
Nomig polimer döküm - doğadan daha sert
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Polimer dökümün kullanılmasıyla birlikte, şiddetli 

bir aşınmaya ve korozyona maruz kalan 

parçalarınızın bekleme süreleri daha da uzar. 

Ürünlerimizle ilgileniyorsanız, size danışmanlık 

veya yerinizde NOMIG polimer dökümün 

kullanılabilirliğinin kontrol edileceği bir randevu 

sunabiliriz. Özverili personelimiz, sorununuz için 

bir çözüm bulacaktır.

Medyaya dokunan helezonların polimer
döküm kaplamalı helezon mahfazası

Hedefimiz, sizin
maliyetlerinizi
düşürmek
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Zorlu koşullar, ödün vermeyen
ve malzeme tekniğine uygun
konseptleri gerektirir.
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 Uygulama alanları  Ürünler

Nomig GmbH
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 Pompa endüstrisi

  Yıkama memeleri

  Boru hattı endüstrisi

  Kimya endüstrisi

  Homojenleştirme endüstrisi

  Makine ve Aparat I·malatı

  Baca gazındaki kükürdü giderme

  Güvenlik endüstrisi

  Boş zaman endüstrisi

  Oyuncak endüstrisi












  Pompa parçaları

  Memeler

  Siklonlar

  Kaplamalar

  Aşınma halkaları

  Boru hattı bileşenleri

  Öğütme taşları (rotor/stator)

  Kap kaplamaları










I
·
deal işletme

NOMIG polimer dökümden yapılmış 
emme tarafındaki aşınma duvarı

Sağlam
Korozyon ve aşınmaya karşı dayanıklı
NOMIG polimer dökümle kombinasyon
sayesinde iyileştirilmiş helezon mahfazası

Uzun bekleme süreleri 
Korozyon ve aşınmaya karşı 
dayanıklı NOMIG polimer dökü-
münün kullanılmasıyla basınç 
tarafındaki aşınma duvarının uzun 
bekleme süreleri

Yüksek aşınmaya karşı dayanıklı
Komple NOMIG polimer dökümden
yapılmış tekerlek

NOMIG polimer dökümle
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Asıl kaliteler, içtedir: 

NOMIG polimer döküm

Nomig GmbH

Bir pompa mahfazasının kalite sonuç
testini yapan çalışanlar

Medyalara dokunan tarafında polimer dökümle kaplı temel malzeme GGG40

Zorlu koşullar, ödün vermeyen ve 

malzeme tekniğine uygun kon-

septleri gerektirir. NOMIG 

polimer dökümle NOMIG 

GmbH, özellikle baca 

gazındaki kükürdü giderme 

tesislerinde kullanılmak üzere 

çok sağlam bir SlC polimer kom-

pozit malzeme geliştirdi.

 

Sık sık kombinasyon halinde görülen malzeme 

kullanımları, kireçtaşı süspansiyonunun sürekli devri-

daiminde çok yüksek olur. Çok yüksek aşınma diren-

cinden dolayı açıkça görülen daha yüksek bekleme 

sürelerine ulaşılır.

Uygulamalar ve ürünler



 Üretim
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Silisyum karbür + VE reçinesi = NOMIG polimer döküm

 Çekme mukavemeti  DIN 51290  oda sıcaklığında  > 20 N / mm2

 Basınca karşı dayanıklılık  DIN 53454  oda sıcaklığında  > 250 MPa

 E-modül çekişi  DIN 51290  oda sıcaklığında  > 30 KN / mm2

 Bükme çekme sağlamlığı  DIN 51290  oda sıcaklığında  > 50 N / mm2

 Cam geçiş sıcaklığı  DIN 53765A20  > 210° C

 Isı iletkenliği  yakl. 1.5 W / mK

 Özel ağırlık  yakl. 2.5 Kg / dm3

Teknik özellikler

Vickers

Brinell

HRC

Çelikler 1.4500 1.4464 1.4138
Gx 300
CrMo15,3 

Korozyona karşı dayanıklılık iyi iyi değil

Aşınmaya karşı dayanıklılık iyi değil iyi

Mohs

Mineraller

Korozyon ve aşınmaya 
karşı dayanıklılık

NOMIG iyi 

Kalsit Kalsiyum floriti Mangan Manyetit Kuvars Topaz SIC 
Korindon Elmas

100 200 300 392 483

3 4 5 6 7 8 9 10

15 32 41 48 54 59 63 66 68

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Yaklaşılan sertlik - karşılaştırma değerleri, aşınma ve korozyon direnci

SIC 
polimer döküm VE 220 

Nomig GmbH Bileşim
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Güçlü bir bileşim
NOMIG polimer döküm, SIC ile VE reçinesinin bir karışımıdır. SIC, vakum altında VE reçinesiyle karıştırılır 

ve sonra döküm kalıplarına (vakumdan vakuma) dökülür. Elmasla karşılaştırılabilir sertliğinden 

    dolayı, sertleştikten sonra ancak özel aletlerle işlenebilir. Maddenin (9,7 Mohs olan) 

     yüksek sertliğinden dolayı müşteriye sadece montaja hazır parçalar 

teslim edilir.

