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1. Hoe wordt rubber gefabriceerd?
Over het algemeen verloopt de produc-
tie van elastomere producten in 3 fasen:

Mengen:
Voormengen van de grondstoffen zoals
rubber, vulstoffen, weekmakers enz. in
een kneedmachine of met een wals.
Eindmengen (tenminste toevoeging van
vulkanisatie- en versnellingsmiddelen),
resp. homogeniseren op de wals of ook
in de kneedmachine.
Resultaat: ongevulkaniseerd rubber-
mengsel gereed voor de productie in de
vorm van zgn. vellen of granulaat.

Vormgeving:
De vormgeving kan geschieden:
- door persen
- door kalanderen
- met de hand
- door spuitgieten
- door extruderen
Resultaat: ongevulkaniseerd halffabri-
kaat of gevulkaniseerde fabrikaten of
halffabrikaten.

Productie van verwerkbare rubber-
mengsels

Vulkanisatie
Vulkanisatie is afhankelijjk van de tijd en
de temperatuur. De vulkanisatie kan
plaatsvinden in een voorverwarmde
matrijs of in een speciale vulkanisatie-
oven (autoclaaf). In de meeste gevallen
vindt vulkanisatie en vormgeving tege-
lijk plaats.
Elastomeren bestaan uit mengsels die
naast rubber een veelheid van additie-
ven bevatten. De aggregatievorm van
de grondstoffen is verschillend. Rubber
is meestal een taaie massa, terwijl bijv.
de weekmakers vloeibaar of pasta-ach-
tig kunnen zijn; andere bestanddelen
zijn weer korrelig. Omdat de eigen-
schappen van elastomeren niet alleen
van de mengbestanddelen afhankelijk
zijn, maar ook van de opname van de
bestanddelen in de rubber (dus de
mengproductie), is het van belang dat
volgens het mengvoorschrift, waarbij
o.m. de volgorde waarin de bestandde-
len worden toegevoegd en de mengtij-
den zijn bepaald, wordt gewerkt.
De mengbestanddelen worden gedo-
seerd naar gewicht of volume en in de
kneedmachine gebracht. Na het men-
gen in de kneder, wordt de rubber op
een wals volledig gemengd en gehomo-
geniseerd. Na het mengen wordt het
mengsel in de vorm van vellen van de
walsen gehaald en gekoeld met lucht of
water.
Om een constante kwaliteit te bewerk-
stelligen worden de grondstoffen voor
de menging en de vellen (rubbermeng-
sels) op kwaliteit gecontroleerd. Alleen
de juiste kwaliteit wordt verder ver-
werkt.

Vormgeving van rubbermengsels
De zo geproduceerde mengsels (vellen,
granulaat, strips) zijn weer het basisma-
teriaal voor de vormgeving van elasto-
meer-producten. De vormgeving
geschiedt met behulp van spuitgietma-
chines, extruders, persen of kalander-
machines, en wel vóór het vulkaniseren.
Een speciale soort vormgeving is dom-
peling bijv. bij ballonachtige vormdelen.
Omdat in veel gevallen het vulkaniseren
direct plaatsvindt na de vormgeving, en
wel in dezelfde productiegang, is het
scheiden van deze productiestappen
niet nodig.

Vormgeving door persen
Bij het persen zijn er in beginsel twee
methoden. De eerste methode is de
compressie-, de tweede is de injectie-
methode. Bij de eerste methode wordt
de juiste hoeveelheid ongevulkaniseerd
rubbermengsel (vormmassa) in een ver-
hitte metalen vorm (matrijs) gebracht.
Daarna wordt het vormdeel onder druk
gesloten. Door de druk en de tempera-
tuur wordt het mengsel week en vloei-
baar en wordt de vorm gevuld. Na de
vormgeving wordt het product een
bepaalde tijd in het matrijs gehouden bij
temperaturen tussen 140 en 200°C. Het
gevulkaniseerde en vormgegeven pro-
duct kan heet uit de vorm gehaald wor-
den zonder dat de vorm wordt aange-
tast omdat het niet meer thermoplas-
tisch reageert. Na het afkoelen is
meestal sprake van krimp van het
geproduceerde onderdeel waarmee
rekening moet gehouden worden bij de
constructie van de vorm.
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Compressiemethode
De compressiemethode vereist over het
algemeen lange verhittingstijden, omdat
de verwarming van de koude vormmas-
sa op de vulkanisatietemperatuur uit-
sluitend door de wanden van de vorm
geschiedt. De matrijzen, die bij deze
methode gebruikt worden, zijn over het
algemeen relatief goedkoop en de per-
sen op zich relatief eenvoudig, zodat
geen hoge investeringen noodzakelijk
zijn. Nadelen zijn echter de relatief hoge
loonkosten en het zware werk bij grote
vormen. Het persen is economisch ver-
antwoord bij de productie van kleinere
aantallen en eenvoudigere producten.

