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RESUM

La finalitat d´aquest projecte es, tal com diu el títol, optimitzar els tractaments tèrmics aplicats en

elements per un motlle de injecció de termoplàstics de 8 cavitats per aconseguir la qualitat

desitjada.

S´escolleixen quatre peces ja que es considera que son elements de compromís dins del motlle.

Tant el tubular expulsor, punxó refrigeració i el cilindre hidràulic ( format per cos i èmbol) han de

presentar molt bona resistència al desgast, a la corrosió, a la fricció i a la fatiga. A més a més el

tubular expulsor, degut a les parets bastant primes que conté, presenta un problema de

deformació. També s´ha de tenir en compte que tot aquest seguit d´operacions que es realitzen

han de ser econòmicament rentables i tècnicament han de conservar propietats mecàniques

com la duresa.

Es comencen a fabricar les peces i s´observen els primers resultats. El tubular expulsor

presenta unes deformacions que son inadmissibles, el punxó refrigeració es gripa i els cilindres

tenen molts problemes en la mecanització al no utilitzar un acer aliat i no ser tractats.

En un primer moment pel punxó refrigeració s´aplica un tractament termoquímic que soluciona

el problema de desgast i en els cilindres es decideix utilitzar un acer aliat i aplicar, també, un

tractament termoquímic que millora el procés de mecanització.

Tant per les peces que composen els cilindres com pel punxó es conserven o varien molt poc

les dureses, tot això es certifica mitjançant els assatjos corresponents.

El problema es troba en el tubular que com es comentava anteriorment, resulta provocat per un

creixement dimensional. Per sort la Ciència i Enginyeria de Materials disposa d´eines per

solucionar-ho. L´existència de diferents tractaments termoquímics: nitrocarburació,

carbonitruració, oxinitrocarburació,...facilita la resolució. No obstant es realitzen dues seqüències

més per aconseguir que la distorsió màxima sigui la que els requeriments qualitatius admeten.

Reorganitzan els mecanitzats i tractaments inicials, i aplicant una Oxinitrocarburació el procés

resulta rentable econòmicament i les dureses es mantenen en els nivells exigits.
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1 OBJECTIU DEL PROJECTE

En aquest projecte fi de carrera de la titulació d´Enginyer de Materials,  l´objectiu principal es

l´optimització de seqüències de Tractaments Tèrmics per un motlle de injecció de termoplàstics

de vuit cavitats.

El tipus de motlle a utilitzar es per injectar taps de Polipropilé destinats al sector alimentació.

Els materials utilitzats seran:

• Acers aliats (de cementació i de nitruració)

• Acers inoxidables

• Acers no aliats

Els Tractaments Tèrmics es realitzaran en 4 peces essencials d´aquest motlle: tubular

expulsor, punxó refrigeració i cilindre hidràulic (cos pistó i èmbol pistó).

Per aconseguir l´optimització desitjada es partirà de les característiques mecàniques inicials

de les peces i posteriorment es confirmarà mitjançant assatjos(de duresa, d´estructura

metal.logràfica). Per arribar a obtenir un resultat positiu s´estudiarà la possibilitat de canviar

l´acer o canviar el TT.

Per finalitzar es realizaran comparacions inicials i finals i es contemplaran un seguit de

conclusions.
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2 QUE ES UN MOTLLE DE INJECCIÓ DE TERMOPLÀSTICS? BREU DESCRIPCIÓ

Respecte al motlle s´ha de dir que es troba enmig del procés de transformació del

termoplàstic. Hi ha un infinit nombre de possibles tipus de productes, però, encara que es

tracti del mateix producte, existeix una amplia gama de possibles dissenys de motlles i

construccions d´acord amb els requeriments de producció específics, a l´estat de

sofisticació aplicada al disseny i el mètode de treball.

Els principals caràcters son comuns I essencials per tots els motlles: part de injecció i part

d´expulsió, zona d´alimentació (entrada de material), bescanvi de calor, acabament

superficial, refrigeració i resistència. La part de resistència  de materials és la que interessa

més en aquest projecte.

Aquests elements compleixen fonamentalment les següents funcions:

• Permetre l´entrada i distribució de la massa fosa.

• Emmotllar la massa fosa fins donar-li la forma desitjada.

• Facilitar el refredament de la massa fosa (termoplàstics) o aportar l´energia

d´activació necessària (termoestables i elastòmers).

• Desemmotllament (o expulsió de la peça).

La classificació dels motlles es realitza atenent als criteris següents:

• Construcció bàsica.

• Tipus de sistema de desemmotllament.

• Tipus de beveder.

• Nombre de cavitats.

• Nombre de particions.

• Tamany.

Els costos de un motlle son molt elevats. Per tant, sols resulten rentables fabricacions de

grans sèries de peces.
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Pel que fa referència al sistema de desemmotllament s´ha de indicar que al final del temps

de refredament la unitat de tancament s´encarrega d´obrir el motlle. La utilització de un

sistema hidràulic es una de les solucions projectades per a realitzar aquest funcionament,

aleshores la peça es obligada a sortir de la cavitat fins caure del motlle.

En el sistema d´alimentació la massa fosa es introduida a pressió durant la fase de injecció

i, posteriorment, mitjançant unes entrades, en la cavitat que dona forma a la peça. El

sistema d´alimentació pot ésser de bloc calent - canal calent  o de bloc fred - canal calent .

Evidentment es pot aconseguir una major rentabilitat del procés emprant motlles de varies

cavitats. En aquests casos, el canal únic que prové de la unitat de plastificació es divideix

en diversos canals que condueixen a les diverses cavitats.

Aquests sistemes d´alimentació s´han de dissenyar per poder omplir totes les cavitats al

mateix temps, permetent que la massa fosa que arribi a les cavitats tingui les mateixes

pressions i temperatures (però sempre sorgirà el problema afegit de que el plàstic dins del

motlle te unes variacions molt importants d´aquests dos paràmetres).
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3 METAL.LÚRGIA APLICADA EN AQUEST ESTUDI

En aquest capítol es realitza una detallada descripció dels acers emprats en aquest projecte així

com els diferents TT que es portaran a terme.

   3.1 MATERIALS UTILITZATS

En el capítol C de la carpeta destinada a Annexos,  es situa una taula d´especificació dels

acers utilitzats en aquest projecte (1.8509, 1.2083, 1.1730 i 1.5732).

      3.1.1 Acers de Nitruració

Els acers de nitruració han d´ésser acers aliats ja que , com es veurà més endavant en el

capítol destinat a tractaments, el nitrogen al formar nitrurs en la massa de l´acer amb alguns

elements d´aliatge dona lloc a una capa de gran duresa.

D´entre els elements formadors de nitrurs els més importants són: Al, V, Ti, Cr, Mo, W, Mn i Fe.

El Ni no forma nitrurs, pel que no sols no contribueix a l´enduriment sino que perjudica a la capa

nitrurada al disminuir la quantitat de N absorbit pels acers al augmentar el contingut de Ni.

El C, que com es lògic no forma compostos amb el N, tendeix a incrementar la concentració de

N en la superfície a l´augmentar el contingut en C de l´acer.

De tots els elements formadors de nitrurs, els normalment utilitzats en els acers de nitruració

son: Al, Cr, V i Mo. El percentatge d´aquests elements que normalment proporciona resultats

òptims es situa entorn del 3%.

L´Al es el que proporciona les màximes dureses de capa, però sempre ha d´anar acompanyat

d´altres elements per evitar que les capes nitrurades siguin massa fràgils.

El Cr proporciona una duresa inferior a l´Al però augmenta la fondària de capa i intensifica els

efectes de l´Al i Mo.

El Mo, proporcionant una duresa de capa exterior, ofereix una bona tenacitat del nucli i elimina

el risc de fragilitat que solen presentar els acers al mantenir-los durant molt de temps a T entorn

dels 500ºC.

El V proporciona una important duresa i aconsegueix una gran fondària de nitruració, provocant
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que augmenti el gruix de les capes nitrurades.

La duresa de la capa és funció de la quantitat i naturalesa dels elements formadors de nitrurs

presents en l´acer, mentre que la fondària de la capa disminueix a l´augmentar el contingut

d´aquests.

Les capes més dures, acompanyades d´una relativament bona fondària, s´aconsegueix amb els

acers de nitruració amb Al i Cr-Al-Mo, arribant als 1050-1100 HV, seguits pels Cr-Mo-V i Cr-Mo

que arriben als 700-900 HV. Alguns acers de baix aliatge, no previstos inicialment per ésser

nitrurats i per tant, sense Al, però amb diversos continguts totals d´elements formadors de

nitrurs, també es poden arribar a endurir superficialment mitjançant nitruració, amb capes

bastant més fondes que els acers especials de nitruració, amb dureses superficials compreses

entre 600 i 700 HV.

Els acers ràpids de tots els tipus poden també endurir-se superficialment per nitruració,

especialment en els casos d´eines que no tinguin angles de tall molt aguts, matrius, fileres i

calibres. No obstant, abans de la nitruració es precís trempar, revenir i rectificar les eines en la

manera acostumbrada.

Els inoxidables, al contenir Cr i altres vegades Mo o Ti i W, poden també endurir-se mitjançant

nitruració. Per obtenir resultats satisfactoris es necessari eliminar totalment l´òxid existent en la

superfície d´aquests acers abans de la nitruració.

Una vegada arribat a aquest punt es procedeix a realitzar un resum dels acers més emprats en

la fabricació de peces nitrurades. Es parteix de que el contingut de C varia entre un 0.2 i un

0.6%, segons les característiques mecàniques que es desitgin obtenir en el nucli.

a) Acers Cr-Mo; de 0.90 a 1.70% de Cr, 0.80 a 1.20% de Al i 0.20% de Mo. Donen la

màxima duresa: 1000-1100 HV.

b) Acers Cr-Mo; amb un 3% de Cr i 0.40 a 1% de Mo. S´obtenen dureses compreses entre

800 i 850 HV, amb capes amb més tenacitat que els anteriors. Amb addició de 0.25%

de V, augmenta la duresa a 850-950 HV.

c) Acers Cr-Mo de baix aliatge en Cr, amb 1% d´aquest element i fins 1.20% de Mo; donen

menors dureses, 650 HV, i capes amb més tenacitat.

En aquest treball s´empra el 1.8509 (Segons Norma W-Nr). La composició d´aquest acer es
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troba en el capítol C d´Annexos. Tot seguit es situa la taula 3.1 amb les característiques i

aplicacions més importants d´aquests acers.

Característiques

• Acer per peces de gran duresa exterior, bona resistència i tenacitat en el nucli.

• La duresa superficial un cop nitrurada oscil.la entre 1000 i 1100 HV.

Aplicacions

• Camises de cilindre, casquets, eixos d´èmbol, eixos, rotors, leves, eixos de leves,

engranatges i pinyons, guies dentades, matrius per fosa injectada,...

Taula 3.1         Característiques i aplicacions més importants de l´acer 1.8509

      3.1.2 Acers inoxidables per a motlles de injecció.

Són aliatges Fe-Cr (mín. 11%). El Cr forma una capa contínua de Cr2O3 que protegeix de la

corrosió atmosfèrica.

La presència d´altres elements com Ni i Mo millora la resistència a la corrosió.

Els tipus principals són: ferrítics, martensítics, austenítics, dúplex i austenítics endurits per

precipitació.

a) Ferrítics; Essencialment son Fe-Cr>12%. Al refredar no passen per la zona γ i per tant

no te lloc cap transició de fases. No es possible la transformació martensítica. No son

enduribles per  tremp. Si que son enduribles per acritud. Son els inoxidables més

econòmics ja que no contenen Ni. La resistència es moderada a la corrosió humida i

bona a la corrosió seca. Presenten bona resistència a la termofluència.
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b) Martensítics; El camp de fase γ augmenta a l´augmentar el contingut de C. Per exemple:

Si el contingut de Cr es baix (p.ex. 12.5%) i el contingut de C és 0.15 es creua la regió γ.

