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1. Reading 

Read the text and answer the questions. 

 

Natural Rubber Manufacturing Process 

 

In the late 1930s, the United States used over half of the world's natural rubber supply. Today, 

natural rubber can be found in over 50,000 manufactured products in the United States, and the 

U.S. imports over 3 billion pounds of natural rubber each year. Over 70 percent of rubber used 

in modern manufacturing processes, however, is synthetic rubber. 

The natural rubber manufacturing process begins with harvesting latex from rubber trees. 

Harvesting latex from rubber trees starts with scoring or cutting into the bark of the tree. Latex 

flows into a cup attached to the bottom of the cut in the tree. The latex material from many trees 

is accumulated in large tanks. 

The most common method of extracting the rubber from latex uses coagulation, a process that 

curdles or thickens the polyisoprene into a mass. This process is accomplished by adding an 

acid such as formic acid to the latex. The coagulation process takes about 12 hours. 

Water is squeezed out of the coagulum of rubber using a series of rollers. The resulting thin 

sheets, about 1/8-inch-thick, are dried over wooden racks in smokehouses. The drying process 

generally requires several days. The resulting dark-brown rubber, now called ribbed smoke 

sheet, is folded into bales for shipping to the processor. 

Not all rubber is smoked, however. Rubber dried using hot air rather than smoking is called an 

air-dried sheet. This process results in a better grade of rubber. An even higher quality rubber 

called pale crepe rubber requires two coagulation steps followed by air-drying. 
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1. How much rubber is imported by the US? _______________________________________ 

2. Where does natural rubber come from? _________________________________________ 

3. How do we call the liquid form of rubber? ______________________________________ 

4. What’s the name of the process when taking out rubber from latex? ___________________ 

5. How long is this process? ____________________________________________________ 

6. What are the 2 types of drying rubber? __________________________________________ 
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2. CV 

Match the questions to the answers. 

1. What is your contact? 

2. What is your objective? 

3. What experience do you have? 

4. What about language skills? 

5. Do you have other skills? 

6. What are your interests? 

7. Do you have any references? 

 

A. I’m looking for an opportunity to work as a Rubber Technologist towards professional 

growth and development. 

B. I’ve good computer skills in MS Excel, Word, Power Point, Access, AutoCAD.              

C. My phone number is 33 25874 255488. 

D. Yes, Mr. Dave Duncan, his phone number is in my resume. 

E. I’ve gained experience in rubber/polymer processing technology, testing, providing 

technical solution and solving customer complaints. 

F. I enjoy skiing, sky diving, diving, gliding and reading. 

G. I speak English, Bulgarian, Russian and Czech. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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3. Cover letter 

Read the cover letter and answer the questions. 
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1. What is the advertised position? _______________________________________________ 

2. What are the person’s 2 basic characteristics? ____________________________________ 

3. What are his 4 abilities? _____________________________________________________ 

4. What were his duties at his previous place? ______________________________________ 

5. What are his experienced strengths? ____________________________________________ 

6. What is the candidate asking for? ______________________________________________ 
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5. Small talk 

Read the job descriptions of rubber industry and match their names. 

 

A. ______________________ It is required to co-ordinate with team members and assist the 

operators/supervisors to carry out activities. They should understand the importance of the 

activity/task undertaken by them in the manufacturing processes and support the 

operators/supervisors to ensure that set standards are achieved within the work area.  

 

B. _________________Operates calendering machine to convert rubber into rubber sheets by 

rolling process. Adjusts steam valves to regulate heat of machine rollers, judging heat by touch 

and by observing reaction of rubber; sets thickness gauge by turning hand wheels; starts 

machine, feeds it with chunks of rubber; tests thickness of product with gauge and, if necessary, 

makes suitable adjustments; supervises helpers who load and unload material from machine.  

 

C. ____________________Operates a machine in which compounded rubber is extruded 

through heated die fixed to machine head to form continuous shaped strip. Selects die and fits 

it to machine; turns steam valve to heat die to required temperature; starts machine; adjusts 

machine for specified extrusion speed by means of gear lever or any other device and fixes 

proper-size dies to machine to get specified profile; adjusts centring screws in case of tubes, to 

get uniform wall thickness; feeds rubber stock into machine by hand or conveyor; verifies 

dimensions of extruded rubber with gauge, callipers and rubber; adjusts controls to synchronize 

speed of conveyor belt with speed of extrusion of rubber.  

