
CHROMOWANIE  TWARDE
Apticote 100 to proces powlekania elektrolitycznego w niskiej temperaturze, który powoduje 
powstawanie powłoki ochronnej na różnych materiałach bazowych, wytwarzając odporną na zużycie 
powierzchnię o niskim współczynniku tarcia.

Przewyższa konwencjonalne chromowanie twarde pod 
względem odporności na zużycie, korozję i ścieranie, 
może być stosowany przy użyciu unikatowej metody 
chromowania precyzyjnego firmy Poeton, co zapewnia 
większą twardość powłoki. W wielu przypadkach 
eliminuje to konieczność szlifowania końcowego, które 
może zmniejszać twardość i przyczepność do podłoża. 
To z kolei prowadzi do skrócenia procesu produkcji i 
eliminuje straty na brakach szlifowania.

Kontrola procesu ma kluczowe znaczenie. Utrzymanie 
optymalnego składu chemicznego kąpieli i zarządzanie 
gęstością prądu zapobiegają wżerom korozyjnym i 
mięknięciu. Wadom, które ograniczają odporność na 
zużycie, korozji wżerowej - uniemożliwiają szlifowanie 
oraz które utrudniają pracę wielu wykonawców 
chromowania twardego.

DLACZEGO APTICOTE 100 JEST NAJLEPSZYM 
PROCESEM CHROMOWANIA TWARDEGO?
 • Sterowane komputerowo zasilacze — w pełni 
programowalne
 • Dokładnie dostosowany skład chemiczny elektrolitu i 
temperatura kąpieli
 • Konstrukcja anody na zamówienie
 • Specjalistyczne narzędzia, ograniczenie do minimum 
osadów na krawędziach i możliwość „precyzyjnego” 
powlekania
 • Monitorowane i kontrolowane osadzanie żelaza i 
chromu trójwartościowego
 • Profesjonalne wsparcie laboratoryjne
 • Przeszkoleni i wysoce wykwalifikowani operatorzy
 • Rygorystyczna kontrola środowiska pracy

KLUCZOWE CECHY
 • Wyjątkowa twardość (1000 Hv)
 • Niski współczynnik tarcia (0,05, przy naoliwieniu)
 • Doskonała odporność na ścieranie
 • Precyzyjne powlekanie (75 mikronów)
 • Brak szlifowania końcowego
 • Odporność na korozję
 • Niskie zużycie adhezyjne
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WSPÓŁCZYNNIK ZUŻYCIA ADHEZYJNEGO
PRÓBA TWARDOŚCI Z WYKORZYSTANIEM KULKI STALOWEJ I TARCZY

Proces Apticote 100 zapewnia bardzo wysoką 
odporność na zużycie ślizgowe metal-metal — jest 
ono 200-krotnie mniejsze niż w przypadku stali 
hartowanych, hartowanych indukcyjnie, nawęglanych 
lub azotowanych oraz 5-krotnie lepsze niż w przypadku 
konwencjonalnego chromowania twardego.

DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE ADHEZYJNE

Proces Apticote 100 zapewnia doskonałą odporność na 
ścieranie nawet przy wysokich naprężeniach stykowych 
i bardzo niskie zużycie. Jego wartość jest wielokrotnie 
lepsza niż w przypadku zwykłego chromu twardego, 
stali hartowanej lub bezprądowego powlekania niklem 
w zastosowaniach o wysokim współczynniku tarcia, 
takich jak tekstylia, papier i produkty żywnościowe. 
Doskonale reaguje na honowanie, a sieć drobnych 
pęknięć zapewnia doskonałe trzymanie środków 
smarnych i zapobiega zacieraniu.

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

Proces Apticote 100 wytwarza bardzo niskie tarcie 
w kontakcie z polimerami, węglami i grafitem, dzięki 
czemu jest doskonały do zastosowań w tekstyliach i na 
powierzchniach uszczelniających. Ponadto zapewnia 
niskie tarcie w kontakcie ze stalami hartowanymi, 
brązami i innymi powierzchniami poddawanymi obróbce 
powierzchniowej (np. stali azotowanej), dzięki czemu 
jest doskonałą powłoką dla wału łożyska promieniowego 
zarówno w wersji smarowanej, jak i suchej.

NISKIE TARCIE

Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają charakter pomocniczy. Choć podjęto wszelkie 
starania w celu ustalenia parametrów planowanego środowiska pracy powłoki, optymalne 
parametry można wyznaczyć na podstawie prób i testów eksploatacyjnych.
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