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I. G î R î S 

î. 1. Sektörün Tamım ve Sınırlanması 

Plastik isleme Sanayii, Uluslararası Standart Sanayi tasnifinin 
Böliira 2-3 imalat sanayii, 39 uncu ana grubu, 399 uncu bölümüne girmektedir. 
Yurdumuzda ekonomik hayatımıza etkisi ise diğer sektörlerle kıyaslandığında 
dikkat çekici ölçüde artan plastik işleme sektörümüzü oluşturan Sanayicile¬ 
rimiz Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Ticaret ve Sanayi Odalarının muhte¬ 
lif sanayi gruplarında yer almaktadır. Diğer bir ifade ile Plastik işleme 
Sanayicileri yurdumuzda Sanayi Odaları ve Ticaret Odalarının yukarıda belir¬ 
tilen sanayi gruplarına kayıtlı bulunmaktadır. Bununla birlikte Ülkemizde 
herhangi bir odaya bağlı bulunmayan çok küçük plastik işleme kaoasiteleri- 
ne sahip sanayicilerde bulunmaktadır. 

Yurdumuzda sayıları takriben 2500 dolayında olduğu tahmin edi¬ 
len elastik işleyen firmadan hammadde olarak ülkemizde sn yaygın bir şekilde 
tüketilen Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE), Polivinilklcrür (PVC), ?oîişti¬ 
ran (PS), Yüksek Yoğunluk Polietilen (YYPt), Polipropilen (PP), PVC Konpo- 
und, plastiklerini kullanan, Petkim Petrokimya A.S. nin 1980 yılı basında 
tahsis amacıyla tüm firmalardan temin ettiği, halen geçerliliğini muhafaza 
eden 2242 adat Firmanın kapasite raporları üzerinden hertürlü gizliliğe u- 
yuîarak yapılan çalışmalar raporumuzun kaynağım ye bir anlamda kapsamım 
oluşturmaktadır. 

Sektörün kullandığı ana hammadde ve yardımcı maddeler, üretim 
teknolojisi ve üretilen ana mallar raporumuzun üretim Teknolojisi bölümü 
içinde çok geniş olarak açıklandığından bu konulara Sektörün Tanımı kıs¬ 
mında ayrıca değinilmesinde bir yarar görülmemektedir. 

.Plastik isleme Sektörünün ürünleri, dayanıklılık, ucuzluk, temiz 
görünümleri, dielektriki karakteristikleri ve hafif olmaları özellikleri ile 
kolay işlenebiliriiklerinden dolayı bir taraftan, kağıt, karton, cam, porse¬ 
len, teneke, kil, çimento, demir, pik, kurşun, deri, kösele, ahşap malzeme , 
yün, pamuk, keten, kendir gibi geleneksel hammaddelerden mamul eşyanın yeri¬ 
ne ikama olurken diğer taraftan ise yeni geliştirilen tüketim alanlarıyla gün¬ 
lük yaşamımıza ve Zirai Sulama, içme Suları, Kanalizasyon, Toprak Islahı, Güb¬ 
re, Turfandacılık, Hayvan Yemleri, Haberleşme, Enerji Dağıtımı, Ulaşım gibi, 
kalkınmakta olan ülkemiz için büyük önem taşıyan proje ve yatırımlara önemli 
ölçüde girmiştir. 

Günümüzde plastik ürünleri, tarımdan dokuma sanayiine, inşaat 
sektöründen taşıt sanayiine değin birçok alanda temel maddeler haline gelmiş¬ 
tir. Diğer taraftan, plastik işleme sektörü, daha yeni gelişmeye başlamasına 
rağmen sağladığı milli gelire net katkı, istihdam olanakları, döviz tasarru¬ 
fu gibi ekonomik ve sosyal imkanlarla milli ekonominin dinamik sektörlerin¬ 
den birisi olmuştur. 
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1.2. Tarihçe 

Plastiklerin meraleketimizdeki kullanımı takriben 1880 yılında 
başlar, 8u tarihe kadar İstanbul'da lületaşından ve kehribardan imal edil¬ 
mekte olan ağızlık, teşbih, nargile ağızlığı, şemsiye ve kalem saplan ve 
muhtelif süs eşyaları ilk olarak 1880 yılında ithal edilen “çubuk galalit" 
den yapılmaya başlanmıştır. Elde edilen mamuller bilhassa Orta Doğu ve Av¬ 
rupa piyasalarında çok rağbet görmüştür. 

1925 yılında levha halindeki plastiklerin (bilhassa galalit- 
kazein formaldehit) ithali ile yine İstanbul'da düğme imal edilmeye başlan¬ 
mıştır. Başlangıçta basit usullerle yapılan düğmelerin daha sonraları kuru¬ 
lan otomatik makinalarla gerek kalite ve gerekse çeşit itibariyle geniş öl¬ 
çüde üretimi temin edilmiştir. 

1930 yıllan plastik işleme sektöründe, eski yıllara nazaran 
kayda değer gelişmelerin izlendiği bir devre olarak hatırlanmalıdır. Nite¬ 
kim bu yıllarda fenol-formaldehit (bakalit) ten mamul elektrik malzemeleri, 
radyo kutulan, sigara tablaları, kahve fincanları gibi plastik ürünlerin 
de imaline başlanılmıştır. 

1939 yılma kadar çubuk, levha ve külçe halindeki plastik ham¬ 
maddelerinin ithalatı yılda takriben 120 tona kadar yükselmişti. Bu yılı 
takibeden îkinci Dünya Harbinin başlaması ile ortaya çıkan ithalat imkansız¬ 
lıkları yüzünden bu miktar bir hayli azalmış ve yeni gelişmeye başlayan 
plastik sanayiimiz bir durgunluk devresine girmiştir. 

Harp süresince devam eden bu durgunluk harpten sonra bilhassa 
1952.yılından itibaren polivinilklorür, polistiren, polietilen, asetat se¬ 
lüloz, selüloit, üre-formeldehit gibi tanınmış plastik hammaddelerinin it¬ 
hali ile canlılık kazanmış ve yeni kurulan işletmelerde, piyasanın bir kı¬ 
sım ihtiyacım karşılayan çeşitli eşya üretimine başlanmıştır. 

Hammaddelerin çeşitliliği yeni tip makinaların ithalini de za¬ 
ruri kılmıştır. Yatırım imkanı müsait olan isletmeler, yeni otomatik enjek¬ 
siyonlu kalıplama makinaları (enjektör), extruder (budinöz), kalender, hid¬ 
rolik presler gibi o tarihlerde bilinen üretim vasıtalarını ithal ederek 
tesislerini teçhiz etmişler ve termoplastik hammadde işleme imkanlarım 
arttırarak üretim çeşitlerini çoğaltmışlardır. Küçük sermayeli tesislerde 
ise tek kademeli operasyonlar ile kolay üretim yapan düşük, kapasiteli el 
enjektörleri ve presler kullamiagelraiştir. Türkiye'de ilk defa yapılan ve 
tatbik sahasına konulan al enjektörleri bir zaruretin neticesi olmuştur. 
Bahis konusu enjektörler, uç kısmı konik ve ince bir deliği olan bir silin¬ 
dir ile (enjeksiyon silindiri) bunun içinde el kuyveti ile tahrik edilen 
bir pistondan ibarettir. Diğer enjektörlerin yatık olmasına karşılık bun¬ 
lar dik vaziyette imal edilmişlerdir. 

Plastik sanayiindeki hızlı gelişme 1965-1971 yılları arasın¬ 
da başlamış ve artan bu ihtiyaçtan dolayı plastik hammaddelerini yerli al¬ 
mak, üretmek üzere Petkim Petrokimya A.S. kurulmuştur. 
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1965-1971 yılları arasında piyasada talebin artmasına paralel o- 
larak yeni çeşitlerin imali için makina yatırımı ile birlikte "kalıp” temi¬ 
nine de önem verilmiştir. İthal malı kalıpların çok pahalı olması karsısın¬ 
da basit şekilli olanların memleket dahilinde yapılmasına teşebbüs edilmiş¬ 
tir. İthal malı emsalleri taklit edilerek yapılan ilk kalıplar ayakkabı, ta¬ 
ban, ökçe ve bazı mutfak esyası kalıpları olmuş, ayrıca budinöz, presler ve 
basit kalıplama ve üfleme makinaîarı da imal edilmeye başlanmıştır. 

Su devre içerisinde iki veya daha ziyade operasyona ihtiyaç gös¬ 
teren eşya üretimine başlanmış ve bunlarda devamlı bir artış kaydedilmiştir. 
3u esyamnbaslıcalarım ayakkabı, ökçe,taban, sun'i deri, yer-duvar ve sof¬ 
ra muşambaları, boru ve bağlantı parçaları, muhtelif fırçalar, filmler, pro¬ 
filler, tarak, fantazi düğme, taka vs. teşkil etmektedir. 

1972-1977 Oçüneü Beş Yıllık Kalkınma Plan döneminde plastik iş¬ 
lene sektöründe ihracaata dönük kapasiteler ile organize modern şirketlerin 
doğduğu ve bu dönemde Yurdumuza ileri teknolojilerin girdiği belirtilebile¬ 
cektir. 1973 sonu ve 1974 yıllarında bütün dünya ülkelerini etkileyen pet¬ 
rol krizi, ülkemiz için hammadde temini açısından çok ciddi bir sorun yarat¬ 
mamış olmakla beraber fıat artışlarının, plastik mamul tüketimini olumsuz 
yönde etkilediği raporumuzun ilerideki bölümlerinde belirlenmektedir. 

Bu dönemde Yurdumuza giren teknolojiler meyamnda, PVC sise 1- 
mali, levha extruzyonu, vakumla şekillendirme, köpük tatbikatları, toz kap¬ 
lama şerit, monofilaman extriizyonu, örgü çuval imali, PP, PVC ve YDPE film 
imali uygulamaları belirtilebilecektir. 

Oçüneü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde plastik isleyen ma- 
kinalarır. yerli imalatında da gelişmeler izlenmiş ye çeşitli atölyelerde, 
çoğu kez gerekli teknik bilgiden yoksun olarak imal edilen ve mevcut bir ma- 
kinamn veya kalıbın kopya edilmesi seklinde yapılan imalat yamsıra, dışa¬ 
rıdan lisans ithal edilerek extruder ve enjeksiyon makinaîarı imalatına 
yönelen firmalar da kurulmuştur. Yerli makina imalatının, makina ithalatım 
önleyici yönde getirdiği sınırlamaların yararları meyamnda, yarattığı bazı 
mahzurlara raporun ilerideki bölümlerinde değinilecektir, Oçüneü Beş Yıllık 
Plan döneminde ayrıca kalıp ve otomatik torba kaynak makinaîarı imalinde de 
kayda değer gelişmeler olmuştur. 

Belirli büyüme süreçlerini tamamlayan plastik isleme sektörün¬ 
deki kuruluşların daha modern işletmeler haline geçme yönündeki yeni yatı¬ 
rım ve tutumları da bu dönem tinde gerçeklesen kayda değer gelişmeler ola¬ 
rak sayılabilecektir. 

Oçüneü Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkın¬ 
ma Planı dönemlerinde tüketilen plastik hammaddelerinin türleri açısından da 
çeşitlenmeler olmuştur. 

özellikle rekabetin arttığı ve plastik ürünler talebinde azal¬ 
manın gözlendiği döviz darboğazı içine girilen 1978 den başlayarak gelenek¬ 
sel plastik türlerini ikame eden türlere doğru bir eğilim gözlenmiştir. 
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3u dönemde, polipropilenin dayanıklı tüketim mallan vectomotiv 
sektöründe yaygın bir şekilde kullanımım sağlayan kopolimer isleme teknikle¬ 
ri geliştirilmiş, keza plastik filmde AYPE yerine YYPE ve PP f1 im imalatı 
yaygınlaşmıştır, özellikle bilgi ve hassas kontrole dayanan PVC isleme tek¬ 
nolojisi, kompound kullanımından polimer kullanımına yönelen bir gelişme 
göstermiştir. Polistiren antisokun enjeksiyon ve ekstrüzyonluk türleri yan¬ 
sıra polipropilen kopolimer, ABS, melamin, fenolik reçineler, alkid reçine¬ 
leri, pol i karbonat'ı takiben poliüretanın plastik işleme sektörümüze tekno¬ 
lojileri ile birlikte girmiştir. 

II. MEVCUT DURUM 

Yurdumuzda plastik isleme sanayii takriben 1955 senesinden sonra ku¬ 
rulmaya başlanmış olup bu sanayi dalı plastiğin yaşayışımıza geniş çapta gi¬ 
rişi dolayısıyla önemli ilerlemeler göstermektedir. Bu sanayi dalında planlı 
bir gelişmenin olmaması buna bağlı olarak özellikle başlangıçta kurulan te¬ 
sislerin küçük kapasiteli, gayri ekonomik tutulmasına sebep olmuştur. Sunun¬ 
la beraber, 3. ve 4. Ses Yıllık Kalkınma Planı döneminde sağlanan teşvikler¬ 
den de yararlanılarak ihracata dönük şekilde büyük kapasiteli ya torunlar 
gerçekleştirilmiştir. Plastik isleme sektörünün mevcut durumu ile i i çil i in¬ 
celememiz bilgi derlemede kaynak bulunamamış olması nedeniyle an çok tüketi¬ 
len plastiklere inhisar ettirilmiştir. Ayrıca diğer mühendislik plastikleri 
hakkında derlenen üretim tüketim değerleri de verilmiştir. 

1. Sektörün Kurulusu ve Sermaye Yapısı 

Plastik Sanayii Sektöründe faaliyette bulunan kuruluşlardan birka¬ 
çı hariç diğerleri özel kuruluşlardır. 

Yurdumuzda plastik mamul imal eden yaklaşık 2500 kuruluş mevcuttur. 

Plastik isleme sektörü ile ilgili olarak Petkfm Arşivinde bulunan 
2242 adet Firmanın 1980 yılı itibariyle geçerli kapasite raporu tetkik edil¬ 
miş ve plastik türlerinde verilen kapasite değerleri iki vıî boyunca talep 
edilen türlerin toplam miktara oram olarak derlenmiştir. 

Bu noktada üzerinde önemle durulmasında yarar görülen bir konuda 
1977 ve müteakip iki Uç yıl içinde plastik sektörünün geçirdiği devredir. 
1977 yılında döviz darboğazı kendisini hissettirmeye başlayınca 1979 sonuna 
kadar tek ithalatçı durumda olan Petkiım hammadde ithalinde zorluklarla kar¬ 
şılaşmış ve dolayısıyla hammadde dağıtımına sınırlar getirmiştir. Enflas- 
yonist ortamda, arz-talep dengesinin çarpıklığının yarttığı ortamda plastik 
isleme sektörü karlılığı artmış ve tahsis alabilmek için pekcok firma kurul¬ 
muş ve kapasite temin etmişlerdir. Bilahare 1980 Mi yıllardan sonra serbest 
piyasa ekonomisine geçişle beraber plastik işleme sektörünün karlılığı düş¬ 
müş, ithal imkanı ihtiyaç sahibi firmalara da tanınmış ve pekcok firma dev¬ 
re dı$ı kalmıştır. Ancak bu firmaların makina parkları diğer firmalara geç¬ 
tiğinden makina parkı ve üretim potansiyelinde bir değişiklik olması mevzu 
bahis değildir. 
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Konuya bu açıdan bakıldığında, gerek makina parkı gerekse tatbikat 
alanlarında mevcut kurulu kapasiteler sektörde halen potansiyel olarak vardır 
ancak kullanım kapasiteleri düşüktür. 

Flaştık sektöründe faaliyette bulunan 2242 adet firmanın, bir ade¬ 
di patentli üç adedi know how'll ve üç adedi lisanslı olarak faaliyette bu¬ 
lunmaktadır. Yabancı sermaye ile kurulmuş firmalar ise doğrudan doğruya plas¬ 
tik isleme sektöründe yatırıra yapmış firmalar olmayıp plastik hammaddelerini 
faaliyet dallarında yardımcı madde olarak tüketmektedirler. Yabancı sermaye¬ 
nin daha ziyade kablo sektöründe konsantre olduğu söylenebilir. 

Kablo sektöründe faaliyette bulunan firmaların toplam sermayeleri 
1.970,000.000,-TL. arasındadır. Boru sektöründe fâaliyette bulunan firmala¬ 
rın sermaye ve ihtiyatlar toplamı 2 milyar TL, ye ulaşmaktadır. Mevcut kapa¬ 
site raporları üzerinde yapılan tetkikte toplam 2242 adet firmanın sermaye 
durumu aşağıda Tablo halinde verilmiştir. 

TABLO : 1 

SERMAYE DURUMU (Milyon TL.) 

Sabit Kıymetler ■> 1 .6./ ) - 
Döner Sermaye 121.604,- 

T0PLAM Sermaye 247.344.-

Tesci11 i Sermaye 51.235 
Yerli Sermaye 51.231 
Yabancı Sermaye 4 

1 

2. Mevcut Kapasite 

tablo (2-7) de Genel Bölgeler itibariyle plastik ürün türlerine 
göre yıllık kurulu kapasiteler, Tablo (8-13) te Şehirler (Genel Bölgeler a- 
ra toplam olarak verilmiştir) itibariyle plastik ürün türlerine göre yıllık 
kurulu kapasiteler (miktar) verilmektedir. Tabloların tetkikinden de görüle¬ 
bileceği gibi plâstik isleme sektörü ağırlıklı olarak Istanbul, İzmir, Adana, 
Bursa, Ankara ve G.Antep şehirlerinde yoğunlaşmıştır. 

Kapasite raporlarından alınan değerler 8 saat/gün çalışma esasına 
göre hazırlanmaktadır. Ancak bu sektördeki teknolojinin tabii bir gereğini 
vurgulamak gerekir. Plastik isleme makinalanmn 24 saat/gün esasına göre 
çalışmasıyla azami verim sağlanabilmektedir. Günün ekonomik koşullarında ise 
ve talep azlığına paraiel olarak kapasite kullanıra oram 8 saat/gün değerine 
dahi.ulaşamamaktadır. 
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TABLO : 2 

AyPE'NlN 
GENEL BÖLGELER İTİBARİYLE YILLIK KURULU 

KAPASİTESİ 
MİKTAR : TON 

GENEL BULGE TOPLAM ADPE 
POL1MER 

FÎLMLÎK F2-12 BRANDA G03-5 ENJEKSİYON 1-203 HOMOJEN KABLO (COMPOUND KABLO 

İSTANBUL BÖLGESİ 155.997 35.800 79.089 37.535 1.829 1.744 

, BURSA BÖLGESİ 7.133 2.679 2.459 856 488 651 

İZMİR BÖLGESİ 43.525 • 18.921 22.817 1.687 50 50 

ESKİŞEHİR BÖLGESİ 17.995 3.835 13.891 269 - -

ANKARA BÖLGESİ 12.797 5.883 5.645 1.269 - -

SAMSUN BÖLGESİ 5.720 1.781 3.591 348 - -

KAYSERİ BÖLGESİ 5.565 1.775 3.323 467 - -

ADANA BÖLGESİ 17.665 4.797 12.465 385 18 -

G.ANTEP BÖLGESİ 9.280 3.791 4.196 1.293 - -

ERZURUM BÖLGESİ 2.181 535 1.646 - - -

GENEL TOPLAM 277.858 79.797 149.122 44.109 2.385 2.445 



TABLO i 3 
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN'ÎN 

GENEL BÖLGELER İTİBARİYLE YILLIK KURULU 
KAPASİTELERİ 

MİKTAR; TON 

GENEL BÖLGE TOPLAM YYPE 
POLÎMER 

ENJEKSİYON FÎLMLÎK MONOELAMAN BORULUK ŞİSÎRMELİK KASALIK 

İSTANBUL BÖLGESİ 51.682 10.462 393 48 1 .013 37.215 1.951 
BURSA BÖLGESİ 3.166 464 436 - 85 2.054 127 

İZMİR BÖLGESİ 11.830 1.943 307 - 279 8.551 750 

ESKİŞEHİR BÖLGESİ 1.636 90 - - - 1.546 -

ANKARA BÖLGESİ • 6.775 257 230 - . .13 6.225 -

SAMSUN BÖLGESİ 8.025 146 - - 291 7.588 -

KAYSERİ BÖLGESİ 4.098 160 - ■- 118 3.820 -

ADANA BÖLGESİ 7.877 454 1.235 - 240 5.491 457 

ü.ANTEP BÖLGESİ 5.528 577 30 - •• 4.921 -

ERZURUM BÖLGESİ 2.016 - - -■ - 2.016 -

GENEL TOPLAM 102.633 14.553 3.281 48 2.039 79.427 3.285 
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TABLO : 4 
PVC'NIN 

GENEL BÖLGELER İTİBARİYLE YILLIK KURULU 
KAPASİTESİ 

MİKTAR : TON 

GENEL BÖLGE TOPLAM PVC 
POL1MER 

RİJID ENJ. 
SİSE LEVHA 

RİJID BORU 
profili 

FLEX EXT, 
FLEX INJ. 

YER KAROSU 
MÜZİK PLAĞI 

PASTA TATBİKATI AKÜ SEPARATÖRO 

ISTAriBUL BÖLGESİ 144.123 7.864 26.813 56.277 5.352 46.258 1.559 

BUKS'A BÖLGESİ 11.959 792 1.343 3.559 3.864 2.401 -

IZMIR BÖLGESİ 21.637 1.216 9.096 11 .189 86 50 -

ESKİŞEHİR BÖL. 8.065 220 3.910 2.409 14 1.512 -

ANKARA BÖLGESİ 1.148 18 7 1.122 - 1 -

SAMSUN BÖLGESİ 4.022 - 381 3.641 - -

KAYSERİ BÖLGESİ 1.484 - - 1.484 - - -

ADANA BÖLGESİ 28.573 1.561 25.140 1.105 - 767 -

g.antep bölgesi 18.236 731 5.908 10.727 - 870 -

ERZURUM BÖLGESİ 210 - - 210 - - -

GENEL TOPLAM 239.457 12.402 72.598 91.723 9.316 51.859 1.559 
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TABLO : 5 
PVC KOMPOUND'UN 

GENEL BÖLGELER İTİBARİYLE YILLIK KURULU 
KAPASİTESİ 

MİKTAR : TON 

GENEL BÖLGE TOPLAM PVC 
KÛMP. 

AYAKKABILIK ŞİŞELtK CONTALIK PLASTİK 
EKSTRÜZYON 

KABLOLUK RÎJ1D 
EXT. 

F1LML1K PLAKLIK 

İSTANBUL BÖLGESİ 7,957 528 1 .519 341 3.765 1.145 103 80 475 

bursa bölgesi Ş52 17 457 48 284 12 34 - -

İZMİR BÖLGESİ 2.078 1.025 48 80 732 192 -

r 
-

ESKİŞEHİR BÖLGESİ 3İ 6 ? - 40 - - - - -

ANKARA BÖLGESİ 440 46 45 - 338 11 - - -

SAMSUN BÖLGESİ 228 197 - 31 - - - - -

KAYSERİ BÖLGESİ 350 10 - - 140 200 * - - -

adana bölgesi 184 120 20 - 30 .14 - - -

g.antep bölgesi 27 27 - - - - - - -

ERZURUM BÖLGESİ 49 - - - 49 - - - -

GENEL TOPLAM 12.431 2.247 2.089 540 5.339 1.574 137 80 475 
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TABLü : 6 
POL î PROP İLEN*İN 

GENEL BÖLGELER İTİBARİYLE YILLIK KURULU 
KAPASİTELERİ 

MİKTAR : TON 

GENEL BÖLGE TOPLAM PP 
POLIMER 

ENJEKSİYON ÖRGO-ÇUVÂL HALATLIK ŞEFFAF FİLM SER 1 TL1K 

İSTANBUL BÖLGESİ 33.280 23.612 5.316 1.279 2.524 549 

•BURSA BÖLGESİ 3.308 1.236 1.817 45 200 10 

İZMİR BÖLGESİ 7.353 780 1.910 4.663 - -

ESKİŞEHİR bölgesi 177 177 - -
- -

ANKARA BÖLGESİ 332 314 - - - 18 

SAMSUN BÖLGESİ 337 215 122 - - -

KAYSERİ BÖLGESİ 722 57 665 - - -

ADANA BÖLGESİ 3.320 1.516 1.586 - 218 -

G.ANTEP BÖLGESİ 1.629 684 792 153 - -

GENEL TOPLAM 50.458 28.591 12.208 6.140 2.942 577 
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TABLO ; 1 
PS1N t N 

GENEL BÖLGELER İTİBARİYLE YILLIK KURULU 
KAPASİTELERİ 

MİKTAR: TON 

GENEL BULGE TOPLAM PS POLIMER A N T ISO K KRİSTAL K 0 P 0 K 

İSTANBUL BULGES! 61.614 37,969 18.686 4.959 

bursa bölgesi 5.220 2.413 1 .295 1 .512 

İZMİR BULGES! 6.865 2.642 2.399 824 

Eskişehir bölgesi 360 340 ' 20 -

ANKARA BULGES! 2.015 1.719 266 30 

SAMSUN BÖLGESİ 431 368 63 

adana bölgesi 225 212 13 -

G.ANTEP BÖLGESİ 174 i 46 28 -

ERZURUM BÖLGESİ 553 - 553 

GENEL TOPLAM 76.457 46.809 
   ..... ... -

22.770 7.878 
  .   ■ 
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TABLO , 8 - 12 I ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN '* 
PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BÖLGE VE İLLERE GÖRE YILLIK KAPASİTE BEYANLARI 

HİKTAR: TON 

ŞEHİR ABI FİLKLİK 

■C 

BRANDA ENJEKSİYON HOMOJEN KABLO KAMIU "ABLO . 

ISTANBUL 32.783.938 75.594.066 37.411.764 1.648.860 1.223.900 

ku CALLI 3.015.600 3.365.950 105.200 180.000 520.000 

SAKARYA 128.700 17.600 

İSTANBUL BÜLGLSI 35.799.538 79.088.716 37.534.564 1.828.860 1 .743.900 

BALIKLS1R 537.000 425.100 118.100 ‘ , - ’ ' 

BURSA 1.626.980 1.270.660 426.900 488.000 651.000 

ÇAîiAkkALL 107.600 106.700 
* 

KIRKLARLL1 6.455 

TLKIRDAĞ 407.250 656.970 305.025 

"BURSA BULGLS1 2.678.830 2.459.430 856.480 488.000 651.000 

AYüIiı 642.560 637.080 



TABLO 1 8 ' _ . _ 
, ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN , 

PLASTİK SEKTÖRÜMÜN BÖLGE VE İLLERE GÖRE YILLIK KAPASİTE BEYANLARI 

' AUITARı TON 

ŞEHİR ADI FİLHLİK BRANDA ENJEKSİYON HOMOJEN KABLO KAHPOUND KABLO 

1Z(ÜR 12.903.856 14.259.664 1 .411.180 

DLU1ZL1 4.533.620 6.574.488 253.347 50.000 50.000 

MANİSA 701.100 1.077.900 22.400 

HUĞLA 140.000 268.000 

İZMİR BÖLGESİ 18.921.136 22.817.132 1 .686.927 50.000 50.000 

AFYÜN 453.000 405.000 50.00) 

ANTALYA 2.825.840 12.431.680 92.00) 

BURDUR 150.000 574.000 

ESKİŞEHİR 172.000' 326.30C 125.903 

İSPARTA . 134.380 ' 

KÜTAHYA 74.300 

UŞAK 100.000 80.000 



■' TABLO t 8 .. 
ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN 

plastik SEirrünllNüN bölge ve İllere göre yillik kapasite beyanlarz 

MİKTARI TON 

ŞEHİR AVI 
p 

FİLMLİK BRANDA ENJEKSİYON HOMOJEN KABLÖ KM POUND KABLO 

£.skI5Ehîr bölgesi 3.835.220 13.891.280 268.900 

AHKARA • 5.356.040 5.498.870 1.229.190 'r 

BULU 367.000 121.000 40.200 

ZONGULDAK 160.320 25.000 

ahkara bölgesi 5.883.360 5.644.870 1.269.390 

AMASYA 80.000 

ÇORUM 46.000 

ORÜU 160.960 141.500 110.000 

RİZE 356.720 563.000 20.000 

.SAMSUN 494.500 2.037.160 ’ 174.600 

TOKAT 87.000 352.000 



TABLO ; g' 
M,ÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN “15- 

PLASTİK SEKTOrUnUN BÖLGE VE İLLERE GÖNE YILLIK KAPASİTE BEYANLARI 

HİKTARt TON 

i Eli İR ADİ FİLHLİK branda ENJEKSİYON HOMOJEN KABLO KAHPOUND KABLO 

TRABZON 682.000 371.500 43.000 

SAlISÜıi BÜLGtSt 1.781.180 3.591.160 347.600 
1 

KAYSLRÎ 750.240 1.571.930 466.893 60.000 

0LVŞLH1R 100.000 

iltûül 1.025.190 1.601.331 
« 

SİVAS 50.000 
■ 

KAVSLK1 6ÜLGE.Sİ 1.775.430 3.323.261 466.893 60.000 

ADANA 1.543.000 2.938.740 170.000 

HATAY 547.000 759.200 37.000 

MKRSJH 2.014.600 6.826.030 52.000 

KONYA 602,200 1.940.720 125.740 18,000 ' 



TABLO ; 8 
ALÇAK YOCtUHLUK POLİETİLEN * 16 - 

I'LASTİK SEKTÖRÜNÜN BÖLGE VE İLLERE GÖRE YILLIK KAPASİTE BEYANLARI 

MİKTAR: TON 

ŞEHİR ABI FİLMLİE BRANDA ENJEKSİYON HOMOJEN KABLO KAMrOUND KABLO 

ADANA. BÖLGESİ 4.796.800 12.464.596 384.740 ıs.onn 

DİYARBAKIR 100.000 371.500 72.400 

LLAZIfi 246.000 696.900 

GAZİANTEP 2.932.734 1.918.220 825.210 

MALATYA 318.660 358.648 66.000 

K.MARAŞ 56.280 538.280 329.000 

MARDİN 50.000 25.600 

URFA 87.000 287.000 

G.ANTEP BÖLGESİ 3.790.674 4.196.148 1.292.610 

BİTLİS 55.000 

ERZİNCAN 130.000 
   ■ 



TABLO 8 
ALÇAK YOĞUNLUK İKİLİ ETİLEN . - 17 * . ■ 

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN DÖLCE VS İLLERE GÖRE YILLIK KAPASİTE BEYANLARI 

MİKTARI TON 

ŞEHİR ADI rlLMLİK BRANDA ENJEKSİYON HOMOJEN KABLO KAHPOUND KABLO 

ERZURUM 430.880 1.205.488 

SIllîT 104.000 57,000 ' 

VAH 199.000 

lrzurum bölgesi 534.880 1.646.488 

GENEL TOPLAM 79,797.048 149.123.181 44.108.104 2.384.860 2.504.900 



TABLO l 9 " 18 " 
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN 

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BÖLGE VE İLLERE GÖRE YILLIK KAPASİTE BEYANLARI 

MİKTAR : TON 

ŞEHİR ADI ENJEKSİYON FİLHLİK MONOFİLAMAN BORULUK ŞİŞİRMEDİK KASALIK 

İSTANBUL 10.262.775 992.575 47.660 979.360 35.594.456 1.951.000 

KOCAELİ . 193.500 12.000 1.082.750 

SAKARYA 6.000 
• 

21.900 537.420 

İSTANBUL BULGES! 10.462.275 992.575 47.660 1.013.260 37.214.626 1,951.000 

BALIKESİR 40.000 436.000 1.430.500 

BURSA 424.109 84.700 503.500 126.600 

TEKİRDAĞ 120.000 ' ■> 

BURSA BULGES! 464.109 436.000 84.700 2.054.000 126.600 

AYDIN 15.000 750.000 

DENİZLİ 268.000 39.000 2,555.490 

İZMİR 1.674.500 292.000 240.000 5.215.960 750.000 



TABLO ! 8 
YÜKSEK YOSUKLUK POLİETİLEN 

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BÖLGE VE İLLERE GÖRE YILLIK KAPASİTE BEYANLARI 

* 19 " 

MİKTAR ı TON 

■■ŞEHİR ADİ ENJEKSİYON FİLHLİK MONOFİLAMAN BORULUK ŞİŞİRMEDİK KASALIK 

IZMIR BULGES! 1.942.500 307.000 279.000 8.551,440 750.000 

ESKİŞEHİR 61.800 591.500 

İSPARTA 28.000 731 .440 

KÜTAHYA 223.000 

ESKİŞEHİR BÖLGESİ 89.800 1.545.940 

ANKARA 257.190 280.000 13.000 5.958.050 

BüLü 265.800 

. ANKARA BÖLGESİ 257.190 280.000 13.000 6.224.850 

AMASYA 31.000 243.300 

ÇORUM 138.000 



TABLO î 9 . - 20 - 
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN 

PLASTİK sektörünün bölge ve İllere göre yillzk kapasite beym/lari 

HİKTAR ı TON 

ŞEHİR ADİ 
■ 

J 

ENJEKSİYON 

~ 

FİLKLÎK KONOFÎLAmN BORULUK ŞÎŞİRMELİK KASALIK 

"     "" 

0RDİ3 

    

. 
663.500 

RİZE 5.000. 440.000 

SAMSUN 60,000 
■ , 

170.000 3.628.380 
_  _   

Si HOP : 574.600 ■ ' .'i 

TOKAT 916.000 

TRABZON 50.000 121.000 984.200 

SAMSUN BULGESÎ 146.000 • 291.000 7.587.980 
    """ "* 

KAYSERİ 160.000 80.700 3.141.550 .. • 

NİĞDE 37.000 140.000 

4-   
SİVAS 538.000 

KAYSERİ BULSLSS 160.000 117.700 ’ 3,819.550 



rr~“  
I TABLO 1 9 

YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN 
PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BÖLGE VE İLLERE GÖRE YILLIK KAPASİTE BEYANLARI 

- 21 -

U İHTAR l YON 

ŞEHİR ADİ ENJEKSİYON EİLMLİK HONOEİLAHAN SORULUK 

i 
şlşlurtLİK KASALIK 

• ADANA 40 .-000 1.000.000 43.000 2.025.460 326.000 

.HATAY 12.240 147.000 589.500 ’ 

HERSİN 131.750 235.000 546.600 131.000 

KONYA 269.600 50.400 2.329.520 

ADANA BÖLGESİ 453.590 1.235,000 240.400 5.491,080 457.000 

i 

1 

İlYARBAKIR 47.000 754.330 

ELAZIĞ 577.800 

GAZİANTEP 386.969 
_ .. r. 

30.000 1.467.200 

MALATYA 190.000 

K.MARAŞ 143.000 1.525.200 

URFA 406.000 

G.ANTEP BÖLGESİ 576.969 30.000 4.920.500 







TABLO t 10 

i-
S 

i ■ ‘ MİKTAR: TOH 
i      ,   — -  .. .. ,,  , ı - - ı,   .... —            

s LU İR A Ut 
ş 0 s r A it S 1 Y 0 II KOPOLİr.ER EMÜLSİYON 

S 11/59 S 2 7/P. S 29/64 5 39/71 M-13 T 34/74 P 38/74 P 36/74 

İZMİR • 1.216.000 9.096.30C 5.299.597 1.985.40C 86.000 50.000 

İZMİR BÖLGESİ 1.216.000 9.096.30C 7.135.397 4.052.60C 86.000 . 50.000 

AFYul 16.800 161.800 

AhTÂLYA 123.900 1.008.900 14.000 

BURDUR 219.600 3.910.000 527.000 357.000 

İSPARTA 83.000 130.000 

UŞAK .   ,<.,.'3   

ESKİŞEHİR BÖLGESİ 219.600 3.910.000 750.700 1.557.700 14.000 
 _ 

ANKARA 17.600 6.700 354.048 86,200 500    520  _  

BOLU 134.0ÛC 200.00( 

ZONGULDAK 258.000 90.000 
-

- 24 
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PLASTİK SEKTÖRÜlVN BÖLGE VE İLLERE GÖRE YILLIK KAPASİTE BEYANLARI 



TAiiLO (10 - 25 -
rye 

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN DÖLCE VE İLLERE GÖRE YILLIK KAPASİTE BEYANLARI 

MİKTAR: TOK 

ŞU1İR ADİ 
s Uspa us t ron KOPOLÎl'.ER EMlİLSl YOU 

S 1.1/59 S 27 /R S 29/64 S 39/71 KA-13 P 3-1/74 P 38/74 P 36/74 

All KARA BÖLGESİ 17.600 6.700 746.048 376.200 500 500 

7 

AMASYA 145.000 186.10C 

CORUM 100.000 100.000 

SAMSUN 
c 

380.500 871.000 1.268.800 

TÜKAT 223.700 212.300 

TRABZON 245.600 289.000 

SAMSUN BÖLGESİ 380.500 1.585.300 2.056.200 

KAYSERİ 442.500 650.000 

NEVŞEHİR 195.000 195.500 

KAYSERİ BÖLGESİ 637.500 845.500 

, •» 



TABLO l 10 

. P V C . 

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BÖLGE VE İLLERE GÖRE YILLIK KAPASİTE BEYANLARI 

- 26 -

MİKTARTOW 

ŞEHİR AVI 
S Vs,PANSİYON KGPOLÎHER EMÜLSİYON 

S 13/59 S 27/R 5 29/64 S 39/73 KA-13 T 34/74 P 38/74 P 36/74 

AbAıiA . 1.561.000 25.003.800 209.800 116.B00 767.000 

HATAY 252.180 320.000 

MLRSlil 21.200 21.200 

kUNYA 136.080 79.100 34.600 

ADARA BÖLGLSl 1.561.000 25.139.880 562.280 542.600 767.000 -

DİYARBAKIR 45.000 45.000 

ELAZIĞ 731.000 5.908.000 

GAZİAHTEP 5.288.669 5.235 822 331.000 539.000 

MALATYA 27.200 24,500 

URFA 61.100 

G.AHTEP BÖLGESİ 731.000 5.908.000 5.421 .^69 5.305.322 
• 

331.000 539.000 

' 

• 



TABLO t IQ 
P V C 

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BÖLGE VE İLLERE GÖRE YILLIK KAPAMIŞ BEYANLARI 

- 27 -

MİKTARI TON 

ŞEHİR ADI 
SÜSPANSİYON KOPOLÎIKF. EMÜLSİYON 

S 23/19 S 27/R S 29/64 S 39/71 KA-13 P 34 774 P 38/74 P 36/74 

ERZluCAH ’ 105.000 105.000 

ERZURUM BÖLGESİ 105.000 105.000 
I 

GEıiEl TOPLAM 12.401.638 72.597.620 53.322.266 38.399.227 9.316.000 6.622.444 45.238.223 1.558.500 

' 

! .... .... 



TABLO , 11 _ 28 -
PVC KOHFO’.'KD 

plastîk sektÖrVlVi; bUlge ve İllere.göre dağ il im 

MİKTAR: TOR 

ŞEHİR ADI 
Al 

AYAKKABILIK 

SE , 
ŞİŞELİK 

rr-ss 
COt.TALir. 

PE-3C1 
l'JkBLOLl’K 

Kİ E 
KA3LOLUK 

RE 
RİJİb EKS 

SF 
FİLM 

HP 
rLAKLİK 

İSTANBUL 528.336 1.518.800 340.500 3.766.469 1 .144.640 103.000 80.000. 474.640 

İSTANBUL BÖLGESİ 528.336 1.518.800 340.500 3.766.469 1.144.640 103.000 30.000 474.640 

BURSA 17.000 15.000 5.000 284.000 11.920 34.000 

TEKİRDAĞ 442.000 43.000 
i ' 

BURSA BÖLGESİ 17.000 457.000 48.000 284.000 11.920 34.000 

AYDIN 336.000 

DENİZLİ 436.200 47.700 563.000 177.200 

İZMİR 254.000 80.000 168.500 15.000 

İZMİR BÖLGESİ 1.026.200 47.700 80.000 731.500 192.200 

AFYON 36.500 40.000 





“^‘■,11 .30- 
PVC 1COMPOUND 

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BÖLGE VE İLLERE GÖRE DAĞILIMI 

MİKTARI TON 

ŞERİF ADI AYAKKABILIK 
SE 

ŞİŞELİK 
PE-98 
CONTALIN 

PE-101 

KABLOLUN 
NIE 

KABLOLUN 
RE 
RİJİD EKS 

sr 
FİLM 

MP 

PLANLIN 

ADANA 30.000 

HATAY 120.000 20.000 

KONYA 13.800 

ADANA BÖLGESİ 120.000 20.000 30.000 13.800 

MALATYA 27.000 s 

G.ANTEP BÖLGESİ 27.000 

ERZİNCAN 49.000 

ERZURUM BÖLGESİ 49;000 

• 

C 

GENEL TOPLAM 2.246.836 2.088,700 539,000; 5.338.869 1.573.560 137.000 80.000 474.640 . 



tablo ,12 r o l 1 r ro r 1 l e h - 31 -
PlAS TİK SEKTÖRÜNÜN DÖLCE VE İLLERE CÜltK ŞILLIK KAPASİTE BEYANLARI 

RÎKTAR ! 1 ■ON 

ŞEHİR AD2 enjeksiyon liliCV - Çl/l'AL ÜALA'.LIK ~ErmF rîL.-t ŞEHİTLİK 

İSTANBUL 23.540.355 4.508.810 1.116.300 2.523.523 548.580 

K0CALL1 43.200 807.380 162.380 

SAKARYA 28.800 

İSTANBUL BÖLGESİ 23.612.355 5.316.190 1 .279.180 2.523.523 548.580 

BALIKESİR 30.000 1.600.000 

BURSA 678.450 216.500 64.800 200.000 

TEKİRDAĞ 528.000 10.000 

BURSA BÖLGESİ- 1.236.450 1.816.500 64.800 200.000 10.000 

AYDIN 61.560 61.560 

DENİZLİ 17.000 798.100 4.414.460 

İZMİR 727.900 320.000 187.000 



TABLO î 12 POLİP ROPİLEN _ ^ _ 
PLASTİK SEKTÖRUnOM&ÖLGE VE İLLERE GÜRE YILLIK KAPASİTE BEYANLARI 

MİKTAR l TON 

ŞERİR ADI ENJEKSİYON OrgU - çuval 1IALATL1K ŞEFFAF FİLM ŞERİTLİM 

MAill.SA 35.000 730.560 

İZMİR BÖLGESİ 779.900 1.910.220 4.663.020 

AF YUH 145.000 
vf*' 

ESKİŞEHİR 32.400 

ESKİŞEHİR BÖLGESİ ' 177.400 

Aıi KARA 249.400 13.000 

BOLU 65.000 5.000 

ANKARA BÖLGESİ 314.400 18.000 

AMASYA 31.000 

SAMSUN 171.000 



TABLÖ : 12 POLİPROPİLEN -33- 
PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BÖLGE VE İLLERE GÖRE YILLIK KAPASİTE BEYANLARI 

MİKTAR 1 TON 

ŞEHİR ADI ENJEKSİYON ÖRGÜ - ÇUVAL UALATL1K ŞEFFAF FİLM ŞERİTLİM 

TRABZON ^13.000 122.000 

SAMSUN BÖLGESİ 215.000 122.000 

I 

KAYSERİ 57.000 664.800 

KAYSERİ BÖLGESİ 57.000 664.800 

■ 

ADANA 1.252.900 1.358.000 

MERSİN 98.000 227.800 217.500 

KONYA 164.600 

ADANA BÖLGESİ 1.515.500 1.585.800 217.500 

GAZİANTEP 403.963 792.300 153,000 

K.HARAS 280.100 



TABLO ,12 POL 1 PRO P i L E N . 3< . 
PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BÖLGE VE İLLERE GÖRE YILLIK KAPASİTE BEYANLARI 

MİKTAR l TON 

ŞEHİR ABI ENJEKSİYON ÖRGÜ - ÇUVAL it AT APLİK ŞEFFAF FİLM ŞERİTLİN 

G.AltJEP BÖLGESİ 684.063 792.300 153.000 

GENEL TOPLAM 28.592.068 12.207.810 6.160.000 2.941.023 576.580 

, 

1 



TABLO i ]3 » 35 .. 
POLİSTİK E H' 

., PLASTİK SEKTÖRÜNÜM BÖLGE VE İLLERE GÖRE YILLIK KAPASİTE BEYANLARI 

MİKTAR 1 TON 

ŞEHİR ADI A NT t Ş 0 K KRİSTAL k a p v k 

İSTANBUL 37.789.470 18.552.777 4.959.400 

KUCAELİ 104.360 104.000 

SAKARYA # 7.5.000 29.000 

İSTANBUL BÖLGESİ 37.968.830 , 18.685.777 4.959.400 

BALIKESİR ■ 69.610 65..OC0 

BURSA 114.742 245.100 

TEKİRDAĞ 2.229.000 985,000 1.512 i 000 

BURSA BÖLGESİ 2.413.352 1.295.100 1.512.000 

V 

DENİZLİ. 35.000 10.000 

İZMİR 2.807.416 2.388.600 . 824.000 

İZMİR BÖLGESİ 2.842.416 2.398,600 824.000 



TABLO ı 13 - 36 - 
PCI İSTİR,** 

PlASTtK SSKTÖRÜJfü'M BÖLGS Wf tZZXRS CÜF.K 1fILLZS KABASİTM B8TAMZMU 

MİKTAR i TOM 

ŞSHİR AVI J * î î | 0 î x x i s r a z KÖPÜK 

AFYtIN 279.044 
• 

ESKİŞEHİR 61.100 20.000 

ESKİŞEHİR BÖLGESİ 340.144 20,000 
- * - ' 

ANKARA 1.719.000 265.300 30.000 

ANKARA BÖLGESİ 1.713.000 266.300 30.000 

■v 

AMASYA 7.000 8.500 

URDU 139.000 40,000 

RİZE 10.000 4.600 ■ ■> 

SAMSUN 153.000 5.000 

TRABZON 59.000 5.052 

SAMSUN BÖLGESİ 368.000 63.152 



TABLO ı 13 - 37 - 
POLİSTİRKK 

PLASTİK SIKTÖRÜKÜK BÖLGM VI İLLİSİ GÖM YILLIK KAPASI Tl KIYASLARI 

MİKTARI TOK 

SİKİR ABI A K T İ Ş 0 K KRİSTAL KÖPÜK 

ADANA 186.000 10.000 
"N 

KONYA 25.800 2,500 

ADANA BÖLGESİ 211.800 12.500 

DİYARBAKIR 46.000 

GAZİANTEP 20.000 

K.MARAS 79.700 27.700 

G.ANTEP BDLGES1 145.700 27.700 

ERZURUM 553.000 

ERZURUM BÖLGESİ ' 553.000 

• 

GENEL TOPLAM 46.009.242 22.769.129 7.078.400 
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Kapasite raporlarında belirtilen kapasiteler mamul maddelere güre 
değil yukarıda da işaret edildiği gibi tüketilen has madde türlerine gör# ve
rilmektedir. Ancak hammadde türlerine göre verilmiş kapasiteler sanayicinin 
alacağı tahsiste bir kıstas olduğundan gerek duyulması halinde Sanayici rapo
runda belirtilen herhangi bir tiir plastik ham maddesi yerine kısmen veya ta
mamen, kapasite raporunda bulunmayan diğer bir tür plastik hammaddesini de
ğiştirecek şekilde istediği düzeltmeyi yaptırabilmektedir. 

Bu nedenle raporumuzda mevcut kapasiteler mamul cinslerine gör# 
verilememektedir. Tablo 14'de incelenen 2242 adet Firmanın faaliyet göster
dikleri çeşitli tatbikat sahaları itibariyle toplam kapasiteleri bulundukla
rı şehirlere göre verilmektedir. 

Ayrıca, Tablo 15-201 de Gene! Bölgeler itibariyle plastik ürünle
rinin tatbikat sahalarına göre sektörde faaliyette bulunan Finaajarın adedi-
de verilmektedir. 

Plastik Sektöründe faaliyette bulunan kuruluşlardan kapasite rapo
ru incelenen 2242'sinln ana makina olarak kullandığı nakina çasitİsri ve sa
yıları Tablo 21'de verilmektedir. 



TABLO t 14 MÜŞTERİLERİN BÖLGE VE İLLERE GÖRE YILLIK HAKİM KAPASİTESİ DAĞILIMI 
- 39 -

BİRİM (TON) 

1 ŞEHİR ABI INJEKSIYON EKSTRUSYON KALENDERLEME 
ROTASYONAL 
KAL. SISÎRME 

DÖKME 
KAL. 

BASINÇLI 
KAL. 

İSTANBUL 107.665.160 217.960.257 59.649.680 2.551.240 50.759.264 907.000 429.000 

KOCAELİ 2.323.260 14.264.060 1.292.600 1.444.760 160.000 ’ 

SAKARYA 157.600 43.700 657.420 

İSTANBUL BÖLGESİ 110.146.020 232.268.017 60.942.280 2.551.240 52.861.444 1.067.000 429.000 

BALIKESİR 468.310 4.500.800 15.490.000 1.660.400 

BURSA 1.808.585 13.155.990 3.685.000 794.560 

ÇANAKKALE 214.300 

KIRKLARELİ 6.500 315.000 

TEKİRDAĞ 2.370.600 3.433.500 153.700 

BURSA BÖLGESİ 4.653.995 21.619.590 19.175.000' 
■ 

2.608.660 

AYDIN 1.006.000 1.289.720 879.000 

DENİZLİ 667.387 22.351.820 3.081.000 









mbus s 14 
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*1  

Şea îR ADZ ÎNJEKSÎYûN I EKSTRUSYON 1 KALENDERLEME ROTASYONAL 
KAL. 

1 DÖKME 
$î$ir« f sat. BASINÇLI 

LİSL  

tLAZIĞ Tsa.öoo I 7.101.400 770.300 

• GAZİANTEP 3.452,122 13.494,139 ! 1.941.000 
MALATYA I5S.80Ü 3-3.500 

K, HA RA 5 S25.600 j 347.760 1.776,2:00 

MARDİN 75.6QQ . 

URFA 461.00Û . 406.000 

GAZİANTEP BÖLGESİ 5.491,922 28.931.363 5.707j. 300 
BİTLİS 

■ 
■ 

219.0-00 

ERZİNCAN 348.500 523.000 

ERZURUM î.353.000 
• 

1.145.000 
SI«T İfil.SOO 

VAN 1 3Î7.ÖOO 479.600 



f"     
MÜŞTERİLERİM BÖLGE VS İLLERE GÖRE YILLIK .HA KÎ m KAPASİTESİ BAĞILIMI 

...sIhIm imi 
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V 
ŞüMÎM MET 2NJEKSİY0M EKSTRUSYON KALENDER!., EME 

ROTASYONAL 
KAL. SÎ5İRME 

! dökme 
KAL. 

BASINÇLI 
KAL. 

ERZURUM BÖLGESİ 2.179.500 2,366.600 

ĞENEL TOPLAM 145.571.509 461,578.197 30.585,380 2.551.240 105.176.444 1.190.000 4?4.nnn 
• 

' 

1 
  I ! 



TABLO i 14 
MÜŞTERİLERİN » ta ve İLLERE GÜRE YILLJ.K MAKİtlA KAPASİTESİ DARILIMI 

45 -

ŞEHİR ADI SUNİ DERİ TERMOFOR-
MİNG LAH1HASY0N METAL 

KAPLAMA KÖPOK 

İSTANBUL 4ff.656.709 4.122.20ü 3.500.100 972.200 4.232.200 

KOCAELİ 1.070.000 

İSTANBUL BÖLGESİ 46.656.709 4.122.200 4.670.100 972.200 4.232.200 

BALIKESİR 788.000 

BUKSA 52.000 1.436.000 

TEKİRDAĞ 465,000 , 305.800 2.025 1.512.000 

BURSA BÖLGESİ 788.000 465.000 357.800 1.438,025 1.512.000 
   

-

İZMİR 1,326.000 1.084.500 39.200 1.923.000 
. 