 

D. _______________________Is responsible for feeding the correct quantity of compound to 

the Calender rolls. 
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E. ____________________Set up, operate and tend machinery used for mixing, calendering, 

extruding, moulding and curing rubber materials or rubber products. Load or feed rubber, 

pigments, filler, oil and chemicals into machines. Check and monitor processing conditions and 

product quality. Adjust machines to proper setting as required. Train or assist in training new 

workers. 

 

F. ________________________Responsible for leading all aspects of development of new 

products, procedures and test methods plus troubleshooting existing ones within their 

functional area. Demonstrates critical thinking and problem-solving skills in polymer chemistry 

and material science. Regarded as a key solution provider to internal and external customers. 

 

Extruding Machine Operator 

Rubber compounder 

Pre and Post Calendering Operator 

Junior Rubber Technician/Technical Assistant 

Rubber processing machine operators 

Calender Machine Operator 
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6. Work safety 

Match the signs with their meanings. Write the letters into the correct column. 

 

1.     2.         3.  

 

 

4.         5.     6.  

 

 

 

7.           8.             9.  
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A. Explosive risk 

B. No smoking 

C. Toxic 

D. Flammable materials 

E. Wear gloves 

F. Emergency exit 

G. Naked flames forbidden 

H. Do not extinguish with water 

I. Wear protective clothing 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
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7. Vocabulary 

abrasion- kopás 

abrader- koptatógép 

acid- sav 

additives- adalékanyag 

alloy-öntvény 

aging- öregítés 

barrel- hordó 

batch control- tétel ellenőrzés 

bleeding- megcsapolás 

blemish- hiba 

bloom mill- előrenyúló sor 

blow molding- fúvóformázás 

calender machine- kalender gép (présel) 

carbon black- ipari korom 

carcass- szövetváz 

cavity- üreg 

chemical bonding- kémiai kötés 

clay- agyag 

coagulation- alvadás 

compound- keverék 

compression molding- összepréselő formázás 

conveyor belt- szállítószalag 

cooling line- hűtősor 

convert- átalakít 

cure- vulkanizál 

density- sűrűség 
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dilution- higítás 

dimensions- méret 

durability- tartósság 

durometer- keménységmérő 

elastic- gumiszalag, rugalmas 

elongation- hosszabbodás, nyúlás 

endurance test- fárasztó teszt 

extensometer- nyúlásmérő 

extrusion- préselés 

flaws- hibák 

friction- súrlódás 

furnace- kemence 

gasket- tömítés 

hardness- keménység 

heat resistance- hőálló 

humidity- páratartalom 

injection molding- befecskendező formázás 

insulation- szigetelés 

latex- kaucsuktej 

material behaviour- anyag viselkedése 

masticate- pépesít 

permeability- áteresztő képesség 

production method- gyártási módszer 

resilience- rugalmasság 

rolling process- hengerlés 

rolling mill- hengerszék 

rubber sheet- gumilap 

tear strength- szakítószilárdság 

tensile strength- szakítószilárdság 
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testing- vizsgálat, kísérlet 

thickness gauge-vastagságmérő 

vibration control- rázóvizsgálat 

viscosity-viszkozitás 

vulcanization- vulkanizáció (A kaucsuknak gumivá vagy ebonittá való átalakítása, kénkötések 

kialakításával.) 
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10. Felhasznált források 

1. Reading 

https://sciencing.com/manufacturing-process-rubber-5206099.html 

2021.08.13 

 

3. Cover letter 

https://www.jobhero.com/cover-letter/examples/maintenance/maintenance-technician 

2021.08.13 

 

5. Small talk 

https://dgt.gov.in/sites/default/files/Rubber%20Technician_CTS1.2_NSQF-4_compressed.pdf 

2021.08.13 

 

6. Work safety 

https://hsseworld.com/the-meaning-of-safety-symbols/work-safety-signs/ 

2021.08.13 
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