UKD 678."6

NORMA BRANlOWA

BN-67
6037-05

KAUCZUKI

Regenerat z opon

Zamiast
RN-60/ MPCh-1660
Grupa kafalogowa 106/

1 . WSm

1.1. Przedmiot normy . Przedmiotem normy jest regenerat otrzymywany z calych.opon .
1.2. Określenia. Regenerat jest produktem otrzymanym z mieszanych opon samoch~
przy zastosowaniu oleju talowego z dodatkiem plastyfikatora naftowego B i P.
1.3. Normy związane
PN-71 / C-04 205 Guma. Oznaczanie własnoś c i mechaniczny ch przy rozciąganiu
PN-G9/C-04215 Guma . Oznaczanie g ę sto śc i
?N- 74/ C- 04219 Guma. Badania chemiczne . Oznaczan i e za wartośći ekstrakt6w
PN-67/C-04240 Guma. Oznaczanie zawarto ś ci napełniaczy mineralnych metodą spopielenia
PN-66/C-04287 Guma. Oznaczanie plasty czno ści i odprężenia elastycznego metodą ścis
kania do stałego odkształcenia za pomocą aparatu typu Continent al
PN- 75/C-94099 Wyroby gumowe. Wytyczne przechowywania
BN- 66/6037-01 Regenerat kauczuku. Metody badań
2.

POD ZIAŁ

I OZNACZENIE

20 1. Rodzaje. Regenerat produkuje się w dwóch rodzajach oznaczonych symbolami:
MO-o~ 1 - regenerat nie zawi erający pozostałośc i porafinacyjne j,
MO-o-2 - regenerat zawierając y pozostałość po~cy jną.
2. 2.
cyjnej:

Przykład

oznaczenia regeneratu z opon nie
REGENERAT MO-o-1

zawie rając ego poz ostałoś ciporaiina

BN-67/6037-05

3. WYMAGANIA
3.1. Wymagania ogólne
3.1.1.
ło żo nemu

Wygląd zewnę trzny

regeneratu powinien

odpo wia dać

wzorcowi jednorazowo przeG-

przez producenta .

3.1 .2 . Barwa. Regenerat z opon produkuje

się

o zabarwieniu czarnym.

Zjednoczenie Przemysłu Gumowego
U stanow iono przez Dyrektora Zjednoc zeni a Przemysłu Gumowego dnia 4 listopada 1967 r.
jako normo obowiązująco w zak res ie p rodukcji od dnia 1 lipca 1968 r.
(Mon.
Wydanie 2

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE

Pol.

nr

27/1968

poz.

185)

Druk. Wyd. Norm. W-wo. Ark. wyd. 0 )40 Nak1.100 , + 23 Zam. 4,47 /81

Cena zl 3.60

BN-6?/603?-05
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3.2. Wymagania szczegółowe
3.2.1. Wymagania chemiczne - wg tabl. 1.
Tablica 1
Rodzaje

Wymagania
a)

Zawartość

MO-o-1

MO-0-2

18

19

16

18

substancji rozpuszczal nych w acetonie, %,

najwyżej

b)

Zaw artość napełniac zy ,

c)

Zawarto ść

d)

Z awartoś ć w ęglo wodoru

wilgoci i

%, co najmniej
lotnych , %,

ciał

kauczuku, %, co najmniej

3.2.2. Wymajtania fizyczne - wg tabl.

,

1,0

na jwyż ej

1 2
48

48

2~

Tablica. 2

-

Wymagania

a)

d)

Wydłużenie

i

MO-o-1

elastyczne metodą
ściskania do stałego odkształcenia za pomocą
aparatu t y,:) u Continental, w granicach
b) Gęstość, g/cm3
c) Wytrzymałość na rozciąganie, kG/cm 2 , co najmniej
Plastyczność

2~2.

MO-0-2

odprężenie

względne

p rzy zerwaniu, %, co

1200/50-:- 700/2D 1200/50-:700/20

1,18 ±Os03

1,18 ±o, 03

45

40

naj-

mniej
~.2.3 .

- 1

Rodzaje

Skła d mieszank~

300

II

250

- zgodny z BN-66/6037-01 tapl. 2, t yp a, nr przepisu 2.

System ce chowania

3.3.1. Umiejscowienie cechowania . Cechowanie w postaci barwnych pasków farby należy umieszczać na obu najmniej szych bocznych powierzchniach płyt lub bocznych powierzchniach wałka.
2.3.2.
na

sześć

powierzchni.
równych odci nków.
Podział

Powierzchnię płyty

lub

wałka

pod cechowanie dzieli

3.3. 3. Umiejscowienie barw w postaci barwnych pasków farby. Barwne
kolejno na nieparzyste. odcinki otrzymane z podziału wg 3.3.2~
3.4. Cechowanie. Regenera t z opon cechuje się w
regenerat MO-o-1
czerwona-czerwona,
regenerat MO-o~2
czerwona-czerwona-żółta .

paski

następującym układzie

si ę

.,

nanosl.C

barw:

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
4.1 . Pakowanie. Regenerat wysyłany jest luzem bez opakowania w płytach o wadze 20
. 30 kg. W przypadku eksportu pakowanie i cechowanie każdorazowo należy uz godnić z
eksporterem.
4.2. Przechowywanie. Regenerat

należy przechowywać

zgodnie z PN-75/C-94099.

BN-67/6037-05
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4.3. Transport . Regenerat należy przewozić krytymi środkami transportu zabezpieczając go przed substancjami szkodliwie działającymi na regenerat, zanie czyszczeniami mechanicznymi i zawilgoceniem.