Per continguts de Cr del 17%, cal 0.70% de C per creuar la regió γ. Entre d´altres

característiques destaquen: s´obtenen directament estructures martensítiques previa

austenització i tremp poc sever (oli o refredament a l´aire), la resistència mecànica es de

les més altes dels inoxidables i presenten una bona resistència a la corrosió malgrat no

es excepcional.

c) Austenítics; Formen aliatges ternaris Fe-Cr(16-35)-Ni(7-20). Presenten millor resistència

a la corrosió que els ferrítics i martensítics. Si el refredament es ràpid, els carburs es

retenen en solució en l´austenita. Presenten una estructura FCC i per tant amb una alta

ductilitat i una excel.lent conformabilitat. Gran enduriment per acritud, son soldables (si

no es sensibilitzen). Son els inoxidables més importants. El problema de la

sensibilització apareix quan s´escalfen per sobre de 600ºC i es refreden lentament:

precipitació Cr23C6 en límit de gra ⇒ corrosió intergranular. Per evitar el problema: es

redueix el C < 0.03, s´afegeix Nb i Mo per  augmentar la resistència a picadura.

d) Dúplex; Aliatges bifàsics Ferrita-Austenita (aprox. 50-50%). Contenen Cr 22-26%, Ni 4-7,

Mo fins 4.5, N 0.08-0.35. El N actua com estabilitzador d´austenita, augmenta la

resistència a la picadura (Cl-) i millora la soldabilitat. Altres avantatges d´aquests acers

són: milloren la resistència a la corrosió sota tensió durant la presència de ferrita, millora

de la tenacitat i ductilitat degut a la presència d´austenita i elevat límit elàstic (550-

900MPa).

e) Austenítics endurits per precipitació; si en la composició entren elements (Al) que donen

intermetàl.lics amb Ni (Ni3Al), poden ser endurits per precipitació. En estat de solució

presenten aquestes propietats mecàniques: resistència a la tracció 897 MPa, límit elàstic

275 MPa i ductilitat de un 35%. En forma de precipitat: resistència a la tracció 1480 MPa,

límit elàstic 1345 MPa i ductilitat de un 9%. Les aplicacions son similars a les dels

martensítics però amb millor resistència a la corrosió atmosfèrica.

Arribats a aquest punt es parla de l ínoxidable aplicat en aquest projecte, el 1.2083. Les

característiques i aplicacions més importants es troben en la taula 3.2.
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Característiques

• Acer inoxidable martensític aliat al Cr amb electrorefinat d´escòria, amb el fi

d´aconseguir una millor pulimentabilitat .

• Resistent a la corrosió i al tremp.

• Gran resistència al desgast i a la pressió.

• Molt bona aptitud pel pulit.

• Bones propietats de maquinabilitat.

• Es subministra en estat de recuit globular a 205 HB de mitja.

• En el cas del bonificat, la duresa adquirida en el tremp després de 15 a 30´

d´escalfament a 1050ºC és de 55-59 HRC. El revingut es realitza immediatament

després del tremp fins la temperatura de revingut (600ºC).

Aplicacions

• Motlles de injecció termoplàstics, termoestables, de compressió i bufat.

Taula 3.2         Característiques i aplicacions més importants de l´acer 1.2083

      3.1.3 Acers de Cementació

Les peces que han d`ésser cementades es fabriquen en els anomenats acers de

cementació que es caracteritzen pel seu baix contingut en C, no superior al 0.20%, amb

l´objectiu de que existeixi una diferència important entre el contingut de C de la peça i la del

medi cementant. Cada cop que resulta major aquesta diferència, s´incrementa la velocitat

de difusió del C en la peça.
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En aquest projecte s´analitza el 1.5732. En la taula 3.3 es troben indicades algunes

característiques i aplicacions per aquest material.

Característiques

• Acer per peces de gran duresa superficial i resistència mitja en el nucli de 784 a

1078 MPa després de cementades i trempades.

Aplicacions

• Engranatges, caixes de canvi, pinyons, lleves, etc.

Taula 3.3         Característiques i aplicacions més importants de l´acer 1.5732

3.1.4 Acers mitjos en C

Aquests tipus d´acers , 0.25<%C<0.55, s´utilitzen en aplicacions de major resistència ja que

admeten tractament de tremp i revingut. Presenten pèrdua de tenacitat i ductilitat.

No obstant aquests acers presenten un seguit de limitacions:

• No poden assolir-se resistències a la tracció per sobre dels 600MPa, sense una greu

pèrdua de tenacitat i ductilitat.

• Els mitjos en C tenen velocitats crítiques de tremp molt elevades.

• No son totalment trempables en peces de gran espessor.

• Poca resistència a la corrosió seca i humida.

• Molt baixa resistència a l ímpacte a baixes temperatures.

Per tant, està clar que els acers aliats venen a resoldre en bona part aquests problemes.

En aquest projecte l´acer emprat es el 1.1730. Tot seguit en la taula 3.4 s´indica resumidament

les característiques i aplicacions  d´aquest acer.
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Característiques

• Acer no aliat per tremp i revingut.

• Acer al C de trempabilitat limitada; admet TT de bonificació i tremp superficial, sent

tenaç en el nucli.

• Es caracteritza per una excel.lent mecanibilitat.

• Es subministra en estat de recuita amb una duresa aproximada de 185 HB.

Aplicacions

• Portamotlles, suplements de útils, utillatjes de construcció, eixos, elements

normalitzats, etc.

Taula 3.4         Característiques i aplicacions més importants de l´acer 1.1730
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   3.2 TRACTAMENTS TÈRMICS REALITZATS

En aquest subcapítol es realitza una explicació detallada dels principals tractaments tèrmics

aplicats en aquest treball.

      3.2.1 Bonificat (Tremp i revingut)

a) Tremp

S´enten per tremp aquell TT en que després de una austenització, la velocitat de

refredament es suficientment elevada com per evitar la formació d´estructures o

constituents intermitjos (ferrita-perlita, bainites) i dona lloc a la formació del constituent

metaestable martensita. El cas dels acers es peculiar per l´alta duresa i fragilitat que

adquireix aquest nou constituent. Això es degut a que l´estructura tetragonal de cos centrat

de la martensita acomoda intersticialment al C i perque a més a més durant la seva

formació tant ella com l´austenita que la volteja relaxen l´energia elàstica de deformació

mitjançant la generació de una alta densitat de dislocacions.

En la figura 3.1 es representa un TT de tremp característic de un acer d´aliatge mig. Com es pot

apreciar, evita tallar alguna línea de transformació abans de travessar la línea Ms. La velocitat

crítica de tremp es representa mitjançant una línea de traços.

Està clar que aquesta velocitat crítica de tremp dependrà de la composició química i tamany de

gra austenític de cada tipus d´acer, ja que es la responsable de que la corva CCT estigui més o

menys desplaçada cap a la dreta. Per altre costat es fàcil apreciar que aquesta velocitat crítica

de refredament deu estar assegurada en tot el volum de la peça si es vol aconseguir una

transformació homogènia.

En els acers trempats es pràcticament inevitable, a partir de un cert grau d´aliatge de

l´existència de certa quantitat d´austenita retinguda o no transformada, ja que la temperatura Mf

resulta inferior a la T ambient. Tant la temperatura Ms com Mf disminueixen amb el contingut en

C i elements d´aliatge dels acers. Per aquesta raó els acers molt aliats i amb alt contingut en C

presenten alts continguts en austenita retinguda.
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Figura 3.1         TT de tremp en un acer d´aliatge mig

Com a conseqüència de tot l´esmenat anteriorment es pot concluir dient que el tremp dels acers

dona lloc a la formació de una nova fase metaestable Martensita i a la retenció també fora de

l´equilibri, de considerables quantitats d´austenita, segons el grau d´aliatge de l´acer.

b) Revingut. Etapes

Els acers després del tremp encara no resulten utilitzables des-de un punt de vista industrial,

donat que la seva fragilitat es elevada, les tensions residuals son també importants i

generalment mal conegudes, i per últim l´elevada duresa dificulta mecanitzats finals posteriors.

Per evitar aquest problema s´ha dissenyat el TT de revingut. Aquest TT es realitza a

temperatures inferiors a A1 i produeix com s´explicarà posteriorment l´evolució de l´estructura de

tremp fins un estat més pròxim al d´equilibri. Les característiques mecàniques evolucionen de

forma paral.lela a la dels microconstituents, produint-se per tant una disminució de la duresa i

resistència mecànica de l´acer però un augment de les seves característiques de ductilitat,

allargament i resiliència. Un tractament revingut correcte es aquell que produeix una combinació

adequada d´aquestes característiques mecàniques. D´aquí el nom de Bonificat que rep el

tractament combinat de tremp més revingut. En la figura 3.2 s´esquematitza un tractament de

bonificat.
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Figura 3.2         Esquematització de un tractament de bonificat

L´evolució de les característiques mecàniques amb la temperatura de revingut es mostren en la

figura 3.3 . Es pot apreciar la disminució de Rm i HRC amb la temperatura, aquesta es suau en

un inici i es fa més abrupta a l´augmentar la temperatura. Les característiques de ductilitat A i ρ

segueixen un procés invers però hi ha que destacar l´aparició de un mínim en aquestes

característiques entre 200 i 400ºC.

Aquest fenòmen resulta especialment marcat en els acers aliats al Cr i Mn i rep el nom de

fragilitat de revingut. Després de moltes i varies teories que intenten explicar aquest fenomen,

es creu en l´actualitat que es degut a la segregació en bordes de gra d´elements com el P, S,

As, Sb i altres, fragilitzant la cohesió entre grans cristal.lins. El Cr i el Mn actuarien com

potenciadors d´aquest fenomen; per el contrari elements d´aliatge com el Si i el Mo produeixen

l´efecte contrari. El Mo sol estar present en quantitats properes al 0.25% en els acers de tremp i

revingut amb l´única finalitat de prevenir aquest fenomen de fragilització. Altres mesures

precautòries a pendre son: evitar estàncies prolongades en l ínterval de temperatures indicat i

utilització d´acers amb continguts molt baixos en els elements fragilitzants.
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Figura 3.3         Evolució característiques mecàniques amb temperatura de revingut

L´evolució de la microestructura durant el revingut s´indica en el diagrama de fluxe 3.1 de la

pàgina 23.
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Diagrama de flux 3.1         Evolució de la microestructura durant el revingut

En el cas dels acers aliats amb elements fortament carburígens aquest comportament varia

quelcom i a partir dels 450ºC i fins els 550ºC es produeix una parcial i a vegades total

substitució de la cementita per altres tipus de carburs, es l´anomenat enduriment secundari que

s´utilitza normalment en els acers ràpids i en molts acers d´eines. Això es pot observar en la

Figura 3.4 de la pàgina 24.

ESTRUCTURA TREMP

MARTENSITA AUSTENITA RETINGUDA

Precipitació carbur-ε.

Pèrdua parcial tetragonalitat
martensita.

Transformació carbur-ε en
cementita. Total pèrdua de

Coalescència i esferoidització
cementita. Recristal.lització de la

ferrita.

Descomposició austenita en
ferrita i cementita.
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Figura 3.4 (Figura 9.9)        Enduriment secundari en acers ràpids i d´eines

c) Trempabilitat

Aquest concepte fa referència a la capacitat intrínseca del material d´ésser trempat amb major o

menor dificultat. Està clar que la dificultat en aquest cas es refereix a la necessitat d´emprar

majors o menors velocitats de refredament per aconseguir la transformació. Un altre forma

indirecta de mesurar la trempabilitat es determinar l´anomenat “radi crític de tremp” que es

defineix com el radi d´aquell rodó per el que amb un determinat  medi de tremp almenys el 50%

de l´estructura en el nucli es martensítica.

Es obvi que el factor determinant de la trempabilitat de un acer es el grau d´aliatge del mateix, ja

que un major grau d´aliatge desplaçarà la corba CCT cap a la dreta fent possible que menors

velocitats de refredament produeixin també la transformació martensítica.

d) Medis de tremp

Està clar que per aconseguir refredaments suficientment ràpids s´han elaborat tot un seguit

de medis de tremp diferents, i que venen caracteritzats per l´anomenat “coeficient de

severitat del bany” H= C/2K  (Eq 3.1) on C es el coeficient de transferència de calor entre el

medi i la superfície de la peça i K es la conductivitat tèrmica de la mateixa.
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Una corba típica de T-t en el refredament de una peça en, per exemple, aigua, es mostra en la

següent figura 3.5.

Figura 3.5         Refredament en aigua (Corba T-t)

El significat d´aquesta corba queda patent en aquesta altre figura 3.6 que representa T- dT/dt.

Està clar que dels tres mecanismes que intervenen en el refredament: calefacció, ebullició,

convecció, és el d´ebullició el que major velocitat de refredament produeix.

Figura 3.6 (Figura 9.11)         Velocitats de refredament (Corba T - dT/dt)

Figura 3.7 (Figura 9.12)         Velocitats de refredament global



26         Optimitazció de tractaments tèrmics en elements de un motlle de  injecció de termoplàstics

Durant la calefacció es produeix l´evaporació instantània del líquid i es forma una capa de vapor

que aïlla la superfície de la peça del medi de refredament. En cadascuna d´aquestes etapes el

valor de H es modifica al variar C. Els diferents medis de tremp poseeixen corbes en que

cadascuna d´aquestes etapes estigui més o menys desenvolupada, donant lloc a diferents

velocitats de refredament global. (H=1, tremp en aigua i H=1/100,  a l´aire). Això es pot

comprovar en la Figura 3.7 de la pàgina 25.

