URZĄDZENIA DO OBRÓBKI
CIEPLNEJ W ATMOSFERACH

PRACUJEMY DLA CIEBIE! NA CAŁYM ŚWIECIE!
Na rynku producentów urządzeń do obróbki cieplnochemicznej metali i urządzeń do procesów odlewniczych funkcjonujemy od 1990 roku. Swoją działalność REMIX rozpoczynało w małym warsztacie nieopodal Świebodzina. Od
początku byliśmy mocno związani z produkcją urządzeń
do obróbki cieplnej w atmosferach. Wraz z upływem lat
i nabywaniem doświadczenia, w 1998 rozpoczął się nowy
etap w działalności produkcyjnej naszej Spółki. Firma
przeniosła swoją działalność do Świebodzina. Produkcja
nabiera rozpędu. REMIX staje się jedną z czołowych firm
w Polsce, projektującą, produkującą i dostarczającą wysokiej jakości urządzenia do obróbki cieplnej metali i urządzeń do procesów odlewniczych. Nasza Spółka to również
świadczenie usług modernizacyjnych i usług naprawczych
urządzeń do obróbki cieplnej, cynkowania ogniowego. Nasi
specjaliści zajmują się również sprzedażą części zamiennych do pieców i urządzeń im towarzyszących, jak również
sprzedażą tygli i palników przemysłowych.
Zdobyte przez lata działalności firmy doświadczenie przekłada się na wszechstronną znajomość rynku
obróbki cieplnej, a także znajduje odzwierciedlenie
w umiejętności szybkiego reagowania na potrzeby
Klientów, doskonale je rozpoznając i zaspakajając.

Nasz potencjał dostrzegł amerykański producent
urządzeń do obróbki cieplnej AFC-HOLCROFT (Grupa
AICHELIN). W 2012 roku podpisaliśmy umowę partnerską, na bazie której REMIX S.A. jest wyłącznym przedstawicielem AFCHOLCROFT w sprzedaży jego produktów na rynki europejskie.
Długoletnia współpraca łączy nas również z niemiecką
firmą MAMMUT-WETRO GmbH. Jako jedyni w Polsce
oferujemy tygle do topienia metali nieżelaznych i akcesoria odlewnicze tego producenta. W ofercie handlowej
znajduje się szeroka gama tygli i akcesoriów odlewniczych przeznaczonych do topienia i przetrzymywania
stopów metali kolorowych, zwłaszcza stopów aluminium, stopów miedzi oraz cynku.
Do grona naszych Partnerów Biznesowych należy również NOXMAT GmbH (Grupa AICHELIN) – producent
wysokowydajnych energooszczędnych przemysłowych
palników gazowych, w tym autorekuperacyjnych. Reprezentujemy NOXMAT GmbH w zakresie sprzedaży, usług
montażowo - uruchomieniowych, obsługi gwarancyjnej
i pogwarancyjnej oraz części zamiennych.

Ten czas nauczył nas także pokory i spokoju. Dzięki temu
udało się nam przetrwać wiele przeciwności losu i sytuacji gospodarczych. Jako zgrany team optymistycznie
patrzymy w przyszłość. Wspólnymi siłami dokładamy
wszelkich starań aby w jak najszybszy i najlepszy dla
Klienta sposób spełnić jego oczekiwania.
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LINIE TECHNOLOGICZNE NA BAZIE
PIECÓW KOMOROWYCH TYPU SQ
PROCESY
→→
→→
→→
→→

nawęglanie
węgloazotowanie
hartowanie
wyżarzanie

ZASTOSOWANIE
→→
→→
→→
→→

przemysł samochodowy
przemysł lotniczy
przemysł łożyskowy
przemysł budowy maszyn

TEMPERATURA ROBOCZA
→→ do 1050°C

WIELKOŚCI WSADU
→→ seryjne linie: 200 – 1600 kg
→→ wykonanie specjalne: do 8000 kg

