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Skupina Quadrant Engineering Plastic Products po zaslugi kvalitete in slovesa svojih materialov, svojim   
distributerjem ponuja moč uveljavljenih znamk, podporo pri oglaševanju, stikih z javnostjo in tesno
partnerstvo na tržišču.

Skupina Quadrant Engineering Plastic Products zagotavlja dostopnost materialov različnih oblik in velikosti   
iz zaloge. Stalna kvaliteta izdelave zagotavlja optimalno dimenzijsko stabilnost strojno obdelanih delov.

ZA DISTRIBUTERJE

ZA SVETOVALCE PRI NAČRTOVANJU

ZA MEHANIČNE DELAVNICE

ZA IZDELOVALCE

Cilji skupine Quadrant Engineering Plastic Products

»KOT VODILNO SVETOVNO PODJETJE NA PODROČJU IZDELKOV IZ INŽENIRSKE
PLASTIKE STREMIMO K  STALNI  RASTI  NA  RAČUN  ZADOVOLJSTVA STRANKE,
BREZHIBNEGA DELOVANJA, SELEKTIVNEGA RAZVOJA IN UPOŠTEVANJA NAJVIŠJIH 
STANDARDOV QESH«

Skupina Quadrant Engineering Plastic Products, zagotavlja mednarodne izkušnje pri uporabi 
aplikacij, podprte z zanesljivostjo globalnega podjetja. Po zaslugi inovacij in strokovnosti skupina Quadrant 
Engineering Plastic Products ponuja najboljše rešitve za vsako aplikacijo.
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GLOBALNA PRODUKCIJA IN PRODAJA

GLOBALNA SERVISNA MREŽA IN PODPORA RAZVOJU APLIKACIJ

GLOBALNE TRŽNE ZNAMKE

GLOBALNI STANDARDI KVALITETE
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CESTILENE               

ERTACETAL                              STROJNA OBDELAVA                              

ERTALYTE                                   FIZIKALNE LASTNOSTI

PC 1000 DOBAVNI PROGRAM

ERTALON, NYLATRON

VSEBINA

Izdelki v vseh podružnicah skupine Quadrant Engineering Plastic Products po svetu dosegajo visok
standard. To našim strankam zagotavlja enako stopnjo kvalitete izdelka ne glede na mesto proizvodnje.  
Zahvaljujoč predanosti kvaliteti, standardu ISO 9002, visoko kvalificirani delovni sili, skrbno izbranim  
surovinam in smolam, najnaprednejšim procesnim tehnologijam in standardom izdelave, lahko trgu
ponudimo zanesljive izdelke in visoko raven uporabe.

Skupina Quadrant Engineering Plastic Products je edini proizvajalec, ki s svojimi izdelki oskrbuje več 
regionalnih trgov po svetu. Naše obsežne in stalne investicije v pridelovalne in logistične objekte po vsem
svetu potrjujejo našo zavezanost k ponudbi najvišje stopnje storitev in tržnega razvoja na področju 
inženirske plastike za strojno obdelavo. Obseg naše procesne tehnologije vključuje odlivanje, iztiskanje
in kompresijsko oblikovanje najširše palete izdelkov inženirske plastike na trgu.

Naše ekipe za tehnično podporo in strokovnjaki za razvoj aplikacij so prisotni v vseh pomembnejših 
podružnicah skupine Quadrant Engineering Plastic Products. Njihova poglavitna naloga je proizvajalcem 
opreme in strojnikom svetovati pri kvalitetni in stroškovno učinkoviti izrabi materialov. Skupina Quadrant 
Engineering Plastic Products prav tako veliko vlaga v zmogljive testne objekte in najboljšo tehnično 
dokumentacijo za naše stranke v tiskani in spletni (www.quadrantplastics.com) obliki.

Program za trženje skupine Quadrant Engineering Plastic Products predstavlja naše izdelke pod enotnimi 
tržnimi znamkami regionalno in globalno. To zagotavlja jasno in stalno identifikacijo vseh izdelkov, ki so 
prek partnerjev in distributerjev na voljo po vsem svetu.
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>>POLIAMID  [PA]

Ločujemo različne vrste  poliamidov (najlonov).  Najpomembnejši so: 
PA 6, PA 66, PA 11 in PA 12. Omenjene vrste se razlikujejo predvsem 
po sestavi in zgradbi svojih molekulskih vezi.
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dopustno pH območje
Slika - ERTALON 66 SA »vibrirajače palice« 
na kombajnu za trganje grozdja

Graf 1 - KEMIČNA ODPORNOST PRI 23 ºC

ERTALON 66 SA naraven (krem)/črn                  [PA 66]
Ta material ima večjo mehansko trdnost in žilavost ter odpornost 
na  obrabo  in  toploto  v primerjavi z  ERTALON-om 6 SA. Poleg 
tega ima tudi  boljšo  odpornost  proti   lezenju,   toda    njegova  
udarna  trdnost in  zmožnost  mehanskega  dušenja  sta nekoliko
slabši. ERTALON  66SA je  zelo  primeren  za  obdelavo na avto- 
matskih stružnicah.

ERERTALON 4.6 (rdeče rjav)                                [PA 4.6]
V primerjavi z običajnimi poliamidi ERTALON 4.6 (STANYL) bolje 
ohranja  trdoto in togost ter  odpornost  proti  lezenju v  širokem 
temperaturnem razponu in je tudi  zelo  odporen  proti   staranju 
zaradi toplotnih vplivov. Zato izdelki iz ERTALON-a  4.6 sodijo v  
»višje temperaturno območje«  (80–150  °C), pri katerem togost,
odpornost proti lezenju, odpornost proti staranju zaradi  vročine,
vzdržljivost in odpornost  na obrabo materialov vzdržljivost in odpornost  na obrabo materialov PA6, PA 66, POM
in PETP odpovejo.

ERTALON 66-GF30 (črn)                          [PA 66-GF30]
Ta okrepljen in toplotno stabiliziran najlon, s 30 % steklenih vlaken 
v primerjavi s čistim PA 66 omogoča večjo trdnost, togost, odpornost 
proti lezenju in dimenzijsko stabilnost, hkrati pa obdrži tudi odlično 
odpornost na obrabo. Omogoča tudi višje maksimalne delovne 
temperature.temperature.

NYLATRON GS (sivo-črn)                      [PA 66 + MoS2]
Dodatek MoS2 vpliva na povečanje togosti, trdote in  dimenzijske
stabilnosti  ERTALON-a  66 SA,  izgubi pa nekaj udarne  trdnosti. 
Vpliv molibden disulfida  omogoča  boljšo kristalinično  strukturo,
zaradi katere je nosilnost in odpornost na obrabo višja.

ERTALON 6 SA naraven (bel)/črn                    [PA 6]
Ta material  optimalno  združuje  mehansko  trdnost,  trdoto  in 
žilavost,  zmožnost  mehanskega   dušenja   ter   odpornost   na 
obrabo. Te lastnosti ob dobri električni izolativnosti in dobri
kemični odpornosti dokazujejo, da je ERTALON 6 SA vsestransko
uporaben inženirski material za mehansko konstruiranje ter 
vzdrževanje.

EKSTRUDIRANI IZDELKI

Uporaba

ERTALON in NYLATRON predstavljata vsestranska 
konstrukcijska materiala za gradnjo strojev in naprav,   
tako za izdelavo novih konstrukcij kot tudi za 
vzdrževanje.

Nekaj primerov uporabe: ležajne  puše, drsni ležaji,  nosilne
ploščice, vodilni in transportni valji, kolesa, ohišja  za kolesa 
in valje, škripci in drsne obloge, odmikala, bloki za blažilnike, in valje, škripci in drsne obloge, odmikala, bloki za blažilnike, 
glave za  kladiva,  strgala,  zobniki,  verižna  kolesa,  tesnilni 
obročki, transportni polži, zvezdna gonila, podlage za rezanje, 
izolatorji itd.