İZMİR BÖLGESİ 1.326.000 î.084.500 39,200 1.923.000 

AF YÜN 196.044 

USAK 2.521.000 • 

ESKİŞEHİR BÖLGESİ 2.521.000 196.044 



TABLO t 14 MÜŞTERİLERİN BÖLGE VE İLLERE GÖRE YILLIK MAKltlA KAPASİTESİ DAĞILIMI ^ 
BİRİM (TON) 

ŞEHİR ADI SUN! DERİ 
TERMOFOR-
MIHG LAMI HASYON 

METAL 
KAPLAMA KÜPOK 

ANKARA 1.265.000 270.000 91.000 150.000 

ANKARA BULGES! 1.265.000 270.000 91.000 ısn.nnn 

AuAıiA 
. 767.000 

adana bölgesi 767.000 

GAZİANTEP 661.000 

uazİaniep bölgesi 661.000 

ERZURUM 553.000 
• 

lrzurum. bölgesi 553.000 

. GENEL toplam 50.626.709 7.374.244 7.149.400 2.540.425 8.370 i 200 



TABLO : 15 
ADPE TÜKETEN FİRMALARIN 

GENEL BÖLGELER İTİBARÎYLE ADEDİ 
bîrim •. adet 

GENEL BÖLGELER TOPLAM ADET FİL İMLİK BRANDA ENJEKSİYON HOM.KABLO KOMPOUND KABLO 

İSTANBUL BÖLGESİ 1.544 229 511 761 27 16 
BURSA BÖLGESİ 79 21 28 28 1 1 

İZMİR BÖLGESİ 334 111 164 57 1 1 

ESKİŞEHİR BÖLGESİ 52 20 27 5 - -

ANKARA BÖLGESİ 116 33 47 36 - -

SAMSUN BÖLGESİ 57 15 31 11 - -

KAYSERİ BÖLGESİ 45 11 26 7 - 1 

ADANA BÖLGESİ 88 25 50 12 1 -

G.ANTEP BÖLGESİ 99 34 43 22 - -

ERZURUM BÖLGESİ 21 6 15 - - -

GENEL TOPLAM 2.435 505 942 939 30 19 



TABLO : 16 
YYPE TÜKETEN FİRMALARIN 

GENEL BÖLGELER İTİBARÎYLE ADEDİ 
BİRİM : ADET 

GENEL BÖLGELER TOPLAM ADET ENJEKSİYON FÎLML1K M0N0F1LAMAN BORULUK Ş1Ş1RMELİK KASALIK 

İSTANBUL BÖLGESİ 771 454 11 2 13 283 8 

BURSA BÖLGESİ 34 19 1 - 1 12 1 

İZMİR BÖLGESİ 84 34 4 - 5 40 1 

ESKİŞEHİR BÖLGESİ ' 14 4 - - - 10 -

ANKARA BÖLGESİ 49 16 1 - 1 31 -

SAMSUN BÖLGESİ 39 6 - - 3 30 ' -

KAYSERİ BÖLGESİ 25 5 - - ■ 2 18 -

ADANA BÖLGESİ 44 11 2 - 3 26 1 
G.ANTEP BÖLGESİ 36 16 1 - - .19 -

ERZURUM BÖLGESİ 10 - - - - 10 -

GENEL TOPLAM 1,106 565 20 2 28 479 12 



TABLO : 17 
PVC TÜKETEN FİRMALARIN 

GENEL BÖLGELER İTİBARÎYLE ADEÛÎ 
BİRÎM : ADET 

GENEL BÖLGELER TOPLAM 
ADET 

SÜSPANSİYON KÛPÛLÎMER E M 0 L S 1 Y 0 IILAR 

S 23/59 S 27/R S 29/54 S 39/71 KA-13 P 34 P 38 P 36 

İSTANBUL BÖLGESİ 700 67 72 250 198 41 12 53 7 

BURSA BÖLGESİ 52 4 4 17 16 3 1 7 - ■ 

İZMİR BÖLGESİ 73 2 4 35 30 1 - 1 -■ 

ESKİŞEHİR BÖLGESİ 17 1 2 6 6 ' 1 ' - V 1 -

ANKARA BÖLGESİ 21 2 1 9 7 1 1 -

SAMSUN BÖLGESİ 27 - 2 13 12 - -

KAYSERİ BÖLGESİ 8 - 4 4 - - - -

ADANA BÖLGESİ 25 1 4 10 9 - - 1 -

G.ANTEP BÖLGESİ 131 1 1 64 62 - 1 2 -

ERZURUM BÖLGESİ 2 - - 1 1 - - * 

GENEL TOPLAM 1056 78 90 409 345 46 15 66 7 



TABLO : 18 
PVC (COMPOUND TÜKETEN FİRMALARIN 
GENEL BÖLGELER İTİBARİYLE ADED! 

BİRÎM : ADET 

GENEL BÖLGE TOPLAM 
ADET 

AYAKKABILIK 
■ 

ŞİŞELİK CONTALIK PLASTİK 
EKSTRQZYON 

KABLOLUK P.İJÎD EKS. FSLMLİK PLAKLIK 

İSTANBUL BÖLGESİ 126 ,, 

i 0 16 11 57 20 1 1 4 

BURSA BÖLGESİ 13 3 2 2 7 1 1 - -

İZMİR BÖLGESİ 18 6 1 1 6 4 - - -

ESKİŞEHİR BÖLGESİ 3 2 - 1 -
- - - -

ANKARA BÖLGESİ 9 1 2 - 5 1 - - -

SAMSUN BÖLGESİ 2 1 - 1 - - - - -

KAYSERİ BÖLGESİ 3 1 - _ 1 1 - -

ADANA BÖLGESİ A 1 1 - 1 1 - - -

G.ANTEP BÖLGESİ 1 1 - - - - - - -

ERZURUM BÖLGESİ 1 - - - 1 - - - -

GENEL TOPLAM 133 32 22 16 78 28 2 1 4 



TABLO : 19 
PP TÜKETEN FİRMALARIN 

GENEL BÖLGELER İTİBARİYLE ADEDİ 
BİRİM : ADET 

GENEL BÖLGELER TOPLAM ADET 
. ....... 

ENJEKSİYON ORGO-CUVAL KALATLIK ŞEFFAF FİLM SER1TL1K 

İSTANBUL BDLGESt 617 546 3ü 16 19 6 

BURSA BÖLGESİ 30 24 3 1 1 1 

İZMİR BÖLGESİ 68 28 10 30 - -

ESKİŞEHİR BDLGESt 5 5 - - - -

ANKARA BÖLGESİ 16 14 - - - 2 

SAMSUN BÖLGESİ 5 4 1 - - -

kayseri bölgesi 5 3 2 - - -

ADANA BÖLGESİ 11 7 3 - 1 -

G.ANTEP BÖLGESİ 19 16 2 1 “ 

GENEL TOPLAM 776 647 51 48 21 9 



TABLO : 20 

PS TÜKETEN FİRMALARIM 
GENEL BÖLGELER İTİBARİYLE ADEDİ 

SSRÎM : ADET 

GENEL BÖLGELER TOPLAM ADET ANTÎSOK KRİSTAL KONİ 

İSTANBUL BÖLGESİ 1,374 718 644 12 

BURSA BÖLGESİ 26 14 , " 1 

İZMİR BÖLGESİ 78 38 38 2 

ESKİŞEHİR BÖLGESİ S 7 1 m 

ANKARA BÖLGESİ 4İ 23 17 1 
SAMSUN BÖLGESİ İ5 9 S -

ADANA BÖLGESİ S 3 2 -

G.ANTEP BÖLGESİ 6 5 1 
ERZUBUM BÖLGESİ - • -

GENEL TOPLAM i . 554 817 720 17 
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TABİ0:21 PLASTİK SEKTÜRO HAKINA PARKI (Adet) 

Hskina Çeşidi Yerli ithal Toplam 

Enjeksiyon 2755 509 3264 

Ekstrader 3184 399 3583 

Mixer 325 36 361 

Pres 1 er 740 74 814 

Kal ender 48 11 59 

Spreader 44 8 52 

Diğerleri 52 2 54 

TOP AM 7143 1039 8187 

3.1. Oretlffl Yöntemi ve Teknolojisi 

Plastiklerin şekillenmesinde kullanılan teknolojileri açıklama¬ 
dan önce kısaca kimyasal yapılarım ve sınıflandırılmalarım açıklamakta ya¬ 
rar görmekteyiz. 

Atomların zincir halkaları gibi birbirine ballandığı büyük mo¬ 
lekül yapılı santetik maddelere plastik adı verilir. 

Plastiğin teşekkülünde birçok atomlar bir araya gelerek molekül¬ 
leri meydana getirir. Her atom birleşme değeri ile yanındaki atoma bağlanır. 
8u yapı bîr zincire benzetilebilir, Plastikler, polimerization, polyconden- 
sation, polyyaddition veya tabü imalatların modifikasyonu yoluyla elde a- 
dllirler,/Birçok plastikler esas maddeyi teşkil eden “reçine" ile belirle¬ 
nir. Bunlar saf polimeri erdir. Reçineler doğrudan nihai ürün imalinde kulla¬ 
nılabildiği gibi, yapılacak nihai ürünün cinsine bağlı olarak bünyesine bir 
cok katkı maddeleri,alarakda şekillendirilebilirler. Plastiğin kullanılış 
maksadım önemli derecede etkileyen bu katkı maddelerini su sakilde sınıf¬ 
landı rabi liriz. 

3.1.1. Katkı Haddeleri 

Dolgu ve güçlendirme maddeleri 
Stabilizatörler 
Plastiazerler 
Renklendiriciler 
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Lubricants 
Katalizler 
Antistatik katkılar 
Ate? koruyucular 
Köpür tiicUl er 

Katkı maddelerini yukarıdaki şekilde gruplamanın yanışı¬ 
na plastikleride dört grup halinde toplamak mümkündür. Plastik isleme tekno¬ 
lojisine geçmeden evvel polimerleri daha yakından tek tek ve kısaca tanıt¬ 
makta yarar vardır. Bunun için ikinci bölümümüzde, plastiklerin gruplanma¬ 
sını üçüncü bölümde ise Plastik Tatbikatlarını inceleyeceğiz. 

3.1.2. Plastikler 

3.1.2.1. Termoplastikler 

- Polietilen 
- Lineer Alçak Yoğunluk Polietilen 
■ Yüksek Molekül Ağırlıklı Polietilen 
- Klorlandırılmış polietilen 
= Polivinil ve vinil kopolimarlerl 
- Polisti ren 
= Polipropllen 
- Termoplastik poliamid 
- Poliamid-1m1d 
- Sulfon Polimerleri 
- Polimetil Penten 
- Penilen Oksit kökenli reçine 
- Epoksi 
- Asetal Homopolimeri 
- Asetal Kopolimeri 
- Polikarbonat 
- Termoplastik Poliester (Polietilen Tereftalat) 
- Termoplastik Kopoliester 
- Polibutilen 
- Poliüretan 
- Selülozikler 
- Stiren Akrılonitril 
- A B S 
- Poliarilat 
- Naylon 
- Nitril Reçine 
- PoHfenilen Sulfid 
- Termoplastik Elastomerler 
- Alil 

3.1.2.2. Termoelastik Plastikler 
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3.1.2.3. Siido Termoplastikler 

- Floro Plastikler 
- îyonomer 

3.1.2.4. Termoset Plastikler 

- Alkid 
- Si 1 i kon 
- Amino 
- Termoset Pol insi d 
- Furan 

- Doymamış Poli ester 
- Fenolikler 

3.1.2.5. Alaşımlar 

3.1.3. Plastik İşleme Tatbikatları 

3.1.3.1. Kompound Hazırlama 

3.1.3.2. Termoseting Maddelerin Kalıplanması 

3.1.3.2.1. Kompresyon Kalıplama 
3.1.3.2.2. Transfer Kalıplama 

3.1.3.2.2.1. Pota Tipi Transfer Kalıp¬ 
lama 

3.1.3.2.2.2. Piston Kalıplama 
3.1.3.2.2.3. Kompresyon Kalıplama ve 

Transfer Kalıplamanın 
Karşılaştırılması 

3.1.3.2.3. Termoseting Maddelerin Enjeksiyonla 
Kalıplanması 

3.1.3.2.4. Termoseting Maddeleri Kalıplama Maki- 
nal an 

3.1.3.2.4.1. Yarı-Otomatik Presler 
3.1.3.2.4.2. Otomatik Presler 

3.1.3.2.4.2.1. Otomatik 
Kompresyon ve Transfer 
Kalıplama Makinaları 
3.1.3.2.4.2.2. Yatay Pis¬ 
ton Hareketli Otomatik 
Transfer Kalıplama Ma- 
kinalan 

3.1.3.2.4.2.3. Vida Pis¬ 
ton Enjeksiyon Kalıplama 
Hakinaları 
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3.1.3.3. Enjeksiyon Kalıplan» 
3.1.3.3.1. Enjeksiyon Kalıplama Teknikleri 

3.1.3.3.1.1. Geleneksel Enjeksiyon 
Kalıplama 

3.1.3.3.1.2. Enjeksiyon Presleme 
3.1.3.3.1.3. Akma ile Kalıplama 
3.1.3.3.1.4. Reaktif Enjeksiyon Kalıp¬ 

lama 

3.1.3.3.1.5. Genişletilmiş Maddelerin 
Enjeksiyonla Kalıplanması 

3.1.3.3.1.6. İki Renkli Enjeksiyon Ka¬ 
lıplama 

3.1.3.3.1.7. Çapraz: Bağlanan Maddele¬ 
rin Enjeksiyonla Kalıp¬ 
lanması 

3.1.3.3.1.8. Enjeksiyon-ŞIsirme ile 
Kalıplama 

3.1.3.3.2. Enjeksiyon Kalıplama Makinaları ve 
Sınıflandın İmaları 

3.1.3.3.2.1. Ortak Eksenli Dizayn 
3.1.3.3.2.2. Açısal Dizayn 
3.1.3.3.2.3. Birden Fazla Enjeksiyon 

veya Kilitleme üniteli 
Makinalar 

3.1.3.3.2.4. Silindir Hacım veya Kilit¬ 
leme Kuvvetine Göre Sınıf¬ 
lama 

3.1.3.3.3. Enjeksiyon Onitesl 
3.1.3.3.3.1. Pistonlu Enjeksiyon ünite¬ 

si 

3.1.3.3.3.2. ön PlastiklestiriclH En¬ 
jeksiyon Onitesl 

3.1.3.3.3.3. Vidalı Enjeksiyon ünitesi 
3.1.3.3.3.4. V1da Pistonlu Enjeksiyon 

Onitesl 

3.1.3.4. Ekstrüzyon 
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3.1.3.4.1. Ekstrüzyon Tatbikatları 

3.1.3.4.1.1. Boru Ekstrüzyonu 

3.1.3.4.1.2. Balon Film Ekstrüzyonu 

3.1.3.4.1.3. Düz Film Ekstrüzyonu 
3.1.3.4.1.4. Levha Ekstrüzyonu 
3.1.3.4.1.5. Ekstrüzyon Kaplama (Lami- 

nasyon) 
3.1.3.4.1.6. Tel Kaplama (Kablo Ekst¬ 

rüzyonu) 
3.1.3.4.1.7. Şerit ve Monofllaman Ekst¬ 

rüzyonu) 
3.1.3.4.1.8. Profil Ekstrüzyonu 
3.1.3.4.1.9. Granül Ekstrüzyonu 
3.1.3.4.1.10.Ekstrüzyon-Sargı Yoluyla 

Büyük Hacimli Kap îmaü 
3.1.3.4.1.11.Ekstrüzyon-Şişirme 11e 

Kal ipi ama 
3.T.3.4.1.12.Gen isletilmiş Plastikle¬ 

rin (Köpük) Ekstrüzyonu 
3.1.3.4.2. Ekstrüderlerin Sınıflandırılması 

3.1.3.4.2.1. Ekstrüderlerin Vida Sayı¬ 
sına Göre Sınıflandırıl¬ 
ması 

3.1.3.4.2.1.1. Tek Vidalı 
Ekstruder 

3.1.3.4.2.1.2. Çift Vidalı 
Ekstruder 

3.1.3.4.2.2. Ekstrüderlerin Vidanın 
Fonksiyonuna Göre Sınıflan¬ 
dırılması 

3.1.3.5. Şişirme ile Kalıplama 
3.1.3.5.1. Ekstrüzyon-Sı'Sirme ile Kalıplama 
3.1.3.5.2. Enjeksiyon-Sisirme ile Kalıplama 
3.1.3.5.3. Gererek-Sisirme ile Kalıplama 

3.1.3.6. Kal enderi eme 

3.1.3.7. Döküm 

3.1.3.7.1. Çukur Kalıba Döküm 
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3.1.3.?.2. Sökitalî lir Parçanın Ostıünü Kalıplan» 
(SSssçs) 

3.1.3.?,3. Bildim !!* Dökük Kalıplama-Cözücü 
ferdıanyla Döküm Kalıplama 

3.1.3.? 4 PU$tii«11a ÛöküR Kalıplama 
3.1.3.7.5. Döner Kalıplama 
3.1.3.7.6. Film Dökümü 

3.1.3.7.6.1. Kesiksiz Metal 8ant Öze
rine Döküm 

3.1.3.7.6.2. Tekerlek Yardımıyla Döküm 
3.1.3.8. Takviyeli Plastikler ve Oretim Metodları 

3.1.3.8.1. Takviye Malzemeleri 
3.1.3.8.1.1. Cam Elyaf Takviye Tipleri 

3.1.3.8.2. Takviye Edilen Plastikler 
3.1.3.8.3. Takviyeli Plastiklerin Oretim Metodla-

n 

3.1.3.8.3.1. El Yatırması 

3.1.3.8.3.2. Döküm 

3.1.3.8.3.3. Püskürtme Yoluyla Kalıp
lama 

3.1.3.8.3.4. Vakum ile Şekillendirme 

3.1.3.8.3.5. E$ Kalıplama (Soğuk veya 
Sıcak Pres) 

3.1.3.8.3.6. Enjeksiyon ile Kalıplama 

3.1.3.8.3.7. Elyaf Sarma 
3.1.3.8.3.8. Savurma Döküm 

3.1.3.8.3.9. Levha Oretiml 

3.1.3.8.3.10.Profil Çekme 
3.1.3.8.3.11.Cam Takviyeli Plastikle

rin üretimleri için Uy
gun Kapasiteler 

3.1.3.9. Plastik Köpükler 

3.1.3.9.1. Termoplastik Poliolefin Köpükler ve 
islenmeleri 
3.1.3.9.1.1. Polistiren Blok İmali 

3.1.3.9.1.2. Termoplastik Köpük En
jeksiyonu 
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3.1.3.9,1.3, Terwoplastik Köpük Ekst- 
rüzyonu 

3.1.3.9.2, Poliüretan Köpük ve İslenmesi 
3.1.3.9.2.!. Düşük Basınç Poliüretan 

Kalıplama 
3.1.3.9.2.2. Yüksek Basınç Poliüretan 

Kalrplaraa 
3.1.3.3.2.3. Kalıp Taşıyıcı ve Köpük 

Makinaları 

3,1.3,9.2.4 Poliüretan Blok üretimi 

3.i .3.10.Varı Maamî haddelerin imlenip Maad}’ Bale Getiril¬ 
mesi 

3.1.3.10.1.Teknik Tet 1»! r 

3.1.3.10,,2.Kesme îs.leaî«.*1 

3.1.3.10.3.Şekillendir»! 

3.1.3.10.3.1.Vakumla Şekillendirme 

3.1.3.10.3.2.Si s irerek Şekillendirme 

3.1.3.10.3,3.Sıcak Şekillendirme 

3.1.3.10.3.3.1. Katlama 
3.1.3.10.3.3.2. Bükme 

3.1.3.10.3.3.3.Kenar Kı¬ 
vırma 

3.1.3.10.3.3.4.Sıcakta Ba¬ 
sınçla Şekillendim» 

‘3.1.3.10.3.3.S.Tapa ve 
Halka ile Şekillendirme 

3.1.3.10.4. Kaynak Yaana 
3.1.3,10.4.1.Sürtünme île Kaynak 
3.1.3.10.4.2.Sıcak Gazla Kaynak 
3.1.3.10.4.3.Işıtılmış Aletlerle Kaynak 

3.1.3.10.4.3.1.Pres Kaynak 
3.1.3.10.4.3.2.Işıtılmış 
Kama Yardımıyla Kaynak 

3.1.3.10.4.3.3.Empülsiyon 
Kaynak 

3.1.3.10.4.4.Yüksek Frekans Kaynacı 
3.1.3.10.4.5.U1trısonik Kaynak 
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3.1.3.10.5. Yapıştır** 

3.1.3.11.Bitirme V8 Süsleme IşTem'leH 

3.1.3.11.1. Boyana 
3.1.3.11.2. Baskı 

3.1.3.11.2.1. Yüksek Baskı 

3.1.3.11.2.2. Düz Baskı 

3.1.3.11.2.3. Çukur Baskı 
3.1.3.11.2.4. Serigrafi 
3.1.3.11.2.5. Elektrostatik Baskı 

3.1.3.11.3. Plastiklerin Ketalle Kaplanması 
3.1.3.11.3.1. Elektrolizi* Metal Kan¬ 

lama 

3.1.3.11.3.2, Vakıanla Metal Kaplansa 

3.1.3.11.4. Damgalama 
3.1.3.11.5. Kabartma 

3.1.3.11.6. Isıma 

3.1.3.12.Kaplama Metodları 

3.1.1. Katkı Maddeleri 

- Dolgu ve Güç lendirme Maddeleri 

Plastiklerin bazı tatbikatlarında yüksek E-Modulas ve 
temperatiir resistansı arzu edilir. Güçlendirme maddeleri uzun yıllardır kul¬ 
lanılmaktadır, Polimere dahil edilen bir dolgu maddesi, polimerin kompozisyo¬ 
nunu modifiye eder ve/veya fiatım ayarlar. Ancak bazı sentetik polisterlerde 
dolgu maddesi kullanılması arzu edilmez. Bir polimerde değişik dolgu maddele¬ 
ri kullanılabilir.* Bu polimerden istenen özellik ve fiat durumuna bağlı ola¬ 
rak değişebilir, örneğin bir “glass fiber's" cam yününün kullanılmasıyla po¬ 
limerin E-Modulus (Elastisitesi), gerilme mukavemeti çok yükselir, büzülme 
ve su absorbsiyonu düşer. Dolgu maddelerini kimyasal olarak iki kısımda fi¬ 
ziksel olarak Uç kısımda ve karşılıklı etkileme açısından iki kısımda tasnif 
edebiliriz. Buna göre : 
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Dolgu Maddeleri Gruplan Ve Örnekleri 

A- Kimyasal yapısına göre : 

1. inorganik dolgu maddeleri : 
Sil icatlar : 

Kil 
Talk 
Mika 
Asbest 
Tel di spat 
Bentonit kil 
Vollastonit 
Floriel in 
Fumis 
Pirofil.it 
Arduvaz tozu 
Verraukulit 
Kalsiura silikat(Çökeltilmi$) 
Magnesium silikat (Çökeltiİmiş) 

karbonatlar : 

Kalsiyum karbonat 
Çökelti İmi 5 
Toz kireç tası (tebeşir) 
Toz mermer 
Baryum karbonat 
Magnesyum karbonat 

Hidroksitler : 

Kalsiyum hidroksit (Kireç) 
Magnesyum hidroksit 

Metaller : 

Toz metaller 
Bakır 
Aluainyus 
Bronz 
Kursun 
Çinko 

Oksitler : 

Kristal suyu ihtiva eden Aliminyum 
Oksit 

Alimlnyure üç oksit, 
Ântimuan Uç oksit 
Magnesyum oksit 
Titanyum oksit 
Çinko oksit 
Silis 
Kuvars 
Kiselguhr 
Tripoî it 
Pirojenik 
Sıvı bileşeni su olan jel ve dağıl¬ 

ma ortamının gaz oldu¬ 
ğu jel 

Sülfatlar : 

Baryum sülfat 
Kalsiyum sülfat 

Karbon : 

Karbon siyahı 
Fırın 
Lamba isi 
Asetilen 
Duman 
Termik 
Grafit 

Çeşitli : 
Baryum ferrit 
Manyetit 
Mol ibdendi sUlfür 
Cam 

Toz 
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Odun özü Maddeleri : Selülozlt Maddeler : 

İşlenmiş odun özü 
Protein maddeleri 
Keratin 

Soya Fasulyesi unu 
Sentetik elyaf 
Naylon 
Akrilik 
Flor karbon polimeri eri 

Odun tozu 
Kabuk tozlan 
Elyaf 

Alfa selüloz 
Pamuk yumağı 
Si sal 
Lünt keneviri (jüt) 
Suni ipek (rayon) 

Poli esteri er 

B- Fiziksel yapısına göre : 

1. Granül Dolgu Maddeleri : 

Mineral tozlar, Tahta Tozu, Metal Tozlan, Kağıt parçalan 

2. Lifli Dolgu Maddeleri: 

Cam lifi, Asbest lif, Metal lif 

3. levha Dolgu Maddesi: 

örme Kağıt, Cam kumaş, Tekstil kuması 

C- Karşılıklı Etkilemeli Dolgu Haddesi : 

1. Aktife Dolgu Maddesi : 

Bağlayıcı reçine/Dolgu maddesi reçine/Reçineden daha fazladır (örneğin.: 
Kauçuk içinde karbon siyahı) 

2. Pasife Dolgu Haddesi ; 

Orta tana iriliğinde taş tozu 

Yukarıda açıklanan dolgu maddelerinin yanısıra plastikleri mekanik 
güçlendirici flberlerirf spesik gerilim kuvvetlerini gösteren cetvel aşağıdaki 
gibidir. 

M.a.d de 2 
kp/ca 

Si 1 i kon Karbür . 
Seryllia Type A 
Boron 
Iron whiskers 
E-Glass 
Fused silica glass 

70.000 - 200.000 
10.000 - 40.000 
7.000 - 15.000 
7.000 - 15.000 
7.000 - 11.000 
4.000 - 11.000 
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Tungsten tell 700 - 2.000 
Linconia elyafı 500 - 2.000 
Çelik 2.000 - 2.800 

Güçlendiricilerin reçine ile iyice bütünleşmesi için kullanılan bağla¬ 
yıcı katkı maddelerinden bazı örnekler ise aşağıdaki şekildedir. 

TABLO : 22 Cam elyafı-reçins bileşimleri için bağlayıcılar : 

Vinil üç etcksi silisyum hidrîd 
- Metakriloksipropil üç met oksisilisyum hidrid 

- (3,4-Epoksisiklohekzil) 
Etil üç met oksisilisyum hidrid 

- Glisidoksi propil üç metoksi 
Silisyum hidrid 

* tainopropil üç eth oksi 
Silisyum hidrid 

- Amino etil - Amino propil üç etoksi silisyumhidrid 

- Klora propil üç meth oksisilisyum Hidrid 

- Kloro isobutil üç ethoksi silisyumhidrid 

- Si kİ o hekzil etil üç metoksi silisyumhidrid 

fenil üç ethoksi silisyumhidrid amil üç ethoksi silisyumhidrid 

Vinilüç meth oksi silisyum hidrid 

Meth acrilato kromic kldrüt (volan), şeklinde özetlenebilir. 

Stabilizator!er 

Stabilizatörler ve antioksidanlar polimer endüstrisinin en önemli kat¬ 
kılarıdır. 8u katkılar sayesinde polimerlerin faydalanılacak sıcaklık aralığı 
ile kullanma ömrü uzatılmaktadır. 

İmalatçılar için polimerlerin bozulmasının gerek imalat prosesi esna¬ 
sında gerekse depolama esnasında önlenmesi gerekli ve önemlidir. Bu koruma 
görevini "stabilizers" adı verilen katkı maddesi yapar. Keza nihai ürünlerin¬ 
de oksidative bozulmalarına karsıda "Antioxidant“ katkı maddeleri kullanılır. 
Bu maddeler plastiği fotokimyasal veya diğer cesit bozulmalara karsı korumak¬ 
tadırlar. 
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Örneğin bir stabilizator, polivinilklorürdeki hidrojen Chlorldenin 
eliralnasyonu cinler. Keza atmosferik bozulmayı yapan Ozeneda antiozonant'lar 
kontrol altına almaktadır. 

Aşağıdaki tabloda polimer tiplerine göre kullanılan antioksldan gö¬ 
rülmektedir. 

TABLO : 23 Antioksidant kullanımı 11e ilgili öneriler 

P o 1 1 m e r Antioksidant 

Kauçuk (tabii ve sentetik dien 
kauçukları) 

Polietilen 

Pollpropilen 
Polivinilklorür 

Poliaminler 

Kauçuk (Tabii ve sentetik dien 
kauçukları) 

Poltettleırâ 

Zamanla bozurtmaya karsı Antioksl- 
dantlar : 
îki aril aminler 
Alkil ihtiva eden iki aril aminler 
Alkil ihtiva eden iki aril aminler 

karışımı 
Problem yok 

Problem yok 
Problem yok 
Problem yok 
Işıktan bozulmaya karsı Antioksi- 
dantlar 

Hidrokinonlardan türililenler veya 
homologları 
Hidrojeni başka bir grub ile yer 
değiştirmiş fenoller 
İki hidrojeni başka bir grub ile 
yer değiştirmiş kresoller 
Alkil ihtiva eden fenoller 
Bls fenoller 

Blstiyofenoller 
Plrokatecinler türetilenler 

Haftolden türetilenler 

Alkil ihtiva eden dlfenill aminler 

Düşük PH lı küçük tanecikli karbon 
siyahı 
Hidrojeni başka bir grup ile yer de¬ 
ğiştirmiş benzofenon 
îminazollar 
Salısilden türetilenler 
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Polipropilen 

Polivinilklorür 

Polyamides (Poliamidler) 

Kauçuk (Naturel ve sentetik diene 
kauçuklar) 
Polietilen 

Polipropilen 

Polivinilklorür 

Poliamidler 

Alkiİlenmiş fenoller artı 
îkilauriltiyoiki 
Propionat 
Hidrojeni bir başka grup tie değiş¬ 
tirilmiş benzophenonlar 

Oi sodyum fosfat trigenilfosfit, 
trisooktil fosfit gibi organik fos-
fitler 

Fenolik çeşitler 
Hidrojeni bir başka grup ile değiş¬ 
tirilmiş akrilonitiiller 

Hidrojeni başka bir grup ile yer 
değiştirmiş fenoller 
Aromatik aminler 

Organik fosfitler 
Benzoatlar 

Isıya Karsı Antioksidantlar 
Keton-amin reçineleri 

Hidrojeni başka bir grup ile yer 
değiştirmiş fenoller 
Aromatik aminler 

Tiyo eterden türeyenler/Karbon siya¬ 
hı 

Sülfürlü bileşiklere bağlı alkili 
fenoller dilauriltiyo dipropionat 
gibi 
Ditiyokarbonatlar 

Hidrojeni başka bir grup ile yer de¬ 
ğiştirmiş fenoller 
Bisphenoller 
Organik fosfitler 
Fosfit esterleri 

Aromatik aminler 
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Kauçuk (Natural ve sentetik Diene 
Kauçukları) 

Polietilen 

Polipropilen 

Polivinilklorür 

Poliamin 

Metalik Zehirlenmeye Karşı Antioksl- 
dantlar : 

N, N‘-di-naftil-P-Fenil-D1amin 

Z-Z'-metHenbis (4-metil-6-tertbu-
til fenol sallsil aldehid etilen 
diamin artı N-fen1l- -naftUa- 
min veya fenol veya oktil ihtiva e-
den difenilamin gibi antioksidant-
lar 

Uygun antloksidantlar fazla miktar¬ 
da kullanılabilir bununla beraber 
önemli bir sorun yoktur. 
Bakır zehirlenmesi, özel ant1 oksi- 
dantlarla önlenebilir. 

Oksamidler ve ondan türetilenlerle 
birlikte uygun antioksidantlar ö- 
zel aromatik aminler 

Problem yok 

Problem yok 

Stabilizator!er için önemli bir kullanım alanı olan polivinilklorür 
stabilizatörlerinin dökümü ise aşağıdaki gibidir. 

TABLO:24 PVC İçin Stabilizatörler 

(Metalik bileşikler) Kurşun Kursun karbonat, tribazic sülfat, di- 
bazik kursun fosfit, di bazik kurşun 
fatalat, di bazik kurşun stearat 

Kalsiyum 

Çinko 
Kadmiyum 
Baryum 

(Esas olarak organik asitlerin stera-
atları ve esterleri) 
(Synerjistlk sistemler) 
(Dibutil kalay dilaurik asit eseri) 
(Dibutil kalay merkaptan) 

(Nitrojenii bileşikler) Ore ve tiyvure bileşikleri aminokro- 
tonik asitin fenilindol esteri 

(Fosforlu bileşikler) Akrilofosfatlar 

(Sülfürlü bileşikler) Fenolik türevler 

(Epohoitler) Ekseriya ikinci derece stabilizatör- 
^er " Yüksek moleküler 

Düşük moleküler 

UV absorblayıcı (Salisilik asit türevleri, benzofe- 
non türevleri, hidrosifeniio benzt- 
riazoller, karbon siyahı) 
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Plastlzerler 

Plastik reçinesiyle müştereken plasticizerler kullanıldığı tak¬ 
tirde reçinenin İ$leneb1l1rl1ğ1, flekslbll 1tes1 ve de yayma özelliklerinin 
yükseldiği görülür, özellikle PolIvlnilklorürde plast1c1zerler1n değişik tür¬ 
lerinin kullanılması reçineye önemli özellikler sağlar. Plast1c1zerlerin kul¬ 
lanılmasıyla 11g1l1 birçok teknoloji son çeyrek asırda oldukça gelişmiş bu¬ 
lunmak tadı r. Ancak bir plasticizerMn reçinenin elast1s1tesini nasıl etkile¬ 
diği Sayfa 68‘dek1 tabloda görülmektedir. 

(Ceza plastldzerler plastikler tin en önemli vazoedlmls katkı 
maddesi olması nedeniyle bazı tür plastlcizer ve onların kısaltılmış işaret¬ 
lerini aşağıda belirtmeyi faydalı görüyoruz. 

BB Butyl benzylphtha1 a te 
DBP Dibutylphthalate 
DCP Dlcaprylphtalate 
OÎBP Di-Î-Butylphthalate 
D1 DA D1-1-Ducyladıpate 
DIDP Di-l-Decylphthalate 
DINP Di-î-honylphthalate 
D10A D1-l-0ctylad1pate 
DÎOP Di-I-Octylphthalate 
DIPT D1-1-Tr1decylphthalate 
ÛOA D1-2-Etpylhexyladipate 
DO î P D1-2-Ethylhexy1 -1-phtha1 ate 
DOP Di-2-Ethylhexy1phtha1 ate 
DOS Di-2-Ethylhexylsebacate 
DO PT Di-2-Ehtylhexylserephthalate 
DOZ D1-2-Ethy1hexylazelate 
ELO Ehoxldized Linseedoil 
TCF T r1crey1phosphate 
TOF Tr1-2-Ethy!hexylphosphate 
TOPM Tetra-2-Ethylhexylpyromel Utate 
TOTM T r1-2-Ethylhexyltrimel11tate 
TPF Triphenyl phosphate 
tio™ Tr1-I-Octyltriwnel11atate 

Türkiye'de DPO, DÎOP g1b1 plastldzerler üretimi yapılmaktadır. 

Renklendi r1c 11er 

Plastiklerde reçinenin yapısına ve kullanma maksadına göre deği¬ 
şik renklendlriciler kullanılır. Buna göre yapılacak renklendirme çalışmala¬ 
rında aşağıdaki hususlara dikkat etmeliyiz. 



? 
(kg/cm , psı) 

Serti1k 
Elastiklik 
ModUlU 

PLASTtKLEŞTÎRÎCÎNÎN ETKİLERİ 

P1ast1klest1r1c1 



- 69 -

TABLO : 25 

Polimer Cinsi Renklendiricide Bulunması istenen 0- 
zel1ikler 

(Akrilonıtr1l-butadien-st1ren kopo- 
llmer) 

(Asetal homopolimer) 

Asetal Kopolimer 

Akrilik Polimerler 

Klorlu Polieter 

Sellülozik Plastikler 

Florlu Polimer 

Naylonlar 

-(Isıya dayanıklılık, ışığa karsı mu¬ 
kavemet ve 1y1 dağılma) 

-(Isıya karsı 1y1 dayanıklılık v e 
yüksek boya saflığı, benzer kimya¬ 
sal çeşitlerden daha az saflığa sa¬ 
hip bazı organik boyalar acetal re¬ 
çinesinin verim özelliğini düşürmüş¬ 
tür) 

-(Isıya karsı iyi dayanıklılık v e 
yüksek boya saflığı) 

-(Orta derecede ısıya dayanıklılık 
1y1 derecede ışığa mukavemet ve ha¬ 
vaya karsı iyi mukavemet, aynı za¬ 
manda oksidasyona karsı mukavemet 
polimerizasyon sırasında biraz ok- 
sidasyon olmaktadır) 

-(Isıya, asite, alkalileri ve çözü¬ 
cüye karsı 1y1 mukavemet klorlu po- 
Hether korozyona karsı fevkalade 
mukavim olduğu için kimyasal alet 
endüstrisinde geniş ölçüde kulanıl- 
maktadır. Renklendiriciden isteni¬ 
len özellikler reçinenin fevkalade 
özellikleri 11e aynı düzeyde olmalı¬ 
dır) 

-(Ortadan 1yi dereceye kadar ısı ve 
ısık mukavemet, iyi derecede asite 
mukavemet, bazı çeşit selütozfkler 
asitli akmosferde islenmektedir) 

-(Isıya, asite ve alkalileri fevka¬ 
lade mukavemet-organik boyalar tav¬ 
siye edilmez) 

-(Isıya fevkalade mukavemet 1y1 de¬ 
recede ışığa mukavemet ve redüksi- 
yona karsı hassas olmamak, aynı za¬ 
manda renklend1r1c1 kolay dağılabi¬ 
lir olmalı, ısıya (500OF ın üstün- 
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Poli (Fetülenoksit) 

Polietilen 

PolIpropilen 

Pol 1st 1 ren; 

Vinilpolimer ve Kopolimer 

Po11karbonatlar 

deki sıcaklıklar) ve redükslyona 
karsı mukavemet fitaloclyaninlerden 
başka birçok organiklerin kullanıl¬ 
masını imkânsızlaştırır quinakridon- 
lar çözünürlükleri dolayısıyla tav¬ 
siye edilmez) 

-(İyiden fevkalade dereceye kadar ı- 
sıya dayanıklılık ve ışığa karsı sağ¬ 
lamlık, iyi organik boyaların çoğu 
tavsiye edilir) 

-(İyi derecede ışığa karsı sağlamlık 
ınigrasyona mukavemet, polietilende 
bozunmayı hızlandırdıkları için çin¬ 
ko ve mangan boyaları tavsiye edil¬ 
mez) 

-(Isıya karsı fevkalade mukavemet ve' 
iyi derecede ı$ığa karsı sağlamlık 
isleme derecesinin yüksek olusu bir 
çok organik boyaların kullanılması¬ 
nı önler muhtemelen kullanılabilir¬ 
ler, fitalociyaninler, quinakridon-
lar, isoindolinenlar, azo condezas-
yon boyaları ve diğer bazılarıdır) 

-(iyiden fevkalade dereceye kadar ı- 
$ığa karşı sağlamlık ve dağılabilir- 
lik ve ısıya mukavemet, yüksek isle¬ 
me ısısı kullanılması pratik olarak 
bütün organik boyaların inorganik 
boyaların ise enaz Î40-50 sinin kul¬ 
lanılmasını önler) 

-(Işığa karsı iyi sağlamlık, dağıla¬ 
bil iri ik ve migrasyona karsı mukave¬ 
met organik ve inorganik boyaların 
çoğu kullanılabilir, asite karsı 
hassas olanlar tavsiye edilmez) 

-(Boyalar tamamen susuz olmalıdır, is¬ 
leme esnasında mevcut olan çok cüzi 
miktardaki su reçinenin verimini dü¬ 
şürmektedir) 
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Epoksi Reçineleri -{Isıya ve ısığ* 1yi deretîde sağlam¬ 
lık özelliği, amonyak, aminler, fe¬ 
noller asit anhidrldler vb. özel ge¬ 
liştirici katkı maddelerine karşı 
mukavemet) 

Âlkid Reçineleri -{Isıya karsı iyi mukavemet, organik 
vs inorganik boyaların çoğu kullanı¬ 
labilir) 

Melaraln-FormaldeMd reçineleri) -îyiden fevkalade dereceye kadar ışı¬ 
ğa karsı sağlamlık asitle indirgen¬ 
meye karsı mukavemet) 

0r*-Fonnsîdeh1d reçineleri -(Fevkalade ışığa karşı sağlamlık.) 

S 1 1 1 k o n 1 a r -(Işığa ve ısıya karşı fevkalade mu¬ 
kavemet, şekillendirilmiş silikonlar 
500OF in üstünde kıllamlması organik 
boyaların birçok boyaların tatbikat 
için kullanılmasını önler) 

Poliüretanlar -(İsıya karşı iyi mukavemet, iyi da¬ 
ğılış, birçok organik boya ve iyi or- 
ganlk boyalar tavsiye edilir) 

Fenol1k Reçineler -{Isıya , amonyak v* formal debide kar¬ 
şı iyi mukavemet, novel ak reçineleri¬ 
nin asit katalizi ile 1yl®$t1rilme- 
sinde amonyak çıkar, bazik kataliz 
is* formaldehid verir) 

Yağîayıcılar-Kaydırıcılar (Lubricants) 

Yağlayıcılar veya kaydırıcılar reçinenin işlenmesi sırasında ma- 
kinada aknesini kolaylaştırır ve nihai ürünün kalıptan kolayca çıkarılmasını 
sağlarlar. Yağlayıcılar hu rollerini ya iç tesir denen viskoziteyi azaltarak 
ya da di* tesir denen makine metali 11e PVC arasındaki sürtünmeyi azaltarak 
gerçekleştirirler. 

Yağlayıcılar yapsın oldukları tesire göre 1k1 grupta toplanabi¬ 
lirler. 

1. Iç yağlayıcılar 

2. üıs yağlayıcılar 
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Genellikle yağlayıcılar reçineye t 0,1 11a 2-3 arasında karış¬ 
tırılır. Fazla karıştırılması nihai maraülün mekanik özelliklerine zarar ve¬ 
rir. 

Metal 1k sabunlar ve poligllkoller, sentetik »akslar gibi 1ç 
yağlayıcılar, vizkozlteyi azaltıcı etkileri yanında fazla «iktartf* kullanıl¬ 
maları, nihai mamulün mekanik özelliklerine zarar verir vs ısıda bozunstasını 
kolaylaştırır. 

Baryum, kalsiyum, lityum, steonatlar veya palmiyatlsr, nebati 
yağlar gibi dış yağlayıcılar ise sürtünmeyi azaltıcı etkileri dplayısiyle 
fazla miktarda kullanılmaları formülün gel1 esme noktasını yükseltirler ve 
aynı zamanda mekanik özelliklerin çok düşmesine sefeefc olurlar. 

Yağlayıcıların çeşitlerinin çokluğu ve kullanılma miktarları¬ 
nın değişiklikler göstermesi nedeniyle aşağıdaki bazı grup yağlayıcılar, 
tatbikat nevilerinada kullanım miktarları örnek olarak verilmiştir. 

Polimer 

TABLO : ZS Ester Yağlan 

Tatbikat Çeşidi Yağ Cinsi Miktar 

P V C 

nc 

Ht 

Pelistirsn 

?ay»s tef 

Ekstrusyon ve ka¬ 
lıplama 

Kalender 

Şişirmeyle kalıp¬ 
lama (kuru karış¬ 
tır*» tekniğinde) 

Antistatlk tesiri 
olan yağlar 

Tabii muralar, Cetil pataitate 3.5-2 
Stearil Stearat, DietHen §11- 
kolün stearetları, asetilen O.S-3 
ihtiva «den kısmı «sterler, 
katı İsıtın taş nebati yağlar 

Monten esterleri 1.1-1.5 

-Yağ asltl gl1ser1dler1 0.5 
(fatty add plycarlds) 

-Poll methakrHat 

-Pol1{0ks1etilen glikol me-
nc stearat) 

-Butil steanart 
-Hidrojflenals nebati yağ¬ 
lar 

kalıplama 

Fiber 

teafi# 
“Camauba ve Cantfalltla 

b< ashlar 
g1-

-Emilssyon halinde 
-Sentetik ve keti 1 aştın 1- 
aıs nebati alkol11 leşti - 
rllrniş yağ aiitl ester¬ 
leri 
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Akriltk Re¬ 
çineler 

Poliamid 

Fenol 1k 
Reçineler 

Poliolefin¬ 
ler 

Kauçuklar 

Epoksl re¬ 
çineleri 

Polivinil-
aikol 

.toino reçine¬ 
leri 

Alkoxylsted fattyacit ester 

Sıcak eritilmiş 
iplik 
Kalıplama 

îyl yağlayıcılar 

Kalıplaş» 
özel akı? hız¬ 
landırıcı 

îç yağlayıcı,f1lra 
katkı maddelerini 
serbest bırakıcı 
ye halat ve kab¬ 
lolarda yapışma¬ 
yı önleyici ola¬ 
rak 

îç yağlayıcılar 

Kalıp yağlayıcı 

tmulsifie Parafin 

Natural tarifin 
Tabii Parafinler 

12 hydroxystearin (kastor 
wax) 

-Kastor yağı 
-De butU fltaîat 

12-hidroksi stearin(kastor 
mumu) metil hidroksistsar 
rin yağ asitlerinin mono 
ve dlglicsrldleri, glice-
rilsonostearat) 

l2~h1droks1stearin(kastor 
asurau) gliçeril nonorısino- 
leat» metil hidroksistsa- 
rat 

Oleik asitın sodyum i sathi- 
onat esteri, sulfonatlanmış 
nebati yağ dikarboksilik a- 
sitinin yarım sodyum tuzu , 
yana esteri 

Kalıp yağlayıcı Glicerfl eşnorisin şlaat 

Aletle sakil var-
me-sarbsşt bıra¬ 
kıcı 

Elyaf 

Karbon mymii, dansı* r muîau 
(200OF m üstü) 

81Icerilmonorisin oleat 

Molding-toz yağ¬ 
layıcı 

Sylfanatlı hint yağı, ok¬ 
sitlenmiş parafin «umu 



TABLO : 27 Hidrokarbon Yağları 

Pollmer Tatbikat Sekli Y » ğ Miktar 

P V C Kalıp serbest bı¬ 
rakıcı 1c yağlar 

-Mineral yağlar 
-Mum hidrokarbonlar 

0.7 
1 

P S Plastlcizer (î- 
kincl bir tesir 
olarak Içyağla- 
yıcı) 

Mineral yağ 3-5 

Polyolefln Elyaf Mineral yağ 

Poliaraid Elyaf Emillsiye edilebilir poli¬ 
etilen 

Polyester Elyaf. Bilhassa 
1nce dengeler 

Emülsife edilebilir poli¬ 
etilen 

Epoksl Re¬ 
çineleri 

Ekopsi kalıbının 
hazırlanısında a- 
yırıcı madde 

Korosen ve petrol 

TABLO : 28 Karboksilat ve Karboksilik Asit Yağlayıcıları 

Polimer Tatbikat Sekil Lubricant Miktar 

P V C İç yağlayıcı, şef¬ 
faf ve şeffaf ol¬ 
mayan ürünlerde 
akışı hızlandırı¬ 
cı olarak, yağla¬ 
ma ve ısı stabi- 
lazatörü olarak 
iki maksatla 

-Normal kursun stearat 1 
-Dibazik kursun stearat 1 

.5 ton yukar 
5 W 11 

Şeffaf ürünlerde 
1c yağlayıcı ola¬ 
rak ve genel mak¬ 
satlar için 

Stearik asit 0.5 

Se'faf ürünlerin 
ekstruzyonu, 8-
ğütrae ve kal en¬ 
deri eme islerin¬ 
de 

Cadmium stearat 0.2-0.5 
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Zehirsiz iç yağla¬ 
yıcı 

Kalsiyum stearat 
Kalsiyum risinoleat 0.5 

îç yağlayıcı v e 
serbest bırakıcı 

Çinko stearat 0.1 

Stabilizator ve iç 
yağlayıcı 

Stannous octoate 0.1 

Pol ikarbo¬ 
nat 

Enjeksiyon kâllpY*- 
mada serbest bıra¬ 
kıcı 

Çinko ştearat 

Polistiren Isı stabilizasyonlu 
yağ 

Çinko stearat 0.1-0.2 

Polyester Doymamı s polyester 
kalıplamalarında 

Kalsiyum stearat 
Aliminyura stearat 
Kursun stearat 
Çinko stearat 

1.25 

îç tesirli kdllfi 
serbest bırakma 
maddesi ,. • • 

Oleik asit 1.25 

Polietilen Ekstruzyon ve kalıp¬ 
lama 

Çinko stearat 1.25 

Nylon - Çinko stearat 

Amino Resin Ore ve formâtdefiit 
raelamin reçıneldri 
içir, kal ıplama yağ¬ 
layıcı vir  

Çinko stearat 0.5-3 

TABLO : 29 Aıüid Yağları 

Polimer Tatbikat Çeşidi . T/â ğ . - Miktar ■%- 

P V C Levha Etilen bis stearmıd 1-2 

Ekstruzyon Doymuş yağlı amidler ^ 1 

P S Ekstrçzyoh Öoymus -yağl ı ami dİ er-s 
Etilen bis stearmıd 

1 
1 

Polyester Ekstruzyon Etilen bis stearmıd ■■ ■ 
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Kauçuk Öğütmede iç yağlayı¬ 
cı olarak bilhassa 
dolgu maddesi yük¬ 
lendikten sonra 

Etilen bis stearmid J-2 

Epcksi Reci¬ 
ne 

Resim boyaları için 
geliştirilmiş nova- 
lat 

Toz naylon 2-5 

TABLO : 30 Hidroksil Grubu İhtiva Eden Yağlar 

Polimer Tatbikat Çeşidi Yağ . ... ^ Miktar î 

P V C Kalenderlerce, iç 
yağlayıcı 

Stearil Alkol 
Palinityl Alkol 

1.5-2 

Polyester Torba şekillendirme¬ 
de ayırıcı film 

Polivinil alkol fpıtı,. 
SeTlüiozdsrti türeyenler İ .'5-2 

P S Kalıp serbest bıra¬ 
kıcı katkı maddesi 

Polioksialkilen glikol 

Kauçuk Serbest bırakıcı Poli oksıatilen glikol 

TABLO 31 Muhtelif Yağlar 

Polimer Tatbikat Çeşidi Yağ Miktar t 

P V C Toz karısın: Kalsiyuis karbonat (înce taneli) 

Poli amid Makina parçaları Molibdenum di sulfit grafit 

Polyester îç yağlayıcı Lesitin, mono ve di alkol fos¬ 
fatlar 

0.1-1 

Poli karbo¬ 
nat /' 

Kalıp serbest bıra¬ 
kıcı 

Silicons yağı ve yer fresi 

PUR Kalıp serbest bıra¬ 
kıcı 

Silifcone 
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Katalizler (Reaktif Katkı Maddeleri ) 

Katalizler, reaktif reçinelerin işlenmesi esnasında gereklidir. 
8u bileşikler arasında en 1yi bilinenler poliester ve epoksi reçinelerinin 
islenmesi sırasında kullanılan sertleştirici hızlandırıcı sistemleridir. 
Sertlestiriciler, ısı veya hızlandırıcının etkisi ile kolayca bozunabilen 
ve radikal zincir polimerizasyonu başlatan organik peroksitlerdir. Hızlandı¬ 
rıcılar, ekseriyetle organik asitlerin metalik tuzlarıdır. 

