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Pasy pędne płaskie
tkaninowo - gumowe

Zastosowanie i warunki pracy
Pasy pędne tkaninowo - gumowe płaskie stosowane są
głównie do przenoszenia napędu oraz jako taśma nośna w
przenośnikach kubełkowych. Zakres dopuszczalnych
temperatur pracy wynosi: -25°C do +60°C.

Zastosowanie
Pasy pędne tkaninowo - gumowe płaskie znajdują
zastosowanie do napędzania dmuchaw, wirówek, szlifierek,
traków, heblarek itp.:
- w przemysłach: drzewnym, zbożowo - młynarskim
- w rolnictwie
- w innych gałęziach przemysłu do przenoszenia
małych mocy.
Pasy pędne tkaninowo – gumowe płaskie 4 lub 5-cio
przekładkowe stosowane są również w przenośnikach
kubełkowych jako taśma nośna do mocowania kubełków.

Budowa
Pas pędny tkaninowo - gumowy płaski składa się z 2, 4 lub
5-ciu przekładek z pogumowanych tkanin, trwale ze sobą
związanych w procesie wulkanizacji i na zewnątrz powleczonych
warstwą gumy.
Standardowo pasy pędne wykonywane są z tkanin poliestrowopoliamidowych (EP).

Połączenia pasów pędnych
Pasy pędne tkaninowo - gumowe płaskie można łączyć
następującymi metodami:
1. Wulkanizacja na gorąco.
Do wykonywania połączeń na gorąco metodą
wulkanizacji zaleca się stosowanie materiałów
produkcji Fabryki Taśm Transporterowych
Wolbrom S.A.
2. Klejenie na zimno za pomocą klejów dwuskładnikowych (z utwardzaczem).
3. Połączenie mechaniczne.
Do wykonywania połączeń mechanicznych
zaleca się stosowanie zszywek MATO lub innych.

Data wydania: 09/2016. Aktualna karta katalogowa znajduje się na stronie internetowej: www.fttwolbrom.com.pl

ST/1/2

Tabela 1. Właściwości fizyko-mechaniczne produkowanych typy pasów pędnych
Typ pasa
pędnego

Rodzaj przekładki Ilość przekładek
tkaninowej
tkaninowych

400/2
630/4
800/5
1

Minimalna wytrzymałość
podłużna pasa pędnego
[kN/m]

Grubość pasa
1
pędnego
[mm]

Przybliżona masa
pasa pędnego
2
[kg/m ]

400
630
800

5,5
8
9

7
10,5
11,6

2
4
5

EP

Tolerancja grubości pasa pędnego ±1 [mm]

Tabela 2. Standardowe szerokości produkowanych typów pasów pędnych
Szerokość pasa pędnego
[mm]

Tolerancja na szerokości pasa pędnego
[mm]

25, 32, 40, 50, 63
71, 80, 90, 100, 112, 125
140, 160, 180, 200, 225, 250, 265
280, 315, 355, 400, 450, 500
630, 800, 1000, 1200

±2
±3
±4
±5
±6

Typ pasa pędnego

400/2
630/4
800/5

Do długości 100 m dostępne są dowolne długości z tolerancją ±1 [m]. Odcinki długości powyżej 100 m możliwe do wykonania
po uzgodnieniu z klientem. Pasy pędne wykonywane są w oparciu o PN-81/C-94148

Tabela 3. Parametry fizykomechaniczne pasów pędnych
Typ pasa pędnego
Parametr

Jednostka
400/2

630/4

800/5

EP
Wytrzymałość na rozciąganie min.

[N/mm]

400

630

Wydłużenie przy obciążeniu równym 10% wytrzymałości nominalnej
pasa, max.

[%]

4

Adhezja między elementami pasa, min.

[N/mm]

6

Zmiana wytrzymałości na rozciąganie po przyspieszonym starzeniu
cieplnym w temp. 70 °C x 96 h, max.

[%]

-10

Zmiana adhezji między elementami pasa po przyspieszonym starzeniu
cieplnym w temp. 70 °C x 96 h, max.

[%]

-30

800

Tabela 4. Minimalna średnica kół pędnych
Typ 400/2
Typ 630/4
Typ 800/5

250 [mm]
500 [mm]
800 [mm]

POSTĘPOWANIE Z WYROBEM ZUŻYTYM
Likwidacja zużytego wyrobu poprzez odzysk lub składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne lub obojętne.
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Centrala: +48 32 649 71 00
tel/fax: +48 32 649 71 01
Dział Marketingu: +48 32 649 71 71 lub 73
Dział Eksportu: +48 32 649 71 83 lub 88
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