Transfermethode
De transfermethode verschilt van de
compressiemethode in die zin dat het
materiaal in een vorm wordt geplaatst
die zich bevindt tussen de bovenste
plaat en de pers. 

Injectiemethode
Deze is de meest geautomatiseerde
methode. Bij de injectiemethode wordt
de vormmassa ook door wrijving bij het
inspuiten in de vorm verwarmd.
Daardoor wordt de vulkanisatietiijd kor-
ter dan bij de compressiemethode.
Daartegenover staan hogere kosten
voor machines en matrijzen en meer
gevulkaniseerd afval. De injectiemetho-
de is economisch verantwoord bij de
productie van grote aantallen.

‘Flash’ wordt verwijderd in
een tweede productiegang.
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Zeer belangrijk en toch weinig bekend
zijn de toleranties die mogelijk zijn op
het vormstuk in rubber. Ontwerpers en
eindgebruikers leggen vaak toleranties
voor die in machinebouw en metaal-
delen worden gebruikt. 
Bij het produceren van dichtingen en

Toleranties DIN ISO 3302-1 Rubbervormdelen

diameter (mm) tol. class tol. class tol. class tol. class 
M1 (± mm) M2 (± mm) M3 (± mm) M4 (± mm)

0 à 4,0 0,10 0,15 0,40 0,50
4,0 à 6,3 0,12 0,20 0,40 0,50
6,3 à 10 0,15 0,20 0,50 0,70
10 à 16 0,20 0,25 0,60 0,80
16 à 25 0,20 0,35 0,80 1,00
25 à 40 0,25 0,40 1,00 1,30
40 à 63 0,35 0,50 1,30 1,60
63 à 100 0,40 0,70 1,60 2,0

100 à 160 0,50 0,80 2,0 2,5
160 à - 0,4% 0,7% 1,3% 1,5%

Onze standaard vormwerkonderdelen zijn gefabriceerd volgens class M2.

specifieke vormdelen uit elastomeren
is een zeer enge maatvoering meestal
niet mogelijk. De norm die voor vorm-
delen geldt is ISO3302-1 (1996). 
Indien vooraf geen afspraken zijn 
overeengekomen, wordt klasse M3 als
standaard genomen.

T o l e r a n t i e s

Omschrijving
Rubbervormstukken worden, in de meeste gevallen, geproduceerd volgens ISO
3302-1 (vroeger DIN 7715-2 en-3) en meer bepaald de toleranties die gelden voor
de producten die in een vaste vorm worden aangemaakt.
Men maakt onderscheid in vier klassen :

Klasse M1:
vormdelen met zeer hoge nauwkeurigheidsgraad.

Klasse M2:
vormdelen met hoge nauwkeurigheidsgraad.

Klasse M3:
vormdelen met gemiddelde nauwkeurigheidsgraad.

Klasse M4:
vormdelen met grove nauwkeurigheidsgraad.

Voor controle op vormstukken klasse M1 en M2 zijn zeer nauwkeurige, soms opti-
sche of gelijkwaardige meetapparaten nodig.

Een overzichtslijst van de toegestane toleranties vindt u op de bijgevoegde lijst.
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3. Wat is de functie van het rubberonderdeel?
Het is heel belangrijk de toepassing vanaf het begin met de producent door te
nemen. Zodoende kan in de engineering fase reeds bekeken worden hoe de matrijs
dient opgebouwd te worden en welke de levensduur-parameters zijn in de applica-
tie. Er bestaan zoveel rubbercompounds met hun eigen specifieke eigenschappen
dat er voor iedere toepassing een optimale oplossing bedacht kan worden.

4. Kan de matrijs nog aangepast worden?
Het veranderen van afmetingen hangt af van het feit of het vormwerk kleiner of gro-
ter dient te worden gemaakt. Wanneer in de beginfase van de productie van een
matrijs gesteld wordt dat er nog aanpassingen kunnen gebeuren, kan de matrijs zo
geconcipieerd worden dat dit nog mogelijk is.