Uniwersalny piec komorowy z przedsionkiem
i wanną hartowniczą typu SQ do obróbki cieplnej
i cieplnochemicznej w atmosferach wytworzonych
generatora lub z Ciekłych Związków Organicznych
w zakresie temperatur od 760 do 1050°C
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ZALETY
→→ Wymurowanie komory pieca wykonane
z najwyższej jakości materiałów izolacyjnych
o niskim współczynniku przewodności cieplnej.
→→ Trzon komory pieca wykonany z prowadnic
z materiału SiC.
→→ Zastosowanie wysokowydajnej mieszarki
zapewniającej odpowiednie mieszanie atmosfery
jak również rozkład temperatury w przestrzeni
roboczej (+/- 5OC).
→→ Pionowe umieszczenie elementów grzejnych
w komorze pieca, w szczelnych żaroodpornych
rurach promieniujących.
→→ System mieszania oleju w wannie olejowej
zbudowany w oparciu o system pompowy
z kolektorami natryskowymi umożliwiającymi
modelowanie kierunku oraz natężenia przepływu
oleju lub w oparciu o zewnętrzne wysokowydajne
mieszarki umieszczone na pokrywie wanny pieca
w zależności od wymagań technologicznych
obrabianych detali.
→→ Automatyczny system transportu wewnętrznego.
→→ Pełna automatyzacja procesu.

PIECE WGŁĘBNE
PROCESY
→→
→→
→→
→→
→→

hartowanie
nawęglanie
azotowanie
wyżarzanie
odpuszczanie

ZASTOSOWANIE
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→

przemysł samochodowy
przemysł lotniczy
przemysł łożyskowy
przemysł budowy maszyn
przemysł wydobywczy
przemysł morski
przemysł energetyki wiatrowej

TEMPERATURA ROBOCZA
→→ do 1050°C

WIELKOŚCI WSADU
→→ do 3000 kg z retortą zamkniętą dennicą
→→ > 3000 kg z retortą z trzonem stałym
i zamkiem hydraulicznym

ZALETY
→→ Niski stosunek nakładu inwestycyjnego w stosunku
do wielkości obrabianego cieplnie wsadu.
→→ Nieograniczona wielkość i masa detalu
przeznaczonego do obróbki cieplno-chemicznej.
→→ Relatywnie niskie zużycie mediów
technologicznych w stosunku do obrabianej
cieplno-chemicznie wielkości załadunku.
→→ Gazoszczelna retorta.
→→ Wysoka równomierność nagrzewu wsadu
dzięki zastosowaniu wysokowydajnej
mieszarki oraz układu kierownic.
→→ Przyjazna obsługa i konserwacja urządzeń.
Dostępność części zamiennych.

Piece elektryczne wgłębne, z atmosferą regulowaną
umożliwiające stosowanie obróbki cieplnej wsadu
w zakresie temperatur do 1050°C
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AGREGATY DO PRACY CIĄGŁEJ
PIECE ROLKOWE
PROCESY
→→
→→
→→
→→
→→

wyżarzanie normalizacyjne
wyżarzanie sferoidyzacyjne
hartowanie
odpuszczanie
nagrzewanie przed
obróbką plastyczną lub
hartowaniem w matrycach

ZASTOSOWANIE
→→ przemysł łożyskowy
→→ przemysł samochodowy

TEMPERATURA ROBOCZA
→→ do 950°C

Piece rolkowe – przelotowe jednostki do nagrzewania
detali w zakresie temperatur do 950oC w atmosferze
ochronnej powietrza
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WYDAJNOŚĆ
→→ 100 – 1500 kg/h

ZALETY
→→ Niskie koszty wytworzenia z jednoczesnym
spełnieniem najwyższych standardów ISO oraz
procedur bezpieczeństwa zgodnie ze znakiem CE.
→→ Wysoka elastyczność w realizacji
specyficznych wymagań poszczególnych
kontrahentów (tzw. „CustomDesign”).
→→ Produkcja na licencji oraz w oparciu o know-how/
referencje AFC-Holcroft – firmy z Grupy AICHELIN.

