
1) FURAN YÖNTEM

Ba lay  olarak furfuril alkol ile modifiye edilmi  üre formaldehit ve ya fenol formaldehit

bazl  reçineler kullan lmaktad r. Bu yöntemde ba lay , asit katalizör ile temas ettirildi inde,

bir kondensasyon mekanizmas  olu arak, havada polimerizasyon olur. Sertle me esnasinda

polimer reçine filmi, kum tanelerini birbirine sararak birbirine baglar.

Kar m 3 ana bile enden olu ur:

a) Kum: Y kanm , temizlenmi  kuvars (silis) ve ya zirkon kumudur.

b) Reçine: Fenol, üre ve formaldehit kimyasal maddelerinin furfiril alkol ile kar lmas

      sonucu haz rlan r.

c) Sertle tirici: Genelde asit karakterli TSA (toluen sulfonik asit), BSA (benzen sülfanik

asit)ve fosforik asit eriyikleridir.

Organik ba lay  kullan lan bir yöntemdir. Bu klasik sistem neredeyse her türlü döküm tipi

için kullan labilir. Genelde orta büyüklükteki Lamel grafitli küresel ve çelik dökümlerinde

uygulama kolayl  ve döküm kalitesi yönünden uygulanan bu yöntem asagidaki avantajlara

sahiptir:

• Pi irme söz konusu olmad ndan maça arabas , pi irme f  ve tablalar na

gereksinim duyulmaz.

• çilik üçte bir oran nda azal r.

• Dayan  bentonite nazaran yirmi misli yüksek oldu undan büyük parçalar dahi

iskeletsiz haz rlanabilirler.

• Ak kanl  yüksek, döküm sonras  temizlenmesi kolayd r.

• Boyut hassasiyeti yüksek ve düzgün yüzeyler olu turdu undan, %50 ye yak n tala

kald rma tasarrufu sa lar.

• Maça kar  %95 oran nda yenilenerek tekrar kullan labilir.

2) SOGUK KUTU (COLD-BOX) YÖNTEM

Kumun iki ayr  ba lay  ile kar ld ktan sonra gaz katalizör vas tas yla pi irmeksizin

sertle tirildi i bir yöntemdir.



Kar m: Kum (Y kanm  ve kurutulmu )

Ba lay : Novalak ve ya s  izosiyanatta

Sertle tirici: DMEA (Dimetiletilamin), TEA (Trietilamin) kullanilir. Basinçli hava ve ya azot

gaz  ile birlikte faz halinde kar ma sokulur ve sertle meyi 2 ila 30 sn gibi çok k sa zamanda

gerçekle tirir. Sertle tirme genellikle kapal  bir maça kutusu içinde yap r, fazla TEA ve

DMEA toplanarak ortam n kirlenme si önlenir.

Seri üretim yapan dökümhanelerin %57 sindeki maçalar n So uk Kutu prosesi ile üretilmesi

So uk Kutu prosesinin öneminin en önemli göstergesidir.

3) PEPSET YÖNTEM

So uk kutu yönteminin aynisi olmakla beraber aradaki tek fark sertle tirici, gaz yerine.

r. So uk kutu yönteminde sertle tirici DMEA ve TEA iken bu yöntemde kullan lan s

katalizör fenolik üretandir.

4) F ASCOLD YÖNTEM

Seri maça üretiminde kullan lan en yeni yöntemlerden birisidir. Bu yöntemde maça kumu

kar , ani bir reaksiyon sonucu ba  te kil edip, sertle me yeterince tamamlan ncaya kadar

maça sand  içinde tutulur. Maçan n sand ktan ç kar lmas  için yeterli dayan  kazanma

süresi 1 dakikad r.

Özel olarak dizayn edilmi  olan Fascold makinelerinde önce kum/s  katalizör ve kum/s

reçine ayr  ayr  haznelerde kar r. Kar m ayr  haznelerde bulundu u için sertle me söz

konusu de ildir. Kar mlar üçüncü bir haznede birbirleriyle kar lmak suretiyle haz r son

kar m elde edilir. Bu kar m, makinenin a nda mevcut bir püskürtücü sistem vas tas yla

do rudan do ruya maça sand na doldurulur. Kum y kanm  iyi kurutulmu  silis kumudur.

