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Cola de caseína forte, água-resistente que produz juntas tăo forte quanto ou mais forte que a maioria das espécies comuns de madeira, é feita de
leite desnatado e terra comum substâncias químicas. Juntas de cola de caseína săo água-resistentes mas năo impermeável. Eles văo resista
saturando ocasional, mas se encharcado e secada, eles falharăo.

Ferramentas de e Materiais

Misturador: reme e tigela de madeira, ferro, ou outro material que năo serăo corroidas pelo álcali na cola. Recipientes Balança ou equilíbrio Leite
desnatado Lima hidratada, [CA(OH) .sub.2], também conhecida como lima matada. Esta deveria ser uma qualidade boa lima: alto em cálcio e baixo
em magnésia. Silicate de refrigerante, waterglass " também chamado " ou silicate de sódio. A soluçăo preferida deva ter uma densidade de cerca
de 40 graus Baume (Densidade 1.38) com uma relaçăo de silica para refrigerante de aproximadamente 3.25 a 1. Cloreto cúprico, CuCl.sub.2
(sulfate%20c%C3%BAprico,%20%5BCuSO.sub.4%5D,%20vitreol%20%22%20azul%20tamb%C3%A9m%20chamado%20%22%20podem%20ser%0Asubstitu%C3%A
Tela de arame ou peneira de 20-malha com 0.033 " (0.84mm) aberturas Pano por apertar umidade fora de coalhos

Pó de Caseína fazendo

É feito pó de caseína de leite desnatado pelos passos seguintes:

 

Deixaram o leite azedar naturalmente ou azedam isto somando lentamente dilua clorídrico ou ácido sulfúrico até que forma de coalhos. O
leite separará em coalho e soro.
Escoam o soro fora. Lave o coalho somando água e escoando isto fora.
Apertam o coalho em um pano remover a maioria da umidade.
Arrombam o coalho partículas pequenas e esparramaram isto fora secar.
Moem o coalho seco a um pó e passam isto por uma tela de 20-malha.

Cola de Caseína misturando

Proportions para Cola Fórmula 11 (năo restringiu através de patente), EUA Floresta Produtos Laboratório

Parts através de Peso

Caseína (pó) 100 Molhe 150 a 250

Lima hidratada (pó) 20 a 30 Molhe 100

Silicate de refrigerante (soluçăo) 70

Cloreto cúprico (pó) 2 a 3 Molhe 30 a 50

Se hidratou lima năo está disponível, quicklime (CaO) pode ser usada no seguinte modos:

Uma mistura de 15.1 separa CaO e 104.9 água de partes através de peso pode ser substituída para 20 lima hidratada e 100 água.

Uma mistura de 23.5 CaO e 106.5 água pode substituir para 30 lima hidratada e 100 água.

Quando CaO é acrescentado ŕ água, deve ser mexido durante 15 minutos para adquirirem um slurry uniforme.

A tigela e rema por misturar cola de caseína deveria ser feita de madeira, passe a ferro, ou algum outro material que năo será corroido pelo álcali
na cola e lata seja limpada facilmente. Todos os ingredientes deveriam ser pesados em lugar de mediu por volume de forma que as proporçőes
será preciso. Năo é especialmente importante para use muita água.

Puseram a caseína e molham na tigela misturando e lhes mistura bem bastante para distribuem a água ao longo da caseína. Se a caseína
usada foi fundamentou para atravessar uma tela de 20-malha, deixe saturar na água para 15 para 30 minutos antes de ir em para o próximo
passo. O período saturando pode ser reduziu se a caseína é moida mais finamente.
Misturam a lima hidratada e molham em um recipiente separado.
Dissolvem o cloreto cúprico em água em um recipiente separado e somam isto, enquanto mexendo, para a caseína umedecida.
Imediatamente aguaceiro a mistura de lima-água hidratada na mistura de caseína. Quando caseína e lima săo que caroços misturados,
grandes formam no princípio mas eles se separam desaparecem rapidamente e finalmente. A soluçăo fica um pouco mais magra. mexer
Completo é neste momento muito importante.
Sobre um minuto depois que a lima estiver misturada com a caseína, a cola começa engrossam. Some o silicate de refrigerante neste
momento.
que A cola engrossará momentaneamente, mas continua mexendo a mistura até que a cola está livre de caroços. Isto deveria levar nenhum
mais longo que 20 minutos.

