
-Rullar
-Tandhjul
-Formdelar
-Bussningar
-Glidplattor
-Fixturer

Materialdata PA6 xt PA6 gs Oilamid PA6.6

Fuktigt Torrt Fuktigt Torrt Fuktigt Torrt Fuktigt Torrt

g/cm 3  1,14 1,15 1,14 1,14

MPa  70  150 120 165 100 140 100 170

MPa 50 75 60 80 55 80 65  80

MPa 1400 2500 2000 3400 1800 2800 1600 2900

KJ/m 2 ingen brud  >3 >15 >4 >15 >5 >15 >3

% 2,5/9,0 2,1/6,6 2,0/6,5 2,3/8,0

°C -30/+90 -30/+100 -30/+100 -25/+100

10 -5/°C 8,5 8,0 8,0 9

� 0,42 0,42 0,23 0,42

- - - -

+ + + +

+ + + +

- - - -

PA6 - polyamid (Nylon)

Hårdhet, styrka, seghet, slitstyrka och kemikaliresistens gör, att PA i många år har 
varit ett av maskinindustrins mest förespråkade plastmaterial. Det är ett segt och 
vibrationsdämpande material som tål slitage mot grövre ytor.

PA6 halvfabrikat framställs både genom extrudering (xt)och genom formgjutning 
(gs), varvid produktsortimentet är särskilt brett. Den gjutna kvaliteten används allt 
mer på grund av dess generellt bättre egenskaper, däribland lättare bearbetning 
då den är mera kortspånig än den extruderade kvaliteten. PA är inte speciellt UV-
beständigt, men detta uppfattas bara som ett problem vid tunna godstjocklekar.

PA efterföljs ofta av ett eller flera tal, så som PA6, PA6.6, PA12 där varje typ har 
sina olika egenskaper avseende styrka och fuktabsorption. Standardtypen PA6 är 
dock den mest använda.

PA finns även i många modifierade typer med tillsatser t.ex. MoS2, glas- eller 
kolfiber. Den framställs också med tillsats av olja – Oilamid eller med ett fast 
smörjmedel -Lubramid/Nylatron, när mycket låg friktion efterfrågas.

PA6 är i sin naturliga färg kännetecknat vid en vit-gulaktig färg, men är också 
vanlig i svart. Enstaka typer och dimensioner finns dock också i andra färger.

Densitet

Kultryckshårdhet

Draghållfasthet

E-modul ISO178

Skårslagseghet ISO179

Fuktupptagning 50% RF

Användningstemperatur

Utvidgningskoefficient

Friktion

Syra (förtunnad)

Alkali

Lösningsmedel

UV ljus

Typisk användning:

+ =  Användarvänligt
- = Ej användarväligt

(  )  = Rekommenderad användning

All data är vägledande




