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1. Wstęp 
Wulkanizacja to proces, w wyniku którego uzyskuje się elastyczna gumę lub ebonit z 
plastycznego kauczuku. Wulkanizacja odnosi się przede wszystkim do klasycznego 
sieciowania za pomocą siarki i związków wydzielających siarkę, natomiast sieciowanie 
obejmuje i inne substancje stosowane do rożnych specjalnych kauczuków syntetycznych oraz 
plastomerów, np. polietylenu. Rozróżnia się sieciowanie siarką, nadtlenkiem, tlenkami metali, 
aminami, żywicami, wulkanizacje radiacyjną i inne. W skutek działania różnych środków 
sieciujących powstają często jednakowe wiązania poprzeczne. 
Znane są również polimery o własnościach gumy wykazujące elastyczność w pewnym 
zakresie temperatury bez konieczności ich sieciowania lub wulkanizacji, np. kauczuki 
termoplastyczne. 
2.Etapy wulkanizacji 
Początek wulkanizacji – początek wulkanizacji uważna się stan mieszanki, w którym 
rozpoczyna się zmniejszanie szybkości płynięcia termoplastycznego. 
Podwulkanizowanie (scorching)- jest to nieznaczne usieciowanie kauczuku powodujące 
powstawanie nierozpuszczalnego żelu, lecz nie dające produktu o własnościach 
charakterystycznych dla gumy. Podwulkanizowanie może wystąpić podczas 
przygotowywania mieszanki gumowej, kalandrowania, wytłaczania i innych operacji 
technologicznych oraz podczas przechowywania mieszanki w podwyższonej temperaturze. 
Podwulkanizowanie określa się za pomocą reometru oscylacyjnego lub rotacyjnego. 
Optimum wulkanizacji – wielkość ta określa takie warunki wulkanizacji ( czas i temperaturę) 
w których uzyskuję się wulkanizat o najlepszych ( maksimum i minimum) wybranych 
własnościach. W zależności od przeznaczenia wulkanizatu wybraną własnością może być: 
 elastyczność, 
 twardość, 
 wytrzymałość na rozciąganie, 
 naprężenie przy określonym wydłużeniu, 
 pęcznienie, 
 temperatura, 
 kruchość i inne. 

W przypadku określenia optymalnego czasu wulkanizacji za pomocą reometru oscylacyjnego 
taką własnością jest moduł przy ścinaniu. Czas ten (t90) można wyznaczyć na krzywej 
reometrycznej jako 90% czasu, w którym uzyskuję się maksimum modułu. 
Przewulkanizowanie – po przekroczeniu czasu lub temperatury wulkanizacji przyjętych za 
optymalne następuje zwykle pogorszenie własności wulkanizatu. 
Plateau wulkanizacji – przy przedłużeniu czasu wulkanizacji poza optimum uzyskuje się 
wulkanizat, którego własności zmieniają się w różnym stopniu. 
 
Wielkość naprężona może nieco zwiększać się lub dość gwałtownie maleć. Na wykresie 
zależności naprężenia lub momentu obrotowego od czasu uzyskuję się krzywą o łagodnej lub 
wyraźnej zmianie kierunku, co określa się jako wąskie lub szerokie plateau wulkanizacji 
(rys.1). 
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 Rys.1. Krzywa wulkametryczna z szerokim plateau 
 
Rewersja – terminem tym określa się przebiegający równocześnie z sieciowaniem rozpad 
wiązań sieci. Z powodu równoczesności przebiegu tych dwóch konstrukcyjnych reakcji 
trudno jest określić optimum wulkanizacji. Optimum wulkanizacji jest przesunięte w czasie, 
mimo że izomeria usieciowania wykazuje maksimum. Rewersji podlegają łatwo kauczuki 
zawierające siarkę i przyspieszacze tworzące wiązania poprzeczne wielosiarczkowe. 
Objawami rewersji są: 
 zmniejszenie naprężenia, 
 wytrzymałość na rozciąganie, 
 twardość, 
 zwiększenie się wydłużenia, 
 pęcznienie, 
 odkształcenie trwałe, 
 pojawienie się kleistości na powierzchni wulkanizatu i inne. 