TABLO : 32 

Sertleştirici Hızlandırıcı 

BP Benzi! peroksit 

MEK Metril etilketon per¬ 
oksit 

CHP Siklohekzanon perok¬ 
sit 

DMA Dimetil anilin 

CO Kobalt naftenat 

Antistatik Katkı Haddeleri 

Antistatik katkı maddeleri plastik ve tekstillerin işlenme ve 
kullanma sırasında elektrikle yüklenmesini önleyici kimyasal maddelerdir. 

Bu maddeler nem çekicidir ve tercihen iyonize olan bileşikler¬ 
dir: plastiklerin esas hacmına dağılmış olarak bulunur ve kısmi olarak yüze¬ 
ye doğru ilerler ve bu yüzeyde hidrofil bir tabaka meydana getirirler. 

Plastiklerde kullanmak üzere antistatik katkı maddeleri olarak 
katyonik bir madde olan Stlarunidopropildimetil-2-hidroksietil amonyum nit¬ 
rat tavsiye edilir. 

Bu katkı maddelerinin reçinenin içine katılması nedeniyle kalıp¬ 
lama işlemine karşı dayanıklı olmaları gerekli olduğu için ısıya karşı muka¬ 
vim olmaları istenilen en önemli özelliktir. 

Ateş Almayı önleyici Katkı Maddeleri 

Katkı maddelerinin veya polimer unsurlarının alev almayı önleyi¬ 
ci etkisi karmaşık bir olaydır. Alev almayı önleme işi poliroerlerin yanması¬ 
nın üç genel safhasının birinde veya her üçünde sağlanabilir. 

Alev almayı önlemek içir, önerilen 3 genel mekanizma aşağıda ve¬ 
rilmiştir. 
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], Bazı durumlarda alev almayı önleyici madde polimerin ışışal 
bczunmasım katalize eder ve alevin ucundaki ergimiş polimer kütlesinin ani 
olarak viskositesinin düşmesine sebeb olur. 

2. Alev almayı önleyici madde, gaz kansıımmn bileşimini ve a-
lev alma noktasını değiştiren ve/veya katı fazda kondensazyon sonucu polimer 
üzerinin alev almayan karbonlu bir tabaka ile kaplanmasını sağlayacak şekilde 
alev ucuna yalım olarak ceryan eden pyrolİh reaksiyonad değişiklik meydana 
getirir. 

Alev almayı önleyici madde yakıt gaz hava karışımına yatına 
reaksiyonunu önleyen gaz verir. 

Alev almayı önleyici katkı maddeleri polimer® işleme sırasın
da katılan fakat kimyasal olarak diğer maddelerle biri esmeyen reaktif olmayan 
katkı iraddeîari ve işlemenin bir safhasında polimer yapısı ile birleşen reak
tif katkı maddeleri olmak üzere iki tiptir, 

3azı alevlenmeyi önleyici maddeler 

Katkı Haddesi : 

Klorlu parafinler 
Tributiİ Fosfat 
Trifenil Fosfat 
Kreşilaifenil Fosfat 
Trikresil Fosfat 

Şişirme Haddeleri (Kopürtücülerj 

Şişirme maddeleri polimer yapısında gözenek veya hücre meydana 
getiren maddelerdir. Hücreler sıkışmış bir gazın genleşmesi, bir sıvının bu
har! eşmesi veya bir katının ergimesi için fizikse! bir değişiklik ile meyda
na geliyorsa.şişme maddesi fiziksel şişirme maddesi olarak isimlendiril ir. 
Hücreler maddenin ısısal. bozunması sonucu gaz çıkması sonucu meydana geli
yorsa katkı maddesi kimyasal şişirme maddesi olarak isimlendirilir. 

Fiziksel Şişirme Maddeleri 

Şişirme Verimi 
Şişirme 
Maddesi 

Molekül 
Ağırlı. 

Yoğun!uk 
g/nsl 

Kaynama 
Noktası 

Buharlaşma 
İsısı Cal. 
{! S°) / g 

Kaynama Nok
tasında 100°C da 

n-pentan 72.15 öTiî?5- 36. i 86.0 216 26! 

Siklûper.tan 70.15 0.74 49.2 S9.625 270 323 

rs-hekzan 36.17 0.655 68.7 30.460 212 232 
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z-met'lpentan 86.17 0.653 60.2 76.5 207 232 

l-hekzen 84.17 0.669 63.5 

94.825 
219 243 

Siklohekzan 84.17 0.774 80.8 266 281 

n-heptan 100.20 0.679 98.4 77.090 206 207 

Benzen 78.11 0.874 80.1 94.1 324 342 

Toluen 92.13 0.862 110.6 98.625 294 236 

Klorometan 84.94 1.325 40.0 404 482 

Metilalkol 32.04 0.787 64.6 263.0 679 752 

Etilalkol 46.07 0.785 78.3 204.070 491 521 

Eti 1 eter 74.12 0.708 34.5 89.8 240 292 

Aseton 58.08 0.785 56.2 125.3 365 413 

Meti leti 1 keton 72.10 0.810 79.6 103.4 324 344 

Kimyasal Şişirme Haddeleri 

Kimyasal $i$inne maddelerinin secimi maddenin yüksek ısılarda 
bozunma hızına bağlıdır. 

Bileşik, yüksek basınç ihtiva eden genleşme (expansion) işle¬ 
minde kullanılacak ise maddenin bozunma hızı basınçtan etkilenmeme!idir. 

Kimyasal Bileşik Bozunma Isısı 

°C 
Gaz yerimi 

cm3/g 
Benzolsulfohidrazid 90-100 130 

Azohi kzahi drobenzonitri1 130-104 90 

Uinitıosopentametilen- 
tetramin 180-200 240 

Azodikarbonamid 190-230 220 
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3.1.2. Plastikler 

3.1.2.1. Termoplastikler 

POLİETİLEN 

Tamım ve özellikleri 

Molekül yapısının ayarlanması ve katkı ilavesi 
ile istenen özelliklerde PE'ler elde etmek mümkündür. 

özelliği geliştirilen Polietilenler : 

- Sağlamdır, 
- Asit baz ve çözücülere dayanıklıdır, 
- Dielektrik özellikleri üstündür, 
- Çevre şartlarına dayanıklıdır 
- Kolay islenebilirler. 

Zincirdeki dallanmalar kristali iğin derecesini 
tayin ederler. YYPE'de dallanma çok azdır ve molekül yapı lineerdir. 

Kristallik derecesi arttıkça sertlik mekanik ve 
kimyasal özellikler artar ve sıvı ile gazlara dayanıklılık artar. 

AYPE'nin kristalliğini ayarlamak için vinil ase¬ 
tat akrilat esterleri ilave edilir, reaktörler molekül ağırlık polimer zin¬ 
cirlerinin bütününün avarajıdır. Avaraj molekül ağırlığın belirtisi erime in¬ 
deksidir. Erime indeksi molekül ağırlığına ters orantılıdır. Yüksek molekül 
ağırlıklı PE'lerin sertliği fazladır. Kimyasal olarak çapraz bağlanmada orga¬ 
nik peroksitler kullanılır. 

Katkılar ve Dolgu maddeleri : Katkılar PE'ne e- 
riyik harmanlaması sırasında ilave edilir. 

Antioksidanlar : Fenol, aminler, fosfitlerdır. 

UY Stabilizanları: PE’nin dışta güneşe karsı 
kullanımında ömrünü uzatır. 

En önemli katkı Karbon Siyahıdır. 

Kaydırıcı vs Antiblok Katkılar: Kaydırıcı olarak 
yağlı asit aminler kullanılır. Antiblok olarak da inorganik (silis gibi) dol¬ 
gulardır. 
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Cam Elyaf : Gerilim gücünü ve mekanik özellikle¬ 
ri arttırır. Otomotlf ve boru tatbikatında kullanılırlar. 

Hücreli PE: Eriyik pollmere nitrojen ilavesi 11e 
elde edilir. 

İşlenmesi : 

Polietilen belli başlı 1 ki temel metod 11e üreti¬ 
lir. Yüksek basınç prosesi 11e alçak yoğunluk Polietileni ve kopolimerleri ü- 
retlUr. Bu kopolImerler, Vinil asetat, akrilik esterler, karboksllik asitler 
ve ionomerlerdir. 

Düşük basınç prosesinde 1se yüksek yoğunluk poli¬ 
etileni elde edilir. Ayrıca yeni olarak geliştirilmiş linear AYPE mevcuttur. 

AYPE bir otoklavda veya tübular reaktörde, eti¬ 
len monomerinin oksijen ile polimerizasyonu 11e elde edilir. Basınç 15.000 
ila 45.000 psi arasında değişir ve yoğunluk 0.916 ila 0.936 gr/cm3 arasında 
değişir. 

YYPE, organometalik, krom oksidi, vanadyum ve 
molibden oksidi g1b1 katalizörler yardımı ile etilenin polimerizasyonu sonu¬ 
cu (1500 psi-basınç) elde edilir. Polimerler lineardır ve yoğunlukları 0.94-' 
0.965 arası değişir. , 

Orta yoğunluklu PE'nin (0YPE) yoğunluğu 0.926- 
0.940 arasındadır. Yüksek veya alçak basınç prosesi ile AYPE ve YYPE'nin fi¬ 
ziksel karışımı ile elde edilir. 

PE işleme türleri : 

1) Film Ekstrüzyon : 
YYPE'de az olmakla birlikte AYPE'nin en yay¬ 

gın isleme alına film imalidir. 

2) Ekstrüzyon kalıplama. 

3) Of1 eme ile kalıplama. 

4) Sıcak eriyik kaplamaları ve yapıştırıcılar. 

5) Toz kaplamalar. 

6) Tel ve kablo imali. 
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Uygulama Al anlan : 

AYPE filmler parlak, şeffaf've ucuzdur;''işlenme¬ 
si kolaydır. Bunlar : 

- Yiyecek paketleme 
- İnşaat örtüsü 

- Ziraat örtüleri 

- Çöp ve gübre torbalan 
- Büzme ile sarma alanlarında kullanılırlar. 

YYPE'ler kağıdın yerini alıtiakta ve yiyecek paket¬ 
lemesinde geniş olarak kullanılır. 

EYA kopolinerleri film tatbikatında mekanik özel¬ 
lik üstünlükleri ve parlaklıkları nedeniyle kullanılırlar. Ayrıca : 

- Ağır hizmet torbaları 
- Sıvı paketlemesinde kullanılır. 

YYPE ve AYPE ekstrüzyon kalıplama : lamnda cok 
yaygm kullanılır, 

yapımında, 

yerlerde kullanılır. 

YYPE, kasa, yeraltı kanalları ve büyük boy eşya 

AYPE ise, esneklik, sertlik ve parlaklık istenen. 

EYA ve Etilen-akrilat ester kopolimerleri ise 
yüksek esneklik isteyen tatbikatlarda kullanılır (Oyuncak-ev esyası). 

Ofleme ile kalıplama yolu ile AYPE'den sıkıla- 
failen siseler imal edilir. 

şişirme ile imalat yapılan teknolojide ise yay¬ 
gın olarak YYPE kullanılmaktadır (Likit deterjan şişeleri, süt ve diğer si¬ 
seler). 

Yeni bir tüketim sahası da oto benzin depoları¬ 
dır. 

AYPE, kağıt, kumaş gibi yüzeylerin kalıplamasın¬ 
da kullanılır. Bu kaplana yüzeye sertlik yerdiği gibi, yüzeyin düzgün olması¬ 
nı ve dıs şartlara karsı direncini arttırır (Süt kapları, meyve suyu kutula¬ 
rıi). 
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AYPE homopolimer ve kopol Imerleri sıcak eriyik 
kaplamalarında kullanılır. Bunlar ya tek baslarına y£ da plastifianlar v e 
diğer geliştiricilerle kull^fijtlrlar. , 

th'İ •''' : " 
Polietilenler toz kaplamada da kullanılır. Homo- 

polimer tozların fiaüarı düşüktür ve aşınmaya karsı mukavimdirler. Kopolimer- 
ler daha pahalı olmakla beraber (EVA, EAA ve îonomer) metallere daha kolay 
yapışırlar. PE tozlar, otomotif halıların yapımında ve buzdolabı rafı imalin¬ 
de kullanılır. '*■ ' . 

PE'den tel ve kablo imali giderek yaygınlaşmak¬ 
tadır. Tüm PE'ler bu alanda kullanılır. 

Yüksek molekül ağırlıklı, yüksek stabillteli, 
karbon siyahlı AYPE'leri kablolaritı dıs kılıflarında kullanılır,; 

Karbon siyahı bu kılıfın LIV ışığına dayanımını 
arttırır. Erime indeksleri 0.2-0.5 arasındadır. 

YYPE ve PP telefon kablolarının izolasyonunda 
kullanılır. Çok damarlı kablo izolasyonunda AYPE yamsıra OYPE ve YYPE'de 
kullanılır ve kaplama hızı 2000-6000 ft/dakikadır. 

YYPE sertliği nedeniylevaygın olarak kullanılır 
ayrıca organik solventlere dayanıklıdır ve kabloda bulunan petrol jelini em-- 
me oram düşüktür. 

EVA, EEA kopolimerleri izolasyonda kablo dajay-
gın olarak kullanılır. Etilen-propilen kauçukları kablo üretiminde AYPE ye 
kopolimerle rekabet etmektedir. 

Etilen-akrilik asit ve matakrilik asit kopolimer-
leri daha çok mühürleyici ve yapıştırıcı olarak kullanılır. 

LİNEER ALÇAK YOĞUNLUK PE 

Ozellikleri ve Tanımı : 

Geleneksel olarak, polietilenin, alçak ve yüksek 
yoğunluklu olmak üzere iki tipi vardır. Polietilen endüstrisinin yapfiı alçak 
basınç işlemlerindeki gelişmelere dayalı olarak diğer bir alçak yoğunluk PE 
türü olan lineer alçak yoğunluk RE türü ürat-vlroektedir. Elde edilen reçine, 
etilen-alfa olefin kopolirçeri olup, lineer :b;i:r yapıya sahiptir. 

Son zamanlarda, yüksek basınçlı otoklav ye tubu¬ 
lar reaktörler kullanmak surşty 1M‘ i’ AYPE üretimi yapılmaktadır. 1 
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LAYPE'nin özellikleri kayda değer çekil de AYPE' 
den farklıdır. Gerilim kuvveti ve uzama AYPE'ye nazaran daha yüksek, darbe 
mukavemeti daha iyidir. Isı direnci 15 C de daha yüksek, islenmesi daha zor¬ 
dur. 3una karşılık, berraklık, parlaklık, daha kötü olup, erime pücü daha dü¬ 
şüktür. 

İşleme: 

Değişik LAYPE türleri değişik olarak işlenirler. 
Bu da değişik moleküler yapılar ihtiva eden, değişik katalistlerin kullanımı¬ 
na bağlıdır. 

AYPE VE LAYPE İşlenme Mukayesesi 

Özellik AYPE LAYPE 

Film En iyi Orta 

Kalıplama Bükülebilir Ser' 

Boru Bükülebilir 

• 

Dah. iyi ç§mb« gerili¬ 
mi 

Tel ve kablo Hızlı ekstrude Daha iyi ESCR ve ısı i 
direnci 

Şişirme ile kalıp¬ 
lama 

İyi, ön şekil İyi ön şekil 

Rotasyonal kalıpla¬ 
ma 

İyi akış Daha iyi akış 

Toz kaplama Düşük ısı, bükülebi1 iı— 
İlk 

Daha yüksek ısı gerek¬ 
liliği 

Ekstrüzyon kalıpla¬ 
ma 

Daha az göçme Yüksek göçme 

Çapraz bağlantı kö¬ 
püğü 

Kontrolü kolay Kontrolü zor 

Kullanın Alanları : 

Film : 

Cöp torbası, zirai kullanımda ağır hizmet torba¬ 
ları, inşaatcilikte, genel olarak ambalajlamada. 



Enjeksiyon Kalıplama : 

Ev eşyaları yapımında. 

Boru kablo ve tel yapımında, rotasyonal kalıpla¬ 
mada, çok iyi tatbikatlar vermektedir. Alışveriş torba yapımı, sera, oyuncak, 
Şişirme ile kalıplama ve köpük tatbikatları da orta derecede, sonuç vermekte, 
büzgü torba, laminasyon, toz kaplama ekstrüzyon kaplama tatbikatlarında kul¬ 
lanılamamaktadır. 

UHMW POLÎETÎLEN 

Ultra yüksek-molekül ağırlıklı polietilen (UHMW) 
çok yüksek moleküler ağırlığa sahiptir (2 ye 6 milyon). 

UHMWPE aşağıdaki özelliklerin hepsini ihtiva e- 
der : 

1. Termoplastiklere kıyasla yüksek aşınma muka¬ 
vemeti , 

2. Eksepsiyonel darbe mukavemeti, 

3. Alçak sürtünme katsayısı, 

4. Kendi kendini yağlama, 

5. Düz yüzey, 

6. İyi kimyasal ve gerilim mukavemeti, 

7. Ağır devir mukavemeti, 

8. Ses azaltıcı özellikler, 

9. Yiyecek, et ve kümes hayvanlarında kullanıl¬ 
mak üzere FDA ve USDA teyidi. 

- .. 

İşlemin zor olması nedeniyle bu madde konvansiyo- 
nel enjeksiyon kalıplamada ve ekstrüzyon ekipmanında kullanılamamaktadır kİ 
bu da UHMW için bir dezavantajdır. 

UHMW modifiye edilmiş Ziegler sistemiyle yapıl¬ 
maktadır ki bu sistem YYPE'nin yapıldığı konvansiyonel sisteme çok benzemek¬ 
tedir. 

UHMW'nin bazı ilave özelliklere sahip olması i- 
cin çeşitli doldurucu ve polimer modifiyecileri ilave edilebilir. Grafit, 
elyaf, talk, toz metaller, cam elyafı vs. sertliğini arttırmak, yük altında 
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deformasyonu önlemek ve ısı defieksiyonunu arttırmak için ilave edilir. 

Silikon yağının ve molibdenum disulfidin ilave 
edilmesi alçak sürtünme oranım arttırır. 

î ş 1 e m : 

Yüksek moleküler ağırlıkları nedeniyle bu re¬ 
çineler konvensiyonel plastik isleme teknikleriyle islenmezler. 

UHMW üretme proseslerinin birçoğu kompresyon 
kalıplama tekniklerinin modifiye edilmiş seklidir. Japonya'da yeni bir me* 
tod geliştirilmiştir. 8u metodda standart burgu-enjeksiyon modifiye edile¬ 
rek özel bir makina dizayn edilmiştir    

iki yeni metöd daha geliştirilmiştir. Biri ter- 
moset laminatlar için geliştirilmiş, devamlı levha kalıplamadır ki bu Lam-N- 
sert makina ile yapılmaktadır, ikinci yeni proses sıcak damgalamadır. Bu da 
mekanik veya hidrolikle yapılmaktadır. Bu proses otomobillere veya diğer en- 
düstriel uygulamalara darbe ve aşınmaya mukavim kılıf yapmakta kullanılmak¬ 
tadır. 

Uygulamalar : 

UHMWPE'yi kullanan belli başlı endüstriler c1m- 
yasal prosesler, yiyecek ve meşrubat makinaları, döküm, kereste içir, ağ? . ke¬ 
simi, malzeme isleme, tıbbi, madencilik, maden işleme, tekstil ve trar.spır- 
tasyon endüstrisi. 

Ortopedik kalça, diz ve parmak eklem yerleri 
UHMW polimerden yapılır. 

KLORLANDIRILMIŞ POL1ETİLEH 

Özellikleri ve Tanımı : 

Klorlandırılmış polietilen klor ve polietilenin 
kimyasal reaksiyonu ile üretilen çok yumuşak bir termoplastiktir. 

Kuru ve akışkanlığı fazla olan toz halindedir. 
Klor atomları polimer zincirlerine rastgele bağlanmıştır. Klor oranı Î25-Î48 
arasında değişmekte olup klor ihtiva etmesi nedeni ile ısıdan korunması için 
stabilize edilmesi gerekmektedir. 

Çok düşük ısılarda mükemmel bir çatlama direnci 
olduğundan plastifiyan kullanılmasına gerek yoktur. PVC için kullanılan bütün 
stabi!izanlar KPE içinde kullanılmaktadır. Tek fark KPE'nin çinko hassasiyeti¬ 
dir. Bu nedenle hiç ihtiva etmeyen ya da çok az çinko ihtiva eden stabilizan- 
lar kullanılmalıdır. 
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Diğer katkılar yağlar, dolgu Haddeleri, antloksl- 
danlar ve boyalardır. KPE tek ba$ına pollmer olarak kullanılabildiği gibi, bir 
alası» elemanı olarakta kullanılabilir. 

KPE'nln bazı özellikleri söyle sıralanabilir: 

- PVC, PE, PS ve ABS' 11e kolaylıkla rekabet ede¬ 
bilir. 

- Plastlflyan olmadan da yumuşaklık sağlanabilir. 

- Düşük ısılarda bükülme özelliğine sahiptir. 

- Hava şartlarına dayanıklıdır. 

- ty1 bir darbe mukavemeti arttırıcısıdır. 

- Kolay islenebilir. 

- Kullanıldığı sürece defalarca onarılabilir. 

îşleıne: 

KPE ekstrude edilmiş ve kalenderlenmiş film v e 
levhalar 1ç1n mükemmel bir üründür. Ayrıca kalıplanmış parçalar KPE'den sıkış¬ 
tırma ve enjeksiyon kalıplama yöntemi 11e yapılmaktadır. Bunlardan başka dar¬ 
be mukavemetini arttırıcı olarak PVC'ye etilen polimere , kopolimerlere, st1- 
ren başlı polimerlere ve diğer plastiklere kuru olarak harmanlanırlar. Harman¬ 
lama işlemleri düşük ya da yüksek hızlı karıştırıcılarla yapılır. 

Eriyik olarak kompoundlama ise alışagelmiş silin¬ 
dirler ve ekstruderlerle yapılır. Hazırlanmakta olan kompoundun cinsine oöre 
ısı 300-425°F arasında değişir. 

Kalenderleme ise diğer yumuşak vinlllerde olduğu 
gibi yapılmaktadır. Yalnız KPE reçineleri için daha büyük güç gerekmektedir. 
Isı ise 300-350 F^ arasında değişir. 

Ayrıca KPE kuru harmandan sonra ekstrude edilir. 
Yalnız reçinenin içindeki hava, vakum ağzının olmasını gerekli kılar. En iyi 
sonuçlar 1k1 safhalı, vakum ağızlı ekstruderlerle yapılmaktadır. 

Kullanım Alanları : 

KPE temel polimer olarak kullanılabildiği gibi, 
alasım maddesi ve darbe mukavemetini arttırıcı olarakta kullanılabilir. 

Temel polimer olarak kullanıldığı alanlar : 

- Film ve levha, 
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- T*1 ve kablo kompoundları, 

- Ekstnıde ediliri? profiller, 

- Kalıplanmış şekiller, 

- Kumaş kaplana, 

- Hortı», 

Ayrıca sert kompound'urda : 

- Darbe mukavemeti arttırıcı ve ıslane kolaylığı 
sağlamak amacı ile, 

- Dolgu maddesi miktarım arttırmak suretiyle, 
tasarruf temini amacı ile, 

- 3oya dağılımım geliştirmek aaacı ile, 

aa 11 am 1 ma k ta d ı r, 

Bunlardan başka PVC, Polietilen ve diğer polimer- 
lerle, harsa ıslama reçinesi olarak kullanılır. 

POLÎVÎHÎL VE VİNÎL KDP0LİMERLER1 

özellikleri ve Taman : 

Vinil Polimeri erine her ne kadar polivlnilklorür 
hakim ise de aslında monomer vinil kloriir esaslı, vinil asetat ve vinil iden 
kloriir’e dayılı bir reçine ailesidir. Bunlara ilave olarak bu türler ayrıca 
PVC kopolinerlerini klorlandırılmış PVC, Polivinil alkol, Polivinilbutiral 
ve poliviniliden florürlerinî de ihtiva etmektedir. Kimyasal olarak tesirsiz¬ 
dir. Su aşınmasına, asitlere, alkalilere oksitlenmeye ve dı$ etkenlere karsı 
dayanıklıdır. Yumuşaktan serte, değişen, mat ve şeffaf olarak bütün renkleri 
mevcuttur. 

t ? 1 e a e ; 

Belli ba$lı dört imalat prosesi mevcuttur. 

NÎKRû SÜSPANSİYON : Prosesinde tane ebadı 1-3 mikron arasında polimerler üre- 
tiler ve bunlar plastisol ve organosol 1 erde kullanılır. 

KDTLE POLİMERÎZAS- 
YOli : Prosesinde monomer suyu ve diğer ortamların yokluğunda 

poliaerize edilir. Kısmi poliraerizasyon ilk safhada olu¬ 
şur. Reaksiyona girmemiş monomerden arındırılarak recine 
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elenir ve sınıflandırılır. Tane ebadı süspansiyon poli- 
raarizasyonunda elde edilene benzemektedir, 

EMÜLSİYON PROSESİ : Süspansiyon prosesine benzemektedir. Az bir karıştırma 
ile emülsifiye edici katkılar daha büyük miktarlarda 
kullanılmaktadır. Tane ebadı 0.5 mikron çapında olup daha 
da küçük olabilir. Plastisol ve organosol yapımda kulla¬ 
nılmak üzere toz halinde de bulunabilirler. 

SOLÜSYON PROSESİ : Monomerler çözücülerde eritilirler ve polimerise edilir¬ 
ler. Erimeyen polimer tortulasır ve çözücüden arındırı¬ 
lır. Proses erime kabiliyeti ve film haline gelme özel¬ 
liğine sahip özellik ihtiva eden, kopolimerlerin üreti¬ 
minde kullanılmaktadır. 

PVC Komooundlama : 

PVC ısısal olarak hassas bir termoplastik poli¬ 
meridir. Nihai ürüne dönüşmesini sağlamak ve performansım geliştirmek içir, 
bazı katkıların ilavesi gerekmektedir. 

En eski kompoundlatna tekniğinde reçine yüksek 
devirli bir karıştırıcıya konur ve yüksek, yoğurulma ve sıcak karışımın mey¬ 
dana gelmesi için karışım öğütücü veya devamlı karıştırıcıda işleme tabi tu¬ 
tulmakta ve elde edilen kompound ya nihai şekli için işlenmekte, ya da granü! 
hale getirilerek bir sonraki işlem için soğutulmaktadır. 

katkılar şöyle sınıflandırılırlar: Stabilizanlar, 
plastikleştiriciler, yağlar, darbe mukavemetini arttırıcılar, işleme yardım¬ 
cıları, dolgu maddeleri ve boyalar. 

İşlerse Teknikleri : 

Ekstrüzyon tekniğinde tek veya çok burgulu ekst- 
ruderlerle, vinil kompoundları katı ve hücreli profil, boru, şişirme film ve 
levha haline dönüştürülür. Vinil köpükleri diye anılan hero sert hem yumuşak 
hücresel vıniller ekstrüzyon işleme metodu ile bitmiş ürün haline getirilir. 

Yumuşak vinil kompoundları enjeksiyon kalıplama¬ 
sı nispeten kolay olduğu halde burgu enjeksiyon kalıplama metodunun devreye 
girmesi ile sert viniller daha geniş alanlarda kullanılmaya başlanılmıştır. 

Şişirme ile kalıplama ençok P'/C şişe yapımında 
kullanılmaktadır. 

Kalenderi eme metodu ile 3-25 mm kalınlıkta yu¬ 
muşak ve sert vinil levha üretimi yapılmaktadır. Geniş hacimli bir isleme 
metodudur ve ekstrüzyon metodu ile muhafaza edildiğinde yüksek maliyeti olan 
makinalara gerek duyulur. 
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Toz kalıplama metodunda metal ye benzeri sert 
maddelerin kaplamasında sıvı yatak, ekstrustatik spray veya elektrostatik 
sıvı yatak teknikleri tatbik edilir. 

Sıvı islemede PYC reçinelerin sıvı islemesinde 
plastisoller, organosoller, sıvı kaplamalar veya lateksler kullanılır, 

kullanım Al an i an : 

PYC pazarlan genellikle inşaatla ilgilidir. 3u 
pazarda kullanılan ürünlerin S 55'i sert i 45'i ise yumuşaktır. Er. yaygın kul¬ 
lanımı su tedariki, dağıtımı va zirai sulamada kullanılan basınçlı sert boru¬ 
lardır. Basmçsız kullanım alanlan ise kanalizasyon artıkları ve lağım siste¬ 
mi, elektrik kanalı ve telefon kanallarıdır. Klorlu PVC ise evlerde sıcak su 
sistemlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca, yine binalarda pencere çerçevesi, oluk 
bina içi süslemelerde, yer karoları, yer döşemesi» tel, kablo ve buzdolabı con¬ 
taları, mutfak eşyalarında, nakil vasıtalarınca ise döşeme, taban paspasları, 
araba kabloları, arananın ic ve Ö1$ aksesuarlarında, gıda maddeleri ambalajın¬ 
da, şeffaf sise yapısında, tüketici ürünü olarakta, ayakkabı ve dıs giyim, 
plak, spor eşyaları ve oyuncak yapımında kullanıl «aktadır. 

Suplardan ayrı olarak yapışkan, boya, kumaş vs 
kağıt konularında polivinil asetat (PVAC) latex veya emülsiyon olarak kulla¬ 
nılmaktadır. 

Polivinil butirai lamine edilmiş emniyetli cam 
yapımında yapışkan olarak ve çelik yıkana priıseri olarak kullanılmaktadır. 
Forma! polivinil ise ısıya dayanıklı tel izolasyonunda kullanılır. 

? 0 L î S T î R £ N 

Özellikleri ve Tanımı : 

Polistiren çak yaygın alarak kullanılan bir plas¬ 
tik türüdür. Kalay işlemesi ve ucuzluğu sayesinde kağıt tahta ye metallerin 
yerini almıştır. 

Genel maksat veya kristal polistiren şeffaf ve 
sağlam bir malzemedir. Yoğunluğu 1.06, gerilim gücü 8000 psi, vîkat yumuşama 
noktası !06°C, izod darbe gücü 0.2-0.S ft-lb’inc, uzaması'S 3 tür. 

Modül değeri 450.000 psi'dir. 3u özellikler mole¬ 
kül ağırlık veya katkılarla değişir. Genel «aksat geliştireni bazı limitasyon- 
lara sahiptir. UY gücü düşüktür, bazı kimyevi maddelere ve yiyeceklere karsı 
dayanıklılığı azdır. I06°C gibi bir vicat sıcaklık limiti, bazı tatbikatlarda 
kul lamamı sınırlar. 

Darbeye dayanıklı PS 0.6 11a T.O ft-1 bl'in değe¬ 
rinde darbe gücüne sahiptir. 
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î $ 1 e m e : 

Darbeye dayanıklı PS'ler kütle polimerizasyonu 
ile elde edilir. Ayrıca prosese elastomerler ilave edilir. Belli başlı iki 
proses vardır. Birincisi kesikli prosestir, ve sulu bir süspansiyon içinde 
gerçekleştirilir. İkincisi ise devamlı bir prosestir ve reaktörlerde gerçek¬ 
leştirilir. Neticede paletli bir ürür, direkt olarak elde edilir. 

3.0 değerin üzerinde ürün elde edilmek istendi¬ 
ğinde katkılar ilave edilir. Kauçuk ilavesi ile elastikiyet gücü artar. 

Genel maksat yeya darbeye mukavim türler enjek¬ 
siyon kalıplama veya ekstrüzyon metodlan ile üretilirler. Enjeksiyon sıcak¬ 
lığı 3800- 4Q0OF arası değişir. Ayrıca erime akışları cok değişik aralıklar¬ 
da olan ve değişik sahalarda kullanılabilen PS'ler mevcuttur. 

Bu ürünün sertliği ve işlenme kolaylığı, yüksek 
veya alçak basınç prosesi ile köpük imalinde kullanımım kolaylaştırmaktadır. 
Genel maksat ve darbeye mukavim tiplerden levha, profil ve boru imal edilebii-
mektedi r. 

Kristal polistirenin darbeye mukavim türle bera¬ 
ber ekstrüde edilmesi ile yüksek parlaklığı olan levhalar elde edilir. Ayrıca 
polistirenin diğer maddelerle de aynı metodla islenmesi mümkündür. 

Yeni bir tatbikat sahasıda ekstrüzyon-termofor- 
ming işlemidir. Ekstrüzyon teçhizatının boyutları artmakta ve 6 inç çapında 
ekstrüderler L/D oram 32:1 olan levha imalinde kullanılmaktadır. 

Kullanım Alanları : 

Ekstrüzyon tatbikatları polistiren tüketiminin 
1/3 ünü kapsamaktadır ve enjeksiyon tatbikatına kıyasla daha hızlı olarak bü¬ 
yümektedir. Ekstrüde edilmiş profiller, ayna ve resim profillerinde ve inşa¬ 
atta çok geniş tüketim sahası bulmuştur. Et, yumurta kutuları ekstrüde edil¬ 
miş PS levhadan terforming ile elde edilir. İnce duvarlı cam şişelerin amba¬ 
lajı içinde bu ürün yaygın olarak kullanılır. 

Cıft yönlü orients edilmiş filmler ekstrüzyon 
sahasının en yaygınıdır. Sağlamlığı ve parlaklığı oriente edilmiş PS'in st 
tepsileri, sise kapakları, pasta çukulata, seker paketlerinde yaygın kullanı¬ 
mım sağlar. PS'den imal edilen paneller, oda ayırıcısı, dus kapaklan ve ay¬ 
dınlatmada kullanılır. 

Enjeksiyon kalıplama ürünleri de havalandırma 
üniteleri, buzdolabı veya dondurucu parçaların imalinde kullanılır. 

Kasetler, radyo, TV, stereo kapaklan imalinde 
yaygınlaşmakta olan bir tatbikattır. 
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Alevlenmeyi önleyici katkılar ihtiva eden reçine¬ 
ler bu ürünün TY kutusu imalinde kul lanınım kolaylaştırır. 

Darbeye mukavim PS, ev aletleri, ayakkabı topuk¬ 
lan, oyuncak ve kapak imalinde kullanılır. 

Genel maksat PS ile ayrıca tıbbi cihazlar, cam 
kesitli kutular, taraklar, siseler imali yapılır. Köpük polistiren ise izolas¬ 
yonda, inşaatta ve paketlemede yaygın olarak kullanılır. 

Butadiene-Stirene Polimeri : 

Bu reçineler, Butadien-Stiren grubunun bir üyesi 
olup, parlak ve darbe mukavemetleri fazladır. 3u nedenlerle kutu, yiyecek ku¬ 
tuları gibi yerlerde kullanılırlar. 

Bu madde ekstrüde şekillendirme, enjeksiyon ve 
şişirme ile kalıplama teçhizatında islenir. Ayrıca bu reçinelerle oyuncakta 
imal edildiği gibi tıp sahasında ttakuliamaı genişlemekte r. 

POLİPROPİLEN 

özellikleri ve Tanımı : 

Polipropilen, yüksek saflıktaki propilen gazının 
ağır basınç reaktörleriyle ve Ziegler tarafından keşfedilen katalizörleri kul¬ 
lanarak poiimerlesmesiyle elde edilir. 

Kristal yapılı, 0.902 ile 0.904 g/cc yoğunluklu 
bu polimer, termopîastiklerin en hafiflerinden biridir. Erime noktası 325° ile 
335°F arasındadır. 

Polipropilenin iyi dielektrik özelliği ve tecrid 
edici özellikleri vardır. Zira polaritesi olmayan bir hidrokarbon polimeridir. 

Polipropilen gerçekten kimyasal olarak tesirsiz- 
liğinden dolayı yüksek sıcaklıkta cok çeşitli kimyevi maddelere dayanıklıdır. 

Propilen homopolimerlerinin 4900 p.s.i. civarında 
gerilme mukavemetleri vardır. 

Homopolimeri erin 73°F de ortalama 175.000 p.s.i. 
esneklik modülleri vardır. Dolgu maddeleriyle yapılan takviye ile esneklik mo¬ 
dülü 350.000 p.s.i.‘ye kadar arttırılabilir. 

Polipropilenin s 80 sülfürik aside ve konsantre 
klor asidine 21<rF ye kadar dayamkl‘< ık gösterir. Ayrıca 175° F altında or¬ 
ganik Çözücülere olan mukavemeti df Jİumludur. 
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Diğer Olefin reçineler gibi, oksitleyici asitler 
tarafından yavaş etkilenir. 

6 ay süre ile nemli bir ortamda depolanması ağır¬ 
lığım % 0.1 den az oranda arttırır. 

Organik kompoundlarm polipropilenl etkileme o-
ranları hayli düşüktür. 

Absorpsiyon olayı sıcaklıkla doğru orantılı ola¬ 
rak ve çözücünün kutuplanma özelliği ile ters orantılı olarak değişir. 

İşleme : 

Polipropiien» termoplastiklere uygulanan bütün 
metodlarla islenebilir. Enjeksiyonla kalıplanmış parçalar, ufak kalıp detay¬ 
ları ile iyi basılarak karaktarize edilirler ve bunların yüzey sertliği ile 
boyut sabitliği vardır, 

Pûlipropiler.den üretilen menteşeler başarısız¬ 
lığa uğramadan 3 milyon kez bükülebilirler. Bunlar kalıplama, soğuk çalışma 
ya da ekstrüzyon metodları ile elde edilirler. 

Göze çarpan berraklıkta ve cilalı oryante edil¬ 
memiş film, soğuk rulo veya boru şeklinde su banyosu tekniği ile side edile- 
bi1 ir. 

Oryante polipropiien üretme teknikleri fonografik 
plakların ambalajlanmasında kullanılan büzgü film üretiminde de kullanılmak¬ 
tadır. 

Ekstrude polipropiTenden imal edilen elyaf, hava 
ile soğutulmuş bir bölgede ince meme başları içinde bir baştan bir basa geçi¬ 
rilerek ve bunu takiben bir ruloya sarılarak elde edilir. 

Polipropller, dokuma olmayan kumaşlar, ince çekme 
veya eriterek şişirme metodu ile elde edilirler. 

Polipropiien ayrıca, şişirerek kalıplama (ekst¬ 
rüzyon şişirerek kalıplama dahil), enjeksiyonla şişirerek kalıplama ve gere¬ 
rek şişirip kalıplama »etcdlanyla da elde edilebilir. 

Polipropiien ısı ile seki 11 endiri1ebi1 ir. Enjek¬ 
siyon kalıplama veya ekstrüzyon kalıplama teknikleri ile köpürtülebi1 ir. 

Kullanım Alanları : 

Polipropiien, kabine kapılarından, ilaç kutula¬ 
rına kadar geniş bir alanda gerekli ve çok kullanışlı menteşeler imalinde 
kullanılır. 
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Berrak ve yumuşak filmler, gömlek ve çorap gibi 
ürünlerin, temiz ve daha katı filmler ise aiümünit yemekler, sigara ambala¬ 
jında kullanılmaktadır. 

Müzik plağı ambalajında da pclipropilen kullanı¬ 
lır. 

Ayrıca, pclipropilen elyaf türü ile 'örme ve do¬ 
kuma sanayiinde, halılarda ve döşemecilik sanayiinde kullanılmaktadır. 

Polipropilen dokuma olmayan kumaşlar ise, halı 
altı, atıl bilir hastane örtüsü, tekrar kullanılabilir havlu, mobilya örtüsü 
ve atılati ir kundak bezi gibi ürünlerin imalinde kullanılmaktadır. 

TERMOPLASTİK POLİAMÎO 

Aromatik termoplastik poliamidler tamamîyîe po- 
liîc-erizs edilmiş reçineler olup, sıkıştırma ile kalıplama, dökme film, eri¬ 
yik elyaf bükme teknikleri ile islenir. 

Termoplastik poiiamidîerin bazı özellikleri şun¬ 
lardır ; 

- 310°C de erimekten ziyade lastiklesin!er ve 
yüksek gerilim güçlerini ve uzamalarım daha yüksek derecelerde bile koruya¬ 
bil irlsr, 

- İyi akis sağlamak için basınç tatbik edilerek, 
kısa bir süre için cam geçi* ısısını asmak suretiyle kalıplanırlar. 

- Maddenin % 10 uzayabilmesi, makinaya olan uyum¬ 
luluğunu sağlar va kırılmayı azaltır. 

- Tekrar öğütülerek kullanılabilirler ve bozuk 
kaplamalar tekrar eritilerek düzeltilebilir. 

- Eriyik halinde iken, diJfcönı makinalannm kul¬ 
lanılmasıyla film olarak döküm yapılabilirler. 

- Filmler sıcak mühürleme ile birbirine yapıs- 
tınlabilir, 

Termoplastik poliamidler dolgu ve dolgu maddesiz 
olarak mevcut olan kalıplama kompoundîan olduğu gibi, eriyik halde de bulu¬ 
nurlar, Enjeksiyon kalıplama kompoundîan, S 60 termoplastik poîiamid % 40 
polifenilen sulfid alaşımıdır. 
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t s T ense : 

Q Dolgusuz kompoundların sıkıştırma ile kalıplama 
ısıları 330-350 C ve 3000-5000 psi arasındadır, iyi akis sağlamak ipin 310°C 
nin üstünde en azından 5 dakika kalıplanırlar. 

Lamineler yüksek basınçlı preslerle, alçak ba¬ 
sınç vakum torbalarla veya değişik basınçlı vakum otoklav torbalarla vaoı- 
lır. 

Termoplastik poliamid toz oda sıcaklığında 40000- 
50000 psi arasında kalıplanır. 

Kullanım Alanları : 

Grafit tozu, molibden, tungsten distil fid ile dol¬ 
durulmuş kalıplama kompoundları, kendi kendine yağlanan yüzey parçaları üre¬ 
tirler (Piston halkaları, valf yatağı, mil yatağı gibi). 

Termoplastik poliamid nükleer tatbikatlarda valf 
yatağı yapımında da kullanılır. Lamine edilmiş ve doldurulmuş parçalar jet 
motorlarında, sıcak makinaya yakın elektriksel ve yapısal parçaların imalin¬ 
de kullanılır. 

POlî (AMİP-ÎMID) 

Özellikleri ve Tanımı : 

Poli (amid-imid) yüksek güç ve darbe mukaveme¬ 
tiyle karakterize edilen, kalıplanabilir, yüksek performanslı bir termooias- 
tiktir. Amorfik bir yapıya sahip olup, özelliklerini 50C°F'a kadar olan ısı¬ 
da korur. Bu plastik türü, hassas parçaların imali amacıyla enjeksiyonla ka¬ 
lıplanabilir. 

Poli (amid-imid) muhtelif aromatik diaminlerin 
ve trimellıtık anhidritin kondensasyon polimeridir. 

Malzeme üstün mekanik güce sahip olup, 73°F'de 
gerilim gücü 27000 psi ve sıkıştırma gücü 40000 psi'dir. 50C°F de gerilim 
gücü 7500 psi'dir ve 500°F sıcaklık altında 4C00 saat kalması halinde geri¬ 
lim gücünde azalma meydana gelmez. Esneklik modülü 650.000 psi'dir. 3u de¬ 
ğer grafit lif takviyesiyle 2.6 milyon psi'ye yükselir. Termoplastikler a- 
rasında mukavemeti en iyi olanıdır. 

Poli (amid-imid)in üstün elektriki izolasyon 
özellikleri vardır. Radyasyon mukavemeti ve kimyasal mukavemeti iyidir. Yük¬ 
sek sıcaklıktaki kostik, buhar ve bazı asitler polimere etki yapabilir. 

Poli (amid-imid) aşağıdaki türlere de sahiptir. 
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a) Enjeksiyon kalıplama, 

b) Mineral doldurulmuş 

cj Grafit elyaf takyiyali, 

d) Cam elyaf takviyeli 

Diğer doldurucu türlerle de kompoundlan yapıl¬ 
mıştır, 

İşleme: 

Reçineler, geleneksel vida-enjeksiyon kalıplama 
««kınaları ile detayı ve hassas parçaların imalinde kullanılır. 

Enjeksiyon vidasının basınç oran? 1.2 ve 1.5:1 
ve L/D oranlan 18 ve 20:1 arasında olmalıdır. Vida dişleri bütün sınırlama¬ 
lardan uzak olmalıdır ve PVC tipi sivri uc ve baslık tavsiye edilir. 

Kalıplarda girişler mümkün olduğu kadar geniş 
tutulmalıdır. Döküm basları geniş ve kısa olmalıdır ve çok oyuklu kalıplama¬ 
larda döküm bası sistemi dengelenmelidir. Kaynak çizgileri küçültülme!i, o- 
yuklar iyici havalandırılma! ıdır. Alttan kesmelerden kaçım İmalıdır. 

Fiziksel özelliklerde herhangi bir bozunma mey¬ 
dana gelmeyecek şekilde standart polimere * 30 nisbetı'nde öğütülmüş mamul i- 
lave edilebilir, ancak köpüklenme ve kırılganlığın önlenmesi için öğütülen 
malzemenin 8 saat 30û°F kurutulması lazımdır, Enjeksiyon kalıplama ve ekstüz- 
yonda fiziksel özelliklerin iyileştirilmesi için parçalar S00°F ye ulaşan sı¬ 
caklıkta düzelme amel iyesinden geçirilmelidir. 

Nihai düzelme işlemi, ısı kontrolünün hassas o- 
larak yapıldığı sıcak hava fırınında yapılır. 

Kullanım Alanları : 

Poli (amid-imid) yüksok performanslı elektrik e- 
laktronik devre tamam!ayıcı 1 arı ve alaşımlı aletlerde uygulama alanı bulunur. 

Hidrolik» ıslatma, dokuma, teçhizatı pompalar 
valf ve tribünler endüstrisi uygulamaya dahildir. 

Ulaştırma kullanımlarına, jet motorları parçala¬ 
rı, otolar, ağır teçhizat dahildir. 

SULFON P0UMERL£«t . 

özellikleri ve Tanımı : 

Sulfon polimerleri şeffaf, ısıya mukavim, mü¬ 
hendislik tatbikatlarıda çok iyi sonuç veresi bir termoplastiktir. 
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Oç ayn, fakat birbiriyle bağlantısı olan üç po- 
liaer mevcuttur, poltsülfon, polietersuîfon, polifenilsulfon. Her biri sert, 
kuvvetli, konvensiyonel ınakinalarla enjeksiyonla kalıplanabilir veya ekstrude 
edilebilir. Avantajlı yönleri ısı ve oksidasyona olan asın dirençleri nedeni 
ile erime stabilitelerinin iyi olmasıdır. Kimyasal maddelere, kaynamış suya 
ve buhara karşı iyi direnç gösterirler. Amorf palimerlardir. Yanmaya direne- 
leri çoktur. 

işi eme : 

Kimyasal yapılarının benzer olması nedeni ile 
benzer performans karakteristikleri ve benzer mekanik ve elektriksel özellik¬ 
ler gösterirler. Sadece termal özelliklerde farklılıklar gösterirler. Poli- 
sulfon, polieter sulfon ve polifenil sulfon sırası ile 345, 395 ve 400°F' 
lik ısı dönüm derecelerine sahiptirler. Her üçüde konvensiyonel burgu enjek¬ 
siyon ve ekstrüzyon makinalan ile islenebilirler ve yüksek isleme ısısına 
ihtiyaç gösterirler. Yalnızca polisulfon düşük ısıda islenebilir. Reçineler 
işlenmeden önce muhakkak kurutulmalıdırlar. 

Kullanım Alanları : 

Polisulfon : 

Polisulfonun otoklav sterilazasyona olan direnci 
tıbbi aletlerde kullanılmasına neden olur. Ayrıca gıda isleme aletlerinde, 
gıda ile temas edilen tatbikatlarda, kahve imal aletinde elektrik ve elektro¬ 
nik tatbikatlarda, televizyon parçalarında, yapısal devre tablolarında, bo¬ 
bin yapımında kullanılır. Ayrıca kimyasal işlemlerde ve kirliliği kontrol a- 
raçlarında polisulfon aşınmaya dirençli boru yapımında, ayrıca fotoğraf maki- 
nası ve saat ambalajlarında, pil yapımında tatbikat sahası bulmaktadır. 

Polietersulfon : 

Polieter sulfon yüksek ısı ihtiva eden elektrik¬ 
sel parçalar, motor parçaları, ev lambaları, yapımında kullanılır. Ayrıca 
tıbbi aletlerin sterilizısinde, sıvı kontrol aletlerinde, yapıştırıcılarda 
tatbik edilir. Takviye edilmiş türleri, hava taşıtlarında, otomotiv sanayiin¬ 
de, film ve levha türleri ve elektrik! alanlarda kullanılır. 

v Polifenilsulfon : 

Polifenilsulfon yüksek ısılı elektrik bobinleri¬ 
ne kalıplanır, uçakpencere çerçevelerinde, itfaiyeci miğferinde, petrol komp¬ 
resör valflerinde, karbon elyafı bileşiklerinde, yumuşak baskılı deyre tablo¬ 
larında, yarı geçirgen taşıyıcılarda ve diğer elektriki parçalarda kullanı¬ 
lır. Film ve profillere ekstrude edilir. 
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POIÎMETİLPEKTEN 

Yüksek bir erinse noktasına sahip, şeffaf ve mat 
türleri olan 4 aıetilpenten Tin kcpoiinleridir. 

İşık geçirgenlik derecesi î 9ü dır, iyi elektri-
ki özelliklere ve kimyasal dirence sahiptir. Maddenin devaml’, gunes ışığı ve 
yüksek enerjiye aaruz kalacak şekilde kullanılmaması gerekir. 

İsleme: 

Pelimetilpenten atswsfer basıncında 4 nsetilpen-
ten Tin Ziegler tipi katalik polimerizasyonu 11e üretilir. 

Pol iraer serbest akan kura toz olarak elde edi
lir ve s tabii izanlarla karıştırılarak, diğer katkıların ilavesi ile çranül ha
line dönüştürülerek korcpound yapılır. 

Kul i anım Alanları : 

Polimetilpenten laboratuarlarda, tıbbi alanlar
da, ışıklandırma otomotiv endüstrisinde, elektronik ve elektrik endüstrisin
de ve gıda ambalajlamasında kullanılır. 

Enjeksiyon ve sisinse ile kalıplanarak cama ben
zeyen berrak, hafif ve cama nazaran daha dayanıklıdır. 

8u nedenle tıp alanında tatbikat sanası bulmak
tadır. 

Lens yapısında ve reflektör yapısında da kulla
nılmaktadır. 

Enjeksiyon ile kalıplanmış tepsiler donma, pişir
me vs gıda servisi için uygundur. Ayrıca kağıt kaplamasında da kullanılmakta
dır. Şunlardan başka sıvı seviyesi ve akışı kontrol etmek amacı ile, kahve 
yapan aletlerin yapımında da kullanılmaktadır. 

