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Sposób wytwarzania wykładzin kołowrotów i bębnów napędowych polegający na wytwarzaniu 
mieszaniny z poli(chlorku winylu), ftalanu dwubutylu, kopolimeru butadienowo-nitrylowego, polimeru 
chloroprenowego, żywicy fenolowej, tlenku cynku, siarki, N-cykloheksylo-2-benzotiazylosulfenamidu,
a następnie poddaniu jej formowaniu i dwuetapowej wulkanizacji, znamienny tym, że sporządza się 
najpierw mieszaninę wstępną składającą się z poli(chlorku winylu) emulsyjnego w ilości 23,59 części 
wagowych oraz ftalanu dwubutylu w ilości 5,89 części wagowych, którą leżakuje się przez 24 h
w temperaturze otoczenia, a następnie dodaje się do niej kopolimer butadienowo-nitrylowy w ilości 
23,59 części wagowych oraz polimer chloroprenowy w ilości 4,52 części wagowe, po czym mieszankę
poddaje się ujednorodnianiu, z kolei sporządza się mieszankę właściwą wprowadzając następujące 
składniki podane w częściach wagowych: sadzę acetylenową - 14,74, krzemionkę koloidalną - 20,64, 
stearynę - 0,58, żywicę fenolową - 1,76, tlenek cynku - 1,76, N-2-aminoetylo-3-aminopropylo-trime-
toksysilan - 1,17, 2,6-di-tert-butylo-4-metyl - 0,44, siarkę - 0,88 oraz N-cykloheksylo-2-benzotiazylosul-
fenamid - 0,44, a otrzymaną mieszankę formuje się i poddaje się dwustopniowej wulkanizacji. 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania wykładzin kołowrotów i bębnów napędowych 

znajdujących zastosowanie w urządzeniach wyciągowych, zwłaszcza w górnictwie. 
Znany z polskiego opisu patentowego nr 138 513 sposób wytwarzania z elastomerów wykładzin 

kół pędnych polega na tym, że sporządza się mieszaninę składającą się z następujących składników 
podanych w częściach wagowych: 

kopolimeru butadienowo – nitrylowego  25,98, 
poli(chlorku winylu)    25,98, 
tlenku krzemu     23,62, 
polimeru poliuretanowego     3,94, 
fosforanu trójkrezolu      5,51, 
ftalanu dwubutylu      4,72, 
kwasu stearynowego      0,47, 
żywicy fenolowej       3,94, 
żywicy kumaronowo – indenowej     1,58, 
stearynianu kadmu      0,47, 
tlenku cynku       1,97, 
fenylo-β-naftyloaminy      0,24, 
disiarczku tetrametylo-tiuramu     0,08, 
merkaptobenzotiazolu      0,24, 
difenyloguanidyny      0,47, 
oraz siarki       0,79. 
Mieszaninę formuje się w matrycy i poddaje dwuetapowej wulkanizacji, polegającej na przetrzy-

maniu w niej mieszaniny w temperaturze 368 - 378 K przez 50 sekund na jeden milimetr grubości 
wykładziny, a następnie podgrzewa do temperatury 438 - 443 K przez 140 minut przy grubości wykła-
dziny 35 milimetrów. Czas tego podgrzewania przedłuża się o 50 sekund na każdy dalszy milimetr 
grubości wykładziny. 

Ponadto znany jest z polskiego opisu patentowego nr 174 662 sposób wytwarzania wykładzin 
kół pędnych z elastomerów, który polega na tym, że sporządza się mieszaninę wstępną składającą się 
z następujących składników podanych w częściach wagowych: 

poli(chlorku winylu)    28,438, 
ftalanu dwubutylu      5,172, 
stearynianu kadmu      0,517, 
kopolimeru butadienowo-nitrylowego  28,438, 
tlenku cynku       2,154, 
fenylo-β-naftyloaminy      0,258, 
żywicy kumaronowo-indenowej     1,723, 
i kauczuku izoprenowego      4,308, 
po czym mieszaninę leżakuje się przez 24 h w temperaturze pokojowej. Następnie do miesza-

niny wstępnej dodaje się następujące składniki podane w częściach wagowych: 
tlenek krzemu     23,841, 
żywica fenolowa       1,854, 
siarka        2,119, 
N-cykloheksylo-2-benzotiazylosulfenamid    0,582, 
disiarczek tetrametylotiokarbamylu    0,079. 
Otrzymaną mieszaninę formuje się w matrycy i poddaje dwuetapowej wulkanizacji. 
Sposób, według wynalazku, polega na tym, że sporządza się mieszaninę wstępną składającą 

się z poli(chlorku winylu) emulsyjnego w ilości 23,59 części wagowych oraz ftalanu dwubutylu w ilości 5,89 
części wagowych, którą leżakuje się przez 24 h w temperaturze otoczenia. Następnie do mieszaniny 
wstępnej dodaje się kopolimer butadienowo-nitrylowy w ilości 23,59 części wagowych oraz polimer chloro-
prenowy w ilości 4,52 części wagowe, po czym mieszankę poddaje się ujednorodnianiu. Z kolei sporządza 
się mieszankę właściwą wprowadzając następujące składniki podane w częściach wagowych: 

sadzę acetylenową    14,74, 
krzemionkę koloidalną    20,64, 
stearynę      0,58, 



