Marine Open Days to seminarium techniczne prowadzone dwa razy do roku
przez zespó! DSM – Marine w centrum szkoleniowym DSM w Zwolle / Holandia.
W tym roku po raz pierwszy seminarium zosta!o przeprowadzone poza Zwolle i
przyjecha!o do Polski. Standardowy program MOD skupiaj"cy si# na technologii
infuzji podci$nieniowej i poprawie kosmetyki laminatu zosta! poszerzony o
produkty firmy BÜFA: %elkoty marine, pasty klej"ce, maszyny i urz"dzenia.
Gospodarzem MOD 2007 by! nale%"cy
do Ewy Wysgi Zak!ad Kompozytów Sp.z
o.o. z Czosnowa k/Warszawy. W
nowoczesnym zak!adzie Pani Wysgi
mieli$my
$wietne
warunki
do
przeprowadzenia cz#$ci teoretycznej
i praktycznej. Do naszej dyspozycji
oddana zosta!a sala konferencyjna
i profesjonalna
komora
lakiernicza.
Zaawansowane
produkty
oraz
nowoczesne technologie stosowane
przez Zak!ad Kompozytów doskonale
harmonizowa!y z tematem Marine Open
Days.

Liczne prezentacje przeplatane by!y
cz#$ciami praktycznymi, w których
czynny udzia! brali zaproszeni go$cie.

Pierwsza cz#$& praktyczna to pokaz
natrysku
NeogelEco
–
%elkotu
„ekologicznego”, o
bardzo
niskiej
zawarto$ci i emisji styrenu. Nowa linia
%elkotów ISO – NPG do produkcji
najwy%szej
jako$ci
wyrobów
przy
znacznym obni%eniu emisji styrenu
podczas natrysku.
Do natrysku u%yta zosta!a maszyne BÜFAtec
typ: Beta3.

In association with:

Przygotowanie kad!uba do infuzji. Na
natry$ni#ty uprzednio granatowy %elkot
oprator natryskuje warstw# pow!oki
barierowej Atlac E-coat 65.

Demonstracja zosta!a przygotowana
w taki sposób, aby pokaza& jako$&
laminatu przy %elkocie nie os!oni#tym
%adna przk!adk" ($rodkowa cz#$&
kad!uba), przy u%yciu przek!adki tiecoat z Atlac 580 ACT (w cz#$ci
rufowej
kad!uba)
oraz
przek!adki
barierowej Atlac E-coat 65 (w cz#$ci
dziobowej).

A tak koncepcja wygl"da!a w praktyce.

Zaprezentowali$my
bezskurczowy
system narz#dziowy Rapid Tooling
System, pozwalaj"cy na znaczne
skrócenie czasu budowy formy przy
jednoczesnym zachowaniu najwy%szej
jako$ci wykonania.
Na zdj#ciu: kilkuosobowe zespo!y uczestników
nak!adaj" %elkot narz#dziowy.

In association with:

Dozowanie utwardzacza za pomoc"
dozownika r#cznego 100ml.

Kolejny etap to laminowanie modeli
samochodów sportowych przy u%yciu
bezskurczowej %ywicy narz#dziowej
Neomould
1982-W-1,
b#d"cej
integraln" cz#$ci" Rapid Tooling
System.

Ka%dy etap budowy formy oceniany by!
przez naszych ekspertów, którzy
bardzo oszcz#dnie przyznawali punkty.

Aby zbada& grubo$& pow!oki %elkotu
i laminatu
po
utwardzeniu
formy
zosta!y przeci#te. Okaza!o si#, %e
niektórzy podeszli do tematu bardzo
oszcz#dnie, podczas gdy inni nie
%a!owali materia!ów ;-)
Rapid Tooling System pozwoli!
na
zbudowanie formy w ci"gu jednego
dnia.

In association with:

Zwyci#ski
zespó!,
który
zdaniem
naszych ekspertów wykona! najlepsz"
form#. Nale%y nadmieni&, i% poziom
techniczny
zaprezentowany
przy
budowie form by! tak wysoki, %e
o kolejno$ci ko'cowej zadecydowa!y
dziesi"te cz#$ci punktu.

Przygotowanie do demonstracji past
klej"cych BÜFA.

Elastyczny, zbrojony klej ogólnego
zastosowania w kolorze bia!ym (7400141).

Przygotowanie
powierzchni
próbek
laminatu a nast#pnie test wykonania
spoiny
pachwinowej
przy
u%yciu
zbrojonego kleju ogólnego zastosowania
w kolorze naturalnym (740-0139)

In association with:

Wyrafinowane i niecodzienne metody
!"czenia „wszystkiego ze wszystkim”
mia!y za zadanie wystawi& pasty
klej"ce
na
najci#%sz"
prób#
wytrzyma!o$ciow"
przewidzian"
nast#pnego dnia.

Testy
robione
by!y
w
ró%nych
konfiguracjach substratów z laminatu,
sklejki,
p!yty
wiórowej,
balsy,
k"towników ocynkowanych.

Na
zako'czenie
pierwszego
dnia
seminarium
wszyscy
uczestnicy
spotkali si# na grillu nad Zalewem
Zegrzy'skim.

A
nast#pnego
rozrywanie….

In association with:

dnia….

(amanie,

W ruch posz!y
a nawet buty…

m!otki

i

przecinaki

W ka%dym przypadku, bez wzgl#du na
wcze$niejsze
przygotowanie
powierzchni, pasty klej"ce wygrywa!y
z substratami!
Na zdj#ciu: lekka pasta klej"ca do wklejania
przek!adek, kolor „smerfowy” (740-0072)

Przy
prezentacji
%ywic
DCPD
przedstawione zosta!y próbki %ywic
o ró%nej bazie chemicznej oraz ró%nym
stopniu wype!nienia. By!o to doskona!e
zobrazowaniu
wielko$ci
skurczu
ró%nego rodzaju %ywic.

Kulminacyjnym punktem Marine Open
Days by!a infuzja kad!uba.
Na zdj#ciu: uk!adanie zbroje' szklanych.

In association with:

Wed!ug ankiety wype!nionej przez
naszych go$ci infuzja „na %ywo” to
jeden z najwy%ej ocenionych tematów
zaprezentowanych
podczas
MOD
zarówno
pod
wzgl#dem
zainteresowania jak równie% poziomu
technicznego.

W trakcie samego procesu udzielany
by! instrukta% oraz wyja$niane by!y
podstawowe zasady infuzji.

Na odformowanym kad!ubie mo%na by!o
zaobserwowa&
znaczn"
popraw#
kosmetyki laminatu w miejscu, gdzie
u%yte
zosta!y
przek!adki:
Atlac
580ACT oraz E-coat 65.

Gospodarz
obiektu,
Ewa
Wysga,
przedstawia go$ciom MOD produkty
i nowoczesne
technologie
Zak!adu
Kompozytów.

In association with:

Ostatnim punktem naszego programu
by!a demonstracja maszyn BÜFAtec.

A w szczególno$ci polska premiera
maszyny do aplikacji pasty klej"cej typ
Theta11.

Nad przygotowaniem Marine Open
Days pracowa! zespó! 20 osób
reprezentuj"cych Baltazar Kompozyty,
DSM oraz BÜFA.

In association with:

