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TECAPET (PET)

TECADUR PET (PET)

TECAMID 6/66 (PA 6/66)TECAFORM AH (POM-C)

TECAFORM AD (POM-H) TECAST (PA 6 G)

TECARIM (PA 6 G)TECAMID 11/12 (PA 11/12)TECARAN ABS (ABS) TECAPRO MT (PP)

TECAFINE PE (PE)

TECANYL (PPE)

Przegląd tworzyw sztucznych

Temperatura użytkowa dł.

Temperatura zeszklenia

Moduł elastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Temperatura użytkowa dł.

Temperatura zeszklenia

Moduł elastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Temperatura użytkowa dł.

Temperatura zeszklenia

Moduł elastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Temperatura użytkowa dł.

Temperatura zeszklenia

Moduł elastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Wzmocnienie włóknem

Zmodyf. właść. ślizgowe

Przewodzący elektrycznie

Wykrywalny

Technika medyczne

Przemysł spożywczy

Wzmocnienie włóknem

Zmodyf. właść. ślizgowe

Przewodzący elektrycznie

Wykrywalny

Technika medyczne

Przemysł spożywczy

Wzmocnienie włóknem

Zmodyf. właść. ślizgowe

Przewodzący elektrycznie

Wykrywalny

Technika medyczne

Przemysł spożywczy

Wzmocnienie włóknem

Zmodyf. właść. ślizgowe

Przewodzący elektrycznie

Wykrywalny

Technika medyczne

Przemysł spożywczy

Modyfikacje

10 – 180 mm

8 – 100 mm

)str. 24

Modyfikacje

3 – 250 mm

5 – 150 mm

20 – 505 mm )str. 18

Modyfikacje

50 – 800 mm

8 – 200 mm

50 – 600 mm )str. 22

Modyfikacje

10 – 200 mm

5 – 100 mm

)str. 13

Temperatura użytkowa dł.

Temperatura zeszklenia

Moduł elastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Temperatura użytkowa dł.

Temperatura zeszklenia

Moduł elastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Temperatura użytkowa dł.

Temperatura zeszklenia

Moduł elastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Temperatura użytkowa dł.

Temperatura zeszklenia

Moduł elastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Temperatura użytkowa dł.

Temperatura zeszklenia

Moduł elastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Temperatura użytkowa dł.

Temperatura zeszklenia 

Moduł elastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Temperatura użytkowa dł.

Temperatura zeszklenia

Moduł elastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Temperatura użytkowa dł.

Temperatura zeszklenia

Moduł elastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Półwyroby

Półwyroby

Modyfikacje

Półwyroby

Modyfikacje

Półwyroby

Półwyroby

Modyfikacje

Półwyroby

Modyfikacje

PółwyrobyPółwyroby

Modyfikacje

Półwyroby

Modyfikacje

Półwyroby

Modyfikacje

Półwyroby

Modyfikacje

Półwyroby

Wzmocnienie włóknem

Zmodyf. właść. ślizgowe

Przewodzący elektrycznie

Wykrywalny

Technika medyczne

Przemysł spożywczy

10 – 180 mm

8 – 100 mm

)str. 24

Wzmocnienie włóknem

Zmodyf. właść. ślizgowe

Przewodzący elektrycznie

Wykrywalny

Technika medyczne

Przemysł spożywczy

4 – 250 mm

5 – 100 mm

25 – 300 mm )str. 20

Wzmocnienie włóknem

Zmodyf. właść. ślizgowe

Przewodzący elektrycznie

Wykrywalny

Technika medyczne

Przemysł spożywczy

3 – 250 mm

5 – 150 mm

20 – 505 mm )str. 18

Wzmocnienie włóknem

Zmodyf. właść. ślizgowe

Przewodzący elektrycznie

Wykrywalny

Technika medyczne

Przemysł spożywczy

50 – 800 mm

8 – 200 mm

50 – 600 mm )str. 22

Wzmocnienie włóknem

Zmodyf. właść. ślizgowe

Przewodzący elektrycznie

Wykrywalny

Technika medyczne

Przemysł spożywczy

4 – 250 mm

5 – 100 mm

25 – 300 mm )str. 20

Wzmocnienie włóknem

Zmodyf. właść. ślizgowe

Przewodzący elektrycznie

Wykrywalny

Technika medyczne

Przemysł spożywczy

10 – 200 mm

5 – 100 mm

)str. 12

Wzmocnienie włóknem

Zmodyf. właść. ślizgowe

Przewodzący elektrycznie

Wykrywalny

Technika medyczne

Przemysł spożywczy

10 – 200 mm

5 – 100 mm

)str. 16

Wzmocnienie włóknem

Zmodyf. właść. ślizgowe

Przewodzący elektrycznie

Wykrywalny

Technika medyczne

Przemysł spożywczy

10 – 200 mm

5 – 100 mm

)str. 14
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TECANAT (PC)

TECAFLON PTFE (PTFE)

TECAFLON PVDF (PVDF) 

TECASON S (PSU)

TECASON P (PPSU)

TECAPEI (PEI)

TECAPEEK (PEEK)

TECATRON (PPS) TECATOR (PAI)

TECASINT (PI)

Temperatura użytkowa dł.

Temperatura zeszklenia

Moduł elastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Temperatura użytkowa dł.

Temperatura zeszklenia

Moduł elastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Temperatura użytkowa dł.

Temperatura zeszklenia

Moduł elastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Temperatura użytkowa dł.

Temperatura zeszklenia

Moduł elastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Temperatura użytkowa dł.

Temperatura zeszklenia

Moduł elastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Temperatura użytkowa dł.

Temperatura zeszklenia

Moduł elastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Temperatura użytkowa dł.

Temperatura zeszklenia

Moduł elastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Temperatura użytkowa dł.

Temperatura zeszklenia

Moduł elastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Temperatura użytkowa dł.

Temperatura zeszklenia

Moduł elastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Temperatura użytkowa dł.

Temperatura zeszklenia

Moduł elastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Półwyroby

Modyfikacje

Wzmocnienie włóknem

Zmodyf. właść. ślizgowe

Przewodzący elektrycznie

Wykrywalny

Technika medyczne

Przemysł spożywczy

3 – 250 mm

10 – 100 mm

)str. 26

Wzmocnienie włóknem

Zmodyf. właść. ślizgowe

Przewodzący elektrycznie

Wykrywalny

Technika medyczne

Przemysł spożywczy

Modyfikacje

4 – 300 mm

1 – 100 mm

)str. 28

Półwyroby

Półwyroby

Modyfikacje

Wzmocnienie włóknem

Zmodyf. właść. ślizgowe

Przewodzący elektrycznie

Wykrywalny

Technika medyczne

Przemysł spożywczy

4 – 300 mm

10 – 100 mm

)str. 28

Półwyroby

Modyfikacje

Wzmocnienie włóknem

Zmodyf. właść. ślizgowe

Przewodzący elektrycznie

Wykrywalny

Technika medyczne

Przemysł spożywczy

8 – 150 mm

10 – 80 mm

)str. 32

Wzmocnienie włóknem

Zmodyf. właść. ślizgowe

Przewodzący elektrycznie

Wykrywalny

Technika medyczne

Przemysł spożywczy

Modyfikacje

8 – 150 mm

10 – 80 mm

)str. 32

Półwyroby

Półwyroby

Modyfikacje

Wzmocnienie włóknem

Zmodyf. właść. ślizgowe

Przewodzący elektrycznie

Wykrywalny

Technika medyczne

Przemysł spożywczy

8 – 150 mm

10 – 80 mm

)str. 30

Wzmocnienie włóknem

Zmodyf. właść. ślizgowe

Przewodzący elektrycznie

Wykrywalny

Technika medyczne

Przemysł spożywczy

Modyfikacje

3 – 200 mm

5 – 100 mm

40 – 360 mm )str. 36

Półwyroby

Półwyroby

Modyfikacje

Wzmocnienie włóknem

Zmodyf. właść. ślizgowe

Przewodzący elektrycznie

Wykrywalny

Technika medyczne

Przemysł spożywczy

10 – 60 mm

10 – 70 mm

)str. 34

Półwyroby

Modyfikacje

Wzmocnienie włóknem

Zmodyf. właść. ślizgowe

Przewodzący elektrycznie

Wykrywalny

Technika medyczne

Przemysł spożywczy

5 – 100 mm

5 – 30 mm

)str. 38

Wzmocnienie włóknem

Zmodyf. właść. ślizgowe

Przewodzący elektrycznie

Wykrywalny

Technika medyczne

Przemysł spożywczy

Modyfikacje

6 – 100 mm

5 – 100 mm

)str. 40

Półwyroby
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PI

PAI

PES, PPSU
PEI, PSU

PPP, PC-HT

PC

PA 6-3-T

PPE mod.

PMMA 

PS, ABS, SAN 

 

PEKEKK
PEEK, PEK
LCP, PPS
PTFE, PFA
ETFE, PCTFE
PVDF

PA 46
PET, PBT 
PA 66
PA 6, PA 11, PA 12
POM
PMP

PP

PE

Nowe materiały polimerowe stanowią ważną siłę napędową 

postępu technologicznego. Tworzywa sztuczne oferują cały 

szereg zalet, a w wielu przypadkach skutecznie zastępują 

metale i ceramikę. Wśród różnych rodzajów polimerów  

rozrożnia się tworzywa termoutrwadzalne , elastomery i 

termoplasty. Polimery termoutwardzalne są tworzywami, 

które nie pozwalają na dalszą deformację lub kształtowanie 

po trójwymiarowym chemicznym sieciowaniu. Elastomery 

to także usieciowane tworzywa, ale posiadają zdolność 

elastycznej deformacji i powracają do oryginalnego kształtu 

po zadanym obciążeniu. Polimery termoplastyczne są od-

wracalnie ponownie topliwe ponieważ nie są trójwymi-

arowo usieciowione. Siły łączące termoplasty są słabsze. 

Grupa termoplastów dzieli się ze względu na ich strukturę 

na termoplasty amorfi cznie i częściowo krystaliczne.

Ensinger przetwarza termoplasty. Mogą one być deformow-

ane i przekształcane wielokrotnie. Poza tym dają szeroki 

zakres możliwości modyfi kacji.   

Grupę termoplastów można także podzielić bazując 

częściowo na ich stabilności termicznej na trzy sekcje:  

standardowe, konstrukcyjne i wysokosprawne. Wszystkie 

te grupy zawierają się w diagramie - piramidzie tworzyw. 

Poza zobrazowaniem różnic wyjaśnionych powyżej, pira-

mida ilustruje względne wielkości produkcji poszczegól-

nych grup (w kolejności malejącej do czubka piramidy). 

Klasyfi kacja tworzyw sztucznych

Stopniowane tworzyw wewnątrz 

klas materiałowych

ceramika

tworzywa
termo-

utwardzalne

termoplasty

amorfi czne półkrystaliczne

elastomery

tworzywa 
modyfi kowane 

metalem

tworzywa
wzmocnione 

włóknem

metale

Klasyfi kacja tworzyw sztucznych

150 °C

300 °C

100 °C

amorfi czne

półkrystaliczne

tworzywa 

wysokosprawne

tworzywa

konstrukcyjne

tworzywa 

standardowe

Temperatura 

użytkowa 

długookresowa
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Ensinger łączy w sobie szeroko zakrojony wachlarz technik 

produkcji dla przetwórstwa termoplastów. Od metody odle-

wania reakcyjnego poliamidu (custom casting) po kompau-

dowanie z szerokim zakresem dodatków, przetwórstwo 

profi li i półwyrobów, wykorzystując wytłaczenie i formo-

wanie wtryskowe elementów gotowych, po elementy 

gotowe uzyskiwane obróką wiórową, termoplasty są 

sprzedawane na wielu etapach ich przetwórstwa. 

Często materiał lub rodzaj produktu końcowego deter-

minuje użytą metodę produkcji: wielkość serii, gabaryt 

elementu, materiał topliwy, czy trudny do obróbki: odpo-

wiednia metoda produkcji jest zawsze pod ręką. 

Produkt nie zawsze trafi a do klienta w gotowej formie: 

kilka różnych działów i etapów produkcji, tworzących 

pewien łańcuch, może być zaangażowanych  w celu dostar-

czenia klientom kompletnego rozwiązania. 

Wiele kompaundów (mieszanek) fi rmy Ensinger tworzo-

nych jest indywidualnie dla specyficznych sektorów 

przemysłu i klientów indywidualnych. Są one używane, 

także wewnętrznie, do wtrysku, wytłaczania profili 

i półwyrobów takich jak okrągłe pręty, płyty i rury.

Podczas następujących procesów obróbki wytłaczane 

półwyroby, a także półfabrykaty uzyskane poprzez metodę 

wtrysku lub odlewania, stają się precyzyjnie wykończonymi 

elementami. Nasi klienci mogą być spokojni dzięki 

zapewnieniu zgodności z najsurowszymi standardami 

jakości.

Surowe wytyczne i wysoko wykwalifi kowani pracownicy 

stoją na straży poszególnych etapów produkcji od przyjęcia 

surowca po produkt końcowy.

Łańcuch procesów Ensinger

kompaundy

kształtki z 

poliamidu

formowanie 

bezpośrednie

przemysł 

chemiczny rynek

profi le

półwyroby

odlewanie 

wtryskowe

elementy 

obrabiane
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Kompaundy, półprodukty oraz elementy gotowe są wytwa-

rzane za pomocą następujących metod przetwórczych: 

Kompaundowanie

Podczas kompaundowania granulaty do produkcji tworzyw 

sztucznych zostają roztopione razem z wypełniaczami lub 

domieszkami, są wytłaczane w formie cienkich wiązek,  

a następnie rozdrabniane na granulat. Proces ten pozwala 

na dostosowanie właściwości tworzyw sztucznych do spe-

cjalnych zastosowań, np. poprzez poprawę właściwości 

ślizgowych lub zwiększenie przewodności elektrycznej.

 

Wytłaczanie

Regulowane ciśnieniem i temperaturą wytłaczanie stanowi 

ciągły proces produkcji podczas którego tworzywa sztuczne 

zostają uplastycznione w ekstruderze, a następnie są 

tłoczone przez specjalnie ukształtowaną dyszę. Przekrój 

poprzeczny powstającego kształtu geometrycznego odpo-

wiada zastosowanej dyszy lub kalibracji.

Proces ekstruzji stanowi efektywną metodę produkcji 

półwyrobów o dużych grubościach ścianek i wymiarach. 

Portfolio półwyrobów obejmuje pręty, rury oraz płyty w sze-

rokiej gamie wymiarowej oraz kolorystycznej.

Wtrysk

Wtrysk jest wysoce produktywną metodą formowania go-

towych komponentów nadających się do bezpośredniego 

wykorzystania gospodarczego dla masowych produkcji. 

Tworzywo zostaje roztopione przy wykorzystaniu ekstrud-

era, uplastycznione, a następnie wtryśnięte pod ciśnieniem 

do formy wtryskowej. Wnętrze formy wtryskowej określa 

kształt oraz strukturę powierzchni gotowego komponentu. 

Ze względu na koszty formy wtrysk jest zwykle efektywny 

w przypadku produkcji dużej liczby sztuk. 

Metody przetwarzania
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Prasowanie tłoczne / spiekanie  

Prasowanie tłoczne oraz spiekanie są wykorzystywane  

w celu produkcji odprężonych półwyrobów oraz wyko-

nanych na zamówienie, niewypaczających się odlewów. 

Metoda ta służy do produkcji półwyrobów. Podczas tego 

procesu w wysokiej temperaturze oraz pod ciśnieniem pro-

szek zostaje wtłoczony w formę. Proces ten jest relatywnie 

pracochłonny i kosztowny z powodu nakładu czasu oraz 

wykorzystanych materiałów. W przeciwieństwie do praso-

wania tłocznego, prasowanie w matrycy lub bezpośrednie 

formowanie pozwala na bezpośrednią produkcję odlewów 

wykonanych na zamówienie. W związku z tym, iż wymaga-

na jest specjalna forma proces ten jest opłacalny dla produk-

cji od 1 000 sztuk. 

Odlewanie poliamidów

Bezciśnieniowe odlewy kształtowe są szczególnie skuteczną 

metodą produkcji elementów grubościennych o dużych 

rozmiarach, które są już praktycznie w pełni przetworzone. 

Przy wykorzystaniu metody odlewania półwyrobów, oprócz 

wykonanych na zamówienie odlewów, można 

wyprodukować również półwyroby w formie płyt i rur  

o znacznie większych wymiarach niż przy wykorzystaniu 

metody wytłaczania.

Półwyroby oraz wykonane na zamówienie odlewy otrzy-

mane tą metodą charakteryzują się niższym wewnętrznym 

poziomem naprężeń niż produkty ekstrudowane. Metody 

odlewania nadają się szczególnie dla małych i średnich 

produkcji wynoszących od 0,5 do 900kg.

Obróbka skrawaniem

Obróbka skrawaniem jest najszybszą, najbardziej 

efektywną metodą otrzymywania gotowych elementów  

z tworzyw sztucznych, w szczególności w przypadku 

produkcji małej liczby sztuk. Przy wykorzystaniu tej tech-

niki możliwe jest uzyskanie gotowego elementu z tworzyw 

konstrukcyjnych jak i z tworzyw wysokosprawnych z bar-

dzo wąskimi tolerancjami. Wymaga to użycia frezarek 

CNC, tokarek lub pił wyposażonych w specjalne narzędzia 

do obróbki tworzyw sztucznych i umożliwia otrzymanie  

gotowego elementu z półwyrobu bądź z prefabrykatu  

uzyskanego z wtrysku.





Półwyroby i elementy gotowe z termoplastów są używane 

w każdym sektorze przemysłu. Techniczne zastosowania 

tych produktów nie ograniczają się wyłącznie do motory-

zacji i budowy maszyn, ale dotyczcą też przemysłu 

spożywczego, farmaceutycznego, konstukcji i transportu, 

techniki medycznej, elektrotechniki jak również przemysłu 

lotniczego. 

Ensinger oferuje szeroki zakres różnorodnych tworzyw. 

Dostępne są one w wariantach podstawowych, jak i zmody-

fi kowanych. 

Na kolejnych stronach prezentowane są różne grupy 

materiałowe za wraz z opisem ich typowych właściwości, 

cech identyfi kacyjnych, struktury itp. Przedstawione są 

również charakterystyczne przykłady zastosowań poszcze-

gólnych materiałów.

Materiały
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TECARAN ABS
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ABS (oznaczenie DIN)

ABS jest amorficznym, termoplastycznym kopolimerem 

akrylonitrylo-butadienowo-styrenowym. Używając różnych 

kombinacji tych trzech monomerów, a także poprzez użycie 

rozgałęziania lub kopolimeryzacji, można uzyskać różne 

typy ABS, o różnych właściwościach. 

Właściwości

 h nieprzezroczysty

 h niska gęstość

 h wysoki stopień ciągliwości

 h wysoka wytrzymałość i twardość

 h wysoka odporność chemiczna

 h umiarkowanie wysoka stabilność termiczna

 h odporność na promieniowanie gamma i rentgenowskie

 h bardzo dobre warunki do obróbki

 h niskie wchłanianie wilgoci

 h wysoce odporny na zadrapania

Wartości
 TECARAN ABS szary (ABS)

Tg  104 °C

Gęstość  1.04 g/cm3

Moduł elastyczności  1,700 MPa

Temperatura użytkowa, długookresowa  75 °C

Temperatura użytkowa, krótkookresowa  100 °C

Temperatura użytkowa, dolna   –50 °C

Cechy rozpoznawcze

 h kolor szary

 h wysoka palność

 h pali się niebieskim płomieniem z żółtą końcówką, kopci

 h słodkawy zapach

 h gęstość ponad 1.04 g/cm³ – unosi się w solance

 h nie rozpuszcza się w acetonie

Produkty / modyfikacje

Przykłady zastosowań

Elementy takie, jak obudowy lusterek, panele wewnętrzne, 

pokrywy głośników, elementy uchwytów (motoryzacja),  

agd : takie, jak szuszarki i inne urządzenia techniczne,  

elementy obudowy w elektrotechnice, instrumenty  

muzyczne : klarnety czy flety proste.

Podsumowanie

TECARAN ABS jest twardszy i bardziej odporny na zadra-

pania niż PET czy POM, ale o niższej stabilności termi-

cznej. Cechy bazowego ABS pozwalają na szeroki zakres 

modyfikacji poprzez różne proporcje komponentów.  

Poprzez modyfikację PC i PBT, można stworzyć szeroką 

rożnorodność ciągliwych, odpornych udarowo typów, 

głównie do formowania wtryskowego.

Formuła struktury ABS
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 TECARAN ABS

TECARAN ABS (ABS)

Niewzmocniony typ podstawowy, 

bardzo sztywny i ciągliwy, bardzo 

dobre właściwości elektroizolujące
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PPE (oznaczenie DIN)

Polieter fenylowy (PPE) jest amorficznym, standardowym 

termoplastem. PPE jest zwykle używane tylko z domieszką 

PA lub PS. Przez zmianę proporcji komponentów można 

wytworzyć modyfikacje odporne na obciążenia termiczne  

i mechaniczne. Jednakże mają one negatywny wpływ na 

udarność i przetwarzanie. W wyniku modyfikacji włóknami 

szklanymi, można sterować jeszcze dalej właściwościami 

mechanicznymi materiału.

Właściwości

 h amorficzny

 h niska gęstość, nieco ponad 1 g/cm³

 h wysoka ciągliwość, wytrzymałość, twardość i sztywność

 h odporny na pełzanie

 h dobra odporność chemiczna

 h tendencja do tworzenia się pęknięć naprężeniowych

 h dobra stabilność termiczna

 h bardzo niskie wchłanianie wilgoci

 h bardzo dobra stabilność wymiarowa

 h bardzo niska stała dielektryczna

Wartości
 TECANYL 731 szary (PPE)

Tg  145 °C

Gęstość  1.10 g/cm3

Moduł elastyczności  2,400 MPa

Temperatura użytkowa, długookresowa  85 °C

Temperatura użytkowa, krótkookresowa  110 °C

Temperatura użytkowa, dolna   –50 °C

Cechy rozpoznawcze

 h kolor szary

 h bardzo niska palność, kopci

 h pali się niebieskim płomieniem z żółtą końcówką

 h zapach gnojówki przy rozpadzie termicznym

 h gęstość nieco ponad 1 g/cm³ – unosi się w solance

 h bardzo odporny na zadrapania, twardy

 h nie rozpuszcza się w acetonie / benzenie

Produkty / modyfikacje

Przykłady zastosowań

Elementy elektroizolacyjne z typami odpornymi na palenie, 

elementy strukturalne o niskiej skłonności do wypaczania, 

odporne na zarysowania elementy o wysokim połysku 

(obudowy do elektroniki domowej), rdzenie cewek dla tech-

nologii satelitarnej, obudowy dla czujników kolejowych, 

adaptery elektryczne dla podwodnych łączników kabli 

używanych w rurociągach gazu i ropy naftowej

Podsumowanie

Ze względu na wysoką stabilność wymiarową i dobrą 

udarność PPE, bardziej niż inne tworzywa standardowe, 

nadaje się na elementy obudów, także tych narażonych na 

wysokie naprężenia. Ekonomiczny materiał na odpowied-

nie zastosowania. 

Formuła struktury PPE
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 TECANYL 731 szary  TECANYL GF30

TECANYL 731 szary (PPE)

Niewzmocniony typ podstawowy

TECANYL MT (PPE)

Szeroki zakres kolorystyczny 

dostępny dla techniki medycznej. 

Biokompatybilny

TECANYL GF30 (PPE GF)

Wzmocniony włóknem dla wyższej 

wytrzymałości, sztywności, 

wysokiej temperatury odkształce-

nia, niskiej rozszerzalności 

termicznej, dla elementów 

precyzyjnych i elektroizolacyjnych
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 TECAFINE PE

PE (oznaczenie DIN) 

Polietylen (PE) jest termoplastycznym polimerem 

powstałym przez polimeryzację etylenu. Pod względem 

ilości produkcji,  należy on do największej grupy tworzyw  

- poliolefin. Ze względu na stopień krystaliczności PE 

należy do częściowo krystalicznych termoplastów. 

Najczęściej spotykane typy to PE (PE-HD), PE 5 (PE-HMW), 

PE 10 (PE-UHMW) i typy o niskiej gęstości (PE-LD, PE-

LLD) - różnią się między sobą wagą molekularną i stop- 

niem rozgałęzienia łańcuchów molekularnych. 

Właściwości

 h częściowo krystaliczny, niska gęstość

 h wysoka ciągliwość, niska wytrzymałość i twardość

 h bardzo dobra odporność chemiczna

 h niska stabilność termiczna, wzrastająca wraz z ciężarem 

molekularnym

 h właściwości antyadhezyjne

 h bardzo wysoka rozszerzalność termiczna

 h bardzo niski współczynnik rozpraszania

 h bardzo dobra izolacja elektryczna

Wartości 
 TECAFINE PE (PE) TECAFINE PE 10 (PE)

Tg –95 °C –95 °C

Gęstość 0.96 g/cm3 0.93 g/cm3

Moduł elastyczności 1,000 MPa 650 MPa

Temperatura użytkowa, długookresowa 90 °C 90 °C

Temperatura użytkowa, krótkookresowa 90 °C 120 °C

Temperatura użytkowa, dolna –50 °C  –150 °C 
    
 
 

Cechy rozpoznawcze

 h  kolor nieprzezroczysty / mleczno biały

 h wysoka palność

 h pali się niebieskim płomieniem z żółtą końcówką

 h minimalne kopcenie, lub jego brak

 h woskowy zapach

 h gęstość < 1g / cm³, pływa w wodzie

 h względnie miękki, może zostać zadraśnięty paznokciem

 h subiektywnie bardzo lekki w ręce

Przykłady zastosowań

Prowadnice rolek i łańcuchów, wykładziny do silosów  

i zsypów, płyty ekstrakcyjne i filtrujące, rurociągi do gazów 

i wody pitnej, systemu ogrzewania podłogowego z PE-

HMW, systemy do przetwarzania i pakowania zamrożonej 

żywności, folie dla różnych zastosowań

Podsumowanie

Różne typy polietylenów różnią się między sobą wagą 

molekularną. Krystaliczność, odporność chemiczna, 

ciągliwość i odporność na ścieranie polepsza się wraz ze 

wzrostem wagi molekularnej. Odwrotnie z przetwarza- 

niem przez topienie - staje się to trudniejsze. Im wyższa 

waga molekularna tym bardziej ograniczone są możliwości 

przetwarzana. Półwyroby o najwyższych wagach moleku-

larnych (PE-UHMW) mogą być otrzymywane tylko przez 

prasowanie, względnie poprzez formowanie bezpośrednie. 

Korzyścią dla półwyrobu i produktu końcowego  

z PE-UHMW jest niskie naprężenie wewnętrzne i mini-

malne wypaczanie. 
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PMP (oznaczenie DIN) 

Polimetylopenten (PMP) należy do polioelfin. Te częściowo 

krystaliczne tworzywa sztuczne charakteryzuje dobra 

odporność chemiczna i dobre właściwości elektryczne,  

a także bardzo niski ciężar, znakomita przezroczystość  

i dobre właściwości mechaniczne - nawet w podwyższonych 

temperaturach zastosowania do 175°C. 

Właściwości

 h półkrystaliczny, transparentny

 h najniższa gęstość ze wszystkich tworzyw sztucznych

 h wysoka ciągliwość, wytrzymałość i twardość

 h dobra odporność na chemikalia

 h odporność na pęknięcia naprężeniowe lepsza w 

niektórych przypadkach niż u innych tworzyw 

transparentnych

 h ograniczona odporność na hydrolizę

 h dobra stabilność termiczna

 h dobra odporność na promieniowanie gamma i 

rentgenowskie

 h bardzo dobre właściwości elektroizolacyjne

 h bardzo niski współczynnik rozpraszania

Wartości
 TECAFINE PMP (PMP)

Tg  20 °C

Gęstość  0.83 g/cm3

Moduł elastyczności  1,000 MPa

Temperatura użytkowa, długookresowa  120 °C

Temperatura użytkowa, krótkookresowa  170 °C

Temperatura użytkowa, dolna  –20 °C

Cechy rozpoznawcze

 h  kolor nieprzezroczysty / lekko  żółtawy

 h wysoka palność

 h pali się niebieskim płomieniem z żółtą końcówką

 h minimalne kopcenie, lub jego brak

 h woskowy zapach

 h gęstość < 1 g/cm³, pływa w wodzie

 h względnie miękki, może zostać zadraśnięty paznokciem

Produkty / modyfikacje

TECAFINE PMP (PMP)

Transparentny, także w zakresie UV.

Bardzo dobra izolacja elektryczna.

Przykłady zastosowań

Technika medyczna: różnorodne elementy wtryskowe do 

połączeń i elementy dystrbutorów używanych w kro-

plówkach, iniekcjach, różnych sprzętach gospodarstwa 

domowego; akcesoria elektrotechniczne, technologie wyso-

kich częstotliwości, rdzenie cewek, podstawy anten, socze-

wki dla zastosowań ultradźwiękowych

Podsumowanie

Wyższy poziom wytrzymałości i stabilności termicznej niż 

PE. Rozmiar krystalitu jest mniejszy niż długość fal światła 

- bardzo dobra transparentność. Lepsza transmisja światła 

w widocznym obszarze niż innych optycznie wysoko trans-

parentnych tworzych, takich jak PMMA czy PC.

Formuła struktury PMP
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PP (oznaczenie DIN) 

Polipropylen (PP) otrzymuje się w wyniku katalitycznej 

polimeryzacji propenu. Polipropylen jest termoplastem, 

należącym do grupy poliolefin.

Polipropyleny (PP) są uniwersalnymi tworzywami o  

zbalansowanych właściwościach. Oferta materiałowa firmy 

Ensinger zawiera dwa główne typy polipropylenów: 

TECAPRO MT i TECAFINE PP.

Właściwości

 h półkrystaliczny

 h niska gęstość < 1 g/cm³

 h wysoki stopień ciągliwości

 h lepsza wytrzymałość, twardość i sztywność niż PE

 h bardzo wysoka odporność chemiczna

 h bardzo niskie wchłanianie wilgoci

 h brak tworzenia się pęknięć naprężeniowych

 h polepszona stabilność termiczna w porównaniu do PE

 h właściwości antyadhezyjne

 h wysoka rozszerzalność termiczna

 h ograniczone zastosowanie w temperaturach ujemnych, 

wrażliwy na udar

Wartości 
 TECAPRO MT TECAFINE PP 
 (PP) (PP)

Tg –10 °C –18 °C

Gęstość 0.92 g/cm3 0.91 g/cm3

Moduł elastyczności 2,000 MPa 1,600 MPa

Temperatura użytkowa, długookresowa 100 °C 100 °C

Temperatura użytkowa, krótkookresowa 100 °C 130 °C

Temperatura użytkowa, dolna –10 °C  –10 °C

Formuła struktury PP
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 TECAFINE PP
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Cechy rozpoznawcze

 h wiele właściwości podobnych do PE

 h różnice: niemożliwe zadraśnięcie paznokciem

 h kolor nieprzezroczysty / mleczno biały

 h wysoka palność

 h pali się niebieskim płomieniem z żółtą końcówką

 h minimalne kopcenie, lub jego brak

 h woskowy zapach

 h gęstość < 1 g/cm³, pływa w wodzie

Produkty / modyfikacje

Przykłady zastosowań

TECAFINE PP: wielkogabarytowe aparaty dla przemysłu 

chemicznego, konstrukcje odporne na kwasy, wanny 

kwasowe, zawory, aparaty galwaniczne, wanny zaprawiające 

i trawiące, rury wydechowe dla niskotemperaturowych 

gazów, płyty filtrujące do pras filtrujących, oczyszczalnie 

ścieków - system rurociągów, uszczelnienia z półwyrobów  

wytłaczanych, pojemniki do transportu żywności, elementy 

filtrów, armatura, naczynia, urządzenia do przetwórstwa 

spożywczego o podwyższonym obciążeniu termicznym  

i chemicznym. 

TECAPRO MT: materiał biokompatybilny dla techniki me-

dycznej, tace do mycia,  sterylizacji i przechowywania 

różnych narzędzi medycznych elementów o zastosowaniu 

medycznym, proste uchwyty, modele dopasowujące 

geometrię, płyty do kontaktu z ciałem w mammografii.

Podsumowanie

Główną różnicą między TECAFINE PP a TECAPRO MT 

jest to, że TECAPRO MT bazuje na specjalnie stabilizowa-

nym termicznie homopolimerze PP. Stąd odpornośc na 

wyższe obciążenia termiczne podczas wydłużonego tempe-

rowania, co powoduje, że produkt w większej mierze poz-

bawiony jest naprężeń wewnętrznych i zredukowana jest 

tendencja do wypaczeń w wyniku powtarzalnej sterylizacji 

parą przegrzaną. Łatwy do obróbki stabilnych wymiarowo, 

lekkich elementów. 
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 TECAPRO MT

TECAFINE PP (PP)

Niewzmocniony typ podstawowy, 

naturalny

TECAFINE PP GF30 (PP GF)

Wzmocniony włóknem szklanym 

dla wyższej wytrzymałości, 

sztywności, twardości i niskiej 

rozszerzalności termicznej, 

stabilności wymiarowej, 

preferowane formowanie 

wtryskowe 

TECAPRO MT (PP)

Typ specialny dla zastosowań  

w technice medycznej,  

biokompatybilny 
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 TECAFORM AD  TECAFORM AH

POM (oznaczenie DIN) 

Różne oznaczenia poliacetalu, polioksymetylenu czy poli-

formaldehydu (POM) są zwyczajowo używane do opisu 

tego samego polimeru. POM jest termoplastem otrzymy-

wanym w drodze polimeryzacji formaldehydu. Istnieją 

dwie grupy poliacetali: homopolimery (POM-H / 

TECAFORM AD) i kopolimery (POM-C / TECAFORM 

AH). Obydwa różnią się w technologii ich otrzymywania. 

Mimo że ich właściwości są bardzo podobne, istnieją 

między nimi pewne typowe różnice.