AGREGATY DO PRACY CIĄGŁEJ
PIECE TAŚMOWE
PROCESY
→→
→→
→→
→→
→→
→→

węgloazotowanie
hartowanie
odpuszczanie
wyżarzanie
nagrzewanie do hartowania
lutowanie

ZASTOSOWANIE
→→
→→
→→
→→
→→

przemysł łożyskowy
przemysł samochodowy
przemysł kuzienny
przemysł obronny
przemysł narzędziowy

WYDAJNOŚĆ
→→ uzależniona od szerokości zastosowanej
taśmy: 200 – 1900 mm; do 2000 kg/h

ZALETY
→→ Bardzo krótki czas przenoszenia detalu po
obróbce cieplnej do ośrodka chłodzącego.
→→ Ciągły proces załadunku wsadu.
→→ Atrakcyjność cenowa względem innych jednostek
dedykowanych ciągłej obróbce cieplnej.

TEMPERATURA ROBOCZA
→→ do 950°C

Piece taśmowe – przelotowe urządzenia do
przeprowadzania procesów technologicznych w zakresie
temperatur do 950oC
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AGREGATY DO PRACY CIĄGŁEJ
PIECE PRZEPYCHOWE
PROCESY
→→
→→
→→
→→
→→

nawęglanie
węgloazotowanie
wyżarzanie normalizacyjne
wyżarzanie sferoidyzujące
hartowanie

ZASTOSOWANIE
→→
→→
→→
→→
→→

przemysł łożyskowy
przemysł samochodowy
przemysł kuzienny
przemysł obronny
przemysł narzędziowy

TEMPERATURA ROBOCZA
→→ do 1050°C

Piece przepychowe – najbardziej wydajne urządzenia
dedykowane ciągłej obróbce ciepłej
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WYDAJNOŚĆ
→→ 400 – 2500 kg/h

ZALETY
→→ Najbardziej wydajna jednostka
dedykowana ciągłej obróbce cieplnej
→→ Brak ograniczeń pod katem masy załadunku –
możliwe największe jednostkowe obciążenie
→→ Bardzo niski stosunek nakładu
inwestycyjnego do osiąganej wydajności

PIECE DO AZOTOWANIA

PROCESY

ZALETY

→→ azotowanie gazowe

→→ Szeroki typoszereg jednostek
poziomych i pionowych.
→→ „Agressive Nitriding” – niższy potencjał azotowy
– niskie zużycie gazów procesowych.
→→ Konstrukcja jednostki pozwala na
podłączenie instalacji do procesu
preoksydacji i postoksydacji, z użyciem gazów
utleniających (woda –para wodna , N2O).
→→ Precyzyjny rozkład temperatury w całej
objętości wsadu ze względu na bardzo wydajną
mieszarkę atmosfery. W efekcie pozwala
to uzyskać równomierny rozkład warstwy
azotowanej na całej powierzchni wsadu.
→→ Gazoszczelna retorta.
→→ Wysoka równomierność nagrzewu wsadu
dzięki zastosowaniu wysokowydajnej
mieszarki oraz układu kierownic.

ZASTOSOWANIE
→→ hartownie usługowe
→→ przemysł narzędziowy
→→ przemysł samochodowy

TEMPERATURA ROBOCZA
→→ do 600°C

WIELKOŚCI WSADU
→→ w zależności od wymiarów
użytecznych jednostki:
ʞʞ poziomy: do 900 x 900 x 1200 mm – 3t
ʞʞ pionowy: do 1000 x 2000 mm – 4t

Piece do azotowania przeznaczone do obróbki
cieplno-chemicznej w atmosferach wytworzonych
ze zdysocjowanego amoniaku lub azotu, bądź
w atmosferach gazów obojętnych w zakresie temperatur
do 600oC
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PIECE GRZEWCZE: KOMOROWE, Z WYSUWNYM
TRZONEM, Z OBROTOWYM TRZONEM
PROCESY
→→
→→
→→
→→

grzanie przed kuciem i tłoczeniem
nagrzewanie przed hartowaniem
wyżarzanie
odpuszczanie po hartowaniu

ZASTOSOWANIE
→→
→→
→→
→→
→→
→→

przemysł kuzienny
przemysł maszynowy
przemysł samochodowy
przemysł lotniczy
przemysł energetyczny
przemysł morski

TEMPERATURA ROBOCZA
→→ do 1300°C

WIELKOŚCI WSADU
→→ nieograniczone

Jednostki gwarantujące precyzyjność procesu obróbki
cieplnej w zakresie temperatur do 1300oC
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ZALETY
→→ Precyzyjność procesu obróbki cieplnej.
→→ Piece komorowe: nieograniczone
możliwości załadunku zarówno pod katem
wielkości detalu jak i jego masy.
→→ Piece z obrotowym trzonem: ciągłość
w podawaniu i odbieraniu detalu
w procesie grzania i obróbki cieplnej.

URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE
URZĄDZENIA ZAŁADOWCZO-WYŁADOWCZE, WANNY
HARTOWNICZE, URZĄDZENIA MYJĄCE I SUSZĄCE,
GENERATORY ATMOSFER
PROCESY

ZALETY

→→ wszystkie procesy grzania

→→ Oferowane przez REMIX urządzenia
towarzyszące przystosowane są do pracy
z piecami własnej produkcji, produkcji
konkurencji. Ich implementacja tworzy
w pełni zautomatyzowane linie technologiczne
spełniające założenia techniczno-produkcyjne
projektowanych i istniejących jednostek.

i obróbki cieplnej

ZASTOSOWANIE
→→ Wraz z piecami do obróbki
cieplnej dostarczamy urządzenia
towarzyszące, tworząc w pełni
profesjonalne linie technologiczne:
→→ urządzenia załadowczowyładowcze
→→ wanny hartownicze
→→ urządzenia myjące i suszące
→→ windy i przenośniki
→→ generatory atmosfer
→→ dysocjatory amoniaku

LABORATORIUM OBRÓBKI CIEPLNEJ

CELE I ZADANIA

→→ zbieranie doświadczeń od pracowników serwisu

→→ wsparcie udzielane klientom we

→→
→→
→→

→→

wdrażaniu nowości pojawiających
się w obszarze obróbki cieplnej
dopracowywanie technologii obróbek
cieplnych według nowych standardów
wsparcie udzielane pracownikom marketingu
w sprzedaży produktów REMIX S.A.
wsparcie konstruktorów REMIX w
zakresie projektowania innowacyjnych
rozwiązań w zakresie obróbki cieplnej
transfer wiedzy do Spółki z zaprzyjaźnionych
ośrodków naukowych a także pośrednictwo
w kontaktach z inkubatorami i
parkami technologicznymi

→→

→→

→→
→→
→→

pojawiających się przy instalacji nowych urządzeń
lub remontach urządzeń już istniejących,
produkcji REMIX S.A. i innych producentów
śledzenie literatury technicznej związanej
z obróbką cieplną i gromadzenie nowej
wiedzy w sposób zorganizowany
kreowanie nowej wiedzy z wykorzystaniem
własnego potencjału badawczego i kadrowego
oraz we współpracy z zewnętrznymi ośrodkami
badawczymi, w tym z partnerami zagranicznymi
prace eksperckie na rzecz
klientów firmy REMIX S.A.
współpraca z zewnętrznymi
instytucjami badawczymi
popularyzacja wśród pracowników REMIX
S.A. wiedzy z zakresu obróbki cieplnej

PROCESY I ZJAWISKA W ATMOSFEROWYCH
PIECACH DO OBRÓBKI CIEPLNEJ
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STRUKTURY STALI PO PROCESACH
OBRÓBKI CIEPLNEJ W ATMOSFERACH

ÌÌ Struktura stali C45 po hartowaniu w oleju, pow. 3 500x

ÌÌ Struktura ferrytyczno-perlityczna stali C45, pow. 5 000x

ÌÌ Stal niskowęglowa lutowana za pomocą miedzi

ÌÌ Stal 321 lutowana za pomocą Cu – po jasnym wyżarzaniu - przekrój.

ÌÌ Przełom ciągliwy stali w wale korbowym – na próbce wytrzymałościowej,

ÌÌ Przełom ciągliwy stali w wale korbowym – na próbce wytrzymałościowej,

pow. 300x

Zdjęcia - dr inż. Jerzy Stodolny. Mikroskop skaningowy JSM - 6400
Zdjęcia wykonane w Laboratorium Obróbki Cieplnej REMIX S.A.

pow. 15x

REMIX S. A.
ul. Poznańska 36
66-200 Świebodzin
Poland
tel. +48 68 475 54 00
fax +48 68 475 54 04
www.remixsa.pl
remix@remixsa.pl

