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Porowata żywica na wysokiej jakości formy do urządzeń ciśnieniowych w
przemyśle ceramicznym

l. Porowata żywica Gil-ResinoTA -
informacje wstępne.

Nazwa Gil-Resin@ S obejmuje opracowany w
firmie BK GiuliniGmbH system usprawniający
znacząco proces odlewania ciśnieniowego z mas
lejnych. Gil-Resin@ S jest wieloskładnikową
Ąwicą do wytwarzania porowaĘch form, dla
urądzeń do odlewania ciśnieniowego
usprawniającą odfiltrowanie masy lejnej w
porównaniu z konwencjonalną metodą stosującą
formy gipsowe. System idealnie nadaje się do
stosowania w produkcji wyrobów ceramiki
sanitarnej i uĄtkowej prry ciśnieniach od 8 do 30
barów.

ZaleĘ żywicy Gil-Resin@ S

i Relatywnie duża średnica porów
- krótszy czas odfiltrowania i naciągania

czerepu,
{ Wysoka wyrzymałość mechanicma

- pozwala zwiększyć dwukrotnie szybkość
formowania,
{ Wytrzymałość na odksaałcenia

- minimalizuje odksźałcenia form robocrych
w urządzeniach ciśnieniowych ,

{ Minimalna skurczliwość

Korzyści wynikające ze stosowania żywicy
Gil-Resin@ S

V Obnizenie materiałochłonności produkcji a tym
obniżenie zapasów magazynowych i kosaów
transportu ( * niewielki wkład w ochronę
ziemskiego klimatu),
{ Obnizenie kosztów produkcji przez zastąpienie
znaczący ch i l o ś c i w}twar zany ch fo rm g i pso wych,
mniejszą ilością form z Ęwicy porowatej,
{ Ograniczenie przestojów produkcji dzięki
zmniejszeniu częstotliwości wymiany form.

2. Transport i przechowywanie

Zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
dotycącymi transportu, płnny składnik żrywicy
Gil-Resin@ S traktowany jest jako substancja
niebezpieczna transpofiowana oddzielnie od
pozostałych składników.

Składnik ten dostarczanyjest w bębnach o
wielkości 25 lub l75 kg w zaleźnościod
zamówionej ilości, Pozostałe składniki tj. granulat
oraz aktywny proszek dostarczane są na
oddzielnych paletach w 25 kg workach.

Każdy ze składników oddzielnie może być
przechowywany przęz okres co najmniej l2
miesięcy, w oryginalnym opakowaniu, w
temperaturze nie przekraczającej 30 "C .

Organicmy składnik płynny jest wrażliwy na
podwyższoną temperaturę i naleĄ go
przechowywać w temperaturze nie przekraczające1
25oC . Zawartość otwartego opakowania naleĘ
naĘć jak najsrybciej .

3 Warunki pracy

3.1 Pomieszczenie do prrygotowywania
Pomieszczenie do przygotowywania składników
żywicy powinno być rozplanowane ten sposób aby
było możliwe rozpoczęcie zalewania formy rywicą
najpózniej w czasie od 40 do 60 sekund od
momentu połączenia składników I i II opisanych w
puŃtach 5.| i5.2 .

3.2 Doprowadzanie składników do
wlaściwej tempeiatury (sezonowanie)
3.2. l Postępowanie ze składnikami.
W celu zapewnienia opĘmalnej jakości formy,
składniki Ęwicy naleĘ doprowadzić do
temperatury 16 - 20 oC. Temperatura skrrynki
formierskiej w której odlewa się formę nie powinna
przekraczać 25 oC.

3 .2.ż T emp eratura pom iesz czenia
Temperatura pomieszczenia w którym wykonuje
się formę powinna wynosić |9 - 20'C.

3.3 Mieszadło
W celu zapewnienia sprawnej i dokładnej
homogenizacji obu mieszanin (opisanych dalej w
punkcie 5.3) i otrzymania odpowiedniej jakości
Ęwicy porowatej GilResin@S naleĄ zastosować
mieszadło dostatecznie mocne i odpowiedniej
wielkości. I tak, do uzyskania partii o całkowitej
wielkości ok. 300 kg zalecane jest zastosowanie
trójłopatowego mieszadła o średnicy od 300 do 500
mm.
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Szybkość obrotowa mieszadła powinna wynosić od
400 d0 700 obrotów/minutę w zależności od
rodzaju mieszadła
Naczynie do mieszania składników nie powinno
byćwyższe niż l000 mm a średnica jego nie
powinna przekraczać 800 mm . Wskazanym jest
aby naczynie lekko zwężało się w dolnej części.