Właściwości

 h wysoka krystaliczność

 h względnie wysoka gęstość

 h dobry stopień ciągliwości, także w niskim zakresie 

temperatur 

 h wysoka wytrzymałość, twardość i sztywność

 h bardzo dobre właściwości ślizgowo cierne, odporność 

na ścieranie, nie przywiera

 h wysoka odporność chemiczna, zwłaszcza alkaiczne, 

rozpuszczalniki i paliwa

 h dobra stabilność termiczna

 h niskie wchłanianie wilgoci

 h dobra stabilność wymiarowa

 h bardzo niska stała dielektryczna

Wartości 
 TECAFORM AD TECAFORM AH
 (POM-H) (POM-C)

Tg –60 °C –60 °C

Gęstość 1.43 g/cm3 1.41 g/cm3

Moduł elastyczności 3,600 MPa 2,800 MPa

Temperatura użytkowa, długookresowa 110 °C 100 °C

Temperatura użytkowa, krótkookresowa 150 °C 140 °C

Temperatura użytkowa, dolna –50 °C  –50 °C

Cechy rozpoznawcze 

 h kolor biały, lekko nieprzezroczysty, 

lekko prześwitujący na brzegach

 h wysoka palność

 h pali się lekko niebieskim płomieniem o żółtej 

końcówce, powstają krople i palą się dalej

 h minimalne kopcenie, lub jego brak

 h przy rozkładzie termicznym wydziela ostry zapach 

formaldehydu

 h wysoka gęstość, tonie w wodzie

 h lekko woskowy w dotyku

 h szybko ulega zniszczeniu w kwasach mineralnych

 h głuchy dzwięk przy uderzeniu



19

TECAFORM AD i AH 

Aby sprostać różnorodnym wymaganiom w przemyśle, 

dostępny jest szeroki zakres materiałów dostosowanych do 

specyficznych warunków. Produkty dostosowane są do 

użytku w przemyśle spożywczym, farmacji i technice me-

dycznej, jak również dla zastosowań ślizgowych. Dostępne 

są materiały spełniające wymogi ochrony przed wybuchem 

i produkty dla ochrony konsumentów w przetwórstwie 

spożywczym i farmaceutycznym.

Produkty / modyfikacje

Przykłady zastosowań

Różnorodność typów sprawia, iż POM jest tworzywem kon-

strukcyjnym o szerokim spektrum zastosowań w wielu 

różnych gałęziach przemysłu, stanowiąc również zamien-

nik dla metali.

Szerokie zastosowanie ślizgowe, świetne rozwiązanie do 

mocowań zatrzaskowych, elementy ślizgowe, takie jak tule-

je łożyskowe, rolki, szyny ślizgowe, elementy 

elektroizolujące, części do kontaktu z wodą, różne elemen-

ty mocujące o właściwościach ślizgowych, odporne na 

zadrapania elementy o wysokim połysku, szeroki zakres 

elementów do kontaktu z żywnością, farmaceutykami  

i wodą pitną, a także w technice medycznej

Podsumowanie

Te dwa bazowe typy różnią się głównie kilkoma poniższymi 

cechami:

 h POM-H (homopolimer) ma wysoki punkt topnienia i 

wysoką wytrzymałość, ale jest wrażliwy na hydrolizę ze 

stałym kontaktem z gorącą wodą ponad 60 °C i parę

 h POM-C (kopolimer) ma nieco niższą wytrzymałość, ale 

lepszą ciągliwość, lepszą odporność na alkalia i 

hydrolizę z gorącą wodą i parą

 h POM-C może być produkowany jako większe, 

grubościenne półwyroby

TECAFORM AD naturalny (POM-H) 

Typ podstawowy POM-H

TECAFORM AD czarny (POM-H) 

Ulepszona ochrona UV dla 

zastosowań zewnętrznych

TECAFORM AD AF  

(POM-H, stały materiał ślizgowy)  

Właściwości ślizgowe zmodyfikow-

ane przez PTFE dla minimalnego 

tarcia, brązowy

TECAFORM AH naturalny (POM-C) 

Typ podstawowy POM-C

TECAFORM AH czarny (POM-C)

Ulepszona ochrona UV dla 

zastosowań zewnętrznych

TECAFORM AH niebieski 

(POM-C) 

Wykrywalny optycznie -   

niebieski sygnalizacyjny kolor 

zabezpieczający żywność

TECAFORM AH ELS 

(POM-C, sadza przewodząca) 

Dostosowany do przewodzenia 

elektrycznego w celu niezawod-

nego rozproszenia elektryczności 

statycznej i ochrony produktów i 

systemów przez uszkodzeniem

TECAFORM AH GF25 (POM-C GF)

Wzmocnienie włóknem szklanym 

dla wyższej wytrzymałości i 

precyzji

TECAFORM AH ID

(POM-C, dodatek wykrywalny) 

Wykrywalny indukcyjnie przy 

użyciu czujników dla ochrony 

żywności, konsumentów i 

wyposażenia

TECAFORM AH ID niebieski 

(POM-C, dodatek wykrywalny) 

Wykrywalny indukcyjnie, 

dodatkowo niebieski sygnaliza-

cyjny kolor zabezpieczający 

żywność

TECAFORM AH LA niebieski

(POM-C, stały materiał ślizgowy) 

Zmodyfikowane właściwości 

ślizgowe, niebieski sygnalizacyjny 

kolor zabezpieczający żywność

TECAFORM AH MT kolorowy 

(POM-C)

Barwiony do użytku w technice 

medycznej, testowany na 

biokompatybilność

TECAFORM AH SAN (POM-C)

Z wykończeniem antybakteryjnym 

dla zastosowań higienicznych i 

ochrony zdrowia

TECAFORM AH SD  

(POM-C, antystatyczny)

Przewodzący elektrostatycznie, dla 

ochrony produktu w przemyśle 

elektronicznym
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 TECAMID 46 czerwono-brązowy  TECAMID 12

 TECAMID 6    TECAMID 66

niewzmocniony

PA (oznaczenie DIN) 

TECAMID (PA) należy do obszernej grupy poliamidów. 

Polikondensacja pozwala na wyprodukowanie szerokiego  

zakresu różnorodnych poliamidów o różnej charakterystyce 

bazując na jednym ( PA 6, PA 11, PA 12) lub wielu materiałach 

podstawowych (PA 66, PA 46, PA 610, PA 612). Poliamidy 

należą do najważniejszych termoplastów technicznych.

Właściwości: PA 6 i PA 66

 h półkrystaliczny

 h niska gęstość, lekko ponad 1 g/cm³

 h wysoka stabilność termiczna 

(punkt topnienia PA 66 wyższy niż PA 6)

 h wysoka wytrzymałość i twardość

 h wysokie wchłanianie wilgoci, które w większym lub 

mniejszym stopniu wpływa na większość właściwości:

ciągliwość, udarność z karbem, odporność na ścieranie 

-polepsza się, jednocześnie inne właściwości 

mechaniczne i elektryczne ulegają pogorszeniu

 h bardzo dobra ciągliwość w zależności od zawartości 

wilgoci 

 h bardzo wysoka odporność chemiczna, przede 

wszystkim na alkalia, rozpuszczalniki i paliwa

 h wrażliwość na pęknięcia naprężeniowe tylko w bardzo 

suchych warunkach 

 h właściwości antyadhezyjne

Właściwości: PA 46 

 h półkrystaliczny

 h niska gęstość, lekko ponad 1 g/cm³

 h ekstremalnie wysoka stabilność termiczna

 h wysoka termiczna stabilność wymiarowa

 h wysokie wchłanianie wilgoci, które w większym lub 

mniejszym stopniu wpływa na większość właściwości:

ciągliwość, udarność z karbem, odporność na ścieranie 

-polepsza się, jednocześnie inne właściwości 

mechaniczne i elektryczne ulegają pogorszeniu

 h bardzo dobra ciągliwość w zależności od zawartości 

wilgoci

 h bardzo wysoka odporność chemiczna, zwłaszcza na 

alkalia, rozpuszczalniki i paliwa

 h wrażliwość na pęknięcia naprężeniowe tylko w bardzo 

suchych warunkach 

Właściwości: PA 12 

 h półkrystaliczny

 h niska gęstość, lekko ponad 1 g/cm³

 h średnia wytrzymałość i twardość

 h średnia stabilność termiczna 

 h bardzo niskie wchłanianie wilgoci w porównaniu do 

innych poliamidów

 h bardzo dobra udarność - również z karbem

 h bardzo wysoka odporność chemiczna, zwłaszcza na 

alkalia, rozpuszczalniki i paliwa

 h bardzo dobra odporność na pęknięcia naprężeniowe
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wzmocniony

 TECAMID 66 CF20  TECAMID 66 GF30 czarny

 TECAMID 6 GF30 czarny

Wartości 
 TECAMID TECAMID TECAMID TECAMID 
 6 66 46 12 
 (PA 6) (PA 66) (PA 46) (PA 12)

Tg [°C] 45 47 72 37

Gęstość [g/cm3] 1.14 1.15 1.19 1.02

Moduł elastyczności [MPa] 3,300 3,500 3,300 1,800

Temperatura użytkowa, 
 długookresowa [°C] 100 100 130 110

Temperatura użytkowa,  
krótkookresowa [°C] 160 170 220 150

Temperatura użytkowa, dolna [°C] –40 –30 –40 –60

Wchłanianie wody [%] 9.5 8.5 12 1.5

Cechy rozpoznawcze

 h kolor nieprzezroczysty / mleczno biały

 h wysoka palność

 h pali się niebieskim płomieniem z żółtą końcówką,  

minimalne kopcenie, lub jego brak

 h rogowy zapach podczas palenia, tworzy topniejące 

krople, ciąnie nitki

 h Gęstość lekko ponad 1 g/cm³,  

unosi się w nasyconym roztworze solnym

 h prześwitujący jeżeli materiał jest cienkościenny / na 

brzegach

Przykłady zastosowań

Grupa tworzyw sztucznych PA to klasycznie uniwersalne 

materiały używane w budowie maszyn. Wysoka ciągliwość 

i odporność na ścieranie czyni je świetnymi materiałami 

ślizgowymi. Elementy z PA zapewniają płynną, cichą, 

pozbawioną wibracji pracę, z charakterystyką pracy awar-

yjnej dla częściowo suchego biegu.

W przypadku zastosowań w nieprzyjaznym środowisku, 

zastosowanie powinno dopuszczać szerszą tolerancję 

wymiarową (uwaga:  nieodpowiedni na elementy pre-

cyzyjne ze wględu na zmienne wchłanianie wilgoci).

Produkty / modyfikacje

Podsumowanie

Ze względu na relatywnie wysoką, ale odwracalną, absorpcję 

wilgoci, PA 6 posiada wysoką ciągliwość, ale jej poziom 

uzależniony jest od warunków klimatycznych. 

PA 12 chłonie mało wody, ma większą stabilność 

wymiarową, jest ciągliwy i odporny na ścieranie.

TECAMID TR jest transparentny, absorbuje niewiele wil-

goci i posiada dobre właściwości elektroizolujące.

TECAMID 46 - najwyższa ciągliwość i wchłanianie wody, 

odporny na ścieranie i bardzo stabilny termicznie.

TECAMID 6 (PA 6)

Wersja niewzmocniona, bardzo 

ciągliwy, dobre właściwości 

tłumiące, wchłanianie wilgoci

TECAM 6 MO (PA 6 MoS2 )

Typ uniwersalny, do zastosowań 

zewnętrznych, ślizgowych, odporny 

na ścieranie

TECAMID 6 GF25 

TECAMID 6 GF30 (PA 6 GF)

Wzmocnione włóknami dla 

wytrzymałości i sztywności w 

połączeniu z dobrą ciągliwością

TECAMID 66 (PA 66)

Niewzmocniony typ podstawowy, 

twardszy i mocniejszy niż PA 6

TECAMID 66 CF20 (PA 66 CF)

Wzmocniony włóknem węglowym, 

wysoka wytrzymałość, poprawiona 

ochrona UV

TECAMID 66 GF30 (PA 66 GF)

Wzmocniony włóknem szklanym, 

wysoka wytrzymałość, poprawiona 

ochrona UV i odporność na warunki 

atmosferyczne

TECAMID 66 HI

(PA 66, stabilizator termiczny)

Termicznie stabilizowany dla stałej  

podniesionej stabilności termicznej

TECAMID 66 LA

(PA 66, stały materiał ślizgowy)

Dodatek poślizgowy dla lepszych 

parametrów ślizgowyh

TECAMID 66 MH (PA 66 MoS2 )

Polepszona odporność na ścieranie, 

także do zastosowań zewnętrznych 

z kontaktem UV

TECAMID 66 X GF50 (PA 66 GF)

Wysoce wzmiocniony włóknami 

50 % GF, polepszona stabilność 

termiczna, czarny

TECAMID TR (PA 6-3)

Amorficzny, transparentny,  

bardzo dobra izolacja elektryczna

TECAMID 12 (PA 12)

Niska absorpcja wody, stabilne 

właściwości w wilgotnym 

środowisku, bardzo dobra 

elektroizolacja, dobre właściwości 

ślizgowo cierne, odporny na 

ścieranie, stabilny wymiarowo 

TECAMID 46 (PA 46)

Wysokotemperaturowy PA, 

czerwono-brązowy, niemal 

wyłącznie używany do formowania 

wtryskowego
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 TECAGLIDE zielony  TECAST T

 TECAST TM  TECAST L

PA 6 G (oznaczenie DIN) 

Ze względu na specjalną metodę produkcji, TECAST 

i TECARIM reprezentują specjalną grupę w rodzinie 

poliamidów. TECAST jest odlewanym poliamidem 6 

otrzymywanym przez aktywowaną polimeryzację anionową 

kaprolaktamem. Ten odlewany poliamid posiada wysoką 

wytrzymałość i sztywność, jak również dobrą odporność na 

ścieranie, szczególne w pracy z partnerem o chropowatej 

powierzchni. Możliwe są modyfi kacje przy użyciu dodat-

ków i środków ślizgowych. TECARIM to pozycja specjalna 

w tej grupie, ponieważ komponenty elastomeru są dodat-

kowo polimeryzowane jako kopolimery blokowe.

Właściwości: TECAST T, TECAST L, TECAGLIDE  

 h półkrystaliczny

 h niska gęstość, lekko ponad 1 g/cm³

 h wysoka stabilność termiczna 

 h wysoka wytrzymałość i twardość

 h wysokie wchłanianie wilgoci, które w większym lub 

mniejszym stopniu wpływa na większość właściwości:

ciągliwość, udarność z karbem, odporność na ścieranie 

-polepsza się, jednocześnie inne właściwości 

mechaniczne i elektryczne ulegają pogorszeniu

 h bardzo dobra ciągliwość w zależności od zawartości 

wilgoci

 h bardzo wysoka odporność chemiczna, zwłaszcza na 

alkalia, rozpuszczalniki i paliwa

 h wrażliwość na pęknięcia naprężeniowe tylko w bardzo 

suchych warunkach

 h właściwości antyadhezyjne

Właściwości: TECARIM

 h poliamid 6-blokowy kopolimer o wysokiej obciążalności 

 h modyfi kacja ciągliwości PA 6 G przez dodatek 

elastomeru

 h zbalansowana ciągliwość i sztywność

 h produkcja przy użyciu metody RIM  

(Reaction Injection Moulding)

 h mocny, odporne na ścieranie elementy mogące znieść 

ekstremalne obciążenia 

 h ekstremalnie wysoka udarność, także poniżej – 40 °C

 h dobra odporność na ścieranie i zużycie

 h wysoka absorpcja energii i uderzeń

 h nie kruszy się pod ciężarem ani w skutek udaru

 h wolny od naprężeń i nieograniczony kształtem element 

odlewany

Formuła struktury PA 6 G

TECARIM (PA + elastomer)
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Wartości 
 TECAST T TECARIM 
 (PA 6 G) (PA 6 G)

Tg 40 °C 53 °C

Gęstość 1.15 g/cm3 1.11 g/cm3

Moduł elastyczności 3,500 MPa 2,200 MPa

Temperatura użytkowa, długookresowa 100 °C 95 °C

Temperatura użytkowa, krótkookresowa 170 °C 160 °C

Temperatura użytkowa, dolna -40 °C  -50 °C

Cechy rozpoznawcze

 h kolor nieprzezroczysty / mleczno biały

 h wysoka palność

 h pali się niebieskim płomieniem z żółtą końcówką,  

minimalne kopcenie, lub jego brak

 h rogowy zapach podczas palenia, tworzy topniejące 

krople, ciągnie nitki

 h gęstość lekko ponad 1 g/cm³,  

unosi się w nasyconym roztworze solnym

 h prześwitujący jeżeli materiał jest cienkościenny / na 

brzegach

Produkty / modyfikacje

Przykłady zastosowań

Koła transmisyjne, rolki i łańcuchy prowadzące, szyny 

ślizgowe. Regulowana ciągliwość TECASTu T używana jest 

w płytach tłoczących w młotach wibracyjnych i udarowych 

stosowanych w kafarach; wielkogabarytowe przekładnie 

używane raczej do zmiany ruchu niż do transmisji napędu.  

Ze względu na wysoką ciągliwość również w niskich tem-

peraturach TECARIM stosowany jest do zastosowań tech-

niki zimowej (wsparcie łańcuchów, rolki łańcuchowe 

ratraków); zwalniające naprężenie bloki uderzeniowe, 

produkcja głębokich tłoczeń w motoryzacji, agd, wyrabianie 

narzędzi.

Podsumowanie

Ze względu na relatywnie wysoką, ale odwracalną  

absorpcję wilgoci, PA 6 posiada wysoki poziom ciągliwości,  

a TECAST T  wykazuje nawet większy stopień krystaliczności 

i lepsze właściwości obróbcze niż PA 6.

TECAST L i TECAGLIDE są typami specjalnymi o zmody-

fikowanych właściwościach ślizgowych i zredukowanej 

ścieralności.

TECARIM jego typy mogą być modyfikowane w zależności 

od zastosowania (wytrzymałość, odporność na pełzanie  

i ciągliwość; od elastycznie ciągliwego po twardy).
TECAST T (PA 6 G)

Typ podstawowy, ciągliwy, twardy, 

bardzo dobra obróbka

TECAGLIDE zielony

(PA 6 G, stały materiał ślizgowy)

odlewany PA 6, zmodyfikowane 

właściwości ślizgowe - bardzo niski 

współczynnik tarcia

TECAST L (PA 6 G, olej)

Zmodyfikowane właściwości 

ślizgowe

TECAST L czarny (PA 6 G, olej)

Zmodyfikowane właściwości 

ślizgowe , czarny, także do 

zastosowań zewnętrzych

TECAST L żółty (PA 6 G, olej)

Zmodyfikowane właściwości 

ślizgowe, żółty

TECAST TM (PA 6 G, MoS2 )

Typ z MoS2, ulepszona odporność 

na ścieranie, na zastosowania 

zewnętrzne z kontaktem UV

TECARIM 1500 żółty

(PA 6 G, elastomer)

Ostrzegawczy żółty kolor,  

wysoka ciągliwość, dobra udarność 

w niskich temperaturach
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 TECAPET TF  TECADUR PBT GF30  TECAPET

PET, PBT (oznaczenie DIN) 

Politerftalan etylenu (PET) otrzymywany jest w wyniku  

reakcji polikondensacji tereftalanu dimetylowego i glikolu 

etylenowego. PET należy do grupy termoplastycznych poli-

estrów liniowych i obejmuje zarówno TECAPET jak 

i wywodzące się z niego typy niestandardowe  TECADUR 

PET. Kolejnym typem jest TECADUR PBT, który posiada 

podobny charakter do PET, z niższą wytrzymałością, lecz 

z szczególną ciągliwością i odpornością na ścieranie. 

Ze względu na te właściwości, TECADUR PBT jest znacząco 

łatwiejszy w modyfikowaniu włóknami niż PET, stąd 

też generalnie dostępny jest jako produkt wzmocniony 

(TECADUR PBT GF30).

Właściwości

 h półkrystaliczny

 h względnie wysoka gęstość

 h wysoki stopień ciągliwości, sztywność

 h kruszy się w niskich temperaturach poniżej zera stopni

 h wysoka wytrzymałość, twardość i sztywność

 h bardzo dobre właściwości ślizgowo cierne, odporny na 

ścieranie

 h wysoka odporność chemiczna, 

szczególnie odporny na rozcieńczone kwasy

 h dobra stabilność termiczna

 h bardzo niskie wchłanianie wilgoci

 h minimalne rozszerzanie termiczne

 h bardzo dobra stabilność wymiarowa

 h wrażliwy na hydrolizę, gorącą wodę i parę

 h bardzo dobre właściwości elektroizolacyjne

Wartości 
   TECADUR
 TECADUR PET TECAPET PBT GF30
  (PET) (PET) (PBT GF)

Tg 81 °C 81 °C 60 °C

Gęstość 1.39 g/cm3 1.36 g/cm3 1.46 g/cm3

Moduł elastyczności 3,300 MPa  3,100 MPa 3,400 MPa

Temperatura użytkowa, 
długookresowa 110 °C 110 °C 110 °C

Temperatura użytkowa, 
krótkookresowa 170 °C 170 °C 200 °C

Temperatura użytkowa, dolna –20 °C –20 °C –20 °C 
(wzrastająca kruchość)
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Cechy rozpoznawcze

 h kolor biały, dobre pokrycie, bardziej intensywny niż 

POM

 h wysoka palność

 h pali się świetlnym żółtym płomieniem

 h wysoki poziom kopcenia

 h typowy słodkawy, irytujący zapapach przy rozkładzie 

termicznym

Produkty / modyfikacje

Przykłady zastosowań

Elementy ślizgowe, takie jak tuleje łożyskowe, rolki, szyny 

ślizgowe, instalacje o bardzo dobrym spasowaniu i z efek-

tem zatrzasku, komponenty elektroizolacyjne, części do 

kontaktu z zimną wodą, różne elementy urządzeń z efek-

tem ślizgu, elementy wysokopołyskowe narażone na zadra-

pania, tworzywo do zastosowań uniwersalnych, elementy 

używane w przetwarzaniu żywności.

Podsumowanie

Produkty bazujące na PET używane są tam, gdzie należy 

unikać wchłaniania wilgoci i gdzie wymagana jest stabilność 

wymiarowa połączona z wytrzymałością. Niższa absorpcja 

wody i rozszerzalność termiczna w porównaniu do PA  

i POM czynią PET materiałem idealnie nadającym się na 

stabilne wymiarowo elementy precyzyjne, niezależne od 

oddziaływania otoczenia. W zastosowaniach spożywczych 

kluczową rolę odgrywa odporność na typowe środki 

czyszczące. PET jest bardziej odporny na różne kwasy 

myjące niż POM i PA, ale z drugiej strony nie toleruje 

środków alkaicznych (soda kaustyczna). 

TECAPET jest materiałem zmodyfikowanym pod katem 

ciągliwości, lepszych właściwości ślizgowych, o nieco 

zredukowanej wytrzymałości, lecz o podwyższonych 

właściwościach obróbczych

TECAPET czarny to wersja barwiona o ulepszonej ochronie 

przed promieniowaniem UV dla zastosowań zewnętrznych. 

TECAPET TF jest wariantem o powyższonych parametrach 

ślizgowo ciernych z dodatkiem stałego polimeru - PTFE. 

TECADUR PBT GF30 jest wzmocnioną włóknem szkla-

nym modyfikacją polimeru bazowego - znacznie bardziej 

ciągliwego niż PBT, dla wyższych wymagań 

wytrzymałościowych, sztywności i niskiej termicznej 

rozszerzalności - idealnie nadaje się na elementy struk-

turalne o wysokim poziomie precyzji używane w elektro-

technice, mechanice precyzyjnej i budowie maszyn. 

PET naturalnie jest bardzo sztywny. Ze względu na wysoki 

poziom kruchliwości, dodatek włókna szklanego wyklucza 

dalszą obróbkę.

TECADUR PET (PET)

Podstawowy typ niewzmocniony

TECAPET (PET)

Zmodyfikowany pod kątem lepszej 

obróbki

TECAPET czarny (PET)

Ulepszony  dla zastosowań 

zewnętrznych, ochrona przed UV  

TECADUR PBT GF30 (PBT GF)

Wzmocniony włóknem szklanym, 

dla wysokiej wytrzymałości, 

sztywności i precyzji

 

TECAPET TF (PET TF)

Zmodyfikowane właściwości 

ślizgowe poprzez dodatek PTFE
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PC (oznaczenie DIN)

Poliwęglan (PC) należy do grupy liniowych termoplastów 

poliestrowych i jest wytwarzany w wyniku reakcji bisfenolu 

A z fosgenem. Ze względu na niską krystaliczność PC po-

siada dużą transparentność. 

Tworzywo to charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, 

sztywnością i twardością, a także bardzo dobrą udarnością.  

W przeciwieństwie do ich niskiej odporności chemicznej, 

poliwęglany są bardzo odporne na wpływy zewnętrzne, 

takie jak warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. 

Właściwości

 h amorfi czny

 h wysoki stopień transparentności

 h niska gęstość

 h dobra stabilność termiczna

 h bardzo wysoka ciągliwość

 h bardzo wysoka udarność,  

nawet w niskich temperaturach

 h wysoka wytrzymałość i twardość

 h utrzymuje swą sztywność w szerokim

zakresie temperatur

 h bardzo wysoka dokładność wymiarowa

 h niskie wchłanianie wilgoci 

 h średnia odporność chemiczna, 

wrażliwy na rozpuszczalniki i alkalia

 h tendencja do tworzenia się pęknięć naprężeniowych

 h wrażliwy na karby

 h nieodpowiedni na wysokie obciążenia mechaniczne

 h wrażliwy na hydrolizę (na powtarzalny kontakt 

z gorącą wodą, a zwłaszcza z parą przegrzaną)

 h niski współczynnik rozpraszania

 h dobre właściwości elektroizolacyjne

 h bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne

Wartości 
 TECANAT TECANAT GF30
 (PC) (PC GF)

Tg 149 °C 147 °C

Gęstość 1.19 g/cm3 1.42 g/cm3

Moduł elastyczności 2,200 MPa  4,400 MPa

Temperatura użytkowa, długookresowa 120 °C 120 °C

Temperatura użytkowa, krótkookresowa 140 °C 140 °C

Temperatura użytkowa, dolna –60 °C –40 °C
(wzrastająca kruchość) 

Cechy rozpoznawcze

 h bezbarwny

 h wysoce transparentny

 h wysoka palność

 h pali się świetlistym żółtym płomieniem, obfi cie kopci

 h słodkawy zapach, irytujący

 h gęstość 1 g/cm³ – unosi się w solance

 h obiekt szybkiego ataku rozpuszczalników, 

matowienie powierzchni

Formuła struktury PC
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Produkty / modyfikacje

Przykłady zastosowań

Dla zastosowań, dla których kluczowe są transparentność  

i charakterystyka mechaniczna: udarność, wytrzymałość  

i stabilność wymiarowa - elektroczęści i części aparatów, 

płyty CD i DVD, soczewki okularów i optyczne, osłony 

lamp, wzierniki używane w przetwórstwie spożywczym lub 

przetwarzaniu oleju mineralnego; także jako soczewki 

lamp przednich w samochodzie, okna lotnicze, ekrany 

bezpieczeństwa, przeszklenia odporne na włamania,  

obudowy do kamer pracujących pod wodą, przeszklenia  

w szklaniach i cieplarniach, panele słoneczne, pokrywy,  

opakowania, walizki, kaski i osłony ochronne.

Dobrze nadaje się jako obudowa kamer, telefonów mobil-

nych, laptopów, a także na trwałe dokumenty infentyfika-

cyjne.

Typy specjalne PC mogą być używane jako materiał 

wyjściowy dla wielu jednorazowych produktów medy-

cznych. 

Podsumowanie

W porównaniu do innych tworzyw konstrukcyjnych, 

poliwęglany charakteryzują się znakomitą udarnością - 

także w niskich temperaturach i wyjątkową transparent-

nością. Dzięki wysokiej twardości PC jest mniej podatne na 

zadrapania utrzymując wysoki stopień transparentności w 

zastosowaniu. To odróżnia go od innych materiałów  

i otwiera szeroki zakres zastowań w różnych dziedzinach. 

Wysoka wytrzymałość i ciągliwość wzmocnionego 

włóknem szklanym materiału TECANAT GF30 

predysponuje go do zastosowań w elementach elektro- 

izolacyjnych, elementach strukturalnych i obudów,  

w których wymagany jest wysoki standard stabilności wy-

miarowej, wytrzymałości i udarności. W przeciwieństwie 

do typów niemodyfikowanych, wzmocniony włóknem PC 

nie jest transparentny, ale ma szarawy, nieprzezroczysty 

kolor.

Typ specjalny TECANAT MT nadaje się do jednorazowych 

zastosowań w sektorze medycznym. Materiał ten jest  

jednak tylko minimalnie odporny na działanie pary prze-

grzanej. Już nawet po  kilku sterylizacjach i cyklach czysz-

czenia pojawiają się efekty uszkodzeń materiału (tworzenie 

się pęknięć naprężeniowych, zżółknięcie, kruchliwość).

TECANAT (PC)

Niewzmocniony typ podstawowy

TECANAT GF30 (PC GF)

Wzmocniony włóknem szklanym 

dla wysokiej wytrzymałości i 

sztywności, stabilny wymiarowo

TECANAT MT (PC)

Typ naturalny do zastosowań  

w technice medycznej,  

biokompatybilny
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 TECAFLON PVDF

PVDF, PTFE (oznaczenie DIN) 

Polifluorek winylidenu (PVDF) i politetrafluoroetylen 

(PTFE) należą do grupy wysoko odpornych chemicznie 

fluorotermoplastów. Ze względu na wysoką wagę 

molekularną PTFE nie może być obrabiany poprzez topie-

nie, ale wyłącznie przez prasowanie i spiekanie - tak wyt-

warzany jest półwyrób.  PVDF może być formowany przez 

wytłaczanie.

Właściwości: PVDF

 h wysoka gęstość

 h mocny i ciągliwy

 h minimalna ciągliwość w niskich temperaturach

 h wysoka odporność chemiczna

 h odporny na hydrolizę

 h bardzo niskie wchłanianie wilgoci

 h wysoka rozszerzalność termiczna

 h wysoki współczynnik rozpraszania, polaryzujący, nie 

odpowiedni do zastosowań o wysokich częstotliwościach

 h wysoka odporność na promieniowanie UV 

 h PVDF jest znacząco bardziej odporny na 

promieniowanie energetyczne niż wszystkie inne 

fl uorowce 

 h odporny na ogień, samogasnący

 h uwalnia silnie toksyczne gazy w przypadku pożaru

Właściwości: PTFE

 h bardzo wysoka krystaliczność

 h najwyższa gęstość ze wszystkich polimerów

 h bardzo ciągliwy - aż do bardzo niskich temperatur

 h minimalna wytrzymałość i twardość

 h słaba odporność na pełzanie

 h ekstremalnie odporny na chemikalia, także na kwasy 

utleniające

 h odporny na hydrolizę

 h brak tworzenia się pęknięć naprężeniowych

 h bardzo niskie wchłanianie wilgoci

 h wysoka stabilność termiczna, lecz niska termiczna 

stabilność wymiarowa

 h nie przywiera, bardzo dobre właściwości ślizgowe, brak 

efektu stick-slip 

 h wysoka odporność na promieniowanie UV 

 h bardzo wrażliwy na silne promieniowanie (gamma i 

rentgenowskie) 

 h nie łączy/ klei się tradycyjnymi środkami

 h wysoka rozszerzalność termiczna

 h minimalny współczynnik rozpraszania

 h bardzo dobre właściwości elektroizolacyjne 

ze względu na ich niską gęstość mikrostrukturalną, 

wytłaczane (RAM) produkty posiadają takie właściwości 

jak minimalna wytrzymałość elektryczna pod wysokim 

napięciem

 h odporny na ogień, samogasnący

 h przy spalaniu powstają silnie toksyczne gazy fl uorkowe
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Wartości 
 TECAFLON PVDF TECAFLON PTFE 
 (PVDF) (PTFE)

Tg –40 °C –20 °C

Gęstość 1.78 g/cm3 2.15 g/cm3

Moduł elastyczności 2,200 MPa 700 MPa

Temperatura użytkowa, długookresowa 150 °C 260 °C

Temperatura użytkowa, krótkookresowa 150 °C 260 °C

Temperatura użytkowa, dolna –30 °C  –200 °C 
 (wyjątkowo  
 do –270 °C)

Cechy rozpoznawcze: PVDF

 h kolor nieprzezroczysty / mleczno biały

 h niska palność

 h pali się świetlistym żółtym płomieniem

 h gaśnie po odstawieniu płomienia

 h drażniący zapach

 h wysoka gęstość (subiektywne zauważalna)

 h trudny do zadrapania paznokciem

Cechy rozpoznawcze: PTFE

 h promienny biały, nieprzezroczysty

 h niska palność

 h nie płonie

 h drażniący zapach

 h wysoka gęstość (subiektywne zauważalna)

 h miękki, łatwo deformowalny, łatwy do zadrapania 

paznokciem

Produkty / modyfikacje

Przykłady zastosowań

PTFE jest najczęściej używanym i najważniejszym fluoro-

polimerem o szerokim polu zastosowań: inżynieria 

zakładów chemicznych, przetwórstwo spożywcze i far-

macja.

PTFE preferowany jest w zastosowaniach ślizgowych 

narażonych na silne działanie chemikaliów.  

PVDF idealnie sprawdza się w konstrukcjach urządzeń 

chemicznych i w wysokich obciążeniach naprężeniowych w 

podwyższonych temperaturach; zawory, płyty filtrujące, 

uszczelnienia, rurociągi; typy specjalne do ultra czystych 

oczyszczalni wody.

Podsumowanie

Podczas określania wymiarów dla elementów z PTFE, 

należy wziąć pod uwagę ekstremalny wzrost współczynnika 

rozszerzalności termicznej, będący rezultatem zmian mik-

rostrukturalnych w zakresie między 18 °C i 20 °C. Wymiary 

powinny być definiowane w zakresie ok. 23 °C.

PVDF ma bardzo wysoką wytrzymałość; wartości te przy 

temperaturze 150  °C są wciąż  w przybliżeniu tak samo 

wysokie, jak dla PTFE w temperaturze pokojowej. 

