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Dotyczy ; wykonanie powłoki eksploatacyjnej na powierzchnie Ø240n6 i 239,5k6 metodą 
tamponowana (brush plating) – zamówienie nr Z134/01128/2017/D200 z dn. 28.08.2017 r.

Na podstawie zamówienie nr Z134/01128/2017/D200 z dn.28.08.2017 r., dokumentacji 
technicznej oraz uzgodnień z przedstawicielem technicznym Zleceniodawcy, deklarujemy 
wykonanie z należytą starannością  i dokładnością powłoki eksploatacyjnej z nickel high 
speed LHE na powierzchnie czopów ;  Ø240n6 i 239,5k6  jarzma (F11.708-04.04.001) 
rys. nr 297-008634-J  w ilości szt.2 . Powłoki z niklu twardego (nickel high speed LHE)  
wykonano metodą  selektywnego nakładania powłok galwanicznych  tzw. metodą  
tamponowania (brush plating). Powłoki z niklu twardego szlifowano na wymiary zawarte 
w tabeli poniżej.

Wymiar (mm) 
rysunkowy 

Jarzmo I - wymiar po
regeneracji (mm)

Jarzmo II - wymiar po 
regeneracji (mm)

1. Ø240n6 Ø240,04 Ø240,05
2. Ø239,5k6 Ø239,52 Ø239,52

Szlifowanie.  Błędy odchyłek położenia zawierały się w przedziale 0,01mm÷ 0,02mm.
 Atest materiałowy Nikel high Speed udostępniamy na życzenie klienta.  
 Resurs udziela 12-sto miesięcznej gwarancji na połączenie nałożonej powłoki z nickel high 
speed LHE  z materiałem rodzimym czopów w jarzmach.
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Wykonywanie  powłok   
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Spawanie metodami:
 TIG
 MIG / MAG
 elektrodą
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 laserem Nd:YAG
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