      3.2.2 Nitruració

a) Introducció

Es coneix per nitruració el procés d´enduriment superficial d´aliatges fèrrics, de composició

especial per norma general, mitjançant el qual s´aconsegueix la formació de una capa dura

per absorció i difusió de N, sense necessitat de TT posterior perque citada capa arribi a la

màxima duresa.

La duresa que les capes nitrurades presenten resulta superior a la de qualssevol capa

obtinguda per altre mètode d´enduriment superficial d´acers, encara que depén en gran

mesura dels elements d´aliatge que acompanyen al ferro. Així per exemple, en un acer

especial de nitruració s´arriben a dureses superficials de 1000 HV, més elevades que les

aconseguides en la cementació, que son de l´ordre de 700 HV.

La nitruració d´acers, com procés industrial, es comença a estudiar fa uns quaranta anys,

essent Fry el primer que considerà les propietats del N com agent enduridor, arribant a

obtenir resultats pràctics.

La possibilitat d´absorció de N per l´acer es dedueix del diagrama del sistema Fe-N. En la

figura 3.8 apareix la part del diagrama Fe-N més coneguda. Veiem l´existència de una

solució sòlida de molt baix contingut en N, tant en el Fe-α com en el Fe-γ, arribant a ésser

quasi nul.la a la temperatura ambient, ja que el límit de solubilitat es redueix a 0.001%; a

591ºC es produeix una eutectoide anomenada braunita. Així mateix, s´ha comprovat

l´existència de dos nitrurs de Fe, el Fe4N, anomenat constituent γ, estable en un estret

marge de composicions al voltant de 5.9%, i el Fe2N estable a T ambient, en un ampli límit

de composicions compreses entre el 9 i 11.3% de N, nitrur-ε.

A la vista del diagrama es podria pensar que la nitruració del ferro, al crear els nitrurs abans

comentats, conferirien una gran duresa al mateix. Però això no resulta així. Els nitrurs del
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ferro no confereixen duresa a l´estructura dels acers, de forma que el ferro i els acers al C

no s´endureixen per nitruració. Ara bé, si a un acer que conté elements especials se´l

nitrura, el N, al formar nitrurs en la massa de l´acer amb alguns elements d´aliatge, nitrurs

en general complexes, dona lloc a una capa de gran duresa. Aquesta es la causa de que

els acers per nitruració son acers aliats, tema de que s´ha parlat en l´apartat destinat a

acers de nitruració.

Figura 3.8         Diagrama sistema Fe-N

b) Mecanisme

La nitruració consisteix en la formació de nitrurs en l´acer a temperatura relativament baixa,

mitjançant absorció de N de l´exterior. Però a l´ésser el N mol.lecular estable, es precís que

el N exterior es trobi en forma atòmica.

El N que s´utilitza en el procés prové normalment de l´amoníac que, a temperatura elevada

i en presència de catalitzadors, es dissocia en N i H atòmics. En aquest cas, el catalitzador

es la pròpia superfície metàl.lica que es desitja nitrurar i les reaccions que es produeixen

son les (3.2, 3.3 i 3.4) de la pàgina 28.
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NH3 ⇔ N + 3H (Eq. 3.2)

2N ⇔ N2 (Eq. 3.3)

2H ⇔ H2 (Eq. 3.4)

Els dos gasos en estat atòmic son molt inestables per tant sols es troben en aquest estat

molt pocs instants, es durant aquest temps quan el N es susceptible d´ésser absorbit, pel

que es únicament una petita proporció de N la que reacciona amb l´acer. Per aconseguir la

nitruració, es necessari assegurar el manteniment de l´atmosfera de N atòmic en contacte

amb la superfície metàl.lica, el que s´aconsegueix amb el subministre continu d´amoníac.

El N absorbit per la superfície de l´acer es difon cap el interior de forma que va creant-se un

gradient de contingut en N. Al mateix temps, el N va combinant-se amb el Fe i altres

elements existents en l´aliatge, formant nitrurs. D´aquests nitrurs, els efectius per

l´enduriment son els dels elements especials. Els de Fe no donen gran duresa i presenten

molt poca tenacitat, provocant capes fràgils. Per això, tal com es comentava en la

introducció d´aquest apartat, en els acers al C no resulta satisfactòria la nitruració. En els

acers aliats, per el contrari, les capes logrades  son de gran duresa i bona qualitat.

El mecanisme de la nitruració es pot explicar mitjançant el diagrama d´equilibri Fe-N. Veiem

en ell que el N es dissolt en el Fe fins una certa proporció, depenent de la T. En la

superfície, el N es comença a dissoldre fins el grau de saturació de la solució sòlida;

aleshores aquesta, reaccionant amb noves quantitats de N2, formarà succesivament nitrur

Fe4N i la fase ε. Però com aquests nitrurs permeten la difusió del N, es manté una velocitat

de penetració elevada, inclús on apareix la fase ε, ja que no hi ha distorsió apreciable de la

xarxa cristal.lina. Raó per la que es poden obtenir grans fondàries en la nitruració del Fe i

dels acers al C. Si l´acer es aliat, el procés varia. En la superfície es forma la fase ε, però

simultàniament el N2 dissolt al posar-se en contacte amb els àtoms dels aliants distribuïts

en la xarxa del Fe, es combinen amb ells formant nitrurs, que poden ésser insolubles en el

Fe, precipiten com partícules submicroscòpiques. Al formar-se aquests nitrurs, disminueix

el contingut de N2  dissolt, per tant es continuarà dissolvent en la superfície i es difondrà en

el metall. Aquí, també es capaç el N de difondre´s a través dels nitrurs, encara que en

aquest cas la continuada precipitació de nitrurs altament dispersos presenta una forta

barrera a noves precipitacions. Això justifica la reduïda fondària de les capes nitrurades en
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els acers especials de nitruració.

L´exterior d´aquesta capa es troba format per una capa de nitrurs de ferro, que observada

al microscopi, es blanca i en el cas dels acers aliats, prima (0,05 mm), però resulta fràgil i

de no molt alta duresa. En aquests acers, sota d´aquesta capa apareix altre més obscura

que es troba formada per nitrurs d´elements especials i de Fe, en dispersió crítica,  i resulta

d´extraordinària duresa. Aquesta darrera capa pot arribar a una fondària de 0.6 mm.

Aprofundint més en l´estructura de la capa nitrurada es confirma que en el material

apareixen, tal com es comentava anteriorment, dues zones conegudes com capa blanca o

de combinació i zona de difusió. La capa blanca es troba constituida per nitrurs ε i γ. La

formació d´aquesta capa es troba estrictament relacionada amb la temperatura, temps i el

potencial de nitruració, així com els elements d´aliatge, decreixent el gruix quan els

elements aliants formadors de nitrurs augmenten. En les següents micrografies 3.1 i 3.2

(Fig.2) es revelen la capa blanca i la de difusió.

Micrografies 3.1 i 3.2         Micrografies de les capes blanques i de difusió

La importància de les operacions deriva del coneixement pràctic: la capa de combinació,

rica en nitrurs, millora la resistència al desgast i la resistència a l´abrasió; mentre que la

zona de difusió, la seva influència beneficiosa comporta una alta resistència a la fatiga.

Es pot realitzar un esquema, com la taula 3.5 de la pàgina 30, on figuren les propietats de les

dues capes i el seu comportament mecànic.
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Capa de combinació

Propietats Comportament mecànic

Duresa elevada Bona resistència al desgast i a l´abrasió

Baix coeficient de fricció Fort augment de la resistència a la
corrosió.

Absorció de lubrificant pels porus

Possibilitat de pasivació

Zona de difusió

Propietats Comportament mecànic

Tenacitat feble Desconxament i ruptura

Alta resistència Fort augment de la resistència a la fatiga

Millora de la resistència en calent Millora de l´estabilitat dimensional

Relativa resistència al desgast en calent

Taula 3.5         Propietats i comportament mecànic de les capes de combinació i difusió

En la pàgina 31 es representen dos diagrames relacionats amb la velocitat de nitruració,

com es pot observar en la figura 3.9, i la corresponent formació de les capes anteriorment

explicades, en la figura 3.10.
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Figura 3.9         Coeficient de difusió del N en funció del % de C per a diferents temperatures

Figura 3.10         Espessor de la capa de nitruració en funció de la temperatura de nitruració

c) Realització i factors que intervenen

La nitruració es realitza normalment a una temperatura de nitruració de uns 500-525 ºC,

sempre inferior a la de formació de l´eutectoide braunita, per donar lloc aquest constituent a

capes fràgils.
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Les peces amb la seva superfície ben neta, desgreixada i desprovista d´òxid,

s´introdueixen en el forn; es comença a passar el corrent d´amoníac per desallotjar l´aire

abans d´arribar a la temperatura de treball, el que impideix l´ oxidació de les peces en el

propi forn, i es manté a la temperatura fixada el temps precís per arribar a la fondària de

capa desitjada.

El gruix de capa, en cada cas, es funció de la seva composició, temps i temperatura de

nitruració. Quan més elevada sigui la temperatura o major el temps, més profunda es la

capa obtinguda. Les capes nitrurades son poc profundes, donada la lentitud de difusió del

N, ja que amb tractaments de 60-70 h de duració sols s´arriben a fondàries de l´ordre de

0.5 - 0.65 mm, dependents de la composició de l´acer i de la temperatura de nitruració.

Respecte a la composició, al disminuir el contingut d´elements d´aliatge, augmenta el gruix

de capa obtingut per un temps donat.

Els factors que influeixen sobre la duresa de les capes nitrurades son: temperatura de

nitruració, quantitat i naturalesa dels elements formadors de nitrurs en solució sòlida en

l´acer, estructura de l´acer anterior a la nitruració, i de manera més aparent que real, la

fondària de la capa.

La duresa superficial aparent varia, en efecte, amb el gruix de la capa, però la duresa

intrínseca de una capa fina es idèntica a la de una capa gruixuda del mateix acer

obtingudes les dues amb la mateixa temperatura de nitruració. La diferència es deu a la

incapacitat de algun dels equips normals de mesura de duresa per apreciar la duresa de

gruixos fins.

La duresa de les capes nitrurades disminueix a l´augmentar la temperatura de nitruració,

especialment en el rang de temperatures comprés entre 505 i 540ºC. A més a més de la

temperatura, la duresa depén principalment de la quantitat i natura dels elements

formadors de nitrurs existents en l´acer. L´element més enduridor es l´Al, després el Cr,

éssent el Mo i V menys efectius que el Cr.

En les 2 figures que es representen en la pàgina 33 s´indica la duresa en funció de

diversos paràmetres com son: els elements generadors de carburs, en la figura 3.11, i la

temperatura de nitruració en la figura 3.12.
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Figura 3.11         Duresa en funció del % d´elements generadors de C

Figura 3.12         Duresa en funció de la temperatura de nitruració

d) Nitruració gasosa

En les nitruracions gasoses el nitrogen s´aporta a les peces partint del NH3 que a la

temperatura d´operació (500 ÷ 550 ºC), es dissocia donant N2 i H2. A més a més, es passa

de l´estat molecular a l´atòmic i així difon el N.
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L´estructura metal.logràfica de les peces a nitrurar es molt important, les capes més dures i

amb més tenacitat s´aconsegueixen amb estructures de martensita revinguda provinents

de un tremp i revingut previ, sent aquest el tractament usual en les peces que van a ser

nitrurades. El revingut del bonificat previ, s´ha d´efectuar a una temperatura mínima, de uns

20 a 50 ºC per sobre de la de nitruració, així s´evita modificar les característiques

mecàniques del nucli de la peça quan es nitrura, ja que si no, es produiria un sobrerevingut

del nucli durant la nitruració, disminuint duresa i resistència mecànica.

Per últim indicar que masses de ferrita lliures donen lloc a capes fràgils que poden saltar.

Per això del perill que representa l´existència de decarburació en les peces que es van a

nitrurar.

Tot seguit s´esquematitzen els processos a aplicar per obtenir productes nitrurats, tant

partint de barres laminades com de peces forjades, mitjançant el diagrama de flux 3.2

PROCESOS EN PECES PER A NITRURAR

BARRES LAMINADES PECES FORJADES

TREMP

REVINGUT

BARRES TRACTADES

MECANITZAT VAST

RECUITA

MECANITZAT BASTO

TREMP

REVINGUTELIMINACIÓ DE TENSIONS REVINGUT
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 A

                                                                         A

Diagrama de flux 3.2         Esquema de processos de un producte nitrurat

e) Nitruració líquida o en banys de sals

En aquest tipus de nitruració el cicle tèrmic es troba pràcticament fixat i es:

570 ºC en 2 hores en el bany

En aquests casos son les sals que constitueixen el bany líquid les que aporten els elements que

formen la capa nitrurada, conjuntament amb l´acer base.

