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Tytuł projektu:
„Uszczelnienia
łożyskowe z zastosowaniem
innowacyjnych mieszanek
Produkcja
uszczelnień
gumowo-metalowych
gumowych modyfikowanych grafenem, charakteryzujące się podwyższonymi własnościami
z dodatkiem
funkcjonalnymi“ w ramach Działania
1.1: Projekty grafenu
B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1:
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach
Production
of rubber-metal
with addition
of graphene ze środków
Programu Operacyjnego
Inteligentny
Rozwójseals
2014-2020
współfinansowanego
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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O Firmie
Produkujemy od ponad 30 lat wyroby gumowe i gumowo-metalowe zgodnie z warunkami technicznymi naszych
Odbiorców.

Beneficjent:

GUMET SZ.GENEJA SPÓŁKA JAWNA

tytuł projektu:

Uszczelnienia łożyskowe z zastosowaniem innowacyjnych mieszanek gumowych
modyfikowanych grafenem, charakteryzujące się podwyższonymi własnościami funkcjonalnymi.
POIR.01.01.01-00-0292/15 współfinansowany przez NCBR

cel projektu:

W ramach projektu prowadzimy prace B+R ukierunkowane na opracowanie innowacyjnych
uszczelnień łożyskowych z wykorzystaniem kompozytu gumowo-grafenowego RUBBER-GRAPH®.
Badania obejmują opracowanie szeregu procesów technologicznych, które będą częściami
składowymi innowacyjnej technologii produkcji uszczelnień łożyskowych.

planowane efekty:

Dodatek grafenu do gumy poprawia znacząco parametry fizykochemiczne gumy takie jak:
wytrzymałość na rozciąganie, odporność termiczną i chemiczną, zwiększenie przewodnictwa
cieplnego. W konsekwencji uszczelnienia wykonane z kompozytu gumowo-grafenowego
cechować będzie większa trwałość eksploatacyjna, niż uszczelnienia wykonane ze standardowego
surowca.

Większość produkowanych elementów jest przeznaczona dla
przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego i AGD.
Nasze priorytety:
•
•
•
•

wysoka jakość,
konkurencyjne ceny,
krótkie terminy uruchomień nowych wyrobów,
terminowość dostaw

Nasze atuty:
•
•
•
•
•

zaplecze projektowo-konstrukcyjne,
narzędziownia,
produkcja metodą wtrysku gumy i prasowania,
laboratorium badawczo-pomiarowe,
certyfikowane systemy ISO

About
For over 30 years, we have been manufacturing rubber and
rubber-metal products in accordance with our Customer’s
technical specifications.
Most of the manufactured elements are intended for
automotive, machine-building and white goods industries.
Our priorities:
•
•
•
•

high quality,
competitive prices,
short times for new product launches,
prompt deliveries

wysokość wkładu
unii europejskiej:

1 693 276,15 zł

wartość projektu:

2 436 993,72 zł

adres portalu:

www.mapadotacji.gov.pl

Grafen jest odmianą alotropową węgla, jego płaska struktura
złożona jest z atomów węgla o hybrydyzacji sp2, połączonych
w sześciokąty. Dwuwymiarowa struktura i bardzo silne
wiązania sprawiają, że grafen ma unikalne właściwości. Jego
wytrzymałość na rozciąganie jest znacznie wyższa niż stali, jest
bardzo dobrym przewodnikiem ciepła. Ma bardzo niski opór
właściwy co sprawia, że jest wyśmienitym przewodnikiem prądu
elektrycznego. Grafen jest niemal przeźroczysty (pochłania
jedynie 2,3% światła).
Grafen jest materiałem przyszłości, dlatego też w ramach projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego przez
NCBR prowadzimy badania mające na celu uzyskanie kompozytu gumowo-grafenowego (RubberGRAPH®), który
charakteryzuje się poprawionymi własnościami mechanicznymi i który będzie można wykorzystać przy produkcji
wyrobów gumowo-metalowych, w szczególności uszczelnień łożyskowych.
Prace badawcze prowadzone są wspólnie z:
• Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie,
• Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie,
• Politechniką Lubelską.
W trakcie prowadzonych prac wykorzystywaliśmy zredukowany tlenek grafenu (rGO) otrzymywany metodą utleniania-redukcji. Bardzo wysoki poziom dyspersji rGO uzyskaliśmy dzięki funkcjonalizacji tlenku grafenu lignosulfonianem
sodu (LSN).

