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Damarlaşma önleyici kum katkıları
Genleşmeyle oluşan damarlaşma gibi hatalar silika
kumuna bağlıdır. Damarlaşmalar, sıvı metalin ısınan
maça yüzeyindeki diferansiyel genleşme nedeniyle
oluşan çatlaklara penetrasyonu sonucu oluşur. Bu
diferansiyel genleşme kuartzın α-β faz geçişi ile ilgilidir.

NORACEL M
Bu katkılar farklı minerallerden oluşan karışımlardır.
Hiçbir organik bileşen içermezler ve gaz hatalarına
eğilimli dökümler için bu hatayı önleme amaçlı özel
olarak geliştirilmiştir.

Çeşitli kum katkıları damarlaşma hatasını azaltabilir.
Bu malzemeler genelde, asıl işleri sıvı maden teması
ile yüksek sıcaklığa maruz kalan kum taneleri veya
reçinenin plastistikliğini desteklemektir.

NORACEL MO
MO-tipi katkılar az miktarda katkı kullanılması
gereken ve yüksel damarlaşma önleyici ihtiyacının
olduğu uygulamalarda kullanılır.

Tüm NORACEL katkıları POLITEC* poliüretan soğukkutu bağlayıcılarla birlikte kullanıldığında en iyi
performansı verecek şekilde dizayn edilmiştir

NORACEL W
Bu katkılar, maça yapımı sırasında az miktarda
CO2 serbest bırakır ve kürleşmiş bağlayıcıyla petek
şeklinde yapı oluşturur. Bu döküm sırasında plastikliği
arttırarak damarlaşma hatalarını önlemeye yardımcı
olur. Uygulama oranları çok düşük olmakla beraber
bağlayıcı artışına gerek yoktur ve maça sandığında
kalıntı bırakmaz. Ürün hiç bir malzeme ile etkileşime
girmemektedir ve sağlık, güvenlik ve çevre için
tehdit teşkil etmez.

Arka aks gövdesi ve
ek maçalar.

Arka aks maça seti
paketi

Arka süspansiyon
kolunun NORACEL W
içeren maçası.

*FOSECO, logosu ve NORACEL & POLITEC, Vesuvius grup şirketlerinin Dökümhane Bölümü’nun ticari markasıdır ve ancak lisans alınarak kullanılabilir. Her hakkı saklıdır. Bu basım icinde yer alan hicbir
detay, yayımcının yazılı izni olmadan, kısmen ya da tamamen hicbir şekilde kopyalanamaz.
Uyarı: İzinsiz yapılan kopyalama, zarar ve hırsızlık kovuşturması icin dava acılmasına yol acacaktır. Bu kısım icinde yer alan butun ifade, bilgi ve datalar bir kılavuz olarak yayımlanmıştır ve (ureticinin sahip
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