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Syntetyczna żywica porowata na wysokiej jakości formy do urządzeń
ciśnieniowych w przemyśleceramicznym
1. Porowata żywica Gil-Resin@ T

2. Transport i przechowywanie

- informacie Wstępne.

składniki AP (aktywny proszek), GP (granulat) oraz
AP4 naleźy przechowywać oddzielnie
w oryginalnych opakowaniach W temperaturze
ponlzeJ JU L.

Nazwa Gil-Resin@ T obejmuje opracowany
W firmie BK Giulini GmbH system usprawnia.jący
znacząco proces odleWania ciśnieniowego z mas
lejnych. Gil_Resin6 T je5t Wieloskładnikową żywicą do
Wytwarzania porowatych form do urządzeń do

Organiczny składnik ptynny jest wrażliwy na
podwyŻszoną temperaturę i naleŻy go przechowywaĆ
oc. zaWartość
W temperatUrze nie przekraczającej 25

odlewania ciśnieniowe8o, u5prawniającą
odfi ltrowanie masy lejnej
W poróWnaniu z konwencjonalną metodą stosującą
formy gipsowe. System idealnie nadaje się do
stosowania W produkcji WyrobóW ceramiki sanitarnej
i użytkowej prży ciśnieniach od 8 do 30 baróW.

Zalety żywicy Gil-Resin@ T

otwartego opakowania należy zużyćjak najszybciej

.

2.1. Dopuszczalny okres przechowywania
składniki AP, GP oraz AP4
12 miesięcy

Monomer mix

6 mie5ięcy

3 Warunki pracy

:

Mała średnica poróW
- zmniejszona tendencja do zatykania się poróW,
v Wysoka Wytrzymałośćmechanicżna
- pozwala zwiększyć szybkość formowania,
v Wytrzymałośćna odk5ztalcenia
- minimalizuje odkształcenia form roboczych
w urządzeniach ciśnieniowych,
v Minimalna skurczliwość

Pomieszczenie do przygotowywania składnikóW
żywicy należy tak rozplanować aby było możliWe
rozpoczęcie odlewania formy ż żywicy najpóźniej
W czasi€ od 40 do 60 sekund od momentu polączenia

Korzyści wynikające ze stosowania żywicy

3.2 DopIowadzanie składników do właściwej
temperatury (sezonowanie)

V

3,1 Pomieszczenie do przygotowywania

mieszanin

Gil-Resin@ T

lill

opisanych W punktach

5_1

i5.2.

3,2.1 Postępowanie ze składnikami.
W celu zapewnienia optymaInejjakości formy,
składniki żywicy należy doprowadzić do temperatury

v obniżenie materiałochłonnościprodukcji a tym
5amym obniżenie zapasów magazynowych i kosztóW
transportu () niewielki wkład w ochronę ziemskiego
klimatu),
v obniżenie kosztóW prodUkcji przez zastąpienie
znaczących ilości wytwarzanych form gipsoWych,
mniejszą ilościąform z żywicy porowatej,

16

-

20

"c. TemperatUra skrzynki formierskiej

w której odlewa się formę nie powinna przekraczać
25 L.
3.2.2 Temperatura pomieszczenia
Temperatura pomie5zczenia w którym wykonuje się
formę powinna wynosić 19 - 20'c.

ograniczenie przestojów produkcji dzięki
zmniejszeniu częstotliWościWymiany form.

V
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3.3 Mieszadło
W celu zapewnienia sprawnej idokładnej
homogenizacji obu mieszanin (opisanych dalej w
punkcie 5.3) i otrzymania odpowiedniej jakościżywicy

T należy zastosoWać
dostatecznie mocne i odpowiedniej WieIkości
mieszadło. ltak, do uzyskania partii o caikowitej
WieIkości ok. 300 kg zalecane jest zastosowanie
trójłopatowego mieszadła o średnicy od 300 do 500
mm (zależnie od ilościmateriału ).
Szybkośćobrotowa mieszadła powinna wynosić od
400 do 700 obrotóVminutę W zależnościod rodzaju
mieszadla
Naczynie do mieszania składnikóW nie powinno być
WYższe niż 1000 mm a średnica je8o nie powinna
przekraczać 800 mm . Wskazanym jest aby naczynie
Iekko zwężało się w dolnej części.
porowatej Gil-Resino

operac.ię tę na,ilepiej WVkonywać na specjalnym
stanowisku płUcząc gotoWą formę przez 8 godzin na
przemian Wodą i 5prężonym powietrzem
W procesie plUkania z porowatej przestrzeni formy
u5uWane są pozostałościpo procesie polimeryzacji .

