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GRUPOWA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ
Węże tłoczne z miękkiego PCW ze wzmocnieniem tekstylnym
do środków ochrony roślin, płynnych nawozów
mineralnych oraz sprężonego powietrza 39/13 bar z paskiem

dokument: GSW-P 320000

1. Przedmiot i zakres stosowania grupowej specyfikacji wymagań.
Przedmiotem grupowej specyfikacji wymagań są wymagania stawiane wężom tłocznym, wzmocnionym
stylonem, nakładanym techniką obwoju, wykonanym z miękkiego PCV na bazie suspensyjnego
polichlorku winylu oraz ftalanu dwuoktylu wraz z odpowiednimi dodatkami przeznaczone do tłoczenia
środków ochrony roślin i (lub) płynnych nawozów mineralnych oraz sprężonego powietrza o ciśnieniu
roboczym 13 bar (w 23°C) w zakresie temperatur od -40°C do +70°C.
2. Podział, wymiary i tolerancja.
Tabela 1
Średnica
wewnętrzna
Dopuszczalne
odchyłki (mm)

Grubość
ścianki
Dopuszczal
ne odchyłki
(mm)

Szerokość
paska
Dopuszczalne
odchyłki

Średnia waga
węża (g/mb)

Największa
średnica
zewnętrzna
(mm)

Najmniejszy
promień
zgięcia (mm)

Długość
(m) + 1%

13,8±0,2
2,7±0,3
2,2±0,1
176
18,0
140
5 - 50
24,6±0,5
3,8±0,5
3,8±0,2
422
30,9
250
5 - 50
31,5±0,5
4,3±0,5
4,8±0,2
598
37,9
315
5 - 50
37,4±0,5
4,6±0,5
5,6±0,2
750
44,6
380
5 - 50
W partii dopuszcza się 10% węży o długości do 20mb.
Występuje również możliwość produkcji węża technicznego bez wzdłużnego paska. Wyrób taki spełnia
wszystkie powyższe wymagania, wymiary i tolerancje określone dla węża technicznego z paskiem
wzdłużnym, oprócz kolumny „Szerokość paska”.

3. Wymagania.
3.1. Wygląd zewnętrzny.
Powierzchnia zewnętrzna węża powinna być gładka, bez porowatości, pęcherzy, rozwarstwień,
zagnieceń, o jednolitej barwie, bez zanieczyszczeń i wtrąceń obcych materiałów.
3.2. Wymiary geometryczne wg tabeli 1.
3.3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania wg tabeli 2.

Tabela 2
Wymagania
a) Wytrzymałość na ciśnienie próbne w bar
b) Wytrzymałość na ciśnienie rozrywające w bar

34
39

c) Rozciągliwość końców węża w kierunku promieniowym
- o średnicy wewnętrznej do 8mm ,w %
- o średnicy wewnętrznej od 10 do 31,5mm ,w %
d) Wytrzymałość na rozwarstwienie w kN/m

10
5
1,5

e) Odporność na niskie temperatury

-40

f) Odporność wewnętrznej warstwy węża w temperaturze
23°C po 70h na działanie:
- 5% kwasu azotowego
- 20% kwasu solnego
- 50% kwasu siarkowego
- dowolnym stężeniu:
kwasu octowego
wodnego roztworu wodorotlenku sodu
wodnego roztworu amoniaku
- 0,05% emulsji Decisu 2,5 EC zmiana masy w %
nie więcej niż
- 2% emulsji owadofosu płynnego 50% zmiana masy w
% nie więcej niż
- 30% roztworu mocznika zmiana masy w %
nie więcej niż
Rr i r w % nie więcej niż

Metody badań
a),b) Instrukcja I-12 „Sprawdzenie
wytrzymałości na ciśnienie
robocze i rozrywające”
c) Instrukcja I-11 „Sprawdzenie
rozciągliwości końców węża
w kierunku promieniowym”
d) Instrukcja I-14 „Sprawdzanie i
oznakowywanie wytrzymałości
na rozwarstwianie”
e) Instrukcja I-9 „Sprawdzenie
odporności węża na niskie
temperatury”
f) PN-93/C-04236