 PL 197 664 B1 3

żywicę fenolową     1,76, 
tlenek cynku     1,76, 
N-2-aminoetylo-3-aminopropylotrimetoksysilan     1,17, 
2,6-di-tert-butylo-4-metyl    0,44, 
siarkę      0,88, 
oraz N-cykloheksylo-2-benzotiazylosulfenamid     0,44. 
Otrzymaną mieszankę formuje się w matrycy i poddaje się dwustopniowej wulkanizacji. 
Uzyskana, sposobem według wynalazku, wykładzina charakteryzuje się dużą dokładnością żąda-

nych wymiarów geometrycznych, zwiększoną odpornością na ścieranie i na wysokie temperatury. Ponadto 
wykładzina jest trudnopalna, a w czasie pracy kołowrotów lub bębnów odprowadza ładunki elektryczne. 

Średnie wartości własności fizyko-chemiczne wynoszą: 
wytrzymałość na rozciąganie   18,2 MPa 
wydłużenie względne po zerwaniu  170 % 
wydłużenie trwałe    12 % 
twardość w stopniach Shore′a    95 ShA 
czas palenia i żarzenia    3,1 sekund 
rezystancja powierzchniowa   1,42 107 Ω 
P r z y k ł a d 
Do poli(chlorku winylu) emulsyjnego w ilości 23,59 części wagowych dodaje się ftalan dwubutylu 

w ilości 5,89 części wagowych i składniki te miesza się w temperaturze otoczenia przez 30 minut. Otrzymaną 
mieszaninę leżakuje się przez 24 godziny w temperaturze otoczenia, po czym miesza się ją ponownie  
w walcarce przez 10 minut w temperaturze 30°C. Następnie do mieszaniny wstępnej dodaje się kopolimer 
butadienowo-nitrylowy w ilości 23,59 części wagowych oraz polimer chloroprenowy w ilości 4,52 części 
wagowe, po czym mieszankę poddaje się ujednorodnianiu w czasie 7 minut w temperaturze 80°C. Z kolei 
sporządza się mieszankę właściwą wprowadzając następujące składniki podane w częściach wagowych: 

sadzę acetylenową    14,74, 
krzemionkę koloidalną    20,64, 
stearynę        0,58, 
żywicę fenolową       1,76, 
tlenek cynku       1,76, 
N-2-aminoetylo-3-aminopropylotrimetoksysilan   1,17, 
2,6 di-tert-butylo-4-metyl      0,44, 
siarkę        0,88, 
oraz N-cykloheksylo-2-benzotiazylosulfenamid   0,44. 
Wszystkie składniki poddaje się mieszaniu w walcarce przez 45 minut w temperaturze 80°C. 

Następnie z otrzymanej plastycznej mieszanki w formie wstęgi wycina się kształtki, które umieszcza 
się w gniazdach matrycy wulkanizacyjnej. Matrycę wsuwa się do prasy hydraulicznej i podgrzewa się 
przez 1 minutę do temperatury 70°C, po czym na kształtki wywiera się w temperaturze 150°C nacisk 
jednostkowy 50 daN/cm2 przez 120 minut. 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Sposób wytwarzania wykładzin kołowrotów i bębnów napędowych polegający na wytwarzaniu 
mieszaniny z poli(chlorku winylu), ftalanu dwubutylu, kopolimeru butadienowo-nitrylowego, polimeru 
chloroprenowego, żywicy fenolowej, tlenku cynku, siarki, N-cykloheksylo-2-benzotiazylosulfenamidu,  
a następnie poddaniu jej formowaniu i dwuetapowej wulkanizacji, znamienny tym, że sporządza się 
najpierw mieszaninę wstępną składającą się z poli(chlorku winylu) emulsyjnego w ilości 23,59 części 
wagowych oraz ftalanu dwubutylu w ilości 5,89 części wagowych, którą leżakuje się przez 24 h w tem-
peraturze otoczenia, a następnie dodaje się do niej kopolimer butadienowo-nitrylowy w ilości 23,59 częś-
ci wagowych oraz polimer chloroprenowy w ilości 4,52 części wagowe, po czym mieszankę poddaje się 
ujednorodnianiu, z kolei sporządza się mieszankę właściwą wprowadzając następujące składniki po-
dane w częściach wagowych: sadzę acetylenową - 14,74, krzemionkę koloidalną - 20,64, stearynę - 0,58, 
żywicę fenolową - 1,76, tlenek cynku - 1,76, N-2-aminoetylo-3-aminopropylo-trimetoksysilan - 1,17, 
2,6-di-tert-butylo-4-metyl - 0,44, siarkę - 0,88 oraz N-cykloheksylo-2-benzotiazylosulfenamid - 0,44,  
a otrzymaną mieszankę formuje się i poddaje się dwustopniowej wulkanizacji. 
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