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Technologie „ARCOR“ - CARBONITROOXIDACE
•
•
•
•
•
•
•

povrchová úprava vyvinuta tak, aby poskytla víceúčelové povrchové vlastnosti
vlastnosti zvyšují odolnost proti opotřebení, zadírání, únavě materiálu, deformacích dílců
zvyšující korozní odolnost (přesahující 600 hodin podle kontinuální zkoušky neutrální solnou
sprchou)
povrchová úprava vyhovují stále náročnějším provozním podmínkám vyžadovaným
pro mechanické součástky z oceli, litin a legovaných oceli
v současné době plnohodnotná náhrada za aplikaci tvrdo-chromem Cr6
povrchová úprava je založena na karbo-nitro-oxidaci s následnou oxidací, po níž mohou
následovat různé další úpravy
nabízí účinné, ekonomické řešeni vyhovující předpisům ochrany životního prostředí

Nejmodernější řešení prostřednictvím technologie CLIN (Controlled Liquid Ionic Nitriding)
Jedná se o řízené kapalné iontové nitridování vyvinuté skupinou H.E.F France
Zajišťuje skutečnou optimalizaci parametrů zušlechťování.
Technologie je dále známa pod pojmy : TENIFER Q, TUFFTRIDE, MELONITE
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Technologie ARCOR nabízí uplatnění v:
• automobilovém průmyslu a jeho dodavatele
• zbrojním průmyslu
• leteckém průmyslu a výrobě letecké hydrauliky
• ve výrobě elektrospotřebičů a elektroprůmyslu
• ve výrobě hydrauliky obráběcích a zemědělských strojů
• ve výrobě čerpadel a chemických zařízení
• ve výrobě kovoobráběcích a dřevoobráběcích strojů
• ve výrobě textilních, kožešnických a šicích strojů
• ve výrobě optických zařízení
• ve výrobě čerpadel a chemických zařízení
Multifunkční vlastnosti:
• vysoké mechanické vlastnosti
• dobré třecí vlastnosti
• vysoká protikorozní odolnost
• funkčnost drsnosti povrchu
• získání efektního vzhledu povrchu
• snižuje vodíkovou křehkost
• netrpí deformacemi při úpravě
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I.
Technický popis
ARCOR V= technologie Karbo-Nitro-Oxidace, která se provádí v tavenině solí
alkalických kovů při teplotě 570 - 590° ± 5°C s následnou oxidací.
Proces Karbo-Nitro-Oxidace je velice progresivní a používá se za účelem:
• Zušlechtění všech druhů Fe materiálu
• vytvrzení povrchu materiálu
• získání vysoké houževnatosti materiálu
• kluznosti materiálu - problémy otěru
• zadírání materiálu
• korozní odolnosti
• efektivního vzhledu černé matné, lesklé provedení.
Průmyslová aplikace:
ozubená kola, hřídele, mechanické válce a dílce, osy, odstředivé spojky, úprava matric,
nástrojů, formy na vstřikování Al a plastů, náhrada za tvrdochrom, ventily spalovacích
motorů, klikové a vačkové hřídele, hřídelky stěračů, šnekové hřídele, převodové hřídele
a ozubené převody, kulové čepy, hydraulické systémy, pístnice, táhla tlumičů, příruby
čerpadel, šoupata, vodící tyče, převodové skříně, těla ventilů, stavěcí šrouby, spojovací
materiál, rozvodová kola, automobilové zámky aj.

ARCOR V = SURSULF + OXYNIT
Technologie ARCOR je kombinací karbo-nitridace v solné lázni SURSULF pracující při
teplotě T =570 - 590° ± 5°C a oxidací v solné lázni OXINIT za teploty 430° ± 15°C.
Carbo-nitro-oxidace = Nitrocarborace
Speciální složení solné lázně SURSULF zabezpečuje značně vysoký potenciál nitridování:
•
•
•
•
•
•
•

částice sloučenin solí /Li+, K+, Na+, CNO-, CO3, zajišťují lepší chemickou a tepelnou
stabilitu lázně
zvýšenou kinetiku difúze dusíku do Fe mat.
podporuje vytváření homogenní vrstvy nitridů a umožňuje vytvářet strukturu a tloušťku
vrstvy tak, aby byla schopna dávat řešení a výsledky takových problémů, jako jsou:
opotřebení, zadírání, koroze a únava materiálu
nulové deformace při zpracování
minimální změna rozměrů materiálu (cca 0,002 – 0,003 mm na ploše)
minimální nárust drsnosti povrchu

Technologie ARCOR je ve své aplikaci velmi spolehlivá, reprodukovatelná na všechny
Fe materiály za velice výjimečných vlastností, které takto upravené výrobky a součástky
získají. Tyto vlastnosti jsou dále podtrženy nízkými provozními náklady takto
upravených součástí a výrobků.
Technologie SURSULF = karbo-nitridační lázeň byla vyvinuta Francouzkou firmou H.E.F.
tak, aby byla:
• málo znečišťující pro životní prostředí
• aby lázeň umožňovala, v závislosti na regulaci funkčních parametrů, různé typy mikro
vrstvy, počínaje od kompaktních vrstev různé tloušťky až po vrstvy porézní. Lázeň tedy
umožňuje získat mikro vrstvy dobře přizpůsobivé požadovanému, problému,
opotřebení, zadírání, koroze a aby umožnila propůjčit opracovaným dílcům
výjimečnou odolnost proti únavě materiálu a efektivní černé provedení.