FENİLEN OtCSÎT KÖKENLİ REÇİNE 

özellikleri ve Taman : 

Fanilen Oksit kökenli reçineler fenolik monomer-
lerin oksidasyon yoluyla biriesisinden seydana gelir ve değişik türleri mev
cuttur. 

0 0 Fanilen Oksit kökenli reçineler devamlı olarak 50 ile 100 sıcaklık aralığında kullanılabilirler. -40°F'ta bile iyi darbe 
aukavemeti gösterirler. Cok düşük su emme oranları vardır ve hidrolize karsı 
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tamamen dayamklıdırlar. Kaynayan su deterjanlar, asidık veya temel solüsyon¬ 
lardan hemen hiç etkilenmezler. Halojenlendirilmis veya aromatik hidrokarbon¬ 
larda çözünürler. 

Elektrik! amaçla kullanılacak reçineler iyi die- 
lektriki özellik gösterirler. Nemdeki değişikliklerden etkilenmezler ve fre¬ 
kansları 1Q6h? ye kadar yükselir. 

Türe sağlı olarak, esneklik'modülü 300.000 den 
1.1 milyon psi'ye çıkarken, gerilim gücü 7000 ila 17.800 psi arasında değişir. 
73QF'deki gerilmede akma değeri tür ve baskı direnciyle değişir. Fakat X 10 
luk deformasyonda 16.400 psi'ye yaklaşır. 

200°F'ye yükselen sıcaklıkta baskı direnci ve mo¬ 
dül çok az değişim gösterir. 

150°F'de ve 300C psi'de t 0.35 gibi düşük bir de¬ 
ğer ise de yük ve sıcaklık altındaki akma direnci iyidir. 

Fenilan oksit kökenli reçinelerde, standart renk¬ 
ler, gri, standart siyah ve standart beyaz iken alışılmış renklerin geniş bir 
tayfıda mevcuttur. 

Reçineler : 

Alev önleyici, cam takviyeli kompoundlar, kapla¬ 
nabilir reçineler, extrUzyon reçineler ve özel türler olmak üzere çeşitli¬ 
lik gösterirler. 

İşlenmesi : 

Fenilen oksit kökenli reçineler imalat sırasın¬ 
da iyi akışkanlık gösterirler. Büzülme oranları düşüktür. Malzeme dengesi 
yüksektir. 

Her tip enjeksiyon kalıplama makınalarında başa¬ 
rılı bir şekilde kullanılır. Vidalı makinalar düz pistonlu makinalara tercih 
edilir, çiinkü bu makinalarda recine çok muntazam bir şekilde ısıtılabilir, 
Çevirim süreleri kısadır, parçanın görünümü iyidir, parçada donmuş gerilim¬ 
ler kalmaz. Ekstrüzyon türleri gerek tek gerekse çift vidalı makinalarda ge¬ 
niş çapta kullanılır. 

Kullanım Alanları : 

Fenilen oksit kökenli reçineler yaygın bir şekil¬ 
de aplik, elektrik/inşaat ve is makinaları gövdesi gibi slaktriki uygulamalar¬ 
da kullanılır. 
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Elektrik bağlayıcılarında, otomotiv teçhizatın¬ 
da, dolgu panolarında, grillerde, tekerlek kapaklarında ve dıs oövde kısımla¬ 
rında, TV piyasasında kabinette olduğu kadar bir dizi akord donanımında ve 
saptırma boyunduruğu parçalarında kullanılır. 

Ayrıca, çeşitli pompalarda, su altı oompa parça¬ 
ları, dus baslıkları ve diğer su tesisatı uygulamalarında kullanılır. 

Kaplanabilir tür recine, otomotive gri 11 er te¬ 
kerlek kapağı ve dekoratif kenar uygulamaları ve yüksek frekans hattı sabit¬ 
liği için kullanılır. 

Ekstnide edilebilir reçineler, telsiz cihazların¬ 
da, koruyucu kalkanlarda, otobüslerin tutunacak yerlerinde ve yer telsiz ka¬ 
pakları ve hafif kaplama, hem profil hem de ısı ile şekillendirilmiş parçalar¬ 
da kullanılır. j 

Köpürebilen tür recine is makinalarımn hem iç 
hemde dıs kısımlarında, süratli daktilolar, hesap makinaları, satıs terminal 
yerleri fotokopilerde ve tüm çalışma istasyonlarında kullan’lmaktadır. 

Diğer uygulamaları, fotoğraf fi,.' işi em*- arkla¬ 
rı ve gövdeleridir. 

Elektrik/Komünikasyon piyasası■'ıa endüst /el 
kontrol gövdeleri ve telekominikasyon arka panelleri için kullanılır. 

E P 0 K S 1 

Özellikleri ve Tanımı : 

îyi elektriksel, termal ve kimyasal resistansı, 
şekillenmeyi müteakip sertleşme sırasındaki büzülmenin düşük olması ve çeşit¬ 
li yüzeylere yapışma gibi müstesna özelliklere sahip olması epoksinin birçok 
alanda kullanılmasına imkan verir. 

Özel çok fonksiyonlu epoksiler grafit ve cam el¬ 
yaf ile birlikte kompoze maddelerin yapıştırıcılarının imalinde kullanılan 
başlıca maddeleri oluştururlar. 

Azot ihtiva eden haterosiklik hydan'toin halkalı 
yeni bir epoksi grubu da gelistirilmistir. Bu reçinelerin, uîtraviyoleye ve 
ısıya karsı dirençli olması ve elektriksel özellikleri gibi niteliklerinden 
dolayı, Avrupa bilhassa elektrikle ilgili döküm islerinde kabul görmüştür. 

Geliştirilen bir diğer epoksi de hidrojene edil¬ 
miş bisfenol A‘ya dayanır. Bu tip epoksi maddeler, hava şartlarına dayanıklı¬ 
lığının iyi olması nedeniyle kullanma açısından.büyük ootansiyel göstermekte¬ 
dir. 
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İşi ewe : 

Oda ısısındaki muamele işlemlerinde ve istenen 
termal şartların nispeten» düşiik olduğu hallerde dietilentriamin ve trieti- 
lentetra amin kullanılan tpik maddelerdir. Yüksek ısıdaki muamele işlemlerin 
mümkün olduğu ve ısı etkisiyle bükülmenin yüksek temperatürlerde vuku bulduğu 
hallerde metilendianilin gibi aromatik aminler kullanılır. Düşük ekzoterm, 1- 
yi yapışma, elektriksel ve termal özellikler ve uzun pota ömrü gibi nitelik¬ 
lerin istenildiği hallerde hekzahidraftalik anhidrid gibi bir anhidrid sis¬ 
temi kullanılır. 

Maliyeti, büzülmeyi ve termal genişleme katsayı¬ 
sını düşürmek için, epoksi sistemlerine ait formüllerde genellikle hızlandı¬ 
rıcılar, katkılar ve dolgu maddeleri bulunur. 

Kullanım Alanları : 

Koruyucu ve dekoratif kaplama, elektrik ve elekt¬ 
ronik parçalar, yapıştırıcılar, yapısal ve takviyeli parçalar, bina ve inşaat 
gibi çok değişik alanlardaki kullanışı epoksilerin çok yönlülüğünü ve fayda¬ 
larım gösterir. 

Kimyasal dirençleri, sertlikleri ve yapışma ö- 
zelliğinden dolayı, epoksilerin bu en büyük nihai kullanım alanında otomotiv 
sanayiinde ve cihaz imalinde, astar olarak, teneke kutu kaplamasında, sınai 
koruyucu boyalarda, çeşitli sınai ürünlerin ve deniz araçlarının son kapla¬ 
malarında büyük ölçüde kullanım sağlar. I 100 katı tatbikatında (tozlar) ka¬ 
lın film boru kaplaması en büyük kullanım sahasıdır. 

ASETAL H0M0P0L1MER 

Özellikleri ve Tanımı : 

Asetal homopolimeri kimyasal yapısı ve yüksek 
kristalleşme özelliği nedeniyle metallerin yerine birçok tatbikatlarda kul¬ 
lanılmaktadır. Başlıca özellikleri, erime sıcaklığının yüksekliği, sağlamlı¬ 
ğı, sertliği, iyi sürtünme özellikleri olarak sıralanabilir. Malzeme enjek¬ 
siyon kalıplama ve ekstrüzyon metodları ile kolaylıkla işlenebilen bir ter- 
moplastiktir. Yüksek kristalleşebilme hassası , kısa devrelerde kalıplana¬ 
bilmesini mümkün kılar. 

Mekanik, asetaller takviye edilmemiş termoplas- 
tiklerin en sağlam ve en sert olanlarıdır. Asetallerin içinde homopolimerler 
katılık, sertlik , sağlamlık, ayrıca akma açısından üstün özelliklere sahip¬ 
tir. Gerilme ve esneklik özellikleri çok iyi olduğundan asetal homopolimer 
yük altında bükülmeye karsı mukavemet gösterir. Bu özelliği nedeni ile recine 
bazı yay tatbikatları için uygundur. 
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Asetal in yıpranma ve sürtünme azlığı diğer ter- 
moplastiklere göre çok üstün olup bu özelliği reçinenin kullanılmasının ana 
nedenini teşkil eder. 

Elektriki özelliğini, yüksek ısı ve neme maruz 
kalma süresinde de korur ve suya daldırmayı müteakip ve de yaslanma süresin¬ 
de muhafaza eder. 

Temiz yanma özellikleri nedeni ile kolaylıkla 
bertaraf edilir ve yanmada duman meydana gelmez. 

Asetal homopolimerleri gıda maddeleri tüzüğüne 
uygun olup, ambalajda doğrudan gıda maddeleri ile temas edecek şekilde tekrar 
tekrar kullanılabilir. 

— t s 1 eme : 

Asetal homopolimer, enjeksiy :a tınlama, ekstrüz- 
yon, şişirme ile kalıplama metodları ile islenebilir. Sor anlarda köpük ka¬ 
lıplama tatbikatı ticari amaçla denenmiştir. 

Reçineler bilhassa enjeksiyon kalıplama ve ekst- 
rüzyona uygundur. Asetal homopolimer neme karsı duyarlı olmadığından kurutma 
aşamasına nadiren ihtiyaç gösterir. 

Çabuk sekil verme safhasında memede capaklanma 
ve kalıpta titreme suretiyle meydana gelebilecek bozulmaları en alt düzeyde 
tutar. Boru, çubuk, plaka ve levha çekmede, standart ekstrüzyon makinası kul¬ 
lanılabilir. 

Kullanım Alanları : 

Asetal homopolimeri metal dökümlerde (çinko, pi¬ 
rinç, alüminyum) ve preslemede kullanılan (çelik) gibi geleneksel maddelerin 
yerini almaktadır. Otomotiv endüstrisinde çok yaygın olarak yakıt sistemi 
parçaları, koltuk kemerleri, direksiyon simidi kolonu, pencere destek kolları 
yapımında kullanılır. Sıhhi tesisat sanayiinde bilyalı vanalar, duş başlıkları 
duş karışım vanaları, akıntı ölçen akşamları ve musluk kartuşları olarak pi¬ 
rinç, ve çinko parçaların yerine ikame edilebilir. 

Ayrıca kapı tokmakları ve diğer hırdavat kalemle¬ 
ri, çakmak gövdeleri, traş makinalarımn yenilenebilir kartuşları, iyi kalite¬ 
li oyuncak parçaları, telefon, çim ekme makinaları, bahçe ilaçlama cihazları 
ile streo ve video teyp kaset parçaları, fermuar ve elbise aksesuarlarında 
kullanılır. 

Makina alanında ise mekanik bağlantılar, masa 
üstü taşıma plakları, küçük motor starterleri, pompa iticileri, yangın sön- 
dürmü kulpları ve çeşitli tekstil ve zirai makina akşamı tatbikat sahalarıdır. 
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ASETAL KOPOLÎMERİ 

Özellikleri ve Tanımı : 

Asetal kopolimer reçineleri dayanıklı sert ve 
oldukça kristal bir yapıya sahip termoplastiklerdir. 3unlar gerçek mühendis¬ 
lik plastikleri olup, mekanik, ısısal, kimyasal ve elektriksel özellikleri a- 
çısmdan üstünlük gösterirler. Asetal kopolimerler çeşitli tür ve formulasyon- 
İarla temin edilebilir. Bilhassa erime akışkanlığı en değişken özellikleridir. 

Asetal kopolimer reçineler, trioksanın küçük mik¬ 
tarlarda monomerlerle kopolinıerizasyonu ile hazırlanır. Polimer zincirinde bu¬ 
lunan -karbon bağları polimerin ısıya asitlere ve oksitlere karşı stabi- 
lizasyonunu sağlar. Polimer zincirindeki bağlar kadar, hidroksietil terminal 
birimleri de kopolimere kuvvetli bazik ortamda yüksek dayanıklılık verir. 

Asetal kopolimer akma direnci en fazla olan ter-
mcplastiklerden biridir. Polimerin emsalsiz kimyasal yapısı birçok bozucu kim¬ 
yevi ortamlarda ve PH aralığı 4-14 olan yerlerde hiç tehlikesiz olarak fonksi¬ 
yona girmesini sağlar. Belli başlı çözeltilere yağlayıcılara ve gazoline batı¬ 
rıldığında veya teıras ettiğinde hiçbir etkisi görülmez. 220°F deki sıcak hava 
ve 1S0°F sıcaklığında suyla uzun süre temas ettiği zaman dahi özelliklerini- 
aynen muhafaza eder. Fasılalı kullanımda yüksek ısılara dayanıklılık göstere¬ 
bilir. Esnekliği ve yorulma mukavemeti iyidir. Sürtünme katsayısı düşüktür ve 
aşınmaya dayanıklılığı yüksektir. 

işleme : 

Asetal kopolimerleri burgu ve pistonlu enjeksi¬ 
yon kalıplama makinalarında islenebilir. Fakat burgu makinaları daha iyi tür 
pl as ti kİ eştirme özelliği sağlar. Kalıplama şartlarım esnek bir şekilde ayar¬ 
layabilmek için seçilen pres ölçüsü, kalıplanacak sot ağırlığı, presin şot 
kapasitesinin t 50 ile % 75 i arasında olacak şekilde ayarlanmalıdır. 

Kilitleme tonajı 2 tondan az olmamalı ve tasar¬ 
lanan kalıp bosluk alanının 3 ton/inc si olmalıdır. Meme ağzındaki üflen¬ 
me ve drodingiönlemek için presin baskıyı azaltıcı kontrollü olması gerekir. 

Enjeksiyon kalıplamaya ilave olarak, asetal ko¬ 
polimer enjeksiyon şişirme, ekstrüzyon, ekstrüzyon şişirme ile de islenebi¬ 
lir. Bu materyal aynı zamanda yapısal köpük kalıplamaya da adapte edilebilir. 
Kalıplama sonrası işlemler bütün diğer termoplastiklere ortak olarak uygula¬ 
nan işlemleri kaosar. 

Kullanım Alanları : 

Asetal kopolimer reçinelerinin özelliklerinin 
üstünlüğü, uygulama sahasının çeşitli pazarlara yayılmasını sağlamıştır. £- 
sas olarak bunlar su tesisatlarında (vanalar, pompalar,bulaşık çukurları, 
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musluklar), otomotivde (elektrik düğmelerinde madeni kısımlarda, emniyet ke¬ 
merleri parçalarında), oyuncaklar, dolmakalem, kalem,(namlu, uç ve yayda), 
ambalajlamada (aeresol şi sel eri nde, könteym rl arda, valflerde) seçkin olarak 
yiyeceklerle temaslı uygulamalarda (et kancalarında, süt pompalarında, kah¬ 
ve millerinde) ve endüstriyel kullanımlarda (aksesuar parçaları, çark, mil¬ 
di rekleri ve muhafazalarda) kullanılır. 

Asetal kopolimer için pazarın büyük kısmım, 
pres döküm yapılmış çinko ve aliminyum gibi metallerin yerine kullanımı kap¬ 
sar. Neticede düşük maliyetle geliştirilmiş özellikler elde edilmiş olur. 

Standart özellikteki asetal kopolimerlerin F.D.A. 
tarafından yiyeceklerle temas halinde ve devamlı kullanımı gerektiren yerler¬ 
de kullanılması uygun görülmüştür. 

Î20 silikonlu bileşimler genel amaçlı asetal ko- 
polimerlerin yerine kullanılmaktadır . Bu tür kopolimer, sürtünme ve yıpran¬ 
ma özellikleri nedeni ile mil yatakları ve hareketli parçalarda kullanılır. 
Bu tür aynı zamanda akışkanlık ve kalıp ayırma işlemlerinde yardımcı olarak 
kullanılır. 

lamm yerleri : 

Akış Hızı 

1.0 

2.5 

9.0 

27.0 

Belli başlı asetal kopolimer kompaundları kul- 

özellik avantajları ve uygulamaları 

Max erime gücü. Çubuk ve dilim ekstruzyonunda ve şişirme¬ 
de kullanışlıdır, özel az kokulu türü aerosol kaplarında 
kullanılır. 

Çubuk, tüp, levha, dilim, tel kaplama ekstruzyonunda yağ¬ 
lanmamış türleri mevcuttur. Ekstra kalın parçaların En¬ 
jeksiyon kalıplamasında yağlanmış olarak mevcuttur. 

Standart enjeksiyon kalıplama türü. Dısarda kalma süresi¬ 
ni uzatmak için özel UV katkılı stabilize edilmiş kompo¬ 
zisyon. 

Yüksek akışkanlı hızlı kalıplama türü. înce çeperi i parça¬ 
lar için çok oyuklu kalıplarda en iyi performans elde edi¬ 
lir. 

Î25 cam takviyeli. Maksimum gerilme ve katılık özellikle¬ 
ri. özellikle metal ikameli uygulamalarda. 
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POLt KARBONAT 

Polikarbonat dihidrik ve polihdirik fenol grup¬ 
larının karbon reçineleri ile bağlanmasıdır. Genel maksatlı polikarbonat bi- 
fenol A'dan elde edilmektedir. Ancak özel ürünlerin elde edilmesinde küçük 
miktarlarda diğer polihidrik fenollerin kullanıldığı formulasyonlar da mev¬ 
cuttur. 

Standart türlerde, polikarbonat yüksek darbe muka¬ 
vemeti, iyi elektriki özellikler, boyutsal denge, sertlik düşük su çekisi gi¬ 
bi özellikler gösterir. - 60 ile 270OF arasındaki ısılarda kullanılabilir. Mat 
ve şeffaf çeşitleri mevcut olduğu gibi çeşitli renkleri de bulunmaktadır. Güç¬ 
lendirici i 5 ile î 40 lık cam elyafı gibi katkılar akma direncini 210°F ye 
kadar olan ısılarda bile 4000 psi'ye kadar geliştirir. 

Diğer katkılar, ya da formülasyon değişiklikleri, 
reçinenin ateş mukavemetini, termik stabilitesini, ultraviole ışık performan¬ 
sım ve rengini etki!iyebilir.. Polikarbonat üzerindeki kaplamalar, kimyasal 
direnci arttırdığı gibi, boyalı ürünün hava alabil iri iğini'de sağlar. 

Polikarbonatın köpük cinsi de mevcut olup, bun¬ 
lar baz polimerlerin direkt uzantısıdır. 

İşleme : 

Polikarbonat reçine, bütün standart termoplastik 
metodlarla islenebilirler. 

Genellikle yassı levhalara enjeksiyon kalıplama, 
ya da ekstrüzyonla islendiği gibi profil ekstrüzyon, yapısal köpük kalıplama 
ve şişirme ile kalıplama yolu ile de islenebilirler, ibtikarbonat levha ısı yo¬ 
lu vakum ve basınç ile şekillendirilebilir. 

İslenmeden sonraki ikinci asama ve bitirme yön¬ 
temleri, eriyik, yapıştırıcı bağlar, boyalar, baskı, sıcak damga ihtiva eder . 

Polikarbonatın yüksek ısılarda isleme için gerek¬ 
li hidrolik hassasiyet göstermesi nedeni ile, standart aletlerde, islenmesin¬ 
den önce î 0.02 oranına kadar nemin azaltılması gerekir. 

Ventilli silindir enjeksiyon kalıplama makinala- 
rımn kullanımı, ön kurutma ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Ateşe mukavim ya 
da çok boyalı türler kullanıldığında, önceden teste gerek vardır. Düşük ısı 
isteyen levha ısı ve şekillendirme tekniklerinde de ön kurutma gerekmeyebi¬ 
lir ancak tatbikat sahası sınırlıdır. 
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Kullanım Alanları : 

F.D.A. tarafından tanınmış kalın ve ince duvar¬ 
lı, darbeye mukavim türler bira maşrapalarında ve diğer yüksek hacimli, e- 
lektriksiz ev aletlerinde kullanılmaktadır. Ambalajlamada, polikarbonat ia¬ 
de edilebilen şişeler, süt ve su şişeleri yapımında kullanılmaktadır. 

Tıbbi olarak biyokimya laboratuvarlarındaki a- 
letlerin yapımında, sağlamlık, netlik ve şeffaflık isteyen parçaların yapımın¬ 
da kullanılmaktadır. Otomotiv sanayiinde, SAE'ce tanınmış polikarbonat lens 
ve berrak kalıp ekstrüzyonlarında uygulanmaktadır. 

Şeffaf olmayan türler, lamba, elektrikli parça¬ 
lar, dekorasyon parçaları, cam takviyeli türler ise, ince duvarlı mekanik par¬ 
çaların yapımında kullanılmaktadır. 

Köpük polikarbonat tek parça jip üstü ve otobüs 
koltuk çerçevesi, darbeye mukavim olan tampon yapımında kullanılmaktadır. 
Sırla kaplanmış, polikarbonat kütle tasıma araçlarında emniyet sağlar. 

inşaatçılıkta, sert kısımlarda, kapı ve pencere 
yapımında kullanılır. 

Baskı, fotokopi makinaları ve diğer is makinala- 
rı,telefon bağlantıları, devre tablolarında tatbik edilir. 

Polikarbonat, levha üreticileri, yeni ürünler 
geliştirmişlerdir. Optik ve kuvvetli parlak, levhalar okullarda , otoyollar¬ 
da kullanılmaktadır. 

Poli karbonatın, 151k iletimi ve termal tecrit 
karakteristiği solar biriktirme uygulamaları İçin ilgi uyandırmaktadır. 

POLİETİLEN TEREFTALAT 

Özellikleri ve Tanımı : 

A.B.D. de en hızlı gelişen plastik olmuştur. 
Her ne kadar 20 yılı askın bir süredir bu malzeme yiyecek ambalajlama filmi 
ve hatta daha uzun bir süredir elbise elyafı, lastik kordunu ve halıcılıkta 
kullanılıyorsa da reçine sisesi olarak kullanımı 1977 yılında olmuştur. 

Polietilen tereftalat (PET) termoplastikler a-
rasında orienta edilmiş kristal yapıda, zayıf asitlere, bazlara ve çoğu çö¬ 
zücülere karşı mukavim olduğu kadar, sağlamlık, sertlik ve parlaklık ve yük¬ 
sek darbe gücü gibi özellikleriyle üstündür. 
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Oriente edilmemiş PET'in gerilim gücü 3.000 psi 
dir. Oriente edilerek 30.000 psi ye çıkarılabilir. Oriente edilmiş PET'deki 
gazların geçirgenliği diğer plastiklerin çoğundan daha düşüktür. Tipik PET 
reçinesi 250-26QOC arasında erir. 

Sise reçinelerinde normal olarak 2.5 p.p.m.'den 
daha az artık asetaldehit (A.A.) vardır. 

"AA" değerleri tipik olarak ya üflemeyle kalıp¬ 
lanmış kavanozlarda veya sise baslık mesafesi testi küçük tanecikler ön sekil 
ve şişelerde denenir. Aşırı AA seviyeleri içki tadım etkiler, 

İşleme : 

PET recine, normal olarak kristal yapılı palet¬ 
ler halinde tedarik edilmektedir. Tipik olarak kristalleşme % 50 civarında¬ 
dır. Ekstrüzyondan önce eriyikteki hidrolik enerji kaybına engel olmak için 
reçine i 0.005 den daha az nemi olacak şekilde kurutulmalıdır. Kurutma, nem¬ 
lenme derecesi -4Q°C olan kuru sıcak huni seklindeki kurutucu!arla sağlanma¬ 
lıdır. Tpik kurutma şartlan 1 ila 2 ft saniyedeki hava hızıyla 2 ila 4 sa¬ 
atte 150-180°C dir. 3u sıcaklık derecesinde amorf reçinenin yumuşama ve ya¬ 
pışma meyli olduğundan alışılmış kullanma sekli, kurutucudaki birbirini ta¬ 
kip eden problemlerden kaçınmak için reçineyi kristal halinde tutmaktır. Ti¬ 
pik ekstruder vidalarının beslenme, geçiş ve ölçme alanları vardır. Kompres-- 
yon oranlan 1.8 ve 3.2 arasındadır. Erime safhasında kalış zamanı ya biçme 
isini azaltmak için karıştırma bölgesi kullanılmaz. Tipik erime sıcaklıöı 
270 ila 300°C dir. Erime sıcaklığının alt sınırlan tercih edilir, zira bu 
sıcaklıkta polimerin bozulma ihtimali azalır. 3irçok uygulamalarda optimum 
özelliğe ulaşmak için PET'in oriente ve kristalıze edilmesi gerekmektedir. 
Elyaf ve filmde ekstrude edilir. Daha sonra amorfik şekilde dondurulur, bunu 
orientasyonu oluşturmak için tek eksenli elyaf ve çift eksenli film çekim 
prosesi takip eder. 

Oriente edilmiş içki şişelerini üretmek için 
iki metod kullanılır. îki aşamalı veya soğuk önşekil projesinde, soğutul¬ 
muş kalıplardaki şeffaf ön şekiller enjeksiyonla kalıplanır. Tg'nin üstün¬ 
deki sıcaklıklara çıkartılırlar, gerilirler ve çift eksenli oriente sı'se ü- 
retmek için soğuk kalıplanmış şişe içine üflenirler. Tek asama prosesinde 
enjeksiyonla kalıplanmış önsek i 1 soğutulmaz, sadece gerilme üfleme derece¬ 
si soğutulur. (Tg'nin üstünde bir sıcaklıkta). Daha sonra çekme üfleme saf¬ 
hasına dönüştürülür ve oriente edilmiş şişe haline getirilir. PET'in alçak 
erime gücü enjeksiyon üfleme ve ekstrüzyon üfleme proseslerinde kullanımını 
önler. Bununla beraber PET'in bu alanlara girmesi için gerekli proses ve 
polimer modifikasyonu geliştirecek faaliyetler bulunmaktadır. 
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Kullanım Alanları : 

Plastik alanında PET çoğunlukla gazlı, düşük al¬ 
kollü içki şişelerinde kullanılmaktadır. 1977 yılının ortalarında ticari ola¬ 
rak tanıtılan PET, iki lt'lık iada edilmeyen kavanoz pazarının % 75 inder 
fazlasını kaplamaktadır. 1979 yılında ise bir It'lik içki şı'sesi tanıtılmış¬ 
tır. 

PET şimdiki halde oriente edilmiş ve edilmemiş 
şekillerde birçok gazsız içki s i s fc s i uygulamaları için değerlendirilmektedir. 
(Maden suyu, meyva suları, şuruplar, yenilebilir yağlar, çeşitli gıda madde¬ 
leri, tuvalet malzemeleri, kozmetik ve eve ait kimyasal maddeler gibi) . Bu 
uygulamaların bazıları için amber ve sarı gibi renkler gerekebilir. PET en¬ 
düstrideki örme şerit uygulamalarında çeliğin yerine konulabilecek çemberle¬ 
me malzemesini üretmek içinde kullanılabilir, 

PET1 in diğer bir kullanım şekli, mikrodelge fı¬ 
rınlarında kullanıldığı kadar, fırınlanabil ir mukavvanın geleneksel şekilde 
yemek kapları olarak kullanılmasıdır. Mukavva çeşitleri üzerine 0.75 ila 1.5 
milimetrelik ekstrüzyon kaplanmıştır. 

PET film ve monofilament üretiminde de kullanıl¬ 
maktadır. Genellikle filmler çift eksenli oriente edilmiştir ve yalnız kulla¬ 
nılabildiği gibi co-ekstrüzyonlarda veya 1 aninasyonlarda da kullanılır. En¬ 
düstriyel uygulamalara manyetik şerit, röntgen, fotoğraf filmi ve elektrı'ki 
izolasyon dahildir. Oriente edilmiş, ve/veya edilmemiş PET filmlerinin amba¬ 
lajlara uygulamalarına, kaynatma torbaları, damıtma keseleri, et ve peynir 
ambalajları büzme filmlerdahildir. 

TEP.MOPLASTÎK K0PQL1 ESTER 

özellikleri ve Tanımı : 

Termoplastik Poliesterler : 

Polietilen tereftalat (PET) ve Poly-Buthylene 
tereftalat (PET) gibi, tek bir glikol ve tek bir di-bazik arasındaki polies- 
terifikasyon reaksiyonu neticesi meydana gelir, 

Kopoliesterler ismi bu polyesterlere, birden 
fazla glikol ve di-bazik asitin sentezinde kullanılmaları nedeniyle veril¬ 
miştir. 

Kopoliesterlerin bazıları, netice olarak normal¬ 
de şekilsizdir. Bazıları ise kristal izedir, bu kullanılış durumlarına bağlı¬ 
dır. 

İşleme: 

PCTA kopoli ester . 
3u materyal siklohekzan dimethanol (CHDM) ve te-
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talik asitin polimeridir. 

3u madde aynı zamanda özel monofilaman yapımın¬ 
da kullanılır ki bu işlem sırasında kristalleşir. 

Plastikler genellikle amorfik yapıdadırlar ve 
presten önce 4 saat 170 F de kurutulmaları gerekir. 

Uygun şekillerde ekstrude edilen film düşük sı¬ 
caklıklarda temiz, parlak ve sağlamlığı yüksektir. 

PETG Kopoiiestar : 

Değişebilen glikol PET'dir. 

3u materyal sekili erdirilmesine, presi ermesine' 
rağmen normalde şekilsizdir, berraktır. 

En düşük sıcaklıkta bile yüksek katılık ve sağ¬ 
lamlığa, iyi sertliğe sahiptir. 

Kullanım Alanları : 

- PCTA filmi serttir ve ambalaj malzemelerinde 
ve diğer ağır parçaların paketlenmesinde kullanılır. 

- PCTA kopoliester'in kullanım sahası film v e 
paketlemede levha kul Tanımındadır. 

- PETG berraklığı, kuvveti ve sertliği dolayısıy¬ 
la iskemle aralıklarında, enstrüman kaplarında, kozmetik kutularında ve tuva¬ 
let malzemelerinde kullanılır. 

POLÎBUTİLEN 

Poliolefin ailesinin en yeni üyesi Polibutilen- 
dir. Çeşitli recine türlerinin bükülebiliriik, sertlik ve geril im mukavemet¬ 
leri vardır ve boru, film, kalıp ve alasımlama uygulamalarında kullanılırlar. 

Polibutilen reçinelerin yüksek molekül ağırlık¬ 
ları vardır. Yarı kristalize termoplastik olan bu reçinelerin yoğunluğu 0.91 
dir. 

Etil iyon gruplarının düzgün zincirlenmesinden 
meydana gelmiştir ve düzgün kristal yapıya sahiptir. Çeşitli kristal şekille¬ 
ri olmasına rağmen eritme prosesinde ençok iki şekli ile karşılaşılır. Erimiş 
halde iken soğutularak kristalleşmesinde ilk olarak tek ragonal şekilde iken 
sonradan dayanıklı rombohedral sekle gelir. 
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Polibutilen filmlerin yüksele yırtılma, darbe ve 
delinme mukavemetleri vardır. Bu filmler sıcak doldurulamaz. Daha yüksek per¬ 
formans için bu filmler diğer filmler ile ko-ekstrude edilir veya lamine edi¬ 
lir. Gerilme mukavemeti, kimyasal mukavemet ve ısı mukavemeti özellikleri po- 
libutilenin çok yönlii boru Uygulamalarında aranan bir madde yanmıştır. Diğer 
poliolefinlerle birleştirilerek işlem ve özellikleri geliştirilebilir. 

Yüksek ısıya dayanıklıdır (220°F 'a kadar), elekt¬ 
rik yalıtkandır ve yüksek ESCR'ye sahiptir. Sabuna, deterjana ve birçok aside 
mukavimdir. Oda ısısındc ıazı alifatik hidrokarbonları eaer ve 140°F'nin üze¬ 
rindeki aromatik ve kloı natlı hicro karbon solventlerinde erir. 

î S 1 e m : - 

Polibutilen reçineler ekstrüzyon, şişirme kalıp 
ve enjeksiyon kalıba uygu anır. Film ve levha türü reçine ticari polietilen 
ekstrüzyon sistemi kullanılarak üretilebilir. Boru ticari tek-burgu ekstrüz¬ 
yon teknolojisi kullanılarak yapılır. Soğuk şekil vermeye ve damgalamaya uy¬ 
gundur. 

Uygulamalar : 

En önemli pazarı yüksek performanslı filmler ve 
borulardır. Film uygulamaları: sıcak-doldurma, ağır is yükleme konteymrla- 
n, endustriel levhalar, gıda ambalajı ve ziraat alanında. 

Boru uygulamaları, soğuk su dağıtımı, sıcak su 
tesisatı ve ısıtma, kuyu borusu, su ana borusu ve çeşitli endüstriyel boru¬ 
lar. 

POLÎORETAN 

Oretan grubunda bulunan reçinelerin özellikleri 
türlerine göre, büyük bir farklılık göstermektedir. Belli başlı reçine türle¬ 
ri söyle sınıflandırılabilir. 

- Bükülebilir (Flexible) köpük, 

- Sert köpük, 

- Yarı sert köpük, 

- Enjeksiyon kalıplama elastomerleri, 

- Yapısal köpükler, 

- Döküm elastomerleri, 

- Termoplastik elastomerler. 
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Yukarıda belirtilen iiretanlar bünyevi acıdan 
birbirine benzerler, ancak işlenmeleri ve tatbikat sahaları farklıdır. 

Bükülebilir (Flexible) Köpük : 

Poliüretanın en yaygın kullanılan türüdür. Su 
ürünün kullanıra potansiyeli olan dallar, halı alt kaplaması ve yatak sünger¬ 
leridir. Ayrıca hafifliği nedeni ile otomotiv endüstrisinde geni? şekilde 
kullanılmaktadır. 

Bükülebilir PUR köpükleri ençok levha prosesi 
ile üretilmektedir. Bu proseste polieter, poliol, tolien, diizosiyonat, su, 
üfleyiciler, amin, kalay stabllizatörleri ve boya gibidığer katkılar kulla¬ 
nılır. 

Yüksek kaliteli halı altlıkları gibi özellik 
isteyen tatbikatlarda polimerlerle takviye edilmiş polioller geleneksel 
flexible köpük formulasyonlarında kullanılır. 

Sert Köpük : 

Sert köpük lamlne ve aletlerin izolasyonu amacı 
ile kullanılır. 

Lamine edilen Orünler : 

Sert poliüretanın izole edici özelliğinin olması 
ve sürekli enerji tasarrufu ihtiyacında olunması bu cins poliüretanın özellik¬ 
le inşaat sektöründe kullanılmasına neden olur. Çatı, duvar izolasyonları, ev¬ 
lerdeki kaplamalar için sert köpük ile kullanılmaktadır. 

Cihazların izolasyonu : 

Sert köpük buzdolabı ve dondurucuları izolasyonu 
amacı 11e kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılmakta olan cam elyafı kısmen 
yerini poliüretana terketmiştir. Takriben buzdolabı üretimlerinin % 60 ında 
poliüretan kullanılmaktadır. 

Bu tür ayrıca frigofirik taşıtlarda, tankerler¬ 
de yük vagoglannda kullanılmaktadır. 

Sert köpüğün daha yeni kullanım alanları ise e- 
lektrikl 1 su ısıtıcıları ve güneş enerjisi ile ısıtılan su depolarıdır. 

Yan Sert Köpük : 

Yarı sert köpüğün tatbikat sahaları surlardır. 

Dolgu Köpükler : Otomotiv endüstrisinde baş ve 
kol dayama yerleri için kullanılmaktadır. Darbeye mukavim ve yumuşak, olması 
nedeni ile bu sahada yer almaktadır. 
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Biitün Deri Köpükler : Aşınmaya karsı dayanıklı, 
ve kalın olması nedeni 11e bu cins köpükler, traktör ve bisikletlerin oturma 
yerlerinde, araba direksiyonlarında ve oyuncak yapımında kullanılır. 

Enerji Çek1$ Köpüğü : Yeni bir otomotiv tatbika¬ 
tıdır. Arabanın iç kısmında emniyet amacı ile kullanılmaktadır. 

Ayakkabı Tabanı : Hafifliği, yıpranma direnci, 
soğuk havalarda bükülebil1r11ğ1, rahatlığı nedeni 11e ayakkabı tabanı yapımın¬ 
da kullanılmaktadır. 

Enjeksiyon kalıplama : 

Bu yeni tür özellikle temoplastlk Uretan bü¬ 
tün deri ve elastomerik parçalarla rekabet etmesi amacı 11e arabaların 1- 
dnin ön ve arka uçları 1çin ince bağların yapımında kullanılmaktadır. 

Ayrıca otomotiv endüstrisi dışında da tatbikat 
sahası bulmaktadır. (Ski ve motosiklet botu gibi). 

Sert Yapısal Köpük : 

Enjeksiyon kalıplama 1ç1n belirtilen prensipler 
yapısal köpük içinde geçeri1d1r. Bazı kimyasal değişiklikler gereklidir. 

Döküm Elastomerlerl : 

Döküm Uretan elastomerlerl termoset pollmer sı¬ 
nıfında olup, bir kalıp 1ç1ne dökülürler. Bunlar aynı zamanda blok kopollmer- 
ler olarakta mütalaa edilirler. 

Tatbikat alanlarına, endüstrlel traktör lastik¬ 
leri, dişliler, contalar, konveyör kayışları, yapımında kullanılır. 

Termoplastlk Oretan Elastomerlerl : 

Termoplastik elastomerlerl, bütün elastomerlerln 
ve terraoplastlklerln en 1yi özelliklerini ihtiva eder ve geniş olan mühendis¬ 
lik gereçlerinin yapımında kullanılır. 

Diğer cins pollüretanlar g1b1, sertlik, yüksek 
yük tasıma kapasitesi, düşük ısıda bükülebllme, yağa, fuel’e oksijene, ozona 
ve aşınmaya karsı direnç özellikleri gösterir. 

özellikle endüstriyel maklna tatbikatlarında, 
(ağır vasıta tekerlekleri ve silindirler gibi), dişliler, kayıtlar g1b1) kul¬ 
lanılır. Düşük ısıda bükülme özelliği gösterdiğinden, ayrıca boyanabildiğln- 
den otomotiv endüstrisinde, çamurluk uzantıları ve siperlik yapımında kul¬ 
lanılır. 
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Ayrıca, ce$1t11 mekanik parçaların yapımında da 
kullanılır. 

Aşınmaya gösterdiği direnç nedeni 11e, ayakkabı 
tabanı, futbol ayakkabı takozu, paten çizmesi yapıntında tatbik edilir. 

Halı Tabam : 

Halı tabanı imali 1ç1n büyük hidroliz direnci ve 
düşük maliyeti olması nedeni ile poüeter bazlı polioller kullanılmaktadır, 
üretan tabanlı halıların diğer bir kullanım alanı da otomotiv endüstrisidir. 

Yanabil iri ik : 

Poliüretan köpük ürünler bütün organik maddeler 
gibi yeterli sıcaklıktaki bir kaynakla temas ettiklerinde yanarlar. Geçmiş 
yıllardan bu yana poliüretanın yanmaya olan direnci arttırmak amacı ile 
bir takım gelişmeler olmuştur. 

SELOLOZIKLER 

Selülozik plastikler ağaç hamuru ve pamuk lin-r 
terinden elde edilen selülozun bir takım kimyasal değişimlere uğraması neti¬ 
cesinde elde edilir. Selüloz termoplastik madde olmadığından yumuşamaz. Se- • 
lülozdan elyaf (Rayon), film (selofan) veya diğer bir termoplastik yapılabl- 
lir. 

Ticari alanda kullanılan ilk selüloz türü, selü- 
loid adındaki sentetik termoplastik olup kimyasal yapısı selüloz nitrattır. 

1) Selüloz Nitrat : 

Nltrasyon yoluyla elde edilir ve bünyesindeki hid¬ 
rojen miktarı plastikler için genellikle t 11 dir. Selüloz nitrat'ın standart 
yumuşatıcısı kamphor’dur. Su emme özelliği düşüktür ve serttir. Yanıcıdır, 
ısıya ve güneşe dayanıksızdır. Bu maddeden 1ç1 oyuk eşyalar yapılabilir. En 
çok vernik, çimento ve kaplama yapımında kullanılan kimyasal maddelerin ima¬ 
linde baz olarak kullanılır. 

2) Etil Selüloz : 

Kostik selülozun etil klor 11e reaksiyonuyla mey¬ 
dana gelir. Etil selüloz içindeki eter grubu polar değildir ve etil selüloz 
selülozlklerin en düşük yoğunluğa sahip türüdür. Et11 selüloz esterler için 
kullanılan bütün çözücülerde, hidrokarbon ve eterler içinde çözünebilir. Açık 
kehribar renginde ve mat görünüştedir. Palet halinde ekstrüzyon ve kalıplama 
işleminde tabaka halinde ise fabrikasyon işleminde kullanılır. îyi islenebil- 
me özelliğine sahiptir. Isıya ve çarpmaya dayanıklı mamuller ve gıda alanında 
kullanılacak mamullerin yapımında kullanılır. Reçine, mum ve yağların ilave¬ 
siyle değişik alanlarda da kullanılmaktadır. Flaş kutuları, yangın söndürücü- 
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leri ve diğer elektrikli aletlerin yapımında uygulamaktadır. 
3) Selüloz Trıasetat : 

■ Kimyasal selülozun organik asitler ve anhidrit- 
lerle reaksiyonu neticesinde elde edilir. Sülfürik asit katalist olarak kul — 
lamlır. Çözücü olarak metilen klorayt ve metancl karışımı kullanılır.. Tria- 
setatdan mamul ince tabaka ve film, akışkan sıvının dökümü veya ekstrtizyonu 
ve çözücünün buharlastırılmasıyla elde edilir (Kalınlık 1-20 mils). Filmin 
yüzü pürüzsüzdür ve optiksel niteliği iyidir. Suya karsı mukavimdir, kıvrıl¬ 
maya karsı dayanıklıdır ve raullen patlama güçleri iyidir. Yıpranmayla çok az 
değişikliğe uğrar. Yağlara, aseton gibi çözücülere dayanıklıdır, ısıya karsı 
direnci fazladır ve iyi dielektrik sabitesi vardır. Triasetat kaplamalar ve 
filmler, katlanabilir, delinebilir, basınçla şekillendirilebilir. Tebrik kart¬ 
ları, fotoğraf albümleri, kılıflar ve görmeye yardımcı teçhizatlar yapılır. 
Bobin, izolasyon ve iletici olmayan parçaların yapımında kullanılır. Hareket¬ 
li film ses bantı yapımında ve çok parlaklık isteyen ayırma levhası yapımın¬ 
da da kullanılır. 

4) Selüloz Asetat, Propiyonat, Butirat : 

Selüloz asetat triester-selüloz triasetatın bazı 
asetil gruplarının çıkarılarak hidrolizi neticesinde elde edilir. Propiyonat 
ve buti rat esterleri propiyonik asit ve propiyonik anhidrit veya bütirlk asit 
ve butirik anhidritlerın asitik asit ve asetik anhidritlerle yar değiştirme¬ 
si ile elde edilir. Sert, sağlam, katı selüloz esterlerin limitsiz renk ö- 
zellikTeri vardır. Parlak eşyalar, yiyecek ile teması olan mamuller yapımın¬ 
da kullanılır. Asetat selüloz, propiyonat ve butirat asetatdan daha sert ya¬ 
pıya sahiptir. Selüloz ester plastiklerin mekanik özellikleri akışkanlık 11e 
değişir. Propiyonat, butinattan daha zar akışkanlık gösterir. Hepsi yüksek 
dielektrik sabitelerine sahip olup, özgül dirençleri ve dağılım faktörleri 
vardır. Kimyasal dirençleride aynıdır. Asetat, suya ve sulu sıvılara daha az 
direnç göstermesine karşılık, organik bileşimlere karsı daha çok dayanıklı- 
dır. Butinat ve propiyonat levhaların yüzeyleri düzgün, çarlıktır, serttir, 
renkleri uzun süre değişmez (kalınlık 0.7-250 mils). Propiyonat ve butirat 
asetata göre daha kolay islenebilir. Selüloz levhalar uzun süre bozulmadan 
depolanabilir. Kalıplama işlemi bütün klasik ısı ile şekillendirme metodlan 
Ue yapılır ve mamul şeffaf, yarı şeffaf veya mat renklerde elde edilebilir. 
Selüloz asetat propiyonat tabakaları, vakum, havalı basınç diğer mekanik yol¬ 
larla ve ısı ile şekillendirilir. Uzun levha çekimi yapılabilir. Isı ile üze¬ 
ri mühürlenebil ir, baskı, kabartma yapılabilir. Selüloz asetat butirat levha¬ 
sı ile ince alüminyum folyoların üzerini kaplamada kullanılır. Selüloz asetat 
kaliteli oyuncaklar, el aletleri, elektrikli ev aletleri, blister ambalajı, 
şeffaf-ve sert kutular, katlanabilen pencerelere, akustik band, lens, blen- 
daj malzemesi, gözlük çerçevesi ve mikro film imalinde kullanılır. Selüloz 
asetat propiyonattan ise, blister ambalajı, koruma gözlüğü, motor örtüleri, 
flaş tüpleri, el fırçaları, yüz maskeleri ve direksiyon yapılır. Selüloz a- 
setat butirat’dan ise, duvar perdeleri, oyuncak, bant, tavan penceresi, ça¬ 
dır sİ aletleri, dolma kalem, kalem, direksiyon yapımında kullanılır. Kalın 
levhalar ise, reklam panoları yapımında kullanılır. 
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STİREN AKRİLONİTRİL 

Stiren Akrilonitril reçineleri yüksek performans¬ 
lı stlren ailesinin üyesidir. 

Bunlar pol1stiren1n parlaklık ve berraklığına ha¬ 
izdirler. Ayrıca kimyasal dirençleri vardır. Isıdan genleşme ve sertlik karak¬ 
teristikleri gösterirler. 

SAN reçineleri şeffaf olmayan seklide kullanılma¬ 
sına rağmen ticari uygulamalarda şeffaf veya yan şeffaf ürünlerde kullanılır. 

Kimyasal özellikleri : 

SAN reçineleri emülsiyon, süspansiyon ve devamlı 
kitle polimerizasyonuyla üretilen stiren ve akrilonitril1n kopolimerleridir. 
özellikle molekül ağırlıklarından ve akrilonitril muhteviyatları ile değ1$1r. 

Kimyasal Dayanıklılık : 

SAN reçineleri oksitlenmemiş asitler, aliyatik 
hidrokarbonlar, alkaliler, pil asitleri, sebze yağları ve çeşitli deterjana 
karsı dayanıklıdırlar. 

Aromatik klorinatlı hidro karbonlar, esterler 
ketonlardan etkilenirler. 

Mekanik özellikleri : 

Bu reçinelerin yüksek gerilme ve bükülebilirlik 
güçleri vardır. 

Termal özellikleri : 

Bükülme ısısı 284 PSI de 200 ila 217 derece P a- 
rasındadır. 

Proses : 

SAN reçinelerine termoplastiklere uygulanan bü¬ 
tün prosesler uygulanabilir. 

SAN reçineleri tipine ve kalıplama durumlarına 
göre 0,003 den 0,007 1nc/in arasında kalıplama, büzülme değerlerine sahiptir¬ 
ler. 

SAN'dan mamul işlenmiş parçalar makina ile, tut¬ 
turucularla ve dekorasyonla yapılabilir. 
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Uygu!amalar : 

" SAN reçineleri için ana pazar: düğmeler, buzdo¬ 
labı et ve sebze kutuları, blendır ve mikser kapları, otomotivde, enstrüman 
lensleri, siperlikler, elektronikte, pil kapları, metre mercekleri, trnta 
şırınga, kan aspiratörleri ve suni böbrek aygıtları, kozmetik konteymrlar, 
Şişeler ve kavanozlar. 

İnşaatta, emniyet perdahlaması, su filtre kabı, 
daktilo anahtarı ve kalem üstleridir. 

A 8 S 

Özellikleri ve Tanımı : 

ABS reçineleri, akrilonitril, butadien ve stiren 
den yapılan kopolimerîerdir. Akrilonitril kimyasal olarak ısı ve sağlamlık, 
stiren kolay i s1 en i lebi!iri i k» sertlik ye parlaklık sağlar. Butadien ise so¬ 
ğuk hava şartlarında ve oda sıcaklığında darbe mukavemeti ve dayanıklılık sağ¬ 
layan takviye ajanı olarak rol oynar. 

ABS'in özellik ihtiva eden birçok türleri geliş¬ 
tirilmiştir. Bunlar arasında, kaplama, az parlak veya mat ekstrude edilmiş 
bitmiş levhalar, yüksek ısı ateşe mukavemet, alasımlama, yapısal köpük ve şef¬ 
faf tatbikatlara imkan veren ve bu özellikleri sağlayan reçineler yer almakta¬ 
dır. 

işleme ve Kullanım Alanları : 

Ekstrude edilmesi ve enjeksiyon kalıplaması iyi 
yapılabildiğinden islenmesi kolay bir maddedir. Ekstrüzyon ABS için büyük bir 
pazar alanıdır. 

ABS higroskopik bir madde olduğu için işlememden 
önce yayılmayı önlemeli ve yüzey hatalarını azaltmak amacı ile kurutulmalıdır. 

Ekstrude edilmiş ABS levha çeşitli ürünlerin,j- 
malatında kullanılmaktadır. 

Şekillendirilmiş geniş parçalar (8-12 ft'lik) tek 
parçalı levhalar halinde kullanılmakta, küçük şekillendirilmiş parçalar ise 
tuba gibi müzik aletlerinin yapımında kullanılmaktadır. Buzdolabı yapımında 
şekillendirilmiş levhaların diğer bir tatbikat sahasıdır. 

Soğuğa karşı olan direnci, parlaklığı ve kimyasal 
direnci ABS'in ev ve gıda ile ilgili şeylerde kullanılmasına neden olur. Şe¬ 
killendirilmiş levha ayrıca araba akşamı ve çiftlik makinalanmn yapımında 
da kullanılmaktadır. 
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Kolay Islenlleblllrliği yüzlerce enjeksiyon ka¬ 
lıplama tatbikatında kullanılmasına yol acar, iyi görünüm sağlaması ve uzun 
süre dayanıklı olması nedeni ile ev aletlerinde, küçük aletlerde, telefon , 
boru fitingleri ve diğer kompleks kalıplama tatbikatlarında kullanılmaktadır. 

Isıya olan yüksek direnci ve dekorasyona uyumlu¬ 
luğu (laminasyon, kaplama, metallerae ve boyama gibi) anahtar özellikleridir. 

Yüksek erime kuvvetli ABS yapısal köpük tatbikat¬ 
ları 1çin iyi bir reçinedir. Ekstrüzyon ve enjeksiyon-$i$irme ile kalıplama¬ 
da iyi islenir. 