NOMIG polimer döküm, Gıda, I·htiyaç Eşyası ve Yiyecek Kanununa (LFGB) ve (AT) No. 1935/2004 sayılı 

yönetmeliğe uygundur. EN 1127-1:2011, EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2011 ve TRBS'ye dayanan patlama 

koruması izni de mevcuttur.

Üretim ve Özellikler
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Komple polimer dökümden yapılmış NOMIG memeler

Aşınma duvarı

Hidrosiklon Komple polimer dökümden yapılmış NOMIG memeler

Tekerlek

Karıştırma tesisi pervanesi

Nomig GmbH Ürünler polimer döküm

Az aşınma – daha düşük maliyet
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emme tarafındaki aşınma duvarı

basınç tarafındaki aşınma duvarı I·ç kaplamalı tekerlek

Emme kapağı Karıştırma tesisi pervanesi

Hidrosiklon

Ürünler polimer döküm
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Korozyondan koruyan kaplama Hazırlama

"ESKI
·
", "YENI

·
" ve daha iyi olur!

Sulu çamur karıştırıcısı önce Tekerlek önce Kılavuz kürek mahfazası önce

Sulu çamur karıştırıcısı sonra Tekerlek sonra Kılavuz kürek mahfazası sonra

Helezon mahfazası önce Sarkaç kapak sonra Tekerlek önce

Helezon mahfazası sonra Karıştırma tesisi pervanesi sonra Tekerlek sonra

Nomig GmbH
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 Varil büyüklükleri

0,5 kg polimer döküm hazırlama varilleri

 1 kg polimer döküm hazırlama varilleri

 5 kg polimer döküm hazırlama varilleri

Korozyondan koruyan kaplama
Yeni bir teknoloji sayesinde artık parçalarınızı korozyona ve tahriş edici maddelerden kaynaklanan hasara karşı 

koruyan polimer dökümden farklı tabaka kalınlıklarında bir kaplama uygulamak mümkündür. Bu kaplama, parçala-

ra özel bir püskürtme tekniğiyle uygulandığından, parçalarınızı çok hassas ve orantılı bir şekilde kaplama kapasite-

sine sahibiz.

Aşınmış pompa parçalarının bağımsız işlenmesi / iyileştirilmesi
için NOMIG işleme varilleri
Polimer döküm, farklı ebat ve kıvamlarda sürülebilir ve macun olarak uygulanabilir işleme varillerinde

satılır. Bununla onarımları anında yerinde kendiniz gerçekleştirebilirsiniz.

Korozyon ve kimyasallara karşı dayanıklı boyalar/kaplamalar
Her türlü boya uygulaması NOMIG ürünleriyle mümkündür ve bekleme sürelerini artırır.

Mevcut yüzey yapısını değiştirmeden korozyonu gidermenin yeni yöntemi.

Korozyonu durdurma





NOMIG GmbH 

NOMIG GmbH firması 1 Nisan 1999'da kuruldu.
Şirket, müşteri taleplerini daha bireysel, daha kısa sürede ve daha düşük maliyetli olarak karşılama fikrinden 
doğmuştur. Başlangıçta önce sadece kömür santrallerinin özel yapımlarına konsantre olunmuştu, ancak 
şirket anlayışımız ve kendimize koyduğumuz ve sürekli artan şartlar nedeniyle ürün yelpazemiz ve müşteri 
portföyümüz zamanla genişledi.

Mükemmel bir fiyat/hizmet orantısına sahip olan hizmet, güvenilirlik ve kalitemiz bizi, örneğin aşağıdakiler 
için güvenebileceğiniz bir tedarikçi yapar:

· KSB
· Weir Minerals
· Sulzer Pompaları

Bize götüren yolunuz:
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NEON MAKİNA ÜRÜNLERİ VE KAPLAMA TEKNOLOJİLERİ 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Şekerpınar Mh. Çiğdem Sk. No:16/B Çayırova/KOCAELi
T: +90 262 658 28 10
F: +90 262 658 28 11
W: www.neonmakina.com

Nomig GmbH  
Raiffeisenstraße 16 · D-48734 Reken 
T: +49 (0) 28 64 / 8 82 36-0 · 
F: +49 (0) 28 64 / 8 82 36-1 
W: www.nomig.com 