II. Technické podmínky a parametry
Standardní sestava technologie ARCOR V
1. Čištění - odmaštění 50-80°C (dle typu přípravku)
2. Oplach teplou vodou 50 – 90 °C
3. Předehřívání 350 - 400 °C
4. Technologie SURSULF 570 - 590° ± 5°C /technologický čas je proměnlivý podle
požadovaného účelu a typu slitin železa od 30´- 240´/
5. Technologie OXINIT 430°± 15°C t=15´
6. Chlazení vodou ponorem
7. Oplach teplou vodou 50 - 90°C
8. Kondicionování a sušení
Pro získání lesklého černého povrchu je nutné zařadit omílání a znovu dílce podrobit
technologii Oxynit. Dílce tak dosáhnou požadovaného lesku, hrubosti /Ra = takové
jako na polotovaru a korozi odolného povrchu.

Popis vrstvy
SURSULF je v podstatě technologie nitridace, z toho vyplývá morfologie vrstvy, její tloušťky,
její mechanické vlastnosti, jakož i pronikání dusíku do základu, což se mění v závislosti
na podstatě tohoto základu, zejména na jeho chemickém složení /obsah chrómu,
molybdenu, niklu, …..atd.
V dalším textu je popsána jako př. vrstva SURSULF získaná na nelegované oceli XC 38
Žíhaná a zpracovávaná po dobu 90 minut v lázni obsahující asi 37% kyanatanu.
Provedeme-li mikrografický řez, můžeme konstatovat o provedené technologii na takové
oceli zvnějšku směrem k vnitřku dílce:
Povrchovou vrstvu nazvanou „kombinační vrstva“, která je vytvářená hlavně nitridem
železa Fe2-3N, ve které je na vnější straně jemný rozptyl, poréznost, částic síry a soli lázně.
Celková tloušťka této kombinační vrstvy je:
- blížící se 10 až 14 mikronů, z čehož na vnější straně 2 – 4 mikrony jemné poréznosti u lázní
s nízkým obsahem částic síry
- blížící se 15 až 20 mikronů, z toho vně 10 –15 mikronů jemné poréznosti pro lázně bohaté
na částice síry
Střední tvrdost této kombinační vrstvy ve své kompaktní části je přibližně 800 Hv 0,025
Zóna nazvaná „ difúzní vrstva“ s klesající koncentrací dusíku tou měrou, jak proniká do
základu, o tloušťce, která může dosáhnout 0,5 až 0,7 mm a s tvrdostí progresivně rostoucí
okolo 370 – 400 Hv01 ihned pod kombinační vrstvou s přibližně 240 –270 Hv 01 při hloubce
0,3 mm pro tvrdost jádra přibližně 200 – 210 Hv 01 tvrdost zjištěná na příčném řezu.

Pracovní parametr
Kromě chemismu lázně, uvedeného v předcházející části, podmiňují tři parametry vznik
dobrého výsledku technologie SURSULF, jsou to: teplota lázně, množství a homogenita
rozdělování vzduchu v lázni.
Technické značení
V - ARCOR – Carbo-nitro-oxidace
P - Pulírování + oxidace
VP -Arcor – Carbo-nitro-oxidace + pulírování + oxidace
ARCOR V, ARCOR VP
ARCOR V – běžné provedení černý mat.
ARCOR VP – vysoce lesklé černé provedení s operací pulírování a následnou oxidací
Je důležité aby s těmito požadavky bylo uvažováno již při vývoji a konstrukci.

Varianty procesu CLIN
Abychom vyhověli různým požadavkům zákazníků, poskytujeme řadu variant procesu
CLIN, které všechny odpovídají konceptu technologií, přátelské k životnímu prostředí.
K variantám ARCOR V a ARCOR N, které jsou dobře známé ve světě průmyslu, firma
HEF France vyvinula nové varianty: ARCOR DT, ARCOR L a ARCOR CS.
Úpravou jednotlivých parametrů zpracování, nabízí široký rozsah užitných vlastností z
hlediska mechanických charakteristik, tribologických vlastností a korozního chování.
Varianty technologií CLIN
ARCOR V

ARCOR N

ARCOR DT

Korozní odolnost
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Mechanická odolnost v
ohybu
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*

Třecí vlastnosti
Otěruvzdornost
Odolnost proti zadření

ARCOR V

Proces ARCOR V, je nejrozšířenější metodou CLIN v naší síti poboček TS – Techniques
Surfaces
Jedná se o proces feritické karbo-nitridace s teplotou zpracování 570 – 590 °C, v
závislosti na zpracovávané oceli a požadovaných vlastnostech.
Tento proces poskytuje velmi dobré třecí vlastnosti, vyníkající otěruvzdornost a výbornou
odolnost proti korozi
V režimu mazání a při kontaktu s ocelovým protikusem je koeficient tření cca 0,1 při
zatížení 400 N

ARCOR N

Proces ARCOR N, nabízí dodatečnou technickou výhodu pro mechanické dílce
(hydraulické válce, tlumiče. Atd)
Jde o proces austenitické nitrocementace s teplotou zpracování 630°C, při které vzniká
kombinace austenitické vrstvy nitridu (velmi houževnaté vrstvy) a vrchni sloučeninové
vrstvy.
Tato dvouvrstva nabízí odolnost proti praskání u namáhaných dílců.

ARCOR DT

Proces ARCOR DT, byl vyvinut pro nízko teplotní nitridaci motorových ventilů.
Jelikož teplota zpracování je v rozmezí 490 – 530°C, je možné provést nitridaci ventilů
( vyrobených z martenzitické oceli, austenitické oceli nebo niklové slitiny) s předchozím
indukčním kalením dříku.
Tato metoda poskytuje vysoký nitridační potenciál a použitá iontová kapalina, má
vhodnou viskozitu pro nízké teploty. Je to ideální proces (jak z pohledu technického, tak
ekonomického), jako náhrada tvrdochromu Cr6 na motorových ventilech.
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