Existeixen fonamentalment dos tipus de banys, uns constituits per cianurs + cianats + carbonats

que donen lloc a nitrocarburacions amb capes riques en nitrur-ε en dispersió en solució sòlida-α

i altres que se´ls afegeixen addicionalment compostos de S i Li donant lloc a les sulfo-nitro-

carburacions. La presència de compostos de sofre en la capa superficial proporciona gran

capacitat autolubricant i disminueix el desgast en medi sec i altes pressions de contacte.

El paràmetre de control més important per aquests processos es la concentració de sals en els

banys, la qual ha de ser verificada periòdicament i corregida als valors òptims.

Aquestes nitruracions son processos relativament econòmics que imprimeixen un cert reforç

superficial principalment de cara al desgast i que s´aplica en molts casos en Acers al C i de baix

MECANITZAT DE TERMINACIÓ O  RECTIFICAT

DESENGREIXAT

NITRURACIÓ

PRODUCTE NITRURAT
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aliatge.

En la següent figura 3.13 es mostra la duresa i fondària de la capa per diferents acers que han

sigut sotmesos a un procés standard de sulfo-nitro-carburació.

Figura 3.13         Diagrama HV-µm en procés de sulfo-nitro-carburació

S´aprecia que per aquests acers;

Acer 35CrMo4, de baix aliatge

Acer F-1142 (%C ≅ 0.45)

Acer F-212 (%C ≅ 0.10)

quant menys aliants i menys C conté l´acer, menys efectiva sigui la nitruració.

f) Nitruració iònica

Des-de mitjans de 1960 una nova tècnica anomenada nitruració iònica o nitruració per plasma

s´ha mantingut en continu creixement. La nitruració iònica es un procés termoquímic assistit per

plasma, per això es també coneguda com plasma nitriding.

L´equipament utilitzat pel tractament de la nitruració per plasma consisteix essencialment de

una cambra de buit, un sistema de bombeig, un sistema de distribució de gasos i una font

elèctrica.

Les peces a ser tractades son col.locades dins del reactor, on aquestes son el càtode de un

circuit elèctric i la cambra l´ànode (connectada a terra). Entre aquests dos elèctrodes s´estableix
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un camp elèctric. A ↓↓ P (100 a 1000 Pa) i ↑↑ V (300 a 1000V) les molècules i àtoms de gas

son excitats i ionitzats, produint el fenomen conegut com glow discharge (descàrrega lumínica).

La tensió no descen en forma lineal entre ànode i càtode, sinó que el fa bruscament a pocs

milímetres del càtode, aquesta regió s´anomena cathode fall.

Els ions positius bombardejen el càtode (peces) i al transferir la seva energia cinètica

produeixen defectes en la xarxa, pulverització d´àtoms en la superfície (sputtering), oclusió de

ions condensats i un augment de temperatura en les peces degut al intercanvi d´energia;

afavorint d´aquesta forma les reaccions físico-químiques necessàries per produir l´enduriment

superficial, amb el conseqüent augment de velocitat de penetració del N.

Mentre que els ions positius son accelerats cap el càtode, els electrons ho son cap l´ànode

(parets del reactor).

Arribat un equilibri es genera un fluxe estacionari que permet la deposició dels ions sobre la

superfície del substracte.

Els principals avantatges d´aquesta nitruració son:

• Aquest procés proveeix la resposta a la gran qüestió d´aconseguir una reducció en el

temps de tractament de nitruració, ja que durant molt temps es van realitzar estudis

extensius amb el fi d´eliminar els llargs temps emprats en la nitruració gasosa, aquesta

disminució es degut al diferent mecanisme de difusió en la superfície.

• A més a més, els avantatges d´aquest tractament es troben relacionats amb l´augment

de la cinètica de la nitruració.

• El bombardeig iònic introdueix vacants i imperfeccions en la xarxa que accelera el procés

de difusió, a més a més de una alta concentració de N en la superfície.

• En comparació amb la nitruració gasosa, durant la qual els nitrurs son formats en la

superfície quan s´ha arribat a un nivell de saturació, per un mecanisme de nucleació i

creixement, el que requereix un temps de incubació de 20 a 120 minuts, en la nitruració

iònica la formació de nitrurs que produeix un gran gradient de concentració en la

superfície es immediat. Avantatge que es deu principalment a: la pulverització catòdica

(desprendiment accelerat de ions metàl.lics del càtode), l´activació de la superfície de les

peces i destrucció de les pel.lícules d´òxids i a la implantació dels ions de N.
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• La nitruració per plasma presenta l´avantatge d´aplicar-se a baixa temperatura des-de els

350ºC, el que permet una mínima distorsió.

• Degut a la gran versatilitat que presenta la nitruració iònica, la capa blanca pot estar

absent o present. Depenent dels paràmetres de tractament, els compostos en la capa

blanca, poden ser nitrurs γ´-Fe4N i/o ε - Fe2-3N.

• Per altre costat la capa de compostos obtinguda mitjançant nitruració iònica es més

compacta en comparació a la produida per nitruració en sals, que presenta porositat.

• Aquest tractament permet mitjançant el control de les variables: pressió, densitat de

corrent, temps, potencial, etc. ajustar el procés per cada material i aplicació requerida

amb total repetibilitat.

• La Nitruració iònica es un dels processos fàcils de controlar per aconseguir el tipus de

capa més adequat i en el menor temps de tractament. Gruixos de capa de 0.20 a 0.30

mm, s´obtenen amb temps de nitruració compresos entre les 50 i 60 h i a unes

temperatures normals de tractament (450, 520ºC).

• Per acabar tots aquests punts referits a les avantatges del procés s´ha de comentar que

la nitruració per plasma no produeix gasos tòxics, riscos d´explosió o contaminació. Com

una conseqüència directa de la legislació dissenyada a protegir el medi ambient, hi ha un

creixent interès en els tractaments termoquímics assistits per plasma.

En altre ordre de coses es comenta que per mitjà del tractament de Nitruració iònica s´obtenen

estructures en la superfície de les peces; però sempre quan aquestes es nitruren a

temperatures convenients i amb la colaboració de una acurada atmosfera nitrurant. Per

exemple amb temperatures pròximes als 550ºC i en presència de petits continguts de S,

incorporat en forma de gas sulfhídric, s´obtè la fase ε. Amb temperatures de N compreses entre

450 i 570ºC i aportant l´adequada dosificació de N, es forma sols la fase γ´. Nitrurant a

temperatures compreses entre 490 i 570ºC, i disminuint la concentració de N en l´atmosfera del

forn, s´obté sols la solució sòlida α.

No obstant aquesta facilitat operativa i de control es tradueix, sols, en avantatges de tipus

tècnic. No obstant, presenta inconvenients molt significatius, tals com: elevat cost de les
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instal.lacions i el del seu manteniment; elevat preu de la nitruració i la precisió que representa la

col.locació ordenada de les peces en el reactor amb  similitud física de les mateixes.

El següent esquema representat amb la figura 3.14 indica el funcionament d´aquest tipus de

nitruració.

Figura 3.14         Esquema de funcionament de un reactor de plasma

En altre ordre de coses i per finalitzar la part relacionada amb la Nitruració iònica es parla de

conceptes com: descàrrega lumínica, sputtering, condensació; així com uns resultats i unes

conclusions finals.

Respecte a la descàrrega lumínica s´ha de comentar que els plasmes tèrmics es troben fora de

l´equilibri termodinàmic. Aquests tenen entre altres característiques, una temperatura uniforme

per a totes les partícules i una alta temperatura en la zona de descàrrega (hot plasma), aquests

inclueixen en particular descàrregues d´arc.

Una condició essencial per la formació de plasmes tèrmics es l´alta pressió de treball (sobre els

10 KPa). Resultant un gran número de col.lisions entre partícules (electrons i ions positius

pesats o partícules neutres).

Els plasmes no-tèrmics, es troben allunyats de l´equilibri. Típicament els electrons en aquests

plasmes tenen una major temperatura que els ions pesats i les partícules neutres (cold plasma).

Aquest grup inclueix glow discharges, RF i descàrregues de microones a baixa pressió (per sota

de 10 KPa). Els seus usos industrials coneguts inclouen: soldadura, tall, fosa, atac químic,
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deposició de pel.lícules primes, enduriment superficial (nitruració per plasma),etc.

En el procés de Sputtering el material es ejectat des-de la superfície de un sòlid o líquid degut al

intercanvi de momentum associat amb el bombardeig de partícules energètiques. Les espècies

bombardejades son generalment ions de un gas inert pesat, sent l´Ar el més comunment

utilitzat. La font de ions pot ser un ion beam o un plasma discharge on el material a ésser

bombardejat es troba immers. El mecanisme de sputtering pot ser utilitzat com un mètode

d´atac o de recubriment.

El fenomen de condensació es troba associat al sputtering. Els àtoms del substrat ejectats des-

de la superfície poden combinar-se amb els àtoms altament reactius de Nitrogen en el plasma

aprop de la superfície, i ser dipositats com FeN. El FeN que es troba condensat en la superfície

a temperatura de tractament (350 - 600ºC) es inestable i es descomposa en nitrurs Fe2N, Fe3N i

Fe4N. El Nitrogen alliberat en aquest procés difon en la peça i part torna al plasma.

La Nitruració per plasma pot ser portada a terme amb diferents mescla de gasos (generalment

Nitrogen - Hidrogen) aconseguint mitjançant la seva variació diferents característiques

metal.lúrgiques en les peces tractades.

Aparentment dos son els factors que acceleren la difusió de Nitrogen en la Nitruració per

plasma, la major concentració de Nitrogen sobre la superfície i l´augment de velocitat de la

penetració de Nitrogen degut al diferent mecanisme de difusió en la interfase plasma -

superfície.

S´ha de tenir en compte que en la nitruració per plasma el contingut de N aprop de la superfície

es més alt degut a la condensació de FeN.

Depenent dels paràmetres de tractament, la capa blanca pot estar absent, presentar una

mescla de γ´ - Fe4N i ε - Fe2-3N o sols una fase.

Diferents investigacions amb respecte la ductilitat, desgast, fricció, etc., han mostrat que

l´eficiència de la capa de compostos depén fonamentalment de dos factors, l´homogeneitat de

l´estructura i el gruix de capa.

Millors resultats en ductilitat i fatiga van ser trobats quan la capa de compostos va ser

constituida per una sola fase, donat que la presència de una polifase γ´-ε produeix tensions
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internes en les interfaces, resultants de les diferències de volums, que poden produir esquerdes

si la peça es troba sotmesa a càrrega cíclica.

Quan el gruix de capa augmenta, també ho fa la fragilitat, per tant s´ha de trobar el gruix òptim

per les aplicacions requerides.

El gruix de la capa de compostos depén del temps durant les primeres hores, després quan

s´ha arribat a un determinat gruix el creixement es deté.

g) Avantatges i propietats de les peces nitrurades

La primera avantatge que tenim en la nitruració es la gran duresa de la capa, que varia entre

650 i 1100 HV, segons la composició dels acers. Les primeres dureses corresponen a capes de

no elevada tenacitat. Si es desitja que aquesta sigui elevada, tenim que acudir a acers que

donin duresa de capa no superiors als 850 HV.

Altra propietat de les peces nitrurades es que, fins temperatures de l´ordre dels 500 ºC,

mantenen la seva duresa especialment si el temps d´escalfament no es massa continuat. En

general, la pèrdua de duresa es reduida, inclús durant grans temps d´escalfament, comparada

amb les produides en capes endurides per altres procediments.

La resistència a la corrosió per aigua dolça i salada, vapor o atmosferes contaminades per

productes de combustió de gas o gasolina, de les capes nitrurades dels acers ordinaris es

superior a la d´aquests. Quan interessa la màxima resistència a la corrosió, no s´han de

rectificar les peces nitrurades.

L´absència de distorsió en les peces nitrurades, produida per canvis bruscos de T, com ocurreix

en el tremp, es altre de les avantatges de la Nitruració. Sols apareix un increment de volum en

la capa nitrurada que sol estar compresa entre el 7 i el 10% del gruix de capa, però influeix

bastant la forma i l´estructura. L´estructura martensítica revinguda de les mínimes dilatacions, la

ferrita lliure i la decarburació superficial donen lloc a dilatacions anormals. En general, el

creixement depén del tipus d´acer, temperatura del revingut anterior a la nitruració, temperatura

a la qual s´ha efectuat aquesta, dimensions relatives de la capa i el nucli i forma de la peça.

