
ANODOWANIE
Apticote 300 obejmuje szereg procesów anodowania, w tym anodowanie twarde, siarkowe, chromowe, 
w kwasie winowym i siarkowym oraz w kwasie borowym i siarkowym. Każdy z tych procesów ma własne, 
unikatowe zalety, którymi są np. maksymalna twardość, optymalna odporność na korozję i minimalny 
wpływ na wytrzymałość zmęczeniową.

Anodowanie to proces elektrolitycznej obróbki stopów 
aluminium, który przekształca warstwę wierzchnią 
w tlenek aluminium. W kąpieli kwasowej obrabiany 
element staje się anodą, do której ściśle regulowane 
napięcie prądu stałego jest przykładane przy użyciu 
różnych katod metalowych.

Anodowanie twarde różni się od anodowania siarkowego 
i chromowego tym, że elektrolit jest chłodzony. Dzięki 
temu termodynamika umożliwia wytworzenie znacznie 
grubszej i twardszej powłoki, która zapewnia odporność 
na ścieranie i ochronę przed korozją.

KLUCZOWE CECHY I ZASTOSOWANIA
Apticote 300 exhibits a wide range of complementary 
properties and application uses, such as:

 • Wysoka twardość
 • Bardzo niskie zużycie
 • Doskonała ochrona 
przed korozją
 • Dokładna grubość 
powłoki
 • Równomierne pokrycie
 • Doskonała przyczepność 
farby
 • Powlekanie wielu 
stopów aluminium
 • Możliwość barwienia na 
czarno lub na czerwono

 • Koła zębate i koła 
pasowe
 • Bloki zaworów
 • Hydraulika
 • Pneumatyka
 • Tłoki
 • Zawiasy
 • Złącza obrotowe
 • Końcówki drążków
 • Zsuwnie żywności
 • Dysze i zwężki 
Venturiego

APTICOTE 300 OPTIONS

Apticote 300N Maksymalna twardość i odporność na ścieranie

Wyższa wytrzymałość zmęczeniowa

Połączenie maksymalnej wytrzymałości 
zmęczeniowej i ochrony przed korozją

Największa grubość powłoki

Maksymalna uniwersalność

Właściwości antykorozyjne

Zastępowanie chromem

Apticote 300W

Apticote 300A/D

Apticote 300M

Apticote 300SU

Apticote 300CR

Apticote 300TSA
Poniższy schemat przedstawia sposób, w jaki proces 
anodowania powoduje równy przyrost warstwy tlenku 
aluminium od wewnątrz i od zewnątrz.

PRZYROST TLENKU ALUMINIUM

Anodowanie wytwarza strukturę kolumnową. W celu 
zapewnienia maksymalnej ochrony warstwy anodowane 
są zwykle uszczelniane natychmiast po zakończeniu 
głównego procesu powlekania. Wypełnienie kolumn 
uniemożliwia dostęp do podłoża. Do uszczelnienia 
można używać np. gorącej wody, octanu niklu i 
dichromianu (tylko do zastosowań lotniczych). Możliwe 
jest także dodawanie do warstw polimerów (zob. karty 
informacyjne Apticote 350/355).

USZCZELNIENIE DETALU

Powierzchnia pierwotna

Warstwa anodowana

Przyrost 50% od wewnątrz,  
50% od zewnątrz

Przyrost od wewnątrz

Przyrost od zewnątrz

Podłoże

Disclaimer
The information contained in this leaflet is intended for guidance. Whilst every effort is made 
to understand the environment in which the coating is designed to work, success can only be 
determined by trials and in-service testing.
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Grubość ścianki 
komórki

Zgład warstwy anodowej pokazujący porowatość komórek

Rozmiar komórki

Średnica porów

Warstwa barierowa

Aluminium


