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Typ kondensatora Opis
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C0G/NP0 Standardowe pojemności: 0,5pF-120nF
Tolerancja uzależniona od pojemności w zakresie: +/-0.1pF do 10%
Współczynnik temp +/-30ppm/’C
Zakres temp. pracy -55 do +125’C
Zastosowanie:  Obwody sygnałowe, audio, precyzyjne obwody rezonansowe oraz filtrowanie,  
praca w zakresie dużych częstotliwości

X7R Standardowe pojemności: 100pF - 22uF
Tolerancja standardowa: 10% (występuje również 2% 5% 20%)
Współczynnik temp +/-15%
Zakres temp. pracy -55 do +125’C
Zastosowanie:  Aplikacje nie wymagające dużej precyzji, praca w zakresie dużych częstotliwości

X5R Standardowe pojemności: 100pF - 100uF
Tolerancja standardowa: 10%, 20% (występuje również 5%, +80do-20%)
Współczynnik temp +/-15%
Zakres temp. pracy -55 do +85’C
Zastosowanie:  Aplikacje nie wymagające dużej precyzji, praca w zakresie dużych częstotliwości

Y5V Standardowe pojemności: 1.0nF - 100uF
Tolerancja standardowa: -20% do +80% (występuje również 20%)
Współczynnik temp +55% do -80%
Zakres temp. pracy -30 do +85’C
Zastosowanie:  Ze względu na znaczną tolerancję pojemności można je stosować jedynie  
w niekrytycznych punktach układu (np. filtrowanie zakłóceń zasilania)
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Aluminiowe 
(dielektryk 
ciekły)

Bardzo duże pojemności i wysokie napięcia pracy (do 700V)
Tolerancja standardowa: +/-20% dla 120hz w temp 20’C
Zakres temp. pracy -40 do +85’C lub -55 do 105’C lub (występują również do + 125 / +130 /+150’C)
Czas pracy często uzależniony od obudowy i napięcia (im wyższe tym dłuższy) od 1 do 10 tyś godzin
Duże zróżnicowanie ad impedancji i prądów tętnień (stosunkowo wysoki ESR)

Polimerowe 
(elektrolit stały)

Duże pojemności i wyższe niż w polimerach napięcia pracy dochodzące do 80 V
Tolerancja standardowa: +/-20% dla 120hz w temp 20’C
Zakres temp. pracy -55 do 105’C lub 125’C
Bardzo długi czas życia od 3 do 20 tyś godzin pracy
Bardzo niski ESR oraz impedancja, wysokie prądy tętnień

Hybrydowe 
(dielektryk stały 
z domieszką 
ciekłego)

Duże pojemności i niskie napięcia pracy maksymalnie 35V
Tolerancja standardowa: +/-20% dla 120hz w temp 20’C
Zakres temp. pracy -55 do 105’C lub 125’C
Czas życia 4-5 tyś godzin
Bardzo niski ESR oraz impedancja, wysokie prądy tętnień

Tantalowe 
(dielektryk stały)

Należą również do rodziny kond elektrolitycznych 
Duże pojemności i niskie prądy pracy 2.5V - 50V
Tolerancja standardowa: +/-10% i +/-20%
Zakres temp. pracy -55 do +85’C lub 125’C przy odniżeniu nominalnego nap pracy o min 1/3 wartości
Alternatywa dla kond alu ze względu na stabilną pojemność i mniejszą upływność
Niską impedancja przy niskich częstotliwościach pracy
Bardzo niska odporność na wysokie prądy tętnień
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Poliestrowe
Propylenowe

Standardowe pojemności: 100pF - 10uF
Tolerancja standardowa: +/-10% i +/-20% (zdaża się 5%)
Współczynnik temp +/-2%
Zakres temp. pracy -55 do +85’C (możliwe do 125 przy obniżeniu napięcia nominalnego)
Zastosowanie:  pracują poprawnie przy dużym prądzie, mają dużą wytrzymałość napięciową i relatywnie małą 
pojemność, znikomy prąd upływu, używane w obwodach rezonansowych i układach typu RC

Standardowa tabela pojemności

1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.7 3

3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1

Tabela oznaczania tolerancji kondensatorów

Kod B C D F G J K M Z

Tolerancja ± 0.1pF ± 0.25pF ± 0.5pF ± 1% ± 2% ± 5% ± 10% ± 20% +80%, -20%

Przykład oznaczenia pojemności na kondensatorach:
Oznaczenie: 333K 
Dwa pierwsze znaki: 33 – 33
Trzeci znak: 3 – 000
Czwarty znak: K - ±10%
Odczytana wartość: 33 000 pF ±10%
Tabela oznaczenia tolerancji według EIA

