Gil-Resin@ TA

Porowata żywica syntetyczna na wysokiej jakości formy do urządzeń
ciśnieniowych w przemyśle ceramicznym
1. Porowata żywica Gil-Resin@ TA
- informacje wstępne,

2. Transport i przechowywanie
SkładnikiAP (aktywny proszek), GP (granulat) oraz
AP4 należy przechowywać oddzieInie W oryginalnych
opakowaniach W temperaturze poniżej 30'c.

NazWa Gil-Resin@ TA obejmuje opracowany
W rirmie BK

Giulini GmbH svstem usprawniajacv

znacząco proces odlewania ciśnieniowego z mas
le.inych. Gil-Resin@ TA jest wieloskładnikoWą żyWicą
do Wytwarzania porowatych form do urządzeń do
odlewania ciśnienioWego, uspraWniającą
odfiltrowanie ma5y Iejnej W poróWnaniU z

organiczny składnik płynny jest WrażliWy na
podwyżsżonątemperatUrę i naleźy go przechowywać
W temperaturze nie przekraczającej 25"c. zawartość
otwartego opakoWania należy zUżyć jak najszybclej .

konwencjonalną metodą stosUjącą foImy 8ipsowe.
system idealnje nadaje 5ię do stosowania W prodUkcji
wyrobów ceramiki Sanitarnej i użytkowej przy
ciśnieniach od 8 do 30 barów.

2.1. Dopuszczalny okres przechowywania
składniki AP, GP oraz AP4

Monomer mix

3.1 Pomieszczenie do przYgotowywania

V Mała średnica poróW

Pomieszczenie do przygotowywania składników
żywicy tak rozplanować aby było możliWe rozpoczęcie
zalewania formy żywicą najpóźniej w czasie od 40 do
60 sekund od momentu połączenia mieszanin l i ll
opisanych W punktach 5.1 i5.2,

zmniejszona tendencja do zatykania się porów,
V Wysoka Wytrzymałośćmechaniczna
- pozwala zwiększyć szybkość formowania,
v Wytrzymałośćna odkształcen;a
- minimalizuje odkształcenia form roboczych
W urządzeniach ciśnienioWych,
v Min jmalna skurczliwość
-

3.2 Doprowadzanie składników do właściwej
temperatury (sezonowanie)

Korzyści wynikające ze stosowania żywicy

3,2,1 Postępowanie ze składnikami,
W celu zapewnienia optymalnejjakości formy,
składniki żywicy należy doprowadzić do temperatury
oc.
16 - 20
Temperatura skrzynki formierskiej W
której odlewa się formę nie powinna przekraczać

Gil-Resin@ TA

obniżenie materiałochłonnościprodUkcji a tym
samym obniżenie zapasów magazynowych
i kosztóW transportu ( -> niewielki wkład w ochronę
ziem5kie8o klimatu),
V obniżenie kosztóW produkcji przez zastąpienie
znaczących ilości WytWarzanych form gipsowych,
mniejszą ilością form z żywicy porowatej,
v ograniczenie przesto.jóW produkcji dzięki
ZmniejszeniU częstotliWościWymiany form.
V
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6 miesięcV

3 Warunki pracy

zalety żywicy Gil-Resin@ TA
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12 miesięcy

25'c.

3,2,2 TemperatUra pomieszczenia
Temperatura pomieszczenia W którym Wykonuje się
formę powinna wynosić 19 - 20'C.
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3.3 Mieszadło

operację tę najlepiej wykonywać na specjalnym
stanoWisku płUcZąc gotoWą formę przez 8 8odzin na
przemian Wodą i sprężonym powietrzem.
W procesie płukania z przestrZeni porowatejformy
usuWane są pozostałościpo procesie polimeryzacji ,

W ce|u zapewnienia sprawnej idokładnej

homogenizacji obu mieszanin (opisanych daIej W
punkcie 5.3) i otrzymania odpoWiedniejjakości żywicy
porowatej Gil-Resin@ TA należY Zastosować
mieszadło dostatecznie mocne i odpoWiedniej
Wielkości. ltak, do uzyskania partii o calkowitej
Wielkości ok, 300 kg zaIecane jest zastosowanie
trójłopatoWego mieszadła o średnicy od 3oo do 5oo
mm (Zależnie od ilościmateriału).
szybkość obrotowa mieszadła poWinna Wyn05ić od
400 do 700 obrotóW/minutę W Zależnościod rodzaju
mieszadła, Naczynie do mieszania składników nie
powinno być wyższe niż 1000 mm a średnica jego nie
powinna przekraczać 800 mm , Wskazanym jest aby
nac7ynie lekko zwężato się W dolnej części.

3.5 Środki bezpieczeństwa
Stanowisko pracy powinno być odpowiednio
WentyloWane, Zaleca się zastosowanie systemu
Wycią8oWego oraz używanie masek (z filtrem typU
ABEK) chroniących drogi oddechowe podczas pracy z
cieczami organicznymi o działaniu drażniącym na
drogi oddechoWe, oczy iskórę. Podczas pracy należy
nosić środkiochrony osobistej ubranie, okulary
ochronne i rękaWice. NaIeży Unikać kontaktu skóry ze
składnikami żywicY.
stosoWane do żyWicy Gil-Resino TA płynne
sUbstancje organiczne są Wysoce łatwopalne.

