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Ensaio de resistência à tração em
corpo de prova de material polimérico

A área de Ensaios Elétricos e Materiais do Lactec presta serviços, consultoria e suporte à Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em seus laboratórios de alta tensão, compatibilidade eletromagnética, 
compatibilidade dielétrica, condições climáticas e intemperismo artificial, metrologia, luminotécnica, 
ensaios em polímeros e análises térmicas.

O Laboratório de Ensaios em Polímeros e Análises 

Térmicas do Lactec disponibiliza serviços de consulto-

ria e ensaios laboratoriais. Além disso, participa de 

projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em 

novos materiais para atendimento de segmentos como 

a indústria e o setor elétrico.

A infraestrutura do laboratório permite a execução de 

análises térmicas, físico-químicas e mecânicas em 

diversos tipos materiais, com destaque para polímeros 

e elastômeros. Além dos ensaios normalizados, 

também realiza análises de falhas em materiais polimé-

ricos e desenvolve ensaios especiais.

Com equipamentos de última geração constantemente 

calibrados e uma equipe de profissionais capacitados, 

os resultados apresentados por esse laboratório 

possibilitam alto grau de confiabilidade e reprodutibili-

dade nos serviços contratados.



Ensaios mecânicos:

Alongamento a quente;

Compressão;

Deformação permanente por compressão (DPC);

Dureza Shore;

Flexão;

Flexão De Mattia;

Impacto;

Rasgamento;

Tração.

Ensaios térmicos:

Análise termodinâmico-mecânica (DMTA);

Calorimetria exploratória diferencial (DSC):

Determinação de transição vítrea (Tg);

Determinação de temperatura de fusão (Tm);

Determinação de temperatura de oxidação (OOT);

Determinação de tempo de indução oxidativa (OIT);

Índice de fluidez (MFI/MFR);

Temperatura de amolecimento Vicat;

Temperatura de deflexão térmica (HDT);

Termogravimetria (TG):

Determinação de teor de negro de carbono;

Determinação de teor de carga.

Legenda da foto

Outros ensaios:

Absorção de água;

Análise de falhas em polímeros;

Densidade;

Envelhecimento térmico e em óleo isolante;

Inflamabilidade;

Inflamabilidade por fio incandescente;

Microscopia eletrônica de varredura (MEV/EDS);

Microscopia óptica;

Relaxação de tensão em elastômeros;

Resistência à fissuração (Stress Cracking);

Retração ao calor;

Permeabilidade ao vapor de água.

Ensaios Realizados

Capacitação profissional e confiabilidade.
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Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail: comercial@lactec.org.br

Análise térmica simultânea (TG e DSC) em material polimérico

Ensaio de dureza Shore em elastômero