També resulta afectat si s´han protegit certes superfícies enfront la nitruració. Afortunadament,

la quantitat de creixement es quasi constant per una peça i cicle de nitruració fixes, per el que

es suficient determinar experimentalment els canvis dimensionals en dos o tres peces per

determinar les toleràncies que es necessiten deixar a les peces en el mecanitzat anterior a la
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nitruració.

Si apareixen variacions dimensionals, seran degudes freqüentment a tensions internes

residuals produides en el mecanitzat, evitant-se mitjançant una recuita d´estabilització anterior a

la nitruració o realitzant el TT de Bonificat immediatament abans del mecanitzat de finalització,

efectuant aquest darrer amb gran compte per evitar que apareixin nous esforços residuals.

La nitruració millora la resistència a la fatiga dels acers, eliminant especialment la sensibilitat a

l´entalla dels mateixos, sempre que aquesta tingui menor fondària que el gruix de la capa

nitrurada. Aquest augment de la resistència a la fatiga es posa de manifest especialment en els

límits de fatiga a flexió i torsió, que es solen elevar uns 960.4-1920.8 MPa. En fatiga a tracció-

compressió, l´efecte de la Nitruració es pràcticament nul.

En aquest altre gràfic de la figura 3.15 s´ilustra esquemàticament la resistència al desgast
depenen de la fondària de capa.

Figura 3.15         Resistència al desgast enfront de la distància a la superfície

h) Aplicacions

Les principals aplicacions del procés de nitruració es en peces que requereixen de una elevada
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resistència al desgast, a la fatiga o ambdues coses a la vegada.

La resistència al desgast es deu no sols a l´elevada duresa que la capa nitrurada proporciona a

les peces, sinó a la propietat de retenir-la a temperatures relativament elevades. La resistència a

l´arrancament per soldadura de parts es, per tant, major en peces nitrurades, per tant s´apliquen

on existeixin condicions de lubricació dolenta o inclús sense ella. Les superfícies nitrurades

presenten, a més a més, bones característiques de fricció. La millor resistència a la fatiga, unida

a que la nitruració elimina la influència dels defectes superficials, provoquen que aquest procés

sigui aplicable a peces que treballin en citades condicions.

La nitruració no es aplicable on es necessiti una gran resistència a l´erosió o abrasió per ratllat

amb petits esforços.

i) Acers emprats

Dels acers més importants utilitzats en la Nitruració es parla en l´apartat corresponent.

      3.2.3 Carbonitruració

El procés industrial conegut amb el nom de carbonitruració, es pot considerar com un cas

particular de cementació gasosa. Es defineix com un procés en el que un aliatge fèrric es pot

endurir superficialment per escalfament en una atmosfera gasosa de tal composició que permet

incorporar simultàniament a l´aliatge C i N. Posteriorment es refreda convenientment

(generalment per tremp en oli), per obtenir les propietats desitjades. El C necessari en l´operació

s´adquireix a partir de un gas carbonós o líquids carburants vaporitzats. El N prové de l´Amoníac

que s´incorpora al gas.

La Carbonitruració es va començar a utilitzar cap l´any 1930, adquirint en els anys 50 una

àmplia difusió. En realitat, qualssevol equip que s´utilitza per cementació gasosa es utilitzable

per carbonitruració, ja que sols es necessari afegir-li amoníac a l´atmosfera utilitzada en la

cementació.

La composició i fondària de capa carbonitrurada depén de:

• Temperatura operativa.

• Temps del mateix.

• Composició de l´atmosfera carbonitrurant.
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• Tipus d´acer a carbonitrurar.

Generalment els gruixos utilitzats varien entre 0.1 a 0.6 mm i dureses superficials de 60 a 65

HRC.

Les temperatures de Carbonitruració, son més baixes que les de Cementació, normalment entre

750 i 850ºC.

Una de les avantatges més interessants del procés consisteix en que el N absorbit durant el

procés disminueix la velocitat crítica de refredament de l´acer carbonitrurat. Es a dir, la

trempabilitat de la capa afectada es major que la corresponent al mateix acer cementat, la qual

permet la substitució de acers d´alt aliatge, per altres de menor aliatge. Inclús Acers al C en els

casos que les propietats de nucli ho permetin.

Per altra banda, la presència de N en la capa carbonitrurada, incrementa la resistència al

revingut, comparativament amb els mateixos acers sol cementats. Aquesta resistència a

l´entovament es una qualitat molt apreciada quan es preveu puguin presentar-se durant el

servei de la peça temperatures puntualment altes, o quan les peces tinguin que treballar en

calent. A més a més constitueix una avantatge addicional l´efectuar revinguts posteriors al

tremp, relativament alts (200 ÷ 300ºC), ja que es reduiran les tensions residuals de les peces.

Per últim s´ha d´apuntar que el N es un element estabilitzador de l´Austenita, pel que les peces

carbonitrurades acostumen a presentar després del tremp percentatges d´Austenita retinguda,

superiors als obtinguts en Cementació, amb el conseqüent aspecte negatiu. Això ha de ser

paliat actuant sobre altres factors, com pot ser major temperatura de revingut per transformar

part d´aquesta austenita retinguda en el tremp anterior.

La carbonitruració té la seva aplicació més amplia en engranatges per automòbil.

      3.2.4 Nitrocarburació

En el procés de Nitrocarburació gasosa s´utilitzen temperatures de tractaments molt

pròximes als 570º C; ja que temperatures majors, encara afavoreixen cinèticament el

tractament, donant lloc a capes on apareix el constituent austenita, element aquest no

desitjable. No obstant, si s´utilitzen temperatures menors als 550º C, s´obtenen capes

bifàsiques o duplex (fases épsilon + gamma prima); propòsit, també, contrari al desitjat; ja

que l´ideal es obtenir capes amb una sola fase. La consideració bàsica que hi ha enrera de
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tot procés de Nitrocarburació ferrítica gasosa es el tipus d´atmosfera utilitzat per adquirir

una perfecta i simultània difusió del Nitrogen (N) i del Carboni (C), i així aconseguir la tant

desitjada capa monofàsica: épsilon, o bé gamma prima; ja que la importància del

tractament de nitrocarburació es fonamenta, bàsicament, en la consecució de capes

monofàsiques de nitrurs i carboniturs (épsilon, gamma prima) que, normalment, son difícils

d´aconseguir en la resta dels processos nitrurants, on l´usual es obtenir capes de

combinació bifàsiques o dúplex.

Les característiques de les capes de combinació de una sola fase té una importància molt

significativa; ja que evita, de una forma quasi absoluta, la fragilitat superficial de la peça

corresponent. Donat que la difusió progressiva dels nitrurs en la capa, per exemple: els

nitrurs gamma prima asseguren una elevada cohesió, capa-substrat, on es seu.

La flexibilitat del procés, dona la possibilitat de variar a voluntat la atmosfera i la

temperatura de Nitrocarburació segons les exigències del moment, garantitza l´absoluta

repetibilitat dels resultats, i permet un seguit de avantatges tals com:

• La formació de pel.lícules blanques molt primes, de composició i morfologia

predeterminades i l´obtenció de capes monofàsiques de constituents épsilon o

gamma prima, segons les necessitats.

• L´absència de les primes pel.lícules blanques, en el cas que es determini.

• La formació de la zona de difusió amb concentracions, fixades a priori, de nitrogen i

de carboni respectivament, que permet respectar els valors i gradients de duresa

superficial exigits a les peces corresponents.

Les capes obtingudes per nitrocarburació, fonamentalment, es caracteritzen per la seva

duresa, per la seva compacitat, i per la seva tenacitat; propietats a les que no es pot arribar

en les altres formes tradicionals de nitruració.

Resumint, s´aconsegueix amb la nitrocarburació ferrítica gasosa:

1. Elevada duresa de la capa nitrocarburada, que garantitza una gran resistència al

desgast, i amb això major duració de les peces corresponents.

2. Superior tenacitat de les capes nitrocarburades. Fet que impideix el desprendiment de

les arestes vives i del desconxament superficial de peces que treballen, normalment, a



46         Optimitazció de tractaments tèrmics en elements de un motlle de  injecció de termoplàstics

fatiga.

3. Absència total del "efecte arista", que no ho impideix la hipernitruració.

4. Menor temps de tractament (3, 4 hores), si el comparem amb la nitruració gasosa i/o amb

la ionitruració.

5. Simplicitat operativa de procés, el qual el control global es solicitat al ordinador. Al

personal responsable se li assigna la misió de seleccionar el cicle de tractament més idoni,

optimitzat i memoritzat.

Com a desventatge fonamental es troba l´elevat cost de les instal.lacions i del seu

manteniment; ja que son instal.lacions molt complexes, molt sofisticades i que tenen un alt

grau d´automatització.

En la següent micrografia 3.3 s´ observa l´aspecte de la capa obtinguda per

Nitrocarburació.

Micrografia 3.3         Aspecte de la capa obtinguda per Nitrocarburació
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Abans de parlar de un altre familia dins dels  tractaments  termoquímics,  es comenta el control

de qualitat mitjançant observació  de micrografia  per acceptació/rebuig del recubriment.

Es pot observar en les següents micrografies, situades en la figura 16, com en la capa blanca

existeixen uns punts foscos típics, originats per les pròpies impureses del bany. A aquesta zona

més irregular se l´anomena porositat i el seu grau d´afecció en la capa, origina criteris

d´aceptació o rebuig en el seu control de qualitat.

Figura 3.16         Control de Qualitat en el tractament de nitrocarburació

      3.2.5 Oxinitrocarburació

L´oxinitrocarburació es un tractament termoquímic per millorar la resistència al fregament i a la

corrosió.

Dins d´aquesta família de la Oxinitrocarburació s´ha desenvolupat la Tecnologia CLIN

(Controlled Liquid Ionic Nitriding). Aquesta tecnologia permet un control i un ajustament precís

de la concentració superficial de les peces en Nitrogen i Oxigen durant el seu tractament. Es

possible d´afavorir la resistència a la fatiga, la formació de una capa superficial de nitrurs

(protecció enfront del gripatge) i la resistència a la corrosió. Aquest control permet oferir a dia

d´avui un seguit de tractaments multifuncionals per els quals aquestes diferents propietats es

veuen adaptades per a una aplicació específica. La realització d´aquesta tecnologia presenta

les avantatges següents:

• Homogeneitat tèrmica en totes les peces.

• Homogeneitat de la composició química que porta a una uniformitat de tractament en la
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totalitat de la superfície dels components.

• Depasivació eficaç de les peces.

• Agilitat en el tractament (típicament de 45 a 90 minuts).

• Prevenció dels fenòmens de distorsió en les peces de formes complexes.

• Respecte amb el medi ambient gràcies al concepte de zero peces rebutjades.

• Gran flexibilitat (adaptació a les games de tractament, gestió de quantitats variables de

peces,…)

La utilització de la Tecnologia CLIN requereix de un saber fer molt específic. Elecció dels

materials, la concepció dels forns i l´automatització dels procediments pel tractament de grans

sèries.

L´equipament comprén:

• Els forns (escalfador elèctric o gas).

• Els sistemes de control de temperatura.

• Les màquines del rentat de les peces.

• Els evaporadors per les aigües de enjuage.

• Els sistemes de tractament dels efluents gasosos.

Les línees de tractament enterament automàtiques resulten disponibles. Sota un concepte de

zero peces rebutjades es troben integrats els darrers desenvolupaments en temes de gastió

dels efluents. Tots son controlats per ordinador, permetent d´assegurar una qualitat elevada per

un control en continu dels paràmetres dels procediments, així com una traçabilitat total de les

peces tractades.

      3.2.6 Cementació

a) Introducció

La cementació de l´acer te per objecte augmentar la proporció de C en la superfície de una
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peça, mitjançant un procés de difusió. Aquest es realitza partint de peces fabricades en acers

de cementació (C≤0,20%), posant-les en íntim contacte amb medis molt rics en C, que permetin

vagi penetrant en l´acer a l´elevada T que es desenvolupa en el procés (900÷950 ºC). Avui en

dia es realitzen cementacions fins a 1000ºC amb acers elaborats especialment.

Com l´acer a temperatures per sota dels seus punts crítics no tenen el C homogèniament

repartit, sinó que tot ell es troba en la perlita, es necessari que la cementació es realitzi per

sobre del punt crític superior amb objecte de que, trobant-se tot l´acer constituit per austenita, el

C es trobi totalment dissolt i, per tant homogèniament repartit. D´aquesta forma, el C del medi

cementant anirà penetrant en la superfície de la peça, d´acord amb les lleis de difusió,

augmentant la concentració que va sent decreixent des-de superfície a nucli, segons s´observa

en la figura 3.17.

