
KLUCZOWE CECHY I ZASTOSOWANIA
Główne cechy i właściwe zastosowania powłok serii 
Apticote 450 są następujące:

 • Wysoka odporność na 
zużycie
 • Niskie tarcie
 • Gładkie, równomierne 
pokrycie
 • Doskonała ochrona 
przed zatarciem i 
zapieczeniem
 • Zakres grubości 5–20 μm
 • Doskonała estetyka
 • Odpowiednia twardoś

 • Dobra nośność
 • Narzędzia do form
 • Złącza i mocowania
 • Wyłączniki
 • Gniazda zaworów i 
łożyska pomp
 • Narzędzia maszynowe
 • Formy medyczne
 • Tuleje cylindrowe
 • Sprzęgła i wypusty
 • Trzpienie obrotowe

KOMPOZY T  
NIKLOWO-POLIMEROWY
Opracowana w laboratorium tribologicznym firmy Poeton powłoka Apticote 450 to śliska powłoka 
kompozytowa na bazie niklu/PTFE, która znacząco przewyższa konkurencyjne rozwiązania. Rozmiar 
cząsteczki PTFE został zmniejszony poniżej mikrona w celu zapewnienia optymalnej zawartości 
procentowej i równomiernego rozkładu, co zapewnia najniższy współczynnik tarcia bez utraty spójności 
i twardości powłoki.
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WSPÓŁCZYNNIK TARCIA
KONFIGURACJA DO PRÓBY TRZPIEŃ-TARCZA
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WSPÓŁCZYNNIK ZUŻYCIA ADHEZYJNEGO
KONFIGURACJA DO PRÓBY TRZPIEŃ-TARCZA — OBCIĄŻENIE 10 N

Po nałożeniu powłoka Apticote 450 ma twardość 
170–200 Hv, która wzrasta do 290–320 Hv po obróbce 
cieplnej w temperaturze 300°C. Jej zaletą jest nośność 
wyższa niż w konkurencyjnych powłokach Ni/PTFE.

TWARDOŚĆ

Powłoka Apticote 450 doskonale zapobiega zatarciom 
w przypadku mocowania lub ślizgania się części ze stali 
nierdzewnej lub tytanu. W przypadku wewnętrznych lub 
zewnętrznych gwintów śrub pokrycie jest dokładne i 
równomierne.

OCHRONA PRZED ZATARCIEM I JEDNOLITOŚĆ

Powłoka Apticote 450 jest nie tylko śliska, ale także 
wykazuje niskie zużycie ślizgowe. Podczas prób 
laboratoryjnych, przy obciążeniu 10 N na trzpieniu ze 
stali hartowanej, powłoka Apticote 450 wykazywała 
zużycie na poziomie 1/10 zużycia standardowej powłoki 
Ni/PTFE. Po obróbce cieplnej zużycie zmniejsza 
się jeszcze 5-krotnie. Dzięki większej nośności przy 
obciążeniu 30 N powłoka Apticote 450 jest 40-krotnie 
lepsza niż standardowe powłoki Ni/PTFE. Powłoka 
Apticote 450 gwarantuje ponadto niektóre właściwości 
ochrony przed przywieraniem, w szczególności w 
temperaturze około 250°C, w której konwencjonalne 
powłoki polimerowe zaczynają mięknąć i spalać się.

ZUŻYCIE ŚLIZGOWE

Niemal doskonałe odtworzenie formy gwintu.

Jednolite pokrycie z uwzględnieniem rogów, form 
gwintów i otworów.

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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