Our advantages:
•
•
•
•
•
www.gumet.pl

design and construction resources,
tool shop,
manufacturing by means of rubber injection and moulding,
testing and measuring laboratory,
certified ISO systems

Dodatek zredukowanego tlenku grafenu do gumy pozwolił uzyskać znaczną poprawę własności mechanicznych
kompozytu. Stwierdzono:
• wzrost wytrzymałości na rozciąganie o 10%,
• wzrost odporności na rozdzieranie o 20%,
• poprawę przewodnictwa cieplnego, która przekłada się na lepsze własności użytkowe uszczelnień łożyskowych dzięki
szybszemu odprowadzaniu ciepła z wargi uszczelniającej.

www.gumet.pl
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Rys. 1 Zdjęcia SEM zredukowanego tlenku grafenu; powiększenie 1000 razy:

Innowacyjna technologia produkcji kaset ABS - MGC®
(Magnetic Graphene Cassette®).
Wykorzystujemy wyniki prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia technologii RGM® (RubberGraphMagnetic®),
która posłuży do wytwarzania kaset ABS- MGC® (Magnetic Graphene Cassette®).

a) redukcja za pomocą hydrazyny;

b) redukcja fosforanem (I) sodu

Rys. 2 Zdjęcia SEM przełomu gumy z dodatkiem 3 phr rGO;

System ABS jest elementem układu hamulcowego w pojazdach mechanicznych. Jego celem jest zapobieganie
blokowaniu kół podczas hamowania. ABS zapobiega niebezpiecznym zjawiskom występującym po zablokowaniu
kół: ściąganie samochodu w bok, wirowanie samochodu, utrata kontroli kierowania pojazdem. Jednym z elementów
składowych systemu ABS jest czujnik prędkości obrotowej kół jezdnych. Czujnik taki montowany jest przy każdym
kole i składa się z kodera magnetycznego oraz czujnika Halla. Mierzone są zmiany natężenia pola magnetycznego
i przeliczane na prędkość obrotową. Jakość wykonania wielobiegunowego pierścienia kodera magnetycznego ma
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Pierścień
wielobiegunowy

Obudowa
czujnika
Czujnik

a) powiększenie 1000 razy;

b) powiększenie 12000 razy

Drugim kierunkiem naszych prac było wykorzystanie zawiesiny zredukowanego tlenku grafenu do wytwarzania filmu
grafenowego na powierzchni wyrobów gumowych. Dzięki powłoce grafenowej uzyskujemy zmniejszenie współczynnika
tarcia oraz zwiększamy szybkość odprowadzenia ciepła z miejsca kontaktu wargi uszczelniającej z metalem. Dodatkowo,
film grafenowy stanowi barierę dla destrukcyjnego działania czynników zewnętrznych takich jak promieniowanie UV, czy
też ozon na powierzchnię kompozytu.
Rys. 2 Zdjęcia SEM filmu grafenowego:

Schemat budowy systemu ABS

Firma GUMET we współpracy z:
• Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) w Warszawie,
• Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów
i Technologii Gumy w Piastowie (IMPiB)
• Instytutem Tele- i Radiotechnicznym (ITR) w Warszawie
prowadziła prace badawczo-rozwojowe, które doprowadziły do opracowania składu oraz
sposobu wytwarzania kaset ABS do łożysk. Właściwości użytkowe kaset zweryfikowano poprzez
przeprowadzenie badań walidacyjnych. Prace ukierunkowane były na eliminację podstawowych
problemów związanych z obecnie dostępnymi na rynku kasetami ABS:

a) powiększenie 1000 razy;

b) powiększenie 2000 razy

•
•
•
•

trwałość uszczelnienia kasety,
maksymalna prędkość obrotowa,
współczynnik tarcia,
przewodność cieplna.

Opracowana w ramach prac projektowych technologia została objęta ochroną patentową.

www.gumet.pl

www.polandrubber.com
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Kaseta ABS składa się z dwóch elementów: kodera magnetycznego i uszczelnienia, pomiędzy którymi znajduje się smar.
Na powierzchni kodera jest 48 par biegunów magnetycznych N-S, które są równomiernie rozłożone na obwodzie.

Innovative production technology of ABS - MGC® cassettes
(Magnetic Graphene Cassette®).
We use results of research and development works in order to implement the RGM® (RubberGraphMagnetic®)
technology, which will be used to produce ABS - MGC® cassettes (Magnetic Graphene Cassette®).
ABS is an element of the braking system in motor vehicles. Its purpose is to prevent wheels from locking up when
braking. ABS prevents the dangerous phenomena occurring when the wheels are locked: car skidding to the side, car
spinning, loss of control over the driven vehicle. One of the components of ABS is a rotational speed sensor of the road
wheels. Such a sensor is fitted by each wheel and consists of a magnetic coder and Hall effect sensor. Fluctuations in the
magnetic field are measured and converted to rotational speed. The quality of conformance of the multipole magnetic
coder directly influences road safety.