PVDF ma jednak niższą odporoność chemiczną niż  PTFE.

Ze względu na możliwość wystąpienia termicznej reakcji 

rozkładu z uwolnieniem gazów i na możliwą deflagrację  

rekomenduje się wzmocnianie PVDF i PTFE włóknem  

szklanym tylko przy użyciu szczegółnych środków ostroż-

ności i wykorzystaniu wyselekcjonowanych dodatków.

TECAFLON PVDF (PVDF)

Niewzmocniony typ podstawowy

TECAFLON PVDF ELS 

(sadza przewodząca)

Przewodzący elektrycznie

TECAFLON PTFE (PTFE)

Niewzmocniony typ podstawowy

TECAFLON PTFE GF25 (PTFE GF )

Wzmocniony włóknem szklanym. 

Większa termiczna wytrzymałość 

kształu. Słabsze od  czystego PTFE 

właściwości elektryczne i 

chemiczne

TECAFLON PTFE G15 (PTFE G)

Większa wytrzymałość mechani-

czna i sztywność; obniżony zostaje 

współczynnik tarcia

TECAFLON PTFE C23 G2 (PTFE C G)

Podwyższona wytrzymałość 

mechaniczna, sztywność i 

twardość. Nie izoluje elektrycznie

TECAFLON PTFE BZ40 (PTFE BZ)

Brąz zmienia właściwości 

elektryczne nie zmieniając 

właściwości chemicznych: 

 daje dobrą odporność na  

ścieranie i odkształcenia  

termiczne
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 TECAPEI

PEI (oznaczenie DIN) 

Polieteroimid (PEI) jest amorficznym termoplastem 

o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i sztywności. 

Ze względu na swą charakterystykę posiada duże 

podobieństwo do grupy poliarylosulfonów (PSU, PPSU), 

należy jednak do grupy termoplastycznych poliimidów. 

Materiał wykazuje znaczącą wytrzymałość na pełzanie 

w szerokim zakresie temperatur. Profil właściwości 

zwieńcza bardzo dobra odporność na hydrolizę i stabilność 

wymiarowa. Ze względu na swą amorficzą strukturę 

molekularną PEI jest transparentne i posiada złocisto żółty 

kolor. 

Właściwości

 h amorfi czny

 h transparentny jako materiał cienkościenny z 

polerowaną powierzchnią

 h niska gęstość

 h wysoka wytrzymałość, twardość i sztywność

 h wysoki stopień ciągliwości

 h wysoka stabilność termiczna 

 h bardzo wysoka odporność chemiczna

 h bardzo niskie wchłanianie wilgoci

 h minimalne rozszerzanie termiczne

 h stabilny wymiarowo

 h uwaga na silne rozpuszczalniki - możliwość 

powstawania pęknięć

 h odporny na parę przegrzaną i na hydrolizę

 h niski współczynnik rozpraszania, 

odpowiedni do zastosowań o wysokich częstotliwościach

 h przepuszczający i odporny na mikrofale

 h bardzo dobre właściwości elektroizolacyjne

 h odporny na ogień, samogasnący

 h wysoki indeks tlenowy 

 h uwalnia minimalną energię i porcję gazów toksycznych 

w przypadku pożaru

 h dobre właściwości obróbcze
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Wartości 
  TECAPEI (PEI)

Tg  216 °C

Gęstość  1.28 g/cm3

Moduł elastyczności  3,200 MPa

Temperatura użytkowa, długookresowa  170 °C

Temperatura użytkowa, krótkookresowa  200 °C

Temperatura użytkowa, dolna –50 °C 
(podwyższona kruchliwość)

Cechy rozpoznawcze

 h kolor prześwitujący, bursztynowy

 h pali się świetlistym żółtym płomieniem

 h powoli gaśnie po odstawieniu płomienia

 h rozpuszcza się w chlorometylenie 

Produkty / modyfikacje

Przykłady zastosowań

Elementy maszyn w przetwórstwie spożywczym i farmacji, 

wyposażenie chemiczne i laboratoryjne, elementy wtyków, 

oprawy lamp,  ramy do lutowania, typy specjalne do 

zastosowań kosmicznych, elektroinżynieria, nośniki anten 

o wysokich częstotliwościach, rdzenie cewek,  wyposażenie 

dla mikrofal, mikroelektronika, adaptery testowe.

Podsumowanie

Amorficzne wysokotemperaturowe tworzywa sztuczne 

PEI, PPSU, PES i PSU oferują generalnie bardzo podobny 

profil właściwości; różnią się w głównej mierze temperaturą 

zeszklenia i zakresem temperatur użytkowych. PEI posiada 

znacząco lepsze właściwości mechaniczne niż polisulfony 

- ze względu na wytrzymałość, sztywność i twardość. 

Dodatkowo PEI wytwarza najmniej ciepła w przypadku 

palenia. Jest to kluczowe kryterium w zastosowaniach kos-

micznych. Wraz z typami niestandardowymi PEI jest nie-

ocenionym tworzywem wysokotemperaturowym dla tego 

sektora.

TECAPEI (PEI)

Niewzmocniony typ podstawowy, 

odpowiedni do kontaktu z 

żywnością

TECAPEI GF30 (PEI GF)

Do wytwarzanie niestandardowych 

bardzo wytrzymałych, 

zastępujących metal produktów, 

wzmocnionych włóknem szklanym 

TECAPEI MT (PEI) 

Typ specjalny do zastosowań  

w technice medycznej, 

biokompatybilność
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 TECASON S  TECASON P MT czarny

PSU, PPSU, PES (oznaczenie DIN) 

Poliarylosulfony (PSU, PPSU, PES) są rodziną termoplas-

tycznych, amorfi cznych i polarnych polimerów. Ze względu 

na ich amorfi czną strukturę molekularną, poliarylosulfony 

są prześwitujące i mają żółtawo-brązowy (bursztynowy) 

kolor. Nawet przy wysokich temperaturach, materiały 

te odznaczają sie wysokim stopniem wytrzymałości 

i stabilności.  

Polifenylosulfon (PPSU) łączy w sobie wysoką temperaturę 

topnienia z bardzo niskim wchłanianiem wilgoci. 

Dodatkowo, polimer ten dysponuje lepszą udarnością 

i odpornością chemiczną niż PSU i PES z grupy poli-

sulfonów. Oprócz tych cech, w porównaniu do innych 

reprezentantów tej grupy, PPSU nadaje się o wiele lepiej do 

sterylizacji parą przegraną i ma lepszą odporność na środki 

czyszczące i dezynfekujące. 

Wyróżniające cechy polisulfonów (PSU) zawierają się nie 

tylko w wysokiej stałej temperaturze użytkowej, ale również 

w znacząco wysokiej wytrzymałości na pełzanie w szero-

kim zakresie temperatur.  Wysoki poziom stabilności 

wymiarowej i dobra odporność na hydrolizę kompletują 

charakterystykę produktu. 

Właściwości polieterosulfonu (PES) są podobne do cech 

PSU. PES oferuje wyższą wytrzymałość mechaniczną 

i sztywność, połączoną z relatywnie niską wrażliwością na 

karby. Dodatkowo PES ma dobrą odporność na chemikalia 

i hydrolizę. W porównaniu do PSU, PES posiada lepszą 

odporność chemiczną i wytrzymałość udarową. 

Właściwości

 h amorfi czny

 h transparentny w cienkościennych półwyrobach 

o polerowanej powierzchni

 h niska gęstość

 h wysoka wytrzymałość, twardość i sztywność

 h wysoki stopień ciągliwości

 h wysoka stabilność termiczna 

 h wysoka odporność chemiczna

 h bardzo niskie wchłanianie wilgoci

 h dobra stabilność wymiarowa

 h uwaga na silne rozpuszczalniki, 

możliwość powstawania pęknięć

 h odporny na parę przegrzaną i na hydrolizę

 h niski współczynnik rozpraszania

 h przepuszczający i odporny na mikrofale

 h dobry do zastosowań o wysokiej częstotliwości

 h bardzo dobre właściwości elektroizolacyjne

 h odporny na ogień, samogasnący

 h dobre właściwości obróbcze
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Wartości 
 TECASON P TECASON S  
 (PPSU) (PSU)

Tg 218 °C 188 °C

Gęstość 1.31 g/cm³ 1.24 g/cm³ 
 (może się różnić  
 w zależności od koloru)

Moduł elastyczności 2,300 MPa 2,700 MPa

Temperatura użytkowa, długookresowa 170 °C 160 °C

Temperatura użytkowa, krótkookresowa 190 °C 180 °C

Temperatura użytkowa, dolna –50 °C  –50 °C 
 (wyjątkowo  
 do –100 °C)

Cechy rozpoznawcze

 h kolor prześwitujący, bursztynowy,  

PPSU ciemniejący wraz ze wzrostem   

temperatury zeszklenia

 h niska palność

 h pali się świetlistym żółtym, kopcącym płomieniem

 h powoli gaśnie po odstawieniu płomienia

 h drażniący zapach

 h rozpuszcza się w chlorometylenie 

Produkty / modyfikacje

Przykłady zastosowań

PPSU jest używany chętnie w medycynie, w chirurgii  

protetyki stawów jako modele dopasowujące, a także jako 

rękojeści urządzeń, pojemniki sterylizacyjne i do przecho-

wywania, w maszynach do produkcji farmaceutyków  

i żywności. 

PSU dla wyposażenia chemicznego i laboratoryjnego, 

części wtyków, oprawy lamp, elektroinżynieria, nośniki 

anten o wysokich częstotliwościach, rdzenie cewek,  

wyposażenie dla mikrofal, mikroelektronika, adaptery  

testowe.

PES GF jest chętnie używany do formowania wtryskowego 

wysoko wytrzymałych, sztywnych elektrycznych elementów 

precyzyjnych o właściwościach nie palnych. 

Podsumowanie

PES został zastąpiony nowym produktem PPSU, i wyko-

rzystuje się go obecnie tylko do zastosowań specjalnych. 

Typowy profil właściwości tych trzech amorfinych 

polimerów polisulfonowych (PSU, PPSU, PES) jest bardzo 

podobny. Główną różnicą jest ich temperatura zeszklenia  

i zakres temperatur użytkowych. 

W kwestii wytrzymałości, ciągliwości i odporności chemi-

cznej pojawiają się tylko nieznaczne różnice między nimi. 

Także w porównaniu do PEI, pewne właściwości są zbieżne. 

Oferuje on jednak znaczaco wyższe właściwości mechani-

czne, a także idealnie nadaje się do zastosowań związanych 

z bezpieczeństwem w lotnictwie.

Ze względu na relatywnie wysoką absorpcję wilgoci  

PES często stwarza problemy w sterylizaji parą przegrzaną 

z fazą próżniową (powstawanie pęknięć). 

Obok PEEK, PPSU jest bardzo ważnym tworzywem  

w zastosowaniach medycznych, na przykład w urządzeniach 

do diagnostyki na podstawie zdjęć, wyposażenia sal opera-

cyjnych i dla technik ortopedycznych zastępujacych stawy. 

 

 

TECASON P MT kolorowy (PPSU)

Typ specjalny o szerokiej 

kolorystyce dla techniki medycznej, 

testowana biokompatybilność; 

do kontaktu z żywnością

TECASON P VF (PPSU)

Niewzmocniony typ podstawowy, 

kalendrowany do produktów 

głęgoko tłoczonych, transparentny 

i kolorach nieprzezroczystych 

TECASON P MT XRO kolorowy 

(PPSU)

Typ specjalny do zastosowań 

medycznych, biokompatybilny, 

wykrywalny w promieniowaniu 

rentgenowskim

TECASON S (PSU) 

Niewzmocniony typ podstawowy, 

do kontaktu z żywnością 

TECASON E GF30 (PES GF) 

Niestandardowa produkcja, 

preferowane odlewanie wtryskowe, 

wzmocniony włóknem szklanym 

dla wysoce wystrzymałych 

elementów elektrycznych, odporny 

na działanie ognia
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 TECATRON GF40  TECATRON PVX

PPS (oznaczenie DIN) 

Polisiarczek fenylenu (PPS) to częsciowo krystaliczny 

polimer będący politioeterem aromatycznym z grupy 

termoplastycznych tworzyw sztucznych. Jego stuktura 

chemiczna nadaje mu wysoką wytrzymałość i twardość 

nawet w wyższych zakresach termicznych. Poza niską 

absorpcją wody, posiada dobrą stabilność wymiarową 

i świetne właściwości elektryczne. PPS jest bardzo stabilny 

chemicznie, także w wysokich temperaturach. W branży 

półprzewodników PPS dostępny jest na rynku prawie 

wyłącznie w formie wzmocnionej włóknami. 

Właściwości

 h wysoka krystaliczność

 h wysoka gęstość

 h wysoka wytrzymałość, twardość i sztywność

 h wysoka stabilność termiczna 

 h bardzo wysoka odporność chemiczna, 

nawet w niskich temperaturach

 h znakomita odporność na rozpuszczalniki

 h odporny na hydrolizę, niewrażliwy na pęknięcia 

naprężeniowe

 h bardzo niskie wchłanianie wilgoci

 h minimalne rozszerzanie termiczne

 h wysoce stabilny wymiarowo w postaci wzmocnionej 

włóknami

 h odporny na promieniowanie o wysokiej częstotliwości,  

na promieniowanie gamma i rentgenowskie

 h bardzo dobre właściwości elektroizolacyjne

 h niskie zanieczyszczenie jonowe w typach specjalnych

 h odporny na ogień, samogasnący

Wartości 
 TECATRON TECATRON GF40 
 (PPS) (PPS GF)

Tg 97 °C 93 °C

Gęstość 1.36 g/cm3 1.63 g/cm3

Moduł elastyczności 4,100 MPa 6,500 MPa

Temperatura użytkowa, długookresowa 230 °C 230 °C

Temperatura użytkowa, krótkookresowa 260 °C 260 °C

Temperatura użytkowa, dolna  –20 °C –20 °C 
(podwyższona kruchość) 
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Cechy rozpoznawcze

 h kolor beżowy / naturalny, pod wpływem UV szybko 

tworzą się lokalne brązowe plamy

 h niska palność

 h siarkowy zapach nieświeżych jaj

 h gaśnie po odstawieniu płomienia

 h twardy i jasny dzwięk przy uderzeniu  

Produkty / modyfikacje

Przykłady zastosowań

Elementy strukturalne dla środowiska chemicznego,  

zawory, obudowy filtrów, elementy pomp i uszczelnień,  

wirniki pomp, elementy ślizgowe pracujące w wysokich 

temperaturach i kontakcie z chemikaliami, jak również 

gorącą wodą, łożyska rolkowe dla stałych suszarek,  

elementy elektryczne, wtyki, rdzenie cewek, oprawy lamp, 

niewzmocniony typ specjalny o niskim zanieczyszczeniu 

jonowym dla produkcji półprzewodników.

Podsumowanie

TECATRON jest optymalnym kompromisem w zastoso-

waniach, w których możliwości parametów PA 66 GF30 

znalazły swoją granicę, a użycie PEEK przekraczałoby 

warunki budżetowe. W motoryzacji  PPS jest często 

używany przeważnie do zastosowań w komorze silnika,  

w miejscach, gdzie PA 66 GF30 nie jest w stanie dostarczyć 

odpo-wiednich osiągów. Poza wysokim poziomem 

wytrzymałości materiału i stabilności wymiarowej, 

imponującą cechą jest jego wysoka odporność na rozpusz-

czalniki w wysokich temperaturach.

TECATRON (PPS)

Typ podstawowy, tylko do 

specjalnych zastosowań

TECATRON GF40 (PPS GF)

Wzmocniony włóknem szklanym  

dla wyższej wytrzymałości  

i sztywności

TECATRON GF40 czarny 

(PPS GF)

Wzmocniony włóknem szklanym,   

czarny, ulepszona ochrona UV dla 

zastosowań zewnętrznych i 

produktów o stabilnej kolorystyce

TECATRON PVX (PPS CS CF TF)

Typ specjalny z odpowiednio 

zmodyfikowanymi właściwościami 

ślizgowymi dla wysokich 

temperatur i obciążeń; odporny  

na działanie chemikaliów i pary
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 TECAPEEK ST czarny  TECAPEEK  TECAPEEK HT czarny

PAEK (oznaczenie DIN) 

Grupa poliaryloeteroketonów (PAEK) obejmuje głównie 

PEEK, PEK, PEKEKK i PEKK. 

Struktura molekularna poszczególnych polimerów jest 

różna ze względu na liczbę spajających grup eteru i ketonu.  

W rezultacie, wraz z większą liczbą grupy ketonów, zasad-

nicza różnica powstaje w wyższej temperaturze zeszklenia 

i topnienia. Przetwarzalność poprzez techniczne topienie 

staje się coraz trudniejsze i jest zastępowane przez metody 

prasowania, które preferuje się dla półwyrobów wielko 

gabarytowych.   

Typową cechą tej grupy materiałów, która klasyfi kowana 

jest jako część wysokotemperaturowych termoplastów,  jest 

to, że profi l ich właściwości w dużej mierze pozostaje 

niezmieniony w wyższych zakresach termicznych powyżej 

100 °C; Większość charakterystycznych wartości zmienia 

się tylko umiarkowanie. Najważniejszym materiałem jest 

polieteroeteroketon PEEK, który jest najczęściej wykorzy-

stywany do zastosowań technicznych. 

Materiały należące do grupy poliaryloeteroketonów 

charakteryzują się  niezwykle kompleksowym profi lem 

właściwości o dużej liczbie znakomitych, indywidualnych 

cech.

Właściwości

 h półkrystaliczny

 h niska gęstość

 h wysoki stopień ciągliwości

 h wysoka wytrzymałość, twardość i sztywność

 h niska skłonność do pełzania

 h dobre właściwości ślizgowo-cierne, 

dobra odporność na zużycie

 h bardzo dobra odporność chemiczna 

na szeroki zakres chemikaliów

 h odporność na hydrolizę,

tendencja do powstawania pęknięć naprężeniowych

 h wysoka stabilność termiczna 

 h niezwykle wysoka odporność na wysokie 

promieniowanie - gamma i rentgenowskie

 h bardzo niskie wchłanianie wilgoci

 h minimalne rozszerzanie termiczne

 h dobra stabilność wymiarowa

 h odporny na ogień, samogasnący

 h minimalne zanieczyczenie jonowe 

 h bardzo niskie wydzielanie gazów 

w warunkach wysokiej próżni

 h minimalne wydzielanie nisko toksycznych gazów 

w przypadku pożaru

Wartości 
 TECAPEEK TECAPEEK HT TECAPEEK ST
 (PEEK) (PEK) (PEKEKK)

Tg 150 °C 160 °C 165 °C

Gęstość 1.31 g/cm³ 1.31 g/cm³ 1.32 g/cm³

Moduł elastyczności 4,200 MPa 4,600 MPa 4,600 MPa

Temperatura użytkowa, 
długookresowa 260 °C 260 °C 260 °C

Temperatura użytkowa, 
krótkookresowa 300 °C 300 °C 300 °C

Temperatura użytkowa, dolna –40 °C –40 °C  –40 °C
(wyjątkowo do –100 °C, 
podwyższona kruchość)
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 TECAPEEK PVX  TECAPEEK GF30  TECAPEEK CF30

Cechy rozpoznawcze: PEEK naturalny

 h kolor beżowy, charakterystyczny 

 h niska palność

 h gaśnie po odstawieniu płomienia

 h minimalne kopcenie

 h ekstremalna twardość i sztywność

 h gęstość znacząco > 1 g/cm³, tonie w wodzie

Produkty / modyfikacje

Przykłady zastosowań

Poliaryloeteroketony są grupą wysokosprawnych 

polimerów, a każdy element tej grupy charakteryzuje się 

niepowtarzalnymi właściwościami i zachowaniem, przez 

co są bardzo ważnym źródłem materiałów dla nowoczesnej 

technologii i przemysłu.  TECAPEEK (PEEK) odgrywa 

główną rolę w tej grupie. 

Elementy ślizgowe, rolki prowadzące, łańcuchy prowadzące 

w piecach, okładzina zbiorników, elementy termoformo-

wane, różne elementy dla zastosowań z żywnością, wodą 

pitną, w biotechnologii i farmacji, maszynach pakujących, 

mikroelektronice i półprzewodnikach, technologii jądrowa 

i promieni rentgenowskich, technice poszukiwania i wydo-

bycia gazów i ropy, w zastosowaniach w aeronautyce,  

w budowie silników i przekładni. 

Podsumowanie

TECAPEEK HT (PEK) i TECAPEEK ST (PEKEKK) posiadają 

wyższą temperaturę zeszklenia i wytrzymałość w porówna-

niu do TECAPEEK (PEEK). Jednocześnie ich odporność 

chemiczna jest wyższa. Odporność na hydrolizę  poliary-

loeteroketonów na parę przegrzaną jest wyższa nić w przy-

padku wysokotemperaturowych materiałów PI i PAI.  

W porównaniu do PEI, wyróżniająca jest ich odporność na 

alkalia w wysokich temperaturach.  

Materiały specjalne rodziny TECATEC oferują ekstremalną 

wytrzymałość mechaniczną i termiczną stabilność 

wymiarową dzięki matrycy z włókna węglowego.  

Matryca bazująca na PAEK posiada wysoką odporność  

na działanie pary przegrzanej i chemikaliów, przez co  

TECATEC idealnie sprawdza się w zastosowaniach dla 

techniki medycznej. 

TECAPEEK (PEEK)

Niewzmocniony typ podstawowy 

TECAPEEK czarny (PEEK)

Ulepszona odporność na  UV;  

do zastosowań na zewnątrz

TECAPEEK świetlisty czerwony 

(PEEK)

Sygnalizujący i ostrzegawczy kolor 

do zastosowań przemysłowych 

elementów operacyjnych

TECAPEEK CF30 (PEEK CF)

Wzmocniony włóknem szklanym 

dla podniesienia wytrzymałości  

i sztywności; właściwości ślizgowe

TECAPEEK ELS nano (PEEK CNT)

Przewodzący elektrycznie z CNT

TECAPEEK GF30 (PEEK GF)

Wzmocniony włóknem szklanym 

dla podniesienia wytrzymałości  

i sztywności

TECAPEEK PVX (PEEK CS, CF, TF)

Zmodyfikowane właściwości 

ślizgowe dla zastosowań o 

wysokich obciążeniach

TECAPEEK HT czarny (PEK)

Niewzmocniony, wyższa 

obiążalność termiczno  

mechaniczna niż PEEK

TECAPEEK ST czarny (PEKEKK)

Niewzmocniony, wyższa 

obiążalność termiczno  

mechaniczna niż PEK

TECAPEEK CF30 MT (PEEK CF)

Typ specjalny, wzmocniony 

włóknem węglowym dla wysokiej 

wytrzymałości, biokompatybilny, 

czarny

TECAPEEK CLASSIX biały (PEEK)

Typ specjalny dla techniki 

medycznej, do kontaktu z tkanką 

do 30 dni, biokompatybilny

TECAPEEK MT (PEEK)

Wersja naturalna dla techniki 

medycznej, biokompatybilny

TECAPEEK MT kolorowy (PEEK)

Typy specjalne o różnorodnych 

kolorach dla techniki medycznej,

biokompatybilne

TECAPEEK ID niebieski

(PEEK, dodatek wykrywalny)

Modyfikowany do wykrywania 

indukcyjnego w przemyśle 

spożywczym i farmaceutycznym, 

nadaje się do kontaktu z żywnością

TECAPEEK TF10 (PEEK TF)

Właściwości ślizgowe zmodyfiko-

wane dodatkiem PTFE, nadaje się 

do kontaktu z żywnością

TECAPEEK TS (PEEK, minerał)

Z dodatkiem minerału, wysoka 

wytrzymałość i sztywność, 

ciągliwość, wysoki stopień 

twardości i niska rozszerzalność 

termiczna

TECATEC PEEK CW50 (PEEK CF)

Wzmocniony tkaniną z włókna 

węglowego, cechy 

wytrzymałościowe podobne do 

stali, biokompatybilny

TECATEC PEKK CW60 (PEKK CF)

Wzmocniony tkaniną z włókna 

węglowego, cechy 

wytrzymałościowe podobne do 

stali, biokompatybilny
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 TECATOR 5013  TECATOR 5031 PVX

PAI (oznaczenie DIN) 

Poliamidimidy (PAI) są amorfi cznymi, termoplastycznymi, 

wysokosprawnymi polimerami charakteryzującymi się 

wysoką stabilnością termiczną. Ich wysoka waga moleku-

larna oznacza, iż materiały te nie są topliwe, ale są znisz-

czalne termicznie w testach. 

PAI należy do grupy termoplastycznych poliimidów. 

Grupa ta charakteryzuje się nadzwyczajnie kompleksowym 

profi lem właściwości z serią wyjątkowych cech. Wysoki 

poziom ciągliwości, sztywności i odporności na pełzanie, 

połączone z niską rozszerzalnością termiczną, zapewniają 

dobrą nośność mechaniczną i stabilność wymiarową 

elementów. 

Poprzez modyfi kację grafi tem i PTFE uzyskuje się wysoce 

odporny na ścieranie materiał łożyskowy o minimalnym 

tarciu, który sprawdza się nawet w pracy na sucho. 

Właściwości

 h amorfi czny

 h wysoka gęstość

 h dobre właściwości ślizgowo cierne 

wysoka odporność na zużycie

 h wysoki stopień ciągliwości

 h bardzo wysoka wytrzymałość i twardość

 h bardzo dobra odporność chemiczna

 h wrażliwość na hydrolizę przy wysokiej stałej 

temperaturze wody ponad 100 °C, 

parę przegrzaną i alkalia

 h stosunkowo wysokie wchłanianie wilgoci, 

co źle wpływa na stabilność wymiarową

 h wysoka stabilność termiczna 

 h niezwykle wysoka odporność na promieniowanie 

gamma i rentgenowskie

 h odporny na ogień, samogasnący
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Wartości 
 TECATOR 5013 TECATOR 5031 PVX 
 (PAI) (PAI)

Tg 280 °C 280 °C

Gęstość 1.40 g/cm3 1.46 g/cm3

Moduł elastyczności 3,800 MPa 5,900 MPa

Temperatura użytkowa, długookresowa 250 °C 250 °C

Temperatura użytkowa, krótkookresowa 270 °C 270 °C

Temperatura użytkowa, dolna –150 °C  –150 °C 

Cechy rozpoznawcze

 h typowe kolory: zewnętrzna powierznia brązowa, 

wewnątrz żółto-brązowy

 h niska palność

 h pali się niebieskim płomieniem z żółtą końcówką

 h minimalne kopcenie, lub jego brak

Produkty / modyfikacje

Przykłady zastosowań

Elementy ślizgowe, rolki i łańcuchy prowadzące, łożyska 

ślizgowe, przekładnie, pierścienie oporowe (łożyska  

osiowe), kulki w rozdzielaczach hydraulicznych. 

Wzmocnione włóknem szklanym wysoce wytrzymałe,  

stabilne wymiarowo konstrukcje używane w aeronautyce,  

prowadnice, rolki zwrotne, prowadzenia papieru w dru-

karkach, kopiarkach, urządzeniach biurowych. 

Komponenty wtyków i gniazd testowych w testowaniu 

chipów w mikroelektronice, oprawy lamp. 

Podsumowanie

Grupa amidów, choć ma podwyższone wchłanianie wilgoci, 

dysponuje bardzo dobrą ciągliwością; demonstruje jednak 

zmiany wymiarowe i ograniczoną odporność na hydrolizę.  

Do zastosowań w wyższych temperaturach zaleca się 

wstępne suszenie w celu ochrony przed uszkodzeniem  

hydrolitycznym. Elementy produkowane jako półprodukty 

podlegają obróbce termicznej na koniec procesu polimery-

zacji, który równocześnie nadaje im lepszą odporność  

na ścieranie powierzchni bieżnej, jak i oksydację 

powierzchniową. 

TECATOR (PAI)

Typ podstawowy, mocny, izolujący 

elektrycznie

TECATOR 5031 PVX (PAI CS TF)

Zmodyfikowane właściwości 

ślizgowe poprzez dodatek grafitu  

i PTFE

TECATOR GF30 (PAI GF)

Wzmocniony włóknami, typ  

o wysokiej wytrzymałości -  

do formowania wtryskowego
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 TECASINT 1011  TECASINT 2011  TECASINT 3011 

 TECASINT 4011  TECASINT 4111

DMA 3-punktowy test zgięcia, 1Hz, 2K/min

PI (oznaczenie DIN) 

Poliimidy (PI) są produkowane przez polikondensację. 

Są one nietopliwe ze względu na wysoką ilość 

pierścieniowych, w większości aromatycznych, połączeń 

łańcuchowych i wysokiej wadze molekularnej. Produkcja 

półwyrobów, lub elementów bezpośrednio formowanych 

odbywa sie wyłącznie poprzez spiekanie. 

Materiały należące do grupy poliimidów charakteryzują się  

niezwykle kompleksowym profi lem właściwości o dużej 

liczbie znakomitych, indywidualnych cech - w konsewencji 

obejmując najwyższą pozycję w piramidzie materiałowej.

Właściwości

 h nietopniejący wysokotemperaturowy poliimid

 h wysoka wytrzymałość, moduły i sztywność, 

także w wysokim zakresie temperatur

 h wysoka odporność na ściskanie i pełzanie

 h wysoka czystość, niskie wydzielanie gazów 

w warunkach próżniowych

 h dobra odporność chemiczna

 h dobra izolacja elektryczna i termiczna

 h odporność na wysokie promieniowanie

 h odporny na działanie płomieni

 h wysoka gęstość

 h wrażliwosć na hydrolizę w gorącej wodzie > 100 °C 

i parę przegrzaną

Wartości 
  TECASINT TECASINT TECASINT
  2011 4011 4111
  (PI) (PI) (PI)

Tg [°C]  370 260 n.a.

Gęstość [g/cm3]  1.38 1.41 1.46

Moduł elastyczności [MPa]  3,700 4,000 7,000

Temperatura użytkowa, długookresowa [°C] 300 300 300

Temperatura użytkowa, krótkookresowa [°C] > 350 > 350 > 400

Temperatura użytkowa, dolna [°C]  –270 –270 -270

Cechy rozpoznawcze

 h odporny na działanie płomieni, nie pali się

 h gęstość > 1 g/cm³, tonie w wodzie

 h bardzo twardy do miękko ciągliwego,

w zależności od typu

 h twardy / wytłumiony dźwięk przy uderzeniu



41

0

TECASINT 
2021

TECASINT 
3021

TECASINT 
4021

TECASINT 
4121

Stabilność kontra oksydacja termiczna przy 300 °C i 70 psi ponad 300 h
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Produkty

Przykłady zastosowań

Rolki i łańcuch prowadzące w piecach przemysłowych,  

operowanie gorącym szkłem, specjalne typy bez 

zanieczyszczeń jonowych dla techniki półprzewodników, 

elementy ślizgowe o wysokim obciążeniu mechaniczno  

termicznym do zastosowań w silnikach, przekładniach,  

turbinach wiatrowych, izolatory termiczno elektryczne  

w akceleratorach cząstkowych. Często używane jako sub-

stytut metali ze względu na niski ciężar. Używany często 

jako alternatywa w zastosowaniach przeznaczonych dla 

PEEK, ze względu na obniżone kryterium termiczne,  

a wyższe wymagania związane z wytrzymałością, 

bezpieczeństwem i niezawodnością. Nieodzowna grupa 

materiałowa dla areonautyki, przemysłu szklarskiego, tech-

nologii próżniowej i kriogenicznej, ogólnie badań i rozwo-

ju, fizyki wysokich i niskich temperatur, podstawowych 

badań nad cząstkami elementarnymi i badań nuklearnych. 

Modyfikacje

 

Podsumowanie

Zastosowanie poliimidów najczęściej związane jest z tym, 

iż jest to jedyne rozwiązanie, lub stanowi ekonomiczną 

alternatywę dla metali. ceramiki lub innych tworzyw. 

Różnorodne ustawienia domieszek w każdym z typów 

materiału dają szeroki zakres rozwiązań dla potrzeb 

użytkownika:

 h typ ślizgu:  twardy / miękki

 h typy statycznie rozpraszające

 h typy elektroizolacyjne

 h wysoce wytrzymałe typy wzmocnione włóknem 

szklanym 

 h wysoce wytrzymałe typy niewzmocnione

TECASINT 1000

Najwyższe moduły.

najwyższa sztywność i twardość. 

Wcześniejsze oznaczenie: 

SINTIMID.

TECASINT 2000

Bardzo wysokie moduły, wysoka 

sztywność i twardość. 

W porównaniu do TECASINT 1000, 

znacząco zredukowana absorpcja 

wilgoci. Wyższa ciągliwość i 

ulepszone możliwości obróbki. 

Idealnie nadaje się na bezpośrednie 

formowanie elementów. 

TECASINT 4000

W porównaniu do innych 

materiałów TECASINT, seria 4000 

charakteryzuje się następującymi 

cechami:

minimalna absorpcja wody;

najwyższa stabilność oksydacyjna; 

niskie tarcie;

optymalna odporność chemiczna

termiczna odporność kształtu  

do 470 °C.

Dostępne różne typy o wysokiej 

ciągliwości i wytrzymałości na 

rozciąganie lub o wysokich 

modułach  zginania.

TECASINT 5000

Nietopliwy, wysokotemperaturowy 

poliamidimid (PAI).

Ekstremalnie dobra stabilność 

wymiarowa i obciążalność do 

300 °C.

TECASINT 8000

Baza z PTFE wzmocniona 

proszkiem PI. 

Zredukowane pełzanie pod 

obciążeniem. Znakomite 

właściwości ślizgowo cierne. 

Idelanie nadaje się jako w 

zastosowaniu z miękkim 

partnerem (stal nierdzewna, brąz, 

mosiądz). Znakomita odporność 

chemiczna i łatwość obróbki.

Niedomieszkowane

Maksymalna wytrzymałość  

i wydłużenie. Najwyższe moduły.

Minimalne przewodzenie 

termiczne i elektryczne. 

Wysoka czystość.

Niskie wydzielanie gazów zgodnie 

z regulacjami ESA  ECSS-Q-70-20.