- visoka mehanska trdnost, trdota in žilavost – 
glej graf 5 na strani 8
- visoka vzdržljivost
- velika zmožnost mehanskega dušenja
- dobre drsne lastnosti – glej graf 4 na strani 7
- odlična odpornost na obrabo – glej graf 3 na strani 6
-- dobre električnoizolativne lastnosti
- dobra odpornost na močno energijsko žarčenje 
(gama- in X-žarki)
- dobra obdelovalnost

Glavne lastnosti

ba
za
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*glej tudi opombe (4) in (5) na straneh 13 in 14

Trajno (20 000 ur)

Graf 2  -  NAJVIŠJA   DOVOLJENA   TEMPERATURA  V 
ZRAKU IN KOEFICIENT TOPLOTNEGA RAZTEZANJA 
(CLTE)
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Za kratko obdobje (nekaj ur)

NYLATRON MC 901 (moder)                                              [PA 6]
NYLATRON MC  901 je  modificirana  vrsta  litega  poliamida  6. Je 
značilno  modre   barve. V  primerjavi  z   ERTALON-om  6  PLA  ga 
odlikujejo višja žilavost in togost, voljnost in odpornost na staranje.
Dokazano in  preizkušeno  je to odličen material za zobnike, zobate 
letve in pastorke.

NYLNYLATRON GSM (sivo-črn)                                      [PA + MoS2]
NYLATRON GSM vsebuje fino porazdeljene delce molibden disulfida,
ki  izboljšajo  njegovo nosilnost  in  obrabne  lastnosti, s  tem pa ne 
poslabšajo  udarne trdnosti in vzdržljivosti, kar je sicer značilno  za
nemodificirane   lite  poliamide.  Zelo  pogosto se  NYLATRON GSM 
uporablja za gonila, ležaje in verižnike.

NYLATRON NSM (siv)                                [PA 6 + trdna maziva]
NYLNYLATRON NSM  je  vrsta litega  poliamida  6,  izboljšana s trdnimi 
mazivi, ki zagotavljajo   samomazalnost  materiala,  odlične    torne
zmožnosti, odlično  odpornost na obrabo  in   zunanji   pritisk, visoke
hitrostne  zmožnosti  (petkrat  višje  kot  običajni poliamid). Zaradi   
prilagojenosti  na  visoko  hitrost  se  odlično  dopolnjuje z 
ERTALON-om LFX, ki vsebuje z oljem izboljšan liti poliamid.

LITI IZDELKI

ERTALON 6 PLA naraven (slonokoščen)/črn                    [PA 6]   
Nespremenjen (nemodificiran) liti poliamid 6 ima značilnosti, ki so 
zelo podobne  značilnostim   ERTALON-a 66 SA. ERTALON 6 PLA 
združuje visoko žilavost, togost  in  trdnost  z  dobro  odpornostjo 
proti lezenju ter dobro odpornostjo na obrabo, dobro  odpornostjo 
proti staranju zaradi vpliva toplote ter dobro obdelovalnostjo.

ERERTALON 6 XAU+ (črn)                                                   [PA 6]
ERTALON 6 XAU+ je toplotno stabiliziran liti najlon z zelo gosto in
visoko   kristalinično   strukturo.   V    primerjavi    z    običajnimi 
ekstrudiranimi ali litimi najloni ERTALON 6 XAU+ odlično prenaša 
visoke  zračne   temperature   (mnogo   boljša  je  odpornost   na 
toplotno-oksidacijsko degradacijo)  in  dovoljuje  15–30  ºC  višjo 
stalno dovoljeno delovno temperaturo. ERTALON 6XAU+ se  zlasti 
priporoča za ležaje in ostale mehanske  dele,  ki  so  izpostavljenipriporoča za ležaje in ostale mehanske  dele,  ki  so  izpostavljeni 
obrabi in so dolgotrajno izpostavljeni zračnim  temperaturam  nad 
60 ºC.

ERTALON LFX (zelen)                                              [PA + olje]
ERTALON LFX je z oljem izboljšan liti najlon 6 in je  samomazalen 
v pravem  pomenu   besede.   ERTALON  LFX,  posebej  razvit  za 
nenamazane, zelo obremenjene in počasi gibajoče  dele, omogoča 
znatno povečanje  možnosti   uporabe  poliamidoznatno povečanje  možnosti   uporabe  poliamidov.  To  omogočata 
njegov   zmanjšan   koeficient    trenja   (do 50 %)   in   izboljšana 
odpornost na obrabo (do 10-krat).
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  ERTACETAL

ERTACETAL C in H naraven (bel)/črn            [POM-C & POM-H]
To sta  čisti  kopolimerni  in  homopolimerni  obliki  acetala, brez 
polnil. ERTACETAL C nudi boljšo odpornost proti hidrolizi, močnim 
lugom in toplotno-oksidacijski razgradnji kot ERTACETAL H. Le-ta 
ima višjo mehansko  trdnost,  togost,  trdoto  in  odpornost  proti 
lezenju. Ima  tudi nižjo  termično stopnjo  razteznosti  ter  boljšolezenju. Ima  tudi nižjo  termično stopnjo  razteznosti  ter  boljšo 
odpornost proti obrabi.

ERTACETAL H-TF (temno rjav)                        [POM-H + PTFE]
ERTACETAL H-TF  je acetalna   smola DELRIN AF Blend., v kateri 
so enakomerno porazdeljena vlakna TEFLONA. V glavnem  zadrži
žilavost ERTACETALA H. Nekatere lastnosti se spremenijo zaradi
dodatka TEFLONA, ki je mehkejši, manj tog in bolj drsen kot čista
acetalna smola. V primerjavi z Eacetalna smola. V primerjavi z ERTACETAL-om C in ERTACETAL-
om H nudi ERTACETAL H-TF izredno dobre drsne lastnosti. Ležaji
in drugi drsni elementi, izdelani iz ERTACETAL-a H-TF, izkazujejo
nizko trenje, dolgo življenjsko dobo, pri drsenju pa praktično ne 
prihaja do zatikanja.

Graf 3 – ODPORNOST NA OBRABO se meri  na  plastičnem 
     zatiču, ki se vrti na jeklenem disku – tribo sistem
          

Pogoji:
- pritisk: 3 MPa
- hitrost: 0,33 m/s
- hrapavost površine 
 jeklenega diska:
 Ra = 0,7–0,9 µm 
-- skupna pretečena 
        razdalja: 28 km
- normalni pogoji v okolju 
       (zrak 23 ºC /50 % RH) 
-      nepodmazano/brez oljnih
 dodatkov 

ERTACETAL polžni prenos poganja tekoči trak v hladilni komori     

Glavne lastnosti 

- visoka mehanska trdnost, togost in trdota – 
glej graf 5 na strani 8
- velika prožnost 
- dobra odpornost proti lezenju 
- visoka udarna trdnost,  tudi pri nizkih temperaturah 
-- zelo visoka dimenzijska stabilnost (nizka absorpcija
vode) 
- dobre drsne lastnosti in odpornost na obrabo – 
glej grafa 3 in 4 na straneh 6 in 7
- dobre električnoizolativne in dielektrične lastnosti 
- odlična obdelovalnost 
- fiziološka neoporečnost (dovoljen stik z živili) – 
glej tabelo 1 na strani 8 glej tabelo 1 na strani 8 
- ni samougasljiv 

Uporaba
Nekaj primerov: zobniki z majhnim modulom, odmikala, visoko
obremenjeni  ležaji in  valjčki,  nastavki  za  ventile,  vzmeti in
zaskočne vezi, različni  dimenzijsko  stabilni  precizni  deli  za
gradnjo strojev in  naprav, izolacijski deli v elektrotehniki, deli
v stalnem stiku z vodo pri 60–80 ºC (Ev stalnem stiku z vodo pri 60–80 ºC (ERTACETAL C).
ERTACETAL je dober za strojno obdelavo na stružnicah  in  ga
zelo priporočamo v finomehaniki.