Aleve mukavim katkıların ilavesi ile ekstrüzyon 
türü ABS uçakların iç kısımlarının yapımında kullanılır. Ateşe mukavim en¬ 
jeksiyon kalıplama türleri ise aletlerde, elektrik düğmelerinde, televizyon 
kabinlerinde tatbik edilir. 

Şeffaf ABS ise buzdolabı içindeki bölümlerde, o- 
yuncaklarda kullanılır. 

ABS dengesiz ve korunumsuz ortamlarda kullanıl¬ 
dığında düşük UV direncine sahiptir. ABS parçaları dıs hava şartlarında kul-' 
lamldığında orijinal özelliklerinin * 50 sini kaybedebilir. Diğer bir de¬ 
yişle uzun süre güneş ısınlarına maruz kalacak kısımlar korunum altına alın¬ 
mayı gerektirebilirler. Bu korunumda koruyucu bir akrilik deri tabakasının 
ekstrude edilmiş ABS levhasına kaplanması ile olabilir. Laminasyondaıı başka 
koekstrude edilmesi ve boyanması da ABS'in ömrünü uzatır. 

POLÎARÎLAT 

Özellikleri ve Tanısı i 

Bisfenol ve ftalik asitlerin aromatik pol1ester¬ 
leri olup yapısal itibariyle amorfturlar. Yüksek modül, UV stabilite, isteni¬ 
len ölçüde yanma özelliği (katkısız), iyi elektriki gibi özelliklere sahiptir¬ 
ler. 

Poliarilat izotereftalik asid ve bisfenol A'dan 
bire bir oranla yapılmaktadır. Tabii şeffaflığa ve altın sarısı renge sahip¬ 
tir. Dayanıklı olup, düşük çentik hassasiyetine sahiptir. 

Çeşitli standart laboratuar testlerine tabi tutul¬ 
duğunda poliarilatın iyi yanma karakteristiklerine sahip olduğu görülür. 

Katkısız olarak bu madde, tutuşma ve alev dağılı¬ 
mına karşı büyük bir direnç gösterir. Yanma ürünleri halojen, nitrojen sülfür 
ve fosfor kompaundlan ihtiva etmez. 
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î ş 1 eme : 

Poliarilat konvansiyonel burgu makinaları kullan
mak suretiyle enjeksiyonla kalıplanabilirler. 

Ayrıca film, levha, çubuk, tüp ve diğer profil
lerin teşkili için, konvansiyonel, ekstrüzyon prosesleri de adapte edilebi
lir. 

Polisulfon ve polikarbonat için kullanılan kalıp
lar genellikle, poliarilatın enjeksiyon kalıplaması içinde uygundur. 

Isı polisulfon’dan 25-30°F fazla olmalıdır. Ekst
rüzyon ısısı genellikle diğer reçineler 1çin kullanılanlardan daha fazla 650-
760°F arasında olmalıdır. 

İslenmesinden önce mutlaka t 0.02 oranına kadar 
kurutulmalıdır. 

Kullanım Alanları : 

Poliarilat birçok <hj tatbikatlar için uygun bir 
üründür. Güneş enerjisi toplayıcıları, emniyet aletleri, nakliyat ye inşaat
çılık gibi. 

Ayrıca ışıklandırma, elektrik ve elektronik a-
letier olan bağlayıcılar, menteşe ve yay yapımında kullanılmaktadır. 

NAYLON 

Tanımı : 

Naylon, termoplastik poliamid reçine ailesini 
temsil eder ve öncelikle enjeksiyon kalıplama ve ekstrüzyonla işlem görür. 
Bazıları, kaplamada kullanılmak içirt solüsyon veya Sıvılaştırılmış daldırma 
ile kaplama tozu olarak hazırlanır, iç zincir kısmını teşkil eden amid grup
larıyla uzun zincir polimerini ifade eder. 

Naylonlar, raodifiye edilmemiş reçineler, özel 
uygulamalar için modifiye edilmiş reçineler, doldurucu veya plastiklestirid 
ihtiva eden bileşenler olarak üretilirler. Naylon tipleri 6/6, 6, 6/9, 6/12 
ve 11 dir. Naylon 6/6 ve 6 tekstil ve elyaf alanlarında genıs çapta, 6/9, 
6/12 ve 11 de diğer naylonlar da kullanılıp, fiatları daha .yüksektir. 

Özellikleri: 

Naylon tiplerinin çoğu İKİ esas kimyasal bileşim
den oluşurlar. Birincisi diamin ve diasıt‘1n polimerizasyonunun kondansasyo-
nudur. Bu 6/6, 6/9, 6/10 ve 6/12 ihtiva eder. 
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İkincisi ise aminoaslt veya aminoaslt derivativ- 
1 erini kullanır. Bu, Naylon 6, 11 ve Naylon 12 ihtiva eder. Naylon 6 bu tipin 
en belirgin örneğidir. 

Bu tür naylonların belli başlı ortak karakteris¬ 
tikleri vardır. 

1) Sertlik , 

2) Aşınmaya 1yi mukavemet, 

3) Ortalama erime noktalarının üstünde ve termo- 
plastikler gibi ısıya mukavemet, 

4) Kuvvetli asit ve okside ajanları haricinde 1- 
y1 kimyasal mukavemet. 

Modifiye edilmemiş bir reçine olarak her naylon 
tipinin, kendini belli eden birden, fazla özelliği vardır. Bunlar naylon tür¬ 
lerinden birinin veya öbürünün kullanımı için seçimine esas teşkil ederler. 

Naylon 6/6 mn yüksek modülü ve erime noktası, 
Naylon 6'mn yüksek darbe mukavemeti. Naylon 6/9, 6/12 ve 11 'inde düşük nem 
çekme özelliği vardır. 

Bütün naylonlar, modifiye edilmiş türlerde üre¬ 
tilirler. En basit modifikasyon sistemi, polimerizasyondur. 

Naylon 6/6'mn Naylon 6 ile kopolimerizasyonun-
da artırılmış darbe ve genleşme özelliği olan reçine elde edilir. 

Bütün naylonlar cam elyafı, cara tanesi ve mine¬ 
ral parçalar ile güçlendirilebilirler. 

İşi eme : 

Birinci işleme metodu enjeksiyon kalıplama v e 
ekstrüzyondur. Diğer teknikler, şişirme kalıplama ve çözelti veya sıvılaştı¬ 
rılmış yatak kaplamasıdır. Enjeksiyon kalıplaması için malzemelerin maksimum 
nem oranı t 0.3 tür. Ekstrüzyon için i 0.10 veya daha az nem muhteviyatı ge¬ 
reklidir. Enjeksiyon artıkları kirli olmadıkları sürece tekrar standart mal¬ 
zeme ile islenebilirler. Ekstrüzyonda ıskartanın kullanılması zordur. Zira 
ilk işlem yapışkanlığı ortadan kaldırır. 

Enjeksiyon kalıplamada naylonların yüksek erime 
noktası ve katidan eriyik haline hızlı geçiş özelliği vardır. 

Monofilaman, profil, kahverengi film ve levha 1-
malinde ekstrüzyon tekniği kullanılır. 
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Flamar imali gibi bazı uygulamalarda yoğunluk 
ve ekstrüzyon verimi oranında uyumluluk sağlamak için eritici pompalar kul¬ 
lanılır. 

Kullanılan Sahalar : 

Uygulamada naylon kullanımı, sağlamlık, sertlik 
ve kimyasal maddelere dayanım, elektriği izole eden özellik gerektirir. Nay¬ 
lon bileşenlerinin kullanıldığı en geniş pazar otomotif sektörüdür (Hem 1c, 
hem dışta kullanılır). Desteksiz borular takımı, tel izolasyonu ye iç döşeme 
için monofilaman iplik, ekstrüzyon uygulamalarıdır. Enjeksiyon kalıp bileşen¬ 
leri, kan, dişli, elektrik bağlaçları, buhar gaz birleştiren depoları ve tec¬ 
rit bantlarım ihtiva eder. Madenle güçlendirilmiş 6/6 türü dıs gövde uygula¬ 
malarında ençok uygulanandır. 

Elektrik endüstrisi naylon kullanımını arttırmış¬ 
tır. Belli başlı, minyaturize sistemleri, modüller, montaj ve naylonların ço¬ 
ğunun kalifiye olduğu UL düzenlemelerinde kullanılır. UL malzeme şartlarına 
hassas ve dayanıklı olması gereken bobin şekilleri, izole blokları, perçin 
bağlayıcılar, tel paketieme-bağlama halkaları, çeşitli sıkılayıcılar kalıp¬ 
lanmış ürünlere örnek teşkil eder. 

UL/dereceli naylonların uygulama bileşenleri rad¬ 
yo, televizyon düğmeli bağlayıcılar, ayarkamları dişlilerini ihtiva eder. 

Spor malzemesi, özel fırçalar (diş, saç) fermuar 
ve fırça saplarıda naylon tüketim yerleridir. 

NİTRtL RECİNE 

özellikleri ve Tanımı : 

Ana monomeri akrilonitril olan polimerler nitril 
reçineler diye isimlendirilir. Bu reçineler yapı özellikleri yüzünden düşük 
gaz geçirgenliğine ve üstün kimyevi mukavemete sahiptirler. 

işleme : 

Reçineler kauçukla tadil veya oriente edildiğin¬ 
de oldukça yüksek gerilme özelliğine sahiptir ve ekstrüzyon, injeksiyon kalıp¬ 
lama ile islenebilir ve ısı ile sekillendirılebil1rler. 

Nitril reçinelerin islenmesi kısmi erime sıcak¬ 
lıkları olmayan polimerlerin işlenme karakteristiğini taşır. 

Bu reçineler erime ısılarında yapışkandırlar ve 
bundan dolayı isleme sırasında polimere minumum kayma enerjisi tatbik edilme¬ 
lidir. 
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Kullanma Al ani an : 

“ttrfl reçinelerin en önemli kullanım yerleri yi¬ 
yecek vs sair maddelerin ambalajlama işlemlerındedir. 

Çok öncel eri nitriller meşrubat kutularının yapı¬ 
sında geniş olarak kullanılırdı, fakat yeni uygulamaya konulan tüzüğe göre, 
nitriller meşrubat şişeleri yerine esas olarak yiyecek paketlemesinde ve US'- 
de de yiyecek paketlemesinin dışındaki paketlemelerde kullanılır. 

Avrupa'da nitril reçineler, meşrubatlar dahil ol¬ 
mak Üzere yiyecek ve aynı zamanda yiyecek dışı maddeler ambalajlarında kulla¬ 
nılır. 

POLİFENtLEN SOLFÎD 

Pollfenilen sillfid kristal halinde bir aromatik 
polimerdir. Kimyasal yapısı itibariyle yüksek derecede kristalleşmeye müsait¬ 
tir. Yüksek erime noktasına, ısı sal dengeye sahiptir, iyi kimyasal direne gös¬ 
terir ve ateşe mukavimdir. Bu polimer sert olusu ve mekanik özelliklerini çok 
yüksek ısılarda koruyabilmesi, kalıplama kompound ve kaplama uygulamalarında 
iyi sonuç verir. Dolgu maddesi olmaksızın, normal ısıda sert bir madde olup, 
yüksek gerilime ve kuvvete sahiptir. Cam elyafı gibi dolgu maddeleri ilavesi 
ilş bu özelliklerde önemli derecede artışlar olur. Çeşitli enjeksiyon kalıp- • 
lama türleri mevcuttur/ % 40 cam ihtiva eden türü mekanik ve elektronik tat¬ 
bikatlarda, cam ve mineral ihtiva eden türü ise elektriki tatbikatlarda kul¬ 
lanılmaktadır, Boyalı türleride mevcuttur. 

İşleme : 

Enjeksiyon Kalıplama ; 

PPS'nin kalıplaması poliolefinlerle benzerlik, gös¬ 
termektedir. Tek farkı daha yüksek erime ve kalıp derecesine' sahip olmasıdır. 
600-625°F erime derecesi gereklidir. 25Û-275°F arasındaki kalıp derecesi, cok 
büyük boyutsa! dengesi olan parçaların üretilmesini ve parlak yüzey sağlar. 
150°F‘ın altında ise darbe mukavemeti yüksek parçalar üretilir. PPS akış ve me¬ 
kanik özelliklerinde bir değişme olmadan, devamlı olarak islenebilir. 

Kullanım Alanları : 

Enjeksiyon kalıplama reçineleri için en geniş tat¬ 
bikat alanları, elektrik - elektronik ve endüstriel makinalardır. 

Ayrıca haberleşmede,bilgi sayar parçaları, bobin¬ 
lerin yapımında, yüksek voltaj kullanımlarında tatbik edilir. 

Mekanik güç, yüksek ısı dengesi ve kimyasal diren¬ 
cin gerektiği, su altı aletlerinde, santrifüj, pervane kanadı ve dı'sü pompala¬ 
rın yapımında da kullanılmaktadır. 
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Bu ürünlerin ısıya dayanıklı olması ve boyutsa’ 
dengeye sahip olmaları nedeni ile, otomotiv sanayiinde kullanılma- gerekçesi, 
bu reçinelerin ekzos gazının aşındırmalarına,etilen glikol ve benzine karşı 
dayanıklı olmasıdır. 

El aletlerinde kullanılma nedeni ise ısıya ve 
aleve mukavim olmaları, ayrıca renk çeşitlerinin bolluğudur. Bu tatbikat sa¬ 
haları ise, sac kurutma makinalan bakım aletleri ve küçak mutfak aletleridir. 

K a p 1 ama : 

PPS tozu, eleki osavik 1a o lamalarda, besin mad¬ 
delerinin ambalajında kullanılmaktadır. 

TERMOPLASTİK El ST0HE.1LER 

Termoplastik elastomerler diğer termoplastikler 
gibi yapılan vulkanize lastiğe benzeyen maddelerdir. Kimyasal ve fiziksel ö- 
zellikleri çok iyidir, bir iyileştirme işlemi gerekli olmadığı için, daha az 
enerji kullanılır, dönme zamanı kısadır ve kısa isleme daha pratiktir. TPE 
konvansiyonel termoplastik ekipmanlarının biraz modifikasyonuyla veya hiç de¬ 
ğiştirilmeden üretilir. Türler enjeksiyon kalıplama, ekstrüzyon, kalenderleme, 
vakumla şekillendirme, sıcak damgalama, üflemeyle kalıplama ve eriyik baskıya 
uygundur. TPE serttir, alçak ısıda bile elastikidir ve aşınmaya, hava şartla¬ 
rına, çeşitli solventlere ve kimyasallara karsı mukavimdir. Bazı türleri me- 
talleştirilebilir. 

TPE'ler saf kullanılırlar, ancak bazı özellikle¬ 
rini arttırmak için silikon ve cam elyafı vs. ilave edilir. 

Belli başlı 4 TPE türü, Polyoleftn karışımları, 
stiren blok kopolimerleri, kopolyester ve üretan blok kapolimerleridir. 

1. Poliglefln^Kanîîmlan : 

Olefinik termoplastiklerin, ucuzluğu ve parça a- 
ğırlığını düşüren alçak yoğunlukları onların tercih edilmelerinin sebebidir. 
Mekanik özellikleri iyidir, ozona , ultraviole radyasyona mukavimdir ve iyi 
elektrik özellikleri vardır. Gerilme kuvveti genelde 1000-2000 P.s.i.'dir. Ba¬ 
zı türlerde 3000 p.s.i.'ye kadar yükseHr. Çeşitli karışımlarla en yumuşak 
conta, pencere bandından en sert otomotiv dış panellerine kadar yapılmaktadır. 
Bükülebilirlik modülü 16.000-200.000 p.s.i. arasındadır. Servis ısısı -40°F 
kadar düşük ve 200-250°F yüksek olabilir. Zayıf asitlere karsı mukavimdirler. 
Alçak moleküler ağırlıklı polar solventlere karşı mukavimdir. Olefinik karışım¬ 
lar boyanabilir. Olefinik TPE'lerde ana kullanım alana otomobil endüstrisidir. 
Dış paneller, parlak bantlar, tampon parçaları ve direksiyon simidi kılıfı ve 
yan cepler gibi iç uygulamalarda kullanılmaktadır. Mekanik eşyalarda (tutucu¬ 
lar, yataklar, mühürler, ve hortumlar gibi) kullanılmaktadır. Ayrıca ekstrüde 
elektrik kablo ve tellerinde insülatör olarak kullanılır. 
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2* ŞîİC®ü_Blok_!<ogolimerler| : 

Stirenik TPE'îer genellikle polistiren ve poli- 
sofiren, bolibutadlen, etilen-propilen veya etilen-butilen lastik gibi elas-
tomer'den olan blok kopol inlerlerdir. Diğer TPE türlerinden daha elastikidir¬ 
ler. Gerilme gücü 500-2000 arasındadır. Servis ısısı -70°F -150°F arasında¬ 
dır. Elektriğe mukavemeti ve dielektrik gücü iyidir . Maliyetleri düşüktür. 
Aromatik solventlerde, esterlerde ve ketonlarda erirler ve yağda şişerler, 
Stirenik elastomerler yağ ve doldurucularla ve diğer reçinelerle karıştırıla¬ 
rak kullanılırlar. 

Şişirme kalıplama için erime ısısı 300-400°F, 
enjeksiyon kalıplama için 350-375°F'dir. Polietilen türü burgu ile ekstrüz- 
yonda L/D oranları 16-24:1 ve kompresyon oranları 2 1/2- 31/2:1 ve varil 
ısısı 250-350°F kullanılır. 

Stirenik veya onları ihtiva eden karışımlar tüp, 
hortum film ve levha olarak ekstrüde edilirler. Ekstrüde tel ve kablo insulas- 
yonunda kullanılır. Sıcak-eriyen yapıştırıcı olarak ve yiyecek, ecza ve ilaç¬ 
larda uygulanır. En önemli pazar, ayakkabı endüstrisinde kullanılmasıdır. Böy- 
lece elastikiyetinden ve aşınma mukavemetinden yararlanılır. 

3> K_o_g_o_I_^_e_ş_t_e_r : 

Kopolyesterler genellikle termoplastik poliüre¬ 
tanlarla birlikte sınıflandırılırlar. Bunlar sert, aşınmaya mukavim, yüksek 
darbe elastomerleridir, yüksek gerilme ve yırtılma güdüdür. Ömürlerini uzat¬ 
mak, ateşe dayanıklılığım arttırmak, hava şartlarına dayanıklılığını arttır¬ 
mak için katkı maddeleri ilave edilir. Yakıta ve yağlara ve de alifatik ve a- 
romatik solventlere, ateşe mukavim hidrolik likitlere mukavimdir. 

Film, levha ve tel kaplaması kopolyester elasto¬ 
mer uygulamalarının içindedir. Otomotivde dıs panellerde kullanılır. Hortum, 
dişli, semipnömatik tekerlek de kullanılır. 

4- Qretan_Blok_Kogdimerler : 

Sertlik, elastikiyet, güç, asmma mukavemeti ve 
sok-emici kalite gibi özelliklerin biri veya birkaçı birlikte istendiğinde, 
termoplastik üretan elastomerler kullanılır. TPE'ler arasında ozona, UV rad¬ 
yasyonuna, yakıtlara ve yağa ve birçok kimyasallara karsı mukavemeti en faz¬ 
la olanıdır. 

Servis ısısı -70 — 275°F arasındadır. Gerilme 
gücü 2000-7000 p.s.i. arasındadır. 

Oretan elastomerleri yoğun olarak oto endüstri¬ 
sinde dış kısımlarda kullanılır. Otomotivde yeni geliştirilen püskürtmeyle 
kromajlamadır. TPE & y.r't c a tel ensülasyonlarında, hortumlar¬ 
da, küçük dişlilerde, katı tekerleklerde, paten tekerleği olarak, kayak ayak¬ 
kabılarında kullanılır. 
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A L t L 

özellikleri ve Tamını : 

Esterlerin alil cinsi, alil kökenli olduğundan 
çoğu kez alil alkolle reaksiyonundan oluşur. Mono ve dibasik asitlere bağlı 
aîilesterler, a'lcak viskosite mcnomerler ve termoplastik polimerler olarak 
tanımlanırlar. 

Reçineler, yüksek sıcaklık ve yüksek nemde elekt¬ 
rik! özelliklerini korurlar. Takviyeli kalıplama ürünleri, boyutlarım muhafa¬ 
za etmeleri kimyasal mukavemet mekanik kuvvet ve sıcaklık mukavemetleriyle ta¬ 
nınırlar. Reçinenin saflığı, iyonik kirlenme ve metal ilavelerin aşınma ihti¬ 
malini azaltır. Alevlenmeyi önleyici katkı madde1 i alil kalıplama kompoundla¬ 
rı mevcuttur. 

Düzeltme işlemi sırasında alillik mononıerîer sa¬ 
dece i 12 hacminde büzülürler, prepolimerler ise % 1 den daha az büzülürler. 

Oda sıcaklığında alUik homopolimerizasyon çok 
yavaştır ve katalize edilmiş kompozisyonlar reçine avantajı olmaksızın veya 
az reçineyle bir yıl veya daha fazla süreyle depolanabilir. Vulkanizasyon o- 
ram 150°C üstündeki sıcaklıklarda artar. 

Dietilene glikol bıs (Alil Karbonat)!ın darbe mu¬ 
kavemeti, hafif ağırlığı ve çözülme-asmma mukavemeti vardır. 

Dialilortofilate’den elde edilen bu prepolinıer 
ile isofitolate'in eşdeğeri polimerler katı, düz zincirli, içten halkalı, re¬ 
aksiyon vermeyen düzenli aralıklarla polimer zinciri boyunca yerleştirilen 
al ilik grupları içeren termoplastik yapılardır. 

İşleme : 

Alil reçineler bütün modern termoset teknikleriy¬ 
le islenebilir. 

Mineral-cam ve sentetik elyafla takviye edilmiş 
kalıplama türleri mevcuttur. Kondensasyondan ziyade ilave metodu ile düzeltme 
muamelesi yapıldığından kısa çevirimli kalıplamalarda yüksek vasıflı parçala¬ 
rın üretimi için enjeksiyon kalıplama teçhizatı kompaundları geliştirilmiştir. 

Kullanım Alanları : 

Dial ilfitalite kompaundlarımn, çoğu askeri parça 
kodu numarası altında satılır ve uzun vadede yüksek güvenirliliği, farklı çev¬ 
resel şartları gerektiren önemli alektrik-elektronik uygulamalarda kullanılır. 

önemli bir uygulama alanı, kominikasyondaki elekt¬ 
ronik bağlayıcılar, komputer ve aereskop (hava-gözleme) sistemleridir. Ayrıca 
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yalıtkanlar (izolatörler) potansiyosretreler ve cereyan devresi tablolarında 
kullanılır. 'i 

Dlalilfitalate kompaundlar, şalterler, devre 
keskileri izolasyon standı ve TV bağlayıcıları gibi elektrik kullanımında 
hem alevlenmeyi önleyici ve hem de ark izi mukavemeti özellikleri acısından 
geniş uygulama sahası bulur. 

Alilik reçineler cam bezi ve fitille önceden em- 
dirilmişlerdir. Uygulama alanları, borular bağlantı kutuları, anten kaporta¬ 
sı, uçak ve mermi parçaları vb. 

Dialilfitilate, mobilya ve tahta kaplamada kulla¬ 
nılan dekorative >laminasyonlâıv imalinde geniş çapta kullanılır. 

Alil dolgu macunu, seramik Ve diğer kompozisyon¬ 
larda kullanıldığı kadar metal dökümlerin vakum emdirilme işleminde de kulla¬ 
nılır. Dialilfitalate verniğe benzeyen kaplamalarda, macunlamada ve diğer a- 
maçlar için kullanılır. Son zamanlarda hassas potansiyometrelerde iletici e- 
lamentleri üretmek için karbonla formüle edilerek kullanılmaktadır. 

Prepolimerin katı-serbest akis sekli ve prepoli- 
merin erime ve vulkanize özellikleri toz kaplamada da kullanılmasını sağlar. 

Alilik monomerlerin en önemlisi olan dialil fita- 
late ön sekil halinde poliesterlerle çapraz bağlanabilir. Halatta, granül ve 
ön karışım kalıplama kompoundlarında ve cam elyaf veya dekoratif laminasyon- 
larda geniş ölçüde kullanılır. Buharlaşma oranının düşüklüğü ve depolama sü¬ 
resinin uzun olması nedeni ile geniş ölçüde elektrik motorlarının kaplamasın¬ 
da kullanılır. 

DAP (Diolil fitalate) buharlaşma oranının düşük 
olması nedeniyle al il il poliesterler, stiren poliesterlerden daha yüksek sı¬ 
caklıkta kalıplanabilir ve daha hızlı kalıplama çevirimlerine ulaşılabilir. 

Birçok imalatçılar dialilfitalat poliesterı te¬ 
darik edebildikleri gibi, monomerde eriyen veya eriyik haline getirilebilen 
dialil fitalat'ı da üretebilirler. 

DAP monomer kabalist eriyik olarak poliester 
püskürtme uygulamasında yeni yeni kullanım sahası bulmuştur. 

3.1.2.2. Termoelastik Plastikler : 

A K R î L 1 K 

özellikleri ve Tanımı : 

Akriük plastikler, polimer ve kopolimerin geniş 
bir dizisini ihtiva eder. Bu dizi içindeki ana monomerik elemanlar, esterle- 
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rin İki ailesi olan akrilatlar ve metakri latlar'a aittir. Akrilik türleri a- 
rasında farklılık vardır, ancak kristal berraklıkları, kimyasal ve çevre mu¬ 
kavemetleri gibi özellikleri ile ve pigmentleri boyayıcılarla uygunlukları 
açısından birbirlerine benzerler. 

Uygulamada, akrilat elde etme propilenin oksi-
dasyonu üzerine dayandırılmıştır. 

Akrilik renksiz levha, şeffaflık açısından düz 
cam özellikleri gösterir ve ışığın tüm iletimini sağlar. AkrilikTerin-ayrıca 
güneş ışığına, çevre elemanlarına ve sun‘i ışık kaynaklarına karsı yüksek mu¬ 
kavemetleri vardır, özellikle antisok akrfliklerin, hava şartlarına dayanık¬ 
lılıkları az olmasına rağmen, kolay kolay sararmazlar. Yüzey cilasını, görü¬ 
nüşünü ve fizik özelliklerini 4 yıl ısık kaynağına maruz kalmasına rağmen ko¬ 
rurlar. Yüksek gerilim ve bükülme kuvyetleri varsa da uzun süre düşük seviye¬ 
de de olsa gerilime maruz kaldığında yüzeyde sır çatlaması olur. 3u nedenle 
deyamlı olarak tatbik edilecek.yük 1500 p.s.i. yi geçmemelidir. Kısa sürede 
tatbik edilecek daha yüksek gerilimin böyle bir tesiri yoktur. Birçok türler 
200°F sıcaklıklara kadar kullanılabilirler. Isı altında bükülme sıcaklığı 
165-210OF arasındadır. Tavlama işlemi bu değerleri arttırabilir. Uygun tasa¬ 
rımlanmış şekillerle biçim verme suretiyle sertliği arttırılabilir. Oüz ya¬ 
tay levha da zamanla kar ağırlığı, buz ve su, rüzgar ve hatta desteksiz ol¬ 
duğu zaman' kendi ağırlığı deformasyona sebep olabilir. Akr i 1 i kİ eri n düşük e- 
lektrik özellikleri vardır. Akrilikler yanıcıdır. 

Tiirler : 

Levha : Levha çeşitli döküm nıetodlarıyla ve ekst- 
rüzyonla üretilir. Hücre döküm malzemesinin daha iyi optikai kalitesi ve daha 
yumuşak yüzü vardır. Devamlı döküm' ise daha Uniform kalınlık elde edilmesini 
sağlar. 

Recine : kalıplama granül formülleri, molekül a- 
ğırlık ve ana özellikler va bilhassa akış hızı, ısı mukavemeti ve gevreklik 
açısından farklılık gösterir. 

î ş 1 e m : 

Diğer termoplastiklere uygulanan teknikler akri¬ 
likler içinde uygulanır. Akrilik granüller standart malzemede kalıplanabilir 
veya akstrude edilebilir. Enjeksiyon kalıp makinası, tek-kat veya ön plastik- 
leştirme , plançek. makinaları, karsı hareketli, burgu makinplan ile kalıpla¬ 
nabilir. Formülasyon, makinamn karakteristikleri, talep tasarımı ve parça 
ölçüsü gibi faktörler kalıplama şartlarını etkiler. 

Levha ve profiller tek veya iki katlı makinalar- 
da ekstrüzyonla yapılabilir. Düz levhalar, ekstruzyon parçalarının üç merda¬ 
ne! i cila işleminden geçilmesi ite elde edilir. Kabartma merdanesi ile yüzeye 
istenilen şekiller verilebilir. Oluklu veya diğer sekil verme ve kesme işlem¬ 
leri proses sonunda yapılır. 
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Kullanım Alanlan : 

Dahili aydınlatma panolarında levhalar geniş c«p- 
ta kullanılır. Diğer büyük kullanım alanı, konstrüksiyon projeleridir, Örneğin: 
yüzme havuzu tecritleri, alış verı's merkezlerinde, restoranlarda, dokuma ve 
sekil verilmiş levhadan pano ve sütun korniji, havalandırma ihtiyacım azalt¬ 
mak için gerekli renkli güneş siperlikleri. 

Levha ve grandiler, ışıklandırma montajı, ışık¬ 
landırılmış tavanlar, lensler, difüzör ve siperliklerin yapımında kullanılır. 

Otomotiv uygulamalarda, lensler, madalyonlar, 1-
sim levhaları, alet panoları ve sinyallerde kullanılır. 

Akrilikler ayrıca, müze, sergi ve dükkanlardaki 
teshir kabinelerde ve şeffaf demonstrasyon modellerinde görülürler. Ev isle¬ 
rinde, yerleştirme dahil, pano ve dekorasyon tatbikatlarında, oda ayırımla¬ 
rında ve möbie de uygulanır. İyi kalite tuvalet ve küvetler gibi sıhhi teçhi¬ 
zatın üretiminde cam takviyeli yüksek dirençli levha kullanılır. Mermer his¬ 
si veren möble ısı ayarlı akrilik sıvı alasım takviyeli iki bileşenden elde 
edil ir. 

Yüksek darbeye mukavim kalıplama grandileri için 
ilave uygulama alanı : ışıkların takviyeli kısımları, ışıklandırma, sırlama,. 
aydınlık bacası, kubbe ve oyuncak. 

Akri1 ik/PVC alasım levhaları duvar kaplamaların¬ 
da ve insa uygulamalarında, kütle halinde transit araçlarda kullanılır. 

3.1.2.3. Südo (Pseudo) Termoplastikler : 

FL0R0PLAST1KLER 

Özellikleri ve Tanımı : 

Floroplastikler, genel parafin özelliklerini ta¬ 
şıyan ve hidrojenin bir kısmı yada tamamı florla yer değiştirmiş bir polimer 
ailesidir. 

Bu ailedeki maddeler, polietrafloroetilen (PTFE), 
florlu etilen, propilen (FEP) perfloroalkoksi (PFA) reçine, poliklorotrifloro 
etilen (PCTFE), etilen-klorotrifloroetilen (ECTFE) kopolimer, etilen tetraflo-
roetilen (ETFE) kopolimer, poliviniliden florür (PVDF) ve polivinilflorür(PFV). 

Bu polimer ailesi, benzer performans karakteris¬ 
tikleri gösterirler. İhtiva ettikleri maddeler, geniş çeşitleri olan kimyasal 
çevrelerde fonksiyonlarım gösterebilirler..-200 ve 260°C de bile faydalı ola¬ 
bilirler. Elektrik izolasyon özelliği, benzer yapışmazlık özelliği gösterirler. 
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Birçok floroplastik ortak organik eriyiklerde erimezler. Sıcak asid ve baz 
konsantrasyonu gibi reaktif kimyasal maddelere karsı etkisizdirler. Bazıla¬ 
rı çok düsiik derecelerde bile faydalı oldukları gibi, 150°C ve daha yüksek 
ısılarda da mekanik ve elektriki özellikleri bozulmadan dayanıklı olabilir¬ 
ler. 

Bir polimer ailesi olarak, dilsük dielektrik sa¬ 
bitine iyi kuvvet faktörüne ve yüksek hacim ve yüzey direncine sahiptirler. 
Floroplastiklerin özellikle perflorlulara sürtünme katsayısı diğer maddeler¬ 
den daha düşük olduğundan, bu polimerler, benzer yapısmazlık özelliği göste¬ 
rirler. Birçok floroplastiklerin oksijen indisleri otuzdan büyüktür. Bu ne¬ 
denle bu maddelerden yapılan ürünler havadaki yanmayı desteklemedikleri gi¬ 
bi, yakıldığı takdirde alev neşretmezler. 

kullanım Alanları : 

Floroplastiklerin benzer özellikleri kaplama ve 
kimyasal işlem aletlerinde kullanılmasıdır. Valfler, pompalar, boru ve fiting- 
ler, yüksek ısı tel ve kablolarının izolasyonunda, priz ve bağlantılarda, ten¬ 
cere kaplamalarında, aircraftlann iç bölümünde ateşe mukavim laminasyonlar¬ 
da, mekanik mühürlerin yapımında, endüstriel aletlerde, çiftlik makinalarında 
ve bisiklet yapımında kullanılmaktadır. 

î f 0 N 0 M £ a 

özellikleri ve Tanımı : 

îyonomerler iç moleküler yapıda, iyonik çapraz 
bağ meydana getiren iyonlasmış karboksil grupları ihtiva eden polimerierdir. 

lyonomer özellikleri, karboksil asit'in oram ve 
metalik iyonun miktarı ile türüne göre değişiklik gösterir, lyonomer ailesi¬ 
nin en önemli özelliği aşınmaya dayanıklı olmasıdır. Filmlerde delinmeye ve 
kalıp kısımlarında darbeye karsı mukavemeti vardır. 

Optik geçirgenlikleri, parlaklığı yüksektir, lyo¬ 
nomer reçineler yüksek esneklik, genleşme, uzama ve alçak ısıda yüksek darbe 
gücü ile tanımlanırlar. 

Geniş frekans aralıklarında birçok çinko iyono- 
merin iyi dielektrik karakteri vardır. 

lyonomer reçineler değişik formülasyonlarda ha¬ 
zırlanırlarsa çevresel gerilim çatlamalarına karşı dayanıklıdırlar. 

lyonomer büyük ölçüde ultra viole radyasyona ve¬ 
ya hava şartlarına maruz kalırsa, mekanikal ve optikal özellikleri bozulur. 

Ate$e karsı mukavemet testleri iyonomerlerin ya¬ 
vaş yanıcılar grubunda olduğunu göstermektedir. 
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Oda sıcaklığında lyonomerlerin çoğu organik soî- 
ventlerde çözülmezler. Şişme ve emme gücü ise azdır. 

lyonomerlerin su mukavemeti ve nem geçirgenliği 
iyidir. Alçak ısıda bükülme özeliğine sahiptirler. 

Isı genleşme sıcaklığı 66 p.s.i. basınç altında 
45 den 52 C aralığındadır. Kalıplamada, akma hızına karsı kullanılan ısı ve 
nem geçirmeme özellikleri ADPE'ye eşittir. 

İşleme : 

tyonomerler sert reçine özelliği taşıdıklarında, 
diğer termoplastik reçineler gibi, kullanım sıcaklıklarında, standart enjek¬ 
siyon kalıplarında ve ekstruzyon aletlerinde islenebilir. 

Kullanım Alanları : 

îslenmis etin vakum paketlenmesinde olduğu gibi 
iyonomer film'in bel 1j başlı pazar alanı, iyonomerin ısı mühür katı olarak 
kullanılmasıdır ki bu aynı zamanda sağlamlığı da arttırır. 

Koekstrude iyonomer, ADPE film, yırtılıp açılan 
yiyecek ve ecza paketlerinde kullanılır. Keokstrude iyonomer, naylon film ise 
ısı ile şekillendirme yoluyla imal edilen işlenmiş et veya taze et paketlerin¬ 
de kullanılır. 

îyonomerler, kuvvetli ısı mühürlemesi gerektiren 
ilaç paketlemesinde, yiyecek kağıt/folyo/plastik yapıların imalinde ekstrüz- 
yon kaplaması olarak ayakkabı endüstrisinde, ayakkabı taban ve topuklarında, 
kutu kösesi, sayaç parçalarında ve ski botlarının dıs kısmının yapımında ge¬ 
niş çapta kullanılmaktadır. 

Ayrıca, yer paspaslarında, möble üstlerinde, ha¬ 
vayla kapanan kapılarda ve otomotivde vakumla sekil verilmiş bileşenlerde kul¬ 
lanılabilir. 

3.1.2.4. fermoset Plastikler : 

A L K t D 

özellikleri ve Tanımı : 

Alkid ve poliester kalıplama bileşikleri, poli- 
ester reçineleri, serbest radikal tipi katalistler,çapraz bağlayıcı monomer- 
ler, dolgu maddeleri, güçlendirici maddeler yağlayıcı-kaydırıcılar ve renk¬ 
lendirdiler ile formüle edilirler. Bu bileşikler granül veya boncuk halinde 
bulunurlar. Alkid kalıplama bileşikleri az miktarda sıvı çapraz bağlayıcı mo¬ 
nomer içerirler ve termoset poliesterlerde bulunan yüksek darbe gücü özelliği 
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yoktur. Termoset poliester kalıplama maddeleri iye bir çapraz bağlama yoğun¬ 
luğu sağlayan çapraz bağlayıcı mor.omere sahiptir. Sonuçta, mükemmel dielekt- 
rlk, boyutsa! s tabi 1 i te ve sağlam özellikler elde edilir. 

Termoset alkid ve poliester bileşiklerinde kul¬ 
lanılan reçineler, temel olarak bir alkol ve bir organik asidintepkimeye 
girmesiyle elde edilen doymamış poliester tipleridir. Reçinelerin peroksit 
katalizlerinin, monomer!erin ve dolgu maddelerinin uygun seçilmesiyle deği¬ 
şik özelliklere sahip madde elde edilir. 

Yüksek sıcaklıkta iyi bir dielektrik kuvvetine 
sahiptirler, ayrıca elektrik arkında ve çekme şartlarında dirençleri yüksek¬ 
tir. 

Serbest radikal kimyası, alkid ve poliester mad¬ 
delerinin, oldukça yüksek bir sıcak!ıkta (4S0OF üstünde) iyi bir boyutsa! 
stabilite özelliğine sahip olmasına katkıda bulunur. Alkid tipleri genel ola¬ 
rak yüksek nem ve buhar şartlarında nem kapmaya daha az dirençlidir. 

Alkid ve poliester granül ve boncuk halindeki 
kalıplama bileşikleri çok çeşitli tiplerde bulunurlar. Özgül ağırlıkları 
1,70 - 2,20 dır. Bazı tipleri özellikle iyi elektriksel özellikleri, bazıla¬ 
rı da iyi renk ve estetik yüzey sağlamaları yönünden formüle edilirler. Özel 
tipler, kendilerini iyileştirme, ark direnci, x-radyasyon bariyeri ve mıkna¬ 
tıslanabilir ferrit gibi belirgin karakteristikler gösterirler. Bazı formül¬ 
ler, inceliği 0.020 inch olan ara kesitlerde alev önleyicidirler. 

İSİ eme : 

Alkid ve poliester bileşikleri, kalıplama prose¬ 
si sırasında polimerize olur veya katılaşırlar ve akıcılıklarını fenollerden 
daha çabuk kaybederler, 

Isıya bağlıdırlar, reçine/katalizör sistemine 
uygun bir sıcaklık uygulanırsa hızlı bir tepkime meydana gelir. Yeterli sı¬ 
caklık olmadıkça reçine/katalizör sistemi termoplastik olarak kalır. 

Böylece malzeme katılaşmadan yoğun bir parçanın 
olusoası için, oldukça düşük bir ön ısıtma sıcaklığının (yaklaşık olarak 220 
F) sağlanması va pres kapatma (sıkıştırma) veya enjeksiyon zamanının yeterli 
çabuklukta olması (5-8 saniye) gereklidir . Kalıp sıcaklıkları kritiktir. 330 
F'den düşük sıcaklıklar bileşiklerin zayıf kür nedeniyle kalıp yüzeylerine 
yapışmasına sebep olur. Kalıplar iyi parlat!imalı ve kromlanmalı, ölü hava 
boşlukları olmayacak şekilde ve iyi bir havalandırma olacak şekilde dizayn 
edilmelidir. Katalitik reaksiyon 250OF civarında başladığından enjeksiyon 
silindirinin ömrünü uzatmak için silindirdeki materyalin sıcaklığı bu dere¬ 
cenin altında tutulmalıdır. Sıcaklığın kimyasal reaktivite ile direkt bağın¬ 
tısı materyali sıcak manifold enjeksiyon kalıplaması için elverişli kılmak¬ 
tadır. 
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Kullanım Alanları : 

Alkid ve Poliester kalıplama bileşikleri otomo¬ 
tiv ateşleme sistemleri uygulamaları olup, distrübitör kapağı ve rotor da kul¬ 
lanılmaktadır. 

Elektrik ve elektronik uygulamaları özellikle 
yüksek ark ve çekme direnci gerektiğinde bileşiklerin kullanımım mümkün kı¬ 
lar. 

Araç gereç üreticileri ev araçları yapımında yük¬ 
sek sıcaklıkta iyi bir boyutsa! stabilite durumundan dolayı renkli termoset 
alkid ve poliesterleri kullanmayı, siyah parçaları boyamaya tercih ederler. 

Silikon 

Silikonlar kısmen organik, kısmen inorganik olan, 
sentetik polimerlerdir. Sıvı, elastomer ve reçine olarak sınıflandırılırlar. 
Çeşitli mekanizmalarla oda sıcaklığında yada daha yüksek ısıda islenebilir¬ 
ler. Nihai şekilleri sıvı, jel, elastomerik veya sert olur. 

Bazı özellikleri söyle sıralanabilir : 

1. Geniş bir ısı aralığında benzer özellikler • 
gösterirler. 

2. Düşük yüzey gerilimine sahiptirler. 

3. Yüksek derecede kayganlık ve yağlanma özel¬ 
likleri vardır. 

4. îyi kalıp bırakma özelliği gösterirler. 

5. Su geçirmezler. 

6. îyi elektriki özelliklere sahiptirler. 

7. Elektronik tatbikatlarda uygunluk gösterirler. 

8. Havaya ve kimyasal maddelere karsı dirençli¬ 
dirler. 

Sıvı Silikonlar : 

Sıvı silikonlar, plastik ve kauçuk sanayiinde ka¬ 
lıbı bıraktıracak katkı olarak, ambalajlama ve islemeyi salıverecek katkı o- 
larak, köpüklü plastiklerde hücre kontrolü için katkı olarak, yağlayıcı madde 
ve köpüklenmeyi engelleyici madde olarak kullanılırlar. 
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Sıvı silikonun ilavesi devir zamanını azaltır, 
alet ve makinaıarm aşınmasını engeller. 

Ayrıca, elektrik ve elektronik tatbikatlarda, 
araba ve mobilya cila katkısı olarak kullanılmaktadır. 

Silikon Elastomerler : 

Su polimerler, genellikle, daha fazla reaksiyona 
maruz bıraktırılarak elastomer teşekkül ettirilir. Sunlar genellikle, takviye 
edici dolgu maddeleri, inorganik boyalarla birleştiril ir. Bu ürünler, düşük 
ye yüksek yoğunluklu elastomerler olmak üzere iki kategoriye.ayrılır!ar. 

Su cins elastomerler, elektrik ve elektronik tat¬ 
bikatlarda, kauçuk kalıp yapımında kullanılır. Silikon kauçuk parçaları, en¬ 
jeksiyon ve sıkıştırma ile şekillendirilirler. 

Ayrıca bu kauçuklar tüpler, contalar, kablo izo¬ 
lasyon yapmak için ekstruae edilirler. Levha yapımı için kalenderlenirler. 

Şekillendirilmiş jarçaların vulkanizasyonu sı¬ 
cak hava, sıcak sıvı, buhar veya otoklav ile yt ılır. 

Silikon kauçukla.- ençok asın ısılarda elektrik 
ve izolasyon özelliklerinin önem taşıdığı yerıerde kullanılır. Tipik örnekle¬ 
ri ise kuvvet kablolarının izolasyonu, yüksek voltajlı kursun telleri yapı¬ 
mında kullanılır. 

Rijid Reçineler : 

Rijid silikon reçineler eriyik solüsyonlar halin¬ 
de veya sıvısız katı halde bulunurlar. £n önemli kullanım alanları organik 
kaplamalarda ısı ve hava karakteristiklerini ayarlayabilmek amacı ile boya 
ara maddesi, cam bandı, devre tablo kaplamasıdır. 

Amyant ve mika laminasyonları, çeşitli elektrlki 
tatbikatlar için silikon reçinelerle hazırlanmaktadır. 

Silikon reçinelerle yapılan termosetting kalıpla¬ 
ma kompaundları yarı geçirgen cihazların yapımında kullanılır. 

Silikon reçinelerle yapılan, silikon reçineler 
ve bileşikleri, 30 C'ye yaklaşan ısılarda iyi, uzun vadeli termal stabilite, 
nem direnci ve elektriki özellikler gösterirler. 

Başka bir sınıf silikon reçineler ise oda sıcak¬ 
lığında havadaki nem ile reaksiyona girerek islenirler. Bu çeşit reçineler 
daha sert, kuvvetli ve daha düşük su buharı geçirmeziik özelliklerine, sahip¬ 
tirler. 
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AMINO 

Özelli ki eri ve Tamını : 

Amino plastikler a'mino grubu ihtiva eden bileşik¬ 
lerin, genellikle üre veya melaninin formaldehit ile reaksiyonundan elde edi¬ 
len bir grup termosetting plastiklerdir. 

Oldukça dUşük molekül ağırlığa sahiptirler ve ko¬ 
layca erimeyen ve ergimeyen nihai mamullere çevrllebllirler. 

Düzeltme muamelesi sırasında genellikle renksiz 
va yarı saydamdırlar. Ayrıca sert, dayanıklı, yüksek sıcaklık yansıtma ısısı, 
iyi elektriksel atlama ve çekme mukavemeti olan parlak bir yüzeye sahiptirler. 
Mel amin bazlı reçinelerin bunlara ilaveten suya, zayıf asitlere, kuvvetli al¬ 
kali ve çözücülere mukavemet özelliği yardır. Aynı zamantia alevlenmeyi önler¬ 
ler. 

Ore veya mel amin, formaldehit ilavesiyle kendili¬ 
ğinden metilol türevlerini meydana getirirler. 

üre kullanılması halinde mono ve dimetilol üre 
temel maddeleridir. En fazla altı formaldehit molekülü melaminle reaksiyona 
girebilir. 

Su reaksiyonlar : 

a) Metilen köprü kondensasiyon reaksiyonu, 

b) Veya eter köprüsü oluşumu ile, 

c) Veya iki metilol grubundan bir molekü‘1 su bir 
molekül formaldehitin elde edilmesi ile, 

seklinde gerçekleşir. 

8u reaksiyonlar, molekül oram PH, ısı ve zaman 
ile kontrol edilir. Sıvv reçinenin son muamelesi oda sıcaklığında asidik ka¬ 
taliz ile PH'tmn düşürülmesi ile başlatılır. Kalıplama maddeleri ile lami- 
nasyon reçinelerinde ısı ve basınçta gereklidir. 

Kaplama reçinelerinin üretiminde başka bir reak¬ 
siyon, organik solventlerde çözülebilen reçinelerin hazırlanması ve alkilas- 
yonu önemlidir. 

Türleri ve İşlenmesi : 

1) Kalıplama Maddeleri : 

Amino kaplama maddelerinin üretiminde hem üre 
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hea da melasıin kullanılabilir. Mukavemet kazanmış kalıplanabilmeyi saklamak 
dengeli yapıyı arttırmak için kimyasal olarak safi as tın İmi 5 alfa selüloz el¬ 
yaf ve diğer çeşitli dolgu maddeleri kullanılabilir. Berraklık ve sararma ol¬ 
maz. 

Alfd selülozdan başka dolan maddelerin kullanıl¬ 
ması halinde kalıplama daha zor görünüm alır ve bilhassa renk aralığı daha kö¬ 
tüdür. 

Yakından kontrol edilen PH ve ısı da, sıvı reçi¬ 
ne belirlenmiş sol. oranında reaksiyona sokulur ve parçalanmış alfa selüloz 
ile karıştırılarak nemi % 1-2 olana kadar kurutulur, böyieca reçineye istenen 
sertlik verilir. 

Alfa selüloz bazlı plastikler normal olarak gra- 
nül halinde piyasaya sunulur, geniş akışkanlık aralığı ve sertliğe sahiptir¬ 
ler. 

Öre için kalıplama ısısı 260~340°F arasında deği¬ 
şir, mel aminde ise 360 F'a kadar çıkabilir. Sıkıştırma kalıplama metodunda ba¬ 
sıncı kalıplama alanı üzerinde 2000-8000 p.s.i. arasında değişebilir. Transfer 
ve enjeksiyon kalıplamada materyali kalıba çok çabuk sokmak için basıncın 
2000 p.s.i.'a kadar yükseltilmesi gerekir. 

Bu maddeler statik elektrik birikimleri nedeniy¬ 
le, yüksek frekans aletlerinde çabuk ve uniform olarak ön ısıtmaya tabî tutu¬ 
lurlar. Melamine 200-250°F'a kadar ön ısıtma yapılır, ürede ise daha kritik 
kontrol gerektiğinden ön ısıtma yapılmaz. On ısıtma kalıplama çevirimini kı¬ 
saltır ve daha parlak daha düzgün bir yüzey görünümü sağlar. 

Ore kalıplama maddeleri ile yüzey dayanıklılığı¬ 
na sahip ve sert kalıplar elde edilir. Parçalar çatlama ve kırılmaya, ısıya 
mukavimdir ve genellikle alevlenmezler. Sağlam, yük tasıma kuvvetleri fazla, 
organik çözücülere karşı mukavim, elektrik arkı iyi ve çekme mukavemetleri 
fazladır. Parlak ve düzgün bîr kalıp yüzeyi meydana getirirler. Melamin baz¬ 
lı alfa, selüloz dolgulu maddeler, üre bazlı maddelerin bütün özelliklerine 
hatta bazıları daha belirgin olarak sahiptirler. Tutuşma mukavemeti daha faz¬ 
ladır ve kalıpları yakılmış kibritlerden etkilenmezler. İyi muamele edilmiş 
kalıplara, zayıf asitler, alkaliler veya su ve diğer çözücülerden etkilenmez¬ 
ler. 

2) Lamînasyon Reçineleri : 

Amino reçinelerden yapılan bütün laminasyon re¬ 
çineleri melamin bazlıdır. Esas larainasyon reçinesi genellikle 2 mol. formal¬ 
dehit bir mol. melamînden meydana gelir. 

Uygun reaksiyon PH'ın takriben 8-10‘da tutulma¬ 
sıyla, t 60-65 katı madde ihtiva eden sağlam reçineler elde edilir. Bunlar 
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elde edildiği defeilde veya daha uzun süre dayanabilmeleri için spray kurutma 
metodu ile kurutulurlar. Muameleyi hızlandırma ve sonradan şekillendirmede 
esnekliği arttırmak için kataliz veya plastifiyanlar ilave edilebilir. 