3.5 Środki bezpieczeństwa
stanowisko pracy powinno być odpowiednio
Wentylowane. ZaIeca 5ię za5to5owanie systemu
Wyciągowe8o oraz używanie masek (z filtrem typu
ABEK) chroniących drogi oddechowe podczas pracy z
cieczami organicznymi o działaniu drażniącym na
drogi oddechoWe, oczy i skórę. Podczas pracy należy
nosić środkiochrony osobistej ubranie, okulary
ochronne irękawice. Należy unikać kontaktu 5kóry ze
składnikami żywicy.
Płynne substanc.ie organiczne stosoWane do żywicy
Gil-Resino T są wysoce łatwopalne.

3.4 Wyposażenie do wykonywania odlewu

4. Obliczanie wymaganej ilościżywicy

stal nierdzewna lub PP 5ą najIepszymi materialami do
wykonania potrzebne8o Wypo5ażenia.

Gil-Resin@ T

Do sporządzenia mie5zanin komponentów żywicy
potrzebne są dWa naczynia. Pierwsze, do Mieszaniny l
o pojemności ok,65 % całkowitej ob.iętości

całkowitą ilośćżywicy Gil-Resin@ T potrzebną do
wykonania odlewu oblicza się lub określa mierząc
objętośćwody potrzebną do wypełnienia skrzynki
formierskiej . Do obliczeń należy przyjmować podaną
poniżej gęstośćżyWicy Gil-Resin6 T:

przy8otowywanej żyWicy Wyposażone W spu5t iub
zawór przy dnie do szybkie8o przeniesienia
zaWartości do drugie8o naczynia, w którym
sporządzana będzie Mieszanina ll. Pojemność
naczynia do Mieszaniny ll powinna Wynosić
ok. 120 % objętości przy8otowywanej żywicy (patrz

Gęstośćżywicy
Gil-Resin6 T

dalej W p.5 ).
Do Wytworżenia W tylnej części formy z żYwicy
otworóW do odprowadzania Wody z masy lejnej
zaleca się zastosowanie gwintowanych prętóW o

średnicy 8 mm powleczonych polipropylenem

.

1.11 ke /dm3

całkowita masę Wagową żywicy oblicza się

Wg.

Wzoru:

Pręty

całkowita ilość
żywicy Gil-Resino

te umieszcza się W odległości20 - 3o mm jeden od
drugiego oraz od wewnętrznej powierzchni formy.
otwory te łączy się kanałami wycinanymi na tylnej

T=

Objętośćx 1,11

powierzchni formy za pomocą sterowanej ręcznie
frezarki poziomej.

znając potrzebną objętośćżyWicy Gil-Resin@ T oraz
jej całkowitą ilośćwagową, można określićnaważki

Dla zapewnienia odpowiedniej jakościform z żywicy
Gil-Resino T bardzo istotnym jest dokładne odmycie
gotowej formy po Wyjęciu jej ze skrzynki W której była
odlewana.

W8 Wzoru

poszczególnych pojedynczych składników
poniżej :

Naważka

danegopojedyn,= Wspólcz.

składnika

całkowita

If] xmasażywicy
Gil-Resino T
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4,1 Przykład obliczeń

W Większości przypadkóW skrzynkę formierską
projektuje się jako pomoc narzędZioWą Wykonaną
z żywic epoksydowych.
Formę po Wyjęciu ze skrzynki należy przechowywać w
Wil8otnej o5lonie lub
w dopasowanym pojemniku w celu uniknięcia ryzyka

:

Zmierzona objętośćżywicy

:

225 litróW

całk. masa Gil-Resino T:
225 x r.77

=

249 ,7 5 k8 = 250 kc

powstaWania naprężeń zwiąZanych
z częściowym wysychaniem żyWicy.

obliczenie ilościposzczególnych pojedynczych
składników dla całkowitej ilościżywicy

5.1 Przy8otowanie mieszaniny

Gil Resin@ T Wynoszącej 250 kg

oPls
woda wodociasowa
LT (środek zwilżaiącY

AP (proszek aktyw.01)
AP4 (proszek aktvw.02)

odpieniacz
Monomermix
GranuIat GP

Wspótczyn-

-nik rf

0,2350
0,0024
o,3769
0,0056
0,0001
0,1700
0,2100

l

1/. Do pojemnika 1dodać odpowiednią ilośćWody a

I

następnie zmieszać ze składnikami tT, AP, AP4 i
środekprzeciW pienieniu,
2/, odczekać 30 minut przed przystąpieniem do
punktu 5.3 W celu zapewnienia całkowiteso zwilżenia

Masa kg
(250 x

fl

58,750

składnikóW proszkoWych.

0,600

Aby uniknąć sedymentacji, należy kontynuować
mieszanie przez cały ten czas.