>>POLIACETAL [POM]
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ERTALYTE  matrica za oblikovanje testa in izmetni bati na  stroju za  peko 
kruha

Graf 4 – DINAMIČNI  KOEFICENT  TRENJA se meri na
          plastičnem   zatiču, ki se vrti na jeklenem  disku 
          – tribo sistem

Pogoji:
- pritisk: 3 MPa
- hitrost: 0,33 m/s
- hrapavost površine jeklenega
        diska: Ra = 0,7–0,9 µm
- skupna pretečena 
                razdalja: 28 km
- normalni pogoji v okolju 
       (zrak 23 ºC/50 % RH) 
- nenamazano/brez oljnih 
       dodatkov 

    Glavne lastnosti

- visoka mehanska trdnost, trdota in žilavost – 
glej graf 5 na strani 8
- zelo dobra odpornost proti lezenju
- nizek in konstanten koeficient trenja – 
glej graf 4 na strani 7
-- odlična odpornost proti obrabi (primerljiva ali še boljša 
kot pri poliamidih) – glej graf 3 na strani 6
- zelo dobra dimenzijska stabilnost (višja kot pri poliacetalu)
- odlična odpornost proti madežem
- boljša odpornost proti kislinam kot pri ERTALON-u ali 
ERTACETAL-u – glej graf 1 na strani 4
- dobre električno-izolativne lastnosti
-- fiziološko neaktiven (primeren za stik z živili) – glej tabelo
1 na strani 4
- dobra odpornost na energetska žarčenja (gama- in X-žarki)

   Uporaba

Nekaj primerov: visoko obremenjeni ležaji (puše, ležaji  pod visokim
pritiskom tekočine, vodilne letve itd.),  dimenzijsko  stabilni deli za  
finomehaniko(puše, vodilne letve, zobniki, valjčki, deli črpalk itd.) in 
izolacijski deli v elektrotehniki.izolacijski deli v elektrotehniki.

  ERTALYTE

ERTALYTE naravni (bel)/črn                             [PET]
Zaradi svojih značilnih lastnosti je ta čisti PET zlasti  primeren  za 
finomehanske dele, ki so izpostavljeni visokim obremenitvam in/ali
obrabi.

ERTALYTE TX (svetlo siv)         [PET + trdno mazivo]
EERTALYTE  TX  je  proizveden  na  podlagi  polietilen  tereftalata s 
homogeno   porazdeljenim    vključenim   trdnim   mazivom. Zaradi 
značilne sestave je ERTALYTE TX edinstven notranje namazan 
nosilni material.  
Razen tega, da je ERTALYTE TX material z visoko odpornostjo proti
obrabi, ima v primerjavi z ERTALYTE-om predvsem še nižji drsni
koeficient trenja in višjo dinamično nosilnost.

Skupina  Quadrant  Engineering Plasic  Products proizvaja 
okrogle  polne  palice,  cevi,  folije  in plošče  iz polietilen 
tereftalata,  to   je   kristalinični  termoplastični   poliester. 
Na tržišču se pod zaščitnim  imenom  ERTALYTE pojavljata
ERTALYTE – čisti   material   ter  ERTALYTE TX  –  polnjeni
material

>>POLIETILEN TEREFTALAT
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drugi tipi najlonskih polizdelkov

PRIMEREN ZA
STIK S HRANO (1)

VEČNAMENSKI SUROVCI 
IZ INŽENIRSKE PLASTIKE

naraven

naraven in črn
  naraven in črn

naraven
črn
naraven
črn

naraven
črn

narven
črn
  naraven
  črn

Temperatura (oC)

Graf 5 - OHRANJANJE TRDOTE Z RASTJO TEMPERATURE (narejeno z DMA-krivuljnikom)

(1) Ta tabela prikazuje  surovine,  ki  jih podjetje  Quadrant  Engineering  Plastic 
Products uporablja v proizvodnji, in njihovo  ustreznost  glede  na  predpise    
EU in ZDA o materialih iz plastičnih mas, uporabljenih za izdelavo končnih izdelkov,
ki so v stiku z živili. 
EU: Ustreznost surovin, ki se uporabljajo v stiku z živili in so v skladu z Direktivo 
90/128/EGS Evropske unije in njenimi prilogami. 
FDA: Ustreznost surovin, ki se uporabljajo v stiku z živili in so v skladu s KodeksomFDA: Ustreznost surovin, ki se uporabljajo v stiku z živili in so v skladu s Kodeksom
zveznih predpisov ameriške organizacije FDA.
  +    : v skladu s predpisi
  –    : ni v skladu s predpisi
  +/– : čeprav je v skladu s predpisi, se mora preveriti vsebovanost monomera v 
izdelkih.

   Glavne lastnosti

- visoka mehanska trdnost
- dobra odpornost proti lezenju
- zelo visoka udarna trdnost, tudi pri nizkih temperaturah 
- ohranjena togost v širokem temperaturnem območju – 
  glej graf 5 na strani 8
- zelo dobra dimenzijska stabilnost (majhno vpijanje vode- zelo dobra dimenzijska stabilnost (majhno vpijanje vode
  in nizek koeficient toplotnega raztezanja) – glej graf 2 na
  strani 5
- naravna barva (prosojnost)
- dobre električno izolativne ter dielektrične lastnosti
- primeren za stik s hrano (fiziološko neaktiven) –
  glej tabelo 1 na strani 8

        Uporaba

   Nekaj primerov: precizni deli  v  finomehaniki,  varnostna 
   zasteklitev,  izolacijski deli v elektrotehniki, deli v stiku z 
   živili, deli medicinskih in farmacevtskih aparatov.

PC 1000 je trgovski naziv  za  QUADRANT-ove poizdelke
iz  UV-nestabiliziranega   polikarbonata   (čisti  PC  brez 
dodatkov). PC  1000  je neoptična industrijska kvaliteta.

Tabela 1 – Združljivost surovin z živili. Večnamenski surovci iz 
inžinirske plastike. Uporaba izdelkov iz plastičnih mas v  stiku 
z živili

>>POLIKARBONAT [PC]
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     Glavne lastnosti

- dobra odpornost na obrabo in abrazijo (zlasti PE-UHMW) – 
glej sliko 3 na strani 6
- visoka udarna trdnost, tudi pri nizkih temperaturah (zlasti 
PE-UHMW)
- odlična kemična odpornost – glej sliko 1 na strani 4
-- majhna gostota v primerjavi z ostalimi termoplasti (manj 
kot 1g/cm3)
- nizek koeficient trenja – glej sliko 4 na strani 7
- zelo nizka absorpcija vode
- skromna mehanska trdnost in togost ter odpornost proti 
lezenju – glej graf 5 na strani 8
- zelo dobra električna izolativnost in dielektrične lastnosti 
(velja samo za čiste materiale)(velja samo za čiste materiale)
- odlična obdelovalnost
- fiziološko neaktivni materiali (primerni za stik z živili) – 
glej tabelo 1 na strani 8
- dobra odpornost na močna energijska žarčenja (gama- in 
X-žarki)
- ni samougasljiv

  