3.4 Wyposażenie do wykonyrvania odlewu
Stal nierdzewna lub PP są najlepszymi materiałami
do wykonania potrzebnego wyposażenia. Do
sporządzenia mieszanin komponentów Ęwicy
potrzebne są dwa. Pierwsze do Mieszaniny I o
pojemności ok. 65 %o całkowitej objętości
przygotowywanej zywicy wyposażone w spust lub
zawór prry dnie do srybkiego przeniesienia
zawartości do drugiego naczynią w którym
sporządzana jest Mieszanina II. Pojemność
naczynia do Mieszaniny II powinna wynosić ok,
l20 % objętości prrygotowywanej rywicy. (patrz
dalejwp.5).
Do wytworzenia w tylnej części formy zĘwicy
otworów do odprowadzania wody z masy lejnej
zaleca się zastosowanie gwintowanych prętów o
średnicy 8 mm powleczonych polipropylenem .

Pręty te umieszcza się w odległości 20 - 30 mm
jeden od drugiego oraz od wewnętrznej
powierzchni formy. Otwory te łącry się kanałami
wycinanymi na tylnej powierzchni formy za
pomocą sterowanej ręcmie frezarki poziomej.

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości form z
Ęwicy GilResin @S bardzo istotnym jest
dokładne odmycie gotowej formy po wyjęciu jej ze
skrzynki w której była odlewana. Operację tę
najlepiej wykonywac na specjalnym stanowisku
pfucąc gotową formę przez 8 godzin na przemiarr
wodą i sprężonym powietrzem. W procesie
płukania zprzestrzrni porowatej formy usuwane są
pozostałości po procesie polimeryzacji .

3.5 Środki bezpieczeństwa
Stanowisko pracy powinno być odpowiednio
wentylowane. Zaleca się zastosowanie systemu
wyciągowego orazuĄwanie masek (z filtrem typu
ABEK) chroniących drogi oddechowe podczas
pracy z cieczami organicznymi o działaniu
drażniącym na drogi oddechowe, oczy i skórę.
Podczas pracy nalez nosić środki ochrony osobistej
ubranie, okulary ochronne i rękawice. NaleĄ
unikać kontaktu skory ze składnikami Ęwicy.
Stosowane do żywicy GilResin@S płynne
substancje organicme są wysoce łatwopalne.

4. Obliczanie wymaganej ilości żywicy
GilResin@S
Całkowitą ilość żywicy GilResin@S potrzebną do
wykonania odlewu oblicza się lub określa mierząc
objętość wody potrzebną do wypełnienia skrzynki
formierskiej . Do obliczeń na|eĄ przyjmować
podanąponiżej gęstość żrywicy GilResin@S :

Gęstość żywicy
GilResin@S 1.1 l kg /dm3

Całkowita masę wagowążywicy oblicza się wg.
wzoru:

całkowita ilość
żywicy GilRe sin@S : Objętość x 1,1 l

Znając potrzebną objętość życicy GilResin@S oraz
jej całkowitą ilość wagową można określić
naważki poszczególnych pojedyncrych składników
wg wzoru ponizej :

Naważka
danego pojedynczego
składnika

4.1 Przykład obliczeń :

Zmierzona obj ętość zyw icy

Współczynnik If ] x
całk. masa Ęwicy
GilResin@TA

: żZilitrów

Masa całkowita GilResin@S :

ż25 x |.ll : 249,75 kg : 250 kg

Obliczenie ilości poszczególnych pojedynczych
składników dla całkowitej ilości żywicy
GilResin @S wynoszącej 250 kg

Przygotować obliczone nawazki pojedyncrych
składników i postępować dalej zgodnie z opisem.
w instrukcji

oPIS Wspólczyn-
-nik l f l

Ilość kg
(250 x fl

woda wodociasowa 0.2400 60.00
LT (środek nlilżaiacy 0,0024 0,60
AP (oroszek aktvw.Ol ) 0.3473 93.58
AP4 (proszek akww.02) 0,0057 1.43

srodek orzeciw oiennv 0,00005 0.0l25
Monomer mix 0.1 800 45,00
Granulat GP 0,200 50,00
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Zalecane jest stosowanie wagi dwuzakresowej do
odważania przybliżonego (z dokładnością 0,1 kg)
oraz do odważania precyzyjnego ( z dokładnością
0,00l kg).

5. Instrukcja postępowania
Przed przystąpieniem do odważania pojedyncrych
składników naleźy sprawdzić stan opakowań
(bębnów) i sezonować je do temperafur (patrz
puŃt 3.2). Wszystkie p}ynne składniki dokładnie
wymieszać w bębnach przed przystąpieniem do
odważania.

Z pojedynczych składników sporządza się dwie
mieszaniny ( I + II ), które na końcu miesza się ze
sobą, Po upływie ściśle określonego czasu
mieszania, płynną żywicę GilResin@S zalewa się
do uprzedn i o prrygotowanej skrzynki form iersk iej,
którą wewnątrz pokryto wcześniej odpowiednio
dobranym środkiem separuj ącym / r ozdzielającym.
W większości przypadków skrzyŃę formierską
projektuje się jako pomoc narzędziową wykonaną z
Ąwic epoksydowych. Formę, po wyjęciu ze
skrrynki naleĘ przechowywać w wilgotnej osłonie
lub dopasowanym pojemniku, w celu uniknięcia jak
to tylko możliwych napięć nliązanych
z częściowym wysychaniem żywicy.

