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Ghi chú:
Ngoài ấn phẩm này, chúng tôi còn xuất bản Hướng dẫn thực hành tương tự.
®

• Gia công PLEXIGLAS (Số tham chiếu: 311 - 1),
®

• Tạo hình PLEXIGLAS (Số tham chiếu: 311-2), và
®

• Xử lý bề mặt PLEXIGLAS (Số tham chiếu: 311-4)
Đối với nhà chế tạo PLEXIGLAS®.
Bạn có thể tìm thấy các gợi ý tự làm có ích liên quan đến PLEXIGLAS® trong
®

• Lời khuyên chế tạo PLEXIGLAS (Số tham chiếu: 311-5).
Một số ấn phẩm đặc biệt có sẵn trình bày một số đặc điểm và trạng thái chế tạo cũng như một số ứng dụng của các
sản phẩm, ví dụ,
• tấm lợp đa lớp và tấm lợp dạng sóng
• lắp kính với các tấm đặc,
• rào chắn ồn
• biển hiệu và ánh sáng.
Những thứ này có thể được lấy từ nhà phân phối PLEXIGLASS® được ủy quyền.
Khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, vui lòng tuân thủ
• quy phạm xây dựng địa phương và pháp luật về khí thải
• các tiêu chuẩn hiện hành
• trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm theo pháp luật,
• các nguyên tắc của Hiệp hội bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của nhà tuyển dụng.

1. Lưu ý chung
®

PLEXIGLAS - sản phẩm acrylic đầu
tiên trên thế giới (polymethyl
methacrylate, PMMA), được Evonik
Röhm sản xuất - có thể được ghép
nối vĩnh viễn bằng keo dán, cán
mỏng bằng nhiệt, hàn hoặc tán đinh
và ghép nối tạm thời bằng kẹp hay
ốc vít. Phương pháp ghép nối tốt
nhất phù hợp với ứng dụng phụ
thuộc vào các yêu cầu. Tuy nhiên,
phương pháp được sử dụng rộng rãi
nhất là dán dính. Có các loại keo đa
dạng với công thức đặc biệt chuyên
®
dùng cho PLEXIGLAS GS và XT.
PLEXIGLAS® GS được sản xuất
bằng
phương
pháp
đúc,
®
PLEXIGLAS XT được sản xuất
bằng phương pháp ép đùn. Tất cả
các dòng vật liệu có thể được ghép
nối bằng các cách tương tự nhau.
Cách này cũng áp dụng cho các sản
phẩm PLEXIGLASS® dành cho các
ứng dụng cụ thể, chẳng hạn như
SOUNDSTOP (đối với các rào chắn
ồn trong suốt), hoặc các dòng với
các bề mặt đặc biệt. Các ứng dụng
này có thể có kết cấu hoặc tráng
gương, hoặc có các bề mặt đặc biệt
như
SATINICE
(mờ
xỉn),
HEATSTOP (phản chiếu nhiệt bức
xạ mặt trời), hoặc NO DROP (phân
tán nước).
Sự khác biệt về tính chất dán dính
được ghi nhận trong phần tương
ứng.
Liên kết các bộ phận được đúc áp
lực hoặc ép đùn từ hỗn hợp đúc
®
®
PLEXIGLAS (PLEXIGLAS FM) có
thể được thực hiện theo cách tương
tự như khi dán các tấm.
Chúng tôi hy vọng rằng ấn phẩm này
sẽ giúp bạn đạt được các kết quả tối
ưu.

1.1 Hình thức vật lý

1.2 Màng che

GS PLEXIGLAS
được sản xuất ở
dạng tấm cứng, khối, ống và thanh
với bề mặt láng bóng hoặc mịn mờ
®
(PLEXIGLAS SATINICE ).

Tùy thuộc vào loại vật liệu và độ dày,
bề mặt các tấm của chúng tôi được
che phủ với tấm phim tự dính hoặc
tự bám thân thiện với môi trường
làm từ polyethylene. Thông thường,
màng che vẫn được duy trì trên các
tấm cho đến khi các tấm này được
vận chuyển tới địa điểm cuối cùng.
Nếu tấm phim phải được loại bỏ
trước khi tạo hình nóng hoặc dán
dính, ví dụ: giữ tấm nằm vững một
mặt xuống và lột tấm phim nhanh
chóng bằng tay.

®

®

PLEXIGLAS XT có các dòng tiêu
chuẩn và dòng chống va đập
®
(PLEXIGLAS RESIST ) với bề mặt
láng, có kết cấu hoặc mịn mờ
®
(PLEXIGLAS SATIN Ice), tấm lợp
uốn sóng và tấm nhiều lớp, gương,
ống và trụ cũng như tấm phim.
®
Các dòng PLEXIGLAS có màu
thường đồng nhất về màu sắc.
Cho dù trong kích thước tiêu chuẩn
hoặc đặc biệt, tất cả vật liệu đóng gói
trong kệ đều được dán nhãn với các
thông tin chính xác liên quan đến
quá trình bảo quản và vận chuyển
®
trong nhà. Nói chung, PLEXIGLAS
được bảo quản tốt nhất ở trong nhà.
Toàn bộ các tấm đều được phủ
màng polyethylene có thể được xử lý
mà không phát sinh bất kỳ vấn đề
nào. Trong trường hợp bảo quản
ngoài trời, cần sử dụng biện pháp
bảo vệ bổ sung hiệu quả cho sản
phẩm.

Khi tấm ở ngoài trời, phải gỡ bỏ lớp
màng trong vòng bốn tuần, bất kể
chúng có đặc tính tính kết dính như
thế nào vì polyethylene có thể trở
nên giòn sau thời gian này hoặc dính
vào bề mặt tấm chặt hơn. Trong một
số trường hợp, có thể không gỡ
được lớp màng và các tấm có khả
năng bị hư hỏng.

2. Dán keo
Nhờ các tính chất vật lý và hóa học
của
PLEXIGLAS®
GS
và
®
PLEXIGLAS XT, dán keo có thể tạo
ra những liên kết rất chắc chắn. Chất
lượng của các liên kết phụ thuộc rất
nhiều vào kinh nghiệm của thợ gia
công. Vì vậy, cần kiểm tra tất cả các
kỹ thuật dán mới trước khi sử dụng.
Các loại keo khác nhau được phát
triển đặc biệt để liên
kết
®
PLEXIGLAS với một loạt các vật
liệu khác nhau (xem bảng sau). Để
biết thêm các thông tin quan trọng về
các keo của chúng tôi (chất phụ trợ
Rohm), xin vui lòng tham khảo các
tờ thông tin mô tả sản phẩm tương
ứng và tờ dữ liệu an toàn. Tờ dữ
liệu an toàn chứa tất cả thông tin liên
quan về các biện pháp an toàn và
sức khỏe và cách xử lý.

2.1 Hệ kết dính
• Các keo phản ứng có thành phần
polymethy
methacrylate/methyl
methacrylate (PMMA/MMA) là keo
trùng hợp (polime hóa), bao gồm
một hoặc một số thành phần. Các
chất này cứng lại khi xảy ra tiếp xúc
với tia UV hoặc khi chất xúc tác
được thêm vào. Chúng có tác dụng
lấp khe hở nên phù hợp để dán cả
khu vực và tạo ra các mối nối rất
chắc chắn và thường có khả năng
chịu được tác động của thời tiết.
• Keo chứa dung môi chủ yếu gồm
các dung môi và hiệu quả trên các
mặt dính. Khi các bộ phận đã được
liên kết, các dung môi thoát ra khỏi
keo bằng cách bốc hơi và khuếch
tán vào các chất liệu. Sau khi khô,
các mối dán sẽ trở nên cứng chắc .
Độ bền liên kết thấp hơn so với độ
bền liên kết đạt được bằng keo
polime hóa, nhưng thường sẽ ở mức
đủ kể cả khi sử dụng ngoài trời.

Keo dung môi cô đặc được gọi là
keo dung dịch (adhesive solution)
và được tạo ra bằng cách thêm các
polyme (regrind, lên đến 20%). Mặc
dù keo dung môi cô đặc có ít tác
dụng lấp khe hở hơn so với keo
trùng hợp, độ nhớt cao hơn của
chúng thường khiến việc xử lý dễ
dàng hơn so với dung môi hoặc hỗn
hợp dung môi không cô đặc. Keo
chứa dung môi và keo dung dịch có
chứa dichloromethane (= methylene
®
chloride), tức là ACRIFIX 1S 0106,
1S 0107 và 1S 0109, là sản phẩm
độc quyền cho mục đích thương
mại, trường hợp các biện pháp an
toàn thích hợp để phòng ngừa tai
nạn và biện pháp phòng ngừa các
nguy cơ sức khỏe có thể được thực
hiện (xem Phần 2.5 và Hình 18).
Thế hệ keo chứa dung môi mới
không
có
dichloromethane
®
(ACRIFIX 1S 0116 và 1S 0117)
cung cấp cho các thợ gia công một
số ưu điểm.

®

Tổng quan về các Hệ kết dính dành cho PLEXIGLAS :
Số

Keo

Nhà sản xuất

Kiểu

Chất nền

®

1

ACRIFIX 2R 0190

Evonik Röhm GmbH

2R

MMA

2

ACRIFIX 1R 01R 0192

®

Evonik Röhm GmbH

1R/UV

MMA

®

Evonik Röhm GmbH

T

có/không
dichloromethane

có

®

Evonik Röhm GmbH

T

có/không
dichloromethane

có

®

3

ACRIFIX 1S 0106/1S 0116

4

ACRIFIX 1S 0107/1S 0117

5

ACRIFIX 1S 0109

Evonik Röhm GmbH

T

có dichloromethane

6

Novasil S 64

Otto Chemie

1R

Silicone, trung tính

7

Vitralit 9140-VL

Panacol

1R/UV

PUR/acrylate

8

Ruderer L 402

Ruderer
GmbH

T

-

9

UHU-Allplast

UHU-Vertrieb

T

-

10

Wacker N 167

Wacker

1R

Silicone, trung tính

11

Koratan KS 501

Kommerling

KO

-

12

Ma tít Silicone

Không cụ thể

1R

Silicone, axit axetic

13

Ma tít Silicone

Không cụ thể

1R

Silicone, amin

14

Ego Silikon 110 glasklar (tinh
thể rõ nét)

EGO

1R

Silicone, axit axetic

Klebetechnik

Ý nghĩa của các biểu tượng: 1R = keo phản ứng một thành phần UV = cứng lại với UV L = keo chứa dung môi RS = kết dính hàn
nhiệt phản ứng KO = keo tiếp xúc

®

®

Bảng các hệ kết dính được đề nghị từ danh sách ở trên để dán PLEXIGLAS với PLEXIGLAS , các chất dẻo
và các vật liệu khác:
®

®

PLEXIGLAS GS

PLEXIGLAS XT

®

1 2 3 5 6 7* 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7* 8 9 10 11 12 13

®

PLEXIGLAS XT

1 2 3 5 6 7* 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7* 8 9 10 11 12 13

PES

6 7* 10 11 12

7* 11 12

PSU

6 7* 10 11 12

7* 11 12

PPO

6 10 11 12

6 10 11 12

ABS

1 3 6 8 9 10 11 12 13

1 3 6 8 9 10 11 12 13

CAB

1 7 8 9 11 12 13

1 7 8 9 11 12 13

PS

1 3 6 7 8 9 10 11 12 13

1 3 6 7 8 9 10 11 12 13

PVC

1 3 5 6 8 9 10 11 12 13

1 3 5 6 8 9 10 11 12 13

LÊN

6 10 11 12 13

7* 10 11 12 13

Thủy tinh

6 7* 10 11 12 13 14*

6 7* 10 11 12 14*

Mùi gỗ

1 6 10 11 12 13

1 6 10 11 12 13

Giấy/bìa

11

11

Các tông lợp/ gỗ xốp/ da

11

11

Bê tông

6 10 13

6 10 13

Sắt/thép

6 7* 10 11 12 13

6 7* 10 11 12 13

Nhôm

6 7* 10 11 12 13

6 7* 10 11 12 13

Kim loại màu

6 7* 10* 11 12 13

6 7* 10* 11 12 13

PLEXIGLAS GS

Dấu hoa thị (*) chỉ ra rằng cần có một lớp sơn lót trước khi dán. Băng keo dính hai mặt và keo hàn nhiệt thương mại hầu như sử
dụng được cho tất cả các cách kết hợp vật liệu.
Đối với các diện tích dán nhỏ, cyanoacrylate ("keo siêu dính") được áp dụng phổ biến.

2.2 Tính chất dán dính của
PLEXIGLAS®
PLEXIGLAS® GS (tấm cứng, khối,
ống, thanh) trọng lượng phân tử cao
®
và PLEXIGLAS XT trọng lượng
phân tử thấp (tấm cứng, ống, thanh,
tấm nhiều lớp và tấm lượn sóng) và
các sản phẩm được đúc áp lực từ
hỗn hợp đúc PLEXIGLAS® thể hiện
các tính chất dán dính khác nhau.
®

Keo trùng hợp (ví dụ ACRIFIX 2R
0190) được sử dụng chủ yếu để liên
kết các cạnh và khu vực của
PLEXIGLAS® GS, vì loại chất này
tạo ra mối dán với chất lượng quang
học cao lên đến 75% cường độ vốn
®
có của PLEXIGLAS , áp dụng cả khi
®
sử dụng ngoài trời. PLEXIGLAS
liên kết chéo, ví dụ PLEXIGLAS®
GS 209/0Z09 cần phải gia công thô
trước khi dán. Tuy nhiên, điều kiện
này cũng được khuyến nghị đối với
tất cả các dòng sản phẩm
®
PLEXIGLAS để tăng độ bền liên
kết, đặc biệt là các bộ phận máy móc
được ép cơ khí dành cho các thiết bị
và container.

Các dung môi tinh khiết không thêm
các polyme không hoạt động hiệu
quả trên các sản phẩm làm bằng
PLEXIGLAS® GS trọng lượng phân
tử cao và do đó chỉ thích hợp trong
các điều kiện nhất định. Keo dung
®
dịch (với polymer) như PLEXIGLAS
1S 0106 hoặc 1S 0116 sẽ phù hợp
hơn. Các bộ phận được liên kết của
PLEXIGLAS® GS không cho thấy xu
hướng nứt do ứng suất rõ ràng.
Do đó, thông thường, chúng không
cần được nung (xem 2.5) trước khi
dán (ngoại trừ ống!).

PLEXIGLAS®XT trọng lượng phân
tử thấp có một số lợi thế khi dán, các
mối dán có thể có được nhanh và
đơn giản hơn, và do đó kinh tế hơn.
®

Đối với PLEXIGLAS XT và các bộ
phận được đúc áp lực từ hỗn hợp
đúc PLEXIGLAS®, keo polime hóa
®
(ví dụ ACRIFIX 2R 0190 và 1R 01R
0192) đã được sử dụng với kết quả
tốt đối với liên kết các cạnh và khu
vực, và keo chứa dung môi (ví dụ
®
ACRIFIX 1S 0106 và 1S 0116 hoặc
®
ACRIFIX 1S 0107 và 1S 0117) đối
với liên kết cạnh. Tuy nhiên, keo
trùng hợp chỉ có thể được sử dụng
trên các bộ phận không có ứng suất
để loại trừ khả năng bị nứt.