5. Hoelang gaat een matrijs mee?
Dit is zeer afhankelijk van de kwaliteit van de matrijs, van het aantal stuks dat
geproduceerd wordt en van de zorg die aan de matrijs besteed wordt bij de 
productie. Deze zorg bestaat uit het goed zuiveren van de vorm zodat geen rubber-
restdelen overblijven in de matrijs bij een volgende productiegang.
De ERIKS matrijzen worden vakkundig ontworpen en professioneel onderhouden
met het oog op een maximale levensduur.

6. Kunnen diverse rubberkwaliteiten in dezelfde matrijs vervaardigd worden?
Ja, in principe kan dat. Diverse hardheden en verschillende rubbercompounds kun-
nen theoretisch in dezelfde matrijs geproduceerd worden. Men dient er wel rekening
mee te houden dat de krimp van de diverse rubbersoorten anders is bij afkoeling uit
de matrijs. Zo is de krimpcoëfficiënt van Viton® en Nitrile niet dezelfde. Zodoende
kunnen bij precisie-onderdelen tolerantieproblemen optreden bij veranderen van
kwaliteit.

7. Hoe kan ik een rubberkwaliteit herkennen?
Dit is een zaak van specialisten. Nochtans bestaan enkele probate middelen om een
eerste besluit te nemen: soortelijk gewicht bepaling, brandproef of eenvoudige che-
mische testen kunnen een identificatie geven in niet-kritische gevallen. In onze
opleidingscursussen ‘Nieuwe generatie rubbers en thermoplastische elastomeren’
en ‘Meer zekerheid bij het gebruik van O-ringen’ worden deze methoden in detail
uitgelegd. 
Kijk op onze website: www.eriks.be
of vraag informatie via e-mail: etoc@eriks.be
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8. Hoelang mag ik rubber opslaan?
Er bestaan DIN en ASTM normen voor, die we hier meegeven. Denk er wel aan dat
rubber dient opgeslagen te worden in volgende condities:
bij kamertemperatuur, niet onder spanning, alleen in contact met neutrale stoffen
zoals PE of hout, niet in contact met vloeistoffen, niet naast elektrische apparaten,
afgeschermd liefst in een zwarte kunststofzak. 

Opslagtermijnen rubberartikelen
Rubber heeft in het gebruik een beperkte levensduur. Naast de procesomstandig-
heden waarin het rubberartikel wordt toegepast, is de levensduur ook afhankelijk
van de manier van opslag en de opslagtermijn.

Verschillende instanties en organen hebben richtlijnen en termijnen voor de opslag
van rubberartikelen vastgesteld. In grote lijnen komen deze met elkaar overeen
maar in de vastgestelde termijnen bestaan ook belangrijke verschillen. Met dit infor-
matieblad geeft ERIKS u een overzicht van:
• de omstandigheden waaronder rubberartikelen moeten worden opgeslagen,
• de opslagtermijn die als richtlijn vanuit de diverse normen etc. is opgesteld,
• de diverse normen en officiële publicaties.

Aanbeveling voor opslag van rubber artikelen:

Temperatuur en vochtigheid
Rubberartikelen moeten koel en droog worden opgeslagen. De beste opslagtempe-
ratuur ligt bij ca. 15°C. De temperatuur mag de 25°C niet overschrijden. Opslag in
de nabijheid van radiatoren of verwarmingen moet daarom worden vermeden. De
relatieve vochtigheid moet minder dan 65% zijn.

Licht en ozon
Licht en ozon hebben een nadelige invloed op het rubber. De artikelen dienen tegen
direct zonlicht en kunstlicht met een hoog uv-gehalte te worden beschermd. Ozon-
genererende apparaten als elektromotoren en hoogspanningsinrichtingen mogen
niet in de directe nabijheid van opgeslagen rubber artikelen in bedrijf zijn.

Contact met andere media
Rubberartikelen mogen niet in contact komen met vloeistoffen, gassen of halfvaste
stoffen die een mogelijk effect op het rubber hebben. In geen geval mogen de arti-
kelen door straling worden aangetast.

Contact met metalen en andere rubbermaterialen
Contact met zowel metaal als ander rubbermateriaal moet worden vermeden. Zeker
zware metalen als koper en mangaan hebben een schadelijke invloed op de kwali-
teit. Met name gekleurde materialen beïnvloeden elkaar sterk.

