
Gumiipari gépek 

biztonsága 
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„Te is felelős vagy” 
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7.13.  Gumiipari gépek berendezések   

 veszélyei 

  - gumiipari gépek veszélyei 

  - biztonsági berendezések 

  - megelőző intézkedések 

 



HENGERSZÉK 
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 a hengerszéket a gumiipar keverék előállítására, puhításra, 

regenerált gumi és hulladékok feldolgozására használják 

 szerkezetileg igen egyszerű, lényegében két, egymás mellett 

vízszintesen elrendezett és egymással szemben forgatott 

hengerből áll 

 hengereket villamos motorral hajtóművön át, illetve hidromotorral 

hajtják (utóbbinál a kerületi sebesség változtatása fokozatmentesen 

végezhető) 

 különböző segédberendezésekkel kiegészíthető 



Gépkezelő /minden gép esetén/ 
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Képzett oktatott gépkezelő: 

A gépkezelőnek el kell sajátítani a gép szabályos, 

biztonságos kezeléséhez szükséges ismereteket: 

 a gép üzemeltetési dokumentáció ismerete 

 üzemmódok és azok kiválasztása 

 védelmi módok ismerete 

 beállítás, programozás 

 lehetséges veszélyek és kockázatok 

 munkakezdés (műszak) előtti gépvizsgálat elvégzése 

 biztonsági berendezések ellenőrzése 

 teendők baleset, üzemzavar, egyéb hiba esetén 



EXTRUDÁLÁS  
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EXTRUDER  
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 Gumi keverékekből, folyamatos tömörítéssel sajtolással külömböző 

gumiprofilok gyártására használják 

 A technológia – a keverék adagolási hőmérsékletétől függően – 

lehet meleg- és hidegetetésű extrudálás. homogenitást. 
 



EXTRUDER MŰKÖDÉSE 
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Az extruder fő szerkezeti elemei a következők: 

 Sajtolócsiga: A csiga végzi a keverék tömörítését, az alakító 

szerszámhoz szállítja a keveréket és nyomás alatt azon átsajtolja. 

 A csiga üreges kialakítású, fűtése az üregen át történik.  

 Extruderház: A házban tömöríti a csiga az alapanyagot, a ház 

köpenyként veszi körbe a csigát. Az alapanyag töltőnyíláson át 

vezethető a házba. A jobb alapanyag keverés érdekében a házat a 

belső térbe nyúló csapokkal látják el (törő csap).  

 Extruderfej: A behelyezett szerszám adja a  termék alakját 

 Adagoló: Feladata az alapanyag rávezetése a sajtolócsigára 

(kompenzátor) 

 Az extruderről az elõállított terméket elhúzó berendezéssel húzzák 

el: – szalagos  

 – láncos csuklótagos, 

 – dobos,  

 – tárcsás-szalagos,  

 – görgős. 



EXTRUDER működésével kapcsolatos veszélyek:  
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Extruderház: 

 A ház legveszélyesebb része az etető nyílás, amelyen nem 

megfelelő kialakítás esetén a csiga hozzáférhető (megfelelő 

magassága kizárja a csigához hozzáférés lehetőségét)  

 Amennyiben szükséges lehet az, hogy a kezelő hozzáférjen a 

töltőnyíláshoz: ilyenkor olyan adagolórendszert kell alkalmazni, 

amely ugyan elmozdítható, de védőhelyzete reteszelt a 

csigahajtással. 

 Kémlelőnyílás (ráccsal, vagy plexivel fedett) 

Csigatengely és hajtások:  

 A hajtóműveket és a hajtás szerkezeti elemeit (csiga, 

olvadékszivattyú) ugyancsak rögzített védőburkolattal kell fedni.  



Gépkezelő /minden gép esetén/ 
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Képzett oktatott gépkezelő: 

A gépkezelőnek el kell sajátítani a gép szabályos, 

biztonságos kezeléséhez szükséges ismereteket: 

 a gép üzemeltetési dokumentáció ismerete 

 üzemmódok és azok kiválasztása 

 védelmi módok ismerete 

 beállítás, programozás 

 lehetséges veszélyek és kockázatok 

 munkakezdés (műszak) előtti gépvizsgálat elvégzése 

 biztonsági berendezések ellenőrzése 

 teendők baleset, üzemzavar, egyéb hiba esetén 



VULKANIZÁLÓ AUTOKLÁV 
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AUTOKLÁV MŰKÖDÉSE 
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Vulkanizálás 

 A vulkanizáció során az elasztikus keverék térhálósítás 

(kémiai folyamat) útján átalakul rugalmas gumivá. A 

térhálósítást a formázási műveletek után a lehető 

leghamarabb kell végrehajtani. 

 

 Történhet hő hatására vagy sugárzás hatására is. (nyomás 

hatására a vulkanizálás idő rövidül) 

A vulkanizáció lefolytatható: 

 autoklavban  

 nyomás alá helyezett autoklávban  

 vulkanizáló présekben  
 

 sófürdős  

 forró levegős  

 nagyfrekvenciás  

 sugárzást alkalmazó vulkanizáció 

Szakaszos 

Folyamatos 

vulkanizálás 



AUTOKLÁV KEZELÉSE 
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Nyomástartó edény: nyomással igénybe vett töltet befogadására 

tervezett és arra gyártott zárt szerkezeti egység 

 

Szigorú biztonsági követelményeknek megfelelő: 

 Gyártás 

 Létesítés  (engedélyeztetés) 

 Üzemeltetés (kezelők, felülvizsgálatok) 

 

 

 Az autoklavokat a vonatkozó jogszabály alapján  (21/2010. (V. 

14.) NFGM rendelet nyomástartóedény-gépész képesítésü 

dolgozó kezelheti 

 



Formázó prések  
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Formázó prések  
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 Présgépen hideg vagy 

előmelegített alapanyagot 

egy fűtött 

formaszerszámban 

nyomással formáznak 

 A vulkanzálás nagy 

nyomással, hő hatására 

megy végre  

 A présszerszámok 

melegvíz, gőz, vagy 

villamos fűtéssel, 

 A nyomást hidraulikus, 

ritkábban pneumatikus 

energiával hozzák létre 

 



Formázó prések  
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 A fröccssajtolásnál a sajtolóanyagot egy fűtött fröccshengerbe rakják, 

amelyből felmelegedés után dugattyúval a zárt szerszámba fröccsentik 

az anyagot (beinjektáló fej) 

 automata vagy félautomata géppel végzik 

 



Gépkezelő /minden gép esetén/ 
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Képzett oktatott gépkezelő: 

A gépkezelőnek el kell sajátítani a gép szabályos, 

biztonságos kezeléséhez szükséges ismereteket: 

 a gép üzemeltetési dokumentáció ismerete 

 üzemmódok és azok kiválasztása 

 védelmi módok ismerete 

 beállítás, programozás 

 lehetséges veszélyek és kockázatok 

 munkakezdés (műszak) előtti gépvizsgálat elvégzése 

 biztonsági berendezések ellenőrzése 

 teendők baleset, üzemzavar, egyéb hiba esetén 