10
10
7
-25

4. Metody badań.
Przeprowadzanie badań zgodnie z Procedurą P-8.1-01 „Badania i kontrola”.
4.1. Badania niepełne.
4.1.1. Ocena wizualna ze szczególnym uwzględnieniem symetrii oplotu zgodnie z pkt. 3.1.
4.1.2. Niedopuszczalne błędy wykonania zgodnie Procedurą P-8.1-01 „Badania i kontrola” pkt. 4.
4.1.3. Sprawdzanie wymiarów zgodnie z Instrukcją I-8 „Sprawdzanie wymiarów geometrycznych węży”.
4.2. Badania pełne.
4.2.1. Sprawdzenie rozciągliwości końców węża w kierunku promieniowym zgodnie z Instrukcją I-11
„Sprawdzania rozciągliwości końców węża w kierunku promieniowym” oraz tabeli 2 niniejszej grupowej
specyfikacji wymagań.
4.2.2. Sprawdzenie odporności na niską temperaturę zgodnie z Instrukcją I-9 „Sprawdzenie odporności
węża na niskie temperatury” metoda B oraz tabela 2 niniejszej grupowej specyfikacji wymagań.
4.2.3. Sprawdzenie najmniejszego promienia zgięcia zgodnie z Instrukcją I-10 „Sprawdzanie
najmniejszego promienia zgięcia” metoda A oraz tabela 1 niniejszej grupowej specyfikacji wymagań.
4.2.4. Oznaczenie wytrzymałości na rozwarstwianie zgodnie z Instrukcją I-14 „Sprawdzanie
i oznakowywanie wytrzymałości na rozwarstwianie” oraz tabela 2 niniejszej grupowej specyfikacji
wymagań.
4.2.5. Sprawdzanie wytrzymałości na ciśnienie próbne i rozrywające zgodnie z Instrukcją I-12
„Sprawdzanie wytrzymałości na ciśnienie robocze i rozrywające”.
4.2.6. Pozostałe badania wg tabeli 2 niniejszej grupowej specyfikacji wymagań.

5. Kontrola jakości i ocena partii.
5.1. Niepełna kontrola jakości i statystyczna ocena partii przeprowadzona zgodnie z pkt. 4.1.
oraz zgodnie z Procedurą P-8.1-01 „Badania i kontrola”.
5.2. Pełna kontrola jakości i statystyczna ocena partii przeprowadzona zgodnie z pkt. 4.
oraz zgodnie z Procedurą P-8.1-01 „Badania i kontrola”.
6. Cechowanie i przykład oznaczania.
Przeprowadzić zgodnie z Instrukcją I-6 „Cechowania” oraz według szczegółowego przykładu opisu węża
technicznego na ciśnienie robocze 13 bar nie rzadziej niż co 1 metr na zewnętrznej powierzchni węża.
www.fachowiec.com

Wąż techniczny (Ś.O.R./S.P)

Ø12,5 39/13 bar P320 11807 024

7. Pakowanie magazynowanie i transport.
Przeprowadzić zgodnie z Instrukcją I-7 „Pakowania, magazynowania i transportu”.
8. Podział odpowiedzialności.

Pion handlu,
marketingu, obrotu
magazynowego i
dystrybucji

Kontrola jakości

Dział
wytłacxzarek

Symbole czynności:
R – rozstrzygnięcie, decyzja, zarządzenie
W – sprawdzenie, współdziałanie, opiniowanie
O – odpowiedzialność za wykonanie
I – do wiadomości, poinformować
Bieżąca aktualizacja grupowej specyfikacji wymagań
Przeprowadzanie badań dodatkowych
Przeprowadzanie badań dodatkowych na żądanie klienta

Kompetentne służby
Zarząd

Zadania dotyczące jakości
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