5.1 Przygotowanie mieszaniny I
l/. Do pojemnika l dodać odpowiednią ilość wody
a następnie zmieszać ze składnikami LT, AP , AP4
i środek przeciw pienieniu,
2l. Odczekać 30 minut przed przystąpieniem do
punktu 5,3 w celu zapewnienia całkowitego
zw ilżęnia składn ików proszkowych . Kontynuować
mieszanie przez caĘ ten czas w celu uniknięcia
sedymentacji.

5.ż Przygotowanie mieszaniny II
l/. W czasie potrzebnym do sporządzenia i
zwilżenia składników Mieszaniny I odważyć
oddzielnie składnik GB oraz "monomer mix".
Odważać "monomer mix" tuż przed momentem
połączenia obu mieszanin (patrz punkt 5.3 )
2l . Ciąg|e mieszając z niedużą prędkością dodać
składnik GP do "monomer mix" majdującego się
już w pojemniku do sporządzania płynnej żywicy
do odlewania. Następnie kontynuować mieszanie
przez maks. 2.5 minuty.

5.3 Przygotowanie mieszaniny do odlewania
Bęzzwłocmie po upływie wspomnianych wyżej2,5
minut od momentu dodania składnika Gp do
"monomer mix", dodać srybko bezprzerw
mieszaninę I do mieszaniny II .

Wymieszać całość szybko w czasie od 40 do 60
sekund przy ustawieniu mieszadła na odpowiednio
dużą prędkość.

---+ UWAGA., Po zakończeniu mieszania
szybko pnystąpić do odlewania zapewniając
wystarczający czas do wykonania odlewu.

---+ UWAGA W celu uzyskania dobrych
wyników należy precyzyjnie dobraó szas
mieszania. W przeciwnym wypadku w odlewie
formy roboczej mogąpojawić się wady.

5.4 Wykonanie odlewu
Prze|ać sprawnie bezprzerw mieszaninę Ąwicy do
skrzynki formierskiej unikając jednocześnie
tworzenia pęcherry'powietrmych. Następnie
bezzwłocznie wprowadzić pręty do utworzenia
kanałów drenujących jeżel i są przewidziane,

5.5 Wyjmowanie prętów / Obróbka
Jeżeli do skrzynki wprowadzone są pręty do
kanałów odprowadzających wodę z lejnej masy
ceramicznej na|eĘ je lekko obrócić rękąjeżeli
temperatura Ęwicy w skrzynce podniesie się do
30 oC 

a następnie usunąć je całkowicie gdy
temperatura wzrośnie do 35 oC (rozpoczyna się
proces utwardzania / sieciowania zywicy).
Po około 60 minutach i obnizeniu maksymalnej
temperatury reakcji, moźna usunąć elemenĘ
obudowy skrzynki a po upĘwie dalszych t0 minut
możla połoĄć formę z tywicy GilResin@S na
tylnej płaskiej powierzchni i usunąć całkowicie
elementy skrynki.

---+ UWAGA; Maksymalna temperatura reakcji
wynosi ok. 60-65 oC w zależności od
te m pe ratu ry kom pon e ntów i te m pe ratu ry
otaczenia.

Po wykonaniu odlewu zaleca się przetrzymanie
formy w kąpieli wodnej o temp. ok. l5 - 30 oC

przez około 12 godzin w celu osiągnięcia
optymalnej dokładności dopasowania.
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Jeżeli nie ma możliwości odmycia formy na
stanowisku z łaznią wodną, forma powinna być
prrynajmniej przechowywana w stanie wilgotnym
owinięta szczelnie folią.

---+ UWAGA., Materiał formy osiąga pełną
wytrzymałość po upływie około 12 godzin.

5.6 Cryszczenie narzędzi i wyposażenia

Po zakończeniu odlewaniazaleca się odczekać
około l0 - l 5 minut przed rozpoczęciem
czy szczenie mieszadła. Pozostałości Ęwicy
GilResin@S mozna łatwo usunąć po rozpoczęciu
fazy utwardzania.

5.7 Przechowywanie formy

Formy, które nie są używane naleĘ przechowywać
w wilgotnym stanie z dodatkiem odpowiedniego
środka bakteriostaty cmego.

Powyższe zalęcenia podajemy zgodnie
z nasą najlepszą wiedzą i z uwzględnieniem
aktualnego stanu wiedzy w tym zakresie,
Możliwym jest wprowadzenie zmian wynikających
z praktyki i zmieniających się waruŃów. Zmiany
mogą wynikać równięż z dalszego rozwoju
produktu i najnowszych osiągnięć. Z przyjemnością
zapraszamy do porozumiewania się z nami w celu
uzyskania najnowszych informacji.

WeĘa polska: lipiec 2010
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