PIEC DO CYNKOWANIA
TERMODYFUZYJNEGO Z RECYRKULACJĄ
ATMOSFERY REAKCYJNEJ
PROCES
→→ nowatorska technologia termodyfuzyjnego

cynkowania z wykorzystaniem
recyrkulacji atmosfery reakcyjnej
→→ technologia oparta na metodzie
kontaktowo-gazowej
→→ korzystna alternatywa wobec
standardowej metody szerardyzacji

ZALETY
→→ intensyfikacja procesu przez ujednorodnienie

→→

→→

→→
→→
→→

składu atmosfery reakcyjnej w całej objętości
przestrzeni roboczej urządzenia i jej cyrkulację,
co zapewnia jednorodność struktury powłok
na wszystkich elementach wsadowych, nawet
w trudno dostępnych miejscach detalu
poprawa własności powłok poprzez
zastosowanie technologii wytwarzania powłok
termodyfuzyjnych nie tylko cynkowych,
ale również cynkowo-aluminiowych
otrzymanie powłok ochronnych
o dużej odporności na ścieranie,
długotrwałej odporności antykorozyjnej,
powtarzalności struktury powłoki
i możliwości kontroli jej grubości
zwiększenie ekonomiczności procesu
i jego szybsza realizacja
możliwość cynkowania detali
o skompilowanych kształtach
skrócenie procesu cynkowania (o ok. 25%)
przez przyspieszenie nanoszenia powłoki
dzięki recyrkulacji atmosfery i wykorzystaniu
w większym stopniu składników aktywnych
(efektem jest również zmniejszenie
energochłonności procesu)

ÌÌ Urządzenie o ładowności wsadu do 350 kg

Opracowana przez REMIX S.A. technologia termodyfuzyjnego cynkowania warunkuje przebieg procesu, w którym
struktury ochronne Fe-Zn powstają w warunkach gazowo-kontaktowego reagowania proszku cynkowego z podłożem
stalowym wsadu poddawanego obróbce metalizacji. Innowacyjność tej metody wykazuje szereg zalet w porównaniu
do stosowanej obecnie standardowej metody szerardyzacji. Główne korzyści dla użytkownika zachęcające do
wdrożenia nowej technologii cynkowania termodyfuzyjnego to:
→→ zastosowanie procesu metalizacji w odniesieniu do

stalowych elementów o wysokiej wytrzymałości bez
ryzyka utraty własności materiałowych po procesie
nanoszenia powłoki (temperatura w komorze
roboczej urządzenia w zakresie 370–460OC)
→→ jednorodność grubości i struktury powłoki
na całej powierzchni elementu, co zwiększa
jej odporność na korozję (o ok. 30%)
i poszerza możliwości aplikacyjne

→→ gwarancja otrzymania powłok o żądanej

grubości i strukturze dzięki możliwości
dokładniejszego sterowania procesem
→→ zmniejszenie zużycia surowców i materiałów
w procesie technologicznym

ÌÌ Przepływ atmosfery w komorze roboczej urządzenia

ÌÌ Urządzenie o ładowności

wsadu do 100 kg
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