Có thể cần nung ở 70 đến 85 °C
trước khi liên kết (xem 2.6) để làm
giảm bớt ứng suất được tạo ra trong
khi cưa, đánh bóng, tạo hình nóng,
vv.
Trong trường hợp này, hầu hết các
keo chứa dung môi và các keo dung
dịch đều có nguy cơ nứt do ứng
suất.
Tuy nhiên, do công thức đặc biệt của
®
ACRIFIX 1S 0106 và 1S 0107, xu
hướng nứt do ứng suất của các bộ
®
phận được dán của PLEXIGLAS
XT sẽ được giảm đi đáng kể, do đó,
có thể không cần nung trong hầu hết
các trường hợp (ngoại trừ các keo
có chứa dichloromethane). Mặc dù
®
ACRIFIX
1S 0109 (có chứa
dichloromethane) không được thiết
kế nhằm ngăn ngừa hiện tượng nứt
®
do ứng suất, ACRIFIX 1S 0109 có
các lợi ích đặc biệt đối với một số
loại liên kết nhất định như sản xuất
quảng cáo với các ký tự được chèn
vào, tức là tính chất dung môi nhanh
chóng và "liên kết nhanh chóng" để
tăng tốc độ liên kết.
Hầu hết các bộ phận được liên kết
với các dòng sản phẩm không có
®
dichloromethane ACRIFIX 1S 0116
và 1S 0117 không có ứng suất.

Tấm phẳng cắt theo kích thước
®
PLEXIGLAS XT thường có thể
được dán theo khu vực mà không
cần nung trước. Các cạnh được
cưa
hoặc
mài
của
tấm
®
PLEXIGLAS XT có thể được dán
trực tiếp mà không cần nung trước,
miễn là chúng được gia công một
cách chính xác với các công cụ mài
tối ưu (xem Hướng dẫn thực hành
®
311-1, Gia công PLEXIGLAS ).

Hệ kết dính/tên gọi
Keo trùng hợp
®
ACRIFIX 2R 0190
Keo hai thành phần (chất nền: MMA);
ninh kết sau khi bổ sung 3-5%
®
ACRIFIX CA 0020. Thời gian bảo
quản trong bình/thời gian ninh kết
thay đổi một chút. Nhớt.
®
ACRIFIX 1R 0192
Keo một thành phần (chất nền:
MMA); ninh kết khi tiếp xúc với ánh
sáng hoặc tia cực tím (đèn huỳnh
quang, đèn UV, ánh sáng mặt trời).
Nhớt.
®
PLEXIGLAS RENOVA
Keo hai thành phần (chất nền: MMA),
có màu phù hợp với màu sắc sứ vệ
sinh. Ninh kết khi bổ sung bột
peroxide dibenzoyl. Nhớt/thixotropic.

Khu vực áp dụng

Đặc điểm liên kết

Liên kết có tác dụng lấp khe hở giữa
các bộ phận của PLEXIGLAS® GS,
XT và sản phẩm của hỗn hợp đúc
®
PLEXIGLAS

Trong suốt, không màu, độ bền liên
kết cao; các liên kết được nung có
khả năng chịu được tác động môi
trường.

Liên kết có tác dụng lấp khe hở giữa
các bộ phận trong suốt làm từ
PLEXIGLAS GS, XT và hỗn hợp đúc
PLEXIGLAS®

Trong suốt, gần như không màu;
liên kết độ bền giảm so với
®
ACRIFIX 2R 0190; các liên kết
không cần nung có khả năng nứt do
ứng suất ở các mối dán.

Tác dụng lấp khe hở cho hư hỏng
nhẹ của sứ vệ sinh làm bằng
®
PLEXIGLAS GS SW

Giống ACRIFIX 2R 0190, có màu
đục. Phù hợp với màu sứ vệ sinh
ban đầu trong trạng thái ninh kết.

Bên cạnh tính chất dán dính phụ
thuộc chủ yếu vào trọng lượng phân
tử, các ảnh hưởng nhất định khác
phải được lưu ý với PLEXIGLAS®
®
GS và PLEXIGLAS XT:
• Vật liệu chậm bắt cháy - ví dụ
®
PLEXIGLAS SOUNDSTOP GS - có
thể làm chậm quá trình cứng lại của
keo polime hóa và làm giảm độ bền
liên kết cuối cùng. Có thể giải quyết
vấn đề bằng cách thêm chất xúc tác.
• Keo có thể có các chất nhuộm
®
trong PLEXIGLAS loang màu.
• Các phần có độ nhuộm màu cao ví dụ vật liệu có màu trắng – có thể
có độ bền mối dán giảm đi.
• Các phần chống va đập - ví dụ
thuộc dòng PLEXIGLAS® Resist - bị
mất lực bền va đập ở chỗ dán.

• Các bộ phận được tạo hình nóng
hoặc kéo dài bị giảm độ bền liên kết
tại góc phải với mặt phẳng bị kéo.

2.3 Keo và phụ gia Evonik
Röhm
Bảng dưới đây cung cấp các thông
tin về keo polime hóa, keo chứa
dung môi và các chất phụ gia được
Evonik cung cấp.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý
®
Keo ACRIFIX và các sản phẩm dịch
vụ khác đã được phát triển với độc
quyền sử dụng dành cho các sản
tttt
phẩm PLEXIGLAS và được điều
chỉnh đặc biệt với các thuộc tính của
các chất liệu này.
Vì vậy, bất kỳ đề nghị và hướng dẫn
thực hành đều tham chiếu độc quyền
đến các sản phẩm này.
Yêu cầu bồi thường cho thiệt hại,
đặc biệt là theo quy định của Đạo
luật Trách nhiệm đối với Sản phẩm,
được loại trừ nếu liên quan đến
việc sử dụng các sản phẩm từ các
nhà sản xuất khác.

®

Hệ kết dính/tên gọi
Lĩnh vực ứng dụng
Đặc điểm liên kết
Keo chứa dung môi (dành riêng cho mục đích sử dụng thương mại, vì chúng chứa dichloromethane)
®
ACRIFIX 1S 0106
Lý tưởng cho hỗn hợp đúc Trong suốt, gần như không màu; độ
®
Keo dung dịch một thành phần; ninh PLEXIGLAS XT và PLEXIGLAS®. bền liên kết tốt; không có bong
kết nhờ quá trình bay hơi và hấp thụ Cũng dành cho các bộ phận được ép bóng chỉ khi có áp lực lên phần
dung môi trong các bộ phận được nhẹ và PLEXIGLAS® GS không tạo được dán, có khả năng chịu được
liên kết Nhớt, có thể trộn lẫn tự do thêm liên kết. Chỉ có tác dụng lấp khe tác động của thời tiết.
®
với ACRIFIX 1S 0107.
hở vừa phải.
®
®
ACRIFIX 1S 0107
Giống ACRIFIX 1S 0106. Thích hợp Giống ACRIFIX® 1S 0106.
®
Keo một thành phần; ninh kết nhờ cho PLEXIGLAS XT, ít phù hợp hơn
quá trình bay hơi và hấp thụ dung cho PLEXIGLAS® GS. Chỉ dành cho
môi trong các bộ phận được liên kết các bộ phận được liên kết với cạnh
Mỏng, có thể trộn lẫn tự do với láng, không có tác dụng lấp khe hở.
®
ACRIFIX 1S 0106.
®
ACRIFIX 1S 0109
Sử dụng tốt nhất là cho liên kết các Trong suốt, không màu; độ bền liên
Keo dung dịch một thành phần; ninh cạnh của các bộ phận không có ứng kết tốt. Có thể hình thành bong
kết nhờ quá trình bay hơi và hấp thụ suất được làm từ PLEXIGLAS® GS bóng; có khả năng chịu được tác
®
dung môi trong các bộ phận được và PLEXIGLAS XT, cũng như cho cố động của thời tiết.
liên kết; nhớt.
định trước bộ phận phải được liên kết
với keo polime hóa. Có tác dụng lấp
khe hở nhẹ.
Keo chứa dung môi (không chứa dichloromethane)
®
ACRIFIX 1S 0116
Phù hợp lý tưởng cho hỗn hợp đúc Trong suốt, gần như không màu; độ
®
Keo một thành phần. Ninh kết nhờ PLEXIGLAS XT và PLEXIGLAS®. bền liên kết tốt, không có bong
quá trình bay hơi và hấp thụ dung Dành cho PLEXIGLAS® GS với bộ bóng kể cả khi không có áp lực trên
môi trong các bộ phận được liên kết. phận được liên kết không có ứng suất bộ phận được liên kết, có khả năng
Nhớt, có thể trộn lẫn tự do với và không liên kết chéo. Chỉ có tác chịu được tác động của thời tiết
®
ACRIFIX 1S 0117.
dụng lấp khe hở nhẹ.
®
®
®
ACRIFIX 1S 0117
Tương tự như ACRIFIX 1S 0116. Giống ACRIFIX 1S 0116. Hoạt
®
Keo một thành phần. Ninh kết nhờ Thích hợp cho PLEXIGLAS XT, ít động mao dẫn tốt hơn so với
®
quá trình bay hơi và hấp thụ dung phù hợp cho PLEXIGLAS® GS. Chỉ ACRIFIX 1S 0107.
môi trong các bộ phận được liên kết. dành cho các bộ phận được liên kết
Mỏng; có thể trộn lẫn tự do với với cạnh trơn láng, không có tác dụng
®
ACRIFIX 1S 0116.
lấp khe hở.
Chất phụ gia
®
ACRIFIX CA 0030
Chất pha loãng cho tất cả các keo
Monomer (methyl acrilic); mỏng.
polime hóa; kéo dài thời gian ninh kết.
Dùng cho bộ phận dán tẩy nhờn từ
®
PLEXIGLAS (không có ứng suất).
®
ACRIFIX TH 0032
Chất pha loãng cho tất cả các keo
Monomer (methyl acrilic) với chất trùng hợp, ninh kết với sự hỗ trợ của
®
họat hóa; mỏng.
ACRIFIX
CA 0020. Không ảnh
hưởng đến thời gian ninh kết.
®
ACRIFIX MO 0070
Để giảm phản ứng trùng hợp (phát Ảnh hưởng bất lợi đến liên kết.
Chất điều hoà phản ứng dành cho triển nhiệt, hình thành bong bóng) Khuyến nghị nung sau đó.
keo polime hóa; mỏng.
của polime hóa, keo được sử dụng
trong các lớp dày và mối dán.
®
®
ACRIFIX CA 0020
Để làm cứng ACRIFIX 2R 0190
Chất làm cứng dành cho keo polime
hóa; chất lỏng.
®
PHẨM NHUỘM MÀU
Để tạo màu cho ACRIFIX 2R 0190
(Xem 2.6 Cách nhuộm màu cho keo
Đen 8073
polime hóa)
Trắng 8074
Đỏ 8075
Xanh dương 8076
Vàng 8077
Pha trộn phẩm nhuộm màu; dạng bột
nhão

2.4 Các biện pháp an toàn
và sức khỏe
Tất cả các thùng chứa keo và các
chất liên kết phụ trợ được gắn nhãn
theo quy định của Chỉ thị
1999/45/EC.
Khi xử lý các keo, phụ gia cùng
với PLEXIGLAS® GS và XT hoặc
các chất liệu khác, cần thực hiện
các biện pháp được quy định
trong Chỉ thị 1999/45/EC, Thông
tư về Hóa chất độc hại của Đức
(GEFStoffV), để tuân thủ các quy
định về an toàn tại nơi làm việc
và công tác phòng chống tai nạn
cũng như tất cả các tiêu chuẩn
chung khác được công nhận về
an toàn kỹ thuật, dược và vệ sinh
công nghiệp.
Hầu hết các keo có thể dẫn đến
nguy cơ hỏa hoạn. Hơi mà chúng
thải ra có thể tạo thành hỗn hợp nổ
với không khí. Cần tránh các nguồn
nhiệt mở (ngọn lửa, bộ tản nhiệt
điện) và tia lửa điện (tia lửa điện
đánh lửa, mạch tĩnh điện). Ngoài
ra, phải cấm hút thuốc, ăn uống tại
nơi làm việc.
Cần được tuân thủ quy định luật
pháp (của Đức) về chất lỏng dễ
cháy (VbF) đối với nơi làm việc và
nhà kho, và các quy định VDE 0165
và VDE 0171 (của Đức) đối với các
thiết bị điện ở các khu vực này.

Không loại bỏ chất thải từ keo một
cách không kiểm soát, hãy thải bỏ
bằng cách đốt theo các quy định
chính thức về chất thải hoặc chất
thải đặc biệt (keo có chứa
dichloromethane) hoặc tại bãi rác
kiểm soát. Thu gom chất lỏng tràn
hoặc rò rỉ với vật liệu thấm nước
(cát, đất sét tẩy trắng, mica giãn
nở), bảo quản trong các thùng
chứa đặc biệt và việc thải bỏ các
thùng chứa này phải tuân thủ các
quy định.
Để biết thêm chi tiết về các biện
pháp an toàn, loại trừ nguy cơ sức
khỏe và cách thải bỏ, vui lòng xem
Bảng dữ liệu an toàn hóa chất
(MSDS) của chúng tôi, được nhà
phân
phối
ủy
quyền
của
®
®
PLEXIGLAS và ACRIFIX tự động
cung cấp cho khách hàng.

2.5 Công việc trước và sau
liên kết
Chất lượng liên kết giữa các bộ
®
phận của PLEXIGLAS phụ thuộc
nhiều vào việc chuẩn bị cẩn thận
các phần này, các keo được sử
dụng, các chất hỗ trợ và kỹ thuật
dán.
Chuẩn bị phôi gia công
Nếu có thể, công tác chuẩn bị phải
được tiến hành theo thứ tự này:
• gia công cắt gọt,

Liên tục hít phải hơi dung môi và
thường xuyên tiếp xúc với da có thể
tăng cường tác động bất lợi với sức
khỏe và gây ra dị ứng. Vì vậy, cần
làm việc trong phòng thông gió tốt
mà không có lực hút.

• làm sạch

Vì hơi dung môi nặng hơn không
khí, cần lắp đặt thiết bị tách dưới
nền. Trong trường hợp xử lý lượng
keo đáng kể, một thiết bị tách bổ
sung tại nơi làm việc được khuyến
khích (xem Hình 18).

• lau hay tẩy nhờn mặt dính.

Hệ thống thông gió phải được thiết
kế theo cách có thể đảm bảo
ngưỡng giới hạn giá trị (TLV) không
được vượt quá. Máy dò khí với ống
nghiệm đặc biệt dành cho các dung
môi khác nhau có thể dùng để xác
định TLV.
Dung môi phá hủy lớp nhờn bảo vệ
của da. Do đó, nên tránh để da
tiếp xúc với keo. Lau sạch vùng
da bị ảnh hưởng ngay lập tức với
một miếng vải, sau đó làm sạch
bằng xà phòng và nước và sử dụng
một loại kem bảo vệ da. Khuyến
khích sử dụng một loại kem bảo vệ
da trước khi bắt đầu làm việc.