La quantitat i distribució del C absorbit per les peces depen de quatre factors fonamentalment:

1er) Composició química, principalment el percentatge de C de l´acer a cementar.

2on) Potencial de C del medi cementant.

3er) Temperatura de cementació.

4rt) Temps a cementació.
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Figura 3.17         Gradient de concentració del C

Aquestes variables son les que principalment es controlen en un procés de cementació, actuen i

presenten els valors usuals que s´indiquen en la pàgina 50.

Les peces que van a ser cementades es fabriquen, com es comentava en la introducció

d´aquest apartat, en els anomenats acers de cementació que es caracteritzen pel seu baix

contingut en C, no superior al 0.20%, amb l´objectiu de que existeixi una diferència acusada

entre el contingut de C de la peça i la del medi cementant. Cada cop que es major aquesta

diferència, s´incrementa la velocitat de difusió del C en la peça. Això te unes limitacions

imposades per la no formació de sutge sobre la superfície de la peça, que ocurreix quan el

potencial de C del medi cementant es excessivament elevat.

Es pràctica industrial el no sobrepassar el 1% de contingut de C en el medi, així mateix quan el

potencial de C del medi sobrepassa els valors indicats, en la capa cementada més externa ens

apareixeren xarxes de cementita primària o proeutectoide per haver sobrepassat en aquesta

zona la composició de l´eutectoide (aprox. 0.8% ÷ 0.9% de C).
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Pel que fa referència a la incidència en el procés de la temperatura de cementació, s índica que

el tant per cent de C que a través de la superfície de la peça es introduit en l´acer, es troba

limitat per la velocitat de difusió d´aquest C en l´austenita, velocitat que s´incrementa amb la

temperatura. Per exemple, la quantitat de C introduit en l´acer en una cementació a 930ºC es

aproximadament un 40% major que quan es cementa a 870ºC.

La temperatura de cementació més comunment utilitzada avui en dia es de 930ºC, aquesta

temperatura permet una raonablement ràpida cementació, sense excessiu deteriorament tèrmic

dels equips utilitzats, encara que en alguns casos particulars s´arriba a temperatures de l´ordre

dels 1000ºC disminuint sensiblement els temps de cementació, però tenint que utilitzar acers de

gra austenític fi a aquestes temperatures, pel que es necessari un procés d´elaboració molt

cuidat de l´acer, que inclou realitzar aportacions a l´acer líquid de inhibidors especials de

creixement de gra com son el Ti, Al,...

En la figura 3.18 de la pàgina 51 es mostra la correlació que existeix entre fondària de capa

cementada, temps de cementació i temperatura de la mateixa.

Figura 3.18         Relació T-t amb la fondària de la zona externa

Per observar la incidència del temps de cementació amb la fondària de capa i temperatura, F.E.

Harris va desenvolupar la següent fòrmula:

Fondària de capa = 31.6 t / 10 (6700 / T)  (Eq. 3.5)
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on t es el temps en hores i T es la temperatura absoluta en graus Rankine.

Per a una determinada temperatura de cementació, l´anterior expressió es simplifica a:

Fondària de capa = K t , prenent  K diferents valors, funció de la temperatura, així per a:

1700ºF ≅ 930ºC   K=0.025

1650ºF ≅ 900ºC   K=0.021

1600ºF ≅ 870ºC   K=0.018

La cementació es un procés tèrmic amb reaccions químiques involucrades, pel que més

concretament es un procés termoquímic. Les peces per ésser cementades es tenen que posar

en contacte amb una atmosfera rica en CO, a l´alta temperatura del procés aquest CO passa a

estat iònic (CO→C++O-) i el C+ anomenat carboni actiu, el responsable de la cementació.

La reacció bàsica de la cementació es:

Fe + 2CO → Fe(C) + CO2 (Eq. 3.6)

representant el Fe(C) la dissolució sòlida de C en Fe (γ).

Aquestes atmosferes riques en CO, es creen per crackització de hidrocarburs de carena curta,

constituent aquesta el gas cementat; per exemple, si es parteix del metà, les reaccions

químiques que es produeixen per obtenir aquest gas cementant son:

CH4 + H2O → CO + 3H2 (Eq. 3.7)

                                                CO + 1/2 O2 ⇔ CO2 (Eq. 3.8)

                                                CH4 + CO2 → 2CO + 2H2 (Eq. 3.9)

                                                H2 + 1/2 O2 ⇔ H2O                   (Eq. 3.10)

En la pràctica industrial es de primordial importància controlar aquesta mescla de gasos, per

desplaçar l´equilibri químic cap la formació de la major quantitat possible de CO, ja que es

aquest l´agent cementant. Generalment s´utilitza la cromatografia de gasos per l´anàlisi
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d´aquestes mescles, així com la determinació de l´anomenat "Punt de Rosada", que ens indica

el tant per cent de vapor de aigua en la mescla gasosa i que es troba relacionat amb el tant per

cent de la resta de gasos presents, segons les anteriors reaccions químiques.

En tota capa cementada hi ha que distingir dues subcapes, una de elles es la capa eficaç

cementada i l´altre la capa de difusió. La primera queda definida per un nivell de duresa que es

troba entre 550 i 600 HV, nivell que colocat sobre la corba de microdureses HV (200 g) de

superfície a nucli, ens defineix la fondària de capa eficaç; els valors de us industrial oscil.len

entre 0.4 i 1.6 mm. La segona capa de difusió o transició comprén des-de el final de la capa

eficaç fins la zona de la peça que no ha sigut afectada pel canvi de composició química

(variació del contingut de C), introduit pel procés. En les figures de la pàgina 53, 3.19 i 3.20, es

defineixen aquestes subcapes:

Figures 3.19 i 3.20         Subcapes produides en la cementació

La definició de les subcapes eficaç i de difusió es mitjançant corbes de %C i microdureses cap

el interior.

b) Cementació sòlida
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Les peces es col.loquen en caixes envoltades amb carbó vegetal, coque i aproximadament un

20% de Carbonat bàric com a catalitzador. Les caixes es segellen i s´escalfen a la temperatura

de cementació. Com que existeix poc aire i per tant poc oxigen a l ínterior de les caixes, es

produeix una combustió incomplerta de la mescla cementant (carbó vegetal + coque + carbonat

bàric), produint-se una gran quantitat de CO, que en definitiva es el gas cementant.

Posteriorment les caixes es refreden i les peces queden cementades, per finalment, tornar a

escalfar a la temperatura de tremp i finalitzar el cicle de tractament complet mitjançant tremp en

oli i revingut a 150 ÷ 200 ºC que es en l´estat en que es munten les peces en els conjunts

(caixes de canvi de velocitats, etc.)

Aquest procés de cementació sòlida presenta dos limitacions importants:

1ª) Greus dificultats en el control del potencial de C de la mescla cementant, que pot donar lloc

a estructures no desitjades en la capa cementada, com son xarxes de cementita lliure, per

haver-hi sobrepassat el % de C de l´eutectoide (0.8 ÷ 0.9 % C) en la superfície de la peça, així

com excessiva austenita retinguda en el tremp posterior a la cementació.

Aquesta mateixa problemàtica porta a no poder predir amb suficient exactitud el gruix de capa

cementada, pel que es descarta la seva utilització per gruixos petits o amb toleràncies molt

estretes.

2on) Aquest procés porta un cost major que en la cementació líquida o gasosa, perque no es pot

efectuar el tremp directe subsegüent a la cementació, com ocurreix molt freqüentment sobretot,

en la cementació gasosa.

c) Cementació gasosa

Presenta una gran versatilitat, automaticitat i facilitat en el control de capa cementada, actuant

sobre les concentracions dels diferents gasos en la mescla. Hi ha que distingir en aquest procés

un gas portador o de farcit que es generalment una mescla gasosa de gas endotèrmic (40% N2

+ 40% H2 + 20%CO) i el gas cementant pròpiament dit que prové de la crackització de un

hidrocarbur de carena curta (metà, propà,etc.). Ambdues mescles de gasos es regulen per

separat de forma que s´obté l´atmosfera més apropiada en l ínterior del forn, segons el moment

del procés de cementació. Així per exemple es interessant al començament de la cementació

que l´atmosfera sigui fortament carburant (elevat percentatge de CO) i posteriorment en la fase

de difusió la concentració de C en el forn disminueixi, el qual s´aconsegueix disminuint o tancant
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el cabal de gas cementant i mantenint el de gas portador (gas endotèrmic).

Un cicle complert de cementació, tremp i revingut es grafia en la figura 3.21.

Figura 3.21         Cicle de cementació

d) Cementació líquida

Aquest tipus de cementació es una evolució del procés conegut amb el nom de nitruració en

bany de sals, que consisteix en l´escalfament de l´acer en un bany apropiat de cianur sòdic. La

capa cementada conté C i N i normalment poseeix menor fondària i major duresa que les capes

de C obtingudes per altres procesos. En aquestes capes es troben presents a més a més del C,

el N i el seu percentatge depen de la composició del bany i la temperatura de treball.

El descobriment de poder incrementar l´activitat del bany per addició al mateix de determinats

compostos químics, ha permés l´obtenció de capes més profundes en les quals els

percentatges de C i N poden controlar-se amb més facilitat. Les capes produides amb la

utilització d´aquests nous banys, son més semblants a les obtingudes per cementació sòlida o

gasosa, que aquelles altres obtingudes per simple cianuració o nitruració en sals. Aquesta

diferenciació en el caràcter de les capes produides fa que es distingeixi el procés de cianuració

del de cementació líquida, ja que la capa cianurada es de alt contingut en N i baix en C, a la

inversa de l´obtinguda per cementació líquida, a més a més la velocitat de penetració de C en la

cementació líquida es més ràpida que en la cianuració, per a una temperatura donada.

Tanmateix, en la cianuració o nitruració en sals, rarament s´obtenen capes dures superiors a

0.25 mm de gruix, mentre que la cementació líquida pot crear capes de fins a 5 mm de gruix.
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Tot això no vol dir que els dos processos no tinguin molts punts comuns, sols s´han resaltat les

diferències més notables que els caracteritzen.

En el procés de cementació o carburació líquida, la gran duresa superficial que adquireix l´acer

es deu bàsicament a l´acció del C. En essència el procés consisteix en banys de cianur activats

amb agents catalitzadors. Es solen preparar amb elements bàsics com el cianur sòdic, càlcic i

potàsic, sals inerts del tipus clorur i carbonat sòdic i activadors com clorurs i fluorurs de bari, Ca,

etc., que tenen com a missió incrementar la penetració del C. Com a exemples tenim els

següents:

• Per a capes cementades de 0.2 a 1.5 mm la composició de un bany típic es:

17 ÷ 23 % de Cianur sòdic

14 ÷ 40% de Clorur Bàric

• Per a capes cementades de 1.5 a 4 mm la composició del bany evoluciona a:

7.5 ÷ 12 % de Cianur sòdic

45 ÷ 55 % de Clorur bàric

es a dir, una major proporció d´agent activador (Clorur bàric).

La temperatura de treball, relacionada amb la composició del bany, es trobarà compresa entre

els 850 i 950 ºC.

Com que els cianurs s´oxiden amb facilitat durant l´operació de cementació, s´ha de impedir

aquesta reacció que ens degradaria el bany, cubrint la superfície amb grafit i evitant el contacte

del bany líquid amb l´aire.

La utilització d´aquests banys porta una cautelosa manipulació degut a compostos verinosos

que existeixen, així com una cuidadosa neteja de les peces abans d´entrar en el bany, ja que

aquestes poden arrossegar aigua o restes de nitrats que provocaran perilloses projeccions del

bany líquid fora del mateix.

e) Cementacions al buit i en plasma

Els inconvenients de la cementació sòlida i líquida propiciaren la cementació gasosa que ha
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anat evolucionant vers la cementació al buit i amb plasma.

La cementació gasosa amb metà o propà es substitueix per la cementació a baixa pressió amb

acetilè. L´entalpia de l´acetilè és -226.7 MJ, la del metà +74.8 MJ i la del propà 103.8 MJ. La

utilització d´acetilè permet anar 2 vegades més de pressa que en propà amb cicles totals de 80

minuts enfront dels 150 minuts i com que no hi ha formació de sutge, el laboratori del forn

queda net. El procediment operatori consisteix en carregar el forn, fer un buit de 10 Pa, escalfar,

l´admissió d´acetilè a pressions entre 100 i 1000 Pa per fer la primera fase de cementació, la

difusió de la capa cementada i, eventualment, un altre cicle de cementació i difusió.

