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THERMOFORCE® – tworzywa zoptymalizowane 
pod kątem przewodnictwa cieplnego

Mieszanki THERMOFORCE® są wysoce wypełnionymi, dobrze prze-

wodzącymi ciepło polimerami - ich przewodność cieplna wynosi do 

20 W/ (m · K) i jest 50 do 100 razy wyższa niż w przypadku tworzyw 

standardowych. Powstają w wyniku połączenia podstawowego poli-

meru (np. PA, PES, PPS, PEEK), pakietu dodatków wypełniających oraz 

innowacyjnego procesu technologicznego. Odpowiednia kombinacja 

tych składowych definiuje specyficzne właściwości danego tworzywa, 

a umiejętna ich modyfikacja pozwala na dopasowanie ostatecznego 

zestawu parametrów tworzywa do konkretnego profilu wymagań 

klienta. Co istotne, pozwala to także na uzyskanie zarówno wersji prze-

wodzącej elektrycznie, jak i  izolującej, co ma bardzo duże znaczenie, 

np. w  przypadku elementów urządzeń elektrycznych i  elektronicz-

nych. Wszystko to pozwala na integralną funkcjonalność – spełnienie 

wielu różnych wymagań dotyczących produktu w tym samym czasie, 

np. połączenie izolacji elektrycznej z wydajnym odprowadzaniem ciepła.

Wykorzystanie tworzyw z serii THERMOFORCE® daje wyraźne korzyści 

ekonomiczne i  technologiczne w porównaniu do wykorzystania metali. 

Materiały te oferują dużą swobodę w projektowaniu, bardzo dobre właści-

wości przetwórcze, wyraźną redukcję wagi przy zachowaniu odpowiednich 

parametrów wytrzymałościowych oraz redukcję kosztów procesowych. 

Powyższe zalety pozwalają na szeroki zakres zastosowania tworzyw 

w branżach, w których metale stwarzają problemy, na przykład w dzie-

dzinie izolacji E&E, motoryzacji, oświetleniu LED. Szczególne aplikacje 

to obudowy urządzeń E&E, kontrola temperatury w układach mechatro-

nicznych oraz łożyskach ślizgowych. W zależności od polimeru oraz 

użytych dodatków mogą być wykorzystywane w materiałach przezna-

czonych do   kontaktu z żywnością.

NYLAFORCE, NYLAFORCE DYNAMIC®  
– wysokowytrzymałe materiały konstrukcyjne 
jako substytuty metali

NYLAFORCE® oraz NYLAFORCE® DYNAMIC to stabilizowane polia-

midy PA6 i  PA66 z  wysoką zawartością włókna szklanego. Znako-

mite fizyczne i  mechaniczne właściwości sprawiają, że materiały te 

są idealne do zastosowań technicznie wymagających, a dodatkowo  

NYLAFORCE® DYNAMIC opracowany został specjalnie dla aplikacji 

z dużym obciążeniem dynamicznym. Innowacyjna technologia produkcji, 

proces podawania włókna zapewniają włączenie włókien szklanych do 

matrycy polimeru w  szczególnie delikatny sposób. Uzyskane w  ten 

sposób właściwości mechaniczne są unikalne w porównaniu do innych 

wzmocnionych poliamidów. Moduł sprężystości i stabilność wymiarowa 

są wyraźnie wyższe niż dla konwencjonalnie produkowanych mieszanek 

PA. Wytrzymałość na rozciąganie do 300 MPa, z bardzo wysokim stop-

niem sprężystości, jak i  ogromną wytrzymałością mechaniczną oraz 

sztywnością, w połączeniu z wyjątkowym wydłużeniem, to cechy, do 

których nie zbliżyły się do tej pory inne wysoko napełnione poliamidy. 

NYLAFORCE® dyn-2 A 60 osiąga wytrzymałość na rozciąganie nawet 

320 MPa z wydłużeniem przy zerwaniu 2,7%. NYLAFORCE® powoli 

wchłania wilgoć, a  to zapewnia wysoką stabilność wymiarów oraz 

właściwości mechanicznych w zmieniających się warunkach środowi-

skowych. NYLAFORCE® posiada doskonałe właściwości przetwórcze 

oraz daje wysoką jakość powierzchni detali. Mieszanki NYLAFORCE® 

są idealnie dopasowane do substytucji metali, w szczególności alumi-

nium, cynku oraz mosiądzu w wielu branżach i zastosowaniach.

Więcej informacji www.brenntag.com 

Wysokowytrzymałe oraz przewodzące ciepło 
tworzywa w ofercie firmy Brenntag  
jako alternatywa dla metali

Wychodząc naprzeciw światowym trendom w zakresie efektywnego odprowadzania ciepła z urządzeń stero-
wanych cyfrowo i redukcji wagi, firma Brenntag poszerzyła swoje portfolio o tworzywa THERMOFORCE®, NYLA-
FORCE® oraz NYLAFORCE® DYNAMIC.


