
 

Basın Bülteni  
 
 
ASK Chemicals, 2016 ANKIROS fuarında yerli üretilen mini-
besleyici gömleklerini sergileyecektir. 
 
Hilden, 09/08/2016 – 29 Eylül – 01 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek 
olan ANKIROS FUARINDA, ASK Chemicals firmasının öne çıkaracağı ürün, yerli olarak 
ürettiği, EXACTCAST ADS ve OPTIMA KL mini-besleyici gömlekleri olacaktır. 
 
Ziyaretçileri, döküm uzmanlarından oluşan ekibimiz ile ASK firmasının yaratıcı ve yenilikçi 
ürünlerini detaylı bir şekilde tanıtmak üzere Hol 3, B 150 no’lu standımıza davet ediyoruz.  
 
Yerli üretilen yaratıcı besleyici gömlek teknolojisi 
ASK Chemicals, Türk döküm sektörüne Gebze’de kurulu fabrikasında üretmekte olduğu 
ürünlerle yenilikçi çözümler sunmaktadır.  
EXACTCAST OPTIMA besleyiciler dökümhanelerin verimliliğini ciddi olarak arttırmaktadır. 
Bu besleyici gömlekleri modelin üzerine sabit bir pim yardımıyla yerleştirilir. Besleyicinin alt 
kısmında bulunan hareketli metal tüp, besleyici ile parça arasında boyun vazifesi görür. 
Metalik tüp kusursuz bir boyun oluşturacak şekilde dizayn edildiğinden besleyicinin parça 
üzerinde tam birleşme noktasından kopmasını sağlar ve böylelikle temizleme masraflarını 
azaltır. Bu tip besleyicilerin bir diğer faydası, kalıp sıkıştırma işlemi sırasında metal tüpün 
gömlek malzemesine sürtünmeden hareket etmesidir. Bu sayede besleyici gömlek 
malzemesinin sıkıştırma sırasında sürtünerek ufalanmasına ve kalıp içine düşmesine mani 
olunur. Böylece, bu nedene bağlı olarak ortaya çıkan döküm hatalarının önüne geçilmiş olur. 
Model üzerine sabit pim kullanılarak besleyici gömleği yerleştirildiğinde, kalıp sıkıştırma 
sürecinde besleyici gömleğinin üst kısmı kırılır ve kırılan gömlek parçaçıkları kalıbın içine 
düşer. Bu parçacıkları, kalıp kapatılmadan önce temizlemek şarttır. Kalıpların içini 
temizlemek için genellikle basınçlı hava uygulanır. Aynı durum, yaylı pim kullanılan, 
sıkıştırma basıncı yüksek kalıplama makinaları için de geçerlidir. EXACTCAST OPTIMA 
besleyici gömleklerinin üst kısmında plastik kapak bulunmaktadır. Plastik kapak besleyicinin 
kırılmasına mani olur. İlave bir temizleme işçiliği gerekmeyeceğinden kalıplama hızı artar ve 
döküm hatalarının önüne geçilir. 
 
 
EXACTCAST ADS mini besleyici gömlekleri soğukta sertleşen reçineli ve el kalıplama 
uygulamaları için tekrarlanabilir çözümler sunar. Bu gömleklerin formülasyonunda Flor yoktur 
ve açık yaylı pim ile otomatik bentonitli kum kalıplama makinalarında da kullanılabilir. 
 
Genel olarak, EXACTCAST mini besleyici gömleklerinin, konvansiyonel besleyici gömlekleri 
ile mukayase edildiğinde, bazı önemli avantajları olduğu görülecektir. Bu avantajlardan biri 
EXACTCAST mini besleyici gömleklerinin (metal tüplü veya tüpsüz) parça ile besleyici 
arasındaki temas alanının küçük olmasıdır ve bu nedenle taşlama işçiliği daha azdır (Fig. 1). 
Bu gömleklerin formülasyonu yüksek ekzotermik bir reaksiyon ortaya çıkardığı için besleyici 
verimi çok yüksektir. Konvansiyonel besleyicilerle mukayase edildiğinde çok daha hafiftir. 
Böylelikle, bir pota metal ile daha fazla parça dökülebilir. 
 
 
Çelik dökümler için UDICELL filtre teknolojisi 
ASK Chemicals’ın ANKIROS fuarında standında sergileyeceği bir diğer ürün grubu da, Çelik 
dökümler için geliştirilmiş olan UDICELL filtrelerdir. UDICELL köpük filtreler, kısmi stabilize 
edilmiş (PTZ) Zirkon Oksit’in tam sinterlenmesi ile üretilir ve çelik dökümhanleri ile ağır parça 
üreten pik dökümhanelerinin ilk tercihidir. Yüksek termal, kimyasal ve mekanik 
dayanımlarından ötürü yüksek yük kapasitesine sahiptir ve çelik döküm parça ile ağır pik 
parça üreten dökümhanlerde verimliliği arttırır. 
Bu filtrelere ilave olarak standımızda ayrıca ASK  Chemicals’ın geliştirdiği UDICELL tubular 
filtreler (Fig. 2) sergilenecektir. UDICELL köpük tubular filtreler yüksek tonajlarda sıvı metalin 
filtrasyonunun güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak üzere özel olarak dizayn edilmiş ve 



 

geliştirilmiştir. Bu filtrelerin avantajlarından biride, aynı boyutlardaki konvansiyonel dikdörtgen 
filtreler ile mukayase edildiğinde, 3 katı fazla filtre alanına sahip olmalarıdır. Filtrenin 
geometrisi, kırılmalara karşı dayanıklılık dikkate alınarak dizayn edilmiştir. Kalıplama 
sırasında yerleştirilmesi kolaydır, destek gerektirmez, az yer kaplar ve uygulaması kolay ve 
hızlıdır. 
 
