Karbonitrasyon
Carbonitriding
Karbonitrasyon prosesi nedir?

Karbürizasyon prosesinin modifiye edilmiş halidir. Karbürizasyon
işlemine ilave olarak atmosfere amonyak gazı verilerek yapılır.
Karbonitrasyon yaklaşık 820 - 900 ° C sıcaklıklara ulaşarak kimyasal
bileşimi değiştirilen çelik yapıların ani soğutma ve sonrasında
yapılan temperleme işlemi ile çekirdeğin sertliğini ve gücünü
korurken aşınmaya dayanıklı bir yüzey üreten termokimyasal bir
ısıl işlem metodudur. Karbürizasyon prosesine oranla daha sert
ve daha derin sertlik tabakası elde edilir. Demsa Isıl İşlem olarak
gaz atmosfer kontrollü Bantlı (Kontinü) tipi ısıl işlem fırınlarında
Karbonitrasyon prosesini gerçekleştirmekteyiz.

Karbonitrasyon prosesi nasıl gerçekleşir ve
proses detayları nedir?

Karbonitrasyon prosesi üç ana temel esas üzerine kurulmuştur.
1. CO ve N2 bakımından zengin atmosfer oluşturarak ana
metalin yüzeyinden karbon ve azot difüzyonu sayesinde yüzeyde
çekirdeğe oranla daha sert ve aşınmaya dayanıklı bir tabaka
elde etmek amaçlanır. Karbürizasyon işleminde atmosferde hazır
olarak bulunan % 0.5-0.9 karbon bileşeni atmosferine ilave
%0,2-0,4 amonyak gazı verilir.
Amonyak atmosferde 2NH3
N2 + 3H2 olacak şekilde
ayrışır. Gaz Kompozisyonu ağırlıkla CO ile N2’den oluşur.
2. Sıcaklığı sabit bir ortamda ani soğutma yaparak çekirdekte
sert bir yapı olan martenzit & beynit yapısı oluşturmak amaçlanır.
Soğutma ortamı olarak özel ısıl işlem yağı kullanarak malzemede
oluşacak distorsiyonları en aza indirgemek önemlidir.
3. Temperleme işlemi ile ani soğutma sonrası oluşan aşırı sert
yapıya süneklilik ve mukavemet kazandırılır.
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What is the carbonitration process?

It is a modified version of the carbonitration process. In addition
to the carburization process, ammonia gas is introduced into the
atmosphere. Carbonitration is “thermochemical” treament that
carried out in the temperature range 820°C to 900°C.
It is a heat treatment method that produces a wear resistant
surface while conserving the hardness and strength of steel
structures.
A harder and deeper hardness layer is obtained compared to the
carburization process.
Demsa Heat Treatment carries out carburization process in gas
atmosphere controlled band type (Continuous) heat treatment
furnaces.

How does the carburization process take place
and what are the process details?

The carburization process is based on three main principles.
1. A rich Co and N2 atmosphere is created. Carbon and nitrogen
diffusion takes place in the main metal.
It is made to obtain a harder wear-resistant layer on the surface
than the core. 0.5-0.9% carbon component and %0,2-0,4 ammonia
gas is given to the atmosphere. Ammonia decomposes in the
atmosphere to be 2NH3
N2 + 3H2.
The gas composition consists mainly of CO and N2.
2. Sudden cooling is done in a constant temperature. It is aimed
to create martensite & bainite structure which is a hard structure
in the core. Special heat treatment oil is used as cooling medium.
It is aimed to minimize distortions that will occur in the material.
3. Tempering process is applied to give the structure ductility
and strength.
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Karbür tabakasının derinliği nasıl tayin edilir?

Sektörel olarak standartlarda veya müşteri özel şartlarında
belirtilen yüzey sertlik toleransları ve sertlik derinliklerine göre
uygun proses dataları set edilir. Oluşturulan karbür tabakasının
derinliği zaman, sıcaklık, kullanılan çelik türü ve ortamda bulunan
zengin atmosferin miktarına bağlıdır. Karbonitrasyon işlemi ile
0,50 mm derinliklere kadar sertleştirme işlemi yapabilmekteyiz.

How to determine the depth of the
carburization layer?

Appropriate process data are set according to surface hardness
tolerances and hardness depths specified in standards or
customer specific conditions. Depth of carbon layer depends
on time, temperature, type of steel used and the amount of rich
atmosphere in the furnaces. We can hardening to 0.50 mm depth
with the carburization process.

What are the Advantages of Carburization
Process?

• Karbürizasyon işlemine göre daha yüksek ve daha derin yüzey
sertliği elde edilir.
• Karbonitrasyon aşınma direncini karbürizasyon işlemine göre
daha çok artırır.
• Karbonitrasyon yorgunluk ömrünü karbürizasyon işlemine
göre daha çok artırır.
• Karbonitrasyon yüksek sıcaklık uygulamaları için karbürizasyon
işlemine göre daha iyidir.
• Karbonitrasyonun korozyon direnci karbürizasyon işlemine
göre daha iyidir
• Düşük alaşımlı veya düz karbonlu çeliklerde daha iyi yüzey
sertliği elde edilir.
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High wear resistance

Increased mechanical properties

High stability

High surface hardness

Improved ductility

Increased impact resistance
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Concentration of Element

Karbonitrasyon İşleminin Avantajları Nelerdir ?

Case Design

0,5998 mm

Diffusion Rate

0,278 mm

• Higher and deeper surface hardness is obtained compared to
the carburization process.
• Abrasion resistance is better than carburization process.
• Carbonitration increases fatigue life more than carburization
process.
• Carbonitration is better than carburization for high
temperature applications.
• Corrosion resistance is better than carburization for high
temperature applications.
• Better surface hardness is obtained in
T1> T2 >T3
low alloy or simple carbon steels.

Improved fatigue strength
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High resistance against impacts
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