   Uporaba

Nekaj primerov: gonila,  ležaji,  obrabne  plošče, valji, cilindri,
valjčki, nosilni valji,  napenjalni valji, škripci  na vrv,  verižna
kolesa,  vodilni   trakovi  za  tračne  in  verižne  ransporterje, 
zaporne plošče pri iztiskovalnici, rezila strgal, obroči  obratov,
tesnila, ventili, glave  kladiv,  polžni transporterji,  zvezdasta 
kolesa  in   krivulje,  črpalke,   filtrske   plošče,    bobni    nakolesa  in   krivulje,  črpalke,   filtrske   plošče,    bobni    na 
galvanostegijo (elektrolizno  platenje),  prebiralci, obloge  za 
bunkerje, obloge za silose in lijake za  razsute  tovore, plošče 
za perforiranje, plošče za rezanje in sekanje …

CESTILENE HD 500 naraven (bel)/črn         [PE-HMW]
Molekulska teža 500 000 g/mol.
CESTILENE  HD  500  dobro   združuje   togost,   trdoto,   žilavost, 
zmožnost   mehanskega  dušenja   z   odpornostjo   na  obrabo  in 
abrazijo  ter  se  z  lahkoto  tudi  vari.  CESTILENE   HD  500  je 
večstransko uporabna polietilenska  kvaliteta  predvsem  v  živilski
industriji (predelava  mesa in rib),  pa  tudi  v  ostalih  mehanskih,industriji (predelava  mesa in rib),  pa  tudi  v  ostalih  mehanskih,
kemičnih in električnih aplikacijah.

CESTILENE HD 500 R (črn/zelen)               [PE-HMW]                                    
Molekulska teža 500 000 g/mol.
Ta kvaliteta   je    delno   sestavljena   iz   ponovno   predelanega
(recikliranega)  HD  500  materiala.   CESTILENE   HD  500  R  se 
uporablja pri  aplikacijah,  pri katerih  njegova  cenovna  ugodnost
pretehta njegove nekoliko slabše fizikalne lastnosti.   pretehta njegove nekoliko slabše fizikalne lastnosti.   

CESTICOLOR HD 500                                    [PE-HMW]
zelen, rdeč, rumen, kraljevsko moder, nebesno moder, losos, 
oranžen in kostanj
Molekulska teža 500 000 g/mol.
CESTOCOLOR HD 500 ponuja vrsto homogenih, privlačnih in živilsko 
ustreznih   barv,  svojo   uporabo   pa  najbolje  upravičuje  v  živilski 
industriji in industriji  izdelkov za prosti čas. Profil fizikalnih  lastnostiindustriji in industriji  izdelkov za prosti čas. Profil fizikalnih  lastnosti
teh barvnih polietilenov je  enak lastnostim CESTILENE-a HD 500.

CESTILENE HD 1000 naraven (bel)/črn/zelen          [PE-UHMW]
Molekulska teža 4 500 000 g/mol.
Od vseh zelo  visoko  molekularnih  polietilenov ima  CESTILENE  HD 
1000 najbolj uravnotežene lastnosti. Je odlično odporen na  obrabo in
abrazijo   z   izredno   udarno  trdnostjo,  tudi  pri  temperaturah  pod 
–200 ºC.  Glavna    področja   uporabe   so:   splošna  strojegradnja,–200 ºC.  Glavna    področja   uporabe   so:   splošna  strojegradnja, 
polnilnice   steklenic,   pločevink,  pakirni stroji,  kemična   industrija, 
galvanostegija, tekstilna industrija  in  skladiščni  sistemi  za  razsute 
materiale.

CESTILENE HD 1000 R (črn/zelen)               [PE-UHMW]
Molekulska teža 4 000 000 g/mol.
Ta kvaliteta, deloma  pridobljena  iz  ponovno  predelanega  HD  1000 
materiala, ima v celoti slabše lastnosti kot  čisti CESTILENE HD 1000materiala, ima v celoti slabše lastnosti kot  čisti CESTILENE HD 1000 
ter tudi nižjo ceno. V primerjavi s čistim CESTILENE-om  HD  500 ima 
veliko boljšo udarno trdnost in odpornost na  obrabo.  CESTILENE HD 
1000 R je ekonomična  kvaliteta PE-UHMW, ki se uporablja pri  opremi 
za obdelavo materiala.

CESTIDUR (modro siv)                                [PE-UHMW]
Molekulska teža 6 000 000 g/mol.
Zaradi  višje  molekulske  teže  in  zlasti  proizvodnega procesa  tegaZaradi  višje  molekulske  teže  in  zlasti  proizvodnega procesa  tega
materiala  je PE-UHMW  kvaliteta  z vrhunsko  odpornostjo na  obrabo 
in abrazijo. CESTIDUR  lahko uporabimo v  najtežjih  pogojih na  vseh 
področjih industrije, kjer je  material  zelo  obremenjen  in  se  močno 
obrablja.

CESTILITE ASTL (črn)                  [PE-UHMW + dodatki]
Molekulska teža 7 000 000 g/mol.
CESTILITECESTILITE ASTL je bil posebej razvit  za  najtežavnejše antiabrazivne 
aplikacije. Dodatki  omogočijo, da ta material postane  antistatičen  in 
UV-stabiliziran.  Ta   lastnost   zmanjša   tveganja    eksplozije,  kadar 
ravnamo  z  določenimi  razsutimi  materiali  na  eni  strani  ter  kadar 
pripravljamo material za zunanjo uporabo na drugi strani.

CESTITECH 7000 (sivo-črn)          [PE-UHMW + dodatki]
Molekulska teža 7 000 000 g/mol.
TTa material je  narejen iz  smole  PE UHMW z izredno  visoko  stopnjo 
polimerizacije. Vsebuje posebne dodatke, zato ima ta material izjemno
odpornost  na obrabo in izredno dobre drsne lastnosti. Posebni  pogoji
pri  njegovi  proizvodnji  (visok  tlak  in  zelo  dolg  sintrirni  ciklus)  so 
vzrok,  da  je  CESTITECH   material   z  zelo  nizko  stopnjo notranjih 
napetosti in ga odlikuje celovita kakovost.

>>VISOKOMOLEKULAREN POLIETILEN [PE-(U)HMW]

To so trgovski nazivi za surovine (palice in plošče) iz 
čistega, delno recikliranega, barvanega in polnjenega 
visokomolekularnega polietilena (PE-(U)HMV) podjetja 
Quadrant Engineering Plastic Products.
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Glede   na   slabo   toplotno   prevodnost   in   sorazmerno nizko
temperaturo   taljenja    termoplastov   moramo   obdržati   raven 
toplote, ki se sprošča pri obdelavi, na minimumu, zato se je treba
izogniti notranjemu segrevanju izdelkov. To je nujno, da preprečimo
spremembo barve ali celo taljenje.
Torej:
•• mora biti orodje vedno ostro in gladko,
• orodje mora imeti dovolj »zračnosti«, tako da je v stiku z
obdelovancem samo rezilni rob,
• zagotoviti moramo dobro odstranjevanje odrezkov, 
• pri delu, kjer nastaja visoka temperatura, moramo uporabiti
hladilno sredstvo.

Obdelovalne sile 
Jakost sile pri strojni obdelavi je nižja za inženirsko plastiko kotJakost sile pri strojni obdelavi je nižja za inženirsko plastiko kot 
za kovino, zaradi česar mora biti zmanjšan pritisk. Ker ti materiali
niso tako togi kot kovina, je pomembno, da se obdelava pravilno 
pripravi, zato da preprečimo zvijanje, npr. pri obdelavi 
tankostenskih ležajnih blazin je treba pogosto uporabiti notranje 
oblikovne  čepe, ki  zagotavljajo  natančno  obdelavo  zunanjega 
premera obdelovanca. 