Pierwszy znak oznaczenia Z Y X

Limit dolnej temperatury +10°C –30°C –55°C 

Drugi znak oznaczenia 2 4 5 6 7

Limit górnej temperatury +45°C +65°C +85°C +105°C +125°C 

Trzeci znak oznaczenia A B C D E F P R S T U V

Maksymalna zmiana 
pojemności

±1.0% ±1.5% ±2.2% ±3.3% ±4.7% ±7.5% ±10.0% ±15.0% ±22.0% ±22% ~ 
33%

±22% ~ 
56% 

±22% ~ 
82%

Przykład X5R: od –55°C do +85°C, ±15.0% 

Oznaczenia kondensatorów
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Capacitor type Description
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C0G/NP0 Standard capacities: 0.5pF-120nF
Tolerance depends on capacity in the range: +/- 0.1pF up to 10%
Temp ratio +/- 30ppm / ’C
Working temperature range -55 to + 125’C
Application: Signal and audio circuits, precise resonance circuits and filtering,
high frequency operation

X7R Standard capacities: 100pF - 22uF
Standard tolerance: 10% (also 2% 5% 20%)
Temp ratio +/- 15%
Working temperature range -55 to + 125’C
Application: Applications that do not require high precision, work in the high frequency range

X5R Standard capacities: 100pF - 100uF
Standard tolerance: 10%, 20% (also 5%, + 80 to 20%)
Temp ratio +/- 15%
Working temperature range -55 to + 85’C
Application: Applications that do not require high precision, work in the high frequency range

Y5V Standard capacities: 1.0nF - 100uF
Standard tolerance: -20% to + 80% (also 20%)
Temp ratio + 55% to -80%
Working temp. Range -30 to + 85’C
Application: Due to the large capacity tolerance, they can be used only at non-critical points of the system 
(e.g. power interference filtering)
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Aluminum
(liquid  
dielectric)

Very large capacities and high operating voltages (up to 700V)
Standard tolerance: +/- 20% for 120hz at 20’C
Operating temperature range -40 to + 85’C or -55 to 105’C or (also available up to + 125 / +130 / + 150’C)
Working time often depends on the housing and voltage (the higher the longer) from 1 to 10 thousand hours
Large variation in ad impedance and ripple currents (relatively high ESR)

Polymer
(solid 
electrolyte)

Large capacities and operating voltages higher than in polymers up to 80 V
Standard tolerance: +/- 20% for 120hz at 20’C
Working temperature range -55 to 105’C or 125’C
A very long life of 3 000 to 20 000 hours of work
Very low ESR and impedance, high ripple currents

Hybrid
(solid dielectric 
with liquid 
admixture)

Large capacities and low operating voltages up to 35V
Standard tolerance: +/- 20% for 120hz at 20’C
Working temperature range -55 to 105’C or 125’C
Life time 4-5 thousand hours
Very low ESR and impedance, high ripple currents

Tantalum
(solid dielectric)

They also belong to the family of electrolytes
Large capacities and low operating currents 2.5V - 50V
Standard tolerance: +/- 10% and +/- 20%
Working temp. range -55 to + 85’C or 125’C with a nominal working voltage reduction of at least 1/3 of the value
An alternative to condensate due to its stable capacity and less leakage
Low impedance at low operating frequencies
Very low resistance to high ripple currents
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Polyester
Propylene

Standard capacities: 100pF - 10uF
Standard tolerance: +/- 10% and +/- 20% (5% happens)
Temp ratio +/- 2%
Working temp. range -55 to + 85’C (possible up to 125 at nominal voltage reduction)
Application: they work correctly at high current, have high voltage resistance and relatively

Standard capacity table

1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.7 3

3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1

Capacitor tolerance table

Code B C D F G J K M Z

Tollerance ± 0.1pF ± 0.25pF ± 0.5pF ± 1% ± 2% ± 5% ± 10% ± 20% +80%, -20%

Example of capacitance marking on capacitors:
Designation: 333K
The first two characters: 33 - 33
Third character: 3 - 000
Fourth sign: K - ± 10%
Value read: 33,000 pF ± 10%
Tolerance table according to EIA

The first character of the sign Z Y X

Lower temperature limit +10°C –30°C –55°C

Second character of the sign 2 4 5 6 7

Upper temperature limit +45°C +65°C +85°C +105°C +125°C

Third sign of designation A B C D E F P R S T U V

Maximum capacity change ±1.0% ±1.5% ±2.2% ±3.3% ±4.7% ±7.5% ±10.0% ±15.0% ±22.0% ±22% ~ 
33%

±22% ~ 
56%

±22% ~ 
82%

Example X5R: –55 ° C to + 85 ° C, ± 15.0%

Capacitor designations