S´utilitzen forns de buit de doble cambra que combina una cementació a baixa pressió amb

acetilè i un refredament per gas a alta pressió. La càrrega es col.loca a la cambra de

refredament on es fa un buit fins a 0.3 bars. Un empenyador la fa entrar a la cambra d´alta

temperatura per fer la cementació. Després es refreda fins a la temperatura de tremp i

l´empenyador la posa a la cambra de refredament per gas a alta pressió. Aquests forns poden

treballar fins a 1050ºC. Tenen una capacitat de 0.35 m3 permetent càrregues de 500 Kg.

L´aïllament es ceràmic, eliminant el refredament per aigua. A més de la seva aplicació a

cementacions a baixa pressió serveixen per recuits i tremps al buit i nitruració.

Per cementacions profundes, de 2 a 5 mm, es substitueixen els forns de pou per forns multi-

cambra escalfat per gas, compostos per dues cambres d´escalfament i una cambra de

refredament per gas. Treballa amb cremadors recuperatius ceràmics, tubs de flama ceràmics i

tubs radiants de SiC. La primera cambra te un terç més de tubs radiants que la segona. Cada

una de les dues cambres empra gas endotèrmic i gas natural com a gas d´enriquiment.

      3.2.7 Sulfinització

La sulfocarbonitruració, tractament anomenat tambè sulfonitruració, té per objecte incorporar a

la superfície de les peces C, N i S. Per això es submergeixen en un bany de sals líquides, a

base de Cianur i Sulfit de Na, a una temperatura pròxima als 570ºC i temps de tractament entre

1 i 3 h com màxim.

El S baixa molt significativament el coeficient de fregament de la capa sulfocarbonitrurada i

augmenta molt la resistència al desgast i s´evita l´agarrotament. La peça, en superfície,

s´enriqueix en nitrurs, carbonitrurs i sulfurs que produeixen un efecte autolubricant. Hi ha que

advertir que el S aportat als banys en forma combinada, no es troba difós en la capa de nitrurs

i/o carbonitrurs; el S present es troba ocluit en les microporositats de la superfície afectada. Això
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afavoreix el creixement i millora de les propietats tribològiques de les parts actives de les peces

corresponents.

Al igual que les altres formes de nitruració, la Sulfocarbonitruració es un procés de difusió en

fase sòlida regit per les lleis de difusió; es a dir, que la fondària o gruix de la capa es

proporcional al temps de tractament. Les temperatures i temps més usuals son: temperatures

compreses entre 560 i 580ºC i temps comprés entre 2 i 3 h.

Es realitza en un bany de sals de tipus: actius + reductors + de soport.

En la superfície de les peces sulfonitrocarburades, vistes al microscopi, apareix una primera

capa constituida, normalment, per òxids-carburs-nitrurs-sulfurs, que tenen un gruix de 0.05 a

0.10 mm i una segona capa, subjacent a la primera, que es troba formada per abundant C i N,

es de gruix variable i fonda, però que no supera els 0.3 mm. La seva duresa es sensiblement

més baixa que la de la capa blanca.
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4 PROCES MECÀNIC I METAL.LÚRGIC

   4.1 MECANITZACIÓ

Les principals operacions de mecanitzat a realitzar son les següents:

- Tornejar

- Rectificar

- Foradar

- Mandrinar

   4.2 PROCÉS DE FABRICACIÓ INICIAL

Tot seguit es comencen a analitzar les 4 peces esmentades en l´Objectiu del Projecte. Es

realitza disseny de la peça i procés de fabricació a seguir.

      4.2.1 Tubular expulsor
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Aquest element del motlle es el que s´utilitza, en el cas d´aquest tap, per expulsar la peça.

Figura 4.1         Tubular expulsor en 3D

La construcció d´aquesta peça es realitza amb un acer de nitruració 1.8509.

El tubular expulsor, tal com s´observa en el plànol conjunt, llisca sobre la superfície de un altra

peça. Per tant requereix de un TT que previngui el material del desgast i la fatiga.

Segons la ruta de treball el procés de fabricació a realitzar es el següent:

1- Tallar, de la barra en brut, el troç de peça a fabricar.

S´indica en la part destinada a Annexos el Certificat de Qualitat relatiu a aquest acer, CQ001.

2- Desbast inicial.

Amb un excedent entre 3 i 4 mm.

3- Estabilitzat.

La missió d´aquest tractament, també anomenat Recuita d´eliminació o alliberament de

tensions, es eliminar o disminuir el grau de tensions que pot tenir la peça. En aquest cas

introduides per un mecanitzat de desbast.
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Normalment el cicle tèrmic consisteix en un escalfament entre 400 i 600ºC i de 2 a 3 hores a

temperatura i refredament a l´aire, sempre i quan aquestes temperatures no afectin a les

característiques mecàniques i estructura metal.logràfica del material.

4- Bonificat a 1176 MPa ≡ 38 HRC

En l´apartat de Bonificat del subcapítol destinat a Tractaments Tèrmics s´explica tot aquest

procés.

Tant el procés d´Estabilitzat com el de Bonificat figuren en Annexos com a CT001.

5- Acabat de torn (sobremesura).

6- Nitruració iònica.

La Nitruració iònica o per plasma queda explicada en l´apartat corresponent.

 7- Rectificat.

Aquest mecanitzat final es de 0.1 mm.

En el Certificat de Tractament dels Annexos figuren els paràmetres obtinguts en la Nitruració,

CT002.

      4.2.2 Punxó refrigeració

El punxó refrigeració es el que conté el pou de refrigeració, imprescindible per aconseguir un

bon atemperament del interior de la figura.

Per tant es requereix de un material que presenti una excel.lent resistència a la corrosió. En

aquest cas s´aplicarà un acer inoxidable del tipus 1.2083.
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Figura 4.2         Punxó refrigeració en 3D

Si s´observa el plànol de despeçament, en la ruta de treball figura la seqüència de mecanització

i de tractaments tèrmics a realitzar.

1- Tallar de la barra en brut el troç de peça a fabricar.

S´indica en Annexes el Certificat de Qualitat relatiu a aquest acer, CQ002. A més a més aquest
certificat inclou un estudi metal.lúrgic on s´especifica un detall de la microestructura i una
micrografia a diferents augments d´aquest material.

2- Desbast inicial.

3- Estabilitzat.

4- Acabat sobremesura.

5- Mandrinat de l´allotjament per les juntes tòriques.

6- Bonificat a 1845 MPa ≡ 52-54 HRC.

7- Rectificat final de 0.3 mm

En els Certificats de Tractament dels Annexos figuren els paràmetres obtinguts en l´Estabilitzat i
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el Bonificat, CT009 i CT010 respectivament.

      4.2.3 Cilindre hidràulic

El cilindre hidràulic consta de cos i èmbol. S´analitzen separadament cadascun dels elements.

a) Cos cilindre

El cos del cilindre es fabrica amb un acer al mig carboni, les característiques d´aquest es troben

explicades en l´apartat corresponent. L´acer aplicat es un 1.1730.

Com en els altres casos en el plànol de despeçament figura la ruta de treball que tot seguit es

reprodueix.

1- Tallar de la barra en brut el troç de peça a fabricar.

El Certificat de Qualitat es troba en els Annexos, CQ003.

2- Desbast inicial.

3- Acabat sobremesura.

4- Foradat del circuit d´olis i dels allotjaments dels cargols.

5- Mandrinat dels allotjaments de les juntes tòriques.

6- Acabat.

7- Rectificat de 0.2mm

8- Brunyit

Seguidament es situa aquest cos, figura 4.3
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Figura 4.3         Cos del cilindre en 3D

b) Èmbol cilindre

L´èmbol del cilindre, igual que el cos del cilindre, es fabrica amb el mateix tipus d´acer.

Com en els altres casos en el plànol de despeçament figura la ruta de treball que tot seguit es

reprodueix.

1- Tallar de la barra en brut el troç de peça a fabricar. El certificat de qualitat es troba en els
Annexos, CQ004.

2- Desbast inicial.

3- Acabat sobremesura.

4- Roscat del cargol.

5- Acabat.

6- Rectificat de 0.2mm

7- Polit

Com en el cas del cos es realitza un dibuix en tres dimensions de l`èmbol, figura 4.4 de la
pàgina 64.
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Figura 4.4         Èmbol del cilindre en 3D

   4.3 CARACTERISTIQUES MECANIQUES

      4.3.1 Tubular expulsor

Segons el certificat de tractament del procés de nitruració, CT002, s´obté una duresa de 900

HV1 i una fondària de capa de 0.05 a 0.15 mm.

Però un cop analitzades les peces s´observa que a l´ésser les parets bastant primes s´ha

produit una deformació, de 0.4 mm. Per tant s´ha de realitzar un rectificat posterior amb el

conseqüent cost econòmic que això suposa.

En el subcapítol destinat a millora del procés es realitza un altre seqüència d´operacions

encaminada a poder solucionar aquest problema de deformacions o sinó a reduir-ho el màxim

possible.

      4.3.2 Punxó refrigeració

La duresa obtinguda per aquestes peces i per aquest inoxidable es de 54 HRC.

No obstant per millorar el procés es realitza un tractament de sulfinització. Tot això queda

reflectit en el següent subcapítol.
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La decisió d´escollir un tractament termoquímic i, a més a més, de sulfonitrocarburació es que,

com es comentava en la introducció de l´ apartat destinat a aquest element: es necessita d´acer

i TT que resisteixi a la corrosió i ara s´afegeix , observant els plànols conjunt, que presenti una

resistència al desgast i a la fatiga. Segons les característiques del procés de sulfinització, la

resistència al desgast es un dels punts forts d´aquest tractament.

4.3.3 Cilindre hidràulic

En el cas dels elements que formen part dels cilindres hidràulics, cos i èmbol, es necessari

optimitzar la seqüència de fabricació i afegir tractaments tèrmics degut principalment als

següents factors:

• En el rectificat interior dels cossos, els acers que no es troben aliats presenten problemes

amb l´eina (es pot emboçar la mola).

• El conjunt de que s´està parlant ha de presentar una molt bona resistència al desgast i a

la fatiga, característiques que ens aporten els tractaments tèrmics.

• Els acers aliats presenten més bona aptitud pel polit.

En el següent apartat destinat a la millora del procés s´indica quin es el tractament escollit i ,

si s´escau, quin es el material modificat.

   4.4 MILLORA DEL PROCES

      4.4.1 Tubular expulsor

Abans de procedir a realitzar un canvi d´operacions es realitza un anàlisi de variables en procés

per determinar les causes de l ímportant deformació en aquestes peces.

Les conseqüències de la Nitruració son bàsicament per a aquest tipus de peça:

• Generació d´esforços de compressió decreixent cap el nucli.

• Augment en la resistència a la fatiga.

• Augment de volum en tota la peça (0.01 - 0.03 mm mitjos de diàmetre).

Per tant, tal com es comentava en el subcapítol destinat a característiques mecàniques , el poc

gruix que tenim en la punta de la peça es determinant.
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Al refredar la peça es produeix la recuperació de la dilatació. En la zona on el material es troba

col.lapsat de N, aquesta contracció no es possible i es produeix la deformació de la punta del

punxó (abocardament).

Es realitza un altre seqüència de mecanitzat i TT per solucionar el greu problema que se´ns

planteja.

1- Tallar de la barra en brut el troç de peça a fabricar. Segons Certificat de Qualitat 001.

2- Desbast (excedent de 3 a 4 mm).

3- Bonificat a 1176 MPa.

Els resultats obtinguts en aquest tractament es troben en el Certificat de Tractament 003.

4- Desbast (excedent de 1 mm).

5- Estabilitzat.

La composició química després del tractament es troba en el Certificat de Tractament 004.

5- Acabat.

6- Nitrocarburació gasosa (Procés Tenifer).

El Procés Tenifer es una Nitrocarburació realitzada en un bany de sals que combinada amb una

oxidació associada i una impregnació final, proporciona a les peces una capa de compostos

compacta, lleugerament porosa, amb la que s´augmenten les prestacions mecàniques de les

peces i una certa resistència a la corrosió.

Una vegada realitzat aquest seguit de processos i després del TT de Nitrocarburació es detecta

una  deformació de 0.25 mm, que segueix sent inacceptable. Per tant es requerirà de un altre

seguiment i el disseny de un altre procés de mecanitzats i TT per aconseguir l´objectiu de que el

creixement dimensional màxim admissible sigui de 0.10 mm.

Per tant es requereix de un Rectificat final de 0.1mm perque les peces puguin èsser validades i

puguin entrar en servei.