Aşılama teknolojisi 
Döküm kimyasalları ve sarf malzemeleri tedarikçisi, ASK Chemicals, ANKIROS fuarında, 
dökümhaneler için her biri farklı özelliklere ve performansa sahip, döküm tedarikçilerinin her 
geçen gün daha da artan beklentilerini karşılamak üzere tasarlanmış Gri (GI),  Sfero (DI) ve 
Vermiküler (CGI) dökme demirlere uygun, aşılama malzemelerini sergileyecektir. 
GERMALLOY and SMW bloklar, Sfero parçaların kalıp içi aşılamasında kullanılmaktadır. Bu 
bloklar ya alt derecedeki yolluk sisteminin içine uygun bir şekilde yerleştirilerek yada büyük 
parçalar için döküm havşasının içine sabitlenerek kullanılır. GERMALLOY, sfero parçalarda 
nodül sayısını arttırmak ve mekanik özellikleri iyileştirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. 
SMW kalıp içi aşılayıcılar, kalın kesitli ve ağır sfero parçalarda sıklıkla karşılaşılan ”chunky 
grafit” hatalarının engellenmesi için kullanılmaktadır. OPTIGRAN, gri döküm parçalar için 
geliştirilmiş kalıp içi aşılama malzemesidir ve gri parçalarda A- tipi grafit oluşumunu sağlar. 
 
Dizayn ve simülasyon hizmetleri 
Dizayn ve simülasyon hizmetleri ASK Chemicals ürün yelpazesinin tamamlayıcı bölümüdür.  
Dizayn ekibimiz, tasarım geliştirmeden başlayarak prototip parça üretilmesine kadar olan 
süreçteki bütün prosesler ile tek tek ilgilenerek teknik destek vermektedir. Dizayn ekibimizde 
çalışan uzmanlar döküm ve metalurji alanlarındaki engin bilgi birikimi ve tecrübeleriyle 
tasarım, simülasyon ve  üretim süreçlerinde verimlilik sağlamaktadırlar.  
Dökümhanelerde proseslerin simülasyonu, kullanıcılara döküm, kalıp ve maça hakkında son 
derece önemli ve faydalı bilgiler sağlamaktadır;  yolluk ve besleyici sistemlerinin daha uygun 
hale getirilmesi, kalıp dolumu, kalıp gaz tahliyeleri ve doğru besleyici seçimi bunlardan 
sadece bazılarıdır.  Simülasyon, döküm parça geometrisi ile doğrudan ilişkili olan soğuma ve 
ısınma ile birlikte katılaşma ve dolum süresi gibi sonuç üzerinde etkin parametrelerin 
etkilerini görmeyi sağlamaktadır.  ASK Chemicals simülasyon hizmetlerinde, son teknoloji 
simülasyon programları (MAGMA, Novacast, FLOW-3D ve Arena-Flow) kullanarak geniş 
çaplı destek ve hizmet sunmaktadır.  
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Basın bülteni için görseller 

 
Fig. 1: Dökümhanelerin üretkenliği ile ilgili kritik faktörlerden biri de döküm parça üzerinde 
yapılacak olan taşlama ve temizleme işçiliğidir. EXACTCAST mini-besleyici gömleklerinin 
kum ve ekzotermik gömleklere göre bu konudaki belirgin üstünlüğü görülmektedir. 
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Fig. 2: Standard Seramik Gövde - Hem Çelik hemde Sfero parçalar için uygundur 
 
 
 
 
 
  



 

ASK Chemicals Hakkında 
 
 
ASK Chemicals, döküm prosesleri için gerekli döküm kimyasalları ve sarf malzemelerini 
sağlayan, konusunda dünyanın önde gelen tedarikçilerinden biridir. Şirketin portföyü; 
reçineler, bağlayıcılar, boyalar, besleyici gömlekleri, döküm filtreleri ve kalıp / maça 
ayırıcılarının yanısıra, dökme demirler için aşılama malzemeleri, tel Mg ve aşılama, ön 
şartlandırıcılar gibi metalurjik ürünlerle birlikte maça üretimi; prototip ürün geliştirme ve geniş 
kapsamlı simülasyon hizmetlerini kapsamaktadır.   
 
ASK Chemicals, döküm sektörünün dünyadaki en önemli pazarlarını kapsayan 25 ülkede 
yerleşik, 30 biriminin 20’sinde kendi üretimini yapan, yaklaşık 1,400 çalışanı ile hizmet 
vermektedir.  Avrupa, Amerika ve Asya’da bulunan, kendi araştırma ve geliştirme 
merkezlerinde döküm sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak için ürünler geliştirmektedir.   ASK 
Chemicals, kendisini, sektöründe inovasyonların itici gücü ve öncüsü olarak görmekte ve 
sürekli geliştirdiği yeni ürünler ve hizmetlerle müşterilerine en uygun ve üretim maliyetini 
düşüren çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçlara ulaşmak için esneklik, hız ve 
sürdürülebilir kalite şirketin vazgeçilmezleri arasındadır. 
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