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POLİMER İŞLEME TEKNİKLERİ
Polimerler üretildikten sonra poşet, tek kulla ı lık çatal ıçak vb. gibi plastik eşyalar,
plastik cihaz ve malzemeler, iplik gibi elyaf malzemeler haline getirmek gerekmektedir.
Yani, polimerlerin son kulla ı yerlerine göre çeşitli işle e teknikleri ile işle esi
gerekmektedir. Polimerleri son kulla ı ürünlerine dö üştür ek için kulla ıla bir çok
teknik ulu aktadır. Bu tekniklerden çok kulla ıla azıları aşağıda veril iştir.
1. Ektrüzyon
2. Kalıpla a
• E jeksiyo kalıpla a
• Şişir eyle kalıpla a
• Baskılı kalıpla a
• Dö er kalıpla a
• Vaku kalıpla a
3. Kaplama
• Akışka yatak kapla a
• Elektrostatik püskürt e ile kapla a
4. Elyaf çekme
5. Köpükler
6. Isıl şekille dir e
7. Haddeleme
8. Döküm
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Polimerlerin işle esi es ası da polimerik ürünün özelliklerinin geliştiril esi için
yapıya katıla çeşitli katkı maddeleri vardır. Bu maddeler ve özellikleri aşağıda
veril iştir.
1. Antioksidantlar : Polimerlerin oksidasyonunu önlemek ya da yavaşlat ak için
kulla ıla maddelerdir. Bu maddeler, ya doğruda doğruya oksijeni ağlar yada
plastik reçine ile kararlı bir ürün meydana getirerek oksitlenmeyi önler. Bu
amaçla, Butil hidroksi toluen, fenoller, aromatik aminler ve tuzları, keton vb.
maddeler kulla ıla ilir. Antioksidatlar polimer içinde %0.1-2.5 ora ı da
kulla ıla ilir.
2. Antistatik Ajanlar : Polimerler işle esi sırası da veya kulla ı ları sırası da,
dielektrik özellikleri nedeniyle statik elektrik birikimi olur. Biriken bu elektrik
elektriksel şok, yanma veya patlamaya ve malzeme üzerinde toz, kir vb. ya a ı
maddelerin birikmesine neden olur. Polimerlerdeki bu elektrostatik yüklenmeyi
önlemek için kulla ıla maddelerdir. Örnek: Yağ asitlerinin amonyum tuzları ve
gliserin esterler. Genelde plastiği cinsine ve antistatik maddenin özelliklerine
göre %0.1-2 ora ı da ilave edilirler.
3. Birleştir e Aja ları : Polimerler kulla ılarak yapıla malzemedeki organik ve
anorganik yapılar arası daki uyumu sağla ak için kulla ıla maddelerdir. Örnek:
Silanlar.
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4.Dolgu Maddeleri : Polimerik malzemenin mekanik ve fiziksel özelliklerini geliştir ek
için kulla ıla maddelerdir. Bu maddeler ay ı zamanda malzemeyi ekonomik üretmek
için de kulla ıla ilir. Örnek : Karbon siyahı, CaCO3, Silikatlar (talk, asbest, kaolin, mika,
çeşitli silikatlar), Silisyum dioksit, Çeşitli mineraller, Alüminyum trihidrat, Organik dolgu
maddeleri (odun talaşı, öğütül üş fı dık vb. ka uğu).