Kauczuki sieciowane żywicami termoreaktywnymi nie wykazują rewersji ze względu na 
postępujące współsieciowanie żywicy z kauczukami w czasie ogrzewania. Mogą tracić jednak 
własności elastyczne. 
Podczas wtórnego ogrzewania wulkanizatu może nastąpić dowulkanizowanie, które powoduje 
zmiany własności przedstawione powyżej (plateau wulkanizacji). Wulkanizat siarkowy, 
podczas dowulkanizowania może ulegać dalszemu sieciowaniu w wyniku tworzenia nowych 
mostków przez związanie wolnej siarki zawartej w gumie lub przez rozpad wiązania 
wielosiarczkowego i utworzenia mostków z mniejszą liczbą atomów siarki. 
Gradient temperatury wulkanizacji – podczas wulkanizacji grubych przewodów gumowych w 
skutek ogrzewania mieszanek gumowych w formie lub kotle najszybciej wulkanizują 
powierzchniowe warstwy mieszanki. Gradient temperatury to różnica temperatury w rożnych 
warstwach mieszanki gumowej. 
Współczynnik temperaturowy wulkanizacji – obniżenie temperatury o 10°C powoduje 
przedłużenie czasu reakcji chemicznej około 2-krotnie. W przypadku wulkanizacji 
przedłużenie czasu (współczynnik temperaturowy wulkanizacji) może wynosić od 1,3÷3 i 
zależy od rodzaju kauczuku, zespołu wulkanizującego oraz własności, według której ocenia 
się optimum wulkanizacji. W większości mieszanek produkcyjnych współczynnik 
wulkanizacji trzeba wyznaczyć doświadczalnie [1]. 
3.Technologiczne aspekty zarządzania jakością 
System zarządzania jakością to podsystem systemu zarządzania organizacją, do którego 
głównych zadań należy identyfikacja przyczyn niezgodności w procesach 
 (w tym niezgodności jakościowych) oraz zapobieganie zakłóceniom i błędom w 
funkcjonowaniu poszczególnych dziedzin działalności.  
System zarządzania jakością jest określony w pięciu podstawowych aspektach: 
celowościowym, strukturalnym, podmiotowym, funkcjonalnym i instrumentalnym. 
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Tabela 1.  
Aspekty systemu zarządzania jakością [2] 

Aspekt  System zarządzania jakością  

celowościowy  
Klasyfikator celów systemu zarządzania jakością, warunki współdziałania między 
podmiotami, które wpływają na jakość (podział pracy i specjalizacja, koncentracja działań 
dot. jakości, system informacji menedżerskiej, system motywacyjny)  

strukturalny  
Status podmiotu gospodarczego, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, struktura 
systemu zarządzania jakością  

podmiotowy  
Jednostki organizacyjne zajmujące się jakością, komisje ds. jakości, audytorzy, 
wyposażenie techniczne (aparatura pomiarowa, oprogramowanie, stanowiska 
doświadczalne)  

funkcjonalny  
Klasyfikator funkcji zarządzania jakością, system decyzyjny jakości, procedury 
identyfikacji, nadzoru i kontroli, systemy wspomagające zarządzanie jakością  

instrumentalny  
Techniki zarządzania (przez cele, motywację, wyjątki, techniki organizatorskie, inne), 
zasoby materiałowe, wyrobów gotowych, infrastruktur  

 
W procesie wulkanizacji głównym aspektem zarządzania jakością jest aspekt podmiotowy, 
czyli całkowita struktura zarządzania jakością opiera się na tworzeniu komisji ds. jakości , 
narzędziami jakościowymi komisji są: 
 Diagram Ishikawy (znany także jako diagram ryby lub jako diagram rybiej ości), 

używany jest do ilustrowania związków przyczynowo-skutkowych, pomaga w ten 
sposób oddzielić przyczyny od skutków danej sytuacji i dostrzec złożoność problemu.  

 Analiza Pareto, metoda ABCD jest narzędziem służącym nadawaniu ważności 
czynnikom wywołującym problem.  

 5 Why (analiza obejmuje dwa podstawowe aspekty), dlaczego powstał problem? 
dlaczego tego nie zauważono? 

Praca takich grup opiera się na zebraniu wystarczającej ilości informacji o problemie, osobach 
odpowiednich, które mogą pomóc ustalić przyczyny powstawania problemu. Członkami grup 
roboczych są przede wszystkim osoby posiadające szeroką wiedzę o miejscu w procesie gdzie 
powstał problem – czyli pracownicy produkcji. Po wykonaniu grupowej analizy 
przeprowadza się audyt stanowiska, wyrobu i procesu. Wynik audytu pozwala wprowadzić 
kolejne działania zmierzające naprawić błędy, których skutkiem są problemy jakościowe. 
4.Praktyczne przykłady zarządzania jakością w procesie wulkanizacji gumy 
 
