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Gdzie elektryczność łączy się z motoryzacją 

 
 Specjalnie zaprojektowane tworzywa sztuczne do produkcji 

bezpiecznych i niezawodnych złączy wtykowych wysokiego 

napięcia stosowanych w pojazdach elektrycznych i 

hybrydowych 

 Standardowe rozwiązanie używane przez wielu producentów 

aut: uniwersalne złącza firmy TE Connectivity wytworzone z 

materiału Ultramid® produkowanego przez BASF 

BASF poszerza asortyment tworzyw konstrukcyjnych na potrzeby 
dynamicznie rozwijającego się rynku pojazdów elektrycznych i 
hybrydowych. Specjalnie opracowane materiały Ultramid® i 
Ultradur®, obecnie sprzedawane na całym świecie, są 
wykorzystywane, aby wyposażać wnętrza i zewnętrzne części 
pojazdów w złącza wtykowe wysokiego napięcia o precyzyjnie 
określonych parametrach. Specjalne gatunki poliamidów i tereftalanu 
polibutylenu spełniają wymagania w zakresie ognioodporności, 
trwałości koloru, odporności mechanicznej i izolacji elektrycznej. 
Dzięki temu producenci działający w branży automotive mogą 
zmniejszyć wagę elementów oraz przestrzeń potrzebną do montażu 
akumulatora, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo 
elektromobilności. 

 
Jednym z przykładów takich produktów są złącza dla hybrydowych i 
elektrycznych pojazdów, wytwarzane przez spółkę TE Connectivity, 
Schaffhausen (Szwajcaria) w ścisłej współpracy z BASF na bazie 
różnych gatunków Ultramidu® dla licznych odbiorców w branży 
automotive. „Komponenty wykorzystywane w pojazdach o napędzie 
akumulatorowym są ciągle udoskonalane, a każdy z producentów w 
branży automotive ma specjalne wymagania” – mówi Wolfgang 
Balles, osoba odpowiadająca w spółce TE Connectivity za rozwój 
produktów związanych z pojazdami hybrydowymi i elektrycznymi. 
Franz Janson, szef Platformy Global Resin Material w firmie TE 
dodaje: „Dlatego dla nas, firmy o globalnym zasięgu, bardzo ważna 
jest współpraca z takimi partnerami jak BASF. To dzięki niej możemy 
zapewnić idealne dopasowanie materiału do części. Nie da się inaczej 
produkować bezpiecznych i niezawodnych materiałów dla rynku 
masowego”. 
 
Złącza wtykowe wysokiego napięcia można rozpoznać po ich 
typowym pomarańczowym kolorze (partia kolorów opracowana przez 
BASF Color Solutions). Barwiący się na jasny kolor poliamid BASF 
odznacza się trwałą barwą i odpornością na starzenie termiczne. Kody 
kolorystyczne poszczególnych komponentów mają szczególne 
znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa zwłaszcza we wrażliwym 
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obszarze wysokich napięć: kolor musi być łatwo rozpoznawalny przez 
co najmniej 10 lat. Specjaliści BASF, korzystając z narzędzia do 
przeprowadzania symulacji Ultrasim®, zoptymalizowali blokady 
wtyków. Narzędzie informatyczne Ultrasim® precyzyjnie przewidziało 
zachowanie wtyków w realizacji oraz w trakcie eksploatacji, co 
umożliwiło oszczędność czasu i kosztów. 
 
Dystrybuowane na całym świecie materiały Ultramid® i Ultradur® 
przeszły testy zgodne z bardziej wymagającą normą IEC 62196-1, a 
także próbę rozżarzonego drutu zgodną z IEC 60695-2-11 w 
temperaturze 850°C dla części wyprodukowanych z materiału 
izolacyjnego, łączącego części przewodzące, i w temperaturze 650°C 
dla wszystkich innych części, wytworzonych z materiału izolacyjnego. 
Materiały używane w produkcji złączy wtykowych wysokiego napięcia, 
znajdujących się w pobliżu akumulatorów, są odporne na działanie 
wysokich temperatur oraz środków chłodzących, a w razie 
konieczności wyposaża się je w środki zmniejszające palność. Z 
materiałów tych da się stworzyć części odporne na wypaczanie i 
pełzanie oraz bardzo szczelne. Te, z których produkuje się wtyki 
systemu zasilania, charakteryzują się między innymi szczególną 
trudnopalnością, odpornością na uderzenia i pełzanie, a także 
doskonałymi parametrami izolującymi. Portfolio produktów obejmuje 
także tworzywa sztuczne zawierające bezhalogenowy środek 
zmniejszający palność, zgodne z Dyrektywą RoHS. 
 
O BASF Performance Materials 
Dział BASF Performance Materials gromadzi w jednym miejscu całe know-
how BASF w zakresie innowacyjnych, dostosowanych do różnych potrzeb 
tworzyw sztucznych. Dział jest aktywny na całym świecie w czterech 
głównych sektorach przemysłu – transportowym, budowlanym, zastosowań 
przemysłowych oraz towarów konsumpcyjnych. Posiada rozbudowane 
portfolio produktów i usług, połączone z dogłębną znajomością 
ukierunkowanych użytkowo rozwiązań systemowych. Kluczowymi 
czynnikami wpływającymi na rentowność i rozwój są bliska współpraca z 
klientami oraz koncentracja na rozwiązaniach. Duży potencjał w zakresie 
R&D to podstawa tworzenia innowacyjnych produktów oraz ich nowych 
zastosowań. W 2014 r. BASF Performance Materials osiągnął globalną 
sprzedaż na poziomie EUR 6,5 miliarda. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie: www.performance-materials.basf.com. 
 
O firmie BASF 
W BASF tworzymy chemię i robimy to już od 150 lat. Nasza oferta obejmuje 
wyroby chemiczne, tworzywa sztuczne, ulepszacze, środki ochrony roślin 
oraz ropę naftową i gaz. Jako wiodące przedsiębiorstwo chemiczne łączymy 
sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością 
społeczną. Naszym klientom, którzy reprezentują praktycznie wszystkie 
branże, stwarzamy możliwość zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb 
społeczeństwa za pomocą innowacji i osiągnięć nauki. Nasze produkty i 
rozwiązania zapewniają ciągły dostęp do żywności, przyczyniają się do 
ochrony zasobów naturalnych oraz poprawy jakości życia. Nasz wkład 
najlepiej odzwierciedla przesłanie korporacyjne firmy: Tworzymy chemię dla 
zrównoważonego rozwoju. W 2014 roku firma BASF zatrudniała około 113 
000 pracowników (stan na koniec roku), a jej sprzedaż przekroczyła wartość 
74 mld EUR. Akcje firmy BASF notowane są na giełdach we Frankfurcie 
(BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy 
BASF można znaleźć na stronie internetowej: www.basf.com. 
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