94,225
1,400

0,025
42,5o0
i2,500

5.2 Przygotowanie mieszaniny ll

Przygotować obliczone naWażki pojedynczych
składnikóW i postępować daIej zgodnie z opisem
W instrukcji
żalecane jest stosowanie Wagi dWuzakresowej do
odważania przybliżonego (z dokładnościąo,1 kg) oraz
do odważania precyzyjnego (z dokladnością 0,001 kg)

5. lnstrukcja postępowania

1/. W czasie potrzebnym do 5porządzenia izwilżenia
składnikóW Mieszaniny l odważyć oddzielnie 5ktadnik
GB oraz "monomer mix".
odważać "monomer mix" tuż przed momentem
polączenia obu mieszanin ( patrz punkt 5.3 )
2/. ciągle mieszając z niedużą prędkościądodać
składnik GP do "monomer mix" znajdującego 5ię już
W pojemniku do sporządzania ptynnej żywicy do
odlewania, Następnie kontynuować mieszanie przez
maks. 2.5 minuty.
5.3 Przygotowanie mieszaniny do odlewania
Bezzwłocznie po upływie wspomnianych Wyżej 2.5
minut od momentu dodania składnika Gp do
"monomer mix", dodać szybko bez przerw
mieszaninę ldo mieszaniny ll .
Całośćszybko wymieszać W cza5ie od 40 do 60
sekund przy ustaWieniu mieszadła na odpowiednio
dużą prędkość,

Przed przystąpieniem do odważania pojedynczych
składników naleźy sprawdzić stan opakowań
(bębnów) i sezonować je do temperatur (patrz punkt
3.2). Wszystkie płynne skladniki dokładnie Wymieszać
W bębnach przed przystąpieniem do odważania.

pojedynczych składnikóW sporządza 5ię dwie
mieszaniny ( l+ ll }, które na koniec miesza się razem
ze sobą. Po upływie ściśle
określonego czasu
mieszania, płynną żywicę Gil-Resino T żalewa 5ię
do uprzednio przy8otowanej skrzynki formierskiej,
którą WeWnątrz pokryto Wcżeśniejodpowiednio
dobranym środkiem 5eparującym / rozdziela.iącym.
Z

+ uwAGA: Po zakończeniu mieszania _szybko
przyslqpić do odlewania formy zopewniojqc
Wstarczajqcy czds do wykonania odlewu,
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UWAGA W celU uzyskąnio dobrych wyników należy

5.6 Czyszczenie narzędzi i wyposaźenia

precyzyjnie dobroć czas mieszania, W przeciwnym
wypodku w odlewie formy roboczej mogq pojawić się
wady.

Po zakończeniu odlewania zaleca 5ię odczekać okoto

],0 - 15 minut prżed rozpocżęciem czyszczenie
mieszadła. Pozostałościżywicy
Gil-Resin@ T można latwo usunąć po rozpoczęciu fazy
utwardzania,

5.4 Wykonanie odlewu
Przelać sprawnie bez przerW mieszaninę żywicy do
skrzynki formierskiej u nikając jed nocześnietworzenia

5.7 Przechowywanie formy

pęcherzy powietrznych. Następnie bezzwłocznie
Wprowadzić pręty do kanałów drenujących jeżeli są

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

przeWidziane.

bakteriostatycznego

5.5 Wyjmowanie prętóW / obróbka

Jeżeli do skrzynki wprowadzone są pręty w celu
przyśpieszenia tworzenia czerepu naleźy każdy
z nich lekko obrócić ręką gdy temperatura żywicy W
skrzynce podniesie się do 30 "c a następnie usunąć je
calkowicie gdy temperatura wzrośnie do 35 "c
(rozpocżyna 5ię proces utwardzania / sieciowania

żywicy).

Po około 60 minutach iobniżeniu maksymalnej
temperatury reakcji, można usunąć elementy
obudowy skrżynki a po upływie dalszych ]_o minut

można położyć formę z żywicy Gil-Resin@ T na tylnej
płaskiej powierzchni i usunąć catkowicie elementy
skrzynki.

)

UwAGA: Moksymalno temperotura reakcji Wynosi
oc
w zqleźnościod temperatury

ok. 60-65
ko m po ne

ntów i

le mpe ra

l u

ry otocz

e n

io.

Po Wykonaniu odleWu zaleca się przetrzymanie formy
kąpieli Wodnej otemp. ok. 15 - 30 "c przez około

Powyższe zalecenia podajemy z8odnie
iz uwzględnieniem
aktualne8o stanu Wiedzy W tym zakresie,
Możliwym jest WproWadzanie zmian Wynikających z
praktyki izmieniającvch się WarunkóW. Zmiany mogą
wynikać również z dalszego rozwoju produktu i
najnowszych osią8nięć. Z przyjemnością
zapraszamy do porozumiewania 5ię z nami w celu
uzyskania najnowsżych informacji.
z naszą najlepszą wiedzą

W

12 godzin W celu osiągnięcia optymalnej dokładności
dopasoWania.
Jeżeli nie ma możliwościodmycia formy na
stanoW!sku ż laźnią wodną, forma powinna być

przynajmniej przechowywana w stanie Wilgotnym
owinięta szczelnie folią.

)

uwAGA: Materioł formy osiqga pełnq

wytrzymołoŚĆ po około 72 godzinach.

Wersja polska: luty 2074, (11-71)
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