• nung, trong trường hợp cần thiết,
• che khu vực xung quanh với băng
keo hoặc tấm phủ để tránh ăn mòn
do dung môi hoặc trầy xước

Các biện pháp tiếp theo
• Sau khi nung, nếu cần thiết.
"Công việc trước và sau liên kết" cụ
thể:
®

Khi gia công PLEXIGLAS , xin vui
lòng tham khảo hướng dẫn thực
®'
hành 'Gia công PLEXIGLAS của
chúng tôi và tuân thủ hướng dẫn
của chúng tôi.
Để tạo nhám cho bề mặt tấm ®
khuyến khích với PLEXIGLAS , GS
nói chung và bắt buộc với PMMA
®
liên kết chéo, ví dụ PLEXIGLAS ,
GS 209/0Z09 và vật liệu sứ vệ sinh
®
như PLEXIGLAS , GS SW - sử
dụng giấy nhám ướt (grit 320-400).
Để làm sạch, sử dụng khí ion hóa
hoặc tốt hơn là nước ấm có thêm
nước rửa bát. Vải thấm nước,

không xơ bông, ví dụ vải lót găng
tay là phù hợp nhất để lau khô các
vật liệu. Khi sử dụng keo polime
®
hóa cho PLEXIGLAS , các mặt
dính nên được làm sạch trước, hay
đúng hơn là tẩy nhờn, với
®
ACRIFIX CA 0030 ngay trước khi
sử dụng keo (đối với chất liệu
không có ứng suất hoặc chất liệu
được nung!). Việc tẩy nhờn được
thực hiện tốt nhất với giấy hoặc vải
thấm nước không nhuộm(vải lót
găng tay đã giặt) thấm ACRIFIX®
CA 0030. Loại giấy hoặc vải này dễ
dàng loại bỏ các dấu vết của keo
®
trên PLEXIGLAS ('độ quánh') miễn
là chúng chưa bị cứng.
Nếu keo chứa dung môi được sử
dụng, trước tiên, mặt dính phải
được làm sạch bằng dầu hoả hoặc
cồn isopropyl.
Kiểm tra ứng suất
Có các phương pháp thử nghiệm
đơn giản với các dung môi với chất
liệu trong suốt hoặc không có màu
đục. Mặc dù không chỉ ra mức ứng
suất bên trong chính xác, các
phương pháp này cung cấp thông
tin giá trị về biểu hiện thực tế của
các sản phẩm khi được tiếp xúc với
các dung môi nhất định:
Một thử nghiệm khác và hoàn toàn
không
phá
hoại
đối
với
PLEXIGLAS® trong suốt là kiểm tra
trực quan giữa hai tấm phân cực.
Mặc dù cách kiểm tra này cũng
không cung cấp mức ứng suất
chính xác, bạn có thể xác định các
khu vực ứng suất thông qua vị trí
và hình dạng của các màu sắc cầu
vồng nổi lên.
Nung trước khi liên kết để giảm
bớt ứng suất và tránh nứt do độ
bền kéo ứng suất có trong dung
môi của quá trình trùng hợp và keo
có dung môi. Nứt trong liên kết theo
khu vực làm giảm độ bám dính và
ảnh hưởng đến hình dạng bên
ngoài. Do đó, bằng mọi giá, cần
phải tránh hiện tượng nứt. Ứng
suất được tạo ra trong tất cả các
chất liệu, bao gồm cả acrylic, trong
quá trình gia công như cưa, mài,
chà nhám và đánh bóng, cũng như
trong tạo hình nóng và uốn nguội.
Tuy nhiên, hiện tượng nứt cũng có
thể do các biến dạng ở các bộ phận
cần được liên kết, ví dụ nứt do
trọng lượng, kẹp hay gá kẹp hình
chữ G. Sản phẩm đùn, đặc biệt là
ống, cũng như hầu hết các sản
phẩm được đổ khuôn áp lực hầu
như luôn có ứng suất bên trong do
các điều kiện làm mát. Xử lý nhiệt

sẽ loại bỏ ứng suất này. Các điều
kiện nung được mô tả dưới đây phụ
thuộc vào nhiệt độ lệch nhiệt theo
khối nặng và mức ứng suất của các
bộ phận cần được liên kết.

Nhiệt độ (trong lò khí):

Nung sau khi dán sẽ khiến ninh
kết tốt hơn cho mối dán với keo
polime hóa, nên cho độ cứng cao
hơn và vẻ ngoài đẹp hơn, tránh rạn
nứt.

• PLEXIGLAS , XT: 70 đến 80°C

Điều kiện tiên quyết là nung
trong vòng 24 giờ sau khi dán.
Điều này cũng làm giảm ứng suất
có thể đã được tạo ra trong các keo
hoặc bộ phận được liên kết trong
quá trình dán và có thể gây ra hư
hỏng sau đó cho vật liệu. Các điều
kiện được mô tả ở trên đối với quá
trình nung trước khi dán keo trùng
hợp cũng áp dụng cho quá trình
nung sau liên kết.

•
PLEXIGLAS ,
GS
và
®
PLEXIGLAS , XT: Độ dày vật liệu
tính bằng mm chia 3 chính là thời
gian nung tính theo giờ, nhưng tối
thiểu là 2 giờ.

(1) keo

Làm mát

(4) CHẤT ĐIỀU HOÀ PHẢN ỨNG

• Thời gian làm mát trong lò tính
bằng giờ bằng cách lấy độ dày vật
®
liệu của PLEXIGLAS tính bằng
mm chia cho 4. Tốc độ làm mát
không vượt quá 15°C trên giờ.

(5) CHẤT XÚC TÁC

Liên kết giữa các bộ phận có vỏ
cách dày hơn 20 mm nên được làm
nóng từ từ đến nhiệt độ nung yêu
cầu, ví dụ không quá 10°C một giờ.
Với liên kết mà công thức có chứa
®
ACRIFIX MO 0070, quá trình làm
nóng từng bước này nên được thực
hiện chậm hơn nữa để ngăn khônh
khí bị giữ lại tại mối dán và để tăng
cường phản ứng hóa học.
Khi sử dụng keo chứa dung môi,
nguy cơ tạo bọt của dư lượng dung
môi sẽ tăng lên nếu quá trình làm
nóng được thực hiện quá nhanh khi
tiến hành nung sau.

®

• PLEXIGLAS , GS: 80°C (các bộ
phận chưa tạo hình lên đến tối đa
100°C)
®

(các bộ phận chưa tạo hình lên đến
tối đa 85 °C)
Thời gian nung
®

• Khi lấy ra từ lò nung, nhiệt độ của
®
phần PLEXIGLAS được liên kết
không vượt quá 60°C.
Bảo vệ bề mặt
Đôi khi có thể cần bảo vệ khu vực
xung quanh mối dán khỏi hiện
tượng ăn mòn do dung môi hoặc
trầy xước. Có thể dùng các tấm
phim (màng) tự dính nhựa hay
băng keo dính tương thích, hoặc sử
dụng các hệ thống sơn phủ dạng
lỏng có thể gỡ ra như màng (ví dụ
dung dịch nước 30% của PVAL).

Không yêu cầu công tác chuẩn bị
khi sử dụng keo chứa dung môi,
keo dung dịch hoặc keo polime hóa
một thành phần. Trong trường hợp
sử dụng keo polime hóa có hai
hoặc nhiều thành phần, việc tuân
thủ một số quy tắc cơ bản là điều
rất quan trọng:
Các sản phẩm riêng biệt nên được
trộn lẫn theo thứ tự sau:

(2) CHẤT PHA LOÃNG hoặc chất
làm đặc
(3) PHẨM NHUỘM MÀU

Để có kết quả liên kết tốt, cần trộn
các hỗn hợp keo rất kỹ lưỡng. Do
đó các gợi ý sau đây phải được
tuân thủ:
• Hãy chắc chắn làm nhẵn các mặt
xung quanh của các thùng chứa và
đồng thời nâng và nhúng thanh
khuấy.
• Đối với thể tích lớn, sử dụng một
máy khuấy vận hành bằng điện
hoặc bằng khí nén. Đường kính
của cánh đẩy hoặc cánh khuấy chỉ
nên nhỏ hơn một chút so với
đường kính của thùng chứa.

Pha trộn keo

Điều kiện nung

Phương
Pháp

Vật liệu gia công

Kiểm tra
este
axetic

PLEXIGLAS GS
®
PLEXIGLAS XT
®
PLEXIGLAS FM

Thử
nghiệm
với cồn
Ethyl

PLEXIGLAS XT
®
PLEXIGLAS FM

®

®

• Sau khi trộn, keo không được
có hiện tượng phân lớp.
• Trước khi bôi keo, loại bỏ các
túi khí được hình thành. Để
hoàn thành, để thành phần lắng
một thời gian (tuân thủ thời gian
bảo quản trong bình); túi khí sẽ
nổi lên trên bề mặt và biến mất.
Đảm bảo thùng chứa được che
đậy trong thời gian này để tránh

Môi trường
thử nghiệm

Quy trình

Thời
gian thử
nghiệm

Kết quả

Ghi chú

• Nứt trong thời
dung môi có
gian thử
tính chất phá
nghiệm: ứng
hủy
suất quá lớn
• Không có vết
không có
Ngâm hoặc làm
nứt: phần đó
Cồn Ethyl
15 min
hoạt động của
ướt
đã sẵn sàng để
dung môi
sử dụng.
hình thành các lớp trên keo
hơn giá trị này, nếu không, keo
polime hóa và nhiễm bẩn nói
sẽ có bọt do bốc hơi monomer.
chung.
Thông gió bể chứa chân không
nhiều lần sẽ giúp túi khí tên bề
Để tăng tốc độ quá trình, đặt
mặt vỡ đi.
thùng chứa đã đậy trong một lò
sấy chân không. Keo trùng hợp
Trong mọi trường hợp, không
yêu cầu áp suất âm khoảng 0.8
được pha chế hỗn hợp keo trong
bar, trong trường hợp này áp lực
dụng cụ dán keo (ví dụ xa lanh),
tuyệt đối khoảng 0.2 bar. Áp
vì không thể pha trộn kỹ lưỡng.
suất tuyệt đối không được thấp

Axetic ester
(ethyl acetate)

Ngâm hoặc làm
ướt

6 phút

Phương pháp xử lý trước PLEXIGLAS® cho quá trình liên kết tiếp theo
Phương Pháp
Làm sạch với vải khô, bàn chải hay
không khí ion hóa
Làm sạch với nước/chất làm ướt
Làm sạch với dung môi hữu cơ, ví
dụ ete dầu mỏ, cồn isopropyl và
®
ACRIFIX CA 0030
Làm nhám với bùi nhùi thép hoặc
giấy nhám
Sử dụng một chất xúc tác dính
bám (lớp sơn lót)

2.6 Cách nhuộm màu cho
keo polime hóa
Trong vài trường hợp hiếm, các bộ
phận
được
nhuộm
màu
®
PLEXIGLAS® GS và PLEXIGLAS
XT được liên kết, cần phải tạo màu
cho mối dán vì các lý do thị giác.
Việc này có thể được thực hiện với
®
ACRIFIX 2R 0190.
Đối với các màu đục, PHẨM
NHUỘM MÀU Đen CO 9073 đến
Vàng CO 1077 đều có sẵn (xem
Hình 1).
Đối với các màu trong suốt, tất cả
các phẩm nhuộm màu chất màu có
bán sẵn hòa tan trong dung môi hữu
cơ đều có thể được sử dụng, miễn là
chúng không can thiệp vào quá trình
trùng hợp. Tốt nhất là hãy bắt đầu
bằng cách pha trộn dung dịch với
®
ACRIFIX 2R 0190, và 1% PHẨM
NHUỘM (xem Hình 2). Sau đó, mẻ
màu chủ này (masterbatch) sẽ được
sử dụng để nhuộm màu cho lượng
®
keo dự định sử dụng. ACRIFIX CA
0020 nên được thêm vào sau phẩm
nhuộm màu. Hiện tượng ninh kết bị
chậm lại có thể được cân bằng bằng
cách tăng nồng độ chất xúc tác một
chút (thêm 0,5-1%).

Vật liệu
Gỗ, bê tông, xốp, các loại chất dẻo
khác
®
PLEXIGLAS , thủy tinh và các loại
chất dẻo khác
®
PLEXIGLAS , thủy tinh, nhiều loại
chất dẻo, kim loại
®

PLEXIGLAS , các chất dẻo và kim
loại khác
Thủy tinh, kim loại và các loại chất
dẻo khác

Tác dụng
Loại bỏ các tạp chất tách rời khỏi các
vật liệu xốp (nước sẽ thấm vào bề mặt)
Loại bỏ các tạp chất không bám dính và
tẩy nhờn
Tẩy nhờn, loại bỏ chất chống dính
Loại bỏ các chất chống dính và các lớp
oxit; tăng độ bền liên kết của keo polime
hóa
Tăng cường liên kết giữa các chất liệu
khó liên kết

Phẩm nhuộm màu có thể giúp mối
dán có màu tương tự như màu của
®
PLEXIGLAS . Để tránh thay đổi
màu bất thường trong các dự án liên
lớn, lượng keo cần thiết tốt nhất nên
được nhuộm màu trong một lần, và
sau đó chất làm cứng được thêm
vào từng phần nhỏ.

Hình 2 cho thấy các ví dụ về các
công thức màu sắc tương ứng với
một số màu sắc PLEXIGLAS® GS.
Sẽ rất khó khăn và phức tạp để tạo
ra các phẩm nhuộm màu cho các
keo hoàn toàn phù hợp với các sắc
®
thái PLEXIGLAS .

Keo nhuộm màu thường được sử
dụng
• để lấp các khe hở từ chạm khắc
• cho các lớp phủ trang trí trên
®
PLEXIGLAS và
• để liên kết các phần có màu.
®

Hình 1: Phẩm nhuộm màu dành cho keo polime hóa ACRIFIX 2R 0190
Phẩm nhuộm màu
Màu đục
PHẨM NHUỘM MÀU Đen CO 9073
PHẨM NHUỘM MÀU Trắng CO W074
PHẨM NHUỘM MÀU Đỏ CO 3075
PHẨM NHUỘM MÀU Xanh dương CO
5076
PHẨM NHUỘM MÀU Vàng CO 1077
Các màu sắc trong suốt ví dụ
MACROLEX (Bayer) hoặc sắc tố
Sicoversal (BASF)

Lượng thêm vào keo

thông thường 1%,
Đối với các trường hợp đặc biệt
xem Hình 2.
5 đến 10 %
cho vào mẻ màu chủ (cf. text)

®

Hình 2: Các công thức điển hình để tạo màu cho ACRIFIX 2R 0190
Dòng
PLEXIGLAS®
GS

(lựa chọn)
Trắng 003 /
WH01
Trắng
WH10/
WH10
Trắng 072 /
WH73
Vàng
374/1H01
Đỏ
505/3HZ5
Đỏ
568/3H67
Đỏ
571/3H01
Xanh lam
5H48/5H48
Xanh lá
703/6H02
Đen
81/9H02

Hàm lượng % của PHẨM NHUỘM
®
MÀU trong ACRIFIX 2R 0190 (= mẻ
màu chủ)
PHẨM NHUỘM MÀU

Tỷ lệ trộn mẻ màu chủ (Mb.) với keo tính theo %
Mb. với PHẨM NHUỘM MÀU
Mb.
Mb.
Mb.
Mb.
Xanh
Đen
Trắng
Đỏ
lam
CO
CO
CO
CO
9073
W074
3075
5076

Keo

Đen
CO
9073

Trắng
CO
W074

Đỏ
CO
3075

Xanh
lam
CO
5076

Vàng
CO
1077

-

3

-

-

-

-

100

-

-

-

-

1

-

-

-

-

14.2

-

-

-

85.8

-

1

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

100

-

-

1

1

-

-

20

50

-

-

1

-

1

-

-

83.4

-

-

3

-

-

-

-

100

-

1

-

4

-

-

17.5

-

23.5

-

1

-

1

2

-

15.8

-

2.6

52.6

29.0

2

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

2.7 Các kỹ thuật dán
Có nhiều lựa chọn kĩ thuật khác
®
nhau để dán PLEXIGLAS , phụ
thuộc vào vật liệu được liên kết và
keo được sử dụng.
(A) Loại keo chứa dung môi (ví dụ
®
ACRIFIX 1S 0107 và 1S 0117; xem
Phần 2.3)
Keo chứa dung môi được ưu tiên
cho mặt dính hẹp, phẳng và ngắn.
Điều này có nghĩa là kết quả tốt nhất
sẽ đạt được với các cạnh ngắn được
cắt hoặc gọt gọn gàng. Chỉ một thời
gian ngắn sau khi sử dụng keo, các
bộ phận sẽ được cố định với nhau.
Cho một áp lực lên mặt dính ít nhất
®
là 100 g/cm2 khi dán bằng ACRIFIX
1S 0107 (không cần thiết với
®
ACRIFIX 1S 0117).