OrodjaOrodja
Orodja iz hitroreznega jekla HSS so  primerna  za  večino plastik, 
vendar  imajo   orodja,  narejena  iz  volframove karbidne  trdine 
(WIDIA) ali polkristalnega  diamanta  (PSD), prednost, predvsem 
ko gre za dolge čase obdelav ali za obdelave materialov, 
polnjenih s steklenimi ali karbonskimi vlakni.

Hladilna sredstva

Kadar delo zahteva  hladilna   sredstva,   se   hladilne   tekočine, Kadar delo zahteva  hladilna   sredstva,   se   hladilne   tekočine, 
sorodne topljivemu olju, na splošno dobro obnesejo.  Kljub  temu 
pa    se   ne    smejo    uporabljati   pri   obdelovanju   amorfnih 
termoplastov, kot npr. PC 1000, saj  lahko  pride  do  napetostnih 
razpok. Najbolj primerni hladilni sredstvi za ta material sta  čista 
voda in stisnjen zrak.

Natančnost obdelave

TTolerančno polje  je  pri  obdelavi  termoplastov  običajno  precej 
večje kot  pri  obdelavi  kovin.  Vzrok  za  to  so  večji  koeficient
toplotnega raztezka,  možnost  nabrekanja  zaradi  vpijanja  vode 
(običajno  poliamid)   in   možnih   poškodb   zaradi    notranjega
popuščanja napetosti med obdelavo ter po  njej.  Zadnji  pojav  je 
pogost na delih, kjer obdelava povzroči nesimetričnost  izdelka ali
pri  velikih   spremembah  oblike.   V takem  primeru  se  najbolje 
izkaže toplotna obdelava (popuščanje  napetosti)  po predobdelaviizkaže toplotna obdelava (popuščanje  napetosti)  po predobdelavi
ter  pred   končno   strojno   obdelavo.   Po  približnih  ocenah je 
toleranca strojne obdelave  struženih  ter  rezkanih  delov  0,1 do 
0,2  %  od  nominalne   velikosti  in  pri  kateri  še  niso potrebni 
posebni   varnostni   ukrepi    (minimalna   toleranca   za  manjše 
velikosti  je  0,05  mm). Upoštevamo tudi  navodila  iz standardov 
ISO  2768,  DIN   7168  in  švicarskih  VKI- nasvetov  »Toleranzen 
spanend    hergestellter    Kunststospanend    hergestellter    Kunststoff-Fertigteile   (»Tolerance   za 
obdelane plastične  strojne dele«), ki  nam  lahko   pomagajo  pri 
uporabi.

Polizdelki iz tehnične plastike proizvajalca Quadrant so primerni za nadaljnjo obdelavo. 
Brez težav se obdelujejo na običajnih  strojih za obdelavo  kovine ali lesa, vredno pa je 
upoštevati nekaj dodatnih nasvetov, s katerimi lahko dosežemo še boljše rezultate.

NAVODILA ZA OBDELAVO VEČNAMENSKIH 
SUROVCEV IZ INŽENIRSKE PLASTIKE QUADRANT

Struženje

Glej  tabelo 2  za  geometrijo  orodja, rezalne  hitrosti  in  hitrosti 
podajanja.

Rezkanje

Lahko se uporabi rezkalnik za lahke kovine, čeprav je zaradi 
boljše odstranitve odrezkov, priporočljivejša uporaba posebne
oblike frezala,  . oblike frezala,  . 

Vrtanje

Hitrorezni jekleni spiralni svedri dobro delujejo, vendar proizvajajo
veliko  toplote,  zato  moramo  dovajati  hladilno tekočino.  Da   bi
izboljšali   odvod  toplote  in  odrezkov,  je  treba  pogosto  izvleči 
sveder, še posebej pri globokih luknjah. Za luknje večjega premera
priporočamo  uporabo vrtanja z jedrom ali stopenjskega vrtanja, ki
zmanjšuje   trenje  in  zato  tudi  proizvajanje  toplote.  Za  luknjezmanjšuje   trenje  in  zato  tudi  proizvajanje  toplote.  Za  luknje 
večjega  premera   zato  priporočamo  vrtanje  po  korakih:  luknjo
premera   50  mm  naredimo  s  svedrom  premera  12  in  25  mm, 
nadaljujemo  pa  s  svedri  večjega  premera  ali  z  izstruževanjem 
lukenj.
Za ERTALON 66-GF30, ERTALYTE in ERTALYTE TX palice s preme-
rom 100 mm ter ERTALON/NYLATRON palice s premerom  več  kot  
200  mm  zaradi  preprečitve   nastajanja  razpok  ne   priporočamo200  mm  zaradi  preprečitve   nastajanja  razpok  ne   priporočamo 
uporabe visokohitrostnih spiralnih svedrov. Priporočamo vam, da  
luknje  na stružnici vrtate z uporabo notranjih stružnih orodij, kjer 
rezilni rob natančno poravnate s srednjico izdelka (slika spodaj).
Kadar vrtamo ali prevrtavamo luknje,  moramo  pred  prevrtavanjem 
zmanjšati     hitrost     podajanja 
orodja,   da    s    tem    svedru 
preprečimo, da na izhodni strani preprečimo, da na izhodni strani 
povzroči  krušenje  ali  lomljenje
materiala. Odsvetujemo vam 
ročno podajanje.
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α: prosti kot               (º)
γ: cepilni kot              (º) 
t: razmak med zobmi (mm) 
v: hitrost rezanja  (m/min)

Tračna žaga

c: krožna žaga
b: tračna žaga

α: prosti kot                 (º)
γ: cepilni kot                (º) 
η: stranski prosti kot      (º)
v: hitrost rezanja    (m/min)
s: podajanje        (min/rev.)

α: prosti kot               (º)
γ: cepilni kot              (º) 
v: hitrost rezanja  (m/min)
s: podajanje       (mm/zob)

α: prosti kot               (º)
γ: cepilni kot              (º)
v: hitrost rezanja  (m/min)
s: podajanje      (min/rev.)

Krožna žaga 
(s karbidno konico)

ŽAGANJEVRTANJEREZKANJESTRUŽENJE 

Tabela 2 – GEOMETRIJA ORODIJ, REZALNE HITROSTI in HITROSTI PODAJANJA PRI ŽAGANJU, REZKANJU, 
STRUŽENJU IN VRTANJU

ERTALYTE/ERTALYTE TX

Glede na njihovo  trdnost  in  skromno  žilavost  je  priporočljivo 
upoštevati  dodatna   pravila   strojne   obdelave  in  oblikovanja 
(dodatno k temu, kar  je  bilo  že povedano).  To  lahko  prepreči 
prezgodnjo obrabo teh  materialov. Pri oblikovanju in konstrukciji
se moramo izogniti koncentraciji  napetosti.  Predvsem  postopki 
žaganja in vrtanja zahtevajo nežen obdelovalni pristop.žaganja in vrtanja zahtevajo nežen obdelovalni pristop.

Nasveti

• Vedno uporabljajte rahle do srednje sile vpenjanja. Nikoli ne 
prenapenjajte obdelovancev.
• Izogibajte se ostrim notranjim kotom. Polmer naj bo najmanj
1 mm. Glejte sliko 6.
• Da bi se med  struženjem,  rezkanjem  ali  vrtanjem  izognili 
poškodovanju    kotopoškodovanju    kotov,   je    priporočljivo   posneti   robove,   ki 
pripomorejo  h  gladkemu  prehodu  med   rezalnim   orodjem   in  
obdelovancem. Glejte sliko 7.
• Izogibajmo  se  ostrokotnim  navojem  (velika občutljivost za 
zareze). Kjer je mogoče,  priporočamo  navoje  z  oblo  navojnico.
• Uporaba navojnih svedrov  in  orodij za  valjanje navojev ni 
priporočljiva. Pri uporabi  orodij  za  valjanje  navojev  se  tvorijo
visoke napetosti, ki lahko povzročijo nastanek razpok.visoke napetosti, ki lahko povzročijo nastanek razpok.
• Pri rezanju navojev ali montaži  sornikov  v  slepe  luknje  ne 
pritiskajte na dno lukenj s konicami, ker lahko povzročijo razpoke.
                                                                                                                                      
Za  dodatne   informacije   se   obrnite   na   podjetje    Quadrant 
Engineering Plastic Products.

