
54 8. SZÁM GÉP, LXIV. évfolyam, 2013.

 

 

4. Összefoglalás 

A Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszékén 
kialakított, a h t közegek kvantitatív elemzésére alkalmas 
kompetenciát mutattuk be röviden. Az ivfSmartQuench 
berendezés használatával az acélok bemerítéses edzéséhez 
használt közegek h tési erélyességének, illetve a h átadá-
si során kialakuló termikus peremfeltételek analízisére 
nyílik lehet ség. A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-
0029 jel  projekt keretében életre hívott kompetencia 
bevezetésére, a hazai ipariban járatos h kezelési eljárások 
támogatására a 2014. év folyamán kerül sor. 

Köszönetnyilvánítás  

A cikkben ismertetett kutató munka a TÁMOP-4.2.2.A-
11/1/KONV-2012-0029 jel  projekt részeként – az Új 
Széchenyi Terv keretében – az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával való-
sult meg. 
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PLaZManITRIdÁLÁS a MISKOLcI EGyETEM anyaG-
SZERKEZETTanI ÉS anyaGTEchnOLóGIaI InTÉZETÉBEn

Az általánosabban alkalmazott tradicionális felületmó-
dosító eljárások (indukciós edzés és betétedzés) mellett 
egyre gyakrabban alkalmazzák az alacsonyabb hő-
mérsékletű, ebből következően kisebb torzulást előidé-
ző, gazdaságosabb gáznitridálást és a hazánkban még 
újszerűnek számító, a termokémiai felületmódosító 
technológiák legjelentősebb innovációjának tekintett 
plazmanitridálást. A plazmatechnológiák fokozottabb 

elterjedését mindenekelőtt az energia-megtakarítás, a 
viszonylag rövid hőkezelési idő, a minimális gázfelhasz-
nálás és a környezetvédelem szempontjai indokolják. A 
felületi réteg kialakulása a technológiai paraméterek sza-
bályozásával nagyon precízen befolyásolható, nemcsak a 
rétegmélység, hanem a réteg szerkezetének kialakítása, 
szabályozása vonatkozásában is. A kialakult felületi ré-
teg közvetlenül megnövelheti a gépalkatrészek élettarta-
mát, de akár fontos szerepet játszhat szerszámanyagok 
duplex felületkezelésében is.
A Miskolci Egyetem Anyagszerkezettani és Anyag-
technológiai Intézetében idén telepített plazmanitridáló 
berendezésben maximálisan 400 mm átmérőjű és 1800 
mm hosszúságú alkatrész kezelhető, de ezen térfogatré-
szen belül egyszerre több betétanyag plazmanitridálása 
is elvégezhető.

A plazmanitridáló berendezés a kiszolgáló síndaruval Ionizált plazma a hőkezelt darab körül