Khi dán các cạnh được cưa, hiện
tượng hình thành bong bóng khi liên
kết có thể được giảm bớt nếu trước
hết, các cạnh được làm trơn bằng
cách gọt giũa, chà nhám ướt với
giấy nhám tốt có hạt cứng từ 400
đến 600 (ở góc cạnh của tấm nếu có
thể), cán hoặc đánh bóng kim
cương. Gây ra áp lực nhẹ trên các
mặt dính trong quá trình làm khô
cũng sẽ làm giảm việc giữ lại không
khí.
Keo chứa dung môi không thích hợp
cho liên kết theo khu vực, bởi vì
dung môi bị mắc kẹt ở trung tâm của
khu vực được liên kết sẽ ăn mòn các
vật liệu nghiêm trọng, dẫn tới hình
thành bong bóng và khả năng liên
kết kém.
Dán ngâm hoặc nhúng là phương
pháp được sử dụng rộng rãi nhất
cho keo chứa dung môi. Cạnh của
bộ phận được liên kết được nhúng
trực tiếp vào keo và để đó cho đến
khi mềm và dính. Hình 3 thể hiện chi
tiết thời gian ngâm yêu cầu, tùy
thuộc vào vật liệu tấm và keo được
sử dụng.

Mb.
Vàng
CO
1077

®

ACRIFIX
2R 0190

30
16.6

59.0

Khu vực xung quanh có thể được
che phủ bằng băng dính (polyester,
cellulose) để bảo vệ khỏi tác động
không mong muốn của dung môi.
Sau đó, cạnh vừa được ngâm sẽ
được đặt trên bộ phận khác để được
liên kết mà không cần áp lực. Giữ
hai bộ phận với nhau trong khoảng
30 giây để dung môi tác dụng lên bề
mặt không được nhúng, và sau đó
được chúng trên một dụng cụ phù
hợp, hoặc đè lên với khối nặng, kẹp
2
vv, tạo ra áp suất khoảng 100 g/cm
trên toàn bộ diện tích liên kết (cần
®
thiết đối với ACRIFIX 1S 0107,
®
không dành cho ACRIFIX 1S 0117).
Để dán kiểu ngâm nhúng cho từng
miếng nhỏ riêng biệt, bạn cần một
tấm PE hoặc tấm thủy tinh phẳng để
đổ và phết keo lên. Đối với diện tích
lớn, sử dụng một chảo thủy tinh hay
kim loại nông có đáy phẳng. Cho vào
một lớp keo dày 1 mm. Che phủ
chảo giữa các bước ngâm nhúng.

Một kỹ thuật khác là liên kết mao
dẫn với ít dung môi được thải ra
hơn. Đầu tiên, ráp các bộ phận vào
nhau mà không có keo. Sau đó, sử
dụng keo chứa dung môi quanh các
cạnh của mặt dính từ một lọ có mũi
kim (xem Hình 4).
Các keo chảy vào khu vực mối dán
vì hiện tượng mao dẫn. Không giống
như phương pháp ngâm hoặc
nhúng, liên kết mao dẫn cũng có tác
dụng với các bộ phận lớn (dài hơn).

(ví dụ ACRIFIX® 1S 0106, 1S 0109
và 1S 0116; xem Phần 2.3)
Không giống như keo chứa dung mô
mỏng, keo dung dịch chịu được
những tính chất không đều khá rõ
ràng trong một bộ phận được liên
kết. Tuy nhiên, khe hở không được
lớn hơn nhiều so với liên kết nhờ
ngâm nhúng. Keo dung dịch được
sử dụng từ ống, xi lanh hoặc lọ có
mũi kim và đôi khi bằng cách ngâm.
Liên kết mao dẫn là không thể với
các keo dung dịch.

Đối với liên kết rộng, ví dụ liên kết
hình chữ T giữa các tấm
®
PLEXIGLAS XT, có thể dày tới 25
mm, ACRIFIX® 1S 0117 là keo nên
lựa chọn (thích hợp hơn so với
®
ACRIFIX 1S 0107).
Hình 3: Thời gian làm việc được đề nghị cho các dung môi (tính bằng giây)
ACRIFIX

®

®

PLEXIGLAS XT
®

PLEXIGLAS GS

1S
0106
20 đến
25
60

1S 0107

1S 0109

1S 0116

1S 0117

20

20 đến 25

30 đến 40

50 đến 60

(60)

60

90

(90)

Hình 5 cho thấy một phương pháp
biến thể. Đinh nhỏ đầu thép không rỉ
mỏng (đường kính khoảng 0,3 mm)
được đặt giữa các cạnh của bộ phận
được liên kết và một tấm kính. Sau
đó, dung môi được sử dụng cho khe
hở được tạo thành và được hút dưới
cạnh bằng hoạt động mao dẫn. Sau
khi để dung môi tác dụng lên một bộ
phận trong một khoảng thời gian
(Hình 3), bộ phận đó sẽ được lấy ra
khỏi tấm thủy tinh và liên kết với các
bộ phận khác. Trong một phương
pháp tương tự, cả hai bộ phận thường là lớn - được ráp vào nhau
như trong Hình 4, nhưng được đặt
cách nhau bằng đinh nhỏ đầu mỏng.
Sau đó, keo được sử dụng cho khe
hở mở như trong Hình 5. Sau khi để
dung môi tác dụng đủ thời gian, các
miếng đệm được kéo ra ngoài và áp
lực được tạo ra ngay lập tức trên liên
kết để ép bong bóng khí ra ngoài
(không áp dụng cho ACRIFIX® 1S
0116 hoặc 1S 0117).
(b) Keo dung dịch

Hình 5: Dung môi hoạt động trên một
phần dựng thẳng đứng trên một tấm
kính được hỗ trợ bởi đinh nhỏ đầu
mỏng (đường kính khoảng 0,3 mm).
Lượng keo được sử dụng cần được
đo để dư lượng keo được tách ra ở
một trong hai bên của mối dán khi
các bộ phận được ráp vào nhau.
Sau đó, các bộ phận dán được tải
như trong liên kết ngâm nhúng.
Trước khi ráp các bộ phận vào với
nhau, chú ý để đảm bảo rằng không
có lớp màng nào được hình thành
trên hạt keo, vì điều này sẽ ảnh
hưởng đến hình dạng bên ngoài và
tính ổn định của mối dán.
Cũng giống như keo chứa dung môi,
keo dung dịch ít phù hợp cho liên kết
theo khu vực.

Hình 4: Liên kết mao dẫn

(c) Keo polime hóa
®
(ví dụ ACRIFIX 2R 0190, 1R 0192;
xem Phần 2.3)
Kỹ thuật liên kết được sử dụng cho
keo polime hóa rất khác với kỹ thuật
được sử dụng cho các keo chứa
dung môi và các keo dung dịch. Các
mối dán phải được thiết kế theo cách
mà khoảng trống được lấp đầy keo
luôn luôn rõ ràng. Trong nhiều
trường hợp nối ghép có thể không
được chất bằng khối nặng, kẹp, vv
trước khi keo cứng lại.
Để tạo ra các mối dán ghép đối
đầu, các tấm cần liên kết sẽ được cố
định với một giá phẳng, để lại một
khoảng trống giữa chúng. Chiều
rộng khoảng trống tối ưu là 2 mm,
nhưng không nên nhỏ hơn 0,5 mm
và không lớn hơn 3 mm (vì nguy cơ
hình thành bong bóng). Cạnh dưới
và bề mặt của khoảng trống được
dán kín với băng dính (xem Hình 6).
Keo được cho vào phía hở của mối
dán, bằng một dụng cụ phù hợp.
Tránh túi khí và lấp tràn khe hở dẫn
đến việc tạo ra hạt keo.
Trong các thử nghiệm thực tế với
mối dán ghép đối đầu, mối quan hệ
giữa độ dày tấm và hình dạng của
khe hở liên kết được minh hoạ trong
Hình 7 đã cho thấy các kết quả tốt
nhất. Khe hở liên kết luôn được lấp
đầy hoặc tràn để keo không co lại
vào khe hở trong quá trình trùng hợp
và nung sau đó. Theo kinh nghiệm,
độ co là 15-20% khối lượng. Nếu các
mối dán rộng và sâu, chúng tôi
®
khuyên bạn nên thêm ACRIFIX MO
0070 vào keo để làm ướt phản ứng
và do đó để tránh hiện tượng bong
bóng khí.
Liều lượng tối ưu là 0,1%, tối đa là
0,3% và tối thiểu là 0,05%.
Trong trường hợp này, khuyến khích
nung sau khi liên kết.
Để tạo ra mối dán hình chữ T,
đường gờ hoặc mối dán hình chữ V
đã được chứng minh là thích hợp
trong thực tế, cũng như mối dán
ghép đối đầu đơn giản (Hình 9a), vì
chúng cho phép các bộ phận được
đặt trên mỗi bộ phận 'khô' khác, và
cho phép các chuyên gia giàu kinh
nghiệm có được một mối dán không
có bong bóng. Hình 8 cho thấy cách
góc mở của rãnh hình chữ V phụ
thuộc vào chiều dày tấm.

Để tạo ra rìa keo, tấm nằm ngang
nên nhô ra một chút. Rãnh hình chữ
V được thể hiện trong Hình 9a sau
đó sẽ hình thành khi keo co lại trong
khi ninh kết. Khe hở của mối dán
không bao giờ được lớn hơn 3 mm.
Hình 7: Hình dạng của khe hở liên
kết đối với mối dán ghép đối đầu.
(a) tấm dày 5 mm
(b) tấm dày 6-20 mm
(c) tấm dày 21-25 mm (bổ sung
ACRIFIX® MO 0070)
(d) khối dày > 30 mm (bổ sung
®
ACRIFIX MO 0070)
(e) Phễu gắn liền với băng dính

Vật liệu dày (mm)

Hình 6: Sử dụng keo trùng hợp
thành một liên kết ghép đối đầu

Mở rãnh hình chữ V (°)

Hình 8: Khe hở được đề nghị của rãnh hình chữ V đối với mối dán hình chữ
T, với nhiều độ dày của tấm
Nếu keo được sử dụng trong
các lớp dày, hoặc trong trường
hợp mối dán lớn, ACRIFIX®
MO 0070 nên được thêm vào
hỗn hợp, như mô tả đối với
mối dán ghép đối đầu. Điều
này nhằm tránh sự hình thành
bong bóng. Quá trình nung
sau được khuyến khích và nên
được thực hiện như mô tả
trong Phần 2.5.

Hình 9a: Đường nối trong mối dán hình chữ
T. Liên kết ghép đối đầu (1), rãnh hình chữ
V hoặc mối dán đường gờ được lấp đầy với
keo, trước và sau khi ninh kết (2).
Hình 9b: Thiết bị với giác hút đối với mối
dán hình chữ T

Khi tạo mối dán hình chữ T,
phải thực hiện trên các thiết bị
phù hợp để đảm bảo rằng các
bộ phận được cố định trong
quá trình dán và ninh kết (xem
Hình 9b). Phần thẳng đứng
nên được giữ vững vì thay đổi
nhỏ nhất về góc có thể dẫn
đến hiện tượng giữ lại không
khí.

Khi liên kết các đầu ống và thùng chứa
mở, sắp xếp các mối dán (bên trong hay
bên ngoài) để khu vực nhỏ nhất có thể
của keo được ninh kết phải chịu ảnh
hưởng của các tác nhân hóa học, chất
lỏng (bao gồm cả nước) và đặc biệt là
các chất ăn mòn.
Hình 10 cho thấy các hình dạng có thể
khi dán khe ống.
Xả với khí là cách dễ nhất để ngăn hơi
dung môi (monomer) thoát ra đi vào
thùng chứa (ống).
Ống, luôn có ứng suất bên trong do quá
trình sản xuất - các ống đúc thường có ít
ứng suất hơn ống đùn - phải được nung
trước khi liên kết.
Khi sử dụng keo polime hóa, thanh
®
PLEXIGLAS vuông và tròn cũng có thể
được ghép đối đầu với các tấm
®
PLEXIGLAS dưới khối nặng,

trong khi cố tình tránh mối dán
"lấp khe hở". Thay vào đó, một
màng dính cực kỳ mỏng hình
thành giữa các bộ phận được
ghép đối đầu, và mối dán không
cần phải gia công cơ khí nếu
khu vực xung quanh được đóng
kín kỹ lưỡng bằng băng dính
trước. Tuy nhiên, kỹ thuật này
đòi hỏi kinh nghiệm về xử lý keo
polime hóa.
Bề mặt được dán với thanh, ví
dụ cạnh dưới của mặt bàn
®
PLEXIGLAS , trước tiên sẽ
được che phủ với băng dính
polyester mà không tạo ra túi
khí. Ngoài ra, băng dính
polyester này sẽ được bảo vệ
bằng băng nhôm tự dính. Tiếp
theo, thanh cần dán được định
vị trên diện tích đã che phủ và
đường biên được đánh dấu cẩn
thận với một con dao. Các
miếng băng dính được cắt ra sẽ
được tháo ra, và các cạnh còn
lại được ép chắc chắn một lần
®
nữa với tấm PLEXIGLAS . Sau
đó các băng dính polyester
được quấn xung quanh thanh
cần dán, và phần băng dính nhô
ra ở bề mặt thanh được cắt
bằng dao để ngang bằng với
mặt dính.
Trước khi dán, các mặt dính có
thể được gia công thô và làm
®
sạch với ACRIFIX CA 0030.
Keo trùng hợp được sử dụng
cho mặt dính và các thanh được
dán vào. Thanh phải được giữ
tại chỗ cho đến khi nó được cố
định nhờ cạnh của băng dính
nhôm (xem Hình 11), và một
2
khối nặng ít nhất là 100 g/cm
được sử dụng. Nếu thanh khá
dày được sử dụng, trọng lượng
của riêng thanh thường đã đủ.
Sau khi ninh kết, bất kỳ dư
lượng keo có thể được tách ra
từ băng nhôm bằng đục và tất
cả các lớp che phủ có thể được
gỡ bỏ. Dư lượng keo từ băng
dính được rửa với ether dầu khí.
Quá trình nung sau đó làm tăng
độ bền liên kết.