3) Yapıştırıcı ve Bağlayıcılar : 

Amino reçinesi yapıştırıcılarının yapımında hem 
üre han de raelamin kullanılır. Melamin daha pahalıdır» ama daha dayanıklı bir 
yapışkan yüzeyi verir. Ekseriya aynı yapıştırıcının formülasyonunda melamin 
ve üre birleştirilerek maliyet ve randıman dengesi sağlanır. 

Sıvı veya spray kurutma ile kurutulmuş reçineler 
kullanılır. 3 mol.'e kadar formaldehit melamin ile reaksiyona sokulurken for¬ 
maldehit üre mol. oram 1.5-2 arasında değişir % 50-60 katı elde edildiğinde 
reaksiyon durdurulur. 

Tipik üre yapıştırıcıları 7.5-8 PH ve refluks 8 
saat reaksiyona tabi tutulur. PM sonra reçineyi geliştirmek ve akmazlığı art¬ 
tırmak için düşürülür. Muamelenin sonuna erisildiğinde sudkostik ilavesiyle 
reaksiyonu durdurmak ve reçineye son halini vermek için PH 8‘e çıkarılır. Sı¬ 
vı üre reçineleri soğuk baskı operasyonlarında kullanılmak için ekseriya pe- 
cara» ceviz kabulğu» odun tozu gibi dolgu maddeleri veya asit kataliz ihtiva - 
eden karışımlarla karıştırıl iri ar. Basınç hafif bir temasla maksimum 2000 p. 
s.i.‘a kadar değişir. Basınç süresi 70°F'da 24 saat kadar çıkabilir. 

Az fire veren» çatlamaya karsı mukavim kalın ya¬ 
pışkan tabakası meydana getirebilen üre yapıştırıcıları iki bileşeni i sistem¬ 
ler olarak elde edilebilirler. Sıvı reçine ve toz sertleştirici odun ve ceviz 
kabuğu tozu» ile iyice karışmış amonyum tuzu gibi bir kataliz ve trikalsiyum 
fosfat gibi bir PH tampon ihtiva eder. 

Bütün yapıştırıcı ve bağlayıcı reçineler kataliz 
ile karıştıktan sonra isleme süreleri sınırlanır. 8u nedenle isleme basamakla¬ 
rı yakından kontrol edilip kontrplak üretiminde iyice karıştırılmış recine 
miktarı kontrol edilerek uniform» ince bir film halinde yapışkan yayıcısı 
ile tahtaya veya kaplamâya sürülür. Tabakalar sonra üst üste istif edilerek 
300 F'a kadar ısı ve 150-200 p.s.i. basınç altında muamele edilir. Minimum 
% seviyesinde melamin üre ve melamin reçineleri 40-80 mısh mertebesindeki o- 
dun tozlarının ısı ve basınç altında bağlanarak mobilya yapımında kullanılır. 
Sağlayıcı reçine ergiyerek odun zerrecikleri kütlesi içinde yayılır ve poli¬ 
meri ze olarak onları bağlar. Bitmiş ürün tabii tahtadan daha sert veysğundur, 
amorf bir yapıya sahiptir» boyutsa! stabilitesi yüksek, esneklik modülü iyi 
ve neme karşı mukavimdir. 

4) Kaplama Reçineleri : 

Kaplamada kullanılan amino reçineleri tabii veya 
sentetik reçinelerle birleştirilerek kullanılır. Amino reçineleri çapraz bağ¬ 
lanmış ağ içinde reçinelerin moleküllerinin birleştirilmesinde çapraz bağla- 



- 135 -

yici maddenin «f»k bir yaps taşım taskil oder. 
He» üre he* de «clarin reçineleri kaplasa slstem- 

—îarind» sıfc sık kullanılırlar. 

3) Or® fors» Id,* i t Köpüğü : 

öre yapışkan reçineleri, su ve köpük yapıcı »ad¬ 
da 11a karıştırılarak, içine hava verilerek ve daha önceden tesblt edilmiş, 
hızda kataliz ilavesiyle köpük yapıcı makinadan geçirilirse katı köpüğe po- 
limerize edilebilirler. 

Köpük menşeden çıkarak bos bir hac ime akar. ÎÜ--20 
saniyede donar ve kcndsntasyon reaksiyonu 2-4 saat içinde olur ve bu sürede 
köpük esneklik kazanır. fa® koruma 1-2 günde gerçekleşir. Köpük, sakinayı terk 
ettikten sonra, genişlemeniz soğuk donma olarak tarif!enir. Hora»! olarak ku¬ 
rum» esnasında büzülme 2 1^3 dür. 

föpuk X 40 'a kadar çözerek]! kılcallar ihtiva 
adan »Ikroskoplk büyüklükte gözenekler topluluğudur. J 99 a kadar bava ihtiva 
edebil ir. 

Tam po!fmcHzasyona» eld» edilmesi ve serbest 
formaldehit kalmasını önlemek için dikk*- edilmesi gerekir. 

Köpük» hidrofobi», yapıdadır ve nemlendirme vaya 
su emdirmek cok zordur. Yanma esnasında, yangın söndürücü rolü oynayan nitro¬ 
jen gazı çıkarır. Yeni köpürtül düğünde bile 1yi bir yalıtkandır. Köpüğün sesi 
aw»a özelliği iyidir. 

ttmjMirn 4! ani an ; 

Kalıplama .Maddeleri i 
Alfa-selUloz dolgulu ilre kalıplama maddeleri ön¬ 

celikle elektrikli aletlerin (devre kesiciler, duvar plakaları alıcılar} ka¬ 
paklar (özellikle kozmetik) elektrikli battaniyelerin kontrol kutusu düğmele¬ 
rinin, tuvalet kapağı va çeşitli aletlerin tutma yerlerinin yapımında kısıla¬ 
nı lir. 

Heîamln aîfa-selUlaz dolgulu maddeler genellikle 
kalıplarmış yemek takımı ve önemli miktarda düğroe, eviye, araç gereci erin tut¬ 
ma yeri elektrikli traş sakiı»!arının dış kutusu karıştırma kebt yapımında kul¬ 
lanılır. 

Odun tozu dolgulu mel aminler endüstriyel elekt¬ 
rikli parçaların m askeri alanda kullanılan bazı parçaların yapımında kulla¬ 
nılır. Cara vs mineral dolgulu »elaminler askeri maksatlı aletlerin yapımında 
tatbikat sahası bulurlar. 
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Laminasyon reçineleri suda çözünebilen mel amin 
formaldehid kondanzasyon ürünleri kağıt, kım$ gibi maddelerin sürekli mua¬ 
mele aletleri içinde doyurulmasında kullanılır. 

Endüstriyel laainasyon, tabakaların sıcak pres¬ 
leme 11e yapıştırılması seklinde yapılır. 

Dekoratif laminasyon genellikle masaların üstU 
için kullanılır. 

Oü$ük basınç (250-300 p.s.l.) ntelamin laminasyon 
reçineleri mobilya ve dü$ey yüzeylerin Taşlnasyonunda kullanılır. 

Yapıştırıcı ve Bağlayıcı Reçineler : 

Suda çözünebilen hem üre he» de mel amin reçine¬ 
leri» arainolar için en büyiik kullanım sahası olan bu sahada tatbikat bulabi¬ 
lirler ve öncelikle tahta kontrplak, kayık gövdesi, kalıplanmış artık tahta 
ürünleri ve mobilya montajında kullanılırlar. 

Aralno reçineleri cam veya mineral elyaf matların 
bağlanmasında» odun parçaları veya tozu ile ve katalizler ile karıştırılarak 
okul sıralarının üstelerinde, oturma yerlerinde, tuvalet kapağı ve servis tep¬ 
silerinde kullanılır. 

Kaplama reçineleri katyon i k Ura formaldehid ve 
mel amin, formaldehid kondensazyon reçineleri ıslanma mukavemeti ve kağıdıdır. 
Patlama mukavemetini arttırmada kullanılır. 

Eteri estirilrai $ veya kısmen eterleştirilmiş (Al¬ 
kylated) am i no reçineleri bilhassa metilli melarain reçineleri tekstil isleme¬ 
de duruşmayı önlemek çekmeyi kontrol etmek, esnekliği önlemede su emmeyi sağ¬ 
lamak ve yanmayı önlemek için.kullanılır. 

Metil ihtiva eden türevler, su bazlı kaplama 
sistemleri 11e daha uygun olmasına rağmen organiklerde çözünen tamamen eter¬ 
leştirilmiş tip amino reçineleri çözücü tip kaplamalarda kullanılır. Birçok 
kaplama formülasyonunda az miktarda bulunan amino bileşimi çapraz bağlayıcı 
olarak rol oynar. Alkid reçinesi amino reçinesi sistemlerinin tipik kullanım 
sahaları arasında otomatik sanayi ve alet yapımın son işlemleri ve sargı kap¬ 
laması yer alır. 

Heksametoksymetil melamin ve »odifiye edilmiş 
seklileri genellikle hem organik hem de suda çözünebilen kaplama formulas- 
yonlarında endüstriyel tatbikatlar otoraotif kaplama alet ve dekoratif metal¬ 
ler için kullanılır. 

üre formaldehid.köpük öncelikle eski ve yeni bi¬ 
nalarda ısı ve sese karsı izolasyonda çiçek ticaretinde bitkiyi desteklemek 
için ve meradan korumak için aynca ambalaj yapımında kullanılır. 
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TERMOSET POLÎMID 

Polimidler bilinen ee yüksek ısıya mukavim poli-
merlerdir. 

Polimidler hem termosetleri ve hem de termoplas-
tikleri ihtiva ederler. 

Termosetler genellikle kalıplama ve laminatlar 
gibi mühendislik kısımlarında, termoplastikler ise, genleşme kabiliyeti v e 
sertliklerinden dolayı ince film üretiminde kullanılırlar. 

Özel 1 1 k 1 e r i : 

Kalıplanmış polimid parçaları ve laminadların 500° 
F'ye kadar değişen ateşe mukavemetleri vardır. 

Mekanik Özellikleri : " 

Cam elyaf ile takviye edilmiş polimid kalıpları, 
yapısal uygulamalarda oda ısısında 50.000 p.s.i. elastikiyet gücü ve 3 milyon 
p.s.i. elastikiyet modülüne sahiptir. 

Laminadların oda ısısı elastikiyet gücü 10.000 
p.s.i.'dir. 

Polimid filmi yüksek germe ve darbe gücüne sahip
tir ve yırtılmaya karsıda mukavimdir. 

FURAÜ 

özellikleri ve Tanımı : 

Furfural ve furfurol gibi furan halkası ihtiva e-
den termoset polimerlere furan reçineleri denir. 

işleme : 

Furfurol : Furfural'in katalitik hidrojenasyonu 
ile üretil ir. 

Furfural : Yulaf kabuğu, mısır koçanı, pirinç ko
çanı ve suyu çıkarılmış seker kamışı sopası gibi sebze yan ürünlerinin asit 
hidrolizi ile elde edilir. 

Kullanım Alanları : 

- Furfurol reçine, döküm verimliliğini arttırmak 
için dökümhane endüstrisi çalışmalarında yardımcı madde olarak kullanılır. 
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- Pisirllmemis furan reçine ile, asit katallzas- 
yonu 11e düzeltilen tam ölçülü kum maçaları ve kalıplar üretilir. 

- Furan reçinelerinde son yenilik, peroksit ve 
sülfürdioksit gaz kullanılarak kum maçası ve kalıbının hızlı soğuk-kuru te¬ 
davisinden yararlandırılmasıdır. 

- Mineral dolu furfurol reçineler aşındırıcı or¬ 
tama karsı mukavemet gerektiği zaman kullanılır. 

- Ore formaldehld reçine furfurol'le modiflye 
edilerek büzülme derecesi alçak ve çatlamayı önleyici özelliği olan ara dol¬ 
durucu tahta yapıştırıcısı olarak kullanılır. Genellikle möble yapıştırmak 1- 
çin kullanılır. 

- Eklem yapıştırıcıları yerine furfurol reçine, 
toz halindeki graf1t'1 birleştirmek 1çin kullanılır. 

- Furfurol kökenli reçineler, aşınmaya mukavim 
zırhlı cam plastik malzemelerin yapımında kullanılmak 1ç1n geliştirilmiştir. 

DOYMAMIŞ POL 1ESTER 

Özellikleri ve Tanımı : 

Ticari olarak kullanılan doymamış poliester kon- 
densasyon polimerleridir. Doymamış poliester reçineleri için gerekli nitelik¬ 
ler, lineer poliester reçine, çapraz bağlantı monomeri ve reçinenin sanayici 
tarafından kullanılana kadar çapraz bağlamayı geciktiren katkılardır. 

Lineer poliester tipik doymamış etilenik 
yapının kaynağım teşkil eden doymamış dîbasik asidin kondansasyon ürünüdür. 
Doymamışların ara maddeleri genellikle maleik anhîdrid ve fumarik asidin, doy¬ 
muş asitlerin, fitalik anhidrit , izopitalik asit ve adiptik asittir. Slikol- 
leri fee propilen glikol.etilen glikol, dietilen glikol ve dipropilen glikol¬ 
dur. 

Poliesterler kırılabilir, sert, elastik veya yu¬ 
muşak ve esnek olarak formüle edlleblHrlec Oda hararetinde akışkanlık 50 
ila 25.000 cp. arasındadır. 

işleme : 

Poliesterden birçok teknikler kullanılarak sayı¬ 
sız ürün elde edilebilir. Yanabil irî1ğ1 klorendik anhidrit, tetrafcTorofltalik 
anhîdrid, tetraklorofitalik anhidrid ve dibromoneopentil glikol maddeleri ön¬ 
lemektedir. Kimyasal dayanıklılık ise neopentil, glikol, isofitalik asit, hid¬ 
rojene edilmiş bifenol A ve trimetil pentanediol uygulanarak sağlanır. Hava 
şartlarına dayanıklılık için ise neopentil, glikol ve metil metakrilat kulla- 
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nılır. Vulkanizasyon esnasındaki büzülmeyi önlemek veya elimine etmek için 
uygun termoplastikler ilave edilebilir. 

Reçine üreticileri, çevre ısılarındaki perfor¬ 
mans ve pirojenik silika gibi thigsotropik elementlerin biri esmemeleri için 
reçine içine, metalik karışımları ve üçüncü derecedeki aminleri karıştırır¬ 
lar. 

Bu katkılar sayesinde imalatçılar reçineyi dikey 
kalıp yüzeyine jellesmeden önce akma riski olmadan tatbik edebilirler. Açık 
kalıp veya kaplama uygulamaları için havayla temas eden yüzeyin vulkanizasyo- 
nunu önlemek amacı ile parafin mumu ilave edilebilir. 

Birçok uygulamaların sert güçlendiricilere gerek¬ 
sinmeleri olmamasına rağmen poliesterlerin birçoğu güçlendirilmiştir. 

Kullanım Alanları : 

Poliesterlerden birçok teknikler kullanılarak sa¬ 
yısız ürün elde edilir (Açık kalıp döküm, elle yayma, püskürtme, vakum, çanta 
kalıbı, adapte edilmiş metal boya kalıpları, kapsülleme enjeksiyon kalıplama). 

İyi bir kompaundlama ile madeni kalıplardan elde 
edilen yüzey düzgünlüğü sağlanır. Bu da poliesterin otomotiv sanayiinde dıs 
yüzey kısımların üretiminde, uygulamasında ve is makinalarımn dıs kısımların¬ 
da kullanılmasına imkan verir. 

Konvansiyonel SMC X 20-30 oranında cam elyafı ih¬ 
tiva eder. Cam elyaf yüzdesi X 60 veya daha fazlasıyla yapılan SMC, otomotiv 
kalıplamanın transmisyon ve radyatör destekleri gibi yapı kısımlarında geliş¬ 
tirilmektedir. Alçak büzülme reçine sistemi, çamurluk genleşmesi, lamba muha¬ 
fazası, kaporta kepçesi ve raylar gibi dıs otomotiv parçaların üretilmesini 
sağlar. 

Yayma ve püskürtme teknikleri ile de, kayıklar, 
arazi araçları, oto gövdeleri, kamyon söför mahalli , at römorkları, motor 
yuvaları, modül muhafazası yapılmaktadır. 

Güçlendirilmiş poliesterin büyük uygulama alanı 
banyo akşamı yapımıdır. 

Baskı teknikleri tahta kapı, çekmece kaplamaları, 
masa sütunları gibi möble akşamında kullanılır. Poliesterden oluklu ve düz pa¬ 
nolar, oda bölücüleri, çatı ve tente, tepe penceresi, çit ve bunlara benzer 
ürünler elde edilmektedir. 

Filaraen sargısıyla kimyasal depo tankları ve ge¬ 
niş çaplı borular yapılmaktadır. Diğer uygulamaları ise yer kaplamaları, yer 
çinileri ye çatı donanımı Have uygularlarıdır. 
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FENOLİKLER 

Özellikleri ve Tamm : 

Fenolik reçineler çeşitli dolgu maddeleri ile 
birleştirilerek fenolik kalıplama kompaundları meydana getirilir. Isı ye ba¬ 
sınç altında kalıplandıklarında, iyi ısı ve kimyasal direnç, dielektrik kuv¬ 
veti, boyutsal denge ve diisük maliyette yakın toleranslarla kalıplasabilme 
özelliklerine sahip olurlar. 

Fenolik reçineler forma!deh id ve fenolün reaksi¬ 
yon ürünleridir. îkarne edilmiş fenoller yumuşak yağ ve kauçuklarla rekabet e- 
debilir. Reçineler üretmek maksadı ile kullanılmaktadır. Nihai ürün, kulla¬ 
nılan foraaldehid miktarına ve katalizörün cinsine bağlıdır. Asit katalizör- 
lü olduğu takdirde, çift safhalı reçineler veya novolak hazırlanmaktadır. Bu 
yolla, kolaylıkla kırılabilen ve «ritilebilen termoplastik reçineler elde e- 
dilir. Sunu önlemek içinde metilen ilave etmek gerekir. 

Baz katalizörlü reçineler (Jtireç ya da amonyak 
gibi) tek safhalı reçineler veya resol olarak adlandırılır. Bunun nedeni, ye¬ 
teri derecede formaldehid ilavesi ile bir termoset recine elde edilmesidir. 
Reaksiyonun çok dikkatti bir kontrolden geçirilerek, reaksiyonun zamanında 
durdurulması ve yeterli derecede düşük molekül ağırlığının elde edilip edil¬ 
mediğinden emin olunması gerekmektedir. 

Kalıplama koınpaundları ise, reçine ve dolgu mad¬ 
delerinin birleştirilmesi ile elde edilir. 

Kullanılan, dolgu maddeleri, tahta tozu, kağıt, 
mineraller, pamuk, kumaş parçalan ve cam elyafıdır. Dolgular darbe direncini, 
fizikse! ve ısı sal özellikleri arttırır, büzülmeyi kontrol eder, maliyeti dü¬ 
şürür. 

İşleme: 

Fenol i kİ er, sıkıştırma ile kalıplama, burgu ve 
piston ile burgu enjeksiyon vs haznesiz enjeksiyon metodları ile islenirler. 

Kompresyon kalıpları soğuk toz, radyo frekansı 
ile ısıtılan toz veya ön şekiller ile yapılır. Transfer kalıplama RF önşekil- 
leri ile 200-280°F‘ta yapılır. Vidalı ön ısıtma teçhizatı ile termosetting 
tatbikatları gelişmiştir. Bu. sıralarda konvansiyonel enjeksiyon kalıplama 
sistemleri kullanılmaktadır. 

Enjeksiyon-ruh'ı olmayan sistemlerde meme ve ka¬ 
lıp arasında bir reservuar vardır. Bu reservuar maddenin polimerizasyon sıcak¬ 
lığının altındaki bir sıcaklıkta sabit tutulur. 

imalat metodunun seçimi, kalıplanmak istenen mad¬ 
denin yapısına, sekline ve nihai mamulün fiziksel ve elektriki özelliklerine 
bağlıdır. 
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Kullanın Alanları : 

Fenolik reçineler, payet, toz ve sıvı halde piya¬ 
saya sunulurlar. Kontrplakların 1 amines inde, izolasyonda» tekerlerin asman 
yarlerinin «tarımında, fren balatasında, bağlayıcı olarak kullanılmaktadır. 

Ayrıca elektrikli aletlerin tellenmesinde, tele¬ 
fon nakil sistemlerinde, bağlayıcı ve kapayıcılarda kullanım alanı bulmakta¬ 
dır. 

Otomotiv endüstrisinde, fren sistemine güc tak¬ 
viyesi, valf ve reaktörler için kullanılır. 

3.1.2.5. Alaşımlar 

Yapısal olarak değişik homopolimer ve kopolimer- 
lerin fiziksel karışımları alasım olarak bilinmektedir. Polimerlerın alasım- 
lanmasımn belli başlı üç nedeni bulunmaktadır. 

1. Fiziki özellikleri, özel ihtiyaçlara uydura¬ 
bilmek. 

2. Maliyet/is başarı indisini optimize etmek. 

3. İslenmeyi geliştirebilmek. 

Lastikleşmiş polimerler, dayanıklılığı arttırmak 
amacı ile, sert polimerlere, sert polimerler ise gerilim gücünü modülüs ve a- 
şınma direncini arttırmak amacı ile elastomerlere ilave edilmektedir. Mesela 
PVC'nin çentik hassasiyeti fazladır. Bu nedenle sertliğini arttırmak amacı ile 
ABS, metil metakrilat-butadien, stiren, akrilonitrıl-butadien kauçuk, klorlu 
polietilen, akrilat bazlı kauçuk tipi maddeler kullanılmaktadır. 

Temel olarak alaşımlar ya homojen ya da hetero¬ 
jendir. 

! ş 1 eme : 

îki yada daha fazla erimiş polimerin devamlı ol¬ 
mayan, hızlı karıştırıcılarla karıştırılması suretiyle alaşımlar üretilir. 

Stabilizan ve yağlar genellikle işlem sırasında 
problemle karşılaşılmaması için ilave edilir. 

Alasımlamadan önce polimerler, toz, granül, la- 
teks ya da eriyik harmanı halindedir. 

Toz Harmanlama : Kolay bir işlemdir. Yüksek hızlı 
karıştırıcılara gerek vardır. Toz halindeki poîimer hic veya cok az stabili- 
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z»n ve yağ ihtiva sder. Sert ve bükülebilir PVC kuru harmanlan bu sı m fa da¬ 
hildir. 

Granül Harmanlama : Alaşımları ticari daha önce 
hazırlanmış kompaundlardan hazırlaması için genel bir tekniktir. Granüller ge¬ 
nellikle stabilizan ve yağ ihtiva eder. ABS Polikarbonat harmanı örnek olarak 
verilebilir. 

Polisterlerin Latefcs Karışımı : Harmanda ürün ay¬ 
rıldığı zaman, polimer parçacıklarının rastgele dağılımı ile sonuçlanır. ABS’ 
in stiren-akrilonitril kopolimerlateksin, akrilonitril, butadien, kauçuk la¬ 
teks ile harmanlanması sureti ile hazırlanması buna örnektir. 

Eriyik karışımı öğeler arasında molekül bir iliş¬ 
ki kurulmasına neden olur, Alasım yapılacak olan polimeri er, eriyik, polirae- 
rizasyonu ile hazırlandığında, bu aetod cazip gelebilir. 

PPG/Yüksek darbe mukavemeti olan PS bu yolla ya¬ 
pılabil ir. 

1) ABS Alaşımları : ABS/PC, ABS/Poliüretan, ABS/ 
PVC 

2) Naylon Alaşımları 

3) Poliolefin alaşımları 

4) Polifenilen oksit alaşımları 

5) Pollstiren ve darbe PS alaşımları 

6} Termoplastik poliester alaşımları 

7) Termosetting poliraer alaşımları, 

3.1.3. Plastik İşleme Tatbikatları : 

3.1.3.1. Kompaund Hazırlama : 

Bir polimerden “kompaund' (bileşik) hazırlanması" 
işlemi; spesifik performans, özel görünüş veya ekonomik nedenleri sağlamak a- 
macıyla kimyasal vs çoğunlukla fiziksel metodlarla polimerin özelliklerinin 
değiştirilmesidir. En yaygın olarak, bir polimerin kompaundunun hazırlanması, 
katkı maddelerinin'® kompaund eldesini sağlayan bileşenlerin, o polimer için¬ 
de homojen bir dağılım veya karışımını ifade eder. Böylece ; plastifiyan ila¬ 
vesi ile işlem karakteristiklerinin İslahı, koruyucu maddelerle (stabilizör- 
lerle) yaşlanmadan ileri gelen eskimeye karşı mukavemet, modifiye edicilerle 
veya takviye edici dolgu maddeleri ile dayanıklılık, boyar raddelerle görünüm, 
antistatik maddelerle istenmeyen özelliklerin azaltılması, dolgu maddeleri ile 
maliyetin düşürülmesi sağlanır. Sertleştirici reaktif maddeler özellikle ter- 



- 144 -

soseting plastikler ve elastooerlerde kenpaund nazırlanada kullanılan önereli 
bileşenlerdendir. 

Bu şekilde hazırlanmış maddelere, kimyasal bir 
bileşik olup olmamasına bakılmaksızın “kompaund" denir. Kalıplamada kullanıl* 
asak üzere hazırlarmış bileşik malzemeye de, granül halde olmakla beraber, ka¬ 
lıplama tozu veya kalıplama korapaundu denilir. 

Verilen bir bileşik malzeme veya kompaund formü- 
îasyonunun fabrika işlem şartlarındaki karakteristikleri laboratuar testleri 
ile araştırılır ve foroülasyondaki değişikliklerle, istenen özelliklerde ni¬ 
hai üriin elde edilecek bileşimde kompaund hazırlanır. 

3.1.3.2. Tennoseting Maddelerin Kalıplanması : 

Termoseting maddelerin kalıplanması sırasında 
tersinmez bir kimyasal reaksiyon sonucu reçinede çapraz bağlanmalar teşekkül 
eder. Termoseting' plastiklerin işlem teknolojisi Leo H.Baekeland'in araştır¬ 
malarına dayanır. Bir kimyacı ve mühendis olarak plastik çağının ilk başarılı' 
teknoloğu olan Baekeland 1906 yılında ısı ve basıncın etkisi altında fenol 
reçinesinden kalıplanmış parçaları ilk üreten kişidir. 

Termoseting plastiklerin kalıplanmasında en yay¬ 
gın kullanılan iki ana metod Kompresyon ve Transfer Kalıplamadır. Ancak, son 
5-10 yıldaki pratik tecrübeler, termoplastiklarin işlenmesinde kullanılan ma- 
kinalarda gerekli ilave değişikliklerin yapılması halinde termoplastiklerin 
islenmesinde kullanılan metodlann termoseting plastikler içinde kullanılabi¬ 
leceğini göstermiştir. 8u meyanda, termoseting maddeler için enjeksiyon kalıp¬ 
lama makinalanda son yıllarda piyasaya çıkmıştır. 

Termoseting plastiklerin işlenmesinde kompresyon 
kalıplama, transfer kalıplama ve enjeksiyon kalıplama arasında seçim yapmak 
bazen zor olmaktadır. Transfer ve enjeksiyon kalıplamanın büyük teknik avan¬ 
tajları olmasına ve otomatik işlemleri mümkün kılmasına karşılık kompresyon 
kalıplama ile karşılaştırıldığında bu iki metodun yollukların ve döküm ka¬ 
nalların tekrar ku 11 an 11 ama mas 1 ndan ötiirü madde kaybı ve ağızm kenarlarında 
yönlenm gibi öne»! i dezavantaj lan da vardır. 

3.1.3.2.1. Kompresyon Kalıplama : 

Terraoplastiklerde kompresyon kalıpla¬ 
ma metodundan, büyük ve gerilimsiz levhaların yapımında ve numune olarak imal 
edilen cisimlerin hassas imalatında yararlanılırsa da genelde kompresyon ka¬ 
lıplaş» ençok termoseting plastikler için kullanılır. 

Kompresyon kalıplamada, kullanılan 
maddeye ve kalıplanacak cismin tipine, şekline ve kalınlığına göre kalıplar 
?30-190°C arasında ısıtılır. Toz, granül ya da tablet veya ön hazırlamadan 
geçmiş haldeki kalıplama malzemesi kalıbın alt yarısına doldurulur, kalıp ka- 
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patı11p basınç tatbik edilir. Malzeme kalıp basıncı altında ısınır, yumuşar 
ve akarak kalıp boşluğunun herrtarafını doldurur. 

İki tip kalıp vardır. Acık tip, çapak 
çıkaran kalıplarda (open flash mold) kalıba bir seferde doldurulan sarj mikta¬ 
rı kalıpdan çıkacak cismin ağırlığından bir miktar daha fazla olmalıdır, faz¬ 
la madde kalıbın alt ve üst kısımları kapandığında birleşme yüzeyinin kenar¬ 
larından dışarıya tasar. Pozitif kalıpda ise kalıptan cıkacak cismin ağırlığı 
kadar madde kalıp boşluğuna konulur. 

Her 1ki tip kalıptada kalıplama mal¬ 
zemesi, çapraz bağlanmanın teşekkülü ve sertleşmenin sağlanması için gerekli 
zaman süresince, basınç altında kalıp boşluğunda bekletilir. Bu süre, kalıp¬ 
lanan cismin kalınlığı, sekli ve tipi, kalıbın sıcaklığı ve tipi, kalıplama 
malzemesinin cinsi gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Kalıpta kalma süre¬ 
sinin sonunda kalıp açılır, kalıplanmış parça itme çubukları ile kalıptan çı¬ 
karılıp alınır. Kalıp tazyikli hava ile temizlenip bir sonraki şarja hazır 
hale getirilir. 

Bütün bu işlemler, el preslerinde ma- 
nuel olarak yapılabildiği gibi, kalıplanmış parçanın itme çubukları yardımıy¬ 
la kalıptan çıkarıldığı yarım otomatik kalıplarda, ya da kalıbın doldurulmasın¬ 
dan kalıplanmış parianın kalıptan kendiliğinden atıldığı tam otomatik sistem¬ 
lerde gerçekleştiril1r. 

Kompresyon kalıplamada gerekli basınç 
kullanılan kalıplama maddesine, kalıp tipine ve kalıplama derinliğine cıöre 
değişir. Fenollk reçinelerin ısıtıldığında kolay akan türlerinden yanılan 
basit kalıplamalarda gerekli basınç 150 kgf/cm* mertebesindedir. Özel amaçlı 
ve daha zor akan türlerde yaklaşık X 50 daha fazla basınç tatbiki gerekir. 0- 
re ve melamin malzemede ise 400 kgf/cm2 hatta daha yüksek basınç gereklidir. 
Pozitif tip kalıp ise acık tip çapak çıkaran kalıba nazaran daha yüksek basınç 
tatbikini gerektirir. 

Pozitif Kalıp Açık tip- Çapak çıkaran 
ka 11 p 
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3.1.3.2.2. Transfer Kal tplama : 

Bazı durumlarda, önce kalıbın kapan¬ 
ması ve daha sonra akışkan hala getirilmiş kalıplama malzemesinin küçük bir 
açıklık ya da memeden kalıp boşluğuna doldurulması istenir. Bu kalıplama tek¬ 
niğine transfer veya piston kalıplama denir. Kalıp bölgelerinin çok hassas 
olduğu durumlarda veya kalıplanmış ürünün içine konulması istenen ilave par¬ 
çaların kalıba tutturulmuş olduğu durumlarda transfer kalıplama metodu sıkça 
kullanılır. Kalıbın kapanması ve akışkan haldeki malzemenin kalıp boşluğuna 
enjekte edilmesinin aynı veya farklı sistemler halinde olmasına göre transfer 
kalıplama “Gerçek Transfer Kalıplama veya Pota-Tipi Transfer Kalıplama" ve 
“Piston Kalıplama" olarak ikiye ayrılır. 

3.T.3.2.2.1. Pota Tipi Transfer Kalıp¬ 
lama :   

Gerçek Transfer ya da Pota Tipi Trans¬ 
fer Kalıplamada önce kalıp kapanır daha sonra akışkan hale gelmiş kalıplama 
malzemesi kalıbın üzerindeki bir potaya dolar. Piston potanın içine yerleşir 
ve pres kapanır. Pres kapanırken pistonu iter ve pistonun hareketi ile kalıp¬ 
lama malzemesi dikey bir kanaldan döküm kanalları ve memeler yoluyla kalıbın 
boşluklarına dolar. Sertleşmenin tamamlanmasını müteakip piston geri gelir, 
kalıp açılır ve kalıplanmış parça dışarıya atılır. 

3.1.3.2.2.2. Piston Kalıplama : 

Piston Kalıplama olarak bilinen metod- 
da, piston kalıbın bir parçasından çok esas olarak presin bir parçasını teş¬ 
kil eder ve hidrolik bir devreden hareket alır. Plastik madde ısı altında yu¬ 
muşar ve kalıbın iki parçasının basıncı ile şekillenir. Kullanılan maddeye ve 
parçanın kalınlığına bağlı olarak bir iki dakikalık bir süreden sonra pres a- 
çılır ve kalıp boşluğunun seklini alarak kalıplanmış parça alınır. 

3.1.3.2.2.3. Kompresyon Kalıplama ve 
Transfer Kalıplamanın 
Karşılaştırılması : 

Kompresyon Kalıplama tekniği ile Trans¬ 
fer Kalıplama teknikleri arasındaki farklılıklar Sayfa 149'daki çizelgede kar¬ 
şılaştırılmaktadır. 
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Piston 

ita h p I am* 
Malzemesi 

Pota 

Kanal 

Sos Ink 

Ît1c1 çubuklar 

Gerçek transfer ya da pota tipi 
transfer kalıplama 
a) Transfer kalıbı (açık), pota 

dol duru Isus 

b) Transfer kalıbı kapanır 

c) Transfer kalıbı açılır, par¬ 
çalar atılır. 
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Transfer pota pistonu 

Basit piston kalıptan* 
a) Piston kalıp (kapalı), pot 

doldurulıaus 
b) Piston kalıp (kapalı) 
c) Piston kalıp açık, kalıp- 

lansış parça r» yolluklar 
atılır. 

«e 



- 149 -

KOHPRESYON KALIPLAMA MAL ZEM E TRANSFER KALIPLAMA 

Her 1 ki tekniktede, kalıba konan ham¬ 
madde miktarı (dozaj), dolayısıyla tabletleme ve ön ısıtma ilk kademeyi teşkil 
eder, ikinci olarak belli dozdaki hammadde kalıp boşluğuna ya da transfer po¬ 
tasına doldurulur. Kompresyon kalıplamada ısı ve basınç altında hammadde ka¬ 
lıpta yumuşar ve kalıp boşluğunu doldurur, transfer kalıplamada ise silindir¬ 
de yumuşar ve kanaldan geçerek yolluk ve transfer ağzından kalıba beslenir. 
Her iki tür kalıpta sertleşmeyi müteakip açılır ve kalıplanmış parça alınır. 
Transfer kalıplamada sertleşen yolluklarında alınması gerekir. Kompresyon 
kalıplamada daha fazla hammadde beslendiğinden kalıbın birleşme yüzeyleri bo¬ 
yunca çapaklar meydana gelir. Transfer kalıplamada ise bu çapaklar çok ince 
olur. 
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Transfer kalıplama kalın cidarlı ürün 
elde etmek 1çin çok uygundur. Z1ra malzemeye konduksiyon ve sürtünme yoluyla 
ısı tatbikatı daha fazla olur. Gene komplike parçalı ve içine ilave parça ko¬ 
nulmuş cisimlerin imalinde transfer kalıplama tekniği kullanılır. 

Transfer kalıplamada, hammaddenin po¬ 
ta veya hücreden kalıp boşluğuna transferi için, kompresyon kalıplamaya kıyas¬ 
la daha yüksek basınca gerek vardır. Ayrıca, transfer piston kalıbının, kalı¬ 
bın içindeki iç basınca karşı kapalı tutulabilmesi için gerekli olan kilitle¬ 
me kuvveti oldukça yüksektir..'B (ı kuvvet.,-, transfer basıncı (genellik¬ 
le 500 kg.f/cm’ den daha yüksek ve bazen 2000 kgf/cm^ ye kadar) ile kalıp 
boşluğunun, besleme kanalların ve potanın alanına bağlıdır. 

3.1.3.2.3. Termoseting Maddelerin Enjeksiyonla 
Kalıplanması :  
Çapraz bağlanan polimeri er enjeksiyon¬ 

la kalıplandığında bu çapraz bağlanma reaksiyonunun kalıp boşluğunda ve 140 
ila 180° C arasında cereyan etmesi lazımdır. Çapraz bağlanma ve sertleşmenin, 
madde henüz silindir bölgesinde iken başlamaması, silindir bölgesinde sadece 
maddenin plastik hale gelmesi ve kalıba iletilmesi gerekir. Bu nedenle, enjek¬ 
siyonda kullanılan termoseting maddeler standard hale getirilmiş olup akışkan¬ 
lıkları zamana bağlı olmayıp sıcaklık artışına bağlı olarak artar. Bundan do¬ 
layı silindir bölgesi daha düşük sıcaklıkta tutulur. 

Termoseting maddeleri kalıplamada kul¬ 
lanılan enjeksiyon makinalarında vida boyunca sıcaklığın kontrol altında tutu¬ 
labilmesi için, silindirin tercihan yağ ile düzenli olarak ısıtılması gerekir. 
Gene adyabatic ısınmayı mümkün olduğunca düşük tutmak için vida da sıkıştırma 
olmama!ıdır. 

Bu makinalarda vida ve silindirin, termoplestik¬ 
lerin islendiği enjeksiyon makinalarına kıyasla daha sağlam olması gerekir. 
Ayrıca, işlem sırasında bir bölgede olabilecek çapraz bağlanmalar sonucu bi¬ 
rikecek sertleşmiş maddeyi gidermek için vida ve meme kolayca sökülüp takıla- 
bilmelidir. 

Enjeksiyon kalıplama, genellikle trans 
fer kalıplama ile aynı esasa dayanır. Ancak kompresyon ve transfer kalıplamaya 
kıyasla işlem hızı enjeksiyon kalıplamada daha yüksek, işlemin kendisi daha 
düzenli ve hızlıdır. Bu nedenle çok sayıda üretilen parçalar için daha uygun¬ 
dur. Buna karşılık kalıplanan maddedeki yönlenme ve büzülme izotropisi çok 
yüksek olur. Ayrıca makina teçhizat bedelide daha yüksektir. 

Buraya kadar termoseting maddelerin 
enjeksiyonla kalıplanmasındaki ana esaslar üzerinde durulmuş olup, enjeksi¬ 
yon tekno:"»isinin kendisi enjeksiyon kalıplama bölümünde incelenecektir. 
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3.1.3.2.4. Terraoseting Haddeleri Kalıplama Mak1- 
nalan :   

Kompresyonla kalıplanmış parçaların 
imalinde, kalıbın dikey olarak açılıp kapandığı presler kullanılır. Kalıpla¬ 
ma malzemesinin kalıbın alt yansına doldurulabilmesi için böyle bir diizen 
gereklidir. Transfer kalıplamada da kalıbın açılıp kapanmasında aynı dikey 
hareketlilikten yararlanılır. Bazı transfer kalıplama makinalarında ise, en¬ 
jeksiyon kalıplama makinalarında olduğu gibi, kalıp yatay olarak açılıp ka¬ 
panır. 

3.1.3.2.4.1. Yarı Otomatik Presler : 

Kompresyonla kalıplanmış parçaların 
imali yarı otomatik ya da otomatik işlemlerle yapılabilir. 

Yan otomatik işlemlerde her kalıp¬ 
lama çevriminden sonra kalıplanmış parçanın kalıptan alınması, kalıbın te¬ 
mizlenmesi ve belli miktardaki hammaddenin tekrar kalıba doldurulması elle 
yapılır. Presin kapatılmasından itibarenki işlemler ise bir düğmeye basarak 
başlatılır. Presin kapanması, gerekiyorsa gaz atma, sertleşme, kalıbın açıl¬ 
ması ve kalıptan parkanın atılması işlemleri ise otomatik olarak gerçekle¬ 
şir. 

Elle çalışan mafsallı presler yerini 
motor tahrikli ya da hidrolik mafsallı preslere bırakmıştır. Bugün için termo- 
setlng maddelerin kalıplanmasında en çok kullanılan presler sıkıştırma kuvve¬ 
ti 15 ila 10.000 ton arasında değişen yan otomatik hidrolik preslerdir. 

3.1.3.2.4.2. Otomatik Presler : 

Otomatik presler elle müdahaleyi ge¬ 
rektirmedikleri için özellikle çok sayıda üretilecek parçaların imali için 
tercih edilirler. Ayrıca, otomatik preslerle kalıplanan parçaların kalitesi 
de çok daha düzgündür. Ancak termoplastiklerin otomatik olarak kolayca işle- 
nebilmelerine karşılık termoseting maddelerin otomatik olarak islenmeleri 
kolay değildir. Kalıbın dizaynı ve imalinin otomatik islenmeye uygun olması¬ 
nın yanında mevcut ekipmana ek ilavelerde gerekebilir. Çapak teşekkülünün ol¬ 
maması için otomatik preslerde doz tayinininde daha dikkatle yapılması ve ka¬ 
lıplama malzemesinin belirli şartlara uygun olması gerekir. 

3.1.3.2.4.2.1. Otomatik Kompresyon ve 
Transfer Kalıplama Makinaları : 

Otomatik kompresyon kalıplama makina- 
larındaki ana prensip, hacimsel olarak veya ağırlığına göre doz miktarı ayar¬ 
lanan kalıplama malzemesinin kalıp açıldığında besleyiciler vasıtasıyla kalıp 
boşluğuna aktarılması ve kompresyon kalıplama işleminin başlatılması esasına 
dayanır. Çapraz bağlanma ve sertleşme için gerekli zamanı müteakip kalıplan- 
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sı; parslar kalıptan itme çubukları ile atılır, çapak ve diğer kalıntılar sı- 
kıgîimlaıs hava ile temizlenir. 

Kalıbın hasar görmesini önlemek tin 
■eki'Â'îio eptik ve elektriki emniyet donammınada gerek vardır. Bu donam» 
ys?dı*ı^ls, kalıplanmış parça kalıptan tam olarak ayrılmadığı takdirde İslam 
etcsatik olarak durdurulur. 

Kalıplama malzemesinin kalıba şarj e- 
di-seden önce tablet halinde ön hazırlamadan geçtiği ve ön ısıtma işleminin 
yiksek frekansla gerçekleştirildiği otomatik isle» makinalarımn maliyeti ol¬ 
dukça yüksektir. 

Otomatik transfer kalıplama makinası ilave donanımı : 

a) Tablet kutusu 

b) Aktarıcı teçhizat 
c) Taşıyıcı 
d) Vibratör 

e) Taşıyıcı kayış 
f) Ayırıcı 
g) Taşıyıcı kayış 
h) Yüksek frekans ön ısıtıcısı 
i) Otomatik transfer kalıplama presi 
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Terraoplastlklerin islenmesinde kulla¬ 
nılan vidalı ön plast1klest1r»e işlemi otomatik transfer kalıplamada da kul¬ 
lanılır. Toz haldeki kalıplama maddesi bir huni yardımıyla yatay olarak ha¬ 
reket eden vidanın kanallarına doldurulur, plastik hala getirilip vidanın il¬ 
mine beslenir. Vidanın dönüsü ile, plastik hale gelmiş madde transfer silin¬ 
dirine gönderilir, buradan da transfer pistonu eaddeyl kalıp boşluğuna basar. 
Su ön plastiklejtirici ünite ya doğrudan silindire bağlanır ya da tablet, 
tartma ve ön ısıtma teçhizatlarının yerini alacak şekilde ayrı bir ünite ola¬ 
rak tesis edilir. 

3.1.3.2.4.2.2. Yatay Piston Hareketli 
Otomatik Transfer kalıplama Hakinaları; 

ön hazırla»# işleminden geçmeden toz 
halindeki kalıplama maddesinin doğrudan doğruya kalıplanması, yatay piston ha¬ 
reketli otomatik transfer kalıplama makinalarında gerçekleştirilir. 

Su makinelerde, toz haldeki madde huni 
den aşağıya akar, ön ısıtma ve tartım kısımlarından geçerek silindire gelir ve 
buradan kalıba basılır. Burada transfer pistonu maklnanın bir parçasını oluş¬ 
turur. 0.5-1 mm. çapındaki memeler aynı zamanda döküm kanalları olarakta görev 
görür. Bu memeler fazla aşınmaya maruz olduklarından değiştirilebilir yapıda¬ 
dır. Pistonun önündeki sertleşen malzeme kah ntısı yolluklarla beraber piston 
geri gelmesi sırasında otomatik olarak atılır. 
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Kilitleme kuvvetinin arttırılmesı 1ç-1n 
sisteme 11 av* 1k1 hidrolik silindir de eklenebilir. 3u durumda, trehsfer kalıp- 
lama 11e kalıplanacak parçalar silindir kesit alanından daha büyük olabilir ve 
çapak küçük tutulabilir. Bu otomatik maklna dizaynı 11e cok küçük (0.2 gr.'a 
kadar) ve hassas teknik parçaların 1mal1 mümkündür. 

3.1.3.2.4.2.3. Vida Pistonlu Enjeksi-
yon Kalıplama Haklnaları ; 

Terraosetlng maddelerin enjeksiyonla 
kalıplatması, enjeksiyon kalıplama tekniğinin avantajları 11e termosetlng 
maddelerin bir takım özel 11klerlnden 11er1 gelen avantajları birleştirir. 

Dönen ve ekseni boyunca hareket edebi¬ 
len yatay bir vida piston, kalıplama malzemesinin makinenin içinde taşınması, 
plastik hale kadar ısıtılması ve kalıp boşluğuna basılmasını sağlar. Tablet 
yapımı, tartım ve ön ısıtma burda gerekli değildir. PoTlester reçineleri kul¬ 
lanıldığında, şeritler halinde malzeme, cam elyaf takviyesi ile birlikte vida¬ 
ya basleneblUr. 

ön ısıtmadan geçmiş bel¬ 
li dozda kalıplama mal¬ 
zemesi s*İtinaya beslenir. 

Pîast1kles»1| kalıplama 
■alzemesl kalıba basılır. 

kalıplanmış parça ve yol¬ 
luk ayrılır ve kalıptın 
atılır. 
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Bu nakinalar, termosetlng madde Islana¬ 
cak »aklida gerakll ilavelerin eklendiği konvansiyonel enjeksiyon kalıplama aa- 
klnaları olabileceği gibi» sadece termosetlng maddeleri islemek üzere imal e- 
dilmls özel naklnalarda olabilir. 

Termosetlng madde İsleyecek seklide de¬ 
ğiştirilmiş bir vidalı enjeksiyon kalıplama maklnasının enjeksiyon ünitesi 

Vidanın ucu eriyik haldeki maddeyi me¬ 
meye basacak seklide özel olarak dizayn ed1Im1$t1r. Kısa vida boyları genellik¬ 
le yeterlldlr. V1da kovanı yağ 11» ve sıcaklığı 80-120OC arasında değişen böl¬ 
geler halinde ısıtılır. Büyük naklnalarda ayrıca vida Içerdende ısıtılır. 

Plastlklesm» esnasındaki geri basınç 
kontrol edilir. Böylece kesme ve sürtünme ile ısı ortaya çıkar. Basılan eriyi¬ 
ğin ısısı ayrıca memedeki sürtünme 11ede artar. 

Değ1$1k maddelere göre kalıplama sıcaklıkları »öy¬ 
ledir: 

Madde Maddenin kalıp boşluğuna gir- Kalıp Sıcaklığı 
  d1ğ1 andaki kütle sıcaklığı   
Fenol, melanin 110 140°C 170 190°C 
Ora 130°C 140 150°C 

Pollester 70 100°C 170 190°C 
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? 

Enjeksiyon basıncı 800-2000 kgf/cm 
arasında değişir, kilitleme basıncı ise enjeksiyon basıncının 1/3'ü ya da ya¬ 
rısından fazla değildir, kalıptaki sertleşme süresi de transfer kalıplamadan 
daha kısadır. 

3,1.3.3. Enjeksiyon Kalıplama : 

Enjeksiyon kalıplama, fasılalı olarak tekerrür e- 
den bir kalıplama işlemi olup, belli miktardaki eritilmiş plastik kütlesi iki 
veya daha fazla kısımdan meydana gelmiş olan bir kalıp boşluğuna basılır. Ka¬ 
lıp kapatılıp soğuması beklenir. Bir süre sonra soğuyup sertleşen kalıplanmış 
parça açılan kalıptan dışarıya atılır. 

Temelde tüm plastikler enjeksiyonla kalıplanabilir- 
sede akışkanlığı yüksek olanlar tercih edilir. Gene, termosetting maddeler bö¬ 
lüm 3.1.3.2.31 de anlatıldığı üzere enjeksiyonla kalıplanmada, enjeksiyon 
kalıplan» tekniği ençok termoplastikler için kullanılır. 

Termoplastiklerin enjeksiyonla kalıplanmasında Ka¬ 
lıbın sıcaklığı silindir bölgesine kıyasla daima daha düşüktür. Termosetinoler¬ 
de ise kalıp ısıtılır ve kalıp sıcaklık silindirdekinden daha yüksektir. Termo- 
seting maddelerin kalıplamasındaki temel değişiklik çapraz bağlanma ve sert¬ 
leşmenin cereyan ettiği kimyasal reaksiyonlar sonucu ortaya çıkarken, termose- 
ting maddelerdeki olay malzemenin fiziksel olarak değişimi yani erime ve donma 
işlemidir. 

3.1.3.3.1. Enjeksiyon Kalıplama Teknikleri : 

Enjeksiyon kalıplama tekniğinin temel 
işlemi aynı olmakla beraber makina ve kalıplarda yapılan değişiklikler sonu¬ 
cu değişik enjeksiyon kalıplama teknikleri geliştirilmiştir. 

3.1.3.3.1.1. Geleneksel Enjeksiyon 
Kalıplama :  

Geleneksel enjeksiyon kalıplama mav¬ 
nalarında pek çok makina seçim imkanı olmakla beraber temel teknolojik kavram¬ 
lar hepsinde aynıdır. Kilitleme ünitesi ile enjeksiyon ünitesi bu makınaîarın 
iki temel yapısal bileşenini teşkil eder, bu iki ünite yatay olarak bir eksen 
yönünde çalışırlar. 

Ekonomik olması için, makinaların bel¬ 
li bir zaman süresindeki enjeksiyon sayısı ve enjeksiyon ağırlığının arttırıl¬ 
ması yönünde bir eğilim vardır. 

Modern enjeksiyon makinaları elle, ya¬ 
rım otomatik ve otomatik olmak üzere Uç fonksiyonel şekilde çalıştırılanı!ir. 
Elle çalıştırmada tüm makina işlemleri elle kontrol edilir. Kontrol işlemleri 
yarı otomatik olduğunda, bir düğmeye basarak çevrim işlenil başlatılır. Tek bir 
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enjeksiyon çevrimi içindeki birim işlemlerin süresi ise ifkilerle (impulse) 
tayin edilir. Otomatik işlemlerde ise düğmeye basmakla çevrim başlatılır ve 
kendiliğinden çevrimler tekrar edilir. Her üç çalışma metodundan bir diğeri¬ 
ne geçiş genellikle bir anahtarla olur. 

