Geyer & Hosaja Sp. z.o.o.

Mata dla krów do boksów Leg Mat
Odkształcalność/elastyczność, Stałe obciąŜenie
powierzchni, ścieranie, Odporność na poślizg,

Raport z testu DLG 5992F

Opis
Mata z czarnej gumy do obszaru legowiskowego wysokich boksów w oborach
- Grubość około 30 mm
- Górna strona o strukturze młotkowanej, spód z elementami
wypukłymipodłuŜnymi i okrągłymi.
Elementy podłuŜne: ok. 9 mm wysokości, szerokość ok. 14 mm, długość ok. 43,5 mm
Elementy okrągłe: ok. 4,5 mm wysokości, średnica ok. 17,5 mm
- Twardość w skali Shora A: 70
- Dostępne wielkości:
Długość 170 cm, 175 cm i 180 cm
Szerokość: 110 cm, 115 cm i 120 cm

- Montaż jako pojedyncza mata.
Firma rejestrująca i produkująca
Centrum
testowe
DLG e.V.
Technologia i artykuły dla rolnictwa

Geyer & Hosaja Sp. z.o.o., Zaklady Gumowe w Partyni Partynia 12,
39-310 Radomyśl Wielki, Polska
Telefon: 0048 14680 6776, telefaks: 0048 14680 6707
E-mail: jankabara@geyer hosaja.com.pl, Internet: www.geyer hosaja.com.pl
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Wyniki badań i szczegółowe oceny
Odkształcalność i elastyczność

głębokość penetracji sferycznej
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W testach w penetracji kulą w stanie
nowym z kulistą nasadką (r = 120 mm) i
siłą penetracji 2.000 N (odpowiadającą ok.
200 kg), głębokość penetracji wynosiła 9,4
mm. Wyliczony przenoszony nacisk 28,2
N/cm2 wskazuje na stosunkowo niewielkie
obciąŜenie stawów nadgarstkowych
podczas leŜenia i wstawania.
Elastyczność zmierzono po tym, jak mata
dla krów była wystawiona na ciągłe
obciąŜenie powierzchni, wywierane przez
stalową stopę (o powierzchni styku 75
cm2) i 100.000 zmiennych obciąŜeń
10.000 N. Po teście wytrzymałościowym,
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nasadki wzrosła z 9,4 mm do
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9,7 mm. Wyliczony przenoszony nacisk
obniżony z 28, 2 N/cm2 do 27, 4 N/cm2.
Oznacza to, że odkształcalność i
elastyczność nieznacznie wzrosły.
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Rysunek 2: Odkształcalność jako funkcja nacisku powierzchniowego

Ocena *
- W stanie nowym

+

- Po ciągłym obciąŜeniu powierzchni +

Stałe obciąŜenie powierzchni
Po tym, jak gumowa mata była
wystawiona na stałe obciąŜenie
powierzchni, wywierane przez stalową
stopę (sztuczna krowia stopa) o średnicy
105 mm (o powierzchni styku 75 cm2,
wraz z 5 mm pierścieniem na skraju
podeszwy, który wystaje
1 mm ponad pozostałą część
powierzchni (nośna krawędź łapy) w
testach na stanowiskach testowych
(100.000 zmiennych obciąŜeń po 10.000
N (odpowiadających ok. 1000 kg),
gumowa mata
nie wykazała zauwaŜalnego zuŜycia na
powierzchni i niewielkie zuŜycie elementów
wypukłych na spodzie. Trwałe odkształcenia
nie dały się zaobserwować.

Rysunek 3:
Pomiar odkształcenia

Ocena *
- brak zauwaŜalnego zuŜycia
na powierzchni

+

- niewielkie zuŜycie elementów
wypukłych na spodzie

- brak trwałego odkształcenia + +

Rysunek 4:
Urządzenie do testowania stałego obciąŜenia powierzchni
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Test na ścieranie
W znormalizowanym teście na
ścieranie, w czasie którego
powierzchnia była szlifowana
płótnem szmerglowym (granulacja
280) i przy nacisku szlifowania 500
N (= 8,1 N/cm2 nacisku
powierzchniowego), głębokość
ścierania po 10,000 cyklach
wyniosła do 1,6 mm, odpowiada to
około 5% grubości gumy. Z
powierzchni naziemnej (61,5
cm2) zostało startych 3,2 gram.
Ocena *
Niewielka głębokość ścierania
i lekkie ziarnienie wskazują na
dobrą odporność na zuŜycie
maty gumowej

Rysunek 5:
Próbka testowa po teście na ścieranie

+

Odporność na poślizg
Pomiary przeprowadzono
przy uŜyciu urządzenia testowego
ComfortControl w centrum
testowym DLG.

Obciążona (10 kg) okrągła stopa z
tworzywa sztucznego (105 mm, o
powierzchni styku 75 cm2, z
pierścieniem szerokości 3mm
przy obwodzie podłoża) była
ciągnięta z prędkością 20 mm/s
w poprzek maty.
Ślizgowe testy przeciągnięcia wykazały

dobrą odporność na poślizg na
suchej lub mokrej gumowej
powierzchni w stanie nowym.
Wszystkie zmierzone
współczynniki tarcia (µ)
przekroczyły minimalną wartość µ
= 0,45, co świadczy o dobrej
przyczepności.

Rysunek 6:
Pomiar odporności na poślizg

Ocena *
Dobra odporność na poślizg na suchej
i mokrej powierzchni maty gumowej

+

* Zakres oceny:
+ + / + /o/ – / – – (o = standard)
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Test
DLG FokusTest uwzględnił
techniczne pomiary na
rządzeniach testowych w
stacji testowej DLG.
Odkształcalność i elastyczność
zostały zbadane i
przeprowadzony został test
stałego obciąŜenia powierzchni.
Przeprowadzono badania
odporności na ścieranie w teście
na ścieranie z uŜyciem płótna
szmerglowego, badania
odporności na poślizg z uŜyciem
testów przeciągnięcia.

Realizacja testów
DLG e.V. –
Centrum Testowe DLG
Urządzeń rolniczych i artykułów
dla rolnictwa Max-Eyth-Weg 1,
D-64823 Groß-Umstadt

InŜynier raportujący
Dr. Harald Reubold

Kierownik Projektu
artykułów dla
rolnictwa i techniki
hodowlanej
Dr. Michael Eise

Inne kryteria nie zostały
zbadane.

ENTAM - Europejska Sieć Badania Maszyn Rolniczych, powstała z
połączenia europejskich środków testowych. Celem ENTAM jest
ogólnoeuropejska dystrybucja wyników badań do rolników, dealerów, a
takŜe producentów sprzętu rolniczego.
Więcej informacji o Sieci jest dostępnych na www.ENTAM.com lub drogą
pocztową. Adres e-mail: info@entam.com
10-608
Kwiecień 2011

© DLG
DLG e.V. – Centrum Testowe Technologia i artykuły dla rolnictwa
Max-Eyth-Weg 1, D-64823 Groß-Umstadt,
Telefon 069 247 88-600,faks: 069 247 88-690, e-mail: Tech@DLG.org,Internet: www.DLG.org

Pobieranie wszystkich raportów z testów DLG z: www.DLG.org/testsagriculture.html!
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