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Wszystkie nasze wyroby w standardzie poddajemy obróbce Zerotemp

Zerotemp jest unikalną kombinacją obróbki w niskiej temperaturze (ok. -150 ºC), a następnie w kąpieli 
azotującej.

• Wydłużona żywotność
• Warstwa azotku nie kruszy się i nie łuszczy, przenika detal na głębokość 0,0007 mm
• Obróbka w niskich temperaturach jest zalecana dla konwencjonalnych stempli, zapewniając jednolitą twardość 
• Wysoka odporność na ścieranie
• Odporność na korozję

OPIS PROCESU 
KROK 1 – Materiał zostaje poddany hartowaniu kriogenicznemu, które polega na stopniowym zmniejszaniu 
temperatury, aż do osiągnięcia - 300°F. Dzięki temu procesowi uzyskujemy znacznie wyższą trwałość narzędzi, niż 
w przypadku tradycyjnych metod hartowania.
KROK 2 – Części zostają poazotowane w kąpieli co nadaje ich powierzchni niespotykaną odporność na ścieranie 
i korozję.

OPIS TECHNOLOGICZNY
Zerotemp to unikalna kombinacja głębokiej obróbki kriogenicznej z kąpielą solną wywołująca reakcje powierzchniową. 
Części najpierw są hartowane do 60-63 HRC dla M-2 i 63-65 HRC dla stali proszkowej. 

FAZA 1 – Stopniowe obniżanie temperatury
Po stopniowym obniżaniu temperatury do - 300°F szczątkowy austenit staje się niestabilny, zaczyna się 
kompletna przemiana do twardego martenzytu. Stempel doprowadzany jest powoli do temperatury otoczenia, aby 
zminimalizować odkształcanie termiczne.

FAZA 2 – reakcja powierzchniowa. 
W tej części nowo powstały martenzyt zostaje zahartowany. Części zostają zanurzone w kąpieli solnej, podczas 
której zachodzi reakcja powierzchniowa. Atomy międzywęzłowe przenikają do zewnętrznej warstwy materiału, a 
następnie reagują z atomami pochodzącymi z roztworu. W rezultacie produkty Porter Zerotemp uzyskują do 10 
razy dłuższą trwałość.

Zerotemp is a exclusive combination of deep cryogenic treatment (150 ºC degrees below zero), and then a 
nitride salt bath treatment

• Increased wear life
• No embrittlement or external layer to chip  or peel since the nitride coating penetrates the part approximately   
  0.0007
• Cryogenically treated part is superior to a conventional punch, offering uniform hardness. Soft retained 
  austenite is transformed to hard martensite.
• Resistance to galling
• Corrosion resistant

STEP 1: Temperature is gradually lowered all the way down to below -300F a DEEP Cryogenic Treatment, far 
more durable than commonly found shallow treatments. 

STEP 2: Parts are submerged in a salt bath where a surface reactions takes place. The molecular structure 
actually changes, creating phenomenal wear resistance up to 10 TIMES LONGER punch life. 

HOW IT WORKS
Zerotemp is a unique combination of deep cryogenics treatment (lowered all the way down to below -300°F), 
and then a salt bath treatment which causes a surface reaction. Components are first hardened and tempered to 
Rc 60-63 for M-2 and Rc 63-65 for PS steel. 

STAGE 1 - GRADUAL LOWERING
A gradual lowering of temperature to below -300°F. After holding this temperature, stabilized soft retained 
austentite becomes unstable, and a complete transformation to hard martensite takes place. The punch is slowly 
returned to ambient temperature to minimize thermal strain. 

STAGE 2 - SURFACE REACTION
Here the newly tranformed martensite is tempered. Then, the parts are treated in a salt bath where a surface 
reaction takes place: the infusion of interstitial atoms into the outer layers of the tool, reacting with solute atoms 
to form extremely fine particles called „interstitial precipitates.” The resulting Porter Zerotemp treated tool will last 
up to 10 times longer! 

Obróbka termiczna Zerotemp
Zerotemp heat treatment
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