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WstWstęępp

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku obróbki 
cieplnej w zakresie procesu dającego zwiększoną

odporność na korozję uruchomiono w Zakładach 

Bodycote w Chełmnie i w Warszawie proces 

azotoutleniania oferowany przez NITREX METAL 

INC. z Kanady.
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Piec Piec NXNX 12251225 ( ( ØØ 1200 x 2500 1200 x 2500 

mm)mm)
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Piec Piec NXNX 12251225

Ekran główny programu sterującego.
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Charakterystyka procesuCharakterystyka procesu..

1. Azotowania kontrolowanego NITREG

2.  Utleniania ONC .

3. Impregnacji detali w inhibitorze 
korozji.

Technologia NITREG-ONC jest kombinacją następujących procesów :
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Wyniki dla stali 18G2A (1).Wyniki dla stali 18G2A (1).
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Wyniki dla stali 18G2A (2).Wyniki dla stali 18G2A (2).
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ZALETY  PROCESU  NITREG-ONC®.

1. Zwiększenie odporności powierzchni na ścieranie.

2. Zwiększenie odporności na korozję.

3. Uzyskanie estetycznie wyglądającej czarnej barwy.
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Poprawa odporności na korozję dla próbek z materiału

MM2 po zastosowaniu impregnacji w preparacie A i B.

ZALETY  PROCESU  NITREG-ONC®.

h x 10
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PrzykPrzykłłady zastosowaady zastosowańń

Technologia NITREG-ONC ma szczególne 
zastosowania w elementach konstrukcyjnych  

takich jak :

- elementy hydrauliki siłowej 
tłoczyska, cylindry.

- w przemyśle samochodowym 
prowadnice foteli, elementy 
podnoszenia szyb.

- w przemyśle maszynowym.

- elementy układów hamulcowych.
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PodsumowaniePodsumowanie

Klienci Bodycote Polska bardzo szybko przekonali się do 

korzyści płynących ze stosowania technologii NITREG-

ONC.  Proces ten wykonywany na piecu NX- 1225, 
sterowany  przy pomocy nowego programu NITREX 
METAL INC. zapewnia wysoką jakość i powtarzalność
wyników obróbki cieplno – chemicznej.

Wciąż poszukujemy nowych zastosowań dla tej technologii 
i wykonujemy próbne procesy dla obecnych i przyszłych 
klientów będąc pełni optymizmu w oczekiwaniu na efekty 
tych prac.