Hình 10: Tạo ra thùng chứa bằng cách
dán.
Mối dán ghép đối đầu (1), mối dán đường
gờ bên trong (2), mối dán bên ngoài (3),
chính xác theo các điều kiện nhất định
(4), sai (5), đúng (6), hơi monomer (7).

Kỹ thuật này cũng phù hợp với
mối dán hình chữ T và mối
ghép mộng vuông góc. Khi tạo
một bảng hình chữ U, ví dụ, các
khối được nghiêng 45° ở các
cạnh cần dán. Các cạnh không
dán (đặc biệt là các cạnh
nghiêng) cần đánh bóng trước.

Hình 11: Mối dán ghép đối đầu giữa một
thanh (ví dụ chân bàn) và một tấm (ví dụ
bàn hàn). Thanh PLEXIGLAS® GS (1), ví
®
dụ ACRIFIX
2R 0190 (2), tấm
®
PLEXIGLAS (3), áp lực tối thiểu 100
g/cm2 (4), băng dính polyester (5), Băng
dính nhôm (6)

Sau đó tất cả các khu vực xung
quanh các mối dán - và từng khối
riêng - phải được che phủ một cách
cẩn thận với băng dính polyester.
Phía dán keo vào cần che bổ sung
với băng nhôm tự dính, như mô tả ở
trên. Sau khi che, các mặt cần được
liên kết phải được làm sạch với
®
ACRIFIX CA 0030. Sau đó, các
khối được ráp vào với nhau từng
khối một trong một thiết bị với một
chốt chặn có thể điều chỉnh ở một
bên, để các mặt dính ghép đối đầu
với nhau (xem Hình 12).
Để dán, khe hở được mở ra khoảng
1-2 mm và phết keo (ví dụ
ACRIFIX® 2R 0190, thường được
®
trộn với 3% ACRIFIX CA 0020,
theo các điều kiện đặc biệt với tỉ lệ
lên đến 6%) với khả năng giữ lại
không khí tối thiểu. Hai bộ phận
được ráp vào với nhau một lần nữa,
và một khối nặng tối thiểu là 100
2
g/cm được sử dụng trên các cạnh
trên. Sau khi ninh kết, băng dính với
các hạt keo được loại bỏ, và khối đã
dán được nung ở 80° C (xem Phần
2.5).
Sự khó khăn trong liên kết khu vực
là phải tránh hiện tượng bong bóng
khí. Nếu liên kết được thực hiện ở
một vị trí nằm ngang, với tấm đậy
mỏng và trọng lượng nhẹ, quy trình
sau đây được khuyến khích:
Keo đã loại khí (không có bong
bóng) được đổ vào tấm nền dựa
trên một giá lớn lên trên bề mặt làm
việc, gần như có dạng đường chéo
mặt phẳng (xem Hình 13). Vì keo
chảy nhỏ giọt xuống, giá đỡ phải
nhỏ hơn tấm nền cần dán.

Hình 12: Mối ghép mộng vuông góc giữa khối PLEXIGLAS® GS đối với bảng hình chữ
®
U: Khối PLEXIGLAS® GS (1), ví dụ ACRIFIX 2R 0190 (2), miếng đỡ (3), áp lực tối
thiểu 100 g/cm2 (4), băng dính polyester (5), Băng dính nhôm (6), cơ chế thanh dẫn
(7)

Bắt đầu từ một cạnh dài, tấm đậy
được hạ xuống vào nền keo, cẩn
thận và đều đặn. Không khí được
giữ lại sẽ thoát về phía các cạnh. Với
các tấm mỏng, độ nhớt thông
thường của keo đủ để tránh quá
nhiều keo bị chảy ra khỏi khu vực
được liên kết do trọng lượng của
tấm đậy. Trong một số trường hợp ví dụ nếu khu vực cần được liên kết
khá lớn – nên pha loãng keo, tức là
®
thêm 5-10% ACRIFIX TH 0032 vào
®
ACRIFIX 2R 0190, ví dụ, để đảm
bảo rằng hỗn hợp keo được phân bổ
trên toàn bộ khu vực.
Để ngăn keo di chuyển quá nhanh,
có thể đặt một gờ băng dính
polyester hoặc băng cellulose (băng
keo dính) xung quanh tấm nền nếu
không lượng dư thừa sẽ nhỏ giọt
trên các cạnh.

Vì vậy, điều quan trọng là màng phủ
mặt dưới của tấm nền bám gọn gàng
vào mép tấm, không có túi khí hoặc
phân lớp, để tránh vấy bẩn (xem ví
dụ (a) trong Hình 14). Hình 14 cũng
cho thấy các phương pháp khác để
bảo vệ các cạnh của tấm nền với
băng keo đã đề cập trước đó.
®

Tấm đậy và khối PLEXIGLAS dày,
nặng nên được giữ tại khoảng cách
0,5-1,5 mm từ tấm nền với miếng
đệm đàn hồi phù hợp như dây bằng
polyethylene (dây PE) (xem Hình
15), nhằm ngăn hiện tượng keo bị
chảy ra ngoài do trọng lượng lớn
hơn của phần dán phía trên.

Hình 13: Liên kết khu vực theo chiều
ngang:
Tấm nền (1), giá đỡ (2), hỗn hợp keo (3),
tấm đậy (4), chốt chặn để ngăn tấm đậy
trượt khỏi vị trí(5)

Hình 14: Bảo vệ cạnh với băng dính trong liên kết khu vực theo chiều ngang.
Tấm đậy (1), tấm nền (2), lớp keo dính (3), giá đỡ (4), lớp che phủ bề mặt của tấm nền (5), băng dính (6).

Nếu túi khí hình thành trong lớp keo
lỏng trong khi các bộ phận được ráp
vào với nhau, có thể chọc thủng
bằng một sợi dây thép không gỉ tốt
và sau đó kéo dây này ra với tốc độ
cao - nhiều lần, nếu cần thiết.
Để ngăn chặn sự hình thành bong
bóng trong quá trình trùng hợp, điều
quan trọng là đảm bảo rằng phản
ứng xảy ra tại cùng một tốc độ trên
toàn bộ diện tích cần dán. Việc này
đòi hỏi rằng ACRIFIX® CA 0020
được phân bổ đồng nhất và hỗn hợp
không phân lớp, các lớp keo có độ
dày giống nhau xuyên suốt và tản
nhiệt liên tục trong khu vực dán. Nếu
quy trình dán được dự kiến là sẽ khó
khăn, hiện tượng hình thành bong
bóng có thể - như đã đề cập ở phần
trước - tránh được bằng cách thêm
một lượng nhỏ ACRIFIX®
MO 0070. Cần tiến hành nung sau
cẩn thận (xem Phần 2.5) trong
trường hợp này.
Khi dán ở một vị trí thẳng đứng, các
tấm hoặc khối cần được liên kết sẽ
được đặt cách nhau với một sợi dây
đàn hồi (PE), để tạo ra ô mở ở phía
trên (xem Hình 16). Sau đó, keo
được pha trộn sẵn sẽ được đổ vào ô
này.
Để keo chảy vào một cách dễ dàng,
lớp keo hoặc dây đàn hồi phải có độ
dày tối thiểu là 2 mm. Quy trình này
có những ưu điểm sau so với dán
theo chiều ngang:
• Keo không nên có bong bóng khi
đổ vào trong ô này, nhưng keo với
không khí được giữ lại vẫn có thể
được đổ vào, bởi vì bong bóng sẽ
nổi lên trên.

• Vì lớp keo dày hơn, thậm chí cả
khối với độ dày thay đổi có thể được
dán một cách dễ dàng.
• Không cần đặt tấm đậy – việc đòi
hỏi kĩ năng.
Một bất lợi là cạnh được yêu cầu
sinh ra một số lượng phế liệu lớn.
Để gắn hình ảnh hoặc các vật liệu
chịu dung môi khác như giấy, bìa,
màng, vải không dệt, vải dệt vv giữa
®
các tấm hoặc khối PLEXIGLAS với
®
sự hỗ trợ của ACRIFIX 2R 0190,
tấm nền (mặt sau của ảnh) và tấm
đậy trong suốt (phần trước của hình
ảnh) được cắt lớn hơn vật được gắn
vào khoảng 10 mm xung quanh. Sau
đó, lớp che phủ của các tấm sẽ
được lột ra- không phải là mặt dưới
của tấm nền - và làm sạch với các
chất làm sạch phù hợp (xem Phần
2.9). Vật liệu cần được gắn vào sẽ
được đặt bằng phẳng ở một thùng
®
chứa được đổ đầy với ACRIFIX TH
®
0032 hoặc ACRIFIX
CA 0030 và để lại đó trong ít nhất là
một tiếng - tốt nhất là vài tiếng – để
tất cả các sợi có thể hoàn toàn được
ngâm và không khí được giữ lại
được thải ra hết. Thùng phải được
che lại trong quá trình ngâm.

Hình 16: Cách khoảng đối với liên kết khu
vực theo chiều dọc Áp lực, ví dụ, tạo bởi
gá kẹp hình chữ G (1).

Các bước tiếp theo được tiến hành
như sau:
• Đặt tấm nền và vật mang hình theo
chiều ngang trên một giá phẳng hẹp
và ngắn hơn 15-20 mm.

Hình 15: Tạo khoảng đối với các tấm
hoặc khối dày khi liên kết khu vực theo
chiều ngang

• Pha trộn hỗn hợp keo với một thiết
bị tách không khí mạnh, sử dụng một
bình có khắc độ với thang đo mL làm
bằng PE, PP hoặc thủy tinh (không
dùng PVC). Tính toán lượng keo cần
thiết tính theo mL theo công thức
'chiều dài [cm] x chiều rộng [cm] x
(0,3 đến 0,35)'.
®
• Đổ lượng ACRIFIX 2R 0190 này ®
có thể thêm 5% ACRIFIX TH 0032
để có thể chảy tốt hơn - vào bình
trộn để làm rõ liều lượng. Sau đó sử
dụng một xi lanh PP hay lọ có mũi
kim để thêm 0,05 đến 0,3%
®
ACRIFIX MO 0070. Lấy một xi lanh
®
PP thứ hai để phân chia ACRIFIX
CA 0020: 4% ở nhiệt độ từ 18 đến
22° C, 3% tại nhiệt độ môi trường
xung quanh từ 22 đến 25° C. Sau
đó, khuấy các thành phần kỹ càng
®
với một thanh thủy tinh PLEXIGLAS
cho đến khi thu được một hỗn hợp
đồng nhất hoàn hảo.
• Che bình có chứa keo đã trộn và
để yên trong khoảng 10 phút cho
đến khi túi khí được hình thành khi
khuấy biến mất - hoặc sử dụng một
lò sấy (xem Hình 21).
• Đổ một nửa các keo đã trộn lên
tấm nền, theo đường chéo của mặt
phẳng (xem Hình 13). Ngay sau đó,
lấy sản phẩm được nhúng trong
®
thùng chứa được đổ đầy ACRIFIX
®
TH 0032 hoặc ACRIFIX CA 0030,
chờ trong một khoảng thời gian ngắn
cho các chất lỏng dư thừa chảy đi và
sau đó từ từ đặt nó lên trên lớp keo,
bắt đầu từ một cạnh dài, cho đến khi
nó được bao bọc hoàn toàn. Tránh
để bong bóng hình thành trong khi
thực hiện.
• Sau đó đổ phần còn lại của hỗn
hợp keo lên, hạ thấp tấm đậy như
mô tả để liên kết khu vực và phết
keo đều bằng cách nhấn tấm đậy lên
nền một cách cẩn thận Khi đã xong,
cố định hoặc sửa vị trí của các sản
phẩm được nhúng bằng một dây
thép không gỉ được chèn vào. Tấm
đậy phải có khả năng 'nổi', tức là
không được chất khối nặng lên, vì
các khối nặng có thể gây ra hiện
tượng rạn nứt. Các khối nặng dựa
vào các cạnh tấm bên ngoài hoặc
miếng băng dính được sử dụng trên
các cạnh đó sẽ tránh hiện tượng tấm
đậy 'trôi đi.'

• Trước khi ninh kết (trong 1 °-2 °
giờ), keo dư thừa chảy xuống ở
cạnh, tùy thuộc vào cách các cạnh
tấm được thiết kế theo Hình 13 và
14.
• Sau quá trình ninh kết, bỏ các tấm
kết hợp khỏi diện tích keo và sau đó
cắt chúng theo kích thước bằng cưa
trong, để lại một mép viền xung
quanh sản phẩm được nhúng.
Không nên mài hoặc đánh bóng các
cạnh cho đến 24 giờ sau. Tuy nhiên,
có thể tiến hành mài hoặc đánh bóng
trực tiếp sau khi tiến hành nung sau,
miễn là việc này được thực hiện
ngay sau khi ninh kết (xem 2.5).
Dán khoang có thể được thực hiện
bằng nhiều cách khác nhau. Thông
thường đó là vấn đề liên kết một
khuôn với một bộ phận bằng phẳng,
ví dụ để làm cửa sổ kiểu caravan
(xem Hình 17).
Một tác dụng phụ không thể tránh
khỏi của kỹ thuật liên kết này là hơi
dung môi (monome) bị giữ lại có thể
cản trở cách quá trình trùng hợp.
Hơn nữa, hơi dung môi còn có thể
làm rạn ở phần kết dính và các bộ
phận được liên kết. Vì vậy, cần
khoan lỗ thông hơi vào khoang trước
khi dán để có thể hút hoặc thổi
không khí ra sau khi ninh kết để loại
bỏ hơi dung môi.
Để đạt được độ bám dính tối ưu,
®
không sử dụng ACRIFIX MO 0070
và nung trong hai giờ ở 80° C
càng sớm càng tốt ngay sau khi
ninh kết (xem Phần 2.5).

Hình 17: Sự thoát khí có dung môi trong khoang dán (cửa sổ kiểu caravan)
Lưu ý: Như một quy luật chung, khi sử dụng keo polime hóa như
®
®
ACRIFIX 2R 0190 và ACRIFIX 1R 0192, không nên thực hiện các bước
tiếp theo cho đến 3 đến 6 giờ sau khi dán. Keo đạt được độ bền liên kết
cuối cùng sau 24 giờ. Độ bền liên kết cuối cùng có thể được tiếp tục cải
thiện như được mô tả trong Phần 2.5 bằng cách nung trực tiếp sau khi
liên kết, tức là trong vòng 24 giờ kể từ khi ninh kết keo.

2.8 Nơi làm việc, Thiết bị
Chương này giúp bạn thiết kế khu
vực làm việc chính xác và lựa chọn
các sản phẩm, thiết bị cần thiết.
Mặt bàn:
Mặt bàn phù hợp là mặt bàn tráng
nhựa melamine, ví dụ RESOPAL,
thủy tinh silicat hay vật liệu không
hòa tan và không giãn nở khác như
tấm polyester. Tấm PP và PE cũng
có thể được sử dụng. Nên bảo vệ bề
mặt làm việc để chống vấy bẩn, dấu
keo vv, bằng cách che phủ bề mặt
làm việc với màng phù hợp, ví dụ
màng HOSTAPHAN hoặc PE.
Hình 18 cho thấy nhiều cách có thể
để thoát hơi dung môi. Có thể sử
dụng các hệ thống thoát hơi thương
mại. Để thoát hơi, bề mặt làm việc
có thể được đục lỗ, có khe hút hoặc
hệ thống thoát hơi ngoại vi, hoặc lắp
đặt một bộ hồi phục hơi trên bề mặt
làm việc như thường được sử dụng
trong xưởng hàn.