Vervorming
Rubberartikelen moeten zoveel mogelijk spanningsvrij worden opgeslagen. De arti-
kelen moeten vrij zijn van rek, samendrukking, vervorming of andere soorten van
spanning.

Verpakkingsmiddelen
De artikelen kunnen het best in containers, dozen met inpakpapier of polyethylene
zakken worden opgeslagen. Het opslagmateriaal dient vrij te zijn van bijvoorbeeld
kopernaftanen en creosoten. 
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Met inachtneming van de genoemde richtlijnen, zijn de hiernavolgende opslagter-
mijnen bepaald. De periode die ERIKS aangeeft is het gemiddelde van de diverse
normen en richtlijnen.

De opgegeven opslagtermijnen zijn
opgesteld in overeenstemming met de
aanbevelingen voor opslag van rubber
artikelen. Door een onjuiste opslag van
rubberartikelen kan, voordat de opge-
geven opslagtermijnen zijn bereikt, de
levensduur van een rubberartikel wor-
den beïnvloed. Enige voorzichtigheid is
echter gewenst. Zware gebruiksom-
standigheden, chemicaliën, hoogwaar-
dige toepassingen, hoge drukken of
vacuüm vereisen optimale eigenschap-
pen van de rubberkwaliteit. Het ver-
dient aanbeveling de opslagtermijnen
zo kort mogelijk te houden.

Referenties
De opgegeven waarden en richtlijnen
zijn opgesteld aan de hand van de 
volgende normen en publicaties:

I BS 3574
II DIN 7716
III ISO 2230
IV DIN 9088
V VSM 77045
VI Mill-HDBK 695
VII Labo nota’s Minnesota Rubber
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Opslagtermijnen

Rubber BS 3574 Mill HDBK DIN 9088 Labo nota’s ERIKS
Compound (1989) 695 C MRC aanbevolen

opslagtermijn
NBR 7 jaar + verlengbaar met 3 jaar 3 tot 5 jaar 10 jaar 3 tot 5 jaar 5 jaar
ACM 7 jaar + verlengbaar met 3 jaar tot 20 jaar 10 jaar 10 jaar
CR 7 jaar + verlengbaar met 3 jaar 5 tot 10 jaar 10 jaar 5 tot 8 jaar 7 jaar
XNBR 7 jaar + verlengbaar met 3 jaar  7 jaar
EPDM 10 jaar + verlengbaar met 5 jaar  5 tot 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar
FPM 10 jaar + verlengbaar met 5 jaar  tot 20 jaar 10 jaar 20 jaar 10 jaar
NR 5 jaar + verlengbaar met 2 jaar  3 tot 5 jaar 2 tot 3 jaar 3 jaar
EA, AU 5 jaar + verlengbaar met 2 jaar  3 tot 5 jaar 2 jaar 5 jaar
SBR 5 jaar + verlengbaar met 2 jaar  3 tot 5 jaar 3 tot 5 jaar 5 jaar
VMQ 10 jaar + verlengbaar met 5 jaar  tot 20 jaar 10 jaar 20 jaar 10 jaar
FFKM 10 jaar + verlengbaar met 5 jaar  tot 20 jaar 10 jaar 20 jaar 20 jaar
FVMQ 10 jaar + verlengbaar met 5 jaar  tot 20 jaar 10 jaar 10 jaar
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9. Waar kan ik informatie over de chemische bestendigheid van rubber vinden?
Hier raden we een bezoek aan de website van www.dupont-dow/crg aan, waar de
meest gebruikte chemicaliën in diverse concentraties worden besproken in contact
met de diverse rubberkwaliteiten. ERIKS helpt u graag verder met haar praktijkerva-
ring. Verder werkt onze firma samen met onafhankelijke labo’s voor de oplossing
van uw praktische problemen.

10. Is rubber recycleerbaar?
Neen, de standaard rubberkwaliteiten zijn niet recycleerbaar. Alleen de TPE’s (ther-
moplastische elastomeren) kunnen gerecycleerd worden. TPE zijn geen echte rub-
bers, maar combinaties van rubber en kunststofmoleculen.

11. Eindcontrole
Eindcontrole voor grotere series gebeurt volgens een AQL-systeem, het AQL-level
is afhankelijk van de afwerkingseisen van de eindgebruiker. Een EMP (eerste master
proefbericht) wordt gemaakt na de productie van de eerste monsters, waarna de
vrijgave voor serieproductie gebeurt.