+ 30 % włókno szklane

Zredukowane wydłużenie 

termiczne. Wysoka obciążalność 

termiczno-mechaniczna. Dobre 

właściwości elektroizolacyjne. 

+ 15 % grafit

Ulepszona odporność na zużycie  

i starzenie termiczne. 

Samosmarowny, do zastosowań 

suchych i smarowanych.

+ 40 % grafit

Zredukowane wydłużenie 

termiczne.

Maksymalna odporność na 

pełzanie i starzenie termiczne.

Ulepszone samosmarowanie.

Zredukowana wytrzymałość.

+ 15 % grafit

+ 10 % PTFE

Ekstremalnie niskie tarcie 

statyczne i niski współczynnik 

tarcia poprzez dodatek PTFE. 

Dobre właściwości w pracy na 

sucho ze względu na samo-

smarowność.  Do zastosowań 

wymagających niskiego tarcia  

i zużycia przy umiarkowanych 

temperaturach i obciążeniach 

(< 200 °C).

+ 15 % MoS2

Najlepsze właściwości tarcia  

i ścierania w próżni. Często 

używany w zastosowaniach 

kosmicznych, w próżni, czy gazach 

obojętnych. Niskie wydzielanie 

gazów zgodnie z regulacjami ESA  

ECSS-Q-70-20. 

SD

Rozpraszający ładunki statyczne / 

antystatyczny, trwale wolny od 

migracji. Rezystancja powierzch-

niowa 10 9-11 or 10 7-9 Ω.

Do wyposażenia antywybuchowego 

i techniki półprzewodników 

(gniazda testowe). 





W celu określenia odpowiedniego materiału do zastoso-

wania, istotne jest aby zwrócić uwagę na właściwości 

materiału i profi l wymagań zastosowania.

Im większa ilość dostępnych informacji na temat warun-

ków zastosowania, tym precyzyjniej może być określony 

odpowiedni materiał. Następująca część wyjaśnia podsta-

wowe właściwości produktu. Zestawiliśmy także 

najważniejsze materiały w celu ułatwienia ich porównania. 

Właściwości
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Termoplasty mogą być modyfikowane w ekstremalnie  

szerokim zakresie poprzez dobór odpowiednich dodatków  

i wypełniaczy. Pozwala to na kształtowanie cech materiału 

pod kątem specyficznych obszarów zastosowania. 

Najbardziej znanymi modyfikacjami tworzyw konstruk-

cyjnych i wysokotemperaturowych są: 

Wzmocnienie włóknami

Włókna szklane

Włókna szklane stosowane są głównie w celu podwyższenia 

wartości wytrzymałości. 

 h Podwyższona wytrzymałość na rozciąganie,  

ściskanie i sztywność

 h Ulepszona odporność na pełzanie

 h Podwyższona termiczna stabilność wymiarowa

 h Zmniejszenie rozszerzalności termicznej i kurczenia

 h Zmniejszenie ciągliwości, a wraz z nią wytrzymałości 

na zerwanie i udarności

Uwaga:

Włókna szklane działają ścierająco. Z tego względu 

materiały wzmocnione włóknami szklanymi: 

 h mniej nadają się do zastosowań ślizgowo ciernych 

(wysokie ścieranie partnera ślizgowego)

 h podczas obróbki podniesiony zostaje poziom zużycia 

narzędzi (mniejsza żywotność)

Włókna węglowe

Włókna węglowe działają w podobny sposób co włókna  

szklane, ale 

 h włókna węglowe mają lepszy stosunek wagi do 

wytrzymałości (niższa gęstość z porównywalnym 

wzrostem wytrzymałości)

 h włókna węglowe nie działają ściernie jak włókna 

szklane, nadają się do zastosowań ślizgowych 

 h należy zwrócić uwagę na wpływ włókien węglowych na 

właściwości elektryczne (włączając niezdefiniowaną 

przewodność elektryczną)

 h włókna węglowe są droższe od włókien szklanych 

Dodatkowe włókna wzmacniające

 h włókna aramidowe

 h włókna mineralne 

mogą być oferowane jako niestandardowa opcja

Dodatki redukujące tarcie  

PTFE

Tworzywa sztuczne z domieszką PTFE pod wpływem 

działania naprężenia ściskającego tworzą delikatną 

polimerową warstwę ślizgową na powierzchni styku. 

 h wyraźne, typowe zachowanie antyadhezyjne

 h skuteczne unikanie efektu stick-slip

UHMW-PE

Posiada podbny efekt do PTFE, ale w mniejszym stopniu.

Oleje silikonowe

Specjalne oleje, które migrują w powierzchnie tworząc 

cienką warstwę poślizgową na powierzchni.

Grafit

Grafit jest czystym węglem, który w formie drobno 

zmielonej, wykazuje znacący efekt poślizgowy. Poprzez 

równomierne rozprowadzenie grafitu w materiale, zredu-

kowany zostaje współczynnik tarcia. Efekt poślizgowy grafi-

tu jest szczególnie wyraźny w wilgotnym środowisku. 

Dwusiarczek molibdenu (MoS2 )

Dwusiarczek molibdenu jest używane głównie jako czynnik 

zarodkujący. Nawet mała jego ilość tworzy równomierną, 

dokładną strukturę krystaliczną tworzywa. Stąd też dodatek 

ten poprawia odporność na ścieranie i redukuje tarcie. 

 Modyfikacje / dodatki

 Moduł elastyczności 

 Wytrzymałość termiczna kształtu (HDT)

 Wydłużenie przy zerwaniu

Badanie przeprowadzono na próbkach PA 66 z wtrysku
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niewzmocniony 15 % 
włókna 
szklanego

30 % 
włókna 
szklanego

50 % 
włókna 
szklanego
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Wypełniacze 

Wypełniacze generalnie mają minimalny lub żaden wpływ 

na właściwości techniczne; służą głównie redukcji kosztów 

lub wagi: kreda, talk, ceramika, puste kulki szklane.

Inne dodatki 

Siarczan baru

Dodawany jest w celu nadania kontrastu termoplastom  

w promieniowaniu rentgenowskim. W ten sposób materiał 

jest widoczny dla tego typu zastosowań medycznych.

Uniepalniacze

Mogą być dodane do pewnych materiałów w celu redukow-

ania ich palności. Właściwości samogaśnięcia materiału są 

fundamentalne w niektórych branżach, takich jak lotnictwo 

i kolej. 

Modyfikatory udarności

Dodawane są do twardo-kruchych materiałów w celu 

podwyższenia udarności. 

Dodatki wpływające na przewodność

Generalnie termoplasty są elektroizolatorami, ale mogą być 

modyfikowane pod kątem przewodzenia elektrycznege lub 

właściwosci antystatycznych poprzez dodatek antystatyków, 

sadzy przewodzącej lub węglowych nanorurek.

Pigmenty

Poprzez dodatek pigmentów i barwników do tworzyw kon-

strukcyjnych, możliwe jest stworzenie zindywidualizo-

wanego efektu kolorystycznego; dobór pigmentów  

dla tworzyw wysokotemperaturowych jest ograniczony  

przez wysoką temperaturę przetwarzania.

Podsumowanie 

Należy pamiętać, że dodatki moga mieć wieloraki wpływ na 

materiał. Poza pozytywnymi efektami na kluczowe 

właściwości, na pozostałe mogą działać negatywnie. 

Oferta firmy Ensinger obejmuje wiele modyfikowanych 

produktów dostępnych w standarcie od ręki. Poza tymi 

materiałami, możliwa jest produkcja specjalna spełniająca 

specyficzne wymagania klienta. 

 

 

Dodatek

 
 
Wytrzymałość

 
 
Wydłużenie

Właściwości 
ślizowo 
cierne

 
 
Ciągliwość

 

Stabilność 

wymiarowa

 

Odporność  

na palenie

Wzmocnienie 

włóknami

Dadatki 

redukujące tarcie 

Modyfikatory 

udarnościowe

Ochrona palna
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Tg

Tg

Tm

Temperatury charakterystyczne

Temperatura zeszklenia

Temperatura zeszklenia Tg jest to temperatura, przy której 

polimer zmienia stan z twardo-elastycznego i kruchego  

na gumowo-elastyczny. Należy rozróżnić tu amorficzne  

i częściowo krystaliczne termoplasty.

Materiały amorficzne nie mogą być obciążane mechani-

cznie powyżej Tg, ponieważ dochodzi tu do gwałtownego 

spadku wytrzymałości mechanicznej. Inaczej, częściowo 

krystaliczne materiały wciąż dysponują określoną 

wytrzymałością mechaniczną powyżej Tg ze względu na ich 

zkrystalizowane obszary; stąd zasadniczo lepiej pasują na 

elementy wystawione na obciążenia mechaniczne.

Temperatura topnienia

Temperatura topnienia Tm to temperatura, przy której 

materiał topi się - przechodzi ze stałego do ciekłego stanu 

skupienia, a struktura krystaliczna ulega zniszczeniu. 

Temperatury użytkowe

Długotrwała temperatura użytkowa

Długotrwała temperatura użytkowa to maksymalna tem-

peratura, przy której tworzywo nie straciło więcej niż 50 % 

swoich początkowych właściwości po 20,000 godzinach 

przebywania w gorącym powietrzu (zgodnie z IEC 216).

Krótkotrwała temperatura użytkowa

Krótkotrwała temperatura użytkowa jest to krótkotrwałą 

temperaturą szczytową, tolerowaną przez tworzywo w krót-

kim okresie (od minut do godzin) biorąc pod uwagę pozi-

om i długość naprężenia bez pozostających uszkodzeń.   

Maksymalna temperatura użytkowa jest uzależniona od 

następujących czynników: 

 h Długość ekspozycji na temperaturę

 h Maksymalna dopuszczalna deformacja

 h Degradacja charakterystyki wytrzymałości w skutek 

oksydacji termicznej

 h Warunki otoczenia

Ujemne temperatury użytkowe

Temperatura użytkowa w ujemnych zakresie temperatur 

nie jest precyzyjnie zdefinowana i zależy w dużym stopniu 

od różnych właściwości i warunków otoczenia:

 h Udarność / kruchość materiału

 h Modyfikacja : materiały wzmocnione włóknami mają 

tendencję do bycia twardo-kruchymi 

 h Temperatura

 h Czas trwania obciążenia

 h Typ obciążenia (np. obciążenie udarowe lub wibracyjne)

Właściwości termiczne

amorficzne częściowo krystaliczne

! Temperatura ! Temperatura

!
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Temperatury użytkowe [°C]
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Temperatura topnienia [°C]
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 Temperatura zeszklenia 

 Temperatura topnienia
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Pozostałe właściwości termiczne

Wytrzymałość termiczna kształtu

Termiczna stabilność wymiarowa jest miarą tempera-

turowej wytrzymałości tworzyw. Jest określana poprzez 

poddanie materiału obciążeniom zginającym przy 

określonym wzroście temperatury. Poziom temperatury, 

przy określonym wydłużeniu jest miarą termicznej 

stabilności wymiarowej. Termiczna stabilność wymiarowa 

nie może być używana bezpośrednio dla charakterystyki 

materiału, ale używana jest raczej do względnego porówna-

nia pomiędzy różnymi materiałami. 

Przy określaniu termicznej stabilności wymiarowej 

materiału należy uwzględnić sposób jego produkcji.  

Badania wykazały, że dane uzyskane z pomiarów próbek 

obrabianych z półwyrobu różnią się od tych uzyskanych  

z próbek odlewanych wtryskowo. 

Różnice te tłumaczy się przez

 h Różne techniki produkcji

 h Różnice w strukturze polimeru

 h Wpływ wytwarzania próbki (obróbka, a odlewanie 

wtryskowe)

 

Współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej

Współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej określa 

rozmiar zmian długości materiału spowodowanej pod-

niesieniem lub spadkiem temperatury.

Ze względu na swoją strukturę chemiczną, tworzywa gen-

eralnie wykazują znacząco wyższy współczynnik liniowej 

rozdzerzalności termicznej niż metale. Należy uwględnić 

to, gdy w grę wchodzą

 h Elementy o wąskich tolerancjach

 h Wysokie różnice temperatur

 h Zespolenia z metalem

Współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej może 

być znacząco zredukowany poprzez dodatek włókien 

wzmacniających. W ten sposób można uzyskać wartości  

z zakresu aluminium.

Zbadano na próbkach formowanych wtryskowo

Wytrzymałość termiczna kształtu, HDT/A [°C]

TECARAN  
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TECANYL  
731
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PE 10

TECAFINE  
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TECAFORM  
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TECAMID 6

TECAMID 66

TECAMID 46

TECAST T

TECAPET

TECANAT

TECAFLON 
PVDF

TECAFLON 
PTFE

TECASON S

TECASON  
P MT barwiony

TECAPEI

TECATRON

TECAPEEK

TECATOR  
5013

TECASINT
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 CLTE [23 – 60 °C]  

 CLTE [23 – 100 °C]  

 CLTE [100 – 150 °C]
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TECAPRO MT

TECAPEI

TECASON S

TECATRON GF40

TECAPEEK

TECANYL 731

TECAPET

TECANAT

TECAFLON PTFE

TECAMID 46

TECAFLON PVDF

TECAFORM AD

TECAFORM AH

TECARIM 1500

TECAMID 66
TECAST T

Współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej, 

CLTE [10-5 1/K]

TECANYL  
731

TECAFINE  
PE

TECAFORM  
AD

TECAFORM 
AH

TECAMID 6

TECAMID 66

TECAMID 46

TECAST T

TECARIM  
1500

TECAPET

TECANAT

TECAFLON 
PVDF

TECAFLON 
PTFE

TECASON S

TECASON  
P MT barwiony

TECAPEI

TECATRON

TECAPEEK

Współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej  

a długotrwała temperatura użytkowa

# CLTE 23 – 100 °C, podłużny [10-5 1/K]
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Przy projektowaniu elementów konstrukcyjnych z tworzyw 

sztucznych dostosowanych do działających na nie obciążeń 

szczególną rolę odgrywają parametry mechaniczne 

materiału. Do podstawowych właściwości mechanicznych 

materiałów należą: 

 h Wytrzymałość: miara odporności materiału  

na zewnętrzne obciążenia

 h Plastyczność: zdolność materiału do deformacji  

pod wpływem zewnętrznego obciążenia

 h Sztywność: miara odporności materiału 

na deformację

 h Ciągliwość: miara zdolności absorpcji energii 

przy obciążeniu zewnętrznym

S Wytrzymałość

F Plastyczność

R Sztywność

T Ciągliwość

Zwykle te parametry materiałów ustalane są na podstawie 

krótkotrwałego, jednoosiowego obciążenia rozciągającego 

podczas próby rozciągania (np. zgodnie z normą DIN EN 

ISO 527): 

 

 h Naprężenie rozciągające  jest to siła rozciągająca 

odniesiona do najmniejszego zmierzonego przekroju 

początkowego próbki w każdym dowolnym momencie próby.

 h Wytrzymałość na rozciąganie B  jest to naprężenie 

rozciągające przy największej sile.

 h Naprężenie niszczące R jest to naprężenie rozciągające  

w momencie pęknięcia.

 h Naprężenie przy granicy plastyczności S jest to naprężenie 

rozciągające, przy którym nachylenie krzywej siła-długość 

(patrz wykres) staje się po raz pierwszy równe zeru.

 h Wydłużenie  jest to zmiana długości ∆ L odniesiona do 

początkowej długości pomiarowej próbki L0  w każdym 

dowolnym momencie próby. Wydłużenie przy największej 

sile oznaczane jest: B, wydłużenie przy zerwaniu: R, 

wydłużenie przy granicy plastyczności: S.

 h Moduł sprężystości E: W przypadku tworzyw sztucznych 

liniowy przebieg krzywych należy ustalać tylko w 

najniższym obszarze wykresu naprężenie-wydłużenie.  

W tym obszarze swoją ważność zachowuje prawo Hooke‘a, 

które mówi, że iloraz naprężenia i wydłużenia (moduł 

sprężystości podłużnej) jest stały. E = /  [MPa].

Dzięki próbie zginania, próbie ściskania oraz próbie 

udarności mamy do dyspozycji kolejne metody badań 

umożliwiające przeprowadzenie charakterystyki 

materiałów w różnych przypadkach obciążenia.

Jednak dla prawidłowego zaprojektowania elementu kon-

strukcyjnego konieczne jest również uwzględnienie kon-

kretnych warunków zastosowania: Z uwagi na 

makrocząsteczkową strukturę tworzyw sztucznych ich 

właściwości mechaniczne są mocno uzależnione od 

warunków otoczenia, takich jak temperatura, czas trwania 

obciążenia, rodzaj i prędkość obciążenia oraz zawartość 

wilgoci.
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Czynniki wpływające na odkształcenia 

Czas

Zawartość wilgoci

Temperatura

Prędkość obciążenia

B naprężenie maksymalne B wydłużenie przy maks. naprężeniu

R naprężenie przy zerwaniu R wydłużenie przy zerwaniu

S naprężenie przy granicy S wydłużenie przy granicy plastyczności

 plastyczności

tworzywa twardosprężyste, kruche

tworzywa twardosprężyste 

ciągliwe

tworzywa miękko-  

sprężyste

Właściwości mechaniczne

R

T

F

S

0
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Wpływ czasu na właściwości mechaniczne

Właściwości mechaniczne tworzyw sztucznych w istotnym 

stopniu zależą, jak już wspomniano, od przebiegu obciążenia 

w czasie. Z tego powodu dla dokonania pełnej charakterysty-

ki oprócz prób krótkotrwałych (quasi statycznych) konie-

czne jest także przeprowadzenie prób długotrwałych (staty-

cznych), prób zmęczeniowych (z obciążeniem okresowym)  

i prób udarnościowych. 

Jeżeli chodzi o zachowania związane z odkształcaniem,  

to nakładają się tutaj na siebie trzy rodzaje odkształcenia:

 h odkształcenie elastyczne (odkształcenie odwracalne),

 h odkształcenie lepkosprężyste (opóźnione czasowo 

odkształcenie odwracalne),

 h odkształcenie plastyczne (odkształcenie nieodwracalne).

 

W związku z tym szczególną uwagę należy zwrócić na 

odkształcenie lepkosprężyste. Następuje przy nim zmiana 

stanu uporządkowania makrocząsteczek. Zmiana ta odbywa 

się z opóźnieniem czasowym w stosunku do obciążenia  

i jest mocno uzależniona od temperatury. W zależności od 

przebiegu obciążenia dla odkształcenia lepkosprężystego 

charakterystyczne są następujące procesy:

 h Pełzanie (retardacja): wzrost odkształcenia w czasie przy 

stałym obciążeniu , 

 h odprężenie (relaksacja): spadek naprężeń w czasie przy 

stałym odkształceniu , 

 h odkształcenie powrotne (restytucja): zmniejszanie się 

odkształcenia w czasie po odciążeniu. 

Te uzależnione od czasu procesy odkształcania przedstawiane 

są na diagramach pełzania, wykresach krzywych pełzania, 

izochronicznych wykresach naprężenie-wydłużenie  

i wykresach modułu pełzania. Z uwagi na te zależności 

projektowanie elementów konstrukcyjnych nie powinno być 

przeprowadzane wyłącznie w oparciu o jednopunktowe 

parametry uzyskiwane z prób krótkotrwałych. Dla uniknięcia 

błędnych projektów w obliczeniach zawsze muszą być 

uwzględniane wszystkie warunki zastosowania.

Deformacja tworzyw sztucznych  

pod stałym obciążeniem i po zwolnieniu obciążenia

 = const.

Obciążenie

 = const.

Zwolnienie

 = 0

t

TECARAN ABS

TECANYL 731

TECANYL GF30

TECAFINE PMP

TECAPRO MT

TECAFORM AD

TECAFORM AH

TECAFORM AH GF25

TECAMID 6

TECAMID 6 GF30

TECAMID 66

TECAMID 66 GF30

TECAMID 66 CF20

TECAMID 46

TECAST T

TECARIM 1500

TECAPET

TECADUR PBT GF30

TECANAT

TECANAT GF30

TECAFLON PVDF

TECASON S

TECASON P MT

TECAPEI

TECATRON

TECATRON GF40

TECATRON PVX

TECAPEEK

TECAPEEK GF30

TECAPEEK CF30

TECAPEEK PVX

TECATOR 5013

TECASINT 1011

TECASINT 2011

TECASINT 4011

TECASINT 4111

Moduł elastyczności [MPa]

 Moduł elastyczności z próby zrywania 

 Moduł elastyczności z próby zginania
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TECARAN ABS

TECANYL 731

TECANYL GF30

TECAFINE PMP

TECAPRO MT

TECAFORM AD

TECAFORM AH

TECAFORM AH GF25

TECAMID 6

TECAMID 6 GF30

TECAMID 66

TECAMID 66 GF30

TECAMID 66 CF20

TECAMID 46

TECAST T

TECARIM 1500

TECAPET

TECADUR PBT GF30

TECANAT

TECANAT GF30

TECAFLON PVDF

TECASON S

TECASON P MT

TECAPEI

TECATRON

TECATRON GF40

TECATRON PVX

TECAPEEK

TECAPEEK GF30

TECAPEEK CF30

TECAPEEK PVX

TECATOR 5013

TECASINT 1011

TECASINT 2011

TECASINT 4011

TECASINT 4111

TECARAN ABS

TECANYL 731

TECANYL GF30

TECAFINE PMP

TECAPRO MT

TECAFORM AD

TECAFORM AH

TECAFORM AH GF25

TECAMID 6

TECAMID 6 GF30

TECAMID 66

TECAMID 66 GF30

TECAMID 66 CF20

TECAMID 46

TECAST T

TECARIM 1500

TECAPET

TECADUR PBT GF30

TECANAT

TECANAT GF30

TECAFLON PVDF

TECASON S

TECASON P MT

TECAPEI

TECATRON

TECATRON GF40

TECATRON PVX

TECAPEEK

TECAPEEK GF30

TECAPEEK CF30

TECAPEEK PVX

TECATOR 5013

TECASINT 1011

TECASINT 2011

TECASINT 4011

TECASINT 4111

Wytrzymałość / naprężenie [MPa] Wydłużenie [%]

 Wytrzymałość na rozciąganie

 Granica plastyczności

 Wydłużenie przy granicy plastyczności

 Wydłużenie przy złamaniu
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TECARAN ABS

TECANYL 731

TECANYL GF30

TECAFINE PMP

TECAPRO MT

TECAFORM AD

TECAFORM AH

TECAFORM AH GF25

TECAMID 6

TECAMID 6 GF30

TECAMID 66

TECAMID 66 GF30

TECAMID 66 CF20

TECAMID 46

TECAST T

TECARIM 1500

TECAPET

TECADUR PBT GF30

TECANAT

TECANAT GF30

TECAFLON PVDF

TECAFLON PTFE

TECASON S

TECASON P MT

TECAPEI

TECATRON

TECATRON GF40

TECATRON PVX

TECAPEEK

TECAPEEK GF30

TECAPEEK CF30

TECAPEEK PVX

TECARAN ABS

TECANYL 731

TECANYL GF30

TECAFINE PMP

TECAPRO MT

TECAFORM AD

TECAFORM AH

TECAFORM AH GF25

TECAMID 6

TECAMID 6 GF30

TECAMID 66

TECAMID 66 GF30

TECAMID 66 CF20

TECAMID 46

TECAST T

TECARIM 1500

TECAPET

TECADUR PBT GF30

TECANAT

TECANAT GF30

TECAFLON PVDF

TECASON S

TECASON P MT

TECAPEI

TECATRON PVX

TECAPEEK

TECAPEEK GF30

TECAPEEK CF30

TECAPEEK PVX

TECATOR 5013

Naprężenie ściskające [MPa] Twardość kulkowa [MPa]

 Naprężenie ściskające 1 %  

 Naprężenie ściskające 2 %
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 termoplasty  
niewzmocnione

termoplasty 
wzmocnione włóknami

Odlewanie 
wtryskowe

Wytłaczanie Odlewanie 

wtryskowe

Wytłaczanie

Wytrzymałość na 
rozciąganie

Moduł elastyczności

Wydłużenie przy 
zerwaniu

Właściwości makroskopowe termoplastów zależą w dużym 

stopniu od metody produkcji. Ze względu na typowo szyb-

szy wskaźnik ścinania w formowaniu wtryskowym, ele-

menty wykonane tą metodą demonstują o wiele bardziej 

wyraźną orientację makromolekuł i dodatków w kierunku 

wypełnienia niż półprodukty wytłaczane. Rozkład 

łańcuchów polimerowych i włókien (w przypadku 

materiałów wzmocnionych) - zorientowany jest równolegle 

do kierunku płynięcia, który zgadza się z kierunkiem badań 

naprężeniowych. Stąd wyniki badań mają tendencję do  

bycia wyższymi niż te, wykonane z próbek pochodzących  

z obróbki półproduktu. 

W odróżnieniu do wtrysku, proces ekstruzji jest procesem 

ciągłym, czasochłonnym. Resztkowy czas stopionego 

materiału termoplastycznego jest z reguły wyższy, podczas 

gdy szybkość ścinania względnie niska. Konsekwentnie 

masa termoplastyczna przez dłuższy czas przebywa w 

podwyższonej temperaturze, co może powodować, na 

przykład w przypadku półproduktów półkrystalicznych, 

różny proces krystalizacyjny, a w przypadku niestabilnych 

termicznie polimerów (np. POM-H) może powodować 

nawet degradację polimeru. Ze względu na niską szybkość 

ścinania podczas wytłaczania, orientacja molekularna,  

a w przypadku wzmocnionych włóknami materiałów - ori-

entacja włókien, jest w obrębie całego przekroju poprzecz-

nego ekstrudowanego elementu różna i niekoniecznie 

zgodna z kierunkiem wytłaczania. Z jednej strony 

właściwość ta jest zaletą, gdyż element posiada bardziej izo-

tropowe właściwości (wykazuje we wszystkich kierunkach 

jednakowe właściwości fizyczne), z drugiej strony może to 

prowadzić do odmiennych właściwości mechanicznych, 

bądź, co najmniej, wykazywać różne niż porównywalne 

właściwości od tych, jakie otrzymano na próbce z wtrysku. 

W podobny sposób, jak metoda produkcji, również forma 

półwyrobu (płyta, pręt, rura) i jego rozmiar (średnica / 

grubość) wywierają duży wpływ na właściwości makrosko-

powe i determinują charkterystyczne wartości.

W celu umożliwienia porównania różnych wyników badań 

wydany został standard europejski DIN EN 15 860, który 

opisuje wystandaryzowany proces fabrykacji próbki testowej 

dla półwyrobów. Dla kart materiałowych używane są głównie 

próbki z ekstrudowanych prętów o średnicy 40-60mm.

Wpływ metody produkcji na wyniki badań

Próbka wytłaczana i obrobiona z półwyrobu

Chaotyczne ustawienie włókien i makromolekuł

Próbka formowana wtryskowo 

Ustawienie włókien i makromolekuł zgodnie z kierunkiem 

badań (równolegle do kierunku płynięcia) 

d Średnica

t Grubość

w Szerokość

próbka do badań

Tendencyjny wpływ procesu produkcji na charakterystyczne właściwości

 ! !  

 ! !  

!   !

4

4
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w
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Tworzywa sztuczne, generalnie, są bardzo dobrymi 

materiałami ślizgowymi o niskim współczynniki tarcia.  

Inaczej, odporność na ścieranie - także w warunkach pracy 

na sucho - jest wysoka. Podobnie, jak w przypadku 

właściwości mechanicznych, cechy tribologiczne zależą  

w dużym stopniu od warunków otoczenia - systemu tribo-

logicznego.  Obciążenie, prędkość ślizgu i rodzaj ruchu 

(oscylacyjny,  rotujący itp) wywierają tu zrozumiały wpływ. 

Dodatkowo na system mają wpływ właściwości ślizgowe, 

jak i rodzaj po-wierzchni partnera ślizgowego. 

Przykładowo chropowata powierzchnia twardszego 

materiału ślizgowego (stali) będzie najprawdopodobniej 

powodowała ścieranie materiału bardziej miękkiego.  Także 

tam, gdzie występuje kombinacja wysokiej prędkości ślizgu 

i wysokich obciążeń, partnerzy ślizgowi narażeni są na 

wysokie poziomy naprężeń.

Na podstawie tych wniosków, należy brać wielkości tribol-

igiczne (takie jak współczynnik tarcia i ścieralność)  

w kontekście użytego systemu badającego.  Typowe metody 

pomiarowe opisane zostały w ISO 7148. Jednak obliczając 

żywotność lub podobne, należy przeprowadzić testy jak naj-

bardziej zbliżone do rzeczywistych warunków pracy.

Poniższy wykres ma na celu zilustrowanie zależności 

współczynnika tarcia od obciążenia i prędkości ślizgu w 

różnych warunkach używając za przykład  TECAFORM AD 

(POM-H):

Właściwości tribologiczne

Badanie kulka-prizma pod różnym obciążeniem i różną prędkością 

ślizgu na TECAFORM AD (POM-H)

Obciążenie [N]

Prędkość v  
[mm/s]

Współczynnik 

tarcia f

Wielkości tribologiczne

Siła tarcia FR

Współczynnik tarcia µ = FR / FS

Wkład ścierania S

Temperatura tarcia TR

Rezystancja zestykowa RÜ

Emisja hałasu

Zmienne obciążenia tribologicznego 

Forma ruchu

Sekwencja ruchu

Obciążenie FS

Prędkość v

Temperatura T

Czas ekspozycji t

System badań tribologicznych  

a materiał

b materiał przeciwny

c warstwa pośrednia

d warunki zewnętrzne

Wielkości powierzchni: 

szorstkość powierzchni

ustawienie powierzchni

System tribologiczny wg H. Czichos 

Źródło: Czichos, H. – The principles of system analysis and their application to tribology ASLE Trans. 17 (1974),str. 300 / 306
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 Średni współczynnik tarcia 

  Średni współczynnik tarcia 

statycznego

Układ rotująca kulka / pryzma, suchy, temp. pokojowa  

obciążenie: 30N przez 100h przy umiarkowanej prędkości

TECAMID 6

TECAMID 66

TECAST T

TECAST L

TECAGLIDE

TECAFORM AD

TECAFORM AD AF

TECAFORM AH

TECAPET

TECAFLON PVDF

TECATRON PVX

TECAPEEK

TECAPEEK TF10 niebieski

TECAPEEK PVX

TECATOR 5031

TECASINT 2021

TECAMID 6

TECAMID 66

TECAST T

TECAST L

TECAGLIDE

TECAFORM AD

TECAFORM AD AF

TECAFORM AH

TECAPET

TECAFLON PVDF

TECATRON PVX

TECAPEEK

TECAPEEK TF10 niebieski

TECAPEEK PVX

TECATOR 5031

TECASINT 2021

Współczynnik tarcia

Ścieranie

Współczynnik tarcia a ścieranie

) Uśredniony współczynnik tarcia [–]

TECAPEEK TF10 niebieski
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Trzpień na tarczy, stal, suchy, temp. 

pokojowa; obciążenie 3N przy 

średniej prędkości
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Rezystancja powierzchniowa

Specyficzna rezystancja powierzchniowa opisuje opór, jaki 

wywiera materiał na płynący prąd na swojej powierzchni. 

Wyraża się to przez zależność użytego napięcia prądu elek-

trycznego (w woltach) i wytworzonego prądu (w amperach) 

z pomocą prawa Ohma. W konsekwencji jednostką specy-

ficznej rezystancji powierzchniowej  jest ohm (1 Ω = 1 V/A).

Dla pomiaru należy użyć wystandaryzowanego układu,  

ponieważ parametr ten zależy od wielu czynników:

 h Materiał

 h Wilgotność

 h Zanieczyszczenie powierzchni

 h Warunki badania

Należy pamiętać, że na wynik rezystancji powierzchniowej 

ma w nieokreślonym zakresie wpływ rezystancja skrośna. 

Rezystancja skrośna

Rezystancję skrośną opisuje się jako odporność elektryczną 

homogenicznego materiału na płynięcie prądu przez 

próbkę. Ponieważ rezystywność skrośna wielu materiałów 

opiera się na prawie Ohma, jest więc niezależne od użytego 

napięcia i może być określane proporcjonalnie do długości 

lub  odwrotnie proporcjonalne do przekroju próbki. 

Jednostką rezystancji skrośnej jest w konsekwencji Ω cm.

Wytrzymałość dielektryczna

Wytrzymałość elektryczna to odporność materiału izolacyj-

nego na wysokie napięcie. Wartością charakterystyczną jest  

iloraz poziomu napięcia i grubości próbki testowej (jed-

nostka miary kV/mm). Wytrzymałość dielektryczna jest 

szczególnie rozstrzygająca dla elementów cienkościennych. 

Uwaga: W przypadku materiałów czarnych, barwionych 

sadzą, może pojawić się znacząca redukcja wytrzymałości 

dielektrycznej.

Współczynnik rozpraszania

Współczynnik rozpraszania określa utratę energii przez 

materiał ze względu na dwubiegunowy ruch molekuł w 

zastosowaniach dielektrycznych o zmiennym napięciu. 

Wysoki współczynnik rozproszenia powoduje gromadzenie 

się ciepła w elemencie z tworzywa, który działa jak dielek-

tryk. Współczynnik rozproszenia w izolatorach o wysokiej  

częstotliwości, takich jak urządzenia radarowe, anteny,  

elementy mikrofalowe, powinien być możliwie niski.  

Współczynnik rozproszenia zależy od:

 h Zawartości wilgoci

 h Temperatury

 h Częstotliwości

 h Napięcia

Odporność na prądy pełzające

Dla określenia izolacyjności materiału, często używana jest 

odporność na prądy pełzające (CTI - comparative tracking 

index). Odporność na prądy pełzające to zdolność materiału 

izolacyjnego do przeciwstawiania się powstawaniu ścieżek 

pełznych. Przyczyną powodującą powstawanie prądów 

pełzających na dobrze izolujących materiałach mogą być 

występujące choćby czasowo: warstwa brudu, soli, pary lub 

mgły, wysokie miejscowe natężenie pola elektrycznego, 

działanie łuku podczas wyładowań, wzrost temperatury -  

co może powodować zniszczenie elementu. 