Se a cola for um pequeno muito grossa, uma quantia pequena de água pode ser somada. Se isto está muito magro, recomeça o processo inteiro
novamente, enquanto usando uma proporçăo menor de molham.

Cola de Caseína usando

A vida de funcionamento de cola é o comprimento de tempo fica fluido bastante ser executável. O silicate de refrigerante estende este tempo. A
cola produzida pelo fórmula usada aqui será utilizável para mais de 7 horas a temperaturas entre 21C e 24C (70F e 75F). Trabalhando vida serăo
mais curtos a temperaturas mais altas.
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Cola de caseína é fluido bastante para ser esparramada por um espalhador de rolo ou ŕ măo com um escova ou raspador. Expansőes muito
pesadas săo esbanjadoras porque cola de excesso será apertada do laço. Expansőes muito claras podem produzir juntas fracas. Um sugeriu
mínimo é 29.5 quilogramas (65 libras) de cola molhada por 92.8 metros quadrados (1,000 pés quadrados) de área de cola-junta.

Obter contato bom entre sócios de madeira de uma junta, aplique pressăo enquanto a cola ainda está molhada. Lá năo está secando muito antes
de 15 ou 20 minutos. Debaixo de circunstâncias ordinárias, uma pressăo de 105,450 a 140,600 quilogramas por honestamente metro (150 a 200
libras por polegada quadrada) dará resultados bons.

Se juntas de cola de caseína estăo expostas para períodos longos para condiçőes que favorecem o crescimento de moldes, eles falharăo
eventualmente. As juntas só serăo permanentes se + conteúdo de umidade da madeira năo é muito tempo maior que 18 a 20 por cento para ou
períodos repetidos.

Caseína seca pode ser mantida por muito tempo em um lugar fresco, seco.

Fontes:

Colas de caseína: O deles/delas Fabrique, Preparaçăo, e Aplicaçăo. Madison, Wisconsin,: Arborize Laboratório de Produtos, Serviço de Floresta,
Departamento norte-americano de Agricultura.

Dr. Louis Navias, VITA Volunteer, Schenectady, Nova Iorque,

COLA DE PEIXE LÍQUIDA

Pode ser feita cola líquida fria das cabeças, peles, e desperdícios de esqueleto de bacalhau, haddock, cavala, hake, e pollack. Uma grande
vantagem de cola de peixe líquida é que permanece em forma líquida e por conseguinte tem um funcionamento quase permanente vida. Uma
vantagem de usar isto para fazer juntas de madeira é que fixa lentamente e entăo penetra mais adiante que outras colas antes de endurecer.

Considerando que colas de peixe líquidas năo săo muito água-resistentes, uma caseína ou outra cola devem seja usada onde de água-resistęncia
é precisada. Colas de peixe grossas produzem juntas mais fortes que soluçőes magras.

Ferramentas de e Materiais

Cabeças de peixe, peles, e desperdício de esqueleto Panela grande por lavar partes de peixe Banho a vapor ou caldeira dobro Reme por mexer
Filtre, como pano de queijo

Fazer a cola:

Lavam o material de peixe completamente para remover sangue, sujeira e sal. Se salgou Peixes de săo usados, os lave em água corrente
durante 12 horas.
Uma vez o material é lavado e é escoado, ponha em um recipiente grande, cobertura, isto com água, e cozinha isto lentamente a uma baixa
temperatura, aproximadamente 60 [graus] C 140 [graus] F). Cooking em uma panela aberta ajuda eliminar odores desagradáveis na cola.
Um cozinham em vapor banho ou caldeira dobro deveriam ser montadas de forma que vapor ao vivo cerca a panela. Mexa os conteúdos
ocasionalmente. O comprimento do período de arte culinária varia com o tipo de material de peixe usado.
Deixaram a mistura cozida resolver. Deslize fora e descarte a graxa. Verta o conteúdos restantes da panela sobre um filtro.
Concentram o fluido filtrado através de aquecimento lento para as densidades desejadas. Isto é a cola; pode ser armazenado em recipientes
convenientes.
Levam o material de peixe que permanece no filtro e cozinham isto para extrair novamente mais cola, entăo repita o filtrando e
concentrando.

Fontes:

Enciclopédia de Tecnologia Química. Paul eu. Smith. Cola e Gelatina, Cia. de Publicaçăo de Substância química, Inc., 1943. Thomas D. Perry. Wood
Adhesives moderno. Pitman Publishing Cia., 1944.
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