
lako normo obOW iąz ująca w zakresie produkcji i obrolu od dnia 1 stycznia 1974 r.
(Dz. Norm. i Miar nr31/1973 poz. 98)

Wydanie 2
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJ NE

"
Druk . Wyd . Norm. W-wa , Ark. wyd . 0,15

Nakł .

200 + 22 Z am . 2669 / 80

Cena

zł

1,80