Vì hơi dung môi nặng hơn không khí
và lắng xuống sàn nhà, điều đặc biệt
quan trọng là thoát hơi ở dưới sàn.
Các cơ cấu thông hơi của tất cả các
loại thiết bị phải chống cháy nổ, có
thể tham khảo các quy định tương
ứng của hiệp hội bảo hiểm trách
nhiệm của người sử dụng. Tùy thuộc
vào lượng dung môi được thải ra
ngoài, cần tuân thủ các quy định kỹ
thuật của pháp luật để tránh ô nhiễm
không khí vv. Tuỳ theo lượng dung
môi được thải ra, cần tuân thủ các
quy định kỹ thuật của pháp luật để
tránh ô nhiễm không khí vv.
Lò nung:
Loại lò nung thích hợp để sử dụng là
lò khí có thể điều chỉnh từ 20 đến ít
nhất là 120° C. Các thơ gia công
thường sử dụng một số lò nung để
tạo hình nóng.
Cân
Bên cạnh cân với độ chính xác thông
thường, ngày nay, cân điện tử với độ
chính xác 0.1 gam được sử dụng để
cân keo và phụ gia - đặc biệt là cần
dán số lượng lớn.

Tránh làm biến dạng các bộ phận
được liên kết dưới bất kỳ hình
thức nào, vì việc này có thể gây ra
hiện tượng nứt do ứng suất liên
quan đến keo (dung môi).

Hình 18: Các biện pháp thoát hơi dung môi được đề nghị tại nơi làm việc. Thiết bị
chiết ngoại vi (1), bề mặt làm việc (2), bộ hồi phục hơi (3), cụm lọc thoát khí (4), thiết
bị thoát khi dưới sàn (5).

Bình trộn:
Chỉ sử dụng ly tròn làm bằng
• polyethylene, polypropylene
• thủy tinh
• thép không gỉ (không có đồng)
• bìa với lớp phủ PE
(không có lớp phủ sáp hoặc parafin)
để trộn các hỗn hợp keo. Trong mọi
trường hợp không được sử dụng
cốc làm bằng polystyrene, PVC hoặc
các chất liệu có thể hoà tan và giãn
nỡ khác. Cũng phải tránh kim loại và
các thiết bị có chứa đồng.
Máy khuấy:
Lượng nhỏ sẽ được khuấy bằng tay,
bằng cách sử dụng thanh làm từ
• thủy tinh
®
• dải PLEXIGLAS hoặc
• thép không gỉ (không có đồng).
Đối với lượng lớn từ 200 gram hay
ml trở đi, cần sử dụng một máy
khuấy điện hoặc khí nén (tối đa
2.000 vòng/phút) với
• cánh đẩy bằng thép không rỉ, hoặc
• một cánh khuấy, làm từ thép không
gỉ không có đồng. Có thể tự chế tạo
nó như minh hoạ trong Hình 19 bằng
cách sử dụng thép không gỉ dày 5
mm.

Thiết bị đo phụ gia:
Trong nhiều trường hợp, việc đo các
chất phụ gia bằng dụng cụ đo thể
tích thay vì cân có thể dễ dàng hơn
nhưng vẫn đủ chính xác (xem Hình
20).
Dụng cụ thích hợp là:
• xi lanh nhựa (dùng một lần) làm
bằng PE, PP, PA,
• ống nhỏ nhọt piston có chia độ làm
bằng thủy tinh hoặc PP và
• ống định lượng, đặc biệt là cho
diện tích lớn.
Tách khí
Nếu túi khí trong hỗn hợp keo không
thoát ra khi không có hỗ trợ, sử
dụng một lò sấy chống nổ có bán
sẵn (Hình 21) thải khí ra bằng một
máy bơm kiểu tia phun được làm
bằng nhựa hay kim loại có một van
kiểm tra, hoặc bằng một máy bơm
chân không nhỏ. Theo các gợi ý
điều chỉnh áp suất âm của chúng tôi
trong Phần 2.5, đoạn "Pha trộn keo,"
một van thổi gió nên được lắp đặt
giữa máy bơm và lò sấy.
Vật cố định:
Với số lượng cần lớn, chúng tôi
khuyên bạn nên sử dụng dàn đỡ.
Các dàn đỡ này đảm bảo khả năng
tái lập sắp xếp của các bộ phận cần
được liên kết. Các chất liệu thích
hợp cho các dàn này là gỗ, kim loại,
PP hoặc PE hoặc các chất dẻo khác
không dễ bị dung môi ăn mòn. Kẹp,
gá kẹp hình chữ G, cân kim loại
hoặc giác hút (chân không) có thể
được sử dụng để cố định, như minh
hoạ trong Hình 9b.

Bịt kín và tạo khoảng cách:
Đối với liên kết khu vực sử dụng dây
PE (như được mô tả trước đó). Để
bịt kín mối dán và bảo vệ các khu
vực xung quanh, nên chọn băng dính
với một đoạn giữa không có keo, ví
dụ băng dính cố định đinh tán hoặc
băng dính polyester và cellulose có
lớp keo không can thiệp vào quá
®
trình ninh kết keo ACRIFIX . Bất kỳ
loại băng keo có thể gấp nếp hoặc
tách rời khi tiếp xúc với dung môi
dẫn đến giảm hiệu quả của dung môi
và làm suy yếu keo.
Cách bôi keo:
Để liên kết khu vực, đổ keo vào mặt
dính từ bình trộn. Để cho keo vào
mối dán, sử dùng
• lọ PE có mũi kim
• Xi lanh dùng một lần một lần làm từ
PE, PP hoặc PA
• Súng dán keo khí nén
Hình 19: Cánh đẩy hoặc cánh khuấy

Hình 20: Xi lanh dùng một lần, ống
nhỏ nhọt piston và ống định lượng có
chia độ

Xi lanh với ống kính và pit tông kim
loại, được dùng rộng rãi trong thực
tế, có bất lợi là cần được rửa với
dung môi sau mỗi lần dán. Hơn nữa,
xi lanh này có xu hướng tắc nghẽn
khi được đổ keo trong một thời gian
dài. Pit tông kim loại có chứa đồng là
hoàn toàn không phù hợp.
Khi làm việc với keo có độ nhớt thấp
®
như ACRIFIX 1S 0107 và 1S 0117,
một kim tiêm phụ nên được đặt trên
đỉnh của lọ PE có mũi kim để đo
chính xác hơn (Hình 22).
Chất làm sạch:
Phương pháp làm sạch phù hợp cho
các bộ phận được dán và mặt dính
của chúng
• thổi bằng không khí ion hóa
• hoặc tốt hơn là rửa sạch với nước
ấm và một ít nước rửa chén.
Rửa sạch hoặc sấy khô, sử dụng
một miếng vải không xơ bông, thấm
hút cao, ví dụ vải lót găng tay. Khi
keo polime hóa được sử dụng, các
mối dán và mặt dính PLEXIGLAS®
có thể được làm sạch bằng
ACRIFIX® CA 0030 (xem bảng
®
"Phương pháp xử lý PLEXIGLAS
trước khi liên kết").
Thiết bị bẩn được làm sạch với
®
ACRIFIX CA 0030 hay etyl axetat
(este acetic). Vì lý do sức khỏe và
môi trường, không sử dụng các
hydrocacbon clo hoặc thơm như
methylene chloride, cloroform hay
toluene.

Hình 21: Lò sấy chân không

Hình 22: Lọ PE và xi lanh dùng một lần

2.9 Các lỗi liên kết
Dưới đây là một vài lời khuyên để tránh hoặc loại bỏ các lỗi dán:
Đứt gãy

Nguyên nhân:

Cách khắc phục

Áp lực tiếp xúc tại chỗ quá cao

Phân bổ áp lực đồng đều

Ứng suất khi làm mát do nung không
đúng kỹ thuật

Dành đủ thời gian để làm mát

Tiếp xúc kéo dài với các dung môi
hoặc monome

Kiểm tra liều lượng chất xúc tác;
tăng nhiệt độ môi trường xung
quanh, nhiệt độ kết dính. + nhiệt độ
vật liệu

Chất liệu có ứng suất bên trong do
quá trình sản xuất (đúc khuôn và ép
đùn)

Nung, đảm bảo rằng dung môi hoặc
hơi monomer có thể nung chảy tốt;
sử dụng keo làm giảm nguy cơ rạn
®
nứt (ACRIFIX 1S 0106, 1S 0107).

Độ ẩm của tất cả các bộ phận được
dán quá cao

Sấy khô/nung

Như trên

Như trên

Ứng suất trong chất liệu được tạo ra
do gia công

Tối ưu hóa các bước gia công,
nung.

Ứng suất trong vật liệu, chất ăn mòn
(monome / dung môi) không nung
chảy

Xả với không khí, thay đổi vị trí để
hỗ trợ quá trình nung chảy, nung.

Mối dán được định vị sai

Định vị mối dán để cho phép dung
môi thoát ra và giảm bớt tác động
ăn mòn.

Nứt trên bề mặt: Lớp có ứng suất do
keo co lại và ảnh hưởng của các chất
ăn mòn

Nung sau khi ninh kết.

Rạn nứt trong keo: sau khi dán các
mối dán dày mà không nung ở giữa

Nung sau mỗi bước dán. Dán "ướt
chồng lên ướt"; tức là cho chuỗi
keo đầu tiên đặc lại một phần, sau
đó cho chuỗi thứ hai lên trên.

Không khí được giữ lại

Tách khi ra khỏi hỗn hợp keo

Mối dán xuất hiện túi khí

Cho keo vào mà không gây rahiện
tượng giữ lại không khí; Nếu cần
thiết, tăng cường làm ướt bằng
®
cách xử lý bề mặt với ACRIFIX CA
0030. Cạo cạnh được cắt. Làm
sạch mặt dính kỹ lưỡng hơn. Loại
bỏ túi khí từ liên kết khu vực như
mô tả trong phần liên quan.

Tăng nhiệt quá mức trong quá trình
trùng hợp (bốc hơi monomer)

Làm giảm độ dày của lớp. Giảm
lượng chất làm cứng một chút.

Keo trùng hợp
Nứt ở bề mặt chưa được xử lý

Nứt tại các bề mặt gia công

Nứt xung quanh các mối dán (bên
trong / khoang ở các bộ phận
được liên kết)

Nứt trong keo ninh kết

Bong bóng và sự bung ra

®

Thêm ACRIFIX MO 0070. Cho keo
vào theo từng bước.

Đứt gãy

Nguyên nhân

Cách khắc phục

Mối dán không đồng đều

Xử lý cơ học mặt dính cho hoàn
toàn bằng phẳng; cách khoảng
chính xác hơn.

Không khí bị hút vào do keo co lại hoặc
các bộ phận đàn hồi

Tăng hoặc cải thiện tính cân đối
của chiều dày lớp. Tăng áp lực tiếp
xúc xuyên suốt cho đến khi keo
được ninh kết hoàn toàn.

Phân bổ làm cứng không đều chất hay
quá trình trùng hợp xảy đột ngột; tạp
chất.

Trộn keo kỹ lưỡng hơn. Tránh tản
nhiệt tại chỗ quá nhiều. Loại trừ vấy
bẩn và tiếp xúc với kim loại màu.

Mặt dính không sạch

Làm sạch triệt để

Keo trùng hợp

Chất liệu được dán có liên kết chéo
®

(ví dụ PLEXIGLAS
®
PLEXIGLAS GS SW).
Ninh kết không đạt yêu cầu
hoặc quá chậm

GS

Phai màu ở các mối dán

209/0Z09,

Sử dụng sai keo cho bước dán trước
Lượng chất làm cứng
®
(ACRIFIX CA 0020)

Chỗ mềm ở các mối dán

Làm nhám bề mặt

không

Sử dụng keo khác. Cho thêm thời
gian để nung chảy hoặc ninh kết.
đủ

Thêm nhiều chất làm cứng hơn
hoặc đo theo hướng dẫn.

Nhiệt độ của bộ phận được dánvà/hoặc
keo quá thấp. Gió lùa.

Đảm bảo nhiệt độ tối thiểu là 15° C
đến mức thông thường là 20-25° C.
Làm việc trong phòng không có gió
lùa.

Quá trình trùng hợp bị cản trở do đồng,
đồng thau, cao su, keo từ băng keo dính

Ngăn tiếp xúc với các vật liệu này
bằng cách che phủ bởi các chất
liệu trung tính hoặc chất liệu khác.

Chất làm cứng đã cũ hoặc được bảo
quản không đúng cách

Sử dụng chất làm cứng mới.

Hơi monomer/dung môi không thể thoát
ra (khoang/túi)

Xả không khí, thay đổi vị trí để thúc
đẩy quá trình thoát hơi.

Các bộ phận dán can thiệp vào quá trình
trùng hợp (bộ phận làm từ PMMA chậm
bắt cháy)

Tăng nhiệt độ môi trường. Tăng
nồng độ chất làm cứng. Làm mối
dán dày hơn.

Phân bổ chất làm cứng không đồng đều

Trộn kỹ lưỡng hơn.

Bong bóng khí bị giữ lại

Cho keo vào cẩn thận hơn.

Quá nhiều hoặc quá ít chất làm cứng

Đo chất làm cứng theo hướng dẫn.

Đứt gãy

Nguyên nhân:

Cách khắc phục

Các tạp chất hòa tan trong keo (cao su,
ion kim loại)

Loại trừ tạp chất; sử dụng thiết bị
phù hợp làm từ thủy tinh, thép
không gỉ, PE, PP hay PA.

Chất làm cứng cũ hoặc được bảo quản
không đúng cách

Sử dụng chất làm cứng mới.

Keo cũ, phản ứng quá chậm

Đảm bảo nhiệt độ tối thiểu 15° C
cho và thông thường là 20-25° C.
Không bảo quản trong tủ lạnh.

Các vết nứt nhỏ

Nung ngay lập tức sau khi dán.
Bảo quản trong phòng với các chất
ăn mòn đã được loại trừ.

Lúc độ ẩm không khí cao, ẩn nhiệt của
quá trình bay hơi của nước ngưng tụ
trên bề mặt keo nơi nước được giữ lại.

Xử lý keo chứa dung môi hoặc keo
dung dịch và nối các bộ phận ở
nhiệt độ (phòng) đã được tăng lên.

Nước trong keo

Loại bỏ keo.

Ứng suất co rút do ninh kết keo

Nung

Mômen kháng trở khác nhau của các
bộ phận được liên kết

Điều chỉnh mômen kháng trở, ví
dụ bằng cách sử dụng tấm có độ
dày giống hệt nhau. Nung sau khi
liên kết, sử dụng thêm khối nặng.

Nhiệt độ khác nhau của các bộ phận
được liên kết

Điều chỉnh nhiệt độ.

Hàm lượng nước khác nhau của các bộ
phận được liên kết

Trữ tấm không có màng bảo vệ
trong một thời gian (1 tuần) trước
khi liên kết các bộ phận.

Vượt quá thời gian bảo quản trong bình.
Không đủ hạn định thời gian cho phép
để dung môi tác động.

Tùy thuộc vào lượng chất làm
cứng, hãy đảm bảo sử dụng hỗn
hợp keo trong thời gian bảo quản
trong bình.

