Bretzfeld, 17.08.2019

Adsorbery w produkcji pianki PUR
Odpowietrzniki odwilżające na zbiornikach IBC
z izocyjanianem i innymi chemikaliami
Zastosowanie GIEBEL Adsorber® podnosi jakość wyrobów z pianki PUR i zmniejsza straty produkcyjne. Skuteczne osuszanie powietrza chroni izocyjaniany, poliole i inne chemikalia przed zanieczyszczeniem wodą podczas przechowywania i przetwarzania.

Izocyjaniany w produkcji pianek
Pianki poliuretanowe otrzymuje się w wyniku reakcji
polioli i izocyjanianów, przy użyciu czynnika
spieniającego. Dodatki i czynnik spieniający są
najczęściej dodawane do poliolu, tak aby końcowa
reakcja zachodziła między dwoma reagentami.
Właściwości produktu końcowego określa dobór
reagentów. Pianki na bazie poliestrów i MDI są
sztywniejsze
i
mało
odporne
na
czynniki
środowiskowe, zaś pianki na bazie polieterów i TDI są
bardziej elastyczne i trwalsze.

1

(Źródło: www.wikipedia.pl, 25.09.2020)
Zdjęcie 1: Linia produkcyjna bloków pianki
(Źródło: www.veendendaal.gmbh, 17.08.2019)

Zastosowanie odpowietrzników odwilżających
W zakładach jednego z wiodących międzynarodowych
producentów wysokiej jakości wyrobów z elastycznej pianki
poliuretanowej,
doświadczenia
dotyczące
przechowywania…

Zdjęcie 2: Adsorber na IBC,
wypełnionym izocyjanianem.









Izocyjanianu
Poliolu
Amin
Katalizatorów PU-metal Cosmos 29
Opóźniaczy palenia Celltech 60
Dietanolamin
Silikonu Evonik 8266
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…pokazują, że kontakt z wodą z powietrza prowadzi
do niepożądanych reakcji ubocznych. Podczas przygotowania masy do formowania powstają bąbelki CO2,
które pozostają uwięzione w produkcie końcowym. Aby
uniknąć tego zjawiska i zapewnić powtarzalne właściwości produktów, należy w pełni kontrolować warunki
procesu. Dotyczy to w szczególności kontroli wilgotności powietrza.

Zdjęcie 3: CO2 uwięzione
w produkcie końcowym PUR.

Zdjęcie 4: Magazyn reagentów do produkcji
pianki w zbiornikach IBC.

Typowe warunki przechowywania
i przetwa-rzania
izocyjanianów
i polioli
w
budynkach
przemysłowych to 20°C i 70% RH. To
oznacza około 12 gramów wody
w 1 m3 powietrza. Każdy opróżniony zbiornik IBC oznacza, że 12
ml wody zostało wchłonięte z powietrza i zanieczyściło przechowywaną
substancję.
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Funkcja odpowietrznika odwilżającego na IBC
Odpowietrzniki odwilżające są używane do
zabezpieczenia zawartości IBC przed
wilgocią. Zazwyczaj są przykręcane
bezpośrednio do pokrywy. Cały strumień
zasysanego powietrza jest dokładnie
osuszany.
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Podczas pobierania ze zbiornika izocyjanianu, poliolu,
silikonu, katalizatora lub innej substancji, zasysane powietrze
jest osuszane do 2% RH (przy nowym adsorbencie, średnio
10% RH).
Oznacza to, że zasysane do IBC powierze zawiera tylko 1,7 g
wody na 1 m³ powietrza (1 x zbiornik IBC). Niekorzystny
wpływ
wody
na
izocyjanian
jest
niemal całkowicie wyeliminowany.

Efekty w Vita Cellular Foams – stała, wysoka jakość wyrobów
Dzięki zastosowaniu adsorberów GIEBEL, firma z grupy Vita Cellular Foams
była w stanie zapewnić produkcję wysokiej jakości miękkiej pianki PUR.
Zmniejszono ilość odpadów produkcyjnych i poprawiono jakość produktu końcowego.
Ten prosty i skuteczny sposób ochrony izocyjanianu można było łatwo zastosować w istniejącej linii produkcyjnej bez konieczności przestojów i ingerowania w
urządzenia. Rezultat był widoczny już od pierwszego dnia i spowodował
wzrost satysfakcji klientów.
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Further information in our blog
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Visit our Online Store
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