3.4 Wyposażenie do wykonywania odlewu
stal nierdzewna lub PP są najlepszymi materiałami do
Wykonania potrzebne8o Wyposażenia,
Do sporządzenia mjeszanin komponentów żywicy
potrzebne są dwa naczynia, Pierwsze do Mieszaniny l
o pojemności ok, 65 % całkowitej objętości
przygotowywanej żyWicy Wyp05ażone w spust lub
zawór przy dnie do szYbkieBo przeniesienia
zawartoścido drugiego naczynia, w którym
sporządzana jest Mieszanina ll. Pojemnośćnaczynia
do Mieszaniny ll powinna Wynosić ok. 12o %
objętościprzygotowywanej żywicy. (patrz dalej W p.5
),
Do Wytwor7enia W tylnej części lormy z żywicy
otworów do odprowadzania wody z masy lejnej
zaIeca się zastosoWanie gWintowanych prętóW o
średnicy 8 mm powleczonych polipropylenem . Pręty
te umieszcza się W odle8łości20 - 30 mm jeden od
drugiego oraz od wewnętrZnej powierzchni formy.
otwory te tączy się kanałami Wycinanymi na tylnej
powierzchni formy za pomo(ą sterowanej ręclnie
frezarki poziomej,

4. Obliczanie wymaganej ilościżywicy
Gil-Resin@ TA
całkoWitą ilośćżywicy Gil-Resin@ TA potrzebną do
wykonania odIewu oblicza się lUb okreś|a mierząc
ob.jętość Wody potrzebną do wypełnienla skrzynki
formierskiej , Do obliczeń należy przyjmować podaną
poniżej gęstośćżywicy
Gil-Resino TA:
Gęstośćżywicy
Gil-Resin@ TA

WzorL]:

całkowita ilość

żywicy Gil-Resin@
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objetośćx 1,11

poszczególnych pojedynczych składnikóW
poniżej :

Wg Wzoru

Naważka

W
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Znając potrzebną objętośćżycicy Gil-Resino TA oraz
jej całkowitą ilośćwagową, można określićnaważki

danego pojedyn. = Współcz,

składnika

GiUlinistraBe

kg /dm3

Całkowita masę wagową żywicy oblicza się wg,

Dla zapewnienia odpoWiedniejjakości form z żyWicy

Gil-Resin6 TA bardzo istotnym jest dokładne
odmycie 8otowej formy po wyjęciu jej ze skrzynki
której była odlewana.
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całkowita
masa żywicy
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4.1 Przykład obliczeń

W Większości przypadków skrzynkę formierską
projektuje się jako pomoc narZędzioWą wykonaną
z żyWic epoksvdoWych.
Formę po Wyjęciu ze skrzynki należy przechowvwać

:

Zmierzona objętośćżywicy

I

225 litróW

calk. masa Gil-Resin6 TA:
225 x 1,.II = 249,15

kc

W Wilgotne.i

Obliczenie ilości poszczególnych pojedynczych
skladników dla całkowitej ilościżywicy

5,1 Przygotowanie mieszaniny

woda wodociasowa
LT

(środek zwilża jący

AP (pro5Zek aktVW,01)
AP4 (proszek aktVW.02)

odpieniacz
Monomermix
GranUIat GP

Współczyn-nik tf l
o,2450
o,0024
0,3619
0,0056
0,0001
0,1800
0,2050

l

1/, Do pojemnika 1" dodać odpowiednią ilośćWody a
następnie zmieszać Ze składnikami LT, AP, AP4 oraz

Gil-Resin@ TA Wynosżącej 250 kg

oPls

osłonie lUb dopasowanym pojemniku W

ceIu uniknięcia ryzyka powstaWania naprężeń
związanych z częściowym WySychaniem żyWicy,

= 250 kg

środekprzeciw pienieniu,
2l. odczekać 30 minut przed przystąpieniem do
punktu 5.3 W celu zapeWnienia całkowitego zwilżenia
składnikóW proszkowych,
Aby uniknąć sedymentacji, należy kontynuować
mieszanie przeZ cały ten czas.

Masa kg
{250 x f}

60,000
0,600
q] qĘn

7,425

5.2 Przytotowanie mieszaniny ll

0,025

45,000
50,000

Przygotować obliczone naWażki pojedynczych
składników ipostępować dalej zgodnie z opisem.