En  Annexos figura el Certificat de Tractament de la Nitrocarburació, CT005. On es destaca una
duresa de 850 HV1 ≡ 65 ÷66 HRC i una fondària de capa de 0.1 mm.
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Tal com es comenta en unes línies més amunt es requereix de un altre seqüència de

mecanització i tractaments tèrmics per arribar a aconseguir o, si més no, apropar-nos a aquest

creixement màxim admissible de 0.10 mm.

Després de l´anàlisi de variables en procés es proposen un seguit d´accions per minimitzar la

deformació.

a) Realització de tractaments a T baixa per evitar la dilatació excessiva.

b) Temps d´exposició al gas curt per reduir la penetració de la capa no útil.

c) Preveure la deformació en el mecanitzat i així s´evitaran mecanitzats posteriors al TT.

d) Material amb mínim coeficient de dilatació.

e) Col.locar un mascle i un anell per fixar la geometria durant el tractament.

f) Portar a terme un altre nitruració.

g) Rectificat posterior al tractament.

Amb la finalitat de reduir al màxim el creixement dimensional admissible es porta a terme un

tractament d´Oxinitrocarburació.

La seqüència es la mateixa que pel tractament de Nitrocarburació.

1- Tallar de la barra en brut la peça a fabricar.

Segons Certificat de Qualitat 001.

2- Desbast (excedent de 3 a 4 mm).

3- Bonificat a 1176 MPa.

Segons Certificat de Tractament 006

4- Desbast (excedent de 1 mm).

5- Estabilitzat.

La composició química després del tractament es troba en el Certificat de Tractament 007.
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6- Acabat.

7- Oxinitrocarburació (Procés Arcor).

En el certificat de tractament corresponent a aquest tractament, CT008, es situa una

micrografia.

El procés emprat en aquesta Oxinitrocarburació es l´anomenat Arcor. Tractament termoquímic

produit en un bany de sals activat amb S, que combinat amb una post-oxidació associada i una

impregnació final, proporciona a les peces una capa de compostos compacta amb certa

porositat en el que es milloren les propietats mecàniques (duresa, resistència al desgast i al

gripatge, bons coeficients de fricció,…), s´augmenta la resistència a la corrosió i proporciona

molt bones propietats tribològiques.

Claus del procés:

• Procés totalment ecològic (sense Cr).

• Minimitza els riscos de deformació per tractament.

• No produeix fragilització per H.

• Pot actuar com substitut de un tractament superficial més recubriment.

• Pot ser combinat amb altres tractaments i/o recubriments.

• Pot actuar com a substitut del Cr dur.

• Pot actuar com a substitut de la Nitruració cianurada.

• Pot actuar com a substitut de la Sulfinització.

• Degut al seu excel.lent rendiment i estabilitat, pot ser aplicat tant sobre curtes com

llargues sèries.

• Degut als seus amplis rangs de T i temps pot ser adaptable a les seves peces.

Al final del procés s´ha aconseguit arribar al creixement dimensional màxim admissible de 0.10

mm.
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      4.4.2 Punxó refrigeració

Tal com es comenta anteriorment, per millorar  la resistència a la fatiga i al desgast d´aquestes

peces, s´afegeix un tractament de sulfinització. Per tant la seqüència complerta serà la següent:

1- Tallar de la barra en brut el troç de peça a fabricar.

2- Desbast inicial.

3- Estabilitzat.

En el Certificat de Tractament 011 es troba la composició química després del tractament.

4- Acabat sobremesura.

5- Mandrinat de l´allotjament per les juntes tòriques.

6- Bonificat.

Un cop realitzat el Tractament la duresa obtinguda es de 53 HRC. Veure CT 012.

7- Rectificat de 0.3mm.

8- Tractament de sulfinització. Veure Certificat de Tractament, CT013

      4.4.3 Cilindre hidràulic

Per millorar el procés de fabricació, tant del cos com de l´èmbol, es decideix realitzar un

tractament tèrmic de cementació. Per tant l´acer a aplicar en aquesta optimització de la

seqüència es un acer de cementació 1.5732. Les característiques d´aquest es troben indicades

en l´apartat corresponent.

Tot seguit s´indica la seqüència a realitzar pels dos elements que composen el cilindre.

a) Cos cilindre

Com en els altres casos en el plànol de despeçament figura la ruta de treball que tot seguit es

reprodueix.

1- Tallar de la barra en brut el troç de peça a fabricar.
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El Certificat de Qualitat es troba en els Annexos, CQ005.

2- Desbast inicial.

3- Acabat sobremesura.

4- Foradat del circuit d´olis i dels allotjaments dels cargols.

5- Mandrinat dels allotjaments de les juntes tòriques.

6- Cementació gasosa. Veure CT014.

7- Rectificat de 0.2mm

8- Brunyit.

b) Èmbol cilindre

L´èmbol del cilindre, igual que el cos del cilindre, es fabrica amb el mateix tipus d´acer.

Com en els altres casos en el plànol de despeçament figura la ruta de treball que tot seguit es

reprodueix.

1- Tallar de la barra en brut el troç de peça a fabricar.

El certificat de qualitat es troba en els Annexes, CQ006

2- Desbast inicial.

3- Acabat sobremesura.

4- Roscat del cargol.

5- Cementació gasosa. Veure CT015.

6- Rectificat de 0.2mm

7- Polit

Tant per l´èmbol com pel cos s´obtenen unes dureses de 64 i 62 HRC respectivament amb un

gruix de capa de 1 mm.

Per aquests valors i observades les característiques funcionals i de disseny de la peça la
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seqüència de procés es correcta.

5 CONCLUSIONS

En aquest subcapítol es realitza un anàlisi final de tot aquest procés per optimitzar un seguit

d´elements en un motlle per injecció de termoplàstics.

Si es comença analitzan el tubular expulsor es poden extreure les següents conclusions:

1. Degut a que es una peça que requereix de una resistència al desgast i a la fatiga

elevades, s´utilitza un acer de nitruració ja que serà sotmesa a un procés de tractament

tèrmic de nitruració.

2. El fet de realitzar un TT de Nitruració iònica es degut a un seguit d´aspectes positius

d´aquest procés:

• Tractament més eficient tècnicament i econòmicament parlant (Temps de

tractament més curts, Temperatures de procés més baixes que altres

nitruracions i major eficiència energètica).

• Mínima distorsió dimensional i òptim acabat final.

• Procés no contaminant.

      3.  Però un cop tractades aquestes peces es detecta una deformació de 0.4 mm,

              inacceptable. Es preveu un creixement dimensional màxim admissible de 0.10 mm.

              Per tant  s´ha de seguir treballant per evitar aquesta deformació tant crítica.

       4.  Es reorganitza la seqüència de mecanització i de tractaments tèrmics, i es canvia el

              tractament termoquímic.

       5.   Es decideix realitzar una Nitrocarburació gasosa (Procés Tenifer) per diversos motius:

• Elevada duresa i tenacitat de la capa tractada. Això evita el desprendiment de

material i el desconxament superficial de peces que generalment treballen a

fatiga.

• Procés econòmicament més rentable que els de Nitruració iònica (Menor

temps de tractament i major automatització del procés).
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      6. Un cop realitzat aquest tractament s´observa una millora en el creixement

             dimensional màxim, però es segueix estant per sobre del 0.10 mm. Ara la distorsió

             es de 0.25 mm.

      7.  Per aconseguir baixar aquesta deformació es canvia el tractament de nitrocarburació

            per un d´Oxinitrocarburació (Procés Arcor). Les raons per haver escollit aquest

            tractament son principalment les següents:

• Reducció de temps de tractament.

• Prevenció dels fenòmens de distorsió en les peces molt compromeses.

• Degut a la utilització de la tecnologia CLIN, un respecte pel medi ambient.

      8.  Finalitzat aquesta darrera seqüència es pot afirmar que s´ha conseguit arribar als

              0.10 mm de distorsió màxima acceptable.

Seguidament s´analitza el punxó de refrigeració:

      1. Es un tipus d´element que requereix de resistència a la corrosió, al desgast i a la

           fatiga. Es va aplicar un acer inoxidable martensític i es va realitzar un tractament de

           bonificat.

      2. Però al finalitzar aquest procés i al transcórrer cert temps s´observa que aquestes

           peces es gripen. Es decideix realitzar una Sulfinització.

      3. La Sulfinització es un tractament termoquímic que es caracteritza per aquestes dues

           avantatges:

• Procés que afavoreix la lubricació, resistència al desgast i evita

l´agarrotament.

• La polidifusió dels diferents compostos químics que afavoreixen el

tractament presenten un efecte autopropagant, això implica que la peça o

peces sempre tindran la mateixa duresa i resistència al desgast.

       4.  Aplicant un tractament termoquímic s´evita que les peces es gripin.
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El penúltim element a extreure conclusions es el cos del cilindre.

      1.   Inicialment es va aplicar un acer no aliat, però es va comprovar ràpidament que en el

             rectificat intern la mola s´emboça.

      2.   Es decideix realitzar un tractament de cementació, el que suposa modificar l´acer no aliat

            per un aliat (de cementació). Amb aquest canvi de material i l´aplicació de una

           cementació gasosa el problema queda solucionat.

Per finalitzar aquest subcapítol es realitza el mateix amb l´altre element del cilindre, l´èmbol.

      1. Inicialment es va aplicar un acer no aliat, però es va comprovar que presentava

           molts problemes en l´operació de pulit.

      2. Es decideix realitzar un tractament de cementació, el que suposa modificar l´acer

            no aliat per un aliat (de cementació). Amb aquest canvi de material i l´aplicació de

            una cementació gasosa el problema queda solucionat.
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6 RELACIO DE NORMES I REGLAMENTS

Respecte aquest subcapítol s´han de distingir un seguit de parts.

Les diferents normes relacionades amb els materials a emprar es troben en els Annexes en la

taula d´especificació d´acers. On existeix per a cada acer utilitzat en el projecte la seva definició

segons Norma:

• W-Nr (Alemanya)

• DIN (Alemanya)

• UNE

• AISI (USA)

Els controls de inspecció del subministre dels diferents materials es troben sotmesos a la Norma

DIN 50.049-2.2.

Les Normes relativa a dureses i a la conversió de dureses es la DIN 50150.

Les empreses de Tractaments Tèrmics es troben sotmeses al Real Decret 769/1999 (Disposició

d´aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE relativa als equips de

pressió).

A més a més tot el procés de realització dels Tractaments Tèrmics, així com el de disseny i

fabricació dels motlles es gestionen qualitativament mitjançant la Norma ISO 9000:2000 i

mediambientalment per la Norma ISO 14001.

Per finalitzar es comenta que en l´annex destinat a impacte ambiental es troben algunes de les

directrius europees més importants relacionades amb el sector metal.lúrgic.
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Les voies de l ínnovation dans la métallurgie

- TRATAMIENTOS TERMICOS (OCTUBRE - NOVIEMBRE 2000) (Nº 62)

- METALURGIA Y ELECTRICIDAD (Núm. 768) (Junio 2004)

- OVAKO STEEL (RAPPORT TECHNIQUE 1 / 1999)

- Apunts de METALLS I ALIATGES de la titulació d´Enginyeria de Materials  ETSEIB (Curs

2002-03) J. Tartera

- Apunts de TECNOLOGIA DE SUPERFICIES de la titulació d´Enginyeria de Materials. ETSEIB

(Curs 2003-04) A. Herrero

- Apunts de TECNOLOGIA METAL.LÚRGICA de la titulació d´Enginyeria de Materials. ETSEIB

(Curs 2003-04) A. Herrero

http://www.tscatalunya.com
http://www.hef-nitruration.com
http://www.metalia.es


Optimització de tractaments tèrmics en elements de un  motlle de  injecció de  termoplàstic s 79



80         Optimitazció de tractaments tèrmics en elements de un motlle de  injecció de termoplàstics

8 AGRAÏMENTS

• A l´Escola Tècnica Superior d´Enginyers Industrials de Barcelona, en especial als

integrants de la titulació d´Enginyeria de Materials, i a la Facultat de Física i Química de la

UB, per donar-me més coneixements en el camp dels Materials, les seves aplicacions i

els seus processos de fabricació.

• A l´empresa Moldes Vimol, per tots aquests anys de desenvolupament professional i per

ensenyar-me tant en el camp dels motlles.

• A un seguit d´empreses subministradores d´acers com: Uddelholm, Stahlmol i Novacer i

altres de Tractaments Tèrmics: Vacutrem, Lloyd, Tècniques de Superfície Catalunya i TT

Carreras.

•  Als companys i amics de la carrera per tots aquells moments de preparació de treballs,

d´examens i ,també, dels petits moments (però molt agraïts) de descans.

•  Al meu pare, per lliurar-me els seus amplis coneixements en Tractaments Tèrmics,

Mecànica i Motlles.