Mặt dính bị bẩn do dầu mỡ, mồ hôi,
phần còn lại của màng che

Làm sạch mặt dính triệt để; làm
nhám một chút, nếu cần thiết.

Làm ướt không đủ do hình thành lớp
trên keo vì thời gian nung chảy kéo dài.

Ráp các bộ phận vào với nhau
ngay sau khi cho keo vào. Làm ẩm
với ACRIFIX® TH 0030 để tránh
hoặc tác động đến lớp đó.

Ngưng tụ trên bề mặt của keo hoặc bộ
phận được liên kết.

Làm việc ở nhiệt độ (phòng) đã
được tăng lên.

Chất liệu được dán có liên kết ngang.

Làm nhám bề mặt.

Keo trùng hợp

Bị vẩn đục/ làm trắng

Các bộ phận được liên kết bị
cong vênh

Không đủ độ bền liên kết

®

(ví dụ PLEXIGLAS
®
PLEXIGLAS GS SW)

GS 209/0Z09,

Keo chứa dung môi / Keo dung dịch
Bị vẩn đục hoặc trắng

Nhiệt độ phòng và vật liệu quá thấp.
Lúc độ ẩm không khí cao, ẩn nhiệt của
quá trình bay hơi của nước ngưng tụ
trên bề mặt keo nơi nước được giữ lại.

Làm việc ở nhiệt độ cao hơn.

Nứt ở mặt dính

Các bộ phận có ứng suất quá cao

Nung

Hình thành bong bóng trong mặt
dính

Không đủ áp lực tiếp xúc; khe hở liên
kết quá lớn; mặt dính quá nhám; không
vừa; quá trình làm nóng sau khi nung
quá nhanh

Tăng áp lực tiếp xúc; cải thiện độ
vừa khít của các bộ phận dán; làm
láng mặt dính; nung chậm hơn.

2.10 Băng keo dính
Ngày nay, băng dính hai mặt hoặc
băng tự dính được sử dụng phổ biến
trong gia công PLEXIGLAS® GS và
®
PLEXIGIAS XT.

Để bảo quản các bộ phận được
chuẩn bị để liên kết, màng bảo vệ
một bên của băng dính được để tại
chỗ.

Phương pháp dán này
• nhanh hơn và có thể tiết kiệm hơn
so với sử dụng keo, bởi vì băng dính
có thể được dán lên rất đơn giản từ
cuộn,
• sử dụng đặc biệt tốt cho liên kết ẩn
(không nhìn thấy), ví dụ trong tấm
màu đục, và
• chỉ cần áp lực là đủ.

Do có nhiều loại băng dính khác
nhau được cung cấp trên thị trường,
hãy chú ý lựa chọn các loại tương
thích với các vật liệu liên quan và có
tuổi thọ dài. Điều này áp dụng ở vật
liệu che (ví dụ giấy, polyester, vải,
PE hoặc bọt PUR - cẩn thận với
nhựa chịu nhiệt cao uPVC!) và lớp
keo trên một hoặc cả hai bên (ví dụ
acrylate hoặc cao su tổng hợp).

Các điều kiện để đạt được kết quả
liên kết tốt:
• mặt dính không bụi và được tẩy
nhờn
• làm việc ở nhiệt độ phòng, nếu có
thể.

Có khoảng ba loại băng dính hai mặt
phù hợp để dán các tấm
®
PLEXIGLAS với nhau và với các
vật liệu khác nhau. Chúng không
giống hệt dải hàn kín thường chỉ tự
dính một bên:
• Các màng kết dính nếu không có
vật liệu mang theo: rất mỏng (vài
phần trăm của một mm), dùng cho
các bề mặt trơn láng và các bộ phận
nhỏ được liên kết với các vật liệu có
hiện tượng giảm nở nhiệt.

• Băng dính hai mặt với các vật liệu
mang mỏng: dày vài phần mười của
một mm, cũng thích hợp cho các bề
mặt bằng phẳng một cách hoàn hảo
và dễ dàng loại bỏ hơn so với các
màng keo không có chất mang .
• Băng dính hai mặt với một chất
mang bọt khá dày: Chiều dày từ vài
phần mười của một mm đến vài mm,
dùng cho phôi gia công lớn, để cân
bằng chênh lệch trong khi nở nhiệt;
cũng thích hợp cho các bề mặt kém
trơn hơn, tuy nhiên, các bề mặt kém
trơn hơn này cần sạch sẽ và không
có lỗ rỗng.
Nếu băng tự dính được sử dụng cho
các tấm phẳng cắt theo kích thước,
các tấm này không được cách xa
hơn 300 mm. Nhiều băng có thể chịu
được phụ tải cố định từ 0,2 đến 0,25
N/cm2. Chiều dài cần thiết của băng
để chịu được trọng lượng của tấm
có thể được xác định trên cơ sở này.
Hướng dẫn sử dụng của nhà sản
xuất phải được tuân thủ.

3. Hàn
®

PLEXIGLAS XT và sản phẩm
®
đúc khuôn PLEXIGLAS có thể
được hàn một cách dễ dàng.
Điều này là do các chất liệu này,
khi bị nung nóng, vượt qua một
giới hạn đàn hồi hẹp như cao su
trước khi chúng trở nên mềm
mại và có thể định hình trên một
phạm vi nhiệt độ rộng, như yêu
cầu đối với phương pháp hàn.

PLEXIGLAS® GS vẫn có tính
đàn hồi như cao su trên một
phạm vi nhiệt độ rộng và cho
thấy độ dẻo trong khoảng
chuyển đổi để phân hủy, và độ
dẻo đó thường không đủ để hàn.
Nhiệt độ tiếp tục gia tăng thêm
không làm mềm, nhưng lại dẫn
đến hiện tượng phân hủy và do
đó hình thành bong bóng do bốc
hơi methyl methacrylate.

PLEXIGLAS® GS chỉ có thể
được hàn khi có phụ gia (ví dụ
thanh đệm từ PLEXIGLAS® XT
hoặc PVCu).

Hàn, tức là nung chảy trong khu
hàn, có thể được thực hiện bằng
nhiều cách khác nhau. Kỹ thuật
được sử dụng phụ thuộc chủ

yếu vào hình dạng và kích thước
của phôi gia công cần được liên
kết và trong quá trình chế tạo
được tích hợp hàn.
Một bất lợi của việc hàn là tạo ra
ứng suất kéo căng trong khu
vực hàn. Ứng suất này cần
được làm giảm đi bằng cách
nung, đặc biệt là nếu các bộ
phận được liên kết được dự kiến
sẽ tiếp xúc với chất ăn mòn.
Mức ứng suất có thể được giảm
bằng cách làm nóng các bộ
phận đến nhiệt độ cao nhất có
thể trước khi bắt đầu hàn.

Phần tổng quan sau đây cho thấy các kỹ thuật hàn thường khả thi
Phương pháp

Nguyên tắc

Mô tả tóm tắt

Hàn bằng hơi nóng

Làm nóng khu vực hàn và thanh đệm với khí nóng
2
2
(không khí, CO N ).

Hàn đùn

Vật liệu đệm được ép đùn thành mối hàn ở dạng
dẻo. Đôi khi có thể cần làm nóng liên kết thêm với
khí nóng.

Hàn bằng kính/ tấm
được làm nóng

Hàn xung nhiệt

Hàn bấm

Hàn bằng kính
được làm nóng

Thiết bị tản
nhiệt với quá
trình làm nóng
dây

Dây
trở

điện

(a) Khu vực hàn được làm nóng nhờ tiếp xúc với các
bề mặt nóng.
(b) sau khi loại bỏ kính được làm nóng, khu vực hàn
được liên kết dưới áp lực.

Mối hàn được làm nóng thông qua các vật liệu nhờ
thiết bị tản nhiệt bằng điện - chỉ thích hợp cho màng.

Một dây điện trở được chèn vào khu vực hàn sẽ
được làm nóng bằng điện hoặc cảm điện. Dây vẫn
nằm trong vật liệu hàn.

Hàn kiểu cảm điện

Cuộn dây cảm điện

Chất phụ gia khi hàn với bụi kim loại được nung
trong từ trường HF.
-Hàn EMA-

Hàn bức xạ

(a) Các khu vực cần được liên kết được làm nóng
bởi bức xạ (bộ tỏa nhiệt tối, bộ tỏa nhiệt sáng, laser)
và
(b) liên kết dưới áp lực.

Hàn ma sát

Làm nóng khu vực hàn bằng ma sát và áp lực đồng
thời.
-Xoay, rung-

Hàn siêu âm

Dao động siêu âm cơ học dưới áp lực tĩnh điện gây
ra ma sát bên trong và một phần cả ma sát bên
ngoài đồng thời tạo ra nhiệt.

Hàn tần số cao

Làm nóng trong một trường xoay chiều cao áp (f =
27,12 MHz) bằng = hao tán điện môi.

Các kỹ thuật được liệt kê, hàn bằng
hơi nóng, hàn siêu âm, hàn bằng
kính được làm nóng và hàn ma sát
được sử dụng rộng rãi nhất cho
®
PLEXIGLAS XT.

Tốt nhất, các bộ phận được liên kết
được đặt ở một vị trí nằm ngang
(một lợi thế so với phương pháp
dán) nhưng các vị trí hàn khác cũng
có thể.

Hàn bằng hơi nóng
®
Quá trình hàn PLEXIGLAS XT nói
chung được quy định theo các chỉ
dẫn của DIN 16930. Các thiết bị hàn
điện và khí nóng có thể liên tục được
điều chỉnh từ 250 đến 500° C phù
hợp để làm khí không chưa nước và
dầu. Thông thường, khí hàn là không
khí.

Thanh đệm được gắn vào một đầu
của mối hàn và sau đó được đưa
vào đường rãnh dưới áp suất phân
bố đều thường xuyên. Trong khi
thực hiện việc này, vòi phun hàn đi
theo một chuyện động cánh quạt
giữa vật liệu và thanh đệm. Thanh
đệm ít nhiều được giữ vuông góc
(xem Hình 23). Một thanh đệm theo
hướng chéo gây ra ứng suất kéo
căng trong mối dán. Dữ liệu đặc tính
bổ sung về hàn bằng hơi nóng:

®

Vật đệm khi hàn PLEXIGLAS XT và
GS
Nhiệt độ khí nóng (nhiệt độ không
khí tại vòi phun)
Áp lực khi hàn
Tốc độ hàn
Khoảng cách vòi phun/điểm hàn
Đường kính vòi phun
Lượng không khí
Số lượng rãnh hàn
Sức bền ngắn hạn của mối hàn
PLEXIGLAS® XT

Các dải với tiết diện vuông hoặc thanh tròn làm bằng PLEXIGLAS® XT
hoặc PVCu (đường kính 2-4 mm)
®
Thanh PLEXIGLAS XT = 330-350°C Thanh PVCu = 280 đến 320°C
áp lực tiếp xúc c. 2,8 MPa = 20 N đối với thanh dày 3 mm
c. 150 đến 250 mm/phút
c. 15 mm
c. chiều rộng của mối dán được hàn
c. 25 l/phút
Càng ít càng tốt; phụ thuộc vào độ dày của tấm cũng như hình dạng và
kích thước của thanh đệm
35-45% của sức bền vật liệu

Hình 23: Hàn bằng hơi nóng. Chính xác (1), không chính xác (2), hướng hàn
(3)

Hàn siêu âm
Kỹ thuật này hầu như chỉ được sử
dụng để hàn các sản phẩm được
đúc khuôn ví dụ như gương chiếu
hậu ô tô. Sẽ đạt được kết quả tốt khi
®
PLEXIGLAS XT được hàn vào
chính nó hoặc ABS và SAN. Hàn
siêu âm PLEXIGLAS® GS phụ thuộc
vào các điều kiện.
Kỹ thuật này đòi hỏi kinh nghiệm, có
thể có được thông qua thử nghiệm.
Phải chú ý đặc biệt đến các yếu tố
sau: biên độ, tần số, áp suất tĩnh (áp
lực tiếp xúc), loại đe hai đầu nhọn,
thời gian hàn, hình dạng của bề mặt
được hàn.

Hình 24 cho thấy các nguyên tắc
hàn, tán đinh và chèn các bộ phận
kim loại bằng phương pháp siêu âm.
Đe hai đầu nhọn hoặc một phần kim
loại cần được đóng vào được thiết
kế theo cách để việc làm nóng xảy
®
ra trong bề mặt PLEXIGLAS . Bằng
mọi giá, phải tránh các rãnh vì chúng
làm giảm độ bền. Sau đó nên thực
hiện nung.
Hàn bằng kính/ tấm được làm
nóng
®
Các bộ phận của PLEXIGLAS XT
cần được liên kết được ấn nhẹ
nhàng đối với một tấm kính / đĩa
hâm được làm nóng đến 400° C cho
đến khi chúng đủ mềm và có thể
định hình. Các khu vực tiếp xúc trên
các bộ phận cần được hàn phải phù
hợp với các khu vực tiếp xúc của
kính/ tấm được làm nóng. Các phôi
gia công được nhanh chóng lắp ráp
với nhau ở vị trí mong muốn và ép
cùng nhau với nhiều lực để vật liệu
nóng chảy được tách ra hai bên. Áp
lực phải được duy trì cho đến khi vật
liệu rắn lại (xem Hình 25). Chỉ độ
linh hoạt thường không đủ để liên
kết các bộ phận ở tốc độ cần thiết, vì
vậy điều quan trọng là có sẵn các bộ
phận đỡ tương ứng. Không thể vặn
các bộ phận đã được hàn sau đó.
Tấm kính/ tấm được làm nóng nên
được phủ Teflon để làm sạch dễ
dàng.
Hàn ma sát
Kỹ thuật này có hiệu quả rất đáng tin
®
cậy với PLEXIGLAS XT, trước hết,
bề mặt được hàn sẽ được lật lại với
một vị trí cao trên mặt. Sau đó cả hai
phôi gia công được kẹp vào máy
tiện giữa mâm cặp ba chấu và mũi
tâm quay sao cho chúng được kẹp
chặt thẳng hàng. Đôi khi có thể cần
dẫn hướng các phôi gia công được
cố định ban đầu bằng giá đỡ cố
định. Sau đó, các phôi gia công
được kẹp trong mâm cặp xoay ở tốc
độ khoảng 360 vòng/phút, trong khi
bộ phận khác được ép bằng tay
thông qua trục chính ụ đỡ và giữ ở
đó cho đến khi quá trình hàn đã
xong.