Enjeksiyon kalıplamadaki teknolojik 
güçlükler kısmen bütün işlem parametrelerinin sabit tutulması gerçeğinde sak¬ 
lıdır. Bu parametrelerden birindeki herhangi bir değişiklik sistemde esaslı 
bir değişikliği ortaya çıkarır. Mesela malzemenin plastik hala getirildiği 
silindirde eriyiğin kalma süresi arttırıldığında sıcaklığı artar, viskozite¬ 
si azalır ve sonuçta daha düşük enjeksiyon basıncım gerektirir. Enjeksiyon 
basıncı azalınca kalıp daha geç dolar ve daha uzunca bir süre basınç tatbik , 
edilmesi gerekir. Bu nedenle, makinanın elle çalıştırılması mümkün olduğunca 
düzenli ve aynı tarzda olmalıdır. Otomatik çalışma bu bakımdan tercih edilir. 

Ayrıca, makinalarm otomatik olarak 
çalıştırılması önemli ölçüde maliyette düşme sağlar. Teknik açıdan mümkün ol¬ 
duğu sürece otomatik işlemler uygulanır. 

3.1.3.3.1.2. Enjeksiyon Presleme : 

Et kalınlığı fazla parçalarla, uçak 
parçaları ve optik mercekler gibi imalinde hassasiyet isteyen ve toleransla¬ 
rın çok dar olduğu parçaların enjeksiyonla kalıplanmasında büzülme yeterince 
kontrol edilemez. Büzülmeyi kontrol eden enjeksiyon presleme tekniğinde ise 
kalıplanan parçanın seklindeki belli değişiklikler, kalıbın belirli şekilde 
ayarlanması ile düzeltilir. 

Bu metodda, gerekli hacimdeki madde 
düşük kapanma kuvveti ile kapanan kalıba basılır. Kalıptaki kütlenin iç ba¬ 
sıncı kalıbın hafifçe açılmasını sağlar. Vida piston en uç noktasına ulaştı¬ 
ğında gerekli toplam hacimdeki madde kalıp boşluğuna zerkedilmis durumdadır, 
“Teneffüs-Nefes alma" safhası denen bu safhada kalıbın iki parçası henüz ta¬ 
mamen kapanmamış olup eriyikde kalıbın her tarafını tam doldurmamıştır. 

Bir sonraki "presleme" safhasında İse 
kilitleme basıncı daha yüksek değere ayarlanmıştır. Bunun sonucu, bir yandan 
kütle büzülürken diğer yandan da kalıp hacmi küçülür, malzeme kalıbın her 
tarafını doldurur ve parça hassas bir şekilde kalıplanmış olur. Ancak kullanı¬ 
lan kalıpların sızdırmaz kenarlı olması gereklidir. 
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Teneffüs 
Presleme 

3.1.3.3.1.3. Akma île Kalıplama : 

Âkraa ile kalıplama {Flow Moulding) me
todunda, aynı zamanda piston vazifesinide gören bir döner vida aynen tek vida
lı bir ekstruderde olduğu gibi eriyik hale getirdiği malzemeyi kapalı haldeki 
kalıba basar. Bu esnada eriyiğin viskozitesi vida döniis hızı ile ayarlanır. Ka
lıbın dolması esnasındaki sıcaklıkta geleneksel enjeksiyon kalıplamaya kıyasla 
çok daha yüksek olabilir. Kalıbın tamamen dolup eriyik sertleşirken vida da 
geriye gelir, kalıplamanın tamamlanmasını müteakip kalıp açılır ve parça alı
nır. Bu sırada vidanın ucundaki yüksek sıcaklıktaki eriyik sertleşmeden, bir 
sonraki kalıplama çevrimi, vidanın ileriye doğru gelip kalıba tekrar eriyiği 
basması ile devam eder. 

Bu metod Özellikle kalın cidarlı par
çaların içinde have kabarcıkları kalmadan imal! için çok elverislidir. 

3.1.3.3.1.4. Reaktif Enjeksiyon Kalıp
lama : 

Reaktif enjeksiyon kalıplamada, eriyik 
haldeki polimerjerine mayi haldeki monomer makinaya verilip kalıba basılır. 
Sıcaklığın kontrolü ile çapraz bağlanma reaksiyonu kalıbın içinde gerçekleş
tirilir ve kalıplamayı müteakip kalıplanmış parça alınır. Bu metod halihazır
da poliamid ve poliüretanların kalıplanmasında kullanılmaktadır. 

3.1.3.3.1.5. Genişletilmiş Maddelerin 
Enjeksiyonla Kalıplanması: 

Genişletici katkı maddelerini ihtiva 
eden maddelerin islenebilmesi için düşük basınçlı enjeksiyon kalıplama makina-
ları geliştirilmiştir. Bu makinaların kilitleme ve enjeksiyon üniteleri, diğer 
isleme teknikleri ile çeşitli bileşimlerde kullanılmaya imkan vermek için bir
birinden ayrılmıştır. 
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Kalıplanmış yapısal köpük parçaların 
imali için gerekli et kalınlığının en az 4-6 mm olması gerekir. Bu nedenle, 
plastlkİeşmenin olması 1çin nisbeten daha uzun soğutma süresini gerektirir. 
Süpürülen silindir hacmininde büyük olması gerekir. Bu da silindir hacmine kı¬ 
yasla küçük çaplı bir vida ve ayrı bir biriktirme kısmı ile sağlanır. En az 
et kalınlığının büyük olmasından dolayı, kilitleme ünitesi, küçük enjeksiyon 
ünitesi ile karşılaştırıldığında nisbi olarak büyüktür. Kilitleme basıncı ise 
düşük olabilir. 

Enjeksiyon kalıplamadan farklı olarak, 
kalıp bağlama plakaları daha büyük, hidrolik silindirler daha küçük, kapama 
üniteside hafif konstrüksiyonludur. 

Termoplastik köpüklerin enjeksiyonla 
kalıplanmasında kullanılan kalıplarda farklıdır. Kalıbın içinde genişlemeden 
ileri gelen basınç düşük olduğundan gerekli kilitleme basıncıda düşüktür. Böy- 
lece alüminyum, çinko alaşımlarından döküm veya çelik kalıplar kullanılabilir. 
Hatta az sayıda imal edilecek parçalar için epoksi-kalıplarda kullanılabilir. 
Kalıplar yeteri kadar soğutulmalıdır. Ancak soğutma kanalları kalıp boşluğunun 
yüzeylerinden uzak olmalıdır. Kalıbın havalandırma kanallarının çapı, genişle¬ 
me sırasında serbest kalan genişletici gaz ve kalıptaki havayı basınç oluşma¬ 
dan tahliye edebilecek şekilde 0.2 mm. ye kadar olabilir. 

Bütün bu bahsedilenler, genişletici • 
maddeyi bünyesinde ihtiva eden maddelerin kalıplanmasında olduğu kadar sıvı 
azot veya C02 gibi genişletici gazların eriyik memeden geçmeden önce ilave 
edildiği enjeksiyon kalıplamalar içinde geçeriidir. 

3.1.3.3.1.6. İki Renkli Enjeksiyon Ka- 
lıplama :  

İki renkli enjeksiyon kalıplama maki- 
naları ile çift renkli enjeksiyonla kalıplama yapılabilir. İki fazlı kalıpta 
önce birinci renk, bir çekirdek üzerine enjekte edilir. Kalıp döner bir tabla 
ile ikinci, ayrı bir silindirin önüne getirilir ve ikinci renk enjekte edilir. 
Termoplastik akis ile iki tabaka halindeki madde birleşir ve çift renkli ola¬ 
rak kalıplanmış parça elde edilir. 
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Kılıp A'dâ kalıplanan parçanın 1c 
Kiwi önceden enjekte edilmiş hâl¬ 
dedir. S1Hnd1r lI.Kâlıp B’ye kâ- 
hplâMU vH*r- 

* a.;-® 

pere* 9 kalıbından atılır. 

:t_ı® 
3.1.3.3.1.7. Çapraz Ballanan Maddele¬ 

rin Enjeksiyonla Kalıp¬ 
la nraasıj  

Çapraz bağlanan termosetlng maddeler- . 
le elastomerlerln enjeksiyonla kalıplanmasının esasları Bölüm 3.1.3.2.3. de 
anlatı laıstır. 

3.1.3.3.1.8. Enjeksiyon Şişirme ile 
Kalıplama :  

Enjeksiyon şişirme ile kalıplama BölUm 
3.1.3.S.2. de anlatılmıştır. 

3.1.3.3.2. Enjeksiyon Kalıplama Makinalan Te Sı¬ 
nıflandın İmaları :     

Enjeksiyon kalıplama makinaları kolay 
ca farkedllebilen 1ki üniteden oluşur. Kilitleme mekanizması kalıbı taşır, a- 
car, kapar ve uygun bir kilitleme basıncı ile kapalı tutar. Enjeksiyon terti¬ 
batı 1se katı tanecikler halindeki plastik maddeyi yan akışkan veya akışkan 
haldeki sürekli bir kütleye dönüştürür ve kapalı haldeki kalıba basar. 

Erjeksiyon kalıplama makinalan, ki¬ 
litleme ve enjeksiyon ünitelerinin düzeni, bu ünitelerin sayılan dizaynı ve 
tahrik donanını, kilitleme ünitesinin maksimum kilitleme kuvveti, süpürülen 

Silindir I,A kalıbına enjefc- 
te eder 

Tabla 180“ döner 

öft -S jp>-ü j(V) 
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hacla v« enjeksiyon Ünitesinin plastlklestlrme kapasitesi gibi çeşitli esasla¬ 
ra göre sınıflandırılabilir. 

3.1.3.3.2.1. Ortak Eksenli Dizayn : 

Enjeksiyon ve kilitleme Ünitesinin bir 
eksende yatay seklide düzenlenaest en sık rastlanan dizayn seklidir. KLicUk ma- 
klnalarda ise enjeksiyon ünitesi kalıp kapatma mekanizması 11e kalıbı taşıyıcı 
plakaların arasına yerleştirilebilir. 

KİİCİlk aaklnalar 1c1n, hem yerden tasar¬ 
ruf ham de dikey olarak acılan kalıbın 1ç1ne kalıplama sırasında konabilecek 
ilave parçaların yerleştirilmesine imkan versek amacıyla 1k1 ünite aynı eksen 
üzerinde dikey doğrultuda da düzenlenebilir. 

3.1.3.3.2.2. Açısal Dizayn : 

Büyük enjeksiyon kalıplaaa makinele¬ 
rinde kilitleme ve enjeksiyon ünitelerinin yatay düzenlenmesi, eksenleri ara¬ 
sında bir acı teşkil edecek şekilde de olabilir. İhtiyaca göre, enjeksiyon ü- 
nltesl haa aynı eksende ham de eksenler arasında bir açı yaparak çalışabilecek 
makinalar mevcuttur. 

Orta boyutlu açısal enjeksiyon kalıp¬ 
lama naklnalarında enjeksiyon ünitesi yatay olarak, kilitleme ünitesi 1se ka¬ 
lıp dikey doğrultuda açılıp kapanacak seklide düzenlenmiştir. Kalıbın açılma 
yüzeyinin yatay doğrultuda olması kalıplanan parçaların 1ç1ne konulacak metal 
parçalarında yerleştirilmesini kolaylaştırır. 

İki ayrı kalıbı kalıp yüzeylerinin birleşme yerinden besleyen vidalı enjeksiyon 
silindirli makine. Kalıplar stkıstırmalı tip presle dikey doğrultuda açılıp ka¬ 
panmaktadır. 
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Küçült tip enjeksiyon MklıttUn ise 
genellikle «faalli enjeksiyon »e/veya killtleae üniteli olarak düzenlenir. 
Böylec* değişik enjeksiyon 1$le<eleri bu *akina1arle yapılabilir. 

3.1.3.3.2.3. Birden Fazla Enjeksiyon 
Yeya Klll1t1«e On iteli 
Makineler : 

Özel dizaynlarla, iki veya daha fazla 
enjeksiyon ünitesi tek bir kilitle»* ünitesi 11e ya da birden çok kapatma üni¬ 
tesi bir enjeksiyon ünitesi ile birleştirilebilir. 

Oönar Enjeksiyon Kalıplama Makinesi 

, , , Îk1 farklı «addeden tek parça halinde 
kalıplanan «amillerde ya da iki ayrı rengin anjekte edileceği parçaların faa¬ 
linde 1k1 paralel enjeksiyon ünitesi olan «»itinalar kullanılır. Böylec* enjek¬ 
siyon üniteleri ayrı ayrı hareket edebilir ve kalıbın kuvvet tarafı 180° dene¬ 
rek iki ayrı renk anjekte edilabilir. 

. . ... Enjekt# edilen parçaların uzun sodut- 
■a süresin* ihtiyaç gösterdiği durumlarda, birkaç kilitle»* ünitesi olan a*k1- 
nalar kullanılır. Kalıplanacak parçanın gerektirdiği durumla durak sayısı ara¬ 
sındaki bağıntı iyi ayarlandığında, ariyiğln silindirde beklese süresi kısa¬ 
lır. 8u, h«« sert FVC gibi sıcaklığa karsı hassas maddelerle, hm de tensose- 
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ting maddeler ve elastoraerler g1b1 çapraz bağlanan maddelerle çalışıldığında 
çok önemlidir. 

Bu makinaların kapama üniteleri çoğu 
kez döner bir tablo üzerinde yarı dairesel bir düzende ve enjeksiyon ünitesi¬ 
nin çevresinde dikey durumda yerleştirilmiştir, kapama üniteleri, yarım dai¬ 
re yerine sıralı halde de yerleştirilebilir. Bu durumda, enjeksiyon ünitesi 
kapama ünitelerine paralel, kayan bir taşıyıcı üzerinde hareket eder. 

Enjeksiyon ünitesi sabit, yatay veya 
dikey hareket eden kapama üniteleri döner bir tabla üzerinde yerleştirilmiş 
makinalarda vardır. 

3.1.3.3.2.4. Silindir Hacmi veya Ki¬ 
litleme Kuvvetine Göre 
Sınıflama : 

Enjeksiyon kalıplama makinaları, süoü- 
rülen silindir hacmine göre sınıflandırılır. Süpürülen silindir hacmi, enjek¬ 
siyon pistonu ya da vidasının bir strokunda ışıtılmış silindirden kalıba ba¬ 
sılan madde miktarım belirtir. 8u hacim ya cm3 cinsinden ya da polistirene 
tekabül eden gram miktarı olarak hesaplanır. Bir strokta bir kaç gramdan 20" 
kg. hatta daha fazlasına kadar basabıien çeşitli büyüklüklerde enjeksiyon 
kalıplama makinaları vardır. 

Enjeksiyon kalıplama makinaları maksi¬ 
mum kilitleme kuvvetine görede sınıflandırılır. Maksimum kilitleme kuvveti ma¬ 
kinenin büyüklüğüne göre birkaç, yüz tondan birkaç bin tona kadar değişir. 

3.1.3.3.3. Enjeksiyon Onitesi : 

Plastik malzeme enjeksiyon ünitesinde 
erir ve bir piston yada piston-vida yardımıyla kalıp boşluğuna basılır. Enjek¬ 
siyon ünitesinin -örevi malzemeyi plastik hale getirip kalıp boşluğuna basmak¬ 
tır. Granül haldeki malzemeyi ihtiva eden besleme hunisi, ısıtmalı silindir, 
piston veya piston-vida ve silindir ucundaki meme kısmı enjeksiyon ünitesinin 
parçalarım oluşturur. 

3.1.3.3.3.1. Pistonlu Enjeksiyon Oni¬ 
tesi : 

îlk enjeksiyon kalıplama makinaların- 
da pistonlu enjeksiyon üniteleri kullanılmıştır. Bugün ise, pistonlu enjeksi¬ 
yon üniteli küçük makinalar hala imal edilmekle birlikte genellikle vidalı 
enjeksiyon üniteleri tercih edilmektedir. 

Pistonlu enjeksiyon ünitesinde, pisto¬ 
nun her geriye gelişinde besleme hunisinden silindire dökülen granül haldeki 
malzeme silindirde erir ve pistonun ileri hareketi ile kalıba basılır. Ancak 
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erime sırasında malzemenin silindire yakın olan kısımları ic kısma nazaran da¬ 
ha çabuk ısınır ve eriyikteki sıcaklık darılımı düzenli olmaz. Homojen bir sı¬ 
caklık dağılımı pistonun ön kısmında bulunan yayıcı (torpedo) yardımıyla kıs¬ 
men sağlanabilir. 

3.1.3.3.3.2. ün Plastik!estiricili En- 
jeksiyon ünitesi :  

Cok miktardaki katı malzemeyi eritmek 
amacıyla enjeksiyon ünitesine ön plastikİ estirmeyi sağlayacak silindirler ila¬ 
ve edilmiştir. Pistonlu veya vidalı ön plastiklestirici silindirlerde ısıtılıp 
kısmen eritilen malzeme geri dönüşsüz valflerden geçerek esas silindire besle¬ 
nir. 

3.1.3.3.3.3. Vidalı Enjeksiyon ünitesi: 

Vidalı enjeksiyon ünitesinde vida hem 
malzemeyi plastik hale getirir hem de kalıba basar. Vidanın dönüsü sonucu olu¬ 
şan kesme kuvveti dıştan ısıtmaya ek olarak malzemenin daha da ısınmasını ve 
erimesini sağlar. Vidanın önünde biriken erimiş madde arttıkça, oluşan geri 
basınç yardımıyla vidanın dönme ve durma mekanizmasına kumanda edilir, 

3.1.3.3.3.4. Vida-Pistonlu Enjeksiyon 
ünitesi : 

Bu tip enjeksiyon ünitesinde vida, 
dönme hareketinden ayrı olarak bir piston gibi ileri geri hareket eder. Mal¬ 
zeme vidanın dönme hareketi ile eritilip ileriye doğru beslendikten sonra, vi¬ 
da bir piston gibi ileriye doğru hareketi ile eriyiği kalıba basar. 

Ekstruzyon : 

Ekstruzyon, makinaya malzeme doldurulduktan son¬ 
ra eritme, plastikİ estirme ve şekillendirme işlemlerinin kesiksiz olarak ken¬ 
diliğinden cereyan ettiği sürekli bir plastik isleme tekniğidir. Bu işlemlerin 
yapıldığı «akir.aya ise ekstruder (budinöz) denir. 

Plastik isleme sektöründe geniş tatbikat sahala¬ 
rına sahip olan ekstruderler esas olarak bir silindir (kovan) ve bu silindi¬ 
rin içinde dönen bir nihayetsiz vidadan (burgu) ibarettir. 

Toz, grandi, aglomer, kırpıntı, karışım veya ön 
plastiklestirilmis şeritler halinde olabilen malzeme, huni vasıtasıyla ekstru¬ 
der silindirinin besleme bölgesine verilir. Silindirin içindeki vida besleme 
bölgesinden aldığı malzemeyi ileri doğru iletir. 8u esnada kısmen silindirin 
dışardan ısıtılması kısrnende sürtünme ve kesme kuvvetlerinden oluşan ısı ile 
malzeme erir plastik hale gelir, vidanın sıkıştırma ve Ölçme bölgelerinden 
geçerken sıkısın, homojen hale gelir ve silindirin uç bölgesindeki kafadan 
istenilen nihai ürüne göre şekillenerek çıkar. 
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3.1,3.4.1. Ekstruzyon Tatbikatları : 

Oeği5ik üretim tatbikatlarında kullanı¬ 
lan ekstruder hattı üç parça halinde düşünülebilir. 

1. Ekstruder bölgesi 

2. Silindirin ucundaki şekillendirme 
(Ağız ve kafa) bölgesi 

3. Soğutma, çekme ve sarma bölaesi. 

Birinci parça olan ekstruder bölümü, 
ekstruzyon tatbikatlarının değişmez parçasıdır. Ekstruderlerin önüne takılan 
veya yerleştirilen ikinci ve üçüncü grup parçalar ise ekstruzyonla plastik 
işleme tatbikatlarının ana karakteristiklerini tesbit eder. İlerideki bölüm¬ 
lerde bu parçaların birleştirilerek “çekme", “Şekillendirme hattı" gibi ifa¬ 
delerle belirlenecektir. 

3.1.3.4.1.1. Boru Ekstruzvonu : 

Su raetodla, Alçak ve Yüksek Yoğunluk 
Polietilen, PVC, ABS gibi plastiklerden boru imal edilir. Polietilen ve ASS' 
den boru imalinde granül halde bulunan reçine doğrudan tek vidalı ekstruder- 
de işlenip PVC'de ise belirli katkı ve dolğu maddeleri ile harmanlanan toz 
haldeki reçinenin genellikle çift vidalı ekstruderde işlenmesiyle elde edilir. 

Plastiğin ekstrude edilmesi sırasında 
silindir tinde açığa çıkan gaz silindir üzerindeki delikten alınarak silindir 
ağzından kesiksiz bir şekilde erimiş plastik akışı sağlanır. Silindirin ağzın¬ 
da boru seklini aldığı ilk kafadan geçen plastik, kalibre edici ikinci bir 
kalıptan geçer. Kalibrasyon, sıkıştırılmış hava veya vakum altında, iç duvar¬ 
ları soğutulmuş kalibrasyon kalıbına borunun sıkı sıkıya teması ile sağlanır. 
Bu çekilen borunun dıştan kalibrasyonudur. Gerekirse içten de kalibrasyon ya¬ 
pılabilir. Kalibrasyon kalıbından geçen borunun yüzeyi daha sonra seklinde 
bozulma olmayacak şekilde kısmen soğur ve soğutma banyosuna gelir. Soğutma 
banyosunda tamamen soğuyup sertleşen boruyu çekici lastik bant sabit bir çe¬ 
ki kuvvetiyle soğutma banyosundan çeker. İstenilen boru uzunluğuna ayarlanan 
kesme ünitesi sayesinde boru otomatik olarak kesilir ve kenara alınır. Bila¬ 
hare bağlantı yapabilmek maksadıyla boru uçları istenilen şekillendirme işle¬ 
mine tabi tutulur. 
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3.1.3.4.1.2. Balon Film Ekstruzyonu : 

Salon film skstruzyonund* »Hmis hal¬ 
deki plastik istenen çapta ve kalınlıkta balon f11» verebilmesi için halka bi¬ 
çiminde bir kafadan çekilir. Bazı şartlarda yatay ve »sağı doğru bir ekstrüz- 
yon yönil seçilmekle beraber yaygın olan yukarı doğru çekimdir. 8u *snada çe¬ 
kilen filmin 1ç1 hava 11 s doludur. 

Film, içindeki havs kaçmayacak setli¬ 
de kıskaç merdaneler arasından geçirilir. Hava bu merdanelerle kafa arasında 
hapsedilmiştir. Sarılmış filmin genişliği veya $1$1r1l»i* balonun çapı. muha¬ 
faza edilen havanın hacmi ile tayin edilir. Filisin kalınlığı kafadan çıkan 
maddenin hızına, üflen® oranına v# filmin sarılma hızını bağlıdır. Oflan* oranı 
ve sars» hızıdeğistlrilerek elde edilen filmin kalınlığı ve eni değiştirile¬ 
bilir. Salon fiîis kısmen içindeki hava ile daha çokta soğutma hal kasınca üf¬ 
lenen hava v* çevresindeki hava ile soğur, merdanelerden geçerek sarılır. 

Soğut®! halkasındaki hav* akımının yö- 
nü v* şiddeti ise balondaki donsa çizgisinin durumunu dolayısıyla filmdeki o- 
rltnUsyonu etkiler. Salon film içinden yada dışından su sodutmalı bilezik 1- 
le de soğutulsbll ir, Böyleee daha şeffaf vs 1y1 kalitade film s?lde edilir. 

3.1.3.4.1.3. Düz F1lw EkstrUzyonu : 

Plastik fil* imal i, balon fil» çak»* 
ı&stodunun yanında düz yarıklı bir kafadan «rlyik haldeki plastik maddeyi fil* 
5-jçîfd® *kstç-ug| çdarak vs bunu soğutarak da yapılabilir. SoSutaa işlemi iki 
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Suyla soğutmalı dUz f11n ekstruzyonu 

1) Kafa 3) Kılavuz merdane 5) Kenar kesicileri 
2) Soğut»» tank 4) Tahrikli çekme makaraları 6) Sama merdaneleri 

Birinci metod da kafadan çıkan fi!« 
düjey olarak soğutma tankına girer. Soğuyup sertleşen film döner merdaneler¬ 
le çekilip sarılır. 

a) Ekstruder 

b) Yarık levha kafası 

c) Soğutmalı merdaneler 

d) Kalınlık göstergesi 

e) Şerit sarıcı 

f) Flla sancıları 

Soğut*»!ı merdanelerle düz film ekstruzyonu 
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ikinci metodda ise fil» ekstruderden 

aşağıya doğru çıkar ve soğutmalı merdanelerin üzerinden geçerken soğur. 

3.1.3.4.1,4. Levha Ekstruzyonu : 

*s Ekstrude? g) Yüzey islenmesi 
o) Levha efcstmzyon kafası h) Kanar kasiciier 
c) Tahrikli çskaas msrdaneleri 1) Çekse «er-laneleri 
d; Lasirvasyon ji Giyotin makas 

k) î s t i f 1 e y 1 c ») Lavta 
t) Kılavuz merdaneler 

Ekîtruzyonls levha düz fllıt 
is»11n* feenjtr sir etnikle yapılır. Ekstruderden eriyerek uygun bir kütle 
basıncı altında be!il bir homojenlik've viskozite ile gelen plastik haldeki 
aadde, yarığı istenilen kalınlığa ayarlanabilen ve dudak denilen kalıbın bu¬ 
lunduğu karadan levha halinde çıkar. Daha sonra tahriki 1 ve sıcaklığı ayar¬ 
lı merdanelerden geçerek kalenderlenir, hava il# soğur ve çekme merdaneleri 
1le çekilir. Hattın sonunda giyotin awkesle istenilen uz unluk te kesil ip is¬ 
tiflenir. 

Antisck poiiîtirsn levha imalinde 1- 
maîat hattı Uî®ri>;ds bazen saydam ya da baskılı filmle ley han m yüzeyi lami¬ 
na edilip daha parlak yüzeyli levha «lâs «dilebil ir veya yüzey ısı il® isle¬ 
nip parlak hal* getirilebilir. 

3.1.3.4.1.5. Ekstruzyon kaplama (La-
iBİnasyors) 

kağıt.,, sıetal folyo, kıms vs. gibi 
maddelerin plastikle kaplanması (1amine edilmesi) da ekstruzyonla gerçekleş¬ 
tirilebilir. Laainasyon için çoğu kez alçak yoğunluk poliatilen kullanılır. 
Polietilenin kaplanan yüzey* iyi yapıssası için erime sıcaklığı 300*>c ‘ta ka¬ 
dar yükseltilebilir. 
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Hekanik düzani yönünden dliz film ve 
levha üretimine benzeyen bu tatbikatda, bir rulodan boşalarak gelen kanlana¬ 
cak malzemenin üzerinde hareket edebilen yatay veya dikey vidalı bir ekstru- 
dsrin yarık kafasından çıkan sıcak film tam malzemeyi kaplayacak şekilde s- 
yarlanır, Sürekli olarak üzeri filmle kaplanan ve hareket eden şerit halin¬ 
deki malzeme dıştan soğutmalı lastik kaplı merdanelerle, solutma merdanele¬ 
rinin arasından geçerken film soğur ye malzemeye yapışır. 3u şekilde imal t- 
dilen fil» kaplı kağıt, alüminyum folyo gibi malzeme, ambalajlamada tekni¬ 
ğinin önemli bir haranaddesini oluşturur. 

3.1.3.4.1.S. Tel Kaplama (Kablo Ekst-
ruzyonu) :      

Tek ve çok telli kablo imalinde, bir 
makaraya sarılı çıplak tel ekstruderln özel çapraz kafasının ya da özel kalı¬ 
bın içinden geçirilir vs eriyik haldeki plastikle kaplanır. Plastik kaplı tai 
kaderseli olarak soğutma banyolarında soğutulur, kaplamayı kontrol etmek Uzara 
kıvılcım testi ya da diğer tostlardan geçer vs makaralara sarılır. 



3.1.3.<.1.7. Şerit ve Jtonofilasan Ekst- 
rilzyonu : 

Ekstruderden halon film halinde veya 
düz film Halinde çıkan fil» soğutulduktan sonra sabit duran jiletler* karsı 
çekilerek ssritler Halinde kesilir, önce yavaş dönen birinci mardana grubun¬ 
dan geçen şeritler bir fırın içinden geçirilerek ısıtılır. Bilahare birinci 
gruba nazaran dana hızlı dönen ikinci bir merdane grubundan geçirilen şerit¬ 
ler anin# daralan, boyuna İse uzamış ve mekanik sağlamlığı artaın vaziyette 
masuralara sarılır. 

Monofilasan ekstruzyonunda 1ss akstru-
derln kafasından sonofilamanlar halinda çıkan plastik, soğutma banyosunda so¬ 
ğuduktan sonra germe işlemlerine tabi tutulup hoblnlare sarılır. 
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*) Ekstruder d) Gene* kısmı I g) Sabitleştirme Banyosu II 

b) Monofilaman kafası e) Germe banyosu I h) Germe kısmı II! 

c) Soğutma banyosu f) Germe kısmı II 1) Sarma cihazı 

3.1.3.4.1.8. Profil Ekstruzyonu : 

Boru ekstruzyor, tekniğinin benzeri bir 
tatbikat olan profil ekstruzyonu, ekstruderin önünde bulunan kafanın yapısına 
bağlı belirli kesitteki seklin ekstrude edilmesi ve soğutmanın daha özenle ya¬ 
pılması asasına dayanır. 

İç 1 bos profiller genellikle vakura al¬ 
tında kalibreli kalıplarda soğutulur. Iç 1 dolu profillerle, kalın cidarlı pro¬ 
fillerin soğutulmasında ise soğutma çabuk gerçekleştirilirse önce dvs yüzeyler 
soğur, meydana gelen büzülmeye bağlı olarak boşluklar oluşabilir. Bunu önlemek 
için, düşük yarimde çalıştırılan ve henüz soğuyup sertleşmemiş iç kısımları sa¬ 
bit basınç altında tutarak yayas soğutan özel ekipmanlar kullanılır. 

3.1.3.4.1.9. Granül Ekstruzyonu : 

Esasen bir nihai ürün tatbikatı olmayan 
bu teknik, esas polimare çeşitli katkı maddeleri katıldıktan sonra veya hurda 
ve kırpıntı malzemenin tekrar kullanılmadan önce granül hal* getirilmesi için 
ekstruderden istifade edilmesini içerir. 

PVC'den granül imalinde, ekstruderin 
ağzına takılan dönar bıçaklı kafa ile belirli boyutta kesilen grandiler hav» 
akımı ile soğutulup taşınır. 

Poliolefinlerde ise kafanın ağzındaki 
dönar isçağın kestiği granüller su ile taşınır, daha sonra sarsak elek veys 
santrifüjlü ayırıcılarla su ila granül ayrılır. 
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1) E k s t r u d « r 

l) Granül bıçağı 

3) Sc airi$i 

4) Su çıkısı 

5) Sarsak elek 

6) Siklona gidiş 

?ollolsfinlerde grandi ekstruzyonu 

3.1.3.4.i.10. Ekstruzyon Sargı Yoluy¬ 
la Büyük Hacimli kap 1- 
mal 1 :  

Büyük hacimli boru ve kapların imalin¬ 
de kullanılan bu teknikte, ekstruzyon- 
la elde edilen şeritler henüz plastik 
halde iken, nihai ürünün seklindeki 
bir iskelet çerçevenin üzerine sarılır 
Ost üste sarılan sıcak şeritler soğur¬ 
ken birbiri ile kaynar ve birleşir. 

a) İskelet çerçeve 

b) Döndürme merdaneleri 

c) Ekstruderin kafası 

d) Baskı merdanesi 

e) Sargı ile elde edilen parça 
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3.1,3,4.1.11 Ekstriizyon Şişirme 11e 
Kalıplama :  

Şişirme ile ekstriizyon kalıplama Bölüm 
3.1.3,5.1.'de incelenmiştir, 

3.1.3,4.1,12. Genişletilmiş Plastikle- 
rin (Köplik) Ekstrüzyonu: 

Termoplastik köpük ekstrüzyonu Bölüm 
3.1.3,9.1.3. 'de incelenmiştir. 

3.1.3.4.2. Ekstruderlerin Sınıflandın iması : 

Ekstruderler vida sayısına ve vidanın 
fonksiyonuna göre sınıflandırılırlar. 

3.1.3.4,2.1. tkstruderlerin Vida Sayı¬ 
sına Göre Sınıflandırıl- 
ması : 

Ekstruderler vida sayısı bakımından 
tek vidalı ekstruderler ve birden çok vidalı ekstruderler olarak iki gruba ay¬ 
rılır. 

2,1,3.4.2.1.1. Tek Vidalı 
Ekstruder : 

Tek vidalı ekstruderlerde makinanın va¬ 
risti kovan ile eriyik arasındaki» eriyişin kendi içindeki ve eriyik ila vida 
arasındaki sürtünmelere bağlıdır. Bu sürtünmeler, kovan ve vida yüzeylerim; ve 
islenen malzeme tanelerinin sürtünme özellikleri, yığın yoğunluğu, şekli gir1 
karakteristiklere göre değişir. 

Tak vidalı klasik tip dıştan ısıtmalı 
ekstruderl erde huniden dökülen malzeme vidanın ilk bölgesi olan "Besleme Böl¬ 
gesinde" alınır , ileriye doğru iletilir, sıkıştırılır ve ön ısıtma işlemine 
tabi tutulur. "Sıkıştırma" veya "geçiş” bölgesi olarak adlandırılan ikinci böl¬ 
ge malzemenin katı halden plastik hale geçiş bölgesidir. Ancak malzemenin tü¬ 
mü bu bölgede plastik halo henüz tamamiyle geçmemiş olup katı haîte eriyik 
arasındaki ara kademelerdedir, "ülçme" bölgesi denen vidanın uç kısmındaki 
üçüncü bölgede ise ikinci belgeden kısmen eriyik kısmen katı halde gelen mal¬ 
zeme tamamen plastiklestirilip homojen hale ve hertarafı aynı sıcaklığa geti¬ 
rilir ve oluşan basınç altında düzgün bir akis ile kalıba verilir. 
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Klasik tek vida »kstmder 

3.1.3.4.2.1,2. Çift Vida¬ 
lı Ekstruder : 

Ekstruderler 1k1 veya daha çok vidalı 
da olabilir. Ancak, tek vidalıdan sonra an yaygın olanı cift vidalı afcstruder- 
lar olduğu için bu kışında sadece dişleri birbiri içinde dönen çift vidalı 
ekstrudar sistemi incelenecektir. 

Çift vidalı «kîtruderler tek vidalıya 
kıyasla teknik bakımdan çok daha karmaşıktır. Maddenin 11 ariya doğru iletisi, 
di*l*M birbiri içinde dönen Ikiî vida İle zorUaalı olarak gercaklestlril ir. 
8u nadanla maddenin hareketi, kovan, çapar, »adda ve vidadan 11 eri gelen sür¬ 
tülene şartlarından siyada »addanİn kendisinin tipine »a şekline bağlıdır. Pul¬ 
verise maddeler, vizkoHtasi yüksek ve ıslatma gücü düşük »addalar ve a*m 
yağlanan gibi özellik gösteren Maddeler çift vidalı ekstruderde çok daha ko¬ 
lay harekat adarlar. 

Tek vidalı ekstruderlerde maddenin e- 
rioesi, plastik hala gelinesi ve karısaası, silindir çeperlerinden gelen ısı 
11a IçsUrttiruae ve kesme kuvvetlerinden ortaya çıkan ısı 11a olur. Suna mukabil 
çift vidalı ekstruderlerde sürtünme ve kesmenin etkisi çok daha âzdır. kftdd® 
esas olarak, haddelenerek öğütülmeye benzer bir İslama ve yoğuruînaya «aruz 
kalır. 

Çift vidalı ekstruderler er,çok PVC 
nln Islanmeslnd* kul lanı Iraktadır. 

3.1.3.4,2.2. Ekstrudarle-
rin Vidanın Fonksiyonun# 
Kire Sınıflandırılması: 

Vidanın fonksiyonun* göre akstrudarlar 
ikotana»1, poll tropik veys adyabatik olabilir. 
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Izotermal olarak çalışan eriyik skst- 
ruderlari kal enderi eme prosesinde kalenderleri beslemek için kullanılır. Hal - 
ism ekstrudere eriyik halde beslenir ve ekstruder bir yandan eriyik haldeki 
aaiisaeyi tam homojen hale getirirken diğer taraftand* kafaya yerleştirilen 
filtre yardımıyla malzemenin içindeki safsızlıklar ayrılır. 

Hem dıştan ısıtalı hem <ie vidanın 
hareketinden İleri gelen sürtünmenin yarattığı ısı ile malzemenin plastik ha¬ 
le getirildiği ekstruderlerin çoğu poli tropik ekstruderler grubuna girer. Su 
•kstruderlerde vidanın caşı ila boyu arasındaki oran 15-30 0 mertebesindedir. 
Bu ekstruderler gaz atmalı veya ataşız alabilir, bolitropik tak vidalı ekst- 
ruderlerde besleme bölgesinin huniye bağlı boğaz kısmı su soğutmalıdır, kovan 
isa hem ısıtalı hemde soğutmalıdır. 

i 1. Kovan soğutm 
2. Surgu aralık ayen 
3. Sesleme boğazlı huni 
4. Yatak muhafazası 
8. 3 u r g ü 
t. Soğutucu 
7. Kalıp 
i. Işıtma bantları 

Adyabatik veya otojen ekstruderler 1st, 
iadece ilk çalışmaya alındıklarında dıştan ısıtma gerektirir. Adyabatik »kstru- 
der bir ker® çalışmaya başladıktan sonra malzemeyi eritmek için gerek!i ısı 
vidanın hareketinden sağlanır ve vidanın dönme hızı politropik ekstruderler* 
kıyasla çok daha yüksektir. Malzemenin plastik ha!# getirilişi ise v1d* kanalı¬ 
nın ucunda gerçekleşir. Vidanın özel seklide dizaynı 11* de adyabatik etki sağ¬ 
lanabilir. 

"Jjgrrr' 
Siıuıııııu 

Adyabatik £kstrud«r 

Oeğijken di? aralıklı ve ucu yayıcılı adyabatik özellik¬ 
li vida 
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3.1.3.5. Şişirme İle Kalıplama : 

Ş1$e, bidon gibi içi bos kapların imalinde kolla¬ 
nılan şişirme 11e kalıplama tekniği tek basına ayrı bir Islera olmaktan ziyade, 
önce ekstruzyon veya enjeksiyonla elde edilen bir ön protipin daha sonra henüz 
plastik haldeyken 1ç1ne basınçlı hava üflenen kalıplarda şekillenmesi işlemidir. 

3.1.3.5.1. Ekstruzyon-Şişirme İle Kalıplama : 

Ekstruzyon-slsirme ile kalıplama tekni¬ 
ği ile içi bos kap imalinde sırasıyla su işlemler cereyan eder : 

1. Ekstrudere takılan öze! kafa ile 
plastik (erimiş) haldeki kalıplama maddesinden boru halindeki protipin alınma¬ 
sı , 

2. Bu protipin, kalıplanacak nihai sek¬ 
li verecek iki parçalı kalıbın parçalarının arasına alınıp kalıbın kapanması, 

rek kalıbın seklini alması, 

{utulması, 

asası ve çapaklarının temizlenmesi. 

3. Protipin basınçlı hava ile şisirile- 

4. Şişirilerek kalıplanmış parçanın so- 

5. Kalıplanmış parçanın kalıptan alın- 

i.. Kafa 
£. Kesme bıçağı 
3. P r s t i p 
4. Soğutmalı kalıp. 
5. Kslibr» mandrel i 
6. Kesme plakası 
7. Basınçlı hav* 
8. Ekstrader 

Alttan Şişirme]i Ekstnjzyon-Şisirme 11* Kalıplama Yöntemiyle Boğazı 
içten kalibreli sise imali 



- 178 -

Ekstruzyon-şişirme ile kalıplamada bo
ru seklindeki protipin haZır'iaTıma.sında kullanılan ekstruderler, sürekli veya 
kesikli çalışan tipte ve dikey yada yatay konumda yerleştirilmiş olabilir. Sü
rekli çalışan ekstruderlerde devamlı olarak kafadan çıkan protipin çıkış hızı 
•vidanın değişken dönüş hızı ile ayarlanır. Protipin kafadan çıkışının kesikli 
olduğu ekstruderlerde ise, ya vida sürekli dönerken aynı zamanda kovan içinde 
ileri geri hareketle eriyiği belirli aralıklarla kafaya b3sar, yada ileri geri 
hareket edebilen.vida durup tekrar dönerek çalışır. 

Ağır parçaların kalıplanmasında kafadan 
çıkan protip kendi ağırlığı yüzünden farklı et kalınlıklarına sebep olabilir 
ve çök çabuk soğuyabilir, Bunu önlemek için özel tip “birikti mel i kafa" kul
lanılır. Bü tip birikti.rmeli kafada, önce sürekli çalışan bir ekstruderden ge
len eriyik Biriktirilir yeterince madde biriktikten sonra protip kafadan çı
kar. 

, ... Kalıplanan madde kalıptan alındıktan 
sonra etrafındaki çapaklardan temizlenir ve ağız deliği açılır. Bu işlemler el
le veya otomatik olarak yapılabilir. 

Ayrıca, tek bir ekstrudere bağlı birden 
cok şişirme ünitesi olan matkir.alarla, aynı parçaya S kata kadar ayrı hammadde
leri yada farklı renklerdeki hammaddeleri ko-ekstrüzyonla birleştirerek kalıp
layan makinâlar da mevcuttur. 

3.1.3.5.2. Enjeksiyor-Şişirme İle Kalıplama : 

Enjeksiyon-şişirme ile kalıplama, iki 
kademeli işlem sonucu tamamen bitmiş halde şişe veya bidon tipi plastik kapla
rın imal edildiği bir kalıplama tekniğidir. 

Birinci kademede önce protip hareketli 
ve içinde hava kanalı bulunan bir mandrel in etrafına ekseksiyonla kalıplanır, 
ikinci kademede ise, protip henüz sıcak haldeyken içindeki mandrelle birlikte 
şişirme kalıbına aktarılır, mandrelin içindeki hava kanalından gelen basınçlı 
hava ile şişirilerek nihai şekle kalıplanır. Daha sonra da soğumayı müteakip 
kalıplanmış parçadan mandrel ayrılıp parça alınır. 

Enjeksiyon-şişirme ile kalıplama tek
niği bir takım önemli avantajlar sağlar : 

1) Kalıplanan sekil şişirme kalıbından 
son seklini alarak çıkar. Ayrıca bitirme, çapak alma, ağız açma işlemleri yok
tur. 

2) istenen ağırlıkta mamul un kalıplan
masını mümkün kılar (- 0,1 grama kadar hassasiyetle) 

3) Kalıplanan şişenin boğaz şekli ile 
boğaz iç ve dış çapları ve et kalınlıkları hassasiyetle kontrol edilebilir. 



Plastiğin kalıbın sek¬ 
lini alacak seklide 
$ijiH1*1$ he! i 

{*} (*) 

Enjeksiyon-sisirme il* kalıplama (a) da plastik protip enjeksiyonla 
k*îıpla,w$ hâlde. (fe) da mandrel sisinse kalıbına nakledilmiş ve hava 11a şi¬ 
şer, protip kalıbın şeklini âlmış, 

4) Simetrik olmayan şekillerdeki kap¬ 
larla, belirli yarlerinin daha kaim yapılacağı kapları hassas bir şekilde k»- 
lıplamakı mümkündür. 

5) Aynı ağırlıkta ve boyutlarda düzen- 
11 kap imaline. dekorasyon ve otomatik doldurma makinalan ile birlikte kulla¬ 
nıma imkan verir, 

6) Ekstruzyon-jijirme 11e kalıplaaMde 
çıkan çapak ve hurdaların tekrar kırılarak kullanımı burda olmadığı için ijlam 

- *ıra*ınd#k1 sıcaklık kontrolü daha düzgündür. 

İS 7) Kullanılan birçok kalfama malzeme¬ 
si 11« «fcstruzyon- şişirme 11e kalıplamaya kıyasla daha berrak, parlak ve kıs¬ 

ıl mi iki yönlü yönlenme sayesinde daha sağlam kalıplanmış parçalar elde edilir. 
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A 

i 
Bun» karşılık, iki ayrı kalıp gerek¬ 

tirdiği 1ç1n maklna ve kalıp maliyeti daha pahalıdır. 

Dört Istasyonlu döner enjeksiyon-sisirme 11e kalıplama makinası : 
1) Protipln enjeksiyonla kalıplanması, 2) kalıbın kapanması, şişirilme ve so¬ 
ğutma, 3) kalıplanmış parçanın alınması, 4) Mandrelln soğutulması. 
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3.1.3.5.3. Gererek-Şişirme île Kalıplama : 

Yöneltme11-şişirme ile kalıplama (ori¬ 
entation blow moulding) olarak da bilinen gererek-sisirme ile kalıplama (stre- 
tek-blow moulding) nisbeten yeni bir kalıplama tekniği olmasına rağmen özellik¬ 
le Amerika ve Batı Avrupa'da karbonatlı içkilerin şişelenmesinde cam şişenin 
yerini büyük ölçüde almış ve gu'a ve kozmetik sanayiinde de geniş kabul görmüş 
bir tekniktir. 

Bu teknikte 5r.ce enjeksiyon ünitesin¬ 
de bir deney tüpü seklinde çe !en protip daha sonra henüz sıcakken makinenin 
ikinci ünitesi halinde yada t ‘..men ayrı bir makina halindeki germe ünitesin¬ 
de, ısıtılıp iki ayrı eksen y vinde gerilerek yönlendirilir, şişirme ile ka¬ 
lıplanır, soğutulup kalıptan >ımr. 

iki 3yrı eksendeki moleküllerin yönel¬ 
me işlemi önce sise boyunca bi çubuk yardımıyla protipin boyu uzatılarak, son¬ 
rada şişenin çevri yönünde hava -le şisirilip genişletilerek sağlanır. Böylece 
moleküllerin iki düzlem boyunca yönlenmesi sonucu kalıplanan sise ilave soğ- 
lamlık, daha iyi berraklık, daha yüksek darbe mukavemeti, gaz ve su buharına 
karsı daha az geçirgenlik ve zamanla bozulmanın azalması gibi özellikler ka¬ 
zanır. 

Halihazırda bu teknikle sise imalinde 
encok Polietilentereftalat (PET) ve Polipropilen (PP) kullanılmakta, Polisti- 
ren (PS) ve Polivinilklorür (PVC) içinde potansiyel görünmektedir, iki litre 
hacimli bir karbonatlı meşrubat sisesinin içindeki basıncın normal bir otomo¬ 
bil lastiğindeki basıncın iki katına kadar çıkabildiği buna karşılık bu tek¬ 
nikle imal edilmiş bir PET şişenin içindeki karbonatlı meşrubatın basıncının 
üç katına kadar dayanması, normal tasıma işlemlerinde yere düsse bile kolay 
kolay patlamaması ve aynı hacimdeki cam şişeye kıyasla 13 defa daha hafif ol¬ 
ması kısa zamanda bu tekniğin kullanımım yaygınlaştırmıştır. 

Protipin enjeksiyon yerine ekstruzyon-
la elde edildiği makinalarda mevcut olmakla beraber, protipin enjeksiyonla el¬ 
de edildiği makinalar daha yaygındır. 
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Protipin ısı- SHins* Kalıbı- Şişenin »1s1r1lmes1 
tıl*»sı m# Kapanması İ. Soyuna gerae 

2. Çevresel gense 

3.1.3.6. Kal enderi eme : 

Keline anlamı olarak kalenderime, ‘merdaneler 
veya plakalar arasına Sıkıştırarak düzgün ve parlak yüzeyli tabakalar elde 
etmeyi* ifade eder. T»raıoplast1k1er1n ve elastomerlerln kalenderlenmesi, ay¬ 
nı yada cok az farklı hızlarda dönen iki yada daha fazla merdane arasında mal¬ 
zemenin sıkıştırılarak istenen kalınlıkta sürekli levha veya filn halinde ce- 
kilnesi 1*lea1d1r. 

Plastik fila ineli için kalender ve ilave donam» 
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Kalenderi «e 1$laf«1rıd® sih*1 ürüne esas şeklin 
yeril »»*1 kelemlerle yapılirşada nihai Uriinün «İdesi için ilave donam m se¬ 
rak sardır, Heraeyden önce kalenderlenecek malzeme kalendere gel »eden önce, 
ço^u zaman toz halindeki esas hammaddenin, plastlfiyan, dolgu maddesi gibi 
katkılarla karıştın !ıp harmanlanması, tennoplastik aralığındaki belli sıcak- 
1 -kadar ısıtılsası ve dışardan verilen ve sUrtiirwfiden İleri gelen in fls 
plâstik hale getirilmesi gerekir. Hammaddenin gerekli katkılarla haramlanma¬ 
sı âarsburi karıştırıcıda, plastik hale getirilmesi 1s# devreye konulan ekstnı- 
derle yapı hr. Banburi karıştırıcı 11e ekstruderlrs arasına konan karıştırıcı 
•erdaneler yaraıaıyla Banburide harmanlanıp kıssan ısıtılan malzemenin içinde 
bul iman hava ve katkı maddelerinden oluşan buharlar, bu merdanelerde ayrılır. 
Merdaneler# sıvanan.mal teme kesilip ikinci karıştırıcı merdanelerin arasına 
verilerek içindeki gazlar giderilir. Daha sonra ikinci karıştırıcı merdaneye 
sıvana» malzeme parça parça kesil ip ekstrudere beslenir. Ekstruderden önce dev¬ 
reye konan bir metal secici ile malzemenin İçinde bulunabilecek 1 mm çapından 
büyük metal parçalar tesbit edilerek ayıklanır. Ekstruderde homojen plastik 
hale gelen aaizaate kalenderin merdanelerine verilir. Merdaneler arasında sı¬ 
kıştırılarak istenen genişlik, kalınlık ve fiziksel özelliklerdeki levha veya 
film haline gelen malzeme soğutma merdaneleri üzerinden çekilerek soğutulur, 

• kenarlan tra$ edil ip sarılır. 8azı modem kalenderleş» sistemlerinde Banburi 
karıştırıcı, karıştırma merdaneleri' ve metal seçici yerin# bu fonksiyonları 
yerin# getiren tek bir büyük ekstruder kullanılır. Sütün bu donanım aynı sevi¬ 
yede kurulaayıp, malzemenin kendi ağırlığı ile hareketini sağlamak amacıyla 
yukarıdan aşağıya doğru kademeli seviyelerde yerleştirilir. Ayrıca merdane¬ 
lere yapışan sıcak «alzeaeyi çekmek içinde çekme makaraları sisteme flav# edi¬ 
lir. 

! Forsu I Far» Eğimi 1 I forsu 

Ters L Formu l Formu 

Kalenderdeki merdanelerde kullanılan malzemeye 
güre değişik şekillerde yerleştirilir. Yukarıda belli bajh merdane dizilişle¬ 
ri gösterilmektedir. 
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3.1.3.7. Döküm: 

Çözücü ihtiva eden veya etmeyen sıvı reçineler 
veya toz haldeki malzemenin önce çukur kalıplara veya sürekli taşıyıcı bant¬ 
ları yayılması daha sonra da ya kimyasal bir çapraz ballanma reaksiyonu veya 
çözücünün buharlastırılması ya da malzemenin önce eritilip sonra soğutulup 
dondurulması 11e belli bir parçanın imali veya film eldesi işlemlerine dckiim 
denir. 