Prądom pełzającym często towarzyszą małe łuki świetlne, 

które w przypadku nierównomiernego zabrudzenia tworzą 

mosty nad dobrze izolującymi obszarami. W ten sposób 

może dojść  do zniszczenia termicznego izolatora; powstają 

wówczas tak zwane ślady pełzne. W przypadku, gdy te usz-

kodzenia postępują, tworzy się ścieżka pełzania, która 

może rozwinąć tak dużą przewodność, że może prowadzić 

do zwarcia. 

Należy pamiętać, że odporność na prądy pełzające silnie 

uzależniona jest od dodatków do tworzyw sztucznych,  

w szczególności od pigmentów.

Właściwości elektryczne
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Acetamid 50%

Aceton

Formic acid, roztw. wodny 10%

Ammonia roztwór 10%

Anon

Benzyna

Benzen

Bitum

Kwas borny, roztw. wodny 10%

Butylacetat

Chlorek wapnia, roztwór 10%

Chlorobenzen

Chloroform

Cyclohexan

Cyclohexanon

Olej napędowy

Dimetylformamid

Dioctylftalat

Dioxan

Kwas octowy, stężony

Kwas octowy, roztw. wodny 10%

Kwas octowy, roztw. wodny 5%

Etanol 96%

Etyloacetal

Etyloeter

Chlorek etylenu

Kwast fluorowodorowy, 40%

Formaldehyd, roztw. wodny 30%

Formamid

Freon, frigen, ciekły

Soki owocowe

Glikol

Glizantyna, roztw. wodny 40%

Gliceryna

Mocznik, roztw. wodny

Olej opałowy

Heptan, Heksan

Izooktan

Izopropanol

Jodyna roztwór alkoholowy

Ług potasowy, wodny 50%

Ług potasowy, wodny 10%

Bichromat potasu, roztw. wodny 10%

+ odporny o odporność ograniczona – nie odporny (odporność zależna od koncentracji, czasu i temperatury)

Ważnymi kryteriami w badaniu odporności chemicznej  

są temperatura, koncentracja czynników, okres kontaktu  

i obciążenie mechaniczne. Poniższe dane odpowiadają 

dzisiejszemu stanowi naszej wiedzy i mają na celu poinfor-

mowanie o naszych produktach i możliwościach ich stoso-

wania. Ich zadaniem nie jest prawnie wiążące zagwaran-

towanie odporności chemicznej danego wyrobu lub jego 

przydatności do ściśle określonego zastowosowania. Zaleca 

się przeprowadzenie własnych prób. Badanie znormal-

izowane  przeprowadzone w klimacie normalnym 23/50 

wg DIN 5014.

Odporność chemiczna
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Nadmanganian potasu, roztw. wodny 1%

Siarczan miedziowy, 10%

Olej lniany

Metanol

Keton etylowo-metylowy

Chlorek metylowy

Mleko

Kwas mlekowy, roztw. wodny 90%

Kwas mlekowy, roztw. wodny 10%

Dwusiarczek sodu, roztw. wodny 10%

Węglan sonu, roztw. wodny 10%

Chlorek sodu, roztw. wodny 10%

Azotan sodu, roztw. wodny 10%

Trójsiarczek sodu 10%

Ług sodowy, wodny 5%

Ług sodowy, wodny 50%

Nitrobenzen

Kwas szczawiowy, roztw. wodny 10%

Ozon

Olej parafinowy

Nadchloroetylen

Natfa

Fenol, roztw. wodny

Kwas fosforowy, stężony

Kwas fosforowy, roztw. wodny 10%

Propanol

Pirydyna

Kwas salicylowy

Kwas azotowy, roztw. wodny 2%

Kwas chlorowodorowy, roztw. wodny 2%

Kwas chlorowodorowy, roztw. wodny 36%

Dwutlenek siarki

Kwas siarkowy, stężony 98%

Kwas siarkowy, roztw. wodny 2%

Siarkowodór, nasycony

Mydło roztwór, roztw. wodny

Olej silikonowy

Soda roztwór, roztw. wodny 10%

Tłuszcze i oleje jadane, 

Styren

Smoła

Czwórchlorek węgla

Czwórwodorofuran

Tetralina

Toluen

Olej transformatorowy

Tróketanoloamina

Trójchloroetylen

Wazelina

Wosk, stopiony

Woda, zimna

Woda, ciepła

Woda utleniona, roztw. wodny 30%

Woda utleniona, roztw. wodny 0,5%

Wino, Brandy

Kwas winowy

Ksylen

Chlorek cynku, roztw. wodny 10%

Kwas cytrynowy, roztw. wodny 10%

+ odporny o odporność ograniczona – nie odporny (odporność zależna od koncentracji, czasu i temperatury)
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Wchłanianie wilgoci lub wody jest zdolnością mateiału do 

absorbcji wilgoci z otoczenia (powietrze, woda).  Stopień 

wchłaniania zależy od rodzaju tworzywa, warunków oto-

czenia, takich jak temperatura, wilgotność i czas kontaktu. 

Właściwość ta może mieć wpływ głównie na takie parame-

try jak: stabilność wymiarowa, wytrzymałość mechaniczna  

a także na właściwości elektryczne, takie jak przewodność i 

współczynnik rozpraszania. 

Poliamidy, w porównaniu do innych termoplastów, szcze-

gólnie podatne są na absorbowanie dużej ilości wilgoci. 

Wchłanianie wilgoci skutkuje zmianami wymiarowymi  i 

niższą wytrzymałością elementu gotowego. Dodatkowo 

zmieniają się również parametry elektryczne. Z tego 

względu, szczególnie w przypadku w zastosowań o małych 

tolerancjach wymiarowych, zastosowanie poliamidów musi 

być uprzednio sprawdzone.  

Obok poliamidów, większość poliimidów wykazuje 

względnie wysoki poziom wchłaniania. W tej grupie 

materiałowej skutkuje to tym, że materiały te mają niską 

odporność na hydrolizę (wilgotne środowisko w wysokich 

temperaturach).

Wchłanianie wilgoci

Wchłanianie wilgoci 96 h [%]

! Wchłanianie wilgoci [%]
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Z klasyfikacją ognioodporności powiązane są różne 

właściwości. Palność zdefiniowana jest jako właściwość 

chemiczna materiału do reagowania z tlenem podczas emi-

towania energii promieniowania. Tylko palne materiały 

zdolne są do spalenia.

Zapalność to kolejna ważna właściwość materiału. 

Większość mieszanek organicznych jest łatwopalna po 

bezpośrednim doprowadzeniu energii. Niektóre tworzywa 

sztuczne, w szczególności tworzywa wysokosprawne, są 

naturalnie niepalne lub inherentnie samogasnące, co  po-

zwala na użycie ich zastosowaniach przeciwpożarowych. 

Dostępnych jest wiele standardów klasyfikujących palność 

polimerów. Generalnie, w większości przypadków, stosuje 

się przyjęte międzynarodowo testy palności według UL94. 

Klasyfikacja planości wg UL94 następuje ogólnie na pod-

stawie następujących kryteriów:

 h UL94-HB (pozioma próba palności):  

materiał płonie i tworzy krople

 h UL94-V2 (pionowa próba palności):  

czas palenia < 30 sekund. 

Po powtórnym zapaleniu: czas palenia 

< 250 sekund, płonące krople są dopuszczalne

 h UL94-V1 (pionowa próba palności):  

czas palenia < 30 sekund. 

Po powtórnym zapaleniu: czas palenia 

< 250 sekund, płonące krople są niedopuszczalne

 h UL94-V0 (pionowa próba palności):  

czas palenia < 10 sekund. 

Po powtórnym zapaleniu: czas palenia 

< 50 sekund, płonące krople są niedopuszczalne

Badanie palności wg UL94 przeprowadzane jest zasadniczo 

na surowcu. Poza badaniami ma podstawie specyfikacji 

UL, bądź w akredytowanych przez UL laboratoriach, UL 

prowadzi własny wykaz (używanie tzw. żółtej karty). Z tego 

względu należy rozróżnić materiały, które znalazły się na 

takiej liście i te, które tylko zgodne są z wymaganiami 

odpowiedniej klasyfikacji UL (bez wciągania na listę). 

Poza klasyfikacją ognioodporności zgodną z UL94, istnieje 

wiele innych, branżowych badań określających palność 

tworzyw sztucznych. W zależności od gałęzi przemysłu, 

ocenie podlega nie tylko zachowanie podczas palenia, ale w 

pewnych okolicznościach także tworzenie dymu, ociekanie, 

czy toksyczność gazów powstałych na skutek spalania.

Przykłady dodatkowych, typowo branżowych,   

klasyfikacji ognioodporności

Kolej

 h DIN ISO 5510-2 

 h CEN TS 45545-2

 h NFF 16101

Aeronutyka

 h FAR25-853

Motoryzacja

 h FMVSS 302

Klasyfikacja  ognioodporności
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Odporność na promieniowanie

W zależności od zakresu zastosowania tworzywa sztuczne 

wchodzą w kontakt z różnymi rodzajami promieniowania, 

które po części wywierają długotrwały wpływ na strukturę 

tworzyw sztucznych. Spektrum fal elektromagnetycznych 

sięga od fal radiowych o dużej długości fali poprzez nor-

malne światło dzienne z krótkofalowym promieniowaniem 

ultrafioletowym, aż do bardzo krótkofalowych promieni 

rentgenowskich i promieni gamma. Im bardziej krótko-

falowe jest promieniowanie, w tym większym stopniu 

następować może uszkodzenie tworzywa sztucznego.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Ważnym parametrem związanym z falami elektromagne-

tycznymi jest współczynnik strat dielektrycznych opisujący 

udział energii, która może być pobrana z tworzywa sztucz-

nego. Tworzywa sztuczne o wysokich współczynnikach 

strat dielektrycznych mocno nagrzewają się w zmiennym 

polu elektrycznym i z tego powodu nie nadają się do stoso-

wania jako materiały izolacyjne chroniące przed wysokimi 

częstotliwościami i mikrofalami. Na przykład w przypadku 

poliamidów, z uwagi na ich duże wchłanianie wilgoci, pod-

czas zastosowań w obszarze oddziaływania mikrofal może 

dochodzić do pękania/eksplodowania tworzywa sztuczne-

go (wchłonięte cząsteczki wody rozszerzają się w znacznym 

stopniu).

Promieniowanie ultrafioletowe

Promieniowanie ultrafioletowe wywołane światłem 

słonecznym ma decydujące znaczenie przede wszystkim w 

przypadku niechronionych zastosowań na otwartej 

przestrzeni. Z natury bardzo odporne tworzywa sztuczne 

należą do grupy tworzyw fluorowych: np. PTFE i PVDF. 

Bez odpowiednich środków ochronnych różne tworzywa 

sztuczne zaczynają żółknąć lub tracą elastyczność w 

zależności od napromieniowania. Zabezpieczenie przed 

promieniowaniem UV uzyskiwane jest najczęściej za 

pomocą dodatków modyfikujących (stabilizatory UV, zabar-

wienie na czarno przy pomocy sadzy) lub poprzez ochronę 

powierzchniową (lakier, powlekanie metalami). Dodawanie 

sadzy jest tanią i bardzo skuteczną metodą stabilizacji wie-

lu tworzyw sztucznych.

W związku z powyższym odsyłamy także do naszych infor-

macji dotyczących odporności tworzyw sztucznych na 

działanie światła i czynników atmosferycznych oraz do 

naszych zaleceń odnośnie użytkowania i przechowywania 

produków (str. 86).

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące, takie jak promienie gamma  

i promienie rentgenowskie, można często spotkać w diag-

nostyce medycznej, radioterapii, przy sterylizacji artykułów 

jednorazowego użytku jak również w dziedzinie badań 

materiałowych, w technice pomiarowej oraz w środowiskach 

radioaktywnych lub w innych strefach występowania pro-

mieniowania. To wysokoenergetyczne promieniowanie 

prowadzi często do zmniejszenia wydłużenia względnego, 

a tym samym do utraty elastyczności. Okres trwałości twor-

zywa sztucznego jest przy tym uzależniony od całkowitej 

dawki zaabsorbowanego promieniowania. Jako bardzo 

odporne na promienie gamma i promienie rentgenowskie 

okazały się np. PEEK HT, PEEK, PI oraz amorficzne 

polimery siarkowe. Bardzo wrażliwe są natomiast PTFE  

i POM, które praktycznie nie nadają się do takich 

zastosowań.

Oddziaływanie promieniowania wysokoenergetycznego 

prowadzi w przypadku większości tworzyw sztucznych do 

degradacji lub do usieciowania makrocząsteczek. Jeżeli 

przy oddziaływaniu promieniowania wysokoenergetyczne-

go obecny jest tlen atmosferyczny, to z reguły ma miejsce 

degradacja materiału spowodowana utlenianiem. 

Cząsteczki tlenu dyfundują przy tym do tworzywa sztucz-

nego i obsadzają wartościowości zwolnione pod wpływem 

promieniowania. Jeżeli tlen nie występuje, to promienio-

wanie prowadzi raczej do rozdzielenia łańcuchów 

cząsteczkowych i do usieciowania wtórnego. Przeważnie 

oba warianty występują równocześnie w różnym stopniu. 

W każdym wypadku oddziaływanie promieniowania 

wysokoenergetycznego prowadzi do zmiany właściwości 

mechanicznych (wytrzymałość, sztywność, twardość lub 

kruchość). Ten wpływ na właściwości mechaniczne 

zwiększa się powoli wraz ze wzrostem dawki promienio-

wania. Zatem nie występuje nagłe pogorszenie.

Dane dotyczące odporności tworzyw sztucznych (przed-

stawione na przykład w tabeli zamieszczonej obok) należy 

traktować zasadniczo jako dane orientacyjne, gdyż 

współdecydują o nich różne parametry (np. geometria de-

talu, wydajność dozowania, obciążenia mechaniczne, tem-

peratura lub medium otaczające detal). Zatem podanie 

ogólnych danych dotyczących dawek niszczących dla po-

szczególnych tworzyw sztucznych nie jest możliwe.

Odporność na promieniowanie
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 Odpowiedź  
Materiał na warunki atmosferyczne
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TECAPET 

TECAPET czarny 
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TECAM 6 MO 
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TECAPEEK czarny 

Porcje promieniowanaia w kilograyach [kGy]  

zmniejszające wydłużenie o mniej niż 25 %
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W celu zagwarantowania, że nasze produkty są zgodne  

z najnowszymi obowiązującymi standardami i przepisami 

niezbędna jest szczegółowa znajomość oraz ciągłe 

sprawdzanie odpowiednich norm i przepisów. Do zadań 

naszego działu ds. zarządzania zgodnością produktu należą 

upewnianie się, iż nasze produkty są zgodne z tymi nor-

mami oraz wystawianie Państwu odpowiednich certyfi-

katów.

Ensinger dostarcza materiały, które stanowią podstawę sze-

rokiej gamy różnorodnych produktów oraz zastosowań 

przetwórczych. Powoduje to, iż w niektórych przypadkach 

wymagane są dopuszczenia wydawane przez odpowiednie 

instytucje nadzorujące.

Portfolio produktowe Ensinger zawiera materiały, które 

posiadają wiele rodzajów różnych dopuszczeń, które 

obejmują następujące obszary:

 h Bezpośredni kontakt z żywnością (między innymi 

zgodne z FDA, BfR, 10/2011/EC, 1935/2004/EC 

2002/72/EC, 3A SSI) 

 h Biokompatybilność (między innymi zgodne z ISO 

10993, USP Klasa VI) 

 h Kontakt z wodą pitną (w tym KTW, WRAS, NSF61)

 h Palność ( w tym UL94, BAM)

 h Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych 

(między innymi RoHS)

 h Pozostałe dopuszczenia

Dzięki bliskiej współpracy z naszymi dostawcami surow-

ców, organami władzy oraz instytucjami sprawdzamy 

możliwe dopuszczenia i dbamy o to, wykorzystując 

różnorodne metody, między innymi regularnie badając 

materiały, że wyprodukowane towary za każdym razem 

odpowiadają urzędowym wymaganiom w takim stopniu,  

w jakim jest to możliwe.  

W zależności od materiału oferujemy naszym klientom 

wystawienie odpowiednich potwierdzeń w odniesieniu do 

materiałów z naszego programu dostaw. W celu zapewnie-

nia niezakłóconej identyfikowalności, potwierdzenia te są 

wystawiane przez Ensinger  tylko w bezpośrednim 

odniesieniu do faktycznego zamówienia oraz do dostarczo-

nego materiału. Pozwala to na minimalizację ryzyka, że 

także dla niezgodnych, specjalnych produkcji zostaną 

nieumyślnie wystawione certyfikaty i jako takie produkty te 

znajdą się na rynku, jak może mieć to miejsce w przypadku 

niekontrolowanej możliwości pobierania certyfikatów ze 

strony internetowej.

Specjalną uwagę należy zwrócić na dopuszczenia dotyczące 

branży spożywczej oraz medycznej. Z powodu dokładnych 

uregulowań prawnych, które mają zastosowanie w tych  

obszarach, zostaną one omówione oddzielnie. 

Dopuszczenia do kontaktu z żywnością

Materiały, które mają bezpośredni kontakt z żywnością 

muszą być produkowane zgodnie z zasadami dobrej prak-

tyki produkcyjnej w taki sposób, aby w normalnych lub 

dających się przewidzieć warunkach zastosowania nie 

wydzielały żadnych składników do żywności, które mogłyby 

stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Taka wytyczna jest zdefiniowana w przepisach prawnych 

dotyczących branży spożywczej i jest zabezpieczona  

poprzez takie środki jak: badania, kontrole oraz dyrektywy. 

Wiodącymi instytucjami w tym zakresie są FDA 

(Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków) w Stanach 

Zjednoczonych, BfR (Federalny Instytut ds. Oceny Ryzyka) 

w Niemczech i EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 

Żywności) w Unii Europejskiej. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na dyrektywy Unii Europejskiej (1935/2004/EC, 

10/2011/EC, …).

Ensinger oferuje szerokie portfolio asortymentowe  

tworzyw z magazynu, które odpowiadają wymaganiom 

stawianym przez BfR, FDA oraz Unię Europejską i mogą 

być zastosowane do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Certyfikaty i dopuszczenia
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Certyfikaty do medycyny

Biokompatybilność materiału jest warunkiem wstępnym 

dla jego wykorzystania w zastosowaniach medycznych do 

bezpośredniego kontaktu z tkankami, między innymi jako 

krótkoterminowe implanty, sprzęt medyczny czy lekarstwa. 

Mianem biokompatybilnych określa się te materiały czy 

podzespoły, które nie wywołują żadnych toksycznych bądź 

alergicznych reakcji w ciele ludzkim. 

Materiały firmy Ensinger, które są odpowiednie dla 

zastosowań medycznych (produkty MT) spełniają wymaga-

nia związane z bezpośrednim kontaktem z tkankami ludz-

kimi przez okres do 24 godzin. Specjalne materiały są do-

puszczone również dla dłuższych okresów kontaktu. 

Ensinger oferuje biokompatybilne tworzywa wysoko-

sprawne dla zastosowań medycznych w szerokiej gamie 

kolorystycznej.

Z definicji, tworzywa sztuczne w półwyrobach nie stanowią 

produktów medycznych ani farmaceutycznych, są tylko 

materiałem wsadowym używanym do ich produkcji.  

W związku z tym, dla półwyrobów z tworzyw nie ma 

żadnych znormalizowanych wytycznych dla oceny ich bio-

logicznej przydatności, z całej szerokiej gamy testów 

biokompatybilności zwartych w ISO 10993 i USP Ensinger 

sam dokonał ich wyboru. Ma to na celu zaoferowanie 

naszym klientom największego możliwego wsparcia w pro-

cesie uzyskiwania dopuszczeń dla ich końcowego produktu 

medycznego czy farmaceutycznego. Z tego powodu,  

Ensinger poddaje materiały magazynowe przeznaczone  

do wykorzystania w produktach medycznych o okresie  

kontaktu <24 godzin testom łączonym w regularnych 

odstępach czasu pod względem: cytotoksyczności / wzrost 

inhibicji (ISO 10993-5), hemolizy (ISO 10993-4) i analizy 

chemicznej /„fingerprint” (ISO 10993-18). Testy te zostają 

ocenione pod względem biologicznym i toksykologicznym 

(ISO 10993-1). W rezultacie Ensinger spełnia zalecenia ISO 

10993-1 wypełniając krok po kroku proces kwalifikacji  

biologicznej.

Jednakże, wystawione przez Ensinger zaświadczenie  

o biokompatybilności stanowi tylko potwierdzenie dla 

półwyrobu. Gotowy komponent musi jeszcze zostać zbada-

ny i dopuszczony przez dystrybutora.

Atesty zakładowe

Oprócz różnorodnych certyfikatów dopuszczających,  

Ensinger wystawia także atesty zakładowe zgodnie  

z DIN ISO 10204. Dostępne są następujące rodzaje  

atestów zakładowych:

Atest zakładowy według 2.1

Atest, w którym producent potwierdza, iż dostarczone  

towary odpowiadają wymaganiom zawartym w zamówie-

niu. Brak wskazania wyników badań.

Atest zakładowy według 2.2

Atest, w którym producent potwierdza, iż dostarczone 

produkty odpowiadają wymaganiom zawartym w zamó-

wieniu.

Dodatkowe wskazanie badań nieswoistych, których  

zamiarem jest określenie czy produkty zostały wyprodu-

kowane zgodnie z tą samą specyfikacją produktu i przy 

wykorzystaniu tej samej metody lub z tego samego 

materiału wsadowego lub półproduktu i czy odpowiadają 

wymaganiom określonym w zamówieniu.

Badane produkty niekoniecznie muszą pochodzić z samej 

dostawy, lecz mogą pochodzić z porównywalnych produk-

tów wykorzystujących ten sam materiał.

Świadectwo odbioru według 3.1

Atest, w którym producent potwierdza, iż dostarczone  

towary odpowiadają wymaganiom zawartym w zamówie-

niu. Łącznie ze wskazaniem wyników badań pochodzących 

z danej partii produkcyjnej.

W świadectwie odbioru według 3.1 producent może przyjąć 

wyniki badań, które zostały określone na podstawie badań  

z testów specyficznych dla partii produkcyjnej przeprowad-

zonych dla materiału wsadowego lub ewentualnie 

półproduktu. Warunkiem tego jest zapewnienie 

identyfikowalności.





Tylko dobrze dobranym materiałem można uzyskać 

zamiarzoną projektem  funkcjonalność, bezpieczeństwo 

i żywotność. Przede wszystkim warunki zastosowania 

determinują właściwy dobór materiału. Poza planowanym 

zastosowaniem, w poszukiwaniu odpowiedniego tworzywa 

należy wziąć pod uwagę także wszystkie dalsze wymaga-

nia szczegółowe.

Z pośród kwalifi kowanych rekomendacji materiałowych 

poddane zostaną porównaniu istniejące informacje, dane 

techniczne i specyfi czne doświadczenia branżowe. Gdy 

określony zostanie optymalny materiał, tworzywo 

porównywane jest we wstępnej fazie projetowania elementu    

za pomocą kalkulacji, by ocenić jego zdatność, zanim 

dokona się ostatecznego wyboru i potwierdzi testami w 

praktyce.

Dobór materiału i kalkulacje
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Kryteria doboru materiału

Wybór  odpowiedniego tworzywa sztucznego określają 

warunki zastosowania elemntu docelowego. Z tego 

względu podane muszą być różne ramowe założenia, na 

przykład planowany cel użycia elementu, obszar zastoso-

wania, a dalej szczegóły dotyczące charakterystyki i warun-

ków zastosowania. Za pomocą tych informacji, wykwali-

fikowani doradcy mogą przyrównać wymagania do  

właściwości i dokonać oceny. Na podstawie zdefiniowanych 

kryteriów, możliwe jest ciągłe wykluczanie poszczególnych 

opcji materiałowych. 

Jednakże selekcja jest tylko rekomendacją, która nie może 

zastąpić praktycznego testu. 

Fundamentalne pytania dotyczące doboru materiału 

W pierwszej kolejności należy przemyśleć, jakiego rodzaju 

materiał preferowany jest do podobnych zastosowań. To 

rodzi różnorakie pytania:

 h Czy użycie tworzywa jest w ogóle opcją dla tego 

zastosowania?

 h Dlaczego tworzywo sztuczne? Obniżenie ciężaru, lepsze 

właściwości w zastosowaniu?

 h Co było używane do tej pory?

 h Jeżeli używany był inny materiał, jaki jest powód 

zmiany?

 h Jak zachowywał się dotychczasowy materiał?

 h Jakie pojawiły się  problemy?

Obszar zastosowowania / branża przemysłu

Pytanie o zastosowanie, czy sektor przemysłu, często 

znacząco ogranicza zakres doboru materiału, ponieważ dla  

pewnych branż zastosowanie mogą mieć tylko materiały 

specjalne - choćby ze względu na wymagane zaświadczenia.  

Przykładem może być sektor medyczny lub spożywczy.  

W technice medycznej zastosowania mają generalnie tylko 

takie materiały, które dopuszczone są do bezpośredniego 

kontaktu z ciałem. Oznacza to, że muszą być biokompty-

bilne. W przemyśle spożywczym wymagana jest zgodność 

z wymogani stawianymi przez FDA lub standardy Unii  

Europejskiej (np. 10/2011/EC, 1935/2004/EC).

W konsekwencji, dla tych obszarów dostępne są jedynie 

materiały, które zgodne są tymi wymaganiami.

Obciążenie termiczne

Obciążenie termiczne to kolejne kluczowe kryterium  

w selekcji materiału. Należy wziąć tu pod uwagę tempera-

tury transferowane na materiał, będące wynikiem warunk-

ów zastosowania. Obok zewnętrznego  oddziaływania  

termicznego należy wziąć pod uwagę również inne  

czynniki termiczne, związane z systemem działania, takie 

jak tarcie.

Najbardziej charakterystyczne temperatury to:

 h Długookresowa temperatura użytkowa

 h Maksymalna, krótkookresowa termperatura użytkowa

 h Ujemna temperatura użytkowa

 h Temperatura zeszklenia

 h Wytrzymałość termiczna kształtu (HDT)

 h Współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej

Obciążenie mechaniczne

Aby móc ocenić przydatność materiału względem 

obciążenia mechanicznego, należy przedstawić możliwie 

szczegółowe informacje dotyczące  obciążeń. Często, bar-

dzo pomocne są szkice elementów z danymi dotyczącymi 

obciążeń. Szczególnie decydujące są tutaj: 

 h Rodzaj naprężenia (statyczne, dynamiczne)

 h Poziom występujących sił

 h Punkt natarcia i kierunek

 h Obciążenie termiczne podczas zastosowania siły

 h Przebieg czasowy

 h Ewentualne prędkości

 h Dopuszczalna kompresja i wydłużenie

Dobór materiału
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12. Wymagania 

niestandardowe

7. Wymagania 

elektryczne
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8. Wymagania  
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11. Procesy 
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pożarowe10. Promieniowanie/ 
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atmosferyczne 

2. Obciążenie  

termiczne

3. Obciążenie  

mechaniczne

4. Obciążenie   

tribologiczne

5. Obciążenie  

chemiczne

Dobór materiału
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Obciążenie chemiczne

Jeżeli element wchodzi w kontakt z chemikaliami, należy 

rozważyć odporność na dane substancje pod kątem 

warunków zastosowania. Rozstrzygającymi czynnikami są 

tutaj:

 h Temperatura kontaktu

 h Czas kontaktu

 h Koncentracja

Należy zaznaczyć, że należy mieć na uwadze substancje  

nie tylko w kontekście ostatecznego zastosowania, ale  

i również  podczas prosesu przetwarzania (chłodziwa, 

środki poślizgowa itp.). Dodatkowo, w przypadku 

wymieszanych substancji, należy pamiętać, że mogą się 

one zachowywać całkowicie odmiennie w stosunku do 

materiału, aniżeli poszczególne substancje oddzielnie.

Obciążenie tribologiczne

W zastosowaniach ślizgowo-ciernych zasadniczo 

wymagane są dobre właściwości ślizgowe i charakterystyka 

zużycia. Wielkości te uzależnione są najczęściej  

bezpośrednio od warunków zastosowania. Dodatkowo  

system ślizgowy odgrywa tu kluczową rolę.

 h Temperatura zastosowania

 h Prędkość posuwu

 h Nacisk

 h Partner ślizgowy

 h Właściwości powierzchni

Zasadniczo zdatność  materiału ocenić można jedynie 

warunkowo  względem zachowania śligowo-ciernego  

i zużycia. Dopiero współgranie wszystkich występujących 

parametrów w praktycznej próbie pozwala na szczegółową 

ocenę. 

Wymagane pozwolenia / Nieszkodliwość fizjologiczna  

Z warunków zastosowania często wywnioskować można 

wymagane dopuszcznia i zaświadczenia. Ponieważ często 

dokumenty te ściśle zależą od użytych surowców, należy z 

wyprzedzeniem, szczegółowo określić, jakie zaświadczenia 

będą wymagane.

 h Żywność (FDA, 10/2011, NSF 51 …)

 h Medycyna (ISO 10993, USP class VI, …)

 h Woda pitna (KTW, NSF 61, …)

 h Aeronautyka (ABS, ABD, …)

Wymagania elektryczne

Jeżeli występują wymagania elektryczne, kluczową sprawą 

jest określenie, czy potrzebujemy materiału elektrycznie 

rozpraszającego, przewodzącego, czy izolacyjnego. W celu 

uniknięcia ładunków statycznych, przykładowo przy 

produkcji elementów elektronicznych, należy dobrać 

materiały rozpraszające lub przewodzące. Dotyczy to 

również zastosowań ATEX (ATmosphere EXplosive).  

Inaczej w przypadku elementów wymagających wysokiej 

wytrzymałości elektrycznej - wówczas odpowiednie są 

materiały dobrze izolujące.

Wymagania wizualne

Często elementom stawiane są wymagania optyczne. 

Dotyczyć to może koloru, na przykład dla podkreślenia 

kolorów firmowych, transparentności  - w zastosowaniach 

pełniących rolę wzierników, a także kodu kolorystycznego 

(np. niebieski w zastosowaniach spożywczych) dla opty-

cznej detekcji lub rozróżnienia wielkości. 

Wymagania dotyczące palności

W wielu różnych obszarach, takich jak aeronautyka, kolej 

itp. istnieją surowe wymagania dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej. Wymagane są wówczas często materiały  

samogasnące. Istnieje wiele specyficznych, zależnych od 

branży, dopuszczeń, jakie muszą spełniać materiały/ dany 

element. 

Odporność na promieniowanie/ warunki klimatyczne

Jeżeli elementy używane są na zewnątrz, w radiologii lub 

używane w warunkach mających kontakt z promieniowa-

niem wysokoenergetycznym, np. w elektrowniach, 

materiały muszą wykazywać odpowiednią odporność na 

promieniowanie. Kluczową kwestią w doborze jest dawka 

promieniowania i istniejące warunki zastosowania.  

Zamierzony sposób produkcji elementu

Dobór materiału uzależniony jest również  od planowanej 

metody przetwarzania. Informacja, czy element ma być 

obrabiany, formowany bezpośrednio, formowany  

wtryskowo, czy używając innych metod, powinna być znana 

z góry.

Wymagania niestandardowe

Obok podanych tu wymagań, pojawić się może wiele in-

nych ramowych warunków, specyfikacji czy dopuszczeń. 

Poszczególne punkty muszą być oddzielnie sprawdzone i  

ocenione.
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W celu wyjaśnienia współzależności przedstawionych  

w rozdziale “Właściwości mechaniczne”, należy objaśnić 

opisane czynniki wywierające wpływ na podstawie proste-

go przykładu:

Opis:

Załóżmy, że musimy stworzyć prostą, kwadratową 

podkładkę pod maszynę. 

Podkładka leży równo, na płaskim podłożu oraz zostaje 

obciążona równomiernie na całej swojej powierzchni 

ciężarem wynoszącym 1 tonę.

 

Dane:

h = 10 mm

w = 50 mm

l = 50 mm

m = 1,000 kg

1. Zastosowanie mają: 

Aby móc obliczyć występujące ściskanie powierzchni, 

należy w pierwszej kolejności obliczyć siłę ciężkości  

w następujący sposób:

FG = m × g = 1,000 kg × 10 m/s² = 10,000 N (w uproszcze-

niu)

Następnie siłę tą należy przenieść na powierzchnię 

stykającą. Dla uproszczenia, zakłada się, że siła rozkłada się 

idealnie na całej powierzchni stykającej. Początkowo jed-

nak, należy obliczyć powierzchnię stykającą, w tym przy-

padku w następujący sposób:

A = w × l = 50 mm × 50 mm = 2,500 mm²

aby potem można było obliczyć ściskanie powierzchni w 

następujący sposób:

p = F / A = 10 000N / 2 500 mm² = 4.0 MPa

W opisanym powyżej zastosowaniu (uproszczona kalku-

lacja) wystąpi ściskanie powierzchni wynoszące  4.0 MPa.

Jednakże, aby móc polecić odpowiedni materiał, należy 

jeszcze określić kryterium zawodności. Można tutaj 

rozróżnić kilka kryteriów:

 h Łamliwość (obciążenie aż do złamania materiału)

 h Rozciąganie (obciążenie aż do granicy plastyczności)

 h Powstawanie pęknięć (obciążenie aż do powstania 

nieodwracalnych uszkodzeń w skali mikro, siatki 

drobnych pęknięć na powierzchni)

 h Specyficzne dla danego zastosowania maksymalne 

dopuszczalne odkształcenie 

Dla opisanego tutaj zastosowania zakłada się maksymalne 

dopuszczalne odkształcenie na 1 %.

Znając tą wartość można określić dopuszczalne ściskanie 

powierzchni za pomocą quasi-statystycznej krzywej 

wykresu rozciągania. Nawet jeżeli w opisanym przypadku 

działa obciążenie ściskające, możliwe jest tutaj odniesienie 

się do wyników z prób rozciągania, ponieważ tylko dla kilku 

wyjątków wytrzymałość na rozciąganie materiału jest  

mniejsza niż wytrzymałość na ściskanie. W skutek tego, 

należy równocześnie uwzględnić pewien naddatek 

bezpieczeństwa. W związku z tym, iż wyniki z prób 

rozciągania są łatwo dostępne, oznacza to również iż jest 

dostępna odpowiednia baza danych. 