Przykład 1.  Kontrola wymiarów i próby funkcjonalne                                             Tabela 2 

Organizacja kontroli jakości wyrobu [3] 
Typ kontroli  Charakterystyki Dokument 

odniesienia 
Odpowie-
dzialność 

Częstotliwość 

W trakcie 
produkcji 
(auto-
kontrola) 

Wizualne, wymiarowe, 
funkcjonalne, dające się 
zmierzyć w hali prod. 
(półwyroby lub wyroby gotowe 
) 

Plan kontroli, 
karta danych 
i gama 
kontroli  

Operator 
produkcji 

Według karty danych 

Kontrola 
końcowa 

Na wyrobie gotowym, 
zazwyczaj są to charakterystyki 
wizualne, wymiarowe, 
identyfikacyjne i opakowania  

Gama 
kontroli 
końcowej  
 

Operator 
kontroli 
produkcji 

100% pojemników (kontrola 
przystosowana do specyfiki 
każdego sektora)  

Ponowna 
kwalifikacja 
wyrobu 

Charakterystyki funkcjonalne i 
wymiarowe mierzone w 
laboratorium 

Instrukcja 
specyficzna 

Jakość Przedziały zmienne – 1 rok, 2 
lata. 

Audit 
Wyrobu 

Charakterystyki planu kontroli 
plus punkty szczególne (punkty 
stanowiące przedmiot sporu 
jakościowego, ….). 

Plan kontroli Jakość Częstotliwość jest zmienna w 
zależności od ilości wyrobów. 
Większe ilości są auditowane 
częściej.  

 3



Przykład 2. Praca zespołu jako podmiotowy aspekt zarządzania jakością [4] 
 
 Weryfikacja Plan działań Komisja ds.jakosci
 

Co-ordinating / Date-Rate-Duration / Location: 

Attendees List:

Localization Observation Root search Action effectiveness Validation steadiness Verif

ACHIEVEMENTS ISSUES ROOT CAUSE PERSPECTIVES RESP SCHED REAL ISSUES CHALLENGES

COUNTERMEASURE IN PLACE ROOT CAUSE IDENTIFIED ACTIVITY QUALIFIED RISK ELIMINATED     

GRUPA
TEAM

DATA
DATE

WERYFIKACJA DZIAŁAŃ
ACTION VERYFICATION

WYKRES DZIAŁANIA A
GRAPH OF ACTION A

WYKRES DZIAŁANIA B
GRAPH OF ACTION B

WYKRES DZIAŁANIA C
GRAPH OF ACTION C

WYKRES DZIAŁANIA D
GRAPH OF ACTION D

ZDEFINIOWANIE CELU
DEFINE OF TARGET

Kapitalizacja (Capitalization) TAK NIE Opis (Description) Kto (Who) Date

Flow chart

Organizacja (Organization)
Szkolenia (Training)

Plan Kontroli (Control plan)
Utrzymanie Maszyn (Machine maintenance)

Utrzymanie Oprzyrządowania (Tooling maintenance

FMEA Projektu (Design-FMEA)
FMEA Procesu (Process-FMEA)

Audit Produktu/Procesu (Product/Process audits)
Walidacja/Rekwalifikacja Produktu/Procesu

(Product/Process validation and/or requalification)
Plan Redukcji Defektów

(Defect Eradictation Plan) (PED)
Specyfikacje Produktu 

(Product specifications) (drw/std…)

Specyfikacje Procesu 
(Process specifications) (drw/std…)

i d ś i
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Walidacja zakończonych działań

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Wnioski  
Proces wulkanizacji przewodów opiera się głównie na pracy manualnej człowieka. Jakość 
gotowego wyrobu zależy od wielu czynników ludzkich, takich jak: 
 doświadczenie operatora, 
 słuszność jego przekonań (etyka pracy),filozofia Kaizen 
 odpowiedniego poziomu szkoleń (długoterminowych), 
 realizacji założeń jakościowych przez cały zespół.  
 Wdrażanie i utrzymywanie standardów 5S, 

Anomalie  dotyczące jakości są traktowane najpierw w sposób indywidualny a następnie, 
plany usuwania są prowadzone przy problemach powtarzających się. 
Metodologie rozwiązywania problemów są określone i wdrażane, aby pomóc w 
rozwiązywaniu problemów . 
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