Žaganje

Pri postopku žaganja lahko uporabimo tračne žage, krožne  žage 
ali vbodne žage, ki imajo široko razmaknjene zobe in omogočajo
dobro    odstranjevanje   odrezkov.   Žage   morajo   imeti    tako 
geometrijo, da  minimiziramo trenje med žago  in  obdelovancem 
ter se izognemo zapiranju za rezilom, ki  proizvaja veliko toplote 
in lahko ustavi žago.in lahko ustavi žago.

Potrebno je  pravilno vpenjanje obdelovancev na delovni mizi. S
tem se izognemo tresljajem ter grobemu rezanju ali celo 
raztrganinam.

POMEMBNO: Ojačane materiale, kot  je  ERTALON  66-GF30, je 
treba žagati s tračno žago,  ki ima  razmik med  zobmi  4–5  mm. 
Ne uporabljajte krožne žage, ker lahko povzroči razpoke.

VVarnost
Treba  je  upoštevati  splošna  varnostna  navodila in specifična 
navodila  Quadrant   Engineering   Plastic   Products   »Material 
Safety Data Sheets«.

NAVODILA ZA OBDELAVO VEČNAMENSKIH
SUROVCEV IZ INŽENIRSKE PLASTIKE QUADRANT]
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   brez zloma        brez zloma       brez zloma         brez zloma

Enote

naraven 
(bel)/črn

naraven 
(krem)/črn

rdečkast
rjav

črnnaraven
(bel)

Masna/volumenska odpornost

Površinska odpornost

Relativna permitivnost ε                pri 100 Hz/
        
        pri 1 MHz 

Dielektričen disipacijski fakto tan δ               pri 100 Hz/

                 pri 1 MHz 

Primerjalni sledilni indeks (CTI)

Mehanske lastnosti pri 23 ºC (8)  
Natezni preizkus (9):
- natezna napetost pri deformaciji/nateztna napetost
pri zlomu (10)
- deformacija materiala pri zlomu (10)
            
-       natezni modul elastičnosti (-       natezni modul elastičnosti (11)

 Tlačni preizkus (12)
- kompresijska obremenitev pri 1/2/5 %  nominalnega raztezka (11)
Test lezenja pod obremenitvijo (9)
- obremenitev, ki povzroči 1 % lezenje v 1 000 h

Charpyjev udarni preizkus - brez zareze (13)
Charpyjev udarni preizkus - ob zarezi
TTest žilavosti ob zarezi

Preizkus trdote s kroglico (14)
Trdota po Rockwellu (14)
Električne lastnosti pri 23 ºC
Električna trdnost (15)

Temperatura tališča 
Temperature prehoda v steklasto strukturo (3)
Termična prevodnost pri 23 ºC
Koeficient toplotnega raztezanja
- srednja vrednost med 23 in 60 ºC
- srednja vrednost med 23 in 100 ºC
Temperatura ko pride do deformacije pod obremenitvijo
- metoda A: 1,8 MPa
Najvišja dovoljena temperatura zraka:Najvišja dovoljena temperatura zraka:
- za kratko obdobje (4)
- za daljše obdobje: za 5 000 / 20 000 h (5)
Najnižja temperatura (6)
Vnetljivost (7): 
- »Oxygen Index« - indeks kisika
- v skladu z UL 94 (3/6 mm gostote)

- pri nasičenosti na zraku, ki ima 23 ºC/50 % RH
- pri nasičenosti v vodi, ki ima 23 ºC

Absorpcija vode

- po 24/96 urah potopitve v vodi, ki ima 23 ºC (1)

Termične lastnosti (2)

LASTNOSTI  

Gostota

Barva

FIZIKALNE LASTNOSTI: ERTALON, NYLATRON, 
ERTACETAL, ERTALYTE in PC oblik (okvirne vrednosti)

Metode testiranja
ISO/(IEC)
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naraven
črn črn zelen moder siv-črn siv siv-črn naraven

(bel)/črn
naraven
(bel)/črn

naraven
(bel)/črn bledo siv naraven 

prosojenmočno rjav

Legenda:
+: vrednosti suhega materiala
++: vrednost materiala pri uravnovešeni  standardni 
atmosferi 23 ºC/50 % RH (večinoma zasledeno v literaturi)
(1) Glede  na  metodo  1  ISO 62  narejene  na  disku Ø 50
 x 3 mm.
(2) V(2) Vrednosti,  ki  so podane za te lastnosti,  so  največkrat 
pridobljene   iz  podatkov   dobaviteljev  surovin  in  drugih 
publikacij.
(3) Vrednosti so podane za amorfne materiale, ne  pa  tudi 
za polkrostalinične. 
(4) Velja samo za  kratek čas  izpostavljanja  pri  postopkih, 
pri katerih so materiali minimalno oz. sploh niso 
obobremenjeni.
(5) Temperaturna odpornost do 5 000/ 20 000  ur. Po  tem
pretečenem  časovnem  intervalu upade razteznostna  moč 
približno za 50 % v primerjavi z originalno vrednostjo. 
Temperaturna vrednost, ki je tu podana  imam  za  osnovo 
termično-oksidativno  degradacijo, ki povzroča spremembe 

lastnosti. Kot pri vseh  termoplastih  je  najvišja  dovoljena 
temperatura pri obdelavi odvisna predvsem  od  trajanja in 
obsega mehanske napetosti,  ki jima je material  podvržen.
(6) Z upadanjem temperature  upada tudi  statična trdnost, 
priporočena  minimalna  temperatura  je  tako  odvisna  od 
obsega  udarca.  Podane  vrednosti   so  bile   izmerjene  v 
neugodnih neugodnih razmerah udarca in jih zato ni mogoče  imeti  za 
absolutne (limitne).
(7) Te približne  vrednosti,  ki  so  pridobljene  iz  podatkov 
dobaviteljev surovin ne prikazujejo  tveganj  pri  materialih, 
ki so dejanski izpostavljeni  ognju.  Za  te  vrste  materialov 
standardi »UL-yellow card« niso na voljo.
(8) Vrednosti   za    lastnosti    suhih    materialov   (+)  so 
vvečinoma  povprečne   vrednosti   testiranj,   izvedenih   na 
vzorcih palic s Ø 40–50 mm. Glede na zelo nizko absorpcijo 
vode izdelkov ERTACETAL, ERTALYTE in PC 1000 so podane 
vrednosti za mehanske in električne lastnosti teh materialov 
praktično enake  v  suhih  (+)  in  vlažnih  razmerah   (++).
(9) Testni vzorec: tip 1B