W

instrukcji
Zalecane jest stosowanie Wagl dWuzakresoWej do
odWażania przybliżonego (z dokładnościąo,]. kg) oraz
do odWażania precyzyjnego ( z dokładnościąo,oo1 kg)

5. lnstrukcja postępowania
Przed przystąpieniem do odważania pojedynczych
składników należy sprawdzić stan opakowań
(bębnów) i sezonować je do temperatur (patrz punkt
3,2), Wszystkie płynne składniki dokładnie wymieszać

w bębnach przed przystąpieniem do odważania,

pojedynczych składników sporządza się dwie
mieszaninY ( l+ ll ), które na koniec miesza się razem
ze 50bą. Po upływie ściśle
określonego czasu
mieszania, płynną żyWicę Gil-Re5in@ TA zalewa się
do uprzednio przy8otoWanej skrzynki formierskiej,
którą wewnątrz pokryto Wcześniej odpoWiednio
Z

dobranym środkiem separującym / rozdzielającVm.

1/. W czasie potrzebnym do sporządzenia izwilżenia
składników Mieszanjny l odWażyć oddzieInie składnik
GB oraz "monomer mix",
odWażać "monomer mix" tuż przed momentem
połączenia obu mieszanin ( patrz punkt 5,3 )
2/, ciągle mieszając z niedużą prędkościądodać
5kładnik GP do "monomer mix" znajdującego się jUż
W pojemniku do sporządzania płynnej żywicy do
odIewania. Na5tępnle kontynuować mieszanie przez
maks, 2,5 minuty.
5.3 Przygotowanie mieszaniny do odlewania

Bezzwłocznie po upływie WSpomnianych Wyźej 2.5
minut od momentu dodania składnika Gp do
"monomer mix", dodać szybko bez przerw
mieszaninę ldo mieszaniny ll .
Calośćszybko wymieszać w czasie od 40 do 60
sekund ustawiając mjeszadło na odpowiednio dużą
prędkość,

) UWAGA; Po żokończeniu mieszanio ,szybko
prżyslqpić do odlewonia lormy zopewniojqC
Wystarczojqcy czos do Wykonanio odlewu,

) UWAGA W celu uzyskanio dobrych WynikóW należy
precyzyjnie dobrać czgs mieszania. W przeciwnym
Wypodku w odlewie Jormy roboczej mogq pojaWic się
wady.
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5.4 Wykonanie odlewu

5,7 Przechowywanie formy

Przelać 5praWnie bez przerW mieszaninę żyWicy do
5krzynki formierskiej unikając jednocześnie tworzenia

Formy, które nie są używane naleźy przechowywać w
stanie Wilgotnym z dodatkiem odpowiedniego środka

pęcherzy powietrznych, Następnie bezzwłocznie
wprowadzić pręty do kanałów drenujących jeżeli są

bakteriostatycZnego.

prżeWidżiane.

5.5 Wyjmowanie prętów / Obróbka

Jeżeli do skrzynki wprowadzone są pręty W celu
przyśpieszenia tWorzenia czerepu należy każdy
z nich lekko obrócić ręką gdy temperatura żywicY W
skrzynce podniesie 5ię do 30 "c a następnie usunąć je
oc
catkowicie gdV temperatura Wzrośnie do 35
(rozpoczyna się proces utwardzania / sieciowania
żywicy).
Po około 60 minutach iobniżeniu maksymalnej
temperatury reakcji, można u5unąć elementy
obudowy skrzynki a po upływie dalszych 10 minut
można położyć formę Z żywicy Gil-Resin@ TA na tylnej
płaskiej powierzchni i U5unąć całkoWicie elementy
skrzynki,

) UWAGA; Moksymolna temperaturo reokcji Wynosi
ok. 60-65 'C W zależnośCiod temperotury
ko m pone n lów i te m pe rotu ry otocze n io.
Po wykonaniu odlewu Zaleca się przetrzymanie formY
kąpieli Wodnej o temp. ok. 15 - 30'c przez około

W

12 godzin w celu osiąBnięcia optymalnej dokładności
dopasowania.
,]eżeli nie ma możliwościodmycia formy na
stanowisku Z łaźniąwodną, forma powinna być
przynajmniej przechoWyWana W stanie Wilgotnym
oWinięta 5zczelnie folią,

Powyższe zalecenia podajemy zgodnie

i

) vwAGA

MOterioł formy osiqga pełnq
Wytrzymołośćpo około 12 godzinoch,

5.6 Czyszczenie narzędzi i wyposażenia
Po zakończeniu odlewania zaleca 5ię odcżekać około
10

-

15 minut przed rozpoczęciem czyszczenie

mieszadła, PozostałościżyWicycil-Resin@ TA można
łatwo usunąć po rozpoczęciu fazy utwardzania.
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iz UWz8lędnieniem

Wersja polskd: luty 2014 (11-11)
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naszą najlepszą Wiedzą

aktualneBo stanu Wied7y W tym zakre§ie,
MożliWym jest WproWadZenie Zmian Wynikających z
praktyki izmieniających się WarunkóW. Zmiany mo8ą
wynikać równieź z dalszego rozwoju produktu i
najnoW5zych o5iągnięć. Z przyjemnością
zapraszamy do porozumiewania siq z nami w celu
uzyskania najnowszych informacji.

Fax] +49 621 l 5709 6Ą43
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