Koder magnetyczny z uszczelką

Drugim elementem kasety ABS jest wielowargowa uszczelka. Pełni ona bardzo ważną funkcję ochronną, zapobiegając
dostawaniu się do łożyska zanieczyszczeń z otoczenia. Niezwyle istotne są właściwości gumy, gdyż wargi uszczelniające
poddawane są dużym obciążeniom podczas pracy łożyska z prędkościami rzędu kilku tysięcy obrotów na minutę.
W naszym rozwiązaniu na powierzchnię gumy nanoszona jest warstwa tlenku grafenu, dzięki czemu udało się:
• zmniejszyć opory tarcia
• poprawić odprowadzanie ciepła z powierzchni kontaktu gumy z metalem.

Multipole ring
Sensor casing

Sensor

Zastosowanie tej innowacyjnej technologii ma znaczący wpływ na poprawę parametrów użytkowych kaset
magnetycznych ABS i zwiększenia ich trwałości.Aby zapewnić skuteczną ochronę własności intelektualnej dokonaliśmy
zgłoszenia patentowego „Sposób wytwarzania wyrobów gumowych, w tym uszczelnień technicznych, a zwłaszcza
uszczelek łożyskowych o zmniejszonym współczynniku tarcia”.

A diagram of ABS

Druga strona łożyska jest także zabezpieczona podobnie skonstruowaną kasetą, jednakże w miejsce kodera
zamontowany jest stalowy odrzutnik.

GUMET in cooperation with:
• Institute of Electronic Materials Technology (ITME) in Warsaw,
• Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes, Department of Elastomers and Rubber
Technology in Piastów (IMPIB, IPGum),
• Tele & Radio Research Institute (ITR) in Warsaw
has conducted research and development works, which led to the development of composition and
production method for ABS cassettes for bearings. The service properties of cassettes have been
verified by means of validation tests. The works were aimed at elimination of basic issues related to
the ABS cassettes that are currently available on the market:
Uszczelka wraz z odrzutnikiem stalowym

Przeprowadzone testy wskazują, że trwałość łożysk z zamontowanymi kasetami ABS-MGC, sięga nawet 10 000 godzin
pracy, co oznacza blisko 2-krotnie dłuższą funkcjonalność wyrobu niż aktualnie stosowane rozwiązania. Dodatkowo,
zmniejszenie współczynnika tarcia oraz lepsze przewodnictwo cieplne, pozwala na montowanie kaset ABS-MGC
w łożyskach o prędkościach obrotowych znacznie wyższych niż obecnie stosowane.

www.polandrubber.com

•
•
•
•

durability of cassette sealing,
maximum rotational speed,
friction factor,
thermal conductivity.

www.polandrubber.com
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An ABS cassette consists of two elements: a magnetic coder and a seal, with a lubricant between them. On the surface of
the coder, there are 48 pairs of magnetic N-S poles, which are distributed evenly on the circumference.

A magnetic coder with a seal.

The second element of an ABS cassette is a multi-lip seal. It has a very important protective function, preventing
environment impurities from reaching the bearing. Rubber properties are very important, as the sealing lips are subjected to
major loads in the course of operation of the bearing with speeds in the range of several thousand revolutions per minute.
In our solution, the rubber surface is coated with a layer of graphene oxide, as a result of which we have managed to:
• reduce the frictional resistance;
• improve heat removal from the contact area of rubber and metal.
Application of this innovative technology significantly improves the service parameters of magnetic ABS cassettes and
increases their durability. In order to ensure effective protection of intellectual properties, we have submitted a patent
application: “Production method for rubber products, including technical seals, in particular bearing seals with reduced
friction factor”.
The other side of the bearing is also secured with a similarly constructed cassette, but there is a steel shield fitted in the
place of a coder.

Beneficiary:

GUMET SZ.GENEJA SPÓŁKA JAWNA

Title of the project:

Bearing seals with application of innovative rubber compounds modified with graphene,
characterised by increased functional properties. POIR.01.01.01-00-0292/15 co-financed by the
National Centre for Research and Development (NCBR)

Aim of the project:

As a part of the project, we are conducting R&D activities aimed at the development of innovative
bearing seals with the application of the RUBBER-GRAPH® rubber-graphene composite. The
research includes development of a range of technological processes, which will form component
parts of an innovative rubber bearing production technology.