(10) Testna hitrost 20mm/min (5 mm/min za ERTALON 66-
GF30, ERTACETAL H-TF in ERTALYTE TX).
(11) Testna hitrost: 1 mm/min.
(12) Testni vzorec: cilinder (Ø 12 x 30 mm).
(13) Uporabljeno nihalo: 15 J.
(14) 10 mm debel testni vzorec.
(15) (15) Konfiguracija elektrode: 25/75 mm koaksialni cilinder; 
pri  transformaciji   olja   glede   na   IEC  60296;  naravno
obarvan  testni  vzorec  debeline   1  mm.   Pomembno  je 
vedeti,  da   je   električna   moč   črnega   ekstrudiranega 
materiala (ERTALON 6 SA;  ERTALON  66  SA,  ERTACETAL 
in ERTALYTE)  lahko za 50 %  nižja  od  naravne  vrednosti 
istega   materiala.    Tudi    mikroporoznost    v    osnovnih 
materiamaterialih iz poliacetala lahko  občutno zmanjša  električno 
moč.
(16) Spodaj  podane   vrednosti   se   ne   uporabljajo   na 
površinah ERTALYTE.
Ta tabela je pomoč pri  izbiri  materiala.  Podatki  zajemajo 
običajni nabor lastnosti izdelkov. Seveda pa ne  veljajo  kot 

garancija  in   se   jih  ne  sme  uporabljati  za  določevanje 
skrajnih lastnosti materialov ali uporabljati kot  izhodišče za
oblikovanje. Potrebno je opozoriti, da je ERTALON 66-GF30
ojačan z vlakni in je tako anizotropni material  (lastnosti se 
razlikujejo,  ko   so   meritve   opravljene    vzporedno   oz. 
pravokotno na smer iztiskanja). 

   brez zloma        brez zloma                                brez zloma         brez zloma                                brez zloma                                                                                                                                 brez zloma
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interno testiranje

interno testiranje

naravno obarvan testni vzorec debeline 1 mm. Pomembno 
je vedeti, da je električna moč  črnega  materiala  nižja od 
vrednosti naravno obarvanega materiala.

TTa tabela je v pomoč pri izbiri materiala. Podatki zajemajo 
običajni nabor lastnosti izdelkov. Seveda pa ne veljajo  kot 
garancija in se jih ne sme uporabljati za določanje skrajnih 
lastnosti  materialov   ali   uporabljati   kot   izhodišče   za 
oblikovanje. 

FIZIKALNE LASTNOSTI: CESTILENE, CESTICOLOR, 
CESTIDUR, CESTILITE IN CESTITECH oblik  (okvirne vrednosti)

LASTNOSTI
Barva

Povprečna molarna masa (1)
Gostota
Vpijanje vode pri potopitvi v vodo, ki ima 23 ºC (2)
Termične lastnosti (3)
TTemperatura tališča (DCS, 10 ºC/min)
Termična prevodnost pri 23 ºC
Povprečni linearni term. koef. med 23 in 100̊C
Temperatura ko pride do deformacije pod bremenom
- metoda A: 1,8 MPa
Temperatura mehčanja Vicat – VST/B50
Najvišja dovoljena temperatura zraka
-- za kratko obdobje (4)
- za daljše obdobje 20 000 h (5)
Najnižja temperatura (6)
Vnetljivost (8):
- Indeks kisika
- V skladu z UL 94 (1,6 mm gostote)
Mehanske lastnosti pri 23 ºC (9)  
Natezni preizkus (10):Natezni preizkus (10):
- natezna obremenitev ob deformaciji (11)
- natezni raztezek ob deformaciji (11)
- nominalni raztezek ob zlomu (11)
- natezni modul elastičnosti (12)
Tlačni preizkus (13)
- tlačna napetost pri 1/2/5 % nom. raztezka (12)
Charpyev udarni preizkus - brez zareze (14)Charpyev udarni preizkus - brez zareze (14)
Charpyev udarni preizkus - ob zarezi (15)
Charpyev udarni preizkus - ob zarezi (dvojna 15º zareza) (16)
Preizkus trdote s kroglico
Trdota po Shoru D (3/15 s)
Relativna izguba teže (test obrabe v zmesi iz vode in peska),
CESTILENE HD 1000 = 100 
Relativna izguba teže (test obrabe z plastično konico Relativna izguba teže (test obrabe z plastično konico 
na vrtečem jeklenem disku - sistem tribo)
CESTILENE HD 1000 = 100 (17)

Električne lastnosti pri 23 ºC (3)
Električna trdnost (18)
Masna/volumenska odpornost
Površinska odpornost
Relativna permitivnost:               pri 100 HzRelativna permitivnost:               pri 100 Hz
             pri 1 MHz
Dielektričen disipacijski faktor tan δ:           pri 100 Hz 
              pri 1 MHz
Primerjalni sledilni indeks (CTI)
Opombe: 1 g/cm³ = 1 000 kg/m³; 1 Mpa = 1 N/mm³; 1 kV/mm = 1 MV/m.

Legenda:
(1) Po izračunih z uporabo enačbe Margolies  M = 5,37
 x  [h]  1,49,  kjer  je  [h]  Staudingerov  indeks,  ki  je
pridobljen    z    meritvami     viskoznosti    z   uporabo
dekahidronaftatelena  kot topila (koncentracija  0,0005 
g/cm³  za  PE-HMW  in  0,0003  g/cm³  za  PE-HMW ).
(2) Izmerjeno na testnih v(2) Izmerjeno na testnih vzorcih  debeline  1  mm.
(3) Vrednosti,   ki so  podane  za  te  lastnosti,  so
 največkrat pridobljene iz podatkov dobaviteljev surovin
 ter drugih publikacij.
(4) Velja  samo   za   kratek    čas   izpostavljanja   pri 
postopkih, kjer so materiali    minimalno oz. sploh niso 
obremenjeni.
(5) (5) Temperaturna odpornost  do  20  000  ur.  Po  tem
 časovnem intervalu razteznostna moč upade  približno 
za   50  %   v   primerjavi   z   originalno    vrednostjo. 
Temperaturna vrednost, ki  je  tu   podana    imam  za

osnovo termično-oksidativno degradacijo,   k i povzroča 
spremembe lastnosti.   Kot  pri   vseh   termoplastih   je 
najvišja dovoljena  temperatura   pri   obdelavi  odvisna 
predvsem od trajanja in obsega mehanske napetosti, ki
 jima je material podvržen.
(6) Z upadanjem   temperature   upada   tudi   statična 
ttrdnost,  priporočena   najnižja   temperatura   je   tako 
odvisna   od obsega udarca.  Podane  vrednosti  so bile 
izmerjene v neugodnih razmerah udarca in  jih  zato  ni 
mogoče imeti za absolutne (limitne).
(7) Zaradi njene zunanje žilavosti, ta  material  prenese 
tudi temperaturo tekočega helija (–269 ºC) pri kateri še
vedno ohranja dovolj visoko odpornost  na  trčenje,  ne 
da prišlo do dda prišlo do drobljenja.
(8) Te približne vrednosti, ki so pridobljene iz podatkov 
dobaviteljev surovin, ne prikazujejo tveganj pri materialih, 
ki so dejanski izpostavljeni ognju. Za te vrste materialov 

standardi »UL-yellow card« niso na voljo. 
(9) Dani podatki za te lastnosti so splošne vrednosti testov 
na testnih vzorcih strojne obdelave 20 mm  debeline.
(10) Testni vzorec: tip 1 B.
(11) Testna hitrost: 50 mm/min.
(12) Testna hitrost: 1 mm/min.
(13) (13) Testni vzorec: cilindri ∆ 12 x 30 mm.
(14) Uporaba nihala: 15 J
(15) Uporaba nihala: 5 J.
(16) Uporaba nihala: 25 J.
(17) Testni pogoji: pritisk: 3 Mpa; drsna hitrost: 0,33 m/s; 
hrapavost površine jeklenega diska:  Ra  = 0,25–0,40 µm; 
skupna razdalja: 28 km; 
deldelovanje brez podmazovanja v običajnem okolju (zrak 23 
ºC/50 % RH).
(18) Elektrodna konfiguracija:  ∆ 25/∆ 75  mm  koaksialni 
cilinder; pri transformaciji olja glede na IEC 60296;  naravno 

Metode testiranja
ISO / (IEC)

Naraven 
(bel)/čtn črn/zelen 8 barv naraven (bel)/

črn/zelen
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Vsi podatki podjetja Quadrant engineering plastic products o proizvodih, nasveti in priporočila so resnični 
ter potrjeni z raziskavami. Quadrant engineering plastic products ne prevzema odgovornosti in ne nosi posledic 
glede uporabe in izvajanja prej navedenih informacij o izdelkih. Kupec prevzame vso odgovornost za uporabo in
izvajanje prej navedenih informacij o izdelkih, preveriti pa mora tudi kakovost in druge lastnosti. Nobena 
odgovornost se ne prenese na podjetje Quadrant engineering plastic products za katerokoli kršitev pravic, ki jih 
kontrolira tretja oseba v intelektualni, industrijski ali drugi obliki, in sicer glede kupčeve uporabe in izvajanja 
prej navedenih informacij o izdelkih.prej navedenih informacij o izdelkih.