Các dữ liệu có thể được coi là tiêu biểu:
Tần Suất
20 to 30 kHz
Biên độ
5 to 15 p.m
Thời gian hàn
1 đến 4 s
Dụng cụ điều khiển chiều cao tối thiểu khoảng 0.2 mm
năng lượng

Hình 24: Hàn siêu âm. Đe hai đầu nhọn (1), cữ chặn (2), hàn tầm ngắn (a),
hàn tầm xa (b), siết chặt (đinh tán) bằng nhiệt (c), đóng vào (d)
Hình 25: Hàn bằng kính/ tấm được làm nóng

4. Tán đinh
Mặc dù phương pháp liên kết này
thường không được đề nghị cho các
tấm
PLEXIGLAS®
GS
và
®
PLEXIGLAS XT, đinh tán kim loại
tương thích đặc biệt - ví dụ đinh tán
nhôm hình ống – cũng có thể được
dùng cho các mục đích chỉ yêu cầu
lực vừa phải (xem Hình 26a). Bằng
mọi cách phải các tránh ứng suất
cao tại điểm có đinh tán vì chúng có
thể phá vỡ các bộ phận được liên
kết.
Mặt khác, đinh tán co rút (xem Hình
26b và Hướng dẫn thực hành, 'Tạo
hình', Phần 5.7) được làm từ thanh
®
PLEXIGLAS tròn rất phù hợp.
Phương pháp siết chặt này tận dụng
khả năng đàn hồi của vật liệu, hoặc
xu hướng co rút, trong đó các thanh
đệm được nung nóng và kéo dài
khoảng 70% - ví dụ trên một máy
tiện, được kẹp giữa chấu và ụ định
tâm. Sau đó, các đinh tán được cắt
theo một chiều dài tương ứng với
mối dán đinh cộng với hai đầu thu
được bằng cách thu hẹp lại. Trong
trường hợp này, nên đánh bóng đầu
phẳng đinh trước quá trình làm
nóng. Phù hợp cho quá trình làm
nóng đầu mút là súng bắn khí nóng
với một vòi phun mở không lớn hơn
đường kính của đinh tán. Để co rút
đầu đinh tán, chuyển súng trên đầu
đinh tán với chuyển động quạt.
Không làm nóng các khu vực liền kề
không cần thiết để tránh tạo ra ứng
suất.
Một phương pháp tán đinh khác sử
dụng đinh tán vặn (Hình 26 c) hoặc
đinh tán kẹp (Hình 26 d) bằng nhựa
hoặc kim loại. Cần chú ý đến lực
giãn nở được kim loại hấp thụ, để
phôi gia công được tán đinh không
phải chịu ứng suất cao không cần
thiết.
®

Đinh tán sử dụng cho PLEXIGLAS
phải không chứa bụi bẩn, dầu mỡ,
lớp phủ bảo vệ vv để loại trừ hiện
tượng nứt do ứng suất trong vật liệu
nhựa.

Hình 26a: Đinh tán hình ống (rỗng)

Hình 26b: Đinh tán thu hẹp. Không khí nóng (1)

Hình 26c: đinh tán vặn. Nhựa (1),
kim loại (2) Hình

Hình 26d: đinh tán kẹp. Nhựa (1),
kim loại (2)

5. Kẹp
®

Tốt nhất, nên lắp PLEXIGLAS bằng
cách kẹp để tránh ứng suất, phân bổ
lực tác dụng trên khu vực lớn nhất
có thể và tạo ra dung sai thích hợp
đối với hiện tượng dãn nở.

Đệm kín đàn hồi nên được lựa chọn
nhằm tránh nứt do ứng suất. Hơn
nữa, áp lực kẹp không nên cao hơn
mức cần thiết, để tránh gây ra ma
sát giữa nhựa và đệm kín, tránh
nhựa bị trượt và đệm kín bị cong.

6. Mối nối đinh vít
Khi nhựa được khoan cho các khớp
vít, cần cẩn thận để lắp đặt chúng
mà không có ứng suất - nhiều hơn
trong trường hợp là kim loại - để
tránh khuynh hướng vênh và uốn
cong. Hơn nữa, các ốc vít không nên
bị vặn chặt quá, và mọi lực tác dụng
nên được phân bố đều trên khắp các
bộ phận nhựa. Một khía cạnh khác
phải lưu tâm là PLEXIGLAS® GS và
®
PLEXIGLAS XT - giống như tất cả
các loại nhựa nhiệt dẻo - có một hệ
số dãn nở nhiệt tương đối cao và
cũng có thể dãn nở do độ ẩm. Giả
sử nhiệt độ môi trường khi lắp đặt là
10° C, acrylics sẽ co lại do thời tiết
lạnh lên đến 2,5 mm mỗi mét. Đối
với hiện tượng dãn nở do nhiệt độ
và độ ẩm, dung sai chung phải là 5
®
mm/m dành cho PLEXIGLAS (lên
đến 8 mm/m dành cho PLEXIGLAS
®
RESIST ), đây là khoảng cách đến
'mặt cắt ngang rõ ràng' của khung.

và hiện tượng dãn nở hoặc co lại do
thay đổi nhiệt độ của chúng ít rõ
ràng. Điều này đặc biệt quan trọng
cho các khớp vít cần phải vặn chặt
vĩnh viễn.

Lỗ khoan lớn, phạm vi di chuyển tại
đầu mút và lắp đặt hệ thống với các
điểm cố định và điểm trượt ngăn
ngừa việc tạo ra ứng suất có hại
khác trong vật liệu nhựa (xem Hình
27).

Hình 28: Ví dụ về các khớp vít phù hợp. vòng đệm EPDM (1), PLEXIGLAS®
XT, 8 mm (2), trụ đỡ lan can (3), ống lót bảo vệ (ví dụ như PE) (4), vít với
vòng đệm lớn và đai ốc có mũ (5), bu lông được hàn (6), tiết diện kim loại
phẳng (7), đai ốc có mũ (8), dải EPDM (9)

Việc chọn đinh vít kim loại hoặc
nhựa phụ thuộc vào các yêu cầu.
Trong khi vít nhựa có trọng lượng
nhẹ, ít bị ăn mòn và chống tiếng ồn,
đinh vít kim loại truyền đi các lực cao
hơn. Hơn nữa, đinh vít kim loại
không phụ thuộc vào sự tích thoát
ứng suất, có thể chịu được nhiệt độ
cao lâu dài,

Bằng cách so sánh, hiện tượng giãn
nở
nhiệt
khác
nhau
của
PLEXIGLAS® GS và XT làm giảm
lực kẹp với nhiệt độ giảm xuống và
tăng với nhiệt độ tăng. Ảnh hưởng
này có thể được cân đối bằng cách
chèn vòng đệm tương thích làm
bằng EPDM, PE, PTFE vv (không
dùng nhựa chịu nhiệt cao uPVC!).
(Hình 28).
Hình 27: Khớp vít đơn giản. Lỗ khoan với khe hở (1), nhựa (2), kim loại (3)

Đường kính lỗ khoan [Mm] =
bulông đường kính + (L [m] x 5 *)
(* Đối với các dòng PLEXIGLAS®
cơ bản, lên đến 8 mm đối với
Plexiglas RESIST®)
L = chiều dài của tấm tính bằng mét
Khoảng cách tối thiểu từ lỗ đến
mép tấm: tối thiểu 1,5 x đường
kính lỗ
Không nên cắt bên trong hoặc bên
ngoài các đường ren xoáy trôn ốc
trong PLEXIGLAS®, vì ứng suất tạo
ra thường không đánh giá được và
các khuôn ren đặc biệt, ví dụ như
đường ren xoáy trôn ốc dạng tròn và
bước ren lớn thường không có sẵn.
Nên sử dụng chi tiết đệm có ren nơi
đường ren xoáy trôn ốc có thể bị
hao mòn và hư hỏng.

Mối ghép đối đầu

giữa các
tấm PLEXIGLAS® có thể được tạo
ra với 'bu lông chịu ứng suất cao'.'
Các tấm được lắp ráp với nhau và
khóa cố định. Sau đó, một lỗ được
khoan trực tiếp vào mối liên kết, để
thu được một lỗ hình bán nguyệt
trong cả hai tấm (xem Hình 30). Yếu
tố kết nối là một bu lông kim loại với
đai ốc và vòng đệm có đường kính
thân nhỏ hơn lỗ khoan. Đầu vít có
nhiều chuỗi đồng tâm ở mặt dưới
xung quanh thân, và do đó, cũng có
vòng đệm.

Để liên kết, ốc vít được nung nóng
tới khoảng 160°C, đi qua lỗ, vòng
đệm cũng được làm nóng trượt qua
thân và đai ốc được gắn chặt. Trong
khi thực hiện việc này, tấm
PLEXIGLAS® được làm ấm đến
nhiệt độ tạo hình ở khu vực này và
các bề mặt được đánh bóng của hai
bộ phận kim loại sẽ được nhấn vào
tấm. Sẽ thu được một mối ghép
vững chắc sau khi làm mát. Các tấm
được đặt phía trên mỗi tấm khác có
thể được liên kết theo cùng một
cách. Nên tiến hành nung sau để
tránh hiện tượng nứt do ứng suất.
Ưu điểm của khớp vít là phân bố lực
đồng đều mà không có ảnh hưởng
do rãnh cắt. Ngoài ra, các bộ phận
kim loại được ép vào nâng cao chất
lượng và khả năng phục vụ của vật
liệu.

Đinh ốc tự khóa không phù hợp để
xuyên vào PLEXIGLAS®. Có thể sử
dụng loại đinh này, tuy nhiên, nếu ví
dụ, đường ren xoáy trôn ốc của
chúng được dùng cho một cấu trúc
hỗ trợ làm bằng kim loại và tấm
PMMA có các lỗ xuyên đủ lớn.
Một phương pháp liên kết phù hợp
không yêu cầu đường ren xoáy trôn
ốc trong PLEXIGLAS® nhưng cho
phép cả mối dán hình chữ T ổn định
và có tính thẩm mỹ đối với đồ nội
thất, kệ vv được thể hiện trong Hình
29. Phương pháp này sử dụng một
vít mũ chìm và một bộ phận bằng
kim loại thứ cấp có ren bên trong có
thể chứa ốc vít. Do đó, cần có một lỗ
khoan thẳng đứng thứ hai trong tấm
®
Plexiglas nằm ngang, nhưng việc
cắt đường ren xoáy trôn ốc và hiệu
ứng rãnh khía rủi ro trong acrylic có
thể tránh được .
Có thể sử dụng các bộ phận có bán
sẵn cho mối ghép hình chữ T hoặc
các bộ phận được thiết kế và sản
xuất theo yêu cầu đặc biệt.

Hình 29: Mối ghép chữ T
Hình 30: Mối ghép đối đầu với 'bu lông chịu ứng suất cao'. Mối ghép đối đầu
(a), lỗ khoan trong mối ghép (b), bu lông ép vào với đai ốc và vòng đệm (c).

7. Ép mỏng bằng nhiệt
Việc phát triển hơn nữa các kỹ thuật
®
gia công PLEXIGLAS đã dẫn đến
phương pháp cán mỏng bằng
nhiệt*, một kỹ thuật không cần keo
mà vẫn mang lại khả năng liên kết
bền
giữa
các
tấm
phẳng
®
PLEXIGLAS để trưng bày, quảng
cáo và các thành phần kỹ thuật. Tấm
®
PLEXIGLAS
cắt theo kích thước
(kích thước lên đến DIN A2) phải
tuân theo quá trình làm nóng có kiểm
soát bằng bộ phát xạ hồng ngoại của
các mặt dính, và sau đó cuộn vào
miếng ép mỏng dưới áp lực tuyến
tính. Kỹ thuật này cung cấp kết quả
®
tối ưu khi ghép PLEXIGLAS XT với
XT, trong một số điều kiện nhất định
XT với GS, nhưng không dùng cho
liên kết GS với GS. Các yếu tố sau
đây có thể được kết hợp hỗn hợp
của hai hoặc ba, thường là các tấm
®
PLEXIGLAS trong:
• chạm khắc,
• đục ( tạo khoang),
• công nghệ in chuyển kỹ thuật số,
• in màn hình,
• giấy hoặc
• các vật mỏng, ví dụ các vật có độ
dày bằng một đồng xu.
So với các phương pháp thông
thường như
• đóng gói,
• dán theo khu vực (xem Phần 2.7),
• tạo khuôn ép nóng,
ép mỏng bằng nhiệt có một số ưu
điểm sau, nếu thợ gia công có thiết
bị thích hợp:
• thời gian chu kỳ ngắn hơn
• không có khí thải từ quá trình đúc
resin và keo,
• mực in không bị ăn mòn,
• Kích thước DIN A5 đến DIN A2 đều
có thể,
• các yếu tố di động (bi, cát, chất
lỏng) có thể được kết hợp trong
khoang thích hợp.
Để có được kết quả khả quan khi ép
mỏng bằng nhiệt, một hệ thống đặc
biệt bao gồm ba phần thiết bị được
yêu cầu:
1. một trạm gia nhiệt
2. thiết bị lưu chuyển
3. dàn làm mát.

Trong quá trình ép mỏng bằng nhiệt
(xem Hình 31 để biết các nguyên
®
tắc), hai tấm PLEXIGLAS XT cắt
theo kích thước có quá trình làm
nóng theo chiều ngang trên các bề
mặt trên bằng cách bộ phát xạ hồng
ngoại, trong khi các bề mặt dưới của
chúng được giữ càng mát càng tốt.
Một khi đã đạt đến nhiệt độ tối ưu,
hai tấm được chuyển đến thiết bị lưu
chuyển.
Phần trên cùng được đảo ngược để
hai bề mặt nóng của các bộ phận
giao nhau giữa vòng cuốn. Các giá
đỡ và/hoặc các vật cần được cho
vào được nhanh chóng cố định giữa
hai tấm trước. Các phần được cán
mỏng nên hoàn toàn bằng phẳng ở
nhiệt độ phòng và nhiệt độ phòng có
thể đạt được bằng cách làm mát có
kiểm soát cán tấm trong thiết bị làm
mát.

®

Nhiều thợ gia công PLEXIGLAS
yêu cầu các nhà sản xuất tôn tiến
hành cán mỏng bằng nhiệt để sản
xuất hầu như mọi thiết kế có thể
tưởng tượng được.

Hình 31: Thiết bị tráng phủ nhiệt: trạm nhiệt, thiết bị lưu chuyển, dàn làm mát
(từ trái sang phải)

= thương hiệu được đăng ký
PLEXIGLAS
PLEXIGLAS
ALLTOP
PLEXIGLAS FREE FLOW
PLEXIGLAS HEATSTOP
PLEXIGLAS RESIST
PLEXIGLAS SATINICE
PLEXIGLAS SOUNDSTOP
ACRIFIX và
ROHACELL
là các thương hiệu được đăng ký của
Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Đức.
Được chứng nhận bởi tiêu chuẩn DIN EN
ISO 9001 (chất lượng) và DIN EN ISO 14001
(môi trường)
Thông tin này và tất cả các tư vấn kỹ thuật
khác đều dựa trên kiến thức và kinh nghiệm
hiện tại của chúng tôi. Tuy nhiên, điều đó
không có nghĩa rằng chúng tôi có trách nhiệm
hay nghĩa vụ pháp lý, cũng như đối với quyền
sở hữu trí tuệ của các bên khác, đặc biệt là
bằng sáng chế quyền. Chúng tôi có quyền
thực hiện bất kỳ thay đổi nào theo tiến bộ
công nghệ hoặc các phát triển tiếp theo.
Khách hàng không được miễn trừ nghĩa vụ
tiến hành kiểm tra và thử nghiệm cẩn thận
đối với hàng hóa được chuyển đến. Hiệu
suất của các sản phẩm được mô tả trong tài
liệu này cần được xác nhận bằng cách kiểm
tra, và nên được thực hiện bởi các chuyên
gia có trình độ và đây hoàn toàn là trách
nhiệm của khách hàng. Việc tham chiếu đến
tên thương mại được sử dụng từ các công ty
khác không phải là một khuyến khích sử
dụng, cũng không phải ngụ ý rằng các sản
phẩm tương tự không thể được sử dụng.
Số tham chiếu: 311- Ngày 3 tháng 4 năm
2009
10/0409/09706 ( en)
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