 

Rys. 1 

Krzywa naprężenia  

i odkształcenia 

PA 66 (suchy)

Przy obciążeniu wynoszącym 4 MPa i dopuszczalnym 

odkształceniu 1%, można np. zastosować materiał  

TECAMID 66.  W tych warunkach, można zastosowywać 

ściskanie powierzchni do ok. 35 MPa. 

2. Wpływ wilgoci 

Dane wykorzystane powyżej zostały określone na prób-

kach, które zostały właśnie świeżo wtryśnięte.

Jednakże, zastosowanie ma miejsce w klimacie normal-

nym. Z tego powodu, szczególnie w przypadku poliamidów, 

które mają relatywnie wysoką absorpcję wilgoci, to faktycz-

na wytrzymałość w klimacie normalnym musi stanowić 

podstawę dla oceny zastosowania.

Obliczenia
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Rys. 2
Krzywa naprężenia  

i odkształcenia  PA 66 

(kondycjonowany)

Na skutek chłonięcia wilgoci wytrzymałość mechaniczna 

zauważalnie spada. Ściskanie powierzchni wynoszące  

4 MPa przy dopuszczalnym odkształceniu 1%  jest 

wprawdzie ciągle możliwe, jednakże zgodnie z tymi 

warunkami możliwe będzie utrzymanie obciążenia 

wynoszącego nie więcej niż ok. 17 MPa.

3. Wpływ czasu

Maszyna powinna znajdować się na podkładce przez 

dłuższy okres czasu. Nie powinno się przekroczyć 

odkształcenia wynoszącego 1%. W tym przypadku 

zakładamy wartość czasu na 10,000 h. Odpowiada to mniej 

więcej okresowi jednego roku. Dla tego typu szacunków 

można wykorzystać izochroniczne krzywe wykresu 

rozciągania. Pokazują one przebieg krzywej naprężenia dla 

różnych okresów obciążenia na jednym, pojedynczym  

diagramie.

Rys. 3
Izochroniczna krzywa wykresu  

rozciągania PA 66 

(23 °C, kondycjonowany)

Z powyższego diagramu wynika, że dla obciążenia 

trwającego 10,000h i dopuszczalnego odkształcenia 

wynoszącego 1%, dozwolone ściskanie powierzchni może 

wynieść ok. 5 MPa. Tylko zgodnie z tymi warunkami 

podkładka jeszcze spełni swój cel. Z powodu czynników 

wywierających wpływ takich jak wilgotność i czas 

zauważalnie zmniejszyło się dopuszczalne ściskanie  

powierzchni.

4. Wpływ temperatury

Załóżmy, że dźwigana maszyna rozgrzewa się podczas 

użytkowania do temperatury ok. 60 °C. W związku z tym, 

że wytrzymałość i sztywność materiału zmniejszają się w 

podwyższonych temperaturach, a ciągliwość wzrasta, fakt 

ten musi zostać wzięty pod uwagę podczas konstrukcji 

podkładek.

Można tutaj wykorzystać diagramy naprężenia, które 

zostały ustalone w odpowiednich temperaturach.

Rys. 4
Izochroniczna krzywa  

wykresu rozciągania 

PA 66 (60 °C)

Przy obciążeniu trwającym 10,000h i dopuszczalnym 

odkształceniu wynoszącym 1%, w podwyższonej tempera-

turze 60 °C, dopuszczalne ściskanie powierzchni zostało 

określone na ok. 2.5 MPa. Wartość ta jest niższa niż rzeczy-

wiste ściskanie powierzchni. W takim przypadku muszą 

zostać podjęte odpowiednie środki zaradcze. Można 

zmniejszyć faktyczne ściskanie powierzchni, np. poprzez 

dokonanie zmian konstrukcyjnych takich jak zwiększenie 

powierzchni podpierającej. Kolejną możliwością jest po-

prawa właściwości materiału, np. za pomocą wzmocnienia 

włóknami szklanymi lub poprzez wymianę na inny 

materiał.

W kalkulacji tej wykorzystano wiele uproszczeń i służy ona 

jedynie wykazaniu w jakim stopniu właściwości tworzyw 

zależą od warunków środowiska. Im więcej danych jest 

dostępnych, tym bardziej efektywnie można dokonać 

właściwego wyboru materiału.

W wielu przypadkach, nie ma dostępnych szczegółowych 

danych materiałowych. Jednakże, można dokonać 

przybliżonych kalkulacji dzięki interpolacji  czy ekstrapo-

lacji istniejących danych

. 
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Obróbka skrawaniem jest przeważającą metodą dalszego 

przetwarzania półwyrobów. W celu wyprodukowania 

wysoko jakościowego, wytrzymałego, precyzyjnie zwymia-

rowanego i bezbłędnego elementu, zwrócić należy tyleż 

uwagi na parametry narzędzi i obróbki, co na specyfi czne 

właściwości wybranego materiału. 

W większości przypadków, termoplasty mogą z dużym 

powodzeniem być łączone ze sobą, lub z innymi 

materiałami. Podstawową zasadą wszystkich dalszych prac 

obróbczych jest zapewnienie całkowitej czystości. 

Kolejne strony zawierają przegląd różnych dalszych metod 

przetwarzania wraz ze wskazówkami dotyczącymi specyfi c-

znych dla materiału różnic, które należy wziąć pod uwagę.

Dalsza obróbka
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Ogólne uwagi*

Niewzmocnione tworzywa termoplastyczne można 

obrabiać narzędziami ze stali szybkotnącej. Dla materiałów 

wzmocnionych konieczne są narzędzia ze spieków. Ze 

względu na słabą przewodność cieplną tworzyw sztucznych 

należy zapewnić dobre odprowadzanie ciepła. Najlepszym 

chłodzeniem jest odprowadzanie ciepła przez wiór.

Stabilność wymiarowa

Dokładne wymiarowo elementy wymagają stosowania 

półwyrobów odprężonych termicznie. W innym przypadku 

ciepło powstające przy skrawaniu wyzwoli naprężenia 

wewnętrzne, powodując odkształcenie elementu. Przy 

skrawaniu grubym wiórem należy pomiędzy obróbką 

zgrubną a wykańczającą zastosować ewentualnie 

odprężanie międzyoperacyjne, aby zlikwidować powstałe 

naprężenia termiczne. Zapytania o podane temperatury 

i czasy dotyczące poszczególnych tworzyw prosimy 

kierować do nas. Materiały o podwyższonej wodochłonności, 

np. poliamidy, należy również poddać konycjonowaniu 

przed obróbką. Tworzywa sztuczne wymagają tolerancji 

szerszych niż metale. Uwzględnić należy ponadto wielo-

krotnie większą wydłużalność termiczną. 

Metody obróbki

1. Toczenie Wartości orientacyjne geometrii ostrza podano 

w tabeli. Dla powierzchni o szczególnie wysokiej jakości 

należy stosować profil noża z szeroką krawędzią 

wykończeniową. Przy odcinaniu należy stosować noże 

przeszlifowane, aby zapobiec powstaniu zadziorów. Dla 

przedmiotów cienkościennych, a zwłaszcza elastycznych 

najlepiej stosować noże z ostrzem krojącym. 

2. Frezowanie Frezowanie płaszczyzn czołem freza jest 

ekonomiczniejsze niż obwodem. Przy frezowaniu obwo-

dem lub frezowaniu kształtowym nie należy stosować 

narzędzi o więcej niż 2 ostrzach, aby zmniejszyć wibracje 

związane z liczbą ostrzy i pozostawić dostatecznie duże 

wręby międzyzębne dla dobrego odprowadzania wiórów. 

Optymalną wydajność i jakość obróbki uzyskuje się przy 

narzędziach jednoostrzowych.

3. Wiercenie W zasadzie można stosować wiertła kręte; 

winny one posiadać kąt linii śrubowej 12-16° i bardzo 

gładkie rowki, aby zapewnić dobre odprowadzanie wiórów. 

Otwory o większych średnicach należy wiercić wstępnie, 

względnie wykonywać wiertłami rdzeniowymi.

Przy wierceniu w materiale pełnym należy zwracać uwagę 

na nienaganne naostrzenie wiertła, gdyż w przeciwnym ra-

zie naprężenia ściskające powodowane tępym wiertłem 

mogą osiągać wartości powodujące pękanie materiału. 

Wzmocnione tworzywa sztuczne charakteryzują się 

większymi naprężeniami poobróbkowymi przy 

równocześnie mniejszej udarności i dlatego są bardzo 

wrażliwe na pęknięcia. Przed wierceniem należy je w miarę 

możliwości podgrzać do ok. 120°C (czas nagrzewania: 1h na 

10 mm przekroju). Metodę tę zaleca się również dla 

poliamidu 66 i poliestru.

4. Piłowanie Należy unikać wytwarzania zbędnego ciepła 

wskutek tarcia, gdyż przy piłowaniu przecina się zazwyczaj 

stosunkowo grube przedmioty cienkim narzędziem. Dlat-

ego należy stosować tylko dobrze naostrzone i mocno ro-

zwiedzione brzeszczoty.

5. Gwintowanie Gwinty najlepiej toczyć nożami. Powsta-

waniu gratu zapobiegają noże dwuzębne. Nie zaleca się sto-

sowania narzynek, gdyż przy wycofywaniu może 

następować zniekształcenie gwintu. Gwintowniki w wielu 

przypadkach muszą być wykonywane w nadwymiarze 

(zależnym od materiału i średnicy gwintu – wartość orien-

tacyjna 0,1 mm).

6. Środki bezpieczeństwa Przy nieprzestrzeganiu para-

metrów skrawania może dochodzić do lokalnych przegrzań, 

których skutkiem może być nawet rozkład materiału. 

Uwalniające się przy tym produkty rozkładu, m.in. z 

napełniaczy PTFE, należy wychwytywać przez instalacje 

odsysające. Z uwagi na możliwe skażenia, na stanowisku 

pracy nie należy przechowywać wyrobów tytoniowych.

nóż wtórny nóż

tokarski

Rys. 2
Szlifowanie zapobiega tworzeni się zadziorów

Rys. 1
Szeroko wykończona krawędź  

Naprężenie powstałe przez tępe 

wiertło

Naprężenie powstałe przez naostrzone 

wiertło

Rys. 3
Odcinanie tworzyw elastycznych

* Nasze ustne lub pisemne porady mają stanowić wsparcie klienta w jego własnej pracy. 

Są one niewiążącymi wskazówkami, również z punku widzenia ewentualnych praw 

ochronnych osób trzecich. Nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za szkody 

mogące wystąpić podczas obróbki.  

Obróbka tworzyw
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γ

t
α

α

γ α

γ

χ

γ

α
φ

β

TECAFINE PE, PP 20 – 30  2 – 5 500  3 – 8 Z2 25 90  50 – 150  0.1 – 0.3

TECAFINE PMP 20 – 30  2 – 5 500  3 – 8 Z2 25 90  50 – 150  0.1 – 0.3

TECARAN ABS 15 – 30  0 – 5 300  2 – 8 Z2 25 90  50 – 200  0.2 – 0.3

TECANYL 15 – 30  5 – 8 300  3 – 8 Z2 25 90  50 – 100  0.2 – 0.3

TECAFORM AD, AH 20 – 30  0 – 5 500 – 800  2 – 5 Z2 25 90  50 – 150  0.1 – 0.3

TECAMID, TECARIM, TECAST 20 – 30  2 – 5 500  3 – 8 Z2 25 90  50 – 150  0.1 – 0.3

TECADUR/TECAPET 15 – 30  5 – 8 300  3 – 8 Z2 25 90  50 – 100  0.2 – 0.3

TECANAT 15 – 30  5 – 8 300  3 – 8 Z2 25 90  50 – 100  0.2 – 0.3

TECAFLON PTFE, PVDF 20 – 30  5 – 8 300  2 – 5 Z2 25 90  150 – 200  0.1 – 0.3

TECAPEI 15 – 30  0 – 4 500  2 – 5 Z2 25 90  20 – 80  0.1 – 0.3

TECASON S, P, E 15 – 30  0 – 4 500  2 – 5 Z2 25 90  20 – 80  0.1 – 0.3

TECATRON 15 – 30  0 – 5 500 – 800  3 – 5 Z2 25 90  50 – 200  0.1 – 0.3

TECAPEEK 15 – 30  0 – 5 500 – 800  3 – 5 Z2 25 90  50 – 200  0.1 – 0.3

TECATOR 15 – 30  0 – 3 800 – 900  10 – 14 Z2 25 90  80 – 100  0.02 – 0.1

TECASINT  5 – 10  0 – 3 800 – 900  3 – 4 Z2 25 120  80 – 100  0.02 – 0.1

15 – 30  10 – 15 200 – 300  3 – 5 Z2 25 100  80 – 100 0.1 – 0.3

TECAFINE PE, PP Z1 – Z2  250 – 500  0.1 – 0.45  6 – 10  0 – 5  45 – 60  250 – 500 0.1 – 0.5

TECAFINE PMP Z1 – Z2  250 – 500  0.1 – 0.45  6 – 10  0 – 5  45 – 60  250 – 500 0.1 – 0.5

TECARAN ABS Z1 – Z2  300 – 500  0.1 – 0.45  5 – 15  25 – 30 15  200 – 500 0.2 – 0.5

TECANYL Z1 – Z2 300  0.15 – 0.5  5 – 10  6 – 8  45 – 60 300 0.1 – 0.5

TECAFORM AD, AH Z1 – Z2 300  0.15 – 0.5  6 – 8  0 – 5  45 – 60  300 – 600 0.1 – 0.4

TECAMID, TECARIM, TECAST Z1 – Z2  250 – 500  0.1 – 0.45  6 – 10  0 – 5  45 – 60  250 – 500 0.1 – 0.5

TECADUR/TECAPET Z1 – Z2 300  0.15 – 0.5  5 – 10  0 – 5  45 – 60  300 – 400 0.2 – 0.4

TECANAT Z1 – Z2 300  0.15 – 0.4  5 – 10  6 – 8  45 – 60 300 0.1 – 0.5

TECAFLON PTFE, PVDF Z1 – Z2  150 – 500  0.1 – 0.45  5 – 10  5 – 8 10  150 – 500 0.1 – 0.3

TECAPEI Z1 – Z2  250 – 500  0.1 – 0.45 10 0  45 – 60  350 – 400 0.1 – 0.3

TECASON S, P, E Z1 – Z2  250 – 500  0.1 – 0.45 6 0  45 – 60  350 – 400 0.1 – 0.3

TECATRON Z1 – Z2  250 – 500  0.1 – 0.45 6  0 – 5  45 – 60  250 – 500 0.1 – 0.5

TECAPEEK Z1 – Z2  250 – 500  0.1 – 0.45  6 – 8  0 – 5  45 – 60  250 – 500 0.1 – 0.5

TECATOR Z1 – Z2  60 – 100  0.05 – 0.35  6 – 8  0 – 5  7 – 10  100 – 120 0.05 – 0.08

TECASINT Z1 – Z2  90 – 100  0.05 – 0.35  2 – 5  0 – 5  7 – 10  100 – 120 0.05 – 0.08

Z1 – Z2  80 – 450  0.05 – 0.4  6 – 8  2 – 8  45 – 60  150 – 200 0.1 – 0.5

Wskazówki obróbki

Podgrzać przed piłowaniem:

od Ø 60 mm TECAPEEK GF/PVX, TECATRON GF/PVX

od Ø 80 mm TECAMID 66 GF, TECAPET, TECADUR PBT GF

od Ø 100 mm TECAMID 6 GF, 66, 66 MH

* Wypełniacze/ środki wzmacniające: 

włókna szklane, kulki szklane, włókna 

węglowe, grafit, mika, talk itp.

Podgrzać przed wierceniem centralnym:

od Ø 60 mm TECAPEEK GF/PVX, TECATRON GF/PVX

od Ø 80 mm TECAMID 66 MH, 66 GF, TECAPET, TECADUR PBT GF

od Ø 100 mm TECAMID 6 GF, 66, TECAM 6 MO, TECANYL GF

Piłowanie Wiercenie

kąt 
przyło- 

żenia kąt 
natarcia

prędkość 
skrawania

podziałka 
zębów

liczba 
zębów

kąt 
natarcia

kąt
nasta-
wienia prędkość 

skrawania posuw

 

  Wzmocnione/napełnione produkty TECA*

α kąt przyłożenia [°] 

γ kąt natarcia [°]

V prędkość skrawania [m/min]

t podziałka zębów [mm

α kąt przyłożenia [°] 

γ kąt natarcia [°]

φ kąt nastawienia [°]

V prędkość skrawania [m/min]

S posuw [mm/obrót]

Kąt linii śrubowej β wiertła  

powinien wynosić ~12° do 16°

Frezowanie Toczenie

ilość 
zębów

prędkość 
skrawania  posuw

kąt 
przyło-

żenia
kąt 

natarcia

kąt 
nasta-
wienia

prędkość 
skrawania

  
posuw

Wzmocnione/napełnione produkty TECA*

α kąt przyłożenia [°] 

γ kąt natarcia [°]

χ kąt nastawienia [°]

S posuw [mm/rpm]

Promień zaokrąglenia 

wierzchołka r musi wynosić 

co najmniej 0.5 mm

α kąt przyłożenia [°] 

γ kąt natarcia [°]

V prędkość skrawania [m/min]

Posuw może wynosić do 

0.5 mm/ząb

* Wypełniacze/ środki wzmacniające: 

włókna szklane, kulki szklane, włókna 

węglowe, grafit, mika, talk itp.

 podgrzać materiał do 120 °C

 zachować ostrożność podczas  

używania chłodziwa: skłonność do 

pęknięć naprężeniowych
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t1 t2 t3 t4

Termiczne odprężanie materiału 

Materiał

Oznaczenie  

polimeru Podgrzewanie Podtrzymanie* Schładzanie

TECASINT PI 2 godz. na 160 °C 6 godz. na 280 °C 2 godz. na 160 °C / 10 godz. na 280 °C po 20 °C na godz. do 40 °C

TECAPEEK PEEK 3 godz. na 120 °C 4 godz. na 220 °C 1.5 godz. na cm grubości ścianki po 20 °C na godz. do 40 °C

TECATRON PPS 3 godz. na 120 °C 4 godz. na 220 °C 1.5 godz. na cm grubości ścianki po 20 °C na godz. do 40 °C

TECASON E PES 3 godz. na 100 °C 4 godz. na 200 °C 1 godz. na cm grubości ścianki po 20 °C na godz. do 40 °C

TECASON P PPSU 3 godz. na 100 °C 4 godz. na 200 °C 1 godz. na cm grubości ścianki po 20 °C na godz. do 40 °C

TECASON S PSU 3 godz. na 100 °C 3 godz. na 165 °C 1 godz. na cm grubości ścianki po 20 °C na godz. do 40 °C

TECAFLON PVDF PVDF 3 godz. na 90 °C 3 godz. na 150 °C 1 godz. na cm grubości ścianki po 20 °C na godz. do 40 °C

TECANAT PC 3 godz. na 80 °C 3 godz. na 130 °C 1 godz. na cm grubości ścianki po 20 °C na godz. do 40 °C

TECAPET PET 3 godz. na 100 °C 4 godz. na 180 °C 1 godz. na cm grubości ścianki po 20 °C na godz. do 40 °C

TECADUR PBT GF30 PBT 3 godz. na 100 °C 4 godz. na 180 °C 1 godz. na cm grubości ścianki po 20 °C na godz. do 40 °C

TECAMID 6 PA 6 3 godz. na 90 °C 3 godz. na 160 °C 1 godz. na cm grubości ścianki po 20 °C na godz. do 40 °C

TECAMID 66 PA 66 3 godz. na 100 °C 4 godz. na 180 °C 1 godz. na cm grubości ścianki po 20 °C na godz. do 40 °C

TECAFORM AH POM-C 3 godz. na 90 °C 3 godz. na 155 °C 1 godz. na cm grubości ścianki po 20 °C na godz. do 40 °C

TECAFORM AD POM-H 3 godz. na 90 °C 3 godz. na 160 °C 1 godz. na cm grubości ścianki po 20 °C na godz. do 40 °C

* przy temperaturze maksymalnej, jeżeli nie podano inaczej

Długość 

trwania[h]

Temperatura [°C]

Temperatura pieca

Temperatura w środku półwyrobu lub elementu gotowego 

Czas 
podgrzania

czas pod- 
trzymania

Czas  
schładzania

Dodatkowy  
czas

Typowy cykl odprężania

Proces termicznego odprężania materiału 

Proces odprężania termicznego jest procesem obróbki  

cieplnej półwyrobów, detali kształtowych oraz elementów 

gotowych. Produkty są powoli i równomiernie ogrzewane 

do poziomu temperatury zdefiniowanego stosownie do 

materiału. Potem następuje uzależniony od grubości 

materiału czas wygrzewania, podczas którego detal jest  

nagrzewany całkowicie na wskroś. Następnie materiał musi 

być powoli i równomiernie ochłodzony z powrotem do tem-

peratury pokojowej.   

Termiczne odprężanie materiału dla zredukowania 

naprężeń

Po zakończeniu procesu produkcji półwyroby firmy  

Ensinger są zasadniczo poddawane specjalnemu procesowi 

odprężania w celu zmniejszenia naprężeń wewnętrznych 

powstałych podczas wytwarzania. Termiczne odprężanie 

materiału jest przeprowadzane w specjalnym piecu 

pracującym z powietrzem obiegowym, może jednak 

odbywać się również w piecu z cyrkulującym azotem lub w 

kąpieli olejowej. Odprężanie termiczne materiału prowadzi 

do wzrostu stopnia krystaliczności oraz do poprawy 

wytrzymałości i odporności na działanie chemikaliów.  

Ponadto oprócz redukcji naprężeń wewnętrznych uzyski-

wane jest podwyższenie stabilności wymiarowej w sze-

rokim zakresie temperatur. Dzięki temu zagwarantowane 

jest, że otrzymywany przez Państwa materiał będzie stabil-

ny wymiarowo w trakcie procesu obróbczego i po jego 

zakończeniu oraz lepiej będzie poddawał się obróbce 

wiórowej. 

Korzyści płynące z termicznego odprężania materiału:

 h Znaczna redukcja naprężeń resztkowych powstałych 

podczas procesu wytwarzania lub przetwarzania.

 h Wzrost stopnia krystaliczności materiału oraz 

optymalizacja parametrów mechanicznych. 

 h Utworzenie równomiernej struktury krystalicznej  

w materiale. 

 h Częściowe polepszenie odporności na działanie 

chemikaliów.

 h Redukcja skłonności do wypaczenia i do zmian 

wymiarowych (podczas obróbki i po jej zakończeniu). 

 h Długotrwała poprawa stabilności wymiarowej. 
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Międzyoperacyjne termiczne odprężanie materiału

Podczas obróbki krytycznych elementów konstrukcyjnych 

rozsądne może okazać się poddawanie ich między-

operacyjnemu odprężaniu termicznemu. Obowiązuje to 

przede wszystkim:

 h gdy wymagane są wąskie tolerancje

 h gdy z uwagi na kształt (asymetria, przewężenia 

przekrojów, kieszenie lub rowki) wytwarzane muszą być 

elementy konstrukcyjne o dużej skłonności do 

wypaczania się

 h gdy w przypadku materiałów wypełnianych lub 

wzmacnianych włóknami (zorientowanie włókien może 

wzmagać wypaczenia) 

 hproces obróbczy może prowadzić do wytwarzania  

w elemencie konstrukcyjnym dalszych, zwiększonych 

naprężeń

 h przy używaniu tępych lub nieodpowiednich narzędzi:

 hwyzwalanie naprężeń 

 h przy nadmiernym przekazywaniu do elementu 

konstrukcyjnego ciepła wytwarzanego przez 

niewłaściwe prędkości i posuwy 

 h przy dużej objętości materiału usuwanego poprzez 

obróbkę skrawaniem – przede wszystkim przy obróbce 

jednostronnej 

Dzięki międzyoperacyjnemu termicznemu odprężaniu 

materiału można zredukować te naprężenia oraz 

niebezpieczeństwo wypaczenia. Dla utrzymania 

potrzebnych wymiarów i tolerancji należy przy tym zwracać 

uwagę na następujące zalecenia: 

 h Przed międzyoperacyjnym odprężaniem termicznym 

należy najpierw obrobić wstępnie detale konstrukcyjne 

z dużym naddatkiem (obróbka zgrubna), 

 h gdyż termiczne odprężanie materiału może prowadzić 

do określonego skurczu detalu.

 h Dopiero po termicznym odprężaniu materiału może 

nastąpić ostateczne nadanie wymiarów detalowi 

 h Podczas międzyoperacyjnego odprężania termicznego 

należy dobrze podeprzeć element konstrukcyjny: 

 huniknięcie wypaczenia podczas termicznego 

odprężania materiału



80

TECAFINE  
PE

TECAFINE  
PP

TECARAN  
ABS

TECANAT TECAPET /
TECADUR  
PET

TECAMID  
6 / 66

TECAPEI TECATRON 
PPS

TECAPEEK 

0

50

100

150

200

250

300

350

Zgrzewanie, łączenie ze sobą dwóch termoplastów, jest 

powszechnie stosowaną i zaawansowaną techniką łączenia 

tworzyw sztucznych. Do dyspozycji są różne procesy, które 

przeprowadzane są albo bezdotykowo (zgrzewanie ele-

mentem grzejnym, zgrzewanie ultradźwiękowe, zgrze-

wanie laserowe, zgrzewanie podczerwienią, gazowe zgrze-

wanie konwekcyjne), albo poprzez kontakt (zgrzewanie 

tarciowe, zgrzewanie wibracyjne). W zależności od procesu 

zgrzewania należy w fazie konstruowania zwracać uwagę 

na odpowiednie wytyczne dotyczące ukształtowania detalu 

w celu zagwarantowania optymalnego połączenia. W przy-

padku tworzyw sztucznych odpornych na wysokie tempera-

tury należy pamiętać, że do plastyfikacji materiału koniec-

zne jest dostarczenie dużej ilości energii. Metoda 

zgrzewania, jaką należy zastosować, dobierana jest w opar-

ciu o założenia (geometria i wielkość detalu, materiał). 

Zgrzewanie 

Materiały odpowiednie do zgrzewania

!
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 [
°C

]

zgrzewanie elementem grzejnym  

z podgrzaniem kontaktowym

Bezkontaktowe metody podgrzewania: podczerwień, gaz cieplny, laser

Mechaniczne procesy zgrzewania: ultradźwięki, wibracje, rotacja

podgrzewanie promieniowaniem
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Powszechnie stosowanymi procesami zgrzewania  

w obróbce tworzyw sztucznych są:

 h zgrzewanie elementem grzejnym

 h zgrzewanie podczerwienią

 h gazowe zgrzewanie konwekcyjne

 h zgrzewanie tarciowe

 h zgrzewanie laserowe

 h zgrzewanie ultradźwiękowe

 h zgrzewanie poprzez zetknięcie z gorącym elementem

 h zgrzewanie prądami wielkiej częstotliwości
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1.

2.

Metoda 
Zgrzewanie z elementem
grzejnym i gorącym gazem Zgrzewanie ultradźwiękowe

Zgrzewanie 

wibracyjne / tarciowe Zgrzewanie laserowe

Zasada Podgrzewanie partnerów 

łączących przy użyciu elementu 
grzejnego lub gorącego gazu; 
łączenie pod naciskiem

Podgrzewanie obszaru łączenia 
(o specjalnej geometrii)
wibracjami ultradźwiękowymi

Podgrzewanie  partnerów 
łączących przed wibracje lub 
tarcie; łączenie pod naciskiem

Podgrzewanie  partnerów 
łączących wiązką laserową

Czas zgrzewania 20 do 40 s 0.1 do 2 s 0.2 do 10 s  

Korzyści Wysoka wytrzymałość, niski 
koszt

Minimalny czas trwania cyklu, 
łatwość zautomatyzowania

Odpowiedni do dużych 
elementów, możliwość 
zgrzewania tworzyw wrażliwych 
na oksydację

Wysoka  wytrzymałość, 
możliwość spawania niemal 
każdych geometrii, wysoka 
precyzja

Procesy zgrzewania

Sonotroda

element zgrzewający

łączenie / schładzanie

wózek  

z narzędziem

element  
pracujący

Przewodzenie termiczne Promieniowanie Konwekcja Tarcie

Zgrzewanie elementem  

grzejnym

Zgrzewanie 

elementem  

grzejnym

Zgrzewanie 

wiązką laserową

Zgrzewanie  

gorącym gazem

zgrzewanie  

ekstruzyjne

Tarcie 

wewn.

Tarcie  

zewn.

zgrzewanie indukcyjne z  
elementem grzejnym z metalu

zgrzewanie 
podczerwienią

nitowanie 

gorącym gazem

zgrzewanie 

wysoką 

częstotliwością

zgrzewanie  

rotacyjne

zgrzewanie z  
elementem grzejnym z metalu

zgrzewanie
ultradźwiękowe

zgrzewanie   
wibracyjne
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Technika klejenia jest bardzo wydajnym procesem łączenia, 

który pozwala na trwałe połączenie tworzyw sztucznych ze 

sobą lub z innymi materiałami. Połączenie chemiczne 

(złącze klejowe) elementów konstrukcyjnych ma liczne 

zalety w porównaniu z innymi procesami łączenia:

 h Równomierne rozłożenie naprężeń

 h Brak uszkodzeń materiałów

 h Brak wypaczenia łączonych elementów

 h Możliwość łączenia różnych materiałów 

 h Równoczesne uszczelnienie szczeliny pomiędzy 

elementami

 h Zmniejszenie ilości potrzebnych elementów 

konstrukcyjnych  

Dla uzyskania dobrego połączenia klejowego decydujące są 

następujące czynniki: 

 h Właściwości materiału

 h Środek klejący 

 h Warstwa środka klejącego

 h Powierzchnia (obróbka wstępna)

 h Geometryczne ukształtowanie szczeliny pomiędzy 

łączonymi elementami

 h Warunki zastosowania oraz warunki obciążenia

Dla zwiększenia wytrzymałości połączenia klejowego zale-

cana jest w przypadku tworzyw sztucznych wstępna obrób-

ka powierzchni w celu podwyższenia aktywności powierz-

chniowej. 

 h Oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni materiału 

 h Mechaniczne powiększenie powierzchni poprzez 

szlifowanie lub piaskowanie (szczególnie godne 

polecenia)

 h Fizyczne uaktywnienie powierzchni poprzez obróbkę 

płomieniową, plazmową lub koronową 

(elektrochemiczną)

 h Trawienie chemiczne w celu utworzenie zdefiniowanej 

warstwy granicznej 

 h Powłoka pierwotna 

Przy sklejaniu tworzyw sztucznych nie należy dopuszczać 

do spiętrzenia naprężeń. Korzystne jest ściskające, 

rozciągające i ścinające obciążenie złącza klejowego. 

Unikać należy natomiast obciążenia zginającego, 

oddzierającego oraz rozwarstwiającego. 

W razie potrzeby konstrukcja powinna być odpowiednio 

dostosowana, aby połączenie klejowe było zaprojektowane 

w sposób zapewniający występowanie korzystnego 

obciążenia.

Klejenie

Przy sklejaniu tworzyw sztucznych należy 

unikać spiętrzenia naprężeń. Korzystne jest 

ściskające, rozciągające i ścinające obciążenie 

złącza klejowego. 

Unikać obciążenia zginającego, 

rozwarstwiającego i oddzielającego.

ź
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 10 MPa + 

 

 23 MPa ++

 

 25 MPa ++

 

 4 MPa o

 

 21 MPa ++

 

 22 MPa ++

 

 3.5 MPa o

 

 21 MPa ++

 

TECAFINE PE PE  X X 

TECAFINE PP PP  X X

TECAFORM AD POM-H X  X 

TECAFORM AH POM-C X  X 

TECAMID 66 PA 66 X X X X

TECAMID 6 PA 6 X X X X

TECADUR PBT PBT  X X X

TECAPET PET  X X X

TECANAT PC X X X X

TECAFLON PVDF PVDF X X  X

TECASON S PSU X X X X

TECASON P PPSU X X X X

TECASON E PES  X X X

TECATRON PPS  X X X

TECAPEEK PEEK  X X X

TECASINT PI  X X X

Oznaczenie Oznaczenie Klej rozpusz- Reakcyjny materiał klejący na bazie … 

Ensinger polimeru czalnikowy rudy epoksydowej poliuretanu cyjanoakrylatu

Ogólne rekomendacje klejenia

X odpowiednie materiały klejące

Materiały nie nadające się do klejenia, lub odpowiednie tylko warunkowo:

TECAFLON PTFE, TECAFLON PVDF, TECAFORM AH / AD,  

TECAFINE PE, TECAFINE PP / TECAPRO MT

klejenie PEEK / PEEK 

Dobry poziom wytrzymałości z 

środkiem klejącym DELOMONO-

POX; znacząco podniesiona 

wytrzymałość po użyciu plazmy 

lub piaskowania

klejenie PEEK - aluminium

Bez obróbki wstępnej, niski 

poziom wytrzymałość z klejami 

DELOMONOPOX; bardzo dobra 

wytrzymałość po obróbce plazmą 

lub piaskowaniu

klejenie PEEK-stal

Bez wstępnej obróbki niska 

wytrzymałość z klejami 

DELOMONOPOX; bardzo dobra 

wytrzymałość po piaskowaniu ź
ró
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Klejenie PEEK

++ bardzo dobra wytrzymałość + dobra wytrzymałość o słaba wytrzymałość

 Wytrzymałość na ściskanie  

 zgodnie z  

Materiał / obróbka wstępna Delo Standard 5 Wytrzymałość 

PEEK / PEEK 

czyszczenie - Delothen EP  

PEEK / PEEK 

obróbka plazmą atmosferyczną 

PEEK / PEEK 

piaskowanie 

PEEK / aluminium 

czyszczenie - Delothen EP 

PEEK / aluminium 

PEEK: obróbka plazmą atmosferyczną 

PEEK / aluminium 

PEEK: piaskowanie 

PEEK / stal 

PEEK: czyszczenie - Delothen EP 

PEEK / stal 

PEEK: piaskowanie 
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Zgodnie z normą DIN 8592 czyszczenie stanowi proces 

wytwarzania oraz chemiczno-technicznego oddzielania 

pozostałości. 