3.1.3.7.1. Çukur Kalıba Döküm : 

Sıvı haldeki reçine kalıba doldurulur. 
Reçinenin tipine göre çapraz bağlanma 
reaksiyonu, çözücünün buharlaşması, ya 
da soğuyup kalıbını seklini almasını 
müteakip istenen parça elde edilir. 

3.1.3.7.2. Dökümle Bir Parçanın Ostünü kaplama 
(Gömme) :  

Bu yortemle özellikle elektronik ve 
elektrik parçalarının üzerleri reçine ile kaplanır. Vakum altındaki kaplana¬ 
cak parçanın üzerine reçine dökülür. Çapraz bağlanma ve sertleşmeyi müteakip 
etrafı reçine ile kaplanmış parça elde edilir. 

İta 
■after 
ÎKl 

u u 

I s 
uuu t_r 

ü 
J 

ÖİF 

a) Gaz atma, kurutma 

c) Karışımın dökümü 

b) Reçine ile katalizörün karıştırıl 
ması 

d) Çapraz bağlanma ve sertleşme 
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3.1.3.7.3. Daldırma Ht Döküm Kalıplama-Çözüci» 
Yardımıyla Döküm Xaliplama :  

Daldırma ile kalıplamada bir daldır¬ 
ma kalıbı pasta halindeki malzemeye batırılır, fırındı ısıtılır, solutulur ve 
kalıbın çevresini kaplayan ve seklini alan parça kalıptan soyulup alınır. 

Eğer kullanılan sıvı haldeki kalıpla¬ 
ma malzemesi pasta halinde delilde 
plastik çözeltisi halinde ise bu me¬ 
toda “cözücü yardımıyla kalıplama" de¬ 
nir. 8u durumda çözücü oda sıcaklığın¬ 
da buharlaşacağından ayrıca ısıtmaya 
gerek yoktur. 

3.1.3.7.4. Plastisolle Döküm kalıplama : 

Oyuncak bebek bası gibi 1ci bos nisbe- 
ten küçük parçaların imalinde kullanılan plastisolle döküm kalıplama {slush 
molding- çamur dökümü) tekniğinde kalıp önceden ısıtılıp soğuk olastiso! (Po¬ 
llster PVC'nin stabllizör ve diğer katkı maddeleri 11e birlikte elastifiyan 1- 
çinde dağılmış tıall, pasta) ile doldurulur. 3ir süre sonra kalıbın duvarların¬ 
daki pasta jellesir ve bir tabaka meydana getirir. Jellesmeyen fazla plastisol 

kalıp ters çevrilerek geri alınır. Da¬ 
ha sonra kalıp tan jellesme için bir 

¥1 fırına sokulur ve çıkarılır. Soğumayı 
müteakip kalıp açılıp kalıbın seklini 

'İÜ alan parça alınır. Ancak bu metod ye¬ 
rini büyük ölçüde “Döner Kalıplama'ya 
bırakmıştır. 

3.1.3.7.5. Döner kalıplama : 

Plastik bebek, oyuncak, top gibi küçük 
parçalardan, diğer metodlarla imali kolay olmayan kimyasal madde depolama tank¬ 
ları, otomobil benzin deposu, çöp bidonu gibi büytik hacimli kaplara kadar çe¬ 
şitli büyüklükte içi boş eşyanın ekonomik olarak imali, döner kalıplara* deni¬ 
len çift eksende dönen kalıba döküm yoluyla yapılır. 

Döner kalıplaş» tekniği, sıvı recine, 
pasta ya da toz haldeki malzemenin içine konduğu ısıtılan kalıbın çift eksen¬ 
de dönmesi sonucu malzemenin kalıp iç yüzeylerine sıvanması ve soğutmayı müte¬ 
akip kalıbın seklini alan parçanın kalıp açılarak alınması esasına dayanır. 
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İstenen et kalınlığında imal edilecek 
eşyanın ağırlığı kadar malzeme tartılıp soğuk kalıbın içine konur, Mengeneler¬ 
le kapatılan kalıp fırına girer ve kullanılan malzemenin cinsine ve miktarına 
bağlı olarak belirli sıcaklıktaki fırında istenen sürece tutulur. 3u esnada 
kalıp birbirine dik iki eksen etrafında döndürülür. Isıtma vs dönme işlemleri 
ile sıvı haldeki malzeme jelleserek, toz haldeki malzeme ise eriyerek kalıbın 
her tarafına eşit olarak dağılır, fırında kalma süresinin sonunda fırından çı¬ 
karılan kalıp dıştan hava veya suyla ya da her ikisi ile soğutulup açılır, i- 
çinden kalıplanmış parça alınır. 

Kalıbın tipik dönme hızları esas eksen 
etrafında dakikada 10-12 devir, ikinci eksen etrafında ise dakikada 2-3 devir 
mertebesindedir. 

Fırının ısıtılmasında sıcak tuz, sıcak 
yağ, acık alev kullamlabilirsede ençok kullanılan yöntem, sıcak hava akımı 
ile fırının ısıtılmasıdır. Fırın sıcaklığı kullanılan malzemeye bağlı olmakla 
beraber genellikle 204-482°C arasındadır. 

Döner kalıplama tekniğinde en önemli 
nokta döner kalıp içindeki malzemenin gerektiğinden az ya da fazla ısıtılma- 
ması ve yeterince fırında tutulmasıdır. 8u nedenle döner kalıplama, daha çok 
ustalık isteyen bir kalıplama tekniğidir. 

Polioîefinlerin döner kalıplama ile 
kalıplanması şişirme ile kalıplama, enjeksiyon kalıplama gibi tekniklere kı¬ 
yasla belirli farklılıklar gösterir. Herseyden önce, diğer yöntemlerde kulla¬ 
nılan malzeme granül haldeyken döner kalıplamada toz haldedir. Malzeme basınç 
altında ve eriyik halde kalıba basılma yerine kalıbın içinde eriyik hale ge¬ 
lir. Kalıp iki eksen etrafında döner. Kullanılan kalıplar ise diğer teknikler¬ 
de kullanılan kalıplara kıyasla çok daha basit ve ucuzdur. Kalıbın dışında, 
fırın, taşıyıcı sistem gibi diğer donanımlarında maliyeti diğer tekniklerin 
donanımlarına kıyasla daha düşüktür. 
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Çift efcssndaki ddrase vakan iznıası 

3.1.3.7.6. Fi la ûdkUadJ : 

Fil» döküaai siirakli bir aetal bant, ya 
da bir döklie t«&arîe$1 yardımıyla yapılır. 

3.1.3.7.6.1. Kasiksiz Natal Bant Qza-
rina Dökün : 

Fils cözaltisi bir yan» kafadan kasik- 
siz bantın Uzarina dtikUlUr, çözücü buharlaştırılır, bantın Uzarinde oluşan fil* 
soyulup alınır. 
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3.1.3.7.6.2. Tekerlek YerdıenyU OBfcütn: 

Tekerlek yardımıyle dökümda is# «ürek- 
11 metal bent yarine yarık kafadan çıkan çözelti bir tekerlek üzerine dökülür, 
çözilcU buharlaştırılır, film kurutulup alınır. 

Piaetik *•* ÇSzîtettdj» oluşan Çözelti 

3.1.3.8. Takviyeli Plastikler ve Oretisa jöntanlari : 

Takviyeli plastikler, »n az iki ayrı Mİzenenin 
bileşimi 11e saha kuvvetli hale getirilen plastik esaslı malzemelerdir. Tak¬ 
viye aaizeraesi v® takviye edilen plastik, takviyeli plastiklerin iki ana bi¬ 
leşenini oluşturur. 

3.1.3.3.1. Takviye Malzemeleri : 

Takviye w'izwsleri, dolgu m*dd*leri 
ve elyaf esaslı takviye malzemeleri olarak ikiye ayrılır. 

Dolgu maddeleri, toz, küresel veya §rs- 
nül haldeki organik yada anorganik bileşiklerdir. Elyaf esaslı takviye malzeme¬ 
leri Iss tak liften (aonofl atsan) çıkarak elde edilen #1 y*f, keçe, fiti!, doku¬ 
ma gibi sakillerde olabilir. 

Anorganik dolgu »iddelerl, geneli iki# 
kullanılan reçinenin pahalı olduğu hallerde kalın cldarlı ürünlerin iaelinda 
*al 1yeti düşürmek 1c1n kullanılır. Başlıca anorganik dolgu şeddeleri, kaolen, 
kuvars, e sus tozu, asbest tozu, grafit, silisyum karbonat tozu, talk, sntls»»» 
trloksit, titendioksit, çlnkooksit ve tebeşirdir. Maliyeti düşürmek için ke- 
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1ıplamada kırpıntı deri, yün artıkları, selüloz hurdası gibi organik esaslı 
maddelerde dolgu maddesi olarak kullanılır. 

En önemli elyaf takviye malzemeleri 
asbest, sisal, poliamid, poliester, E-camı, S-camı, R-camı, silis, kuvars, 
karbon, grafit, bor, volfram ve çelik esaslı maddelerdir. Bunlardan en cok 
kullanılan ikisi, cam elyafı ile poliester elyafıdır. Poliester elyafı elas¬ 
tik özelliğinden dolayı takviye ettiği plastiğe cam elyafımnda ötesinde sağ¬ 
lamlık kazandırır. Ancak tatbikatta daha cok cam elyafı kullanıldığı için 
bundan sonraki bölümlerde cam elyaf takviyeli plastikler (CTP) üzerinde duru¬ 
lacaktır. 

3.1.3.8.1.1. Cam Elyaf Takviye Tîple- 
— ri : 

Cam elyafı, E-camı denilen, alkalisi 
düşük, özel bir borosilikat camının 1500-1550°C‘ ta kadar ışıtılmış fırında, 
belirli bir vizkozite ölçüsünde ergitilip *kovan" adı verilen özel ergitme 
kabının deliklerinden kesiksiz lifler halinde akmaya başladıktan sonra belir¬ 
li bir kuvvetle çekilip demetler halinde sarılması ile elde edilir. 

Kovandan çıkan kesiksiz tek tek lif¬ 
ler, hasıl adı verilen ve bağlayıcı özelliği olan bir kimyasal madde ile kap¬ 
lanır ve kullanım amacına göre belirli sayıda lifin bir arada bulunmasından o- 
lusan demetler halinde sarılarak cam elyafı elde edilir, üretim yöntemi ve 
elyafın sanayide kullanımına göre bir elyaf demetinde 50 ile 2400 arasında de¬ 
ğişen sayıda lif bulunabilir. Bu demetlerden de daha sonra fitil, keçe, doku¬ 
ma ve>üzey tülü adı verilen takviye tipleri üretilir. 

Fitil : Kesiksiz cam elyafı de¬ 
metlerinin paralel olarak toplanıp, silindirik bir fitil kesiti oluşturacak 
şekilde sarılması ile elde edilir. Fitil, profil çekiminde, cok katlı işlem¬ 
lerde, püskürtme yoluyla kalıplamada kullanılır. 

Keçe: Demetlerin veya fitillerin 
yürüyen bir bant üzerine 50 mm. boyunda kırpılıp, istenen gr/cm2 ağırlığa gö¬ 
re homojen olarak dağıtılıp, özel bir bağlayıcı ile preslenmesiyle elde edi¬ 
lir. Keçe üretimi, dikiş yoluyla mekanik olarakda yapılabilir. Keçe, el ya¬ 
tırması keçe sarma, soğuk pres, recine enjeksiyonu, savurma döküm ve ışık ge¬ 
çirgen devamlı levha üretiminde kullanılır. 

Cam Dokuma : Cam fitillerinin hasır 
seklinde dokunması ile elde edilir. Cam dokuma, e! yatırması, soğuk pres ve 
recine enjeksiyonu yöntemlerinde kullanılır. Çeşitli kap ve otomobil kaporta¬ 
sı imali için çok uygun bir takviye çeşididir. 

Yüzey ruiü (Korte!): özellikle anti 
korrozif uygulamalarda takviye malzemesi olarak kullanılır ve ağırlığının 
4-5 katı poliesteri tutabilir. Ençok laminasyonda yararlan’lan yüzey tülü 
ince tabaka halinde yüzeyi örtmede kullanılır. 
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3.1.3.8.2. Takviye Edilen Plastikler : 

Takviyeli plastik imalinde. takviye 
edilen plastik türleri: termosetinglerde, pollesterler, epoksller, fenollkler, 
melaainler ve silikonlar, termoplastlklerd® ise, polipropilen (PP). poliase- 
tal (POM), pol1fen1len oksit (PPO), selülozikler, pollester (PETP), polisui- 
fonlar, pol 1v1n1lklorilr (PVC), pollaaldler (PA), pollstlren (?S), Stiren-ak-
r1lon1tr1l kopollmerl (SAN, akrilonitril butadien-stlren kopolimeri (ABS), 
polikarbonat (PC) ve yüksek yoğunluk polietilen (HOPE) d1r. 

Bunların içinde en yaygın kullanış a- 
lanı olanların basında can elyafı 11e takviye edilen pollester gelir. Epoksi 
reçlnelerld# son yıllarda rağbet kazanmaktadır. Pollester ve epoksi reçinele¬ 
ri tanaoseting plastiklerden olduğu 1ç1n bir kere sertle$tiffl1 sert, eraimeyen 
çözünmeyen bir madde haline dönüşür ve ısı 11e seklini değiştirmez. Daha özel 
tatbikatlarda cam elyafı 11e takviyeli mel amin,silikon ve furan reçineleride 
kul lam İnaktadır, Tarmosetlng reçinelerden is* cam alyafı 11e takviye edilen¬ 
lerin an yaygını naylon ve polipropllendir. 

3.1.3.8.3, Takviyeli Plastiklerin üretim Metodlan: 

Takviye malzemesi ile plastiğin birlik¬ 
te kullanılması sonucu üretilen takviyeli plastiklerin başında cam ely&f takvi¬ 
yeli poliester gelir. Poliestsrin serti«şetesi ısı, UV ısını v* katalizör yardı¬ 
mıyla gerçekleşebilirsede es» takviyeli pollester 11» üretin yöntemlerinde en 
çok katalizör yardımıyla sertleştirme kullanılır. 

3.1.3.8.3.1. El Yatırması : 

El yatırması an basit vs eski cm takvi¬ 
yeli plastik imalat aetodudur. îsla». 
recine ile keçe veya dokuma seklindeki 
cam elyafının kalıbın içine veya üzeri¬ 
ne konularak aradaki havayı fırça veya 
rulo ile gidermekten ibarettir. Reçine 
ve cam elyafı istenilen kalınlık sağla¬ 
nana kadar ilave edilir. Malzeme oda sı¬ 
caklığında sertleşir. Sertleşmeyi hız¬ 
landırmak için ısı tatbik edilebilir. E- 
ğer yüzeyin çok düzgün ve renkli olması 
isteniyorsa bir astar Jeli (boys katıl¬ 
mış recine) el yatırmasına başlanmadan 
önce kalıba tatbik edilir, kalıpla te¬ 
mas etmeyen yüzey parlak değildir, ti 

yatırması metoduyla, çelik borular cam takviyeli plastikle kaplanabilaektedir. 
3.1,3.8.3.2. Döküm : 

kalın cidarla, karmaşık şekilli ve ağır¬ 
lığı 2 kg.'ı geçteeyen parçalar cam elyafı ile reçinenin kalıp içinde birlikte 

al yatırması 
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sertleşmesi 11* eld* edilir. 

3.I.3.8.3.3. Püskürtme Yoluyl* to! ip- 
lame : 

Genls yüzeylerde s®ri Uretle lakeni 
sağlayan bu yöntemde 1k1 ayrı kaptaki pollester reçine-iiizlandıncı ile poli- 
ester reçine-katalizör karışımları, fitil haldeki ca® elyefınında beslendiği 
basınçlı hava ile çalışan bir püskürtme tabancasına gelir. Püskürtme tabanca¬ 
sında fitil istenilen uzunlukta kırpılıp reçine bileşenleri ile karıştırılır 
ve kalıba ye da kaplanacak yüzeyler* püskürtülür. 

püskürtme 

5 jm 1 a M * 
5? (/i 

iV-V. 

8u metod, üretim hızı yüksek ve kolay 
olduğu için beton ve duvar gibi geniş yüzeylerin kaplanması ve çok seyide U- 
retilen geniş can elyaf takviyeli parçaların imali için çek uygundur. 

Vakum 3.1.3.8.3.t. Vaka* İle Şekillendirme: 

Vakum ile seki 11 endi nsede keçe yada 
dokta® seklindeki takviye aalzmaesine 
reçine emdirilip dlji kalıba yerleşti¬ 
rilir ve üstü vaki» tartası denilen 
esnek bir fil» diyafram 11® örtülür. 
Daha sonra kalıp ile diyafram arasın¬ 
daki reçine «dirilmiş takviye malze¬ 
mesi ne vakum uygulanır. Gerekiyor** di¬ 
yaframın dı» yüzeyi:!* ayrıca ilave fea- 
sıncts. tatbik «dilip ısı y* d* katali¬ 
zör yardımıyla ®s!z®r® sertleştirilir. 
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S.1.3.8.3.5. Es Kalıpla*» (Soğuk yay* 
Sıcak Pres) i 

Es kalıpla»*, soğuk vey* sıcak kalıplar¬ 
da, presleme ila her İki yüzeyid« düzgün ürünlerin seri üretimi için kullanılır. 
E.$ kalıplamada keçe veya dokuma, reçine kal ıh* karmadan hemen önce vey* kalıp 
içinde bir araya getirilir, önceden seçilen bir sıcaklıkta ve es kalıpların ba¬ 
sıncı altında cas takviyeli plastik sertleşir . Su metod, içine mtal parça gö¬ 
mülen, ölçüleri çok büyük olmayan, otomobil İuporta parçalan gibi ürünlerin 
üretiminde kullanılır. 

soğuk pr»s 

3.1.3.S.3.S. Enjeksiyon Kalıplama : 

Cam takviyeli plastiklerin enjeksiyon¬ 
la kalıplarsam 11k kez polietilen, PVC gibi termoplastik reçinelerle yapılın 
kalıplamalar için kullanılmıştır. Burada plastik ve cam takviye malzemesi ön¬ 
ce ısıtılıp bir eriyik kütle ilde edilir, bu kütle daha sonra kalıp boşluğuna 
enjekte edilir. 

Poliester epoksi gibi taraoseting re¬ 
çineler kullanıldığında takviye malzemesi öne» kalıbın içine yerleştirilir, 
anjekta edilen reçine ila kalıp doldurulup sertleşmeye bırakılır. Elde edilen 
ürünün her iki yüzeyi da süzgündür, üretim hızı el yatırmasından hızlı soğuk 
presten yavaştır. Bu metodla araba gövdesi , sandalye gibi parçalar imal »di •• 
lir. 
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3.1.3.3.3.7 Elyaf Sarma : 

Hen hafif i -s» d® çok sağlı» olması is¬ 
tenen kimyevi madde tankları, borular, siyi sadde \ îpoları gibi silindlrik ve 
basit şekilli cisimler, elyaf sam# metodu ile kaî’planabil ir. 

Kesiksiz fitil, kesiksiz elyaf veya 
dokuna şerit seklindeki cam elyaf takviye saltfenesi belli bir gerili* altında 
bir reçine banyosundan geçirilerek dönen kalıba sarılır. Recine yedirilen el¬ 
yafın belli bir doku İçinde biitün kalıp boyunca sarılması sağlanarak, isteni¬ 
len yerde gerekli muka»emet «İde edilebilir. 

Same i sissi ta»Sil andıktan btr i*dd«t 
sonra, henüz ta» sertleşmeden kalıp çıkarılır ve »elzeme sertleşmeye bırakılır 
feraasık. biçimlerin kalıplanması durumunda şişebilen veya Wizü1ebilen kalıplar 
is kullanılır. 
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3.1.3.8.3.8. Savurma Do Seli» : 

\ Boru ve depo gibi slUndirik seklilerin 
düzgün yüzeylerle elde edilmesinde kullanılan savuna* döküm metodunda 1s* dö¬ 
ner kalıbın içine cam keçe döşenir, döşenmeden önce veya sonra keçeye reçine 
yedirllir, ayrıca kalıbın içine reçine ve kırpıntı cam elyaf püskürtülür. Mer¬ 
kezkaç kuvveti 11* kalıba yapışan reçine cam elyef karışımı sertleştikten son¬ 
ra kalıptan düzgün dı$ yüzeyli kalıplarmış sillndirik şekilli mamul alınır. 

Mvurme döküm 

3.1.3.3.3.9. Levha OretiBii : 

81r devamlı üretim yöntemi alan levha 
çekiminde cam keçe bir reçine banyosundan geçirilerek veya reçine eesridilerek 
iki tarafı selofan yada polietilen filmle kaplanır. Herdaneler arasından geçi¬ 
rilip fazla reçine ve hava alınır, Daha sonra ısırma bölgesinden geçirilerek 
sertleştirilir. 8u esnada levhaya ondüle sekli verilir. Su metodla her iki yü¬ 
zeyi düzgün levha elde edilir. 
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lavha üretimi 

3.1.3.8.3.10. Profil Çekrae : 

Tek yönde mekanik sağlamlık gerektiren 
mamullerin imalinde kullanılan profil çekme Islenlde levha çekimine benzer. An¬ 
cak ısınsa bölgesinden sürekli çekilen sekle bir kalıp yardımıyla istenilen 
profil kesiti sertleşme sırasında verilir. 

çakma 

3.1.3.8.3.11. Cara Takviyeli Plastikle¬ 
rin üretimleri tç1n Uy¬ 
gun Kapasiteler :  

Pollester kullanarak cara takviyeli plas-
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tik üretiminde kapasiteye göre uygun metodlar, Cam Elyaf Sanayii A.S. nin tek¬ 
nik yayınlarında aşağıdaki şekilde belirtilmektedir. 

M e t o d Kapasite 

El yatırması 400-5000 Adet Orün/Yıl 

Püskürtme 3000-4000 Adet Orün/Yıl 

60.000 m2/Yıl 
Elyaf Sarma 30-70 KM/Yıl 

Soğuk Pres 5000-7000 Adet Orün/Yıl 

Reçine Enjeksiyon 2000-5000 Adet Orün/Yıl 

Savurma. Döküm 20-30 KM/Yıl 

Sıcak Pres 10.000-50.000 Adet 
Orün/Yıl 

Levha üretim 1.500.000 m2/Yıl 
Çekme 1000 KM/Yıl 

3.1.3.9. Plastik Köpükler : 

Genel anlamda köpük, sıvı yada katı ortamda gaz 
kabarcıklarının dağılımım ifade eder. Gaz kabarcıklarının plastikler içinde 
dağılımı sonucu oluşan malzeme ise "Plastik Köpük", “Köpükleştirilmis Plastik", 
"Genişletilmiş yada Şişirilmiş Plastik" ve "Hücresel Plastik" gibi adlarla be¬ 
lirtilir. ASTM'de bütün bu terimler birbirine es anlamlı olarak tanımlanmakta-! 
dır. DIN'de ise hücresel plastik, “içinde dağılmış haldeki hücrelerden dolayı 
yoğunluğunun önemli ölçüde düşürüldüğü plastik olarak" tanımlanmayadır. 

■Hücresel plastiğin içindeki gaz fazı, hücre adı 
verilen boşluklarda veya kovuklarda dağılmış haldedir. Bu hücreler, plastiğin 
içindeki boşluklar arasında gaz geçişi varsa "açık hücre", eğer hücreler ara¬ 
sında gaz geçişi yoksa ve gaz fazı tek tek hücrelerin içine hapsedilmiş ise 
“kapalı hücre" seklinde olabilir. 

Gene ASTM'de, plastiğin sertliği veya zahiri e- 
lastikiyet modülü (E), 23 C da 7000 kg/cm2 (100.000 psi) den büyük ise sert 
plastik, E'nin değeri 10.000-100.000 psi arasında ise yarı sert plastik ve E' 
nin değeri 10.000 psi'den küçük ise esnek plastik olarak tanımlanmaktadır. 
Hücresel plastkler ise plastik fazının E değerine göre sert, yarı-sert yada 
esnek hücresel plastik olarak ayrılmaktadır. 
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3.1.3.9.1. Termoplastik Poliolefln Köpükler »e 
İslenmeleri :  

Polietilen ve Polistlren köpük imali 
için «n çok kullanılan metod, pentan gibi bir genişletip köpük yapıcı hidrokar¬ 
bon 11e poiimerizasyon katalizörü bulunan ortamda, etilen veya stirenin polime- 
rizasyonu sonucu üretilen polietilen veya pollstiren boncuğun daha sonra isleme 
sırasında genişletilmesi esasına dayanır. Ancak, genişleyebilir termoplastik 
boncukların iki dezavantajı vardır. Herseyden önce, poîimerizasyon sırasında 
boncuğun bünyesinde tutulan pentan zamanla açığa çıkar vt pol inerden. ayrılır. 
Ayrıca pentan atas alıcıdır. 3u nedenle, genişletilecek termoplastik boncukla¬ 
rın, üretimden sonra cok uzun süre stokta bekletilmemesi gerekir. 

tki safhalı işlem sırasında, geniş¬ 
letilecek boncuk önce ilk safhada 
buhar, sıcak su, sıcak hava yada 
infrared ısınları ile bir ön şişir¬ 
meye tabi tvtulur. Özellikle polls¬ 
tiren boncu* islenmesinde bu ön şi¬ 
şirme 1s i em'ide encok buhar kulla¬ 
nılır, Air v. ‘indir içerisine yer¬ 
leştirilen döner kol vasıtasıyla 
SİSİrilecek boncuk pollstiren ka¬ 
rıştırılır, buhar uygulanmaya baş¬ 
lanınca şişirme derecesine göre is¬ 
leme devam edil ir. 

On şişirmeden sonra bir sür* kuruma¬ 
ya ve dinlenmeye bırakılan boncuklar 
daha sonra işlemin ikinci safhasında 
enjeksiyon kalıplama, ekstruzyon yada 

blok İssal inde daha d* şişirilerek köpük yada hücresel yapıya dönüştürülüp kalıp¬ 
lanır. Su kalıp1as* isismi #n »konomik olarak, kalıbın duvarlarındaki küçük de¬ 
liklerden kalıp boşluğuna düşük basınçlı doygun buhar verilerek gerçekleştiri¬ 
lir. Surda kullanılan kalıplar genellikle a! iminyunı yada paslanmaz çelikten ya¬ 
pılır. 

3.1.3.9.1.1. Poi iştiran g'iak îmali : 

Yukarıda izah edildiği seklide bn *i»ir- 
** işlemine tabi tutulup dinlendirilen köpilk pollstiren taneleri büyük blokla¬ 
rın imali içip geniş kalıplara doldurul ur. Kalıp kapatıldıktan sonra kalıba bu¬ 
har verilir. İkinci safha şişirilmeyi müteakip kalıbın her tarafını dolduran ka¬ 
lıplanmış blok pollstiren köpük, kalıp açılarak alınır. Bu bloklar daha sonra 
haraket’1 bir bant üzerinde, elektrikle ısınan tellere karsı çekilerek istenen 
kalınlıkta levhalar halinde kesilir. 

l.Asaae: On Şişirişe 

O O O.. O O On 
0 n O O . ^ C\ O O o O 

O O 
o O,-, 

0 0 o 

H i tH 



- 198 -

3.1.3.9.1.2. Termoplastik Köpük Enjek-
5iyonu :  

Termoplastik köpüklerin enjeksiyonla 
kalıplanması değişik şekillerde yapılır. 

Bünyesinde pentar. gibi genişletici mad
de ihtiva eden ve ön-şişirmeden geçen taneler daha sonra enjeksiyon kalıbına 
enjekte edilip, buhar verilerek tamamen sişirilip kalıplanabilir. 

özel teçhizat!ı köpük enjeksiyon kalıp
lama makinalarında ise, bünyesinde genişletici madde ihtiva eden boncukların 
yanında genişletici madde ihtiva etmeyen normal malzemedende direk gaz verme 
yoluyla köpük kalıplama yapılabilir. Normal malzeme kullanıldığında, eriyik 
hale getirilen malzemeye acodikarbonamid (ACD), sodyum bikarbonat, oksidife-
nil-4-4'-Sulfon idras i d gibi bir sisirici madde ilave edilir. îslem sıcaklığı
na ulaşıldığında, sisirici madde parçalanır ve açığa çıkan gaz kalıbın içinde
ki eriyiği şişirip köpük halde kalıplanmasını sağlar. Ancak, özellikle büyük 
parçalar bu şekilde kalıplandığında düzgün yüzeyli kalıplanmış parça eldesi 
mümkün olamamaktadır. 

Düzgün yüzeyli enjeksiyonla kalıplan
mış köpük eldesi için kalıp tamamen dolana kadar basınç altında tutulur. Ka
lıbın dolmasını müteakip köpük teşekkülü, kalıbın içindeki basıncın düşürülme
si ile başlatılır. 

3.1.3.9.1.3. Termoplastik Köpük Ekst-
rüzyonu :   

Termoplastik köpükler ekstruzyonla da 
kalıplanabilir. Genişletici maddeyi bünyesinde ihtiva eden malzemeyi isleyen 
ekstruderlerin yanında, fiziksel veya kimyasal genişletici maddenin işlem sı
rasında malzemeye ilavesini mümkün kılan özel donanımlı makinalarda mevcuttur. 
Ancak, her iki haldede malzeme ekstruderin içinde iken köpük teşekkülünün 
kontrolü gerekir. 

Polistiren köpüğün ekstruzyonla islen
mesinde, şişirilen polistirep ekstruzyon kafasından açık bir kanal kalıba ekst-
rude edilir. Bilahare köpük kalıp içerisinde son blok şeklini alır, dinlendiri
lip istenen boyutta kesilir. Ayrıca, ekstruderin yarık kafasından çıkan köpük, 
kağıt yada karton üzerine lamine edilerek bir tarafı karton kaplı özel amba
laj malzemesi üretilebil1r. 

3.1.3.9.2. Poliüretan Köpük ve İslenmesi : 

Kimyasal bileşikler arasındaki kimya
sal reaksiyon sonucu kalıplanarak elde edilen reaktif esaslı köpüklerin en 
önemlisi poliüretan köpüktür. 
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Poliüretan köpük, bir izosiyanat bile¬ 
şiği ile hidroksil gruplarını havi bir poliol bileşiğinin arasındaki reaksiyon 
sonucu oluşur. Ticari liretimde ençok kullanılan izosiyanat türü diizosiyanat- 
lar, poliol ise polieter yada poliester bileşikleridir. 

lineer yada çok az dallanmış polimerler 
esnek köpükleri, çok dallanmış polimerler ise sert köpükleri meydana getirir. 

Genellikle köpük teşekkülü, sisteme ila¬ 
ve edilen su ile izosiyanat arasındaki reaksiyon sonucu meydana gelen karbon di- 
oksitle sağlanır. Sert köpüklerde ise genişletici olarak trikloroflormetar, kul¬ 
lanılır. Ayrıca uygun katalizör ve stabilizörler yardımıyla köpük teşekkülü v e 
kimyasal bağlanmalar kontrol edilir. 

Poliüretan köpük imali, ya poliüretanı 
oluşturan tüm bileşenlerin aynı anda karıştırılıp kalıba verilmesi (tek kademe¬ 
li şırınga işlemi) yada poliüretanı oluşturan bileşenlerin birbiri ile kademe¬ 
li olarak reaksiyona sokulması (ön polimer izalasyon işlemi) ile aerçekleştiri- 
1 ir. 

Esnek köpüklerle yan sert köpükler daha 
çok tek kademeli şırınga işlemi ile, sert köpükler ise hem tek kadeıeli şırın¬ 
ga hemde ön polimerlzasyon işlemi ile üretilmektedir. 

Poliüretan köpük sak i nal an bileşenleri 
istenen oranda karıştırabilir. Ayrıca bu makinalar düşük basınçlı ve yüksek ba¬ 
sınçlı kalıplama makinaları olarak ikiye ayrılır. 

3.1.3.9.2.1. Düşük Basınç Poliüretan 
KaliDİama : 

Düşük basınç kalıplama makinalarımn 
karakteristiği devamlı sirkülasyon prensibine göre çalışmasıdır. Makina rölan¬ 
tide çalışırken, iki ana bileşeni basan pompalar birbirinden bağımsız olarak 
istenen debide ayarlanabilen bileşenleri döner karıstırıcılı karıştırma kafa¬ 
sına veya geriye tanka devamlı olarak basarlar. îstenen karışımdaki ve ağırlık¬ 
taki iki bileşen karıştırma kafasına basılacağında valfler açılır ve bileşen¬ 
ler karıştırma kafasına gönderilir, aksi takdirde bileşenler karışmadan tanka 
geri döner. Karıştırma kafasında karışan bileşenler daha sonra kalıba verilir. 
Surdaki pompaların basıncı 10 bar'dan daha düşüktür. Ayrıca sistemde hatları 
temizlemek için bir temizleme malzemesi tankı ve basınçlı hava girişi mevcut¬ 
tur. 
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3.1.3.9.2.2. Yüksek Basınç Poliüretan 
Kalıplama : 

Yliksek basınçla poliüretan kalıplama 
maklnalarıda devamlı sirkülasyon prensibi 11e çalışır. Ancak burada 1 ki bile¬ 
şenin karışması döner karıştırıcı olmadan gerçekleştiği için madde kaybı ve 
kirlenme, dolayısıyla temizleme sistemine gerek yoktur. Karıştırma kafası ken¬ 
di kendini temizler. 

lerl otomasyonu mümkün kılar. 
Yüksek basınçla kalıplama çok daha i- 
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3.1.3.9.2.3. Kalıp Taşıyıcı ve Köpük 
MakIsıalan : 

Genellikle bir 81ç« ve karıştırma üni¬ 
tesi birden çok kalıba poliüretan Bileşenlerini besler, lineer yada döner bir 
sisters üzerindeki kalıplar sırayla karıştırma kafasının önüne gelip malzeme 
ile beslenir. Aynı kalıp tekrar kafanın önüne gelene kadar kalıptaki poî iüre- 
tan köpük kalıplanıp kalıptan alınır. Kaîıp taşıyıcılar 1sa hidrolik yada «e- 
kanik olarak çalışan preslerdir. 

3.1.3.9.2.4. Poliüretan Slak üretimi : 

Politlretan esnek köpük blokların üreti¬ 
minde, hareketli bir bant üzerine serilen vs daha sonra köpükten ayrılacak ka¬ 
ğıt taşıyıcının üzerine karıştırma karasında karıştırı1 an, poliüretan bile¬ 
şen! ar 1 yayılır. Henüz tara sertleşmemi* vs köpük teşekkül etmemi* poliüreta¬ 
nın taşmaması için kenarları metal desteklerle beslenmiş bant fırına girer. Fı- 

__2 
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Xesaw Cihazı 

rinda sertleşip esnek köpük halini alan poliüretan bloklar bantın nihayetinde 
yüzeyleri ve kenarları tras edilip, istenilen boyutlarda kesilir. 

3.1.3.10. Yan Mamul Maddelerin İslenip Mamul Hale Getiril¬ 
mesi : 

Yan mamul maddeler, nihai seklini isleme ve se¬ 
kil verme işlemlerini müteakip alan kalıplanmış ürünlerdir. 

Plastik isleme proseslerindeki tipik çalışma iş¬ 
lemleri diğer alanlardaki işlemlere benzer. Örneğin, inşaat, mooilya ve atoma- 
t1f sanayiinde plastik levhaların, panellerin ve boruların kesilmesi ve birleş¬ 
tirilmesinde olduğu gibi. 

3.1.3.10.1. Teknik Terimler : 

En önemli ürün grupları ve bunların 
tanımları söyledir : 

Blok : kalınlığı 30 mm.'nin üzerinde olanlar. 

Panel : Çoğunlukla sert tarmoplastiklerden yapılan ve kalınlığı 2 m.' 
nin üzerinde olanlar. 

Levha : Laminat, yaprak veya ince tabaka, çoğunlukla termoseting malzeme¬ 
den imal edilen ve kalınlığı 0.5 mm. nin üzerinde olanlar. 
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Folyo 

Film 

Çubuk 

Kcnofilaman-
lar 

Borular 

Hortumlar 

Genellikle kalınlığı 0,2-2 irer, arasında olanlar. 

Kalınlığı 0,2 ma. 'nir. altında olanlar. 

Kesiti dikdörtgen, daire veya diğer bir şekilde olan ve çoğun¬ 
lukla sert termoplastiklerden yapılanlar. 

Kesiti çok küçük olanlar. 

Sert ve elastikiyet modülü yünsek olanlar. 

Esnek ve elastikiyet modülü düşük olanlar 

Ekîtrude Edil¬ 
miş Profiller: Çeşitli kesitlerde, sert veya esnek mamuller. 

3.1.3.10.2. Kesme İşlemleri : 

Kesme aletleri kullanıldığında, gele 
nekseî malzemeler için kullanılan isleme yöntemleri plastik mamuller içinde 
kullanılır. 

Teknikler Kes**' Hızı (mm/Cak) : 

Kesme 

El testeresi 100 

Dairesel testere 1000-6000 

Şerit testere 1000-3000 

Delme 20 -ISO 

Torna etmek 40 -1000 

Frezeleme 40 -1000 

Ayrıca, rendeleme, öğütme, p€f tiâh] CİTiâ » 
parlatma, dis açma gibi işlemlerde plastik mamullere uygulanabilir. 

Kesme işlemleri, bir mamulün istenilen 
yerden kesilmesini ifade eder. Kesilen yüzey düzgün ve temiz olmalıdır. Katı 
haldeki maddenin kesilmesi, keskin bir aletle maddenin kesildiği yerde nevzü 
olarak kırılması esasına dayanır. Kırılma gevrekliği düzgün bir kırılma yüzeyi 
side edebilmesinin temel şartıdır, 3u nedenle, moleküllerin ana zincirden bö¬ 
lünmesi ve birbiri üzerinde kaymaması gerekir. Kesme işleminden sonra molekül- 
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Terin donması için sıcaklık moleküllerin kırılgan halden plastik hale geçtiği 
cam geçiş sıcaklığı (Tg) den daha düşük olmalıdır. Bu da, islenen parçanın so¬ 
ğutulmasını gerektirir. Ayrıca, mamülün aşırı ısınmaması için kesme reaksiyo¬ 
nu çok yüksek olmamalıdır. 

Kesme hızı ne kadar yüksek olursa kı¬ 
rılma gevrekliğine doğru meyil de o kadar fazla olur. Bu da yüksek kesme hızı¬ 
nı gerekli kılar. 

Kesme işlemleri sırasında aşağıdaki 
hususlara uyulmalıdır : 

1. Hava veya sıvıyla yeterli soğutma (T ^ tg) 
2. Yüksek kesme hızı (Kırılma gevrekliği) 

3. Düşük kesme reaksiyonu 

4. Kullanılan aletlerin keskin olması 

5. Uygun kesme açısı seçimi. 

3.1.3.10.3. Şekillendirme : 

Şekillendirme, daha önce ekstruzyon 
veya kalenderleme gibi bir teknikle üretilen termoplastik levhayı ısıtıp is¬ 
tenilen sekli vermede kullanılan tipik bir isleme tekniği olup sadece bozun- 
ma aralığındaki termoplastik maddeler için geçeri i d i r ve visko-elastik aralık¬ 
ta cereyan eder. Yarı mamullerin ön-ısıtması ise kondüksiyon, konveksiyon ve¬ 
ya radyasyon yoluyla ısı transferi ile sağlanır. 

3.1.3.10.3.1. Vakumla Şekillendirme : 

Vakumla şekillendirmede , termoplastik 
levha kenarlarından kalıba raptedilir, radyasyon yoluyla ısıtılır ve viskc-e- 
lastik aralıkta iken önce kalıba doğru çekilip sündürülür, sonrada bir yüzeye 
vakum diğer yüzeyede gerekirse basınç tatbiki ile kalıbın şeklini alması sağ¬ 
lanır ve soğutulup kalıptan alınır. Isıtılan levhanın dişi kalıpta kalıp boş¬ 
luğuna, erkek kalıpta kalıp'çıkıntısına doğru çekilip sündürülmesi, sadece 
vakumla, hava basıncıyla, hem vakum hem hava basıncı ile, fi $ tapa yardımıy¬ 
la veya kalıp parçasının hareketi sonucu sağlanan, vakumla sekil vermenin de¬ 
ğişik şekilleri vardır. 

Vakumla şekillendirmede aşağıdaki hu¬ 
suslara dikkat edilmelidir : 

1. îslem aralığı, gerdirerek sündürmenin levha yüzeyine etkisi, 

2. Hassasiyet ve malzemenin büzülmesi, 
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3. V'-izey kalitesi, 

4. Kalıba vakumun tatbik edildiği yarıkların düzeni, 

5. Nihal seklin kenarlarının keskin veya yuvarlak olusu. 

Değ1$1k seklilerde yapılabilen vakum¬ 
la sekil verme işlemleri aşağıda şematik olarak gösterilmektedir. 



3.1.3.10.3.2. Şişirerek Şekillendirme 

Şişirerek şekillendirmede, vlsco-elas- 
t1k hale kadar ısıtılan levha, kalıp yardıaıyla ve/veya basınçlı hava 11t şe¬ 
killendirilir. Isıtma işlemi 1se çoğu zaman bir ısıtma odasında gerçekleştiri¬ 
lir. 

Şişirerek şekillendim*, tüm teraoples¬ 
tik ve termo elastik maddeler için uygun bir şekillendin!* yöntemidir. Özellik¬ 
le, ışıklı reklam panoları ve aydınlatma lambaları muhafazası 1çin pelimetllme- 
takrllat (PMMA) dan gıamu! levhaların şekillendirilmesinde kullanılan önemli bir 
teknlkdlr. 

Şişirerek şekillendirmenin, d1si kalıba 
doğrudan yada f1s tapa 11e sündllrerek) şişirme, iskelet kalıbe karsı $1s1rae 
kalıp olmadan açığa sisim* olmak üzere Uç önemli tipi verdir. Bunlar şematik 
olarak aşağıda sırayla gösterilmiştir. 



3.1.3.10.3.3. Sıcak Şekillendirme : 

Sıcak sakillendirme, ısı tatbiki 11c 
vlsko-elastlk hale getirilen yanmenul maddeye Mkanlk deformasyonla sekil ve¬ 
ri İnesi işlemlerini kapsar. 

3.1.3.10.3.3.1. Katlama: 

Sert veya yarı-sert haldeki plastik 
levhanın katlanacağı yere üstten bir destek konup alttan kaldırma kolu 11e 
levhanın serbest ucu kaldırılır ve istenilen acıde levha katlanır. Kalın lev¬ 
haları daha önce katlama yerinden ısıtılması yarar sağlar. 

Bülune işleminde, kalınlığı 5 an. den 
büyük levhalar v1sko-elast1k safhaya kadar ısıtılır, bükülür ve kaynakla bir¬ 
leştirilir. Daha sonra tekrar ısıtılıp silindir seklindeki bir tamburun yada 
yarık »andrelln üzerine geçirilip şekillendirilir. Soğutulduktan sonra ön yü- 
züydeM fazlalıklar giderilir ve tamburdan çıkarılır. 
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Levha kalınlığı 5 m..'den az ise öne* 
tahta bir tambura sarılarak bükülür, daha sonra kaynakla birleştiril ir. 

3.1.3.10.3,3.3. Kenar Kı¬ 
vırma •,   ı _ 

Hetal kaplara uygulanan kenar kıviraa- 
$ı visko-slastik haldeki ternoplastik kaplar içinde uygulanır. 

L U t 
3.1.3.10.3.3.4. Basinçis 
Sıcakta Seki İlendirme : 

1 Basit şekilli parçalar, visko-elestik 
haldeki levhanın tahta yada metal kalıba bastırılıp'basınç tatbiki 11® sakil- 
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lend iril 1r. 

pres kalıplar kullanılır. 
tok sayıda üretilecek parçalar içinse 

3.1.3.10.3.3.5. Tapa v e 
Halka İle Şekillendi net: 

Su isle» eass hale geç1$ sıcaklığının 
(Tg) altında gerçekleştirilir. Sunun 1ç1n levha, Tg sıcaklığına kadar ısıtı¬ 
lır. 3as1t sakillerde ayrıca did kalıba gerek yoktur. Şekillendirme, tesbit 
halkası yardımıyi* sadeca tapa kullanılarak gerçekleştirilir. 
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kremayer <11*11 sistemi 

Tap» 
Tesblt plakası 

Işıtılmış ltvh» 

Tesblt halkan 

Talaş 

Saki11 anal» parya 

3.1.3.10.4. toynak Yapma 

Termoplastlkler kaynakla birleştirile¬ 
bilir. Sunun 1ç1n, aym cinsten yada birbirine yakın maddelerden yapılmış par¬ 
çaların temas yüzeyleri »evz11 olarak akma sıcaklığına kadar ısvbıl.ır ve ba¬ 
sınç altında birleştirilir. Hikemmel bir kaynak elde etmek 1ç1n moleküllerin 
birbiri 1ç1ndedağıİması gerekir. Îy1 yapılmış bir kaynak, esas malzemenin kı¬ 
rılma mukavemetinin S 70-î 100 üne sahiptir (Buna kaynak faktörü 0,7-1,0 denir), 

3.1.3.10,4,1. Sürtünme İle toynak : 

Döner kaynak da denilen sürtünme 11e 
kaynak yapma işleminde, kaynaklanacak termoplistik parçaların temas yüzeyleri 
sürtünme 11e ısıtılır. Sunun 1çin parçanın b1r1 tesblt edilir diğeri döner tor¬ 
naya bağlanır. Yeterince ısınan yüzeylerde 1k1 parça birbiri 11e birleşir. 

H-E 
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3.1.3.10.4.2. Sıcak Gazlı Kaynak : 

Sıcak gazla kaynakta, kaynak yapıla¬ 
cak kışlalarla aynı plastik maddeden ayrıca hazırlanmış ince çubuk şeklinde¬ 
ki kaynak teli sıcak hava üfleyen bir tabanca ile ısıtılır ve kaynak teli ile 
takviye yapılarak alın kaynağıyla parçalar birleştirilir. 

seki inde olabilir. 
Yapılan kaynak V , X ve köse dikişi 

Tek V alın kaynağı Îk1 taraflı doldu¬ 
rulmuş kaynak 

d* yapılabilir. 

3.1.3.10.4.3. Isıtılan Âletlerle Kay- 
nak :   

Kaynak, ısıtılan aletler yardımıyla 

3.1.3.10.4.3.1. Pres Kay¬ 
nak : 

Pencere profili, ıserdiven trabzanı gi¬ 
bi kaynakla birleştirilecek parçaların birleşme yüzeyleri, içten elektrik ısıt- 
»alı ve yüzeyi teflon kaplı ısıtma aynası veya plakası ile ısıtılır. Isıtma 
sırasında birleştirilecek yüzeyler aynaya bastırılır. Ayna ile temas yüzeyi 
yumuşayınca aradan ayna çekilip iki parça birleştirilir ve soğuyana kadar bas¬ 
kı altında tutulur. 

3.1.3.10.4.3.2. İsıtılsın 
Kasa Yardımıyla toynak: 

Esnek ve bükü lebi S ir plas¬ 
tik levhaların veya Üzeri 
kaplanacak ve kalınlığı 

0,2 wa, den'büyUk plastik selzsaseiarin kaynakla bir¬ 
leştirilmesi, kontrollü olarak ısıtılan bir kemenin 
iki tabaka arasında birleş»* yüzeylerini ısıtarak çe¬ 
kilmesi v* tabakaların üstten baskı «srdanelerl 11* 
sıkıştırılması ile yapılır. 
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■i . . 
3.1.3.10.4.3.3. Empülsiyon 
 Kaynak: 

Eapulsiyon (impulse) kaynak işleminde 
toklar halinde belirli perlyodla dıştan ısıtılan ambalaj torbası, plastik tor¬ 
ba gibi f1ls »alzaae birbirine kaynakla birleştiril ir. 

3.1.3.10.4.4. yüksek Frekans Kaynağı: 

DlelektHk kuvvetleri yeterince yüksek 
polar şeddelerin birleştirilmesinde kullanılan bir kaynak tekniği olan yüksek 
frekans kaynağında, kaynak yapılacak bölge yüksek frekanslı alternatif akım 1- 
le ısıtılır. 

Yüksek frekanslı alternatif akım alanı¬ 
na konan plastik maddelerin polar (kutupsal) olan yada polar hale gelebilen 
makro»KilekUller1 kısmen elektrik alan çizgileri boyunca yönlenirler. Ancak mo¬ 
leküller alternatif ekimin özelliğinden doğan hızlı yön değiştirmeye uyamazlar 
ve sabit haldeki statik durumlarına gör® salınım* başlarlar. 3u hareketin kine¬ 
tik enerjisi ısıya dönüşür ve madde »r1r, BöylaCe kaynak işlemi gerçekleştiri¬ 
lir. 

Yüksek frekans kaynak maklnaları sürek¬ 
li olarak çalışamazlar. Bu nedeni® uzun kaynakları bir seferde yapma imkanı 
yoktur, kaynak yapılacak levhalar meklnada ilerletilerek kademe!1 bir seklide 
kaynakla birleştirilir. 

Ayrıca, sadece polar maddeler bu yön¬ 
temle kaynak yapılabildiği için, polar olmayan PVC, Pol1aa1d (PÂ), Selülozase- 
tat (CA), Polietilen (PE), Pollpropilen (PP) ve Bolistiren (PS) yüksek frekans¬ 
la kaynak yapılamaz. 

Yüksek frekans preslerinin hafif olan¬ 
ları pedal veya basınçlı hava 11e, ağır olanları 1se hidrolik basınçla çalışır. 
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Elektnod 
levha 

3.1.3.10.4.5. Ultrasonlk Kaynak 

Ultrasonlk kaynakda kaynak yapılacak 
bölge, 20 Hz civarında titreşim yapan sonotrod cihazının ultrasonik alanda me¬ 
kanik osilasyon sonucu yarattığı çekiçlen» atklsi 11* oluşan ısıyla ısınır. 
Kalınlığı 0,2-1.0 m arasındaki cisimlerde ısınan yüzeylerin birleşmesi için 
bir örs üzerinde baskı uygulanarak kaynak yapılır. 

Kaynak kabul etme özelliği kullanılan 
malzemenin «oleküler yapısına bağlıdır. Pollpropllen (PP), Pollstlren (PS) ve 
kopolİnerleri, pollokslnetllen (PON) ve Pollkarbonat (PC) malzeme basta olmak 
üzer* hemen bütün termoplastlkler* bu teknikle kaynak yapılabilir. 

3.1.3.10.5. Yapı ştı r m a : 

Birbiri 11* birleştirilecek 1k1 plas¬ 
tik yüzey arasına yabancı bir yapıştırıcı madde konularak, 1k1 yüzeyin birbi¬ 
rine bağlanmasına yapıştırma denir. Bu yapıştırıcı madde, yapıştırılan parça¬ 
ların İmal edildiği plastik madde ile aynı esaslı olabileceği gibi, tamamen 
farklı bir maddeden d* hazırlanmış olabilir. 

Yapıştırıcı maddeltr, donma veya katv 
(asmalarına gör* iki gruba ayrılırlar : 

1) Yapıştırıcı maddenin hazırlanması 
sırasında kullanılan çözücü veya dağıtıcının buharlaşması sonucu fiziksel ka¬ 
tılaşma esasına dayanan yapıştırıcılar. 
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2) Polikondensasyon, colimerizasyon 
veya polladlsyon sonucu, çapraz bağlanma reaksiyonlarının cereyan ettiği kim