Planned effects:

Addition of graphene to rubber significantly improves the physicochemical parameters of rubber,
such as: tensile strength, thermal and chemical resistance, increase in thermal conduction. In
consequence, seals made of rubber-graphene composite will be characterised by a longer service
life than the seals made of standard materials.

Amount of the
European Union’s
contribution to the
project:

PLN 1 693 276,15

Value of the project:

PLN 2 436 993,72

Website address:

www.mapadotacji.gov.pl

Graphene is an allotrope form of carbon, its flat structure consists
of carbon atoms with sp2 hybridisation, aligned into hexagons.
The two-dimensional structure and very strong bonds result in
graphene having unique properties. Its tensile strength is much
higher than that of steel and it is a very good thermal conductor.
Its specific resistance is very low, which makes it a great electrical
conductor. Graphene is almost transparent (it absorbs as little as
2.3% of light).
Graphene is the material of the future, which is why, as a part of a research and development project co-financed by
NCBR, we are conducting research aimed at obtaining a rubber-graphene composite (RubberGRAPH®), characterised by
improved mechanical properties, which will be possible to use in production of rubber-metal products, especially bearing
seals.
Research work has been conducted in cooperation with:
• Institute of Electronic Materials Technology (ITME) in Warsaw,
• Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes, Department of Elastomers and Rubber Technology (IMPIB,
IPGum) in Piastów,
• Lublin University of Technology.
In the course of the conducted work, we have used reduced graphene oxide (rGO) obtained by means of the oxidation-reduction method. We have achieved a very high level of rGO dispersion as a result of functionalisation of graphene
oxide with sodium lignosulfonate (LSN).

A seal with a steel shield

The conducted tests indicate that the durability of bearings with fitted ABS-MGC cassettes reaches up to 10,000 hours
of operating time, which translates into almost 2 times longer functionality of the product in comparison to the currently
used solutions. In addition, reduction of the friction factor and better thermal conductivity allow for mounting of ABS-MGC
cassettes in bearings with rotational speeds much higher than those of the ones used currently.

www.polandrubber.com

Addition of reduced graphene oxide to rubber has enabled us to achieve significant improvement in the mechanical
properties of the composite. It has been found that:
• the tensile strength has increased by 10%,
• the tearing strength has increased by 20%,
• the thermal conductivity has improved, which translates into better operational properties of bearing seals, as a result
of faster heat removal from the sealing lip.

www.gumet.pl
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Fig. 1 SEM images of reduced graphene oxide; magnification: 1000X:

Nasza oferta
a) reduction with hydrazine;

b) reduction with sodium phosphate

Fig. 2 SEM images of fracture of rubber with added 3 phr rGO;

magnification: 1000X;

magnification: 12000X

The second direction of our work was to use the reduced graphene oxide suspension to produce a graphene film on the
surface of rubber products. Owing to the graphene layer, we have achieved a decrease in the friction factor and increase
in the rate of heat removal from the contact area of the sealing lip and metal. In addition, the graphene film forms a barrier
against destructive impact of external factors, such as UV radiation or ozone on the surface of the composite.
Fig. 3 SEM images of graphene film:

magnification: 1000X;

• uszczelki łożyskowe
• wyroby gumowe i gumowo-metalowe
dla motoryzacji
• pierścienie magnetyczne ABS
• wyroby z tworzyw sztucznych
dla motoryzacji
• tłoczenie nośników (wkładek) metalowych
• fosforanowanie elementów metalowych
• kriogeniczne usuwanie wypływek
z wyrobów gumowych

Stosujemy wysokiej jakości
mieszanki gumowe:
NBR, HNBR, EPDM, FKM (Viton®), MVQ
(silikon), AEM (Vamac ®), CR.

Our offer
• bearing seals
• rubber and rubber-metal products for
automotive industry
• ABS magnetic rings
• plastic products for automotive industry
• metal insert stamping
• phosphate treatment of metal elements
• cryogenic deflashing of rubber products

magnification: 2000X

We use high-quality rubber compounds:
NBR, HNBR, EPDM, FKM (Viton®), MVQ
(silicone), AEM (Vamac ®), CR.

The technology developed in the course of project work has been patented.

www.gumet.pl
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GUMET Sz. Geneja Sp. j
ul. Kolejowa 12
23-200 Kraśnik
Poland
tel.: +48 81 825 32 41
fax: +48 81 825 22 31
e-mail: gumet@gumet.pl
NIP / VAT EU No: PL 715-020-07-67
DUNS® 522803832
GPS:
N 50º55’46” E 22º15’37”
50.929444,
QR CODE 22.260278
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