W zależności od zanieczyszczenia konieczne jest dopasow-

anie odpowiednich procesów czyszczenia w celu uzyskania 

wystarczającej czystości. Każdy proces powiązany jest przy 

tym z wielkościami wejściowymi (materiał, geometria,  

zanieczyszczenie) oraz wielkościami wyjściowymi 

(wymagania dotyczące czystości).

Na proces wpływają następujące czynniki: 

 h Zanieczyszczenie  

(warstwowe, cząsteczkowe, powłokowe, zarodkowe)

 h Geometria elementu konstrukcyjnego  

(materiał sypki, element pojedynczy, materiał nabierany, 

powierzchnia funkcyjna)

 h Materiał elementu konstrukcyjnego 

(tworzywo sztuczne)

 h Wymagania  

(czyszczenie zgrubne, czyszczenie, czyszczenie 

dokładne, czyszczenie bardzo dokładne)

Następujące procesy czyszczenia nadają się szczególnie do 

czyszczenia tworzyw sztucznych: 

Mokre procesy chemiczne 

 h Nadają się także do elementów konstrukcyjnych o 

skomplikowanej geometrii. 

 h Możliwe do stosowania w przypadku większości 

tworzyw sztucznych.

 h Nie powodują zużycia ściernego elementów 

konstrukcyjnych.

 h Wymagają uwagi w przypadku materiałów, które 

wchłaniają wilgoć (np. PA), z uwagi na tolerancje. 

 h Wymagają uwagi w przypadku materiałów podatnych 

na pęknięcia naprężeniowe (materiały amorficzne), 

takie jak PC, PSU, PPSU, itp.

Procesy mechaniczne

 h W przypadku tworzyw sztucznych nadają się przede 

wszystkim do czyszczenia zgrubnego (zmiatanie, 

zmywanie, …). 

 h Wymagają uwagi w przypadku miękkich tworzyw 

sztucznych z uwagi na możliwe uszkodzenia 

powierzchni (zadrapania).

Czyszczenie strumieniowe suchym lodem CO2

 h Nadaje się bardzo dobrze, gdyż materiał czyszczony nie 

ulega praktycznie uszkodzeniu ani żadnym wpływom 

środka czyszczącego.

 h Proces jest suchy, nie powoduje zużycia ściernego ani 

doprowadzania ciepła do elementu konstrukcyjnego.

 h Dobrze nadaje się także do materiałów miękkich i 

mocno pochłaniających wilgoć (PTFE, PA, …).

Proces plazmowy

 h Nadaje się do elementów konstrukcyjnych o 

skomplikowanej geometrii.

 h Działa równocześnie uaktywniająco na powierzchnię 

tworzywa sztucznego. 

 h Brak zużycia ściernego powierzchni, 

 h brak wilgoci w systemie.

Czyszczenie tworzyw sztucznych

Chemia
  Typ czyszczenia

  Skład chemiczny środka

     czyszczącego

  Stężenie 

Cztery czynniki czyszczenia

Temperatura
  Temperatura czyszczenia

  Temperatura płukania

  Temperatura suszenia

Mechanika
   Ultradźwięki

  Mechanika przepływu 

  Natrysk

  Szczotkowanie

  Dopasowanie geometrii

Czas
  Czas czyszczenia

  Czas płukania

  Czas suszenia



85

Sytuacja w technice środków spożywczych i technice  

medycznej  

Problematyka:

 h Dla tych dziedzin brak jest dotychczas definicji, jakie 

zanieczyszczenia szczątkowe mogą co najwyżej 

znajdować się na elemencie konstrukcyjnym. 

 h Nie istnieją detale o zdefiniowanej czystości. 

 h Każdy musi sam ustalić / zdefiniować wartości 

graniczne dla dopuszczalnego zanieczyszczenia. 

 h Przez Agencję Żywności i Leków (FDA) oraz dyrektywy 

i rozporządzenia Unii Europejskiej definiowana jest 

tylko migracja substancji do produktu, a nie 

zanieczyszczenie.

Rozwiązanie:

 h Manualne definiowanie wartości granicznych dla 

dopuszczalnego zanieczyszczenia.

 h Czyszczenie do wartości zerowej.

 h Półwyroby firmy Ensinger:

 hNa półwyrobach dla techniki medycznej 

przeprowadzane są badania biokompatybilności, 

które pozwalają na wydanie orzeczenia odnośnie 

przydatności do kontaktu z ciałem.

 hPółwyroby przewidziane do kontaktu z żywnością  

są badane pod kątem zachowań migracyjnych 

określonych substancji.

 hPrzy szlifowaniu stosowane są ciecze chłodząco-

smarujące nieszkodliwe dla środków spożywczych. 

 hFirma Ensinger pracuje zgodnie ze standardami 

GMP dla dziedziny środków spożywczych. 

Podsumowanie

 h Każdy klient musi stworzyć dla siebie własną definicję 

czystości technicznej.

 h Czystość techniczna może być mierzona i oceniana 

wyłącznie na gotowym elemencie konstrukcyjnym, po 

zakończeniu wszystkich operacji związanych z obróbką 

i czyszczeniem.

 h Półwyroby firmy Ensinger spełniają w możliwie 

najwyższym i satysfakcjonującym stopniu kryteria 

czystości uzależnione od konkretnej branży:

 hProdukcja zgodna z zasadami czystości 

 hZastosowanie specjalnych cieczy chłodząco-

smarujących

 hBadania cytotoksyczności dla półwyrobów 

przeznaczonych do techniki medycznej 

 hBadania migracji dla półwyrobów przeznaczonych 

do techniki środków spożywczych 

 hSpecjalne opakowania dla półwyrobów 

przeznaczonych do techniki medycznej 
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Tworzywa firmy Ensinger stanowią produkt wyjściowy dla 

wielu wysokowartościowych komponentów oraz produk-

tów gotowych w obszarach takich jak branża spożywcza  

i medyczna, budowa maszyn, motoryzacja, technika 

półprzewodników oraz aeronautyka. Należy wziąć pod 

uwagę pewne czynniki podczas składowania, obróbki  

i posługiwania się naszymi materiałami aby utrzymać ich 

wysoki poziom jakości i funkcjonalności dla tych 

zastosowań.

Przy zachowaniu tych środków ostrożności możliwe jest 

zapewnienie, że wpływy zewnętrzne nie spowodują znacz-

nego pogorszenia właściwości materiału. W przypadku  

elementów gotowych, producent lub użytkownik musi 

odrębnie przygotować takie oświadczenie, gdyż warunki 

mogą się znacznie różnić w zależności od okresu 

składowania bądź użytkowania.

 

1. Przechowywanie i posługiwanie się materiałami powin-

no odbywać się w taki sposób aby oznaczenia materiału  

i numer partii produkcyjnej (Batch-Nr.) były wyraźnie 

rozpoznawalne i mogły być dalej zachowane. Dzięki temu, 

w przypadku wystąpienia ewentualnej reklamacji, pozwala 

to na jednoznaczne rozpoznanie oraz identyfikację  

pochodzenia produktu, umożliwiając ustalenie możliwych 

przyczyn powstania problemów.

2. Warunki pogodowe mogą wpływać na właściwości two-

rzyw sztucznych. Światło słoneczne (promieniowanie UV), 

tlen atmosferyczny oraz wilgoć (opady, wilgotność powi-

etrza) mogą wywrzeć długotrwały negatywny wpływ na 

właściwości materiału. Skutkiem ich działania mogą być 

zmiany kolorów, utlenianie powierzchni, puchnięcie, 

zniekształcenie, kruchość, a nawet zmiana właściwości 

mechanicznych. Z tego powodu półproduktów nie należy 

wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego 

czy warunków pogodowych przez przedłużający się okres 

czasu. Jeżeli to możliwe, półwyroby należy przechowywać 

w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnych warunk-

ach klimatycznych (23 °C / 50 % wilgotności względnej).

Wymienione poniżej materiały należy szczególnie chronić 

przed wpływem warunków pogodowych:

  TECAPEEK (PEEK)*

  TECATRON (PPS)*

  TECASON P (PPSU)*

  TECASON S (PSU)*

  TECASON E (PES)*

  TECAFORM AH, AD (POM-C, POM-H)**

  TECAPET (PET)**

  TECAMID 6, 66, 11, 12, 46 (PA 6, 66, 11, 12, 46)**

  TECAST (PA 6 G)** 

  TECAFINE (PE, PP)**

  TECARAN ABS (ABS)*

* Ogólnie powinny być chronione wszystkie odmiany

** Powinny być chronione odmiany nie barwione na czarno

3. Tworzywa sztuczne (o ile to możliwe) nie powinny być 

wystawiane na działanie niskich temperatur przed długie 

okresy czasu. Należy unikać w szczególności silnych zmian 

temperatury, ponieważ może to prowadzić do 

zniekształcenia półwyrobu oraz do jego kruchości. Należy 

unikać silnych uderzeń takich jak podczas rzucania czy 

spadania, ponieważ może to skutkować powstaniem 

uszkodzeń w postaci pęknięć czy złamań. Dodatkowo, 

półwyroby, które były przechowywane w warunkach zim-

nych powinny przed obróbką odczekać odpowiednią ilość 

czasu aby mogły się zaaklimatyzować do temperatury 

pomieszczenia. Pozwoli to uniknąć błędów powstających 

podczas obróbki takich jak ubytki. Takie działanie pomaga 

również zrównoważyć kurczenie się lub też rozciąganie 

materiału (powstające w gorącym otoczeniu), które są 

spowodowane wysokim współczynnikiem liniowej 

rozszerzalności termicznej tworzyw sztucznych. W celu 

składowania elementów gotowych i półwyrobów dla 

produkcji o wysokim poziomie precyzji, zalecamy 

przechowywanie ich w stałych warunkach, w klimacie nor-

malnym (23 °C / 50 % względnej wilgotności). Zminima-

lizuje to wpływy zewnętrzne i pozwoli utrzymać stabilność 

wymiarową przez dłuższe okresy czasu.

Niemożliwe jest określenie maksymalnego okresu 

składowania, ponieważ zależy to w dużym stopniu od 

rodzaju materiału, warunków składowania oraz wpływów 

zewnętrznych.

Postępowanie z produktem
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4. Półprodukty z tworzyw sztucznych należy składować 

zawsze na płasko lub na odpowiednim wsparciu (w przy-

padku prętów i rur) uzyskując możliwie największą 

powierzchnię stykającą aby uniknąć powstania deformacji 

spowodowanej ciężarem własnym i ciepłem. 

5. Postępując z półproduktami z tworzyw sztucznych 

należy stosować odpowiedni sprzęt magazynowy. Należy 

upewnić się, że urządzenia magazynowe, sprzęt dźwigający 

i chwytający jest pewny i bezpieczny. Materiały należy 

składować i układać w stosy tak, by uniknąć zagrożenia 

przechylenia czy strącenia. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na fakt, że tworzywa sztuczne mają często względnie 

niski współczynnik tarcia, co może powodować łatwe 

ześlizgnięcie się ze środka przyjmującego jego ciężar  

(np. półki), a to może prowadzić do poważnych obrażeń 

pracowników.

6. Należy unikać wysokoenergetycznego promieniowania 

(gamma, rentgenowskiego) ze względu na możliwość 

wystąpienia mikrouszkodzeń poprzez rozpad molekularny.

7. Półwyroby z tworzyw sztucznych powinny być trzymane 

z daleka od wszelkiego typu środków chemicznych i wody 

aby uniknąć możliwej reakcji chemicznej lub chłonięcia 

wilgoci. Kontakt z chemikaliami lub wodą może prowadzić 

do puchnięcia, rozpadu chemicznego bądź tworzenia się 

pęknięć naprężeniowych.

8. Tworzywa sztuczne są substancjami organicznymi  

i w związku z tym są palne. Produkty spalania czy rozkładu 

mogą być toksyczne bądź żrące. Tworzywo samo w sobie 

nie stwarza zagrożenia pożarowego, jeżeli jest prawidłowo 

składowane. Nie należy go jednak składować wraz z innymi 

substancjami palnymi. Prosimy przestrzegać kart informa-

cyjnych użytkowania poszczególnych tworzyw .

9. Półwyroby i elementy gotowe z tworzyw sztucznych nie 

wydzielają w normalnych warunkach użytkowania żadnych 

substancji toksycznych i pozwalają na bezpieczny kontakt  

z ich powierzchnią.

Tytoń nie powinien znajdować się w obszarze posługiwania 

się i obróbki tworzyw sztucznych, ponieważ cząsteczki 

niektórych tworzyw (w szczególności fluoropolimerów) 

podczas rozkładu termicznego w żarze tytoniowym mogą 

wydzielać silnie toksyczne gazy. W celu ochrony zdrowia 

prosimy przestrzegać kart informacyjnych użytkowania po-

szczególnych tworzyw

10. Przy zastosowaniu się do powyższych zaleceń nie  

powinny wystąpić żadne znaczące zmiany w typowych 

właściwościach tworzywa podczas okresu składowania. 

Mogą wystąpić niewielkie przebarwienia wierzchniej  

warstwy w zależności od warunków środowiska. Nie 

powodują one jednak uszkodzenia właściwości tworzywa, 

ponieważ dotyczy to tylko warstwy wierzchniej o głębokości 

niewielu µm.

11. Odpady z tworzyw sztucznych i wióry mogą zostać 

przetworzone i ponownie wykorzystane przez firmy  

profesjonalnie zajmujące się recyklingiem. Możliwa jest 

też wysyłka odpadów do termicznej utylizacji i pozyskanie 

z nich energii w odpowiednich spalarniach wyposażonych 

w oczyszczanie spalin. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, 

gdy odpady są zanieczyszczone np. zanieczyszczone  

olejem wióry. 

Powyższe zalecenia powinny zostać za każdym razem 

odpowiednio dostosowane do indywidualnych wymagań  

i okoliczności. 

Nie zastępują one istniejących prawnie przepisów  

i nie zwalniają klientów stosujących produkty  

z odpowiedzialności czy indywidualnych użytkowników  

z obowiązku dotrzymania staranności. Są to tylko zalece-

nia, których celem jest przedstawienie podstaw obecnej 

wiedzy i nie stanowią one żadnej powszechnie dającej się 

zastosować gwarancji. 
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Wartości parametrów materiałowych

Wartości wygenerowane bezpośrednio po obróbce (klimat 

standardowy w Niemczech). Wartości parametrów dla 

poliamidów są bardzo uzależnione od wilgotności.

Próbka testowa wg DIN EN ISO 527-2

+ dobra odporność
(+) odporność ograniczona
– słaba odporność (zależy od koncentracji,  
 czasu i temperatury)
n.b. bez złamania
n.a. nie dotyczy 

 (a) temperatura zeszklenia badana wg DIN EN ISO 11357

(b) przewodność cieplna badana wg ISO 8302

(c) przewodność cieplna badana wg ASTM E1530

(d) rezystancja powierzniowa badana wg ASTM D 257

(*) udarność z karbem Charpy badana wg  ISO 11 542-2

(**) rozszerzalność termiczna badana wg DIN 53752

Materiał 

Oznaczenie chemiczne

Dodatki

Gęstość
(DIN EN ISO 1183)

Właściwości mechaniczne

Moduł eleastyczności (rozciąganie)
(DIN EN ISO 527-2)

Wytrzymałość na rozciąganie
(DIN EN ISO 527-2)

Granica plastyczności
(DIN EN ISO 527-2)

Wydłużenie przy granicy plastyczności
(DIN EN ISO 527-2)

Wydłużenie przy złamaniu
(DIN EN ISO 527-2)

Moduł elastyczności (próba zginania)
(DIN EN ISO 178)

Wytrzymałość na zginanie
(DIN EN ISO 178)

Moduł ściśliwości 
(EN ISO 604)

Wytrzymałość na ściskanie (1% / 2%)
(EN ISO 604)

Udarność (Charpy)
(DIN EN ISO 179-1eU)

Udarność z karbem (Charpy)
(DIN EN ISO 179-1eA)

Twardość - intendacja kulkowa
(ISO 2039-1)

Właściwości termiczne

Temperatura zeszklenia 
(DIN 53765)

Temperatura topnienia
(DIN 53765)

Temperatura użytkowa,
krótkotrwała

Temperatura użytkowa, 
długotrwała

Rozszerzalność termiczna (CLTE),  
23 – 60 °C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Rozszerzalność termiczna (CLTE),  
23 – 100 °C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Pojemność cieplna właściwa
(ISO 22007-4:2008)

Przewodność cieplna
(ISO 22007-4:2008)

Właściwości elektryczne

Rezystancja powierzchniowa
(DIN IEC 60093)

Pozostałe dane

Wchłanianie wody 24h / 96h (23 °C)
(DIN EN ISO 62)

Odporność  
na gorącą wodę / zasady

Odporność  
na warunki atmosferyczne

Palność (UL94)
(DIN IEC 60695-11-10;)

ABS PPE PPE PPE PMP PP POM–C POM–C POM–C POM–C

1.04 1.04 – 1.10 1.3 1.1 0.83 0.93 1.41 1.41 1.59 1.41

1,700 2,400 4,100 2,400 1,000 2,000 2,800 2,800 4,200 1,800

32 65 73 57 26 34 67 67 51 42

32 67 73 57 26 34 67 67 51 42

3 4 5 15 6 5 9 9 9 11

49 8 5 22 67 67 32 32 12 11

1,600 2,400 3,900 2,500 800 1,800 2,600 2,600 4,100 1,500

49 95 116 85 31 54 91 91 88 56

1,400 2,100 3,300 2,100 1,000 1,600 2,300 2,300 3,600 1,500

15 / 26 17 / 30 23 / 41 18 / 33 11 / 19 16 / 26 20 / 35 20 / 35 23 / 39 16 / 25

n.b. 70 37 69 17 140 n.b. 150 36 74

34 8 6

74 140 205 146 58 100 165 165 180 96

104 174 150 145 –10 –60 –60 –60 –60

n.a. n.a. n.a. 165 166 166 170 169

100 110 110 110 170 140 140 140 140 140

75 95 85 85 120 100 100 100 100 100

8 4 8 13 13 13 8 13

8 4 8 14 14 14 8 14

1.3 1.2 1.3 1.4 1.4 1.2 1.3

0.21 0.28 0.21 0.39 0.39 0.47 0.46

1014 1014 1013 1014 1014 1012 1014 104

0.07 / 0.2 0.02 / 0.04 0.01 / 0.02 0.02 / 0.04 <0.01/<0.01 0.01 / 0.02 0.05 / 0.1 0.05 / 0.1 0.07 / 0.2 0.05 / 0.2

– (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

– – – – – – – (+) – (+)

HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB

TECARAN 
ABS 
szary

TECANYL 
MT 
kolorowy

TECANYL 
GF30

TECANYL 
731 
szary

TECAFINE 
PMP

TECAPRO 
MT

TECAFORM 
AH 
naturalny

TECAFORM 
AH 
czarny

TECAFORM 
AH GF25

TECAFORM 
AH ELS

włókna 
szklane

stablilizow. 
termicznie

włókna 
szklane

sadza 
przewodząca
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[g / cm³]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[%]

[%]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[kJ / m²]

[kJ / m²]

[MPa]

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]

[10-5 K-1]

[10-5 K-1]

[J / (g*K)]

[W / (m*K)]

[Ω]

[%]

Podane dane i informacje nie są wartościami minimalnymi 

ani maksymalnymi, ale wskazówką, która może służyć 

głównie dla celów porównawczych przy wyborze materiału. 

Wartości mieszczą się w normalnym zakresie tolerancji 

produktu i nie stanowią gwarancji właściwości. Stąd nie 

mogą być użyte dla specyfikacji określonego zastosowania. 

Jeżeli nie jest to inaczej zaznaczone, podane wartości są 

określone na podstawie badań na referencyjnych średnicach 

(typowo pręty o średnicy 40-60 mm wg DIN EN 15860) 

wytłaczanych, odlewanych, prasowanych tłocznie  

i obrabianych próbkach. Ponieważ właściwości zależą od 

wymiarów półwyrobu i orientacji komponentów (zwłaszcza  

w typach wzmocnionych), materiał nie może być używany 

bez odrębnego badania przy indywidulanych warunkach. 

Karty materiałowe podlegają okresowemu przeglądowi. 

Najbardziej aktualne wersje można znaleźć na stronie 

internetowej www.ensinger-online.com.  

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Materiał 

Oznaczenie chemiczne

Dodatki

Gęstość
(DIN EN ISO 1183)

Właściwości mechaniczne

Moduł eleastyczności (rozciąganie)
(DIN EN ISO 527-2)

Wytrzymałość na rozciąganie
(DIN EN ISO 527-2)

Granica plastyczności
(DIN EN ISO 527-2)

Wydłużenie przy granicy plastyczności
(DIN EN ISO 527-2)

Wydłużenie przy złamaniu
(DIN EN ISO 527-2)

Moduł elastyczności (próba zginania)
(DIN EN ISO 178)

Wytrzymałość na zginanie
(DIN EN ISO 178)

Moduł ściśliwości 
(EN ISO 604)

Wytrzymałość na ściskanie (1% / 2%)
(EN ISO 604)

Udarność (Charpy)
(DIN EN ISO 179-1eU)

Udarność z karbem (Charpy)
(DIN EN ISO 179-1eA)

Twardość - intendacja kulkowa
(ISO 2039-1)

Właściwości termiczne

Temperatura zeszklenia 
(DIN 53765)

Temperatura topnienia
(DIN 53765)

Temperatura użytkowa,
krótkotrwała

Temperatura użytkowa, 
długotrwała

Rozszerzalność termiczna (CLTE),  
23 – 60 °C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Rozszerzalność termiczna (CLTE),  
23 – 100 °C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Pojemność cieplna właściwa
(ISO 22007-4:2008)

Przewodność cieplna
(ISO 22007-4:2008)

Właściwości elektryczne

Rezystancja powierzchniowa
(DIN IEC 60093)

Pozostałe dane

Wchłanianie wody 24h / 96h (23 °C)
(DIN EN ISO 62)

Odporność  
na gorącą wodę / zasady

Odporność  
na warunki atmosferyczne

Palność (UL94)
(DIN IEC 60695-11-10;)

POM–C POM–C POM–C POM–C POM–C POM–H POM–H POM–H PA 6 G PA 6 G

1.35 1.49 1.36 1.41 1.41 1.43 1.43 1.49 1.15 1.15

1,300 3,200 2,100 2,900 2,800 3,400 3,600 3,000 3,500 3,200

39 68 48 67 69 79 80 53 83 82

39 68 48 69 70 79 80 53 80 80

23 8 9 7 15 37 32 8 4 4

23 10 9 18 30 45 43 8 55 55

1,200 3,100 2,000 2,800 2,800 3,600 3,600 3,000 3,200 3,000

46 100 70 93 94 106 106 85 109 102

1,100 2,400 1,800 2,200 2,200 2,700 2,800 2,400 2,900 2,800

12 / 19 17 / 31 16 / 27 18 / 31 18 / 32 19 / 33 22 / 38 19 / 33 19 / 36 22 / 38

n.b. 59 27 102 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

9 11 9 15 14 25 4 4

74 174 120 163 158 185 185 166 170 170

–60 –60 –60 –60 –60 –60 –60 –60 40 43

165 169 166 166 169 182 182 179 215 217

140 140 140 140 140 150 150 150 170 170

100 100 100 100 100 110 110 110 100 100

16 13 13 13 13 12 11 12 12 11

17 14 14 14 14 13 11 13 12 11

1.6 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.7 1.6

0.30 0.39 0.39 0.39 0.39 0.43 0.43 0.46 0.38 0.33

1011 1013 1014 1012 1014 1012 1014 1014 1012 

0.9 / 1.8 0.05 / 0.1 0.05 / 0.1 0.05 / 0.1 0.05 / 0.1 0.05 / 0.1 0.05 / 0.1 0.05 / 0.1 0.2 / 0.4 0.2 / 0.5

(+) (+) (+) (+) (+) – – – (+) (+)

– – – – – – – – – (+)

HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB

TECAFORM 
AH SD

TECAFORM 
AH ID

TECAFORM 
AH LA
niebieski

TECAFORM 
AH SAN

TECAFORM 
AH MT 
kolorowy

TECAFORM 
AD

TECAFORM 
AD 
czarny

TECAFORM 
AD AF

TECAST 
T

TECAST 
TM

środek 
antystatycz.

dodatek 
wykrywalny

stały 
materiał 
ślizgowy

antybak-
teryjny

PTFE dwusiarczek 
molibdenu
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[g / cm³]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[%]

[%]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[kJ / m²]

[kJ / m²]

[MPa]

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]

[10-5 K-1]

[10-5 K-1]

[J / (g*K)]

[W / (m*K)]

[Ω]

[%]

Wartości parametrów materiałowych

Wartości wygenerowane bezpośrednio po obróbce (klimat 

standardowy w Niemczech). Wartości parametrów dla 

poliamidów są bardzo uzależnione od wilgotności.

Próbka testowa wg DIN EN ISO 527-2

+ dobra odporność
(+) odporność ograniczona
– słaba odporność (zależy od koncentracji,  
 czasu i temperatury)
n.b. bez złamania
n.a. nie dotyczy 

 (a) temperatura zeszklenia badana wg DIN EN ISO 11357

(b) przewodność cieplna badana wg ISO 8302

(c) przewodność cieplna badana wg ASTM E1530

(d) rezystancja powierzniowa badana wg ASTM D 257

(*) udarność z karbem Charpy badana wg  ISO 11 542-2

(**) rozszerzalność termiczna badana wg DIN 53752

Materiał 

Oznaczenie chemiczne

Dodatki

Gęstość
(DIN EN ISO 1183)

Właściwości mechaniczne

Moduł eleastyczności (rozciąganie)
(DIN EN ISO 527-2)

Wytrzymałość na rozciąganie
(DIN EN ISO 527-2)

Granica plastyczności
(DIN EN ISO 527-2)

Wydłużenie przy granicy plastyczności
(DIN EN ISO 527-2)

Wydłużenie przy złamaniu
(DIN EN ISO 527-2)

Moduł elastyczności (próba zginania)
(DIN EN ISO 178)

Wytrzymałość na zginanie
(DIN EN ISO 178)

Moduł ściśliwości 
(EN ISO 604)

Wytrzymałość na ściskanie (1% / 2%)
(EN ISO 604)

Udarność (Charpy)
(DIN EN ISO 179-1eU)

Udarność z karbem (Charpy)
(DIN EN ISO 179-1eA)

Twardość - intendacja kulkowa
(ISO 2039-1)

Właściwości termiczne

Temperatura zeszklenia 
(DIN 53765)

Temperatura topnienia
(DIN 53765)

Temperatura użytkowa,
krótkotrwała

Temperatura użytkowa, 
długotrwała

Rozszerzalność termiczna (CLTE),  
23 – 60 °C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Rozszerzalność termiczna (CLTE),  
23 – 100 °C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Pojemność cieplna właściwa
(ISO 22007-4:2008)

Przewodność cieplna
(ISO 22007-4:2008)

Właściwości elektryczne

Rezystancja powierzchniowa
(DIN IEC 60093)

Pozostałe dane

Wchłanianie wody 24h / 96h (23 °C)
(DIN EN ISO 62)

Odporność  
na gorącą wodę / zasady

Odporność  
na warunki atmosferyczne

Palność (UL94)
(DIN IEC 60695-11-10;)

PA 6 G PA 6 G PA 6 G PA 6 G PA 6 G PA 6 PA 6 PA 6 PA 6 PA 66

1.13 1.14 1.14 1.13 1.11 1.14 1.14 1.33 1.36 1.15

2,900 3,100 3,100 3,200 2,200 3,300 3,300 5,100 5,700 3,500

69 70 70 76 53 79 84 96 98 85

66 68 68 76 53 78 82 96 98 84

8 4 4 14 13 4 5 9 4 7

50 50 50 18 58 130 37 11 5 70

2,900 2,900 2,900 3,100 2,200 2,900 3,100 4,900 5,200 3,100

95 95 95 103 73 100 110 143 140 110

2,700 2,700 2,700 2,500 2,100 2,700 2,900 3,900 4,200 2,700

19 / 35 21 / 37 21 / 37 18 / 34 14 / 26 24 / 41 17 / 32 21 / 42 21 / 42 20 / 35

n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 78 60 n.b.

5 5 6 4 16 7 5 5

150 150 150 159 95 155 160 230 232 175

48 42 42 45 53 45 51 49 49 47

218 216 216 218 216 221 220 217 218 258

170 170 170 130 160 160 160 180 180 170

100 100 100 100 95 100 100 100 100 100

13 13 13 11 13 12 8 7 6 11

13 13 13 12 13 13 8 8 6 12

1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.4 1.3 1.5

0.37 0.37 0.37 0.38 0.32 0.37 0.37 0.40 0.41 0.36

1014 1012 1014 1014 1014 1014 1012 1012 1012 1014

0.2 / 0.4 0.2 / 0.4 0.2 / 0.4 0.2 / 0.3 0.6 / 1.2 0.3 / 0.6 0.3 / 0.6 0.2 / 0.3 0.2 / 0.3 0.2 / 0.4

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

– (+) – – – – (+) (+) (+) –

HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB

TECAST 
L

TECAST 
L 
czarny

TECAST 
L 
żółty

TECAGLIDE 
zielony

TECARIM 
1500 
żółty

TECAMID 
6

TECAM 
6 MO

TECAMID 
6 GF25 
czarny

TECAMID 
6 GF30 
czarny

TECAMID 
66

olej olej olej stały 
materiał 
ślizgowy

elastomer dwusiarczek 
molibdenu

włókna 
szklane

włókna 
szklane
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[g / cm³]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[%]

[%]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[kJ / m²]

[kJ / m²]

[MPa]

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]

[10-5 K-1]

[10-5 K-1]

[J / (g*K)]

[W / (m*K)]

[Ω]

[%]

Podane dane i informacje nie są wartościami minimalnymi 

ani maksymalnymi, ale wskazówką, która może służyć 

głównie dla celów porównawczych przy wyborze materiału. 

Wartości mieszczą się w normalnym zakresie tolerancji 

produktu i nie stanowią gwarancji właściwości. Stąd nie 

mogą być użyte dla specyfikacji określonego zastosowania. 

Jeżeli nie jest to inaczej zaznaczone, podane wartości są 

określone na podstawie badań na referencyjnych średnicach 

(typowo pręty o średnicy 40-60 mm wg DIN EN 15860) 

wytłaczanych, odlewanych, prasowanych tłocznie  

i obrabianych próbkach. Ponieważ właściwości zależą od 

wymiarów półwyrobu i orientacji komponentów (zwłaszcza  

w typach wzmocnionych), materiał nie może być używany 

bez odrębnego badania przy indywidulanych warunkach. 

Karty materiałowe podlegają okresowemu przeglądowi. 

Najbardziej aktualne wersje można znaleźć na stronie 

internetowej www.ensinger-online.com.  

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Materiał 

Oznaczenie chemiczne

Dodatki

Gęstość
(DIN EN ISO 1183)

Właściwości mechaniczne

Moduł eleastyczności (rozciąganie)
(DIN EN ISO 527-2)

Wytrzymałość na rozciąganie
(DIN EN ISO 527-2)

Granica plastyczności
(DIN EN ISO 527-2)

Wydłużenie przy granicy plastyczności
(DIN EN ISO 527-2)

Wydłużenie przy złamaniu
(DIN EN ISO 527-2)

Moduł elastyczności (próba zginania)
(DIN EN ISO 178)

Wytrzymałość na zginanie
(DIN EN ISO 178)

Moduł ściśliwości 
(EN ISO 604)

Wytrzymałość na ściskanie (1% / 2%)
(EN ISO 604)

Udarność (Charpy)
(DIN EN ISO 179-1eU)

Udarność z karbem (Charpy)
(DIN EN ISO 179-1eA)

Twardość - intendacja kulkowa
(ISO 2039-1)

Właściwości termiczne

Temperatura zeszklenia 
(DIN 53765)

Temperatura topnienia
(DIN 53765)

Temperatura użytkowa,
krótkotrwała

Temperatura użytkowa, 
długotrwała

Rozszerzalność termiczna (CLTE),  
23 – 60 °C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Rozszerzalność termiczna (CLTE),  
23 – 100 °C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Pojemność cieplna właściwa
(ISO 22007-4:2008)

Przewodność cieplna
(ISO 22007-4:2008)

Właściwości elektryczne

Rezystancja powierzchniowa
(DIN IEC 60093)

Pozostałe dane

Wchłanianie wody 24h / 96h (23 °C)
(DIN EN ISO 62)

Odporność  
na gorącą wodę / zasady

Odporność  
na warunki atmosferyczne

Palność (UL94)
(DIN IEC 60695-11-10;)

PA 66 PA 66 PA 66 PA 66 PA 66 PA 66 PA 46 PA 12 PET PET

1.15 1.34 1.23 1.15 1.11 1.61 1.19 1.02 1.36 1.39

3,200 5,500 5,100 3,400 3,100 8,700 3,300 1,800 3,100 3,400

84 91 104 89 76 115 106 53 79 91

83 91 104 72 76 115 106 54 79 91

10 8 12 7 11 2 21 9 5 4

40 14 13 25 14 2 32 200 10 15

3,100 4,700 4,300 3,300 2,800 9,000 3,300 1,700 3,200 3,400

114 135 135 112 102 200 132 68 121 134

2,700 4,100 3,800 2,900 2,400 6,200 2,800 1,600 2,700 2,800

20 / 38 25 / 46 16 / 33 14 / 29 20 / 35 28 / 56 20 / 35 13 / 24 19 / 35 19 / 36

n.b. 97 116 n.b. 37 n.b. n.b. 81 27

5 5 9 7 4

168 216 200 191 145 187 105 175 195

52 48 48 57 54 78 72 37 81 81

253 254 251 263 261 256 299 180 244 244

170 170 170 180 120 200 220 150 170 170

100 110 100 115 90 130 130 110 110 110

10 5 9 12 11 13 15 8 8

10 5 10 12 12 13 16 10 10

1.5 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

0.36 0.39 0.72 0.36 0.36 0.37 0.30

1012 1012 108 1014 1014 1012 1013 1014 1014 1012 

0.2 / 0.4 0.1 / 0.2 0.1 / 0.3 0.2 / 0.3 0.2 / 0.4 0.1 / 0.2 0.4 / 0.7 0.04 / 0.07 0.02 / 0.03 0.02 / 0.03

(+) (+) (+) (+) (+) – (+) + – –

(+) (+) (+) – – (+) – – – (+)

HB HB HB HB HB HB V2 HB HB HB

TECAMID 
66 MH

TECAMID 
66 GF30 
czarny

TECAMID 
66 CF20

TECAMID 
66 HI

TECAMID 
66 LA

TECAMID 
66/X GF50 
czarny

TECAMID 
46 
czerwono-
brązowy

TECAMID 
12

TECAPET TECAPET 

 czarny

dwusiarczek 
molibdenu

włókna 
szklane

włókna 
węglowe

stablilizow. 
termicznie

środek 
ślizgowy

włókna 
szklane
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[g / cm³]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[%]

[%]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[kJ / m²]

[kJ / m²]

[MPa]

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]

[10-5 K-1]

[10-5 K-1]

[J / (g*K)]

[W / (m*K)]

[Ω]

[%]

Wartości parametrów materiałowych

Wartości wygenerowane bezpośrednio po obróbce (klimat 

standardowy w Niemczech). Wartości parametrów dla 

poliamidów są bardzo uzależnione od wilgotności.

