
NATRYSK PLA ZMOWY

Seria powłok natryskiwanych termicznie Apticote 800 to wysoce wydajne powłoki ceramiczne, 
cermetalowe i metalowe, które mogą być stosowane na szerokiej gamie stopów stali, tytanu, aluminium 
i miedzi, a także na niektórych podłożach niemetalowych.

Bogato wyposażone laboratorium, wysokiej jakości 
metalografia, analiza obrazu i mikroskopy optyczne 
zapewniają specjalistyczne wsparcie. Dzięki nim 
uzyskaliśmy nasze formalne zatwierdzenia NADCAP, BSI 
i inne aprobaty branżowe.

KRYTERIA KONTROLI

Firma Poeton oferuje nowoczesne urządzenia do 
natrysku plazmowego. W procesach tych wykorzystuje 
się natryski plazmowe, łuki elektryczne i dużą energię 
ze wsparciem zaawansowanego, sterowanego 
komputerowo robota 5-osiowego.
Firma Poeton szczyci się doświadczonym i 
wysoce wykwalifikowanym zespołem ds. natrysku 
termicznego oraz możliwościami obsługi najbardziej  
zaawansowanych i precyzyjnych maskowań i narzędzi.

ZROBOTYZOWANY SYSTEM NATRYSKU 
PLAZMOWEGO MULTICOAT®
Firma Poeton Industries zainstalowała zrobotyzowany 
system natrysku plazmowego TriplexPro™- 210, 
który zapewnia najwyższe parametry natrysku. Tej 
najnowocześniejszej konstrukcji nie można stosować na 
innych pistoletach do natrysku termicznego i wyznacza 
one nowe standardy projektowania efektywnych, 
wydajnych, ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań.
System MultiCoat® umożliwia jednoczesne sterowanie 
maksymalnie czterema procesami natrysku termicznego 
z jednej konsoli. Dzięki zaawansowanym funkcjom 
przetwarzania, ustalania trendów i raportowania 
system MultiCoat® oferuje doskonałe parametry 
użytkowe i przydatność we wszystkich operacjach 
natryskiwania, od działań w zakresie B+R do produkcji 
wysokonakładowej.

ZASTOSOWANIA

CERAMIKA

Tlenek glinu, tlenek 
chromu, ditlenek tytanu i 

mieszaniny

Odporność na zużycie i ścieranie wałów 
korbowych, pomp, tłoczysk, elementów 

tekstylnych, uszczelnień i gniazd zaworów

MATERIAŁY ŚCIERNE

Aluminium/grafit, 
aluminium/poliester, Ni/

Cr/azotek boru
Kontrolowane osadzanie na elementach, 

takich jak łopatki i kierownice turbin

ELEMENTY CERMETALOWE

Wolfram, karbid/Co
Niezwykle duża odporność na obciążenia 

dynamiczne i zużycie w łopatkach sprężarek, 
prowadnicach klap, tokarkach kłowych, 

kabestanach i uszczelnieniach

METALE I STOPY

Mieszanina molibdenowa

Niski współczynnik tarcia i odporność na 
zużycie w korpusach zaworów, widełkach 

przesuwnych, stożkach kół zębatych, 
tłoczyskach i podkładkach oporowych

Ditlenek cyrkonu 
(stabilizowany tlenkiem 

itru)

Chrom, karbid/Ni/Cr

Miedź i nikiel, brąz 
aluminiowy, Mo/Ni/Al, 

nikiel i aluminium

Bariery termiczne i izolacja nasad 
tłoków, płyt kratowych, wydechów itd.

Niezrównana odporność na korozję 
suwaków/nurników, wrót śluz, żurawi, 

drzwi załadunkowych statków itd.

Regeneracja i naprawa wałów 
lub zużytych elementów, a także 
powierzchnie odporne na korozję

TYPY NATRYSKIWANIA TERMICZNEGO
 • Natryskiwanie plazmowe (pistolety 1- i 3-katodowe)
 • Natryskiwanie HVOF (paliwo gazowe i ciekłe)
 • Natryskiwanie płomieniowe z proszkiem
 • Natryskiwanie płomieniowe z drutem

 • Piasty wirników
 • Pierścienie uszczelniające
 • Gniazda uszczelek
 • Pierścienie tłoków
 • Elementy obrotowe
 • Obudowy sprężarek

 • Pierścienie nośne
 • Płyty pomp
 • Osłony termiczne
 • Instalacje napędowe
 • Rury wydechowe

System natrysku termicznego Multicoat ®

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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