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W

arstwa hybrydowa PN + AlCrTiNmultinano składa się z warstwy azotowanej (PN) oraz twardej powłoki
PVD (AlCrTiNmultinano) i jest dedykowana do zwiększania trwałości narzędzi do obróbki plastycznej
na gorąco. Opracowana technologia wytwarzania warstwy hybrydowej jest procesem dwuetapowym obejmującym: azotowanie jarzeniowe materiału narzędzia (Plasma Nitriding) i osadzenie wielowarstwowej powłoki PVD
AlCrTiNmultinano o podwyższonej odporności cieplnej. Zaprojektowana
warstwa hybrydowa charakteryzuje się: odpornością na zużycie ścierne i utlenianie w podwyższonej temperaturze (1000°C), dużą odpornością na zmęczenie cieplno-mechaniczne oraz dużą twardością i dobrą
adhezją do podłoża.
Warstwa hybrydowa PN + AlCrTiNmultinano może być wykorzystywana
w przemyśle maszynowym, samochodowym, narzędziowym do pokrywania narzędzi produkcyjnych eksploatowanych w ekstremalnie trudnych
warunkach, a w szczególności matryc kuźniczych do obróbki plastycznej
na gorąco oraz specjalistycznych narzędzi do wysokowydajnej obróbki
skrawającej (np. frezy obwiedniowe).
Kolor:				niebieskoszary
Efektywna grubość warstwy azotowanej g800:

0,1 mm

Grubość powłoki PVD:				

6 µm

Twardość powłoki PVD:				

do 32 GPa

Maksymalna temperatura pracy:		

1000°C

Chropowatość Ra:				

0,15 µm

Budowa warstwy hybrydowej PN + AlCrTiNmultinano
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T

he PN + AlCrTiNmultinano hybrid layer is composed of the nitrided layer (PN) and a hard PVD coating
(AlCrTiNmultinano). It is intended to increase the durability of tools for hot forging processes. The developed
technology for the production of a hybrid layer is a two-stage process including the ion nitriding of the material the tool is made of (Plasma Nitriding) and the deposition
of a PVD AlCrTiNmultinano multilayer layer with increased thermal properties. The designed hybrid layer is characterised by resistance to abrasive
wear and oxidation in the increased temperature (1000°C), high resistance to thermo-mechanical wear, high hardness and good adhesion to
the base.
The PN + AlCrTiNmultinano hybrid layer can be used in the machine or automotive industry and can be deposited onto manufacturing tools operating in extremely difficult conditions, including particularly hot forging
dies and specialist tools for high-performance machining.

Colour:				Blue-grey
The effective thickness of the g800 nitrided layer

0,1 mm

Thickness of the PVD coating			

6 µm

Hardness of the PVD coating:			

up 32 GPa

Maximum working temperature:		

1000°C

Ra roughness:				

0.15 µm

Structure of the PN + AlCrTiNmultinano hybrid layer
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