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MÛSZAKI SZEMLE

A Stowe Woodward forradalmian új simító hengert al-
kotott, az Ivory/TM bevonatcsalád különlegesen hosszú 
élettartamú és bármilyen típusú simítómû részére alkal-
mazható.

Az Ivory hengerek új bevonata: gömbalakú, szubmik-
ronos, különlegesen kezelt részecskék, melyek egyen-
letesen vannak eloszlatva egy szabadalmaztatott 
mátrixban. Az ugyanakkora térben elosztott nagyobb ré-
szecskeszám lágyabb felületet, nagyobb szilárdságot, fo-
kozott dörzsellenállást, fokozott simaságot és sokkal hosz-
szabb élettartamot eredményez.

Elõször múlt év októberében, az Egyesült Királyság-
ban mutatták be; alkalmasnak bizonyult különbözõ géptí-
pusokban és elrendezésekben.

Közösen fejlesztették ki a Stowe Woodward mûszaki 
központjában, az USA-ban és Németországban, Düren-
ben, ahol teljeskörû laborméréseket is végeztek.

Új, nanotechnológián alapuló simító henger
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Négy alaptípusa közül az Ivory/ST normál terhelésre 
és hõmérsékletre, az Ivory/OC gyapotos hengerek számá-
ra, az Ivory/HT magas hõmérsékletre és nyomásra, 
valamint az Ivory/SN alacsony terhelés és közepes hõmér-
séklet gépen belüli alkalmazására szolgál.

A bevonat 12,5-15 mm vastagságú, 88-93 shore D 
keménységértékeken, 10 mRa simaság határig, 10.000 psi 
értéken belül, 260-350 F (131-180 C)-on alkalmazható.

A Stowe Woodwardnak két gyára van az Egyesült Ki-
rályságban, mindkettõ ISO 9002 szerint minõsítve. Szá-
mos terméke van Európában és Észak- Amerikában. A 
Glenrothes-on, Skóciában lévõ gyárban alkalmazott hen-
ger 39 láb (9 m) szélességû, 62 in (1500 mm) átmérõjû.

Forrás: Paper and Converting News, 2002 március-április