Vsi podatki podjetja Senator d.o.o. o proizvodih, nasveti in priporočila  so resnični ter potrjeni z raziskavami. 
Senator d.o.o. ne prevzema odgovornosti in ne nosi posledic glede uporabe in izvajanja prej navedenih 
informacij o izdelkih. Kupec prevzame vso odgovornost za uporabo in izvajanje prej navedenih informacij o  
izdelkih, preveriti pa mora tudi kakovost in druge lastnosti. Nobena odgovornost se ne prenese na podjetje 
Senator d.o.o. za katerokoli kršitev pravic, ki jih kontrolira tretja oseba v intelektualni, industrijski ali drugi obliki,
in sicer glede kupčeve uporabe in izvajanja prej navedenih informacij o izdelkih.

CESTIDUR©,  ERTALON©,  ERTACETAL©,  ERTALYTE©  in  NYLATRON©  so  zaščitene   blagovne  znamke 
podjetja Quadrant.
STANYL© je zaščitena blagovna znamka podjetja DSM.
CESTILENE,  CESTICOLOR, CESTILITE in CESTITECH so zaščitene  blagovne znamke podjetja Quadrant 
Engineering Plastics Products.
DELRIN© in TEFLON© sta zaščiteni blagovni znamki podjetja DuPont.  
AAvtorsko zaščiteno © Qudrant Engineering Plastics Products.

OKROGLE POLNE PALICE
Ø (mm)

Ekstrudirane
Stisnjene in ostružene

PLOŠČE
Debeline (mm)
Brušene

Ekstrudirane
Stisnjene

OKROGLE POLNE PALICE

PLOŠČE
Debeline (mm)

DEBELOSTENSKE CEVI
O. D. (mm)

+ zaokrožitev do O. D. 2050

DEBELOSTENSKE CEVI
O. D. (mm)

+ pravokotne oblike do širine 1000 x dolžine 
1000 x debeline 200 

+ Disk do Ø 1200
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Quadrant Engineering Plastic Products 

www.quadrantplastics.com 

Regionalni sedeži 

AZIJA-PACIFIK EVROPA SEVERNA AMERIKA 

108 Tai To Tsuen, Ping Shan 
YUEN LONG - N.T. Hong Kong 
Tel  +852 (0) 24702683 
Fax +852 (0) 24789966 
epp.asia@qplas.com 

I.P. Noord - R. Tavernierlaan 2 
8700 TIELT - Belgium 
Tel  +32 (0) 51 42 35 11 
Fax +32 (0) 51 42 33 00 
contact@qplas.com 

2120 Fairmont Avenue 
PO Box 14235 - READING, PA 19612-4235 
Tel  (800) 366 0300 / +1 610 320 6600 
Fax (800) 366 0301 / +1 610 320 6868 
epp.americas@qplas.com 

Q u a d r a n t   E n g i n e e r i n g   P l a s t i c   P r o d u c t s  R e g i o n a l n i  Z a s t o p n i k i    

BELGIUM 
I.P. Noord - R. Tavernierlaan 2 
8700 TIELT 
Tel   +32 (0) 51 42 35 11 
Fax +32 (0) 51 42 33 00 

 
I.P. Noord - Szamotulystraat 14 
8700 TIELT 
Tel. +32 (0) 51 42 32 24 
Fax +32 (0) 51 42 33 40 

 
CANADA 
495 Laird Road 
GUELPH, Ontario - N1G 3M1 
Tel  (800) 567 7659 / +1 519 837 1500 
Fax (800) 265 7329 / +1 519 837 3770 

 
FRANCE 
ZAC de Satolas Green 
69330 PUSIGNAN 
Tel   +33 (0) 4 72 93 18 00 
Fax +33 (0) 4 72 93 18 96 

 
Z.I. Front de Bandière 
BP 26 
01360 BALAN 
Tel. +33 (0) 4 72 25 17 87 
Fax +33 (0) 4 72 25 91 35 

GERMANY 
Koblenzerstraße 38 
56112 LAHNSTEIN 
Tel   +49 (0) 2621 6990 
Fax +49 (0) 2621 69933 
 
Am Leitzelbach 11 
74889 SINSHEIM 
Tel + 49 (0) 7261 15 50 
Fax + 49 (0) 7261 15 51 55 

 
HONG KONG 
108 Tai To Tsuen, Ping Shan 
YUEN LONG, 
N.T. Hong Kong 
Tel   +852 (0) 2 470 26 83 
Fax +852 (0) 2 478 99 66 

 
HUNGARY 
Sikert str 2-4 
1108 BUDAPEST 
Tel   +36 (0) 1 264 4206 
Fax +36 (0) 1 262 0145 

 
INDIA 
B 166 Yojnavihar, 
DELHI 92 
Tel   +91 (0) 11 214 49 17 
Fax +91 (0) 11 216 45 41 

ITALY 
Via Trento 39 

20017 Passirana di Rho, 

MILANO 

Tel   +39 02 93 26 131 

Fax +39 02 93 50 8451 

 
JAPAN 

5-2, Marunouchi 2-chome 

Chiyoda-K, 

TOKYO 100 

Tel   +81 (0) 33 2834 267 

Fax +81 (0) 33 2834 087 

 
KOREA 

97 Samjung-Dong 

Ohjung-Ku, BUCHEON-CITY 

Tel   +82 (0) 32 673 9901 

Fax +82 (0) 32 673 6322 

 
MEXICO 

Apartado Postal 13 

52000 Lerma, 

EDO DE MÉXICO 

Tel   +52 (728) 753 10 
Fax +52 (728) 753 17 

POLAND 
Ul. Dziegielowa 7 
61-680 POZNAN 
Tel   +48 (0) 61 822 70 49 / 825 70 45 
Fax +48 (0) 61 820 57 51 
 
SOUTH AFRICA 
25 Nickel Street, Technicon 
P.O. Box 63 
ROODEPOORT 1725 
Tel   +27 (0) 11 760-3100 
Fax +27 (0) 11 763-2811 
 
THE NETHERLANDS 
Anthony Fokkerweg 2 
7602 PK ALMELO 
Tel   +31 (0) 546 877 777 
Fax +31 (0) 546 860 796 
 
UNITED KINGDOM 
83 Bridge Road East 
WELWYN GARDEN CITY 
Hertfordshire AL7 1LA 
Tel   +44 (0) 1707 361 833 
Fax +44 (0) 1707 361 838 
 
U.S.A. 
2120 Fairmont Avenue - PO Box 14235 
READING, PA 19612-4235 
Tel  (800) 366 0300 / +1 610 320 6600 
Fax (800) 366 0301 / +1 610 320 6868 
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