Próbka testowa wg DIN EN ISO 527-2

+ dobra odporność
(+) odporność ograniczona
– słaba odporność (zależy od koncentracji,  
 czasu i temperatury)
n.b. bez złamania
n.a. nie dotyczy 

 (a) temperatura zeszklenia badana wg DIN EN ISO 11357

(b) przewodność cieplna badana wg ISO 8302

(c) przewodność cieplna badana wg ASTM E1530

(d) rezystancja powierzniowa badana wg ASTM D 257

(*) udarność z karbem Charpy badana wg  ISO 11 542-2

(**) rozszerzalność termiczna badana wg DIN 53752

Materiał 

Oznaczenie chemiczne

Dodatki

Gęstość
(DIN EN ISO 1183)

Właściwości mechaniczne

Moduł eleastyczności (rozciąganie)
(DIN EN ISO 527-2)

Wytrzymałość na rozciąganie
(DIN EN ISO 527-2)

Granica plastyczności
(DIN EN ISO 527-2)

Wydłużenie przy granicy plastyczności
(DIN EN ISO 527-2)

Wydłużenie przy złamaniu
(DIN EN ISO 527-2)

Moduł elastyczności (próba zginania)
(DIN EN ISO 178)

Wytrzymałość na zginanie
(DIN EN ISO 178)

Moduł ściśliwości 
(EN ISO 604)

Wytrzymałość na ściskanie (1% / 2%)
(EN ISO 604)

Udarność (Charpy)
(DIN EN ISO 179-1eU)

Udarność z karbem (Charpy)
(DIN EN ISO 179-1eA)

Twardość - intendacja kulkowa
(ISO 2039-1)

Właściwości termiczne

Temperatura zeszklenia 
(DIN 53765)

Temperatura topnienia
(DIN 53765)

Temperatura użytkowa,
krótkotrwała

Temperatura użytkowa, 
długotrwała

Rozszerzalność termiczna (CLTE),  
23 – 60 °C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Rozszerzalność termiczna (CLTE),  
23 – 100 °C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Pojemność cieplna właściwa
(ISO 22007-4:2008)

Przewodność cieplna
(ISO 22007-4:2008)

Właściwości elektryczne

Rezystancja powierzchniowa
(DIN IEC 60093)

Pozostałe dane

Wchłanianie wody 24h / 96h (23 °C)
(DIN EN ISO 62)

Odporność  
na gorącą wodę / zasady

Odporność  
na warunki atmosferyczne

Palność (UL94)
(DIN IEC 60695-11-10;)

PET PET PBT PC PC PVDF PSU PEI PPSU PPSU

1.43 1.39 1.46 1.19 1.42 1.78 1.24 1.28 1.31 1.31

3,200 3,300 3,400 2,200 4,400 2,200 2,700 3,200 2,300 2,300

78 91 46 69 85 62 89 127 81 81

78 91 46 69 87 62 89 127 81 81

4 4 5 6 4 8 5 7 7 7

6 14 6 90 6 17 15 35 50 50

3,300 3,400 3,400 2,300 4,500 2,100 2,600 3,300 2,300 2,300

119 134 78 97 138 77 122 164 107 107

2,700 2,800 2,800 2,000 3,300 1,900 2,300 2,800 2,000 2,000

21 / 38 21 / 38 20 / 38 16 / 29 21 / 39 16 / 28 15 / 28 23 / 41 18 / 30 18 / 30

42 150 37 n.b. 71 150 175 113 n.b. n.b.

14 4 13 13

183 194 190 128 190 129 167 225 143 143

82 81 149 147 –40 188 216 218 218

249 244 224 n.a. n.a. 171 n.a. n.a. n.a. n.a.

170 170 200 140 140 150 180 200 190 190

110 110 110 120 120 150 160 170 170 170

8 8 8 8 5 16 6 5 6 6

10 10 10 8 5 18 6 5 6 6

1.2 1.3 1.1 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1

0.33 0.25 0.32 0.25 0.21 0.21 0.25 0.25

1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1012 

0.02 / 0.03 0.02 / 0.03 0.02 / 0.04 0.03 / 0.06 0.03 / 0.05 <0.01/<0.01 0.06 / 0.1 0.05 / 0.1 0.1 / 0.2 0.1 / 0.2

– – – – – + + + + +

– – – (+) – + – – – –

HB HB HB HB HB V0 V0 V0 V0 V0

TECAPET 
TF

TECADUR 
PET

TECADUR 
PBT GF30

TECANAT TECANAT 
GF30

TECAFLON 
PVDF

TECASON 
S

TECAPEI TECASON 
P 
biały

TECASON 
P MT 
kolorowy

stały 
materiał 
ślizgowy

włókna 
szklane

włókna 
szklane
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[g / cm³]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[%]

[%]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[kJ / m²]

[kJ / m²]

[MPa]

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]

[10-5 K-1]

[10-5 K-1]

[J / (g*K)]

[W / (m*K)]

[Ω]

[%]

Podane dane i informacje nie są wartościami minimalnymi 

ani maksymalnymi, ale wskazówką, która może służyć 

głównie dla celów porównawczych przy wyborze materiału. 

Wartości mieszczą się w normalnym zakresie tolerancji 

produktu i nie stanowią gwarancji właściwości. Stąd nie 

mogą być użyte dla specyfikacji określonego zastosowania. 

Jeżeli nie jest to inaczej zaznaczone, podane wartości są 

określone na podstawie badań na referencyjnych średnicach 

(typowo pręty o średnicy 40-60 mm wg DIN EN 15860) 

wytłaczanych, odlewanych, prasowanych tłocznie  

i obrabianych próbkach. Ponieważ właściwości zależą od 

wymiarów półwyrobu i orientacji komponentów (zwłaszcza  

w typach wzmocnionych), materiał nie może być używany 

bez odrębnego badania przy indywidulanych warunkach. 

Karty materiałowe podlegają okresowemu przeglądowi. 

Najbardziej aktualne wersje można znaleźć na stronie 

internetowej www.ensinger-online.com.  

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Materiał 

Oznaczenie chemiczne

Dodatki

Gęstość
(DIN EN ISO 1183)

Właściwości mechaniczne

Moduł eleastyczności (rozciąganie)
(DIN EN ISO 527-2)

Wytrzymałość na rozciąganie
(DIN EN ISO 527-2)

Granica plastyczności
(DIN EN ISO 527-2)

Wydłużenie przy granicy plastyczności
(DIN EN ISO 527-2)

Wydłużenie przy złamaniu
(DIN EN ISO 527-2)

Moduł elastyczności (próba zginania)
(DIN EN ISO 178)

Wytrzymałość na zginanie
(DIN EN ISO 178)

Moduł ściśliwości 
(EN ISO 604)

Wytrzymałość na ściskanie (1% / 2%)
(EN ISO 604)

Udarność (Charpy)
(DIN EN ISO 179-1eU)

Udarność z karbem (Charpy)
(DIN EN ISO 179-1eA)

Twardość - intendacja kulkowa
(ISO 2039-1)

Właściwości termiczne

Temperatura zeszklenia 
(DIN 53765)

Temperatura topnienia
(DIN 53765)

Temperatura użytkowa,
krótkotrwała

Temperatura użytkowa, 
długotrwała

Rozszerzalność termiczna (CLTE),  
23 – 60 °C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Rozszerzalność termiczna (CLTE),  
23 – 100 °C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Pojemność cieplna właściwa
(ISO 22007-4:2008)

Przewodność cieplna
(ISO 22007-4:2008)

Właściwości elektryczne

Rezystancja powierzchniowa
(DIN IEC 60093)

Pozostałe dane

Wchłanianie wody 24h / 96h (23 °C)
(DIN EN ISO 62)

Odporność  
na gorącą wodę / zasady

Odporność  
na warunki atmosferyczne

Palność (UL94)
(DIN IEC 60695-11-10;)

PPS PPS PPS PPS PEEK PEEK PEEK PEEK PEEK PEEK

1.36 1.63 1.63 1.5 1.31 1.31 1.36 1.53 1.38 1.44

4,100 6,500 6,500 4,600 4,200 4,100 4,200 6,400 6,800 5,500

102 83 83 53 116 100 108 105 122 84

100 83 83 53 116 100 108 105 122 84

4 3 3 2 5 3 4 3 7 3

4 3 3 2 15 3 6 3 7 3

4,000 6,600 6,600 4,800 4,200 4,100 4,500 6,600 6,800 6,000

151 145 145 91 175 171 177 164 193 142

3,300 4,600 4,600 3,300 3,400 3,300 3,500 4,800 5,000 4,000

20 / 38 21 / 41 21 / 41 19 / 36 23 / 43 22 / 41 22 / 40 29 / 52 25 / 47 23 / 44

29 24 24 14 n.b. 75 50 33 62 28

4

238 253 253 244 316 355 250

97 93 93 94 150 151 151 147 147 146

281 280 280 281 341 341 341 341 341 341

260 260 260 260 300 300 300 300 300 300

230 230 230 230 260 260 260 260 260 260

6 4 4 5 5 5 5 4 4 3

7 5 5 6 5 5 5 4 4 3

1.0 1.0 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1.0 1.2 1.1

0.25 0.35 0.33 0.58 0.27 0.30 0.27 0.35 0.66 0.82

1014 1014 1012 108 1014 1012 1014 1014 108 108

<0.01 / 0.01 <0.01 / 0.01 <0.01 / 0.01 <0.01 / 0.01 0.02 / 0.03 0.02 / 0.03 0.02 / 0.03 0.02 / 0.03 0.02 / 0.03 0.02 / 0.03

+ + + + + + + + + +

– – (+) (+) – – – – – –

V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0

TECATRON TECATRON 
GF40

TECATRON 
GF40 
czarny

TECATRON 
PVX

TECAPEEK TECAPEEK 
 czarny

TECAPEEK 
jasno 
czerwony

TECAPEEK 
GF30

TECAPEEK 
CF30

TECAPEEK 
PVX

włókna 
szklane

włókna 
szklane

włókna 
węglowe, 
PTFE, grafit

włókna 
szklane

włókna 
węglowe

włókna 
węglowe, 
PTFE, grafit
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[g / cm³]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[%]

[%]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[kJ / m²]

[kJ / m²]

[MPa]

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]

[10-5 K-1]

[10-5 K-1]

[J / (g*K)]

[W / (m*K)]

[Ω]

[%]

Wartości parametrów materiałowych

Wartości wygenerowane bezpośrednio po obróbce (klimat 

standardowy w Niemczech). Wartości parametrów dla 

poliamidów są bardzo uzależnione od wilgotności.

Próbka testowa wg DIN EN ISO 527-2

+ dobra odporność
(+) odporność ograniczona
– słaba odporność (zależy od koncentracji,  
 czasu i temperatury)
n.b. bez złamania
n.a. nie dotyczy 

 (a) temperatura zeszklenia badana wg DIN EN ISO 11357

(b) przewodność cieplna badana wg ISO 8302

(c) przewodność cieplna badana wg ASTM E1530

(d) rezystancja powierzniowa badana wg ASTM D 257

(*) udarność z karbem Charpy badana wg  ISO 11 542-2

(**) rozszerzalność termiczna badana wg DIN 53752

Materiał 

Oznaczenie chemiczne

Dodatki

Gęstość
(DIN EN ISO 1183)

Właściwości mechaniczne

Moduł eleastyczności (rozciąganie)
(DIN EN ISO 527-2)

Wytrzymałość na rozciąganie
(DIN EN ISO 527-2)

Granica plastyczności
(DIN EN ISO 527-2)

Wydłużenie przy granicy plastyczności
(DIN EN ISO 527-2)

Wydłużenie przy złamaniu
(DIN EN ISO 527-2)

Moduł elastyczności (próba zginania)
(DIN EN ISO 178)

Wytrzymałość na zginanie
(DIN EN ISO 178)

Moduł ściśliwości 
(EN ISO 604)

Wytrzymałość na ściskanie (1% / 2%)
(EN ISO 604)

Udarność (Charpy)
(DIN EN ISO 179-1eU)

Udarność z karbem (Charpy)
(DIN EN ISO 179-1eA)

Twardość - intendacja kulkowa
(ISO 2039-1)

Właściwości termiczne

Temperatura zeszklenia 
(DIN 53765)

Temperatura topnienia
(DIN 53765)

Temperatura użytkowa,
krótkotrwała

Temperatura użytkowa, 
długotrwała

Rozszerzalność termiczna (CLTE),  
23 – 60 °C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Rozszerzalność termiczna (CLTE),  
23 – 100 °C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Pojemność cieplna właściwa
(ISO 22007-4:2008)

Przewodność cieplna
(ISO 22007-4:2008)

Właściwości elektryczne

Rezystancja powierzchniowa
(DIN IEC 60093)

Pozostałe dane

Wchłanianie wody 24h / 96h (23 °C)
(DIN EN ISO 62)

Odporność  
na gorącą wodę / zasady

Odporność  
na warunki atmosferyczne

Palność (UL94)
(DIN IEC 60695-11-10;)

PEEK PEEK PEEK PEEK PEEK PEEK PEEK PEEK PEEK PEEK

1.36 1.38 1.49 1.31 1.31 1.34 1.32 1.38 1.36 1.42

4,800 3,400 4,600 4,200 4,200 4,300 4,100 4,400 4,200 4,400

106 95 111 116 114 113 116 113 108 114

106 95 111 116 114 113 116 113 108 114

4 5 4 5 5 5 5 5 4 4

4 8 6 15 13 11 17 10 6 12

4,700 3,900 3,700 4,200 4,100 4,300 4,200 4,300 4,500 4,400

178 149 166 175 171 173 172 169 177 171

3,600 3,000 4,800 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,500 3,400

27 / 47 22 / 39 25 / 46 23 / 43 23 / 44 17 / 35 17 / 35 17 / 35 22 / 40 24 / 44

58 48 72 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 50 n.b.

4 5 7 4 5 4

253 220 260 253 243 248 250 257 244 250

147 157 150 150 151 151 151 151 151 150

341 340 341 342 341 341 341 341 341 340

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

5 6 5 5 5 5 5 5 5 5

5 6 5 5 5 5 5 5 5 5

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

0.46 0.27 0.27 0.3 0.28 0.28 0.28 0.27

104 1013 1014 1012 1014 1014 1014 1014 1014

0.02 / 0.03 0.02 / 0.03 0.02 / 0.03 0.02 / 0.03 0.02 / 0.03 0.02 / 0.03 0.02 / 0.03 0.02 / 0.03 0.02 / 0.03 0.02 / 0.03

+ + + + + + + + + +

(+) – – – – – – – – –

V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0

TECAPEEK 
ELS nano

TECAPEEK 
TF10 

niebieski

TECAPEEK 

ID

TECAPEEK 

MT

TECAPEEK 

MT 

czarny

TECAPEEK 

MT 

niebieski

TECAPEEK 

MT 

zielony

TECAPEEK 

MT 

żółty

TECAPEEK 

MT 

jasny 
czerwony

TECAPEEK 

MT 

kość 
słoniowa

CNT PTFE
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[g / cm³]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[%]

[%]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[kJ / m²]

[kJ / m²]

[MPa]

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]

[10-5 K-1]

[10-5 K-1]

[J / (g*K)]

[W / (m*K)]

[Ω]

[%]

Podane dane i informacje nie są wartościami minimalnymi 

ani maksymalnymi, ale wskazówką, która może służyć 

głównie dla celów porównawczych przy wyborze materiału. 

Wartości mieszczą się w normalnym zakresie tolerancji 

produktu i nie stanowią gwarancji właściwości. Stąd nie 

mogą być użyte dla specyfikacji określonego zastosowania. 

Jeżeli nie jest to inaczej zaznaczone, podane wartości są 

określone na podstawie badań na referencyjnych średnicach 

(typowo pręty o średnicy 40-60 mm wg DIN EN 15860) 

wytłaczanych, odlewanych, prasowanych tłocznie  

i obrabianych próbkach. Ponieważ właściwości zależą od 

wymiarów półwyrobu i orientacji komponentów (zwłaszcza  

w typach wzmocnionych), materiał nie może być używany 

bez odrębnego badania przy indywidulanych warunkach. 

Karty materiałowe podlegają okresowemu przeglądowi. 

Najbardziej aktualne wersje można znaleźć na stronie 

internetowej www.ensinger-online.com.  

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Materiał 

Oznaczenie chemiczne

Dodatki

Gęstość
(DIN EN ISO 1183)

Właściwości mechaniczne

Moduł eleastyczności (rozciąganie)
(DIN EN ISO 527-2)

Wytrzymałość na rozciąganie
(DIN EN ISO 527-2)

Granica plastyczności
(DIN EN ISO 527-2)

Wydłużenie przy granicy plastyczności
(DIN EN ISO 527-2)

Wydłużenie przy złamaniu
(DIN EN ISO 527-2)

Moduł elastyczności (próba zginania)
(DIN EN ISO 178)

Wytrzymałość na zginanie
(DIN EN ISO 178)

Moduł ściśliwości 
(EN ISO 604)

Wytrzymałość na ściskanie (1% / 2%)
(EN ISO 604)

Udarność (Charpy)
(DIN EN ISO 179-1eU)

Udarność z karbem (Charpy)
(DIN EN ISO 179-1eA)

Twardość - intendacja kulkowa
(ISO 2039-1)

Właściwości termiczne

Temperatura zeszklenia 
(DIN 53765)

Temperatura topnienia
(DIN 53765)

Temperatura użytkowa,
krótkotrwała

Temperatura użytkowa, 
długotrwała

Rozszerzalność termiczna (CLTE),  
23 – 60 °C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Rozszerzalność termiczna (CLTE),  
23 – 100 °C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Pojemność cieplna właściwa
(ISO 22007-4:2008)

Przewodność cieplna
(ISO 22007-4:2008)

Właściwości elektryczne

Rezystancja powierzchniowa
(DIN IEC 60093)

Pozostałe dane

Wchłanianie wody 24h / 96h (23 °C)
(DIN EN ISO 62)

Odporność  
na gorącą wodę / zasady

Odporność  
na warunki atmosferyczne

Palność (UL94)
(DIN IEC 60695-11-10;)

PEEK PEEK PEEK PEEK PEEK PEK PEKEKK PEEK PEKK PAI

1.42 1.4 1.49 1.65 1.65 1.31 1.32 1.49 1.61 1.4

6,000 4,700 5,700 5,500 5,500 4,600 4,600 53,200 54,300 3,800

115 117 110 105 105 120 134 491 585 151

115 117 110 102 102 120 134 151

5 5 4 3 4 4 5

5 11 4 4 5 5 13 21

6,000 4,400 5,900 5,500 5,500 4,600 4,600 48,900 50,900 3,900

188 177 175 170 170 192 193 813 960

4,500 3,500 4,300 4,300 4,300 3,500 3,500 4,050 5,100

23 / 44 25 / 45 17 / 34 25 / 46 25 / 46 25 / 45 24 / 42 51 / 509

58 n.b. n.b. 65 35 n.b. n.b.

5 7 4 4 13.2

318 263 290 286 286 282 275 240

146 150 151 151 151 160 165 143 165 280

341 341 339 339 339 375 384 343 380 n.a.

300 300 300 300 300 300 300 270

260 260 260 260 260 260 260 260 260 250

5 5 4 5 5 5 5

5 5 4 5 5 5 5

1.7 1.0 1.0 1.0

0.59 0.30 0.38 0.38 0.29 (c)

108 1014 1013 1014 1013 109 109 1018 (d) 

0.02 / 0.03 0.02 / 0.03 0.02 / 0.03 0.02 / 0.03 0.02 / 0.03 0.02 / 0.04 0.02 / 0.03

+ + + + + + + + + –

– – – – – (+) (+) – –

V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0

TECAPEEK 
CF30 MT

TECAPEEK 
CLASSIX 
biały

TECAPEEK 
TS

TECAPEEK 
CMF

TECAPEEK 
CMF 
szary

TECAPEEK 
HT 
czarny

TECAPEEK 
ST 
czarny

TECATEC 
PEEK CW50

TECATEC 
PEKK CW60

TECATOR 
5013

włókna 
węglowe

dodatek 
mineralny

ceramika ceramika
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[g / cm³]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[%]

[%]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[kJ / m²]

[kJ / m²]

[MPa]

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]

[10-5 K-1]

[10-5 K-1]

[J / (g*K)]

[W / (m*K)]

[Ω]

[%]

Wartości parametrów materiałowych

Wartości wygenerowane bezpośrednio po obróbce (klimat 

standardowy w Niemczech). Wartości parametrów dla 

poliamidów są bardzo uzależnione od wilgotności.

Próbka testowa wg DIN EN ISO 527-2

+ dobra odporność
(+) odporność ograniczona
– słaba odporność (zależy od koncentracji,  
 czasu i temperatury)
n.b. bez złamania
n.a. nie dotyczy 

 (a) temperatura zeszklenia badana wg DIN EN ISO 11357

(b) przewodność cieplna badana wg ISO 8302

(c) przewodność cieplna badana wg ASTM E1530

(d) rezystancja powierzniowa badana wg ASTM D 257

(*) udarność z karbem Charpy badana wg  ISO 11 542-2

(**) rozszerzalność termiczna badana wg DIN 53752

Materiał 

Oznaczenie chemiczne

Dodatki

Gęstość
(DIN EN ISO 1183)

Właściwości mechaniczne

Moduł eleastyczności (rozciąganie)
(DIN EN ISO 527-2)

Wytrzymałość na rozciąganie
(DIN EN ISO 527-2)

Granica plastyczności
(DIN EN ISO 527-2)

Wydłużenie przy granicy plastyczności
(DIN EN ISO 527-2)

Wydłużenie przy złamaniu
(DIN EN ISO 527-2)

Moduł elastyczności (próba zginania)
(DIN EN ISO 178)

Wytrzymałość na zginanie
(DIN EN ISO 178)

Moduł ściśliwości 
(EN ISO 604)

Wytrzymałość na ściskanie (1% / 2%)
(EN ISO 604)

Udarność (Charpy)
(DIN EN ISO 179-1eU)

Udarność z karbem (Charpy)
(DIN EN ISO 179-1eA)

Twardość - intendacja kulkowa
(ISO 2039-1)

Właściwości termiczne

Temperatura zeszklenia 
(DIN 53765)

Temperatura topnienia
(DIN 53765)

Temperatura użytkowa,
krótkotrwała

Temperatura użytkowa, 
długotrwała

Rozszerzalność termiczna (CLTE),  
23 – 60 °C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Rozszerzalność termiczna (CLTE),  
23 – 100 °C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Pojemność cieplna właściwa
(ISO 22007-4:2008)

Przewodność cieplna
(ISO 22007-4:2008)

Właściwości elektryczne

Rezystancja powierzchniowa
(DIN IEC 60093)

Pozostałe dane

Wchłanianie wody 24h / 96h (23 °C)
(DIN EN ISO 62)

Odporność  
na gorącą wodę / zasady

Odporność  
na warunki atmosferyczne

Palność (UL94)
(DIN IEC 60695-11-10;)

PAI PI PI PI PI PI PI PI PI PI

1.46 1.34 1.42 1.57 1.67 1.48 1.34 1.51 1.38 1.45

5,900 4,000 4,000 4,340 4,000 3,700 4,400

135 116 97 65 82 77 153 82 118 101

135

7 9.0 2.8 2.2 2.8 2.9 7.4 4.1 4.5 3.7

6,200 3,448 4,000 4,330 4,000 3,600 4,300

210 150 88 126 120 209 122 177 145

4,000 1,880 4,000 1,713 1,900

556 210 180 204 227 400 211 486 300

87 75.8 35.1 16.5 29.6 25.8 67.6 – 87.9 20.6

5.6 3.3 4.8 3.6 2.8 3.9 – – 9.3 1.6

228

280 368 (a) 330 (a) 330 (a) 330 (a) 330 (a) 330 (a) 330 (a) 370 (a) 370 (a)

n.a.

270

250 – – – – – – – – –

1.04 1.13 1.04 0.925

0.60 (c) 0.22 (b) 0.53 (b) 0.22 (b) 0.22 (b)

1017 (d) 1016 107 103   1015 1016 1015

–

V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0

TECATOR 
5031 PVX

TECASINT 

1011

TECASINT 

1021

TECASINT 

1031

TECASINT 

1041

TECASINT 

1061

TECASINT 

1101

TECASINT 

1611

TECASINT 

2011

TECASINT 

2021

grafit, PTFE 15% grafit 40% grafit 30% 
dwusiarczku 
molibdenu

15% grafit, 
10% PTFE

30% PTFE 15% grafit
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[g / cm³]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[%]

[%]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[kJ / m²]

[kJ / m²]

[MPa]

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]

[10-5 K-1]

[10-5 K-1]

[J / (g*K)]

[W / (m*K)]

[Ω]

[%]

Podane dane i informacje nie są wartościami minimalnymi 

ani maksymalnymi, ale wskazówką, która może służyć 

głównie dla celów porównawczych przy wyborze materiału. 

Wartości mieszczą się w normalnym zakresie tolerancji 

produktu i nie stanowią gwarancji właściwości. Stąd nie 

mogą być użyte dla specyfikacji określonego zastosowania. 

Jeżeli nie jest to inaczej zaznaczone, podane wartości są 

określone na podstawie badań na referencyjnych średnicach 

(typowo pręty o średnicy 40-60 mm wg DIN EN 15860) 

wytłaczanych, odlewanych, prasowanych tłocznie  

i obrabianych próbkach. Ponieważ właściwości zależą od 

wymiarów półwyrobu i orientacji komponentów (zwłaszcza  

w typach wzmocnionych), materiał nie może być używany 

bez odrębnego badania przy indywidulanych warunkach. 

Karty materiałowe podlegają okresowemu przeglądowi. 

Najbardziej aktualne wersje można znaleźć na stronie 

internetowej www.ensinger-online.com.  

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Materiał 

Oznaczenie chemiczne

Dodatki

Gęstość
(DIN EN ISO 1183)

Właściwości mechaniczne

Moduł eleastyczności (rozciąganie)
(DIN EN ISO 527-2)

Wytrzymałość na rozciąganie
(DIN EN ISO 527-2)

Granica plastyczności
(DIN EN ISO 527-2)

Wydłużenie przy granicy plastyczności
(DIN EN ISO 527-2)

Wydłużenie przy złamaniu
(DIN EN ISO 527-2)

Moduł elastyczności (próba zginania)
(DIN EN ISO 178)

Wytrzymałość na zginanie
(DIN EN ISO 178)

Moduł ściśliwości 
(EN ISO 604)

Wytrzymałość na ściskanie (1% / 2%)
(EN ISO 604)

Udarność (Charpy)
(DIN EN ISO 179-1eU)

Udarność z karbem (Charpy)
(DIN EN ISO 179-1eA)

Twardość - intendacja kulkowa
(ISO 2039-1)

Właściwości termiczne

Temperatura zeszklenia 
(DIN 53765)

Temperatura topnienia
(DIN 53765)

Temperatura użytkowa,
krótkotrwała

Temperatura użytkowa, 
długotrwała

Rozszerzalność termiczna (CLTE),  
23 – 60 °C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Rozszerzalność termiczna (CLTE),  
23 – 100 °C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Pojemność cieplna właściwa
(ISO 22007-4:2008)

Przewodność cieplna
(ISO 22007-4:2008)

Właściwości elektryczne

Rezystancja powierzchniowa
(DIN IEC 60093)

Pozostałe dane

Wchłanianie wody 24h / 96h (23 °C)
(DIN EN ISO 62)

Odporność  
na gorącą wodę / zasady

Odporność  
na warunki atmosferyczne

Palność (UL94)
(DIN IEC 60695-11-10;)

PI PI PI PI PI PI PAI PAI PTFE

1.59 1.54 1.41 1.49 1.46 1.53 1.57 1.54 1.88

6,300 4,400 4,000 4,943 7,000 6,600 5,800 4,500

65 95 130 93 100 34 94 85 15

2.1 2.9 4.5 3 1.7 0.5 3.4 4.0 200

5,200 4,136 4,300 4,930 6,100 6,100 6,625 4,200

87.5 137 180 131 160 113 163 135

2,027 2,200 2,100 2,067 2,500 2,200 2,590

131 253 40 208 250 200 260 240

14.2 87 24.4 24 11 27.3 17.8

3.3 9.6 4.8 1.1 1.4 5.1 2.8

370 (a) 370 (a) 260 (a) 260 (a) n.a. (a) n.a. (a) 340 (a) 340 (a) 20 (a)

– – 300 300 250

1.04 1

0.4 (b) 0.35 (b) 0.25 (b)

 1016 (d) 1016 (d) 1014 1011

V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0

TECASINT 
2031

TECASINT 

2391

TECASINT 

4011

TECASINT 

4021

TECASINT 

4111

TECASINT 

4121

TECASINT 

5051

TECASINT 

5201 SD

TECASINT 

8001

40% grafit 15% dwu-
siarczek 
molibdenu

15% grafit 15% grafit 30%  
włókna 
szklane

włókna 
węglowe,  
włókna 
szklane

20% 
poliimid
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Wykluczenie odpowiedzialności

Posiadane przez nas dane odpowiadają naszemu obecne-

mu stanowi wiedzy; mają przy tym na celu poinformo-

wanie o właściwościach naszych produktów i możliwościach 

ich zastosowania. Informacje te, dotyczące odporności 

chemicznej, właściwości produktu i właściwości handlow-

ych, nie stanowią prawnie wiążących gwarancji niezależnie 

od formy, w jakiej zostały wyrażone.

Należy pamiętać, iż na rzeczywiste właściwości produktu 

mają wpływ różnorodne czynniki, takie jak dobór materiału, 

dodatki do materiałów, projekt elementu gotowego  

i narzędzi, warunki obróbki i warunki atmosferyczne. Jeżeli 

nie zostało powiedziane inaczej, podane przez nas wartości 

są wartościami wskaźnikowymi, zmierzonymi w trakcie 

testów laboratoryjnych w warunkach standaryzowanych. 

Wartości te nie stanowią same w sobie wystarczającej pod-

stawy do projektowania komponentów lub narzędzi. 

Ostateczną decyzję, dotyczącą optymalności konkretnego 

materiału, procesu i projektowania komponentów  

i narzędzi podejmuje wyłącznie Klient.

Odpowiedniość dla specyficznego celu lub użytku nie jest 

w sposób prawnie wiążący zapewniona ani zagwarantowa-

na, o ile nie przedstawiono pisemnie opisu i celu zastosow-

ania, a my nie potwierdziliśmy pisemnie, iż nasz produkt 

nadaje się do zastosowania określonego tym opisem.

Właściwości naszych produktów zgodne są  

z obowiązującymi niemieckimi przepisami prawnymi 

dotyczącymi przechodzenia ryzyka na tyle, na ile owe prz-

episy zawierają regulacje dotyczące charakterystyk tych 

produktów. Tylko w przypadku, gdy Klient pisemnie 

zaznaczy, iż nasze produkty, również po ewentualnej 

obróbce lub montażu, będą eksportowane, zobowiązujemy 

się spełnić wymogi określone przepisami Unii Europejsk-

iej, jej krajów członkowskich, innych krajów należących do 

EFTA (Norwegii, Islandii i Lichtensteinu), Szwajcarii oraz 

USA. Nie mamy natomiast obowiązku podejmowania  

jakichkolwiek działań w celu dostosowania się do wymogów 

stawianych przez inne kraje.

Ponosimy odpowiedzialność za to, aby nasze produkty 

wolne były od zobowiązań o charakterze handlowym lub 

własności intelektualnych (patenty, opatentowane wzor-

nictwo, wzornictwo zarejestrowane, prawa autorskie itp.) 

wobec osób trzecich. Zobowiązanie to dotyczy Niemiec; 

obejmuje również inne kraje członkowskie Unii Europejs-

kiej, kraje należące do EFTA, Szwajcarię i USA, pod 

warunkiem, że Klient zaznaczy pisemnie, iż nasz produkt, 

również po ewentualnej obróbce lub zamontowaniu, będzie 

eksportowany, a my pisemnie potwierdzimy, że produkt ten 

może być eksportowany. Nie ponosimy natomiast 

odpowiedzialności w innych krajach niż wymienione 

powyżej.

Pozostawiamy sobie prawo do zmian w konstrukcji lub 

formie, odchyleń barwnych oraz zmian w zakresie reali-

zacji dostaw i usług, na tyle, na ile zmiany te są zrozumiałe 

dla Klienta uwzględniającego nasz interes.

Nasze produkty nie są przeznaczone do użytku jako  

implanty medyczne lub dentystyczne.

PEEK-CLASSIXTM i Invibio® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Invibio Ltd.

VICTREX® PEEK jest zarejestrowanym znakiem towarowym Victrex plc.

Ensinger®, TECA®, TECADUR®, TECAFLON®, TECAFORM®, TECAM®, TECAMID®, TECANAT®,

TECANYL®, TECAPEEK®, TECAPET®, TECAPRO®, TECASINT®, TECASON®, TECAST®,

TECATRON® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Ensinger GmbH.

TECATOR® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Ensinger Inc.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 