5. Isıl Stabilizörler : Polimer malzemenin ısı ile bozunarak özellik değişi i e
uğra ası ı engellenmesi veya yavaşlatıl ası için kulla ıla katkı maddeleridir. Örnek:
Polivinil klorür (PVC) için; kurşu stearat, baryum stearat yada çinko stearat kulla ılır.
Genel a açlı olarak Ba/Cd oktoat ve fenolatlar kulla ılır.
6. Kaydırıcılar : Polimerlerin işle esi es ası da karşılaşıla problemleri ortadan
kaldır ak için kulla ıla maddelerdir. polimerik maddelerin katı ve ergi iş haldeki
akışka lıkları ı kolaylaştıra ve ergi iş polimerin makinelerin değişik yerlerine
yapış ası ı önleyerek, plastiklerin işle esi i kolaylaştırırlar. Örnek: Yağ alkolleri ve
yağ asitlerinin esterleri. Kaydırı ılar genellikle %0.1-3.0 ora ı da ilave edilirler, daha
fazla ilave edilmeleri durumunda hem karışı ısı etkisiyle bozunabilir hem de nihai
ürünün mekanik özelliklerinde azalma olabilir.
7. Kalıp Salıcılar : Kalıpla a ile polimerlerin işle esi de polimer ürünün kalıpta
kolayca ayrıl ası için kulla ıla maddelerdir. Örnek: Vakslar ve silikonlar.
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8. Mikrobiyal Koruyucular: Polimerik malzemeleri mikrobiyal ataklardan korumak
a a ıyla kulla ıla maddelerdir. Örnek : Bazı gü üş ileşikleri.
9. Köpük Yapıcılar : Polimer köpüklerinin eldesinde kulla ıla maddelerdir. Organik
veya inorganik yapıda olabilen bu katkılar, sı aklıkla parçalanarak en az biri gaz
olan ürünlere dö üş ekte ve plastik maddeyi köpürterek gözenekli bir yapı
oluş ası ı sağla aktadır. Daha çok polietilen, polistiren, vinil ve poliüretan gibi
polimerler kulla ılır. Örnek alifatik hidrokar o ları klorlu ileşikleri. Kulla ı
ora ları enjeksiyon ve ekstrüzyonda %0.1-1.0, ası çlı kalıpla ada %5.0-15.0
kadar olabilmektedir.
10. Plastikleştiriciler : Polimerlerin a sı geçiş sı aklığı ı düşürerek yu uşa ası
sağlayarak kırılga lığı ı azaltmak ve kolay işle esi i sağla ak için kulla ıla
maddelerdir. Örnek : Ftalatlar (Dioktil ftalat, DOP yağı), Sebatatlar (Dibütil sebatat),
Klorlu parafinler, Fosfatlar, Epoksi plastikleştiri iler, Alifatik esterler, Polimerik
plastikleştiri iler.
11. Yanma Geciktiriciler: Polimerik malzemenin yanma daya ı ı ı artırı ı katkı
maddeleridir. Malzemenin düşük sı aklılarda tutuş aları ı ve alev oluşsa bile
ilerlemesini önler. Örnek : Klorlu parafinler, trifenil fosfat alev al ayı önleyici
maddelere örnek olarak verilebilir.
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12. Renklendiriciler : Polimerlerden elde edilen ürünlerin renklendirilmesi için kulla ıla
maddelerdir. Ayrı a, polimerik malzemenin görünümüne estetik etki, renklendirme ile
verilir. Bir renklendirici ürün içinde çok iyi dağıl alı ve homojen görünüm vermeli ve
ürünü etkili bir şekilde boyayabilmelidir. Ayrı a, polimer ile uyumlu ol alı, gün ışığı a
daya alı, yıka dığı da ozu a alı ve zehirsiz ol a alıdır. Bu amaçla kulla ıla
renklendiriciler boyalar (opak olanlar) ve pigmentler (saydam olanlar) olmak üzere ikiye
ayrılır. Boyalar kulla ıldıkları da ortamda çözünen türlerdir. Pigmentler ise çözünmeden
ince partikül halinde yapı içinde dağıla türlerdir.
Pigmentler : Organik kay aklı azo ve anilin sı ıfı kimyasal maddelerdir (Diazo :
sarı/turu u, Quinakridon: Kır ızı)
Boyalar : Organik ve inorganik kay aklı olabilirler
Beyaz : Titan dioksit, baryum sülfat, çinko oksit Gü üş : İ e alüminyum tozu,
Sarı :Titan sarısı, krom sarısı, kadmiyum sarısı,
Mavi : Ferri siyanürler, krom yeşili,,
Siyah : Karbon siyahı
Yeşil : Titanlar Kır ızı : Kadmiyum kır ızısı, demir 2 oksit,
Parıltılı : Mika, kurşu karbonat
Renklendirici kulla ı ora ları renklendirici özelliği ve plastik türüne ağlı olsa da
genellikle sıvı renklendiriciler %0.5-1.0, toz halindeki renklendiriciler ise %0.1-0.25
ora ı da polimer karışı ı a ilave edilirler.
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13. UV Stabilizörler : UV etkisiyle zamanla polimerin sol ası ve görünümünün
ozul ası ı önlemek yada azaltmak için ilave edilirler. Bu maddeler, malzeme yapısı ı
etkileyerek çekme daya ı ı ı düş esi e neden olurlar. UV stabilizatörleri, ürünün
kimyasal değişi i e neden olabilecek enerjiyi, ısıya dö üştüre ek şekilde soğurur ve
bu enerjinin dağıl ası ı sağlar. İlave edildiği plastiği çeşidi e ağlı olarak %0.5-2.0
ora ı da kulla ılırlar. Örnek : Aril esterler, tetrametil piperidin, benzoik asit esterleri.
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1. EKSTRÜZYON
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2. KALIPLAMA
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3. KAPLAMA
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4. KÖPÜKLER
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5. DÖKÜM

17

6. HADDELEME
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7. ISIL ŞEKİLLENDİRME

19

7. ELYAFLAR
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