Ba lay  olarak son uygulamalarda izosiyanatta kullan r. S  ba lay  ile do ru orant

olarak %0,5-2 oranlar nda bir s  sertle tirici ilave edilir. Kar mdaki katalizör/reçine oran

basma dayan  aç ndan önemlidir.



Kar m, maça sand na doldurulduktan sonra sand kta bekletme süresi 1 dakikad r ve

kar ld  andaki mukavemeti 25-30 kg/cm2 civar ndad r. 30 dakika sonra ise 35-40

kg/cm2’lik bir mukavemet de erine ula r. Maçalar 3 ay gibi uzun bir süre bozulmaks n

(dayan mda az bir dü me) saklanabilir. Maça sand klar  tahta ve ya alüminyum malzemeden

seçilebilir. Tahta sand klar n püskürtmeden dolay  a nmas  önlemek için «korendum» ile

boyanmas  gerekir. Döküm sonras  da labilme özelli i çok iyi olup, da lmay  kolayla

ilaveler gerektirmez.

Bütün bu ve di er avantajlar  yan nda, özellikle maliyetinin yüksek olusu makinenin

büyüklü ü ve maça boyutlar n s rland lm  olmas  en önemli sorunlar  te kil eder.

5) ALK D- YA  YÖNTEM

Alkid-ya  yöntemi veya di er ad yla «ya -üretan» pi irmesiz maça haz rlama yöntemi 1965

nda geli tirilmi tir, özellikle orta boy ve iri döküm parçalar na uygulan r.

Yöntemin esasi; kum, sentetik ya  ba lay  ve kimyasal aktivatörlerin kar lmas

vas tas yla polimeriazsyon sonucu havada sertle menin olu mas r.

Kum y kanm  silis kumudur, ba lay  olarak, viskozitesi furana nazaran yüksek olan ya

ba lay lar kullan r. Sertle tirici (katalizör) olarak ise MDI (metilen difenol diizosiyanat)

kullan r. Sertle tirici, ba lay  miktar n %20si oran ndad r. Yakla k miktarlar ile bir

kar m örne i a da verilmi tir:

kanm  ve kurutulmu  kum………… 1OOOkg

Ba lay  ya  … 14kg

Sertle tirici …… 2.8kg

Polimerizasyon sonucu, maça homojen ve tam olarak sertle mi  oldu undan sand ktan

rma kolayd r. Sand ktan ç karma süresi uzundur.(20 dak)

Özellikle iri boyutlu maçalar n su ve ya alkol esasl  boyalarla boyanmas  esast r. Boyanmada

önce maçan n en az 2 saat havada kurutulmu  olmas  gerekir. Su esasl  boyalar

kullan ld nda 1,5-2 saat 204-232°C ta f nlanmas  gerekir.



Sertle me h , furan maçalar  ile mukayese edildi inde, ilk saatlerde furana nazaran çok

dü üktür. Fakat süre uzad kça (yakla k 24 saat sonra) mukavemet de eri furaninkine

yakla r.

Bu yöntemin, mükemmel ak kanl k, iyi sertlik, iyi döküm özellikleri her türlü kum ile

çal abilme olas , arzu edilmeyen azot ve fosfor bulundurmama gibi olumlu yönlerinin

yan nda olumsuz yönleri de vard r. Özellikle döküme geçebilmesi için en az 8-12 saat

beklemek gerekir. Bu yöntemle haz rlanan maçalar s cakl k ve nemden etkilenirler.

6) CO2 YÖNTEM

Gaz sertle tiricili silikat yöntemidir. 19. Yüzy n ilk yar nda geli tirilen bu yöntemim

endüstriyel uygulamas  1950'lerde ba lam r. Yöntem, sodyum silikat(cam suyu) ile

ba lanan kum kar ndan CO2 gazi geçirilerek,«gaz-silikat» reaksiyonu sonucu »silisik asit

hidrojenli»olu turup, pi irmeye gerek kalmaks n sertle tirme esas na dayan r.

Kullan lan kum 55-85 AFS inceli inde silis kumudur ayr ca zirkon, olivin ve kromit kumlar

da kullan labilir.

Ba lay  olarak kullan lan sodyum silikat n spesifik yo unlu u 40Be olmal r. Yakla k

olarak kuma %3-4 ba lay  ilave edilir.

Sertle tirici olarak hava ile birlikte verilen CO2 miktar : (50-100kg kum için 1 kg C02) d r.

Ayr ca maça özelliklerini yükseltmek için kaolen kili, alüminyum oksit, tabii veya di er türde

seker ilave edilebilir. Demir esasl  dökümler için yayg n olarak kullan lan kar m a da

verilmektedir.

%3.3 sodyum silikat (40 Be)

%1.7 kaolen kili

%2.0 tabii seker (325-600 me )

% Kalan  kum (AFS 70)

Kaolen kili kararl  artt r. Alüminyum oksit ise 800°C'de maça mukavemetini artt  etki

gösterir. En uygun kar rma, homojenli in sa land  en k sa süredir.



Kar rma süresi 3 ila 5 dakikad r. Özellikle seri üretimler için; gaz verme makineleri ve hatta

kar m haz rlama, sand a doldurup s rma i lemlerini otomatik olarak yapan cihazlar

geli tirilmi tir.

CO2'li maçalar pi irilen maçalara k yasla daha ucuzdur. Yaln z sertle tirici fiyatlar  aç ndan

mukayese edilirse ortalama olarak; so uk reçinelere nazaran %30 ve (hot-box) s cak kutu

yönteminde kullan lan sertle tiricilere nazaran %20 daha ucuzdur.

7) TOZ SERTLE  SODYUM S KAT YÖNTEM

Toz sertle tiriciler, 1960 y ndan itibaren dökümhanelerde uygulanmaya ba lanm r.

Basl ca toz çe itleri unlard r:

- Dikalsiyum silikat içeren metalurjik cüruflar

- Sentetik dikalsiyum silikat

- Yüksek f n ve portiand çimentolar

- Ferrosilisyum

- Silisyum tozu

- Kalsiyum karbür

Kum, genellikle silis kumudur. Ancak zirkon, olivin ve ya kromit kumlar  da kullan labilir.

Ba lay  olarak, bütün toz sertle tirici yöntemlerde cam suyu kullan r. Cam suyu gerçekte,

sodyum silikat ve suyun bir koloidal sistemidir. Kullan lan cam suyunun modülü genellikle

2,0 ila 3,0 civar ndad r. Kar ma ilave edilen cam suyu %4 ila 6 kadard r. Daha fazla cam

suyu, da labilme (collapsibility) özelli ini bozar.

Yukar da belirtilen sertle tiriciler ise toz olarak de en oranda (%1-%6) ilave edilir.

8) SIVI SERTLE  SODYUM S KAT YÖNTEM

Sertle tirici olarak organik esterlerin kullan ld  bu yöntem, günümüze kadar geli tirilmi

bulunan anorganik ba lay  yöntemler aras nda en üstündür.



Döküm endüstrisindeki uygulamas  1969 da ba lam r. Sertle me, s  sertle tirici ile

sodyum silikat esasl  ba lay  kullanmak suretiyle sa lan r. Sertle me olay  iki kademede

olu ur. Önce  silikat ile hidrosilisvonlari reaksiyona girerek, ester hidrolize olur. Daha

sonra, hidroliz reaksiyonunda aç a ç kan asitin, sodyum silikat ile reaksiyona girmesi sonucu

«silika hidrojel» olu ur ve sertle me baslar.

Kar m esas olarak, kum+ba lay +sertle tirici ve bazen de da labilmeyi kolayla  ilave

maddelerden olu ur.

Kum genellikle silis kumudur; zirkon, olivin, kromit kumlar  da olabilir. Ba lay  sodyum

silikat n modülü 2.5-2.8 civar nda olinalidir. Kullan lan miktar, kum kar n %3-4

kadard r.

Sertle tiriciler (organik esterler) polihidrik alkollerin ve asetil esterlerin kar mlar r.

Dökümhanelerde en çok kullan lan esterler: monoasetin, di ve triasetin, etilglikoldiasetat ve

dielglikoldiasetat esterleridir.

Sertle tirici miktar genellikle silikat n %8 ila %12 kadard r. <%8 için sertle me meydana

gelmez >% 12 ise maliyeti etkiler.

Ester-silikat maçalar , furan maçalar na k yasla çok daha ucuzdur. Ancak da labilme özelli i

ve max. mukavemeti furanlara nazaran daha dü üktür.

Dü ük karbonlu çelik, lamel ve küresel grafitli dökme demir ve ala ml  dökümlerde olumlu

sonuçlar vermektedir.