5. BADANIA
5.1. Rodzaje badań
a) oględziny zewnętrzne,
b) oznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych w acetonie,
c) oznaczanie zawarto ści napełniaczy,
d) oznaczanie zawartości wi lgoci i ciał lotnych,
e) oznaczanie zawartości węglowodo ru kauczuku,
f) oznaczanie plastycz no ści i o dprężenia elastycznego,
g ) oznaczanie gęstości ,
h) oznaczanie wytrzymałości p rzy zerwaniu,
i) oznac zanie wydłużenia względnego przy zerwaniu.
Badanie wg 5.1 e) należy wykonać przy okresowej kontroli produkcji, która
być wykonana co najmniej raz na mi esiąc.

powinna

5.2 . Pobieranie próbek
5.2.1. Liczność próbek.Próbki do badań partii regeneratu należypobrać z płyt lub wałków
wg BN-66/6037-01 tabl. 1.
Z każdej płyty lub wałka wybranych do badań wyciąć próbkę przez całą jej grubość °
masie 200 g .
5.2.2. Przygotowanie śremli ej próbki do
konać zgodnie z BN-66/6037- 01 p. 2.2 .1 .
5.2.3. Przygot owanie próbek do

badań

badań

chemicznych i

fizycz~ych należy

wy-

fizyczny ch

5.2.3.1. Przygotowanie mieszanki. Ze średniej próbki przygotowanej wg 5.2.2 należy
sporząd zić miesz ankę o składzie i w ilościach wagowych zgodnych z 3.2.3
na walcarce
opisanej w 5.2.3. 4 o temperaturz e walców 20 ";- 25°C. Mieszankę należy wykonać zgodnie z
BN-66/6037-01 p. 2 .2.4 tab l . 5. Sporządzona w ten sposób mieszanka powinna "odpoczywać"
co najmniej 6 godz w temp eraturze 20 ±50C.
5. 2 . 3 . 2. Wulkanizowanie mies zanki nal e ży wykonać zgodnie z BN-66/6037-01 p. 2.2.5.
Mieszankę wulkani zuje si ę w następujących odcinkach czasu: 20, 25, 30 min w temperaturze 143+2 oC.
W przypadku gdy płyty wul kanizowane w ciągu 25 min oraz krążki wulkanizowane w cią
gu 25 min odpo wiadają wymaganiom normy, wulkanizacji w pozostałych odcinkach czasu nie
przeprowadza się •
.5.2~3 .3.

"Odpoczynek wulkanizatu"- zgodnie z BN-66/6037-01 p. 2.2.5.

5 .2.3.4 . Urządzenia stosowane do przygotowania próbek do badań fizycz~ych~zgodnie z
BN-66/6037-01 p. 2.2.7.

jąc

5.3. Opis

badań .

5.3.1.

regeneratu
wykonania z wzorcem.

Oględziny zewnętrzne

zgodność

należy wykonać

nieuzbrojonym okiem, sprawdza-

5.3.2. Oznaczanie zawartośc,i substanc ji rozpuszczalnycl} w acetonie
próbce pobranej wg BN-66/6037-01 p. 2.2.2 zgodnie z PN-74/C-04219.
5.3.3. Oznaczanie zawartości napełniaczy
6037-01 p. 2.2.2 zgodnie z PN-67/C-04240.

należy wykonać

należy wykonać'na

na próbce pobranej wgBN-66/
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5.3.4. Oznaczanie zawartości wilgoci i ciał lotnych
p. 2."5.8 na próbce pobranej zgodnie z p. 2.2.2.
5."5.5. Oznaczanie
6037-01 p. 2.3.15.

zawartości węglowodoru

kauczuku

należy wykonać

należy wykonać

wg

BN-66/~-01

zgodnie z

BN-66/

5."5.6. Oznaczanie plastyczności i odprężenia elastycznego za pomocą aparatu typu
Continental należy wykonać na próbce pobranej wg BN-66/60"57-01 p. 2.2."5
zgodnie z
PN-66/C-04287.
5.3.7. Oznaczanie
C-04215.

gęstości

mieszanki zwulkanizowanej

należy wykonać

zgodnie z PN-69/

5.3.8. Oznaczanie w;ztrzymalości przy zerwaniu mieszanki zwulkanizowanej
konać zgodnie z PN-11/C-04205.

należy

wy-

5."5.9. Oznaczanie wydłużenia względnego przy zerwaniu mieszanki ZWUlkanizowanej należy wykonać zgodnie z PN-11/C-04205.
5.4. Ocena Wyników

badań

5.4.1. Partia dobra. Partię regeneratu należy uznać za
kich badań wyszczególnionych w 5.1 były dodatnie.
5.4.2. Partia niedobra. Partię należy
badań wyszczególniony w 5.1 był ujemny.

uznać

za

dobrą,

niedobrą,

jeżeli

jeżeli

wyniki

wszy~

którykolwiek wynik

w przypadku negatywnego Wyniku badań. W przypadku negatywnego
v~niku badań przynajmniej jednego z obowiązujących oznaczań
badanie to należy powtó~
r zyć na podwójnej liczbie próbek. Gdy wyniki powtórzonego badania odpowiadają wymaganiom normy, partię uważa się za zgodną z normą.
Regenerat nie odpowiadaijący wymaganiom nor.my może być wysłany po uprzednim wyraże
niu zgody przez odbiorcę.
5 . 4.3.

Postępowanie

5 G5. Zaświadczenie wytw6rcy o Wynikach badań. Do każdej ilości wy syłanego regene~
tu wytwórca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie z wynikami badań wykonanych w toku
produkcji, stwierdźających zgodność tych wyników z wymaganiami wg 5.1.
Wyniki tych sprawdzeń powinny być dodatnie.
KONIEC

INFORMACJE
W~da nie

? - stan aktualny:

styczeń

DODATKOWE

1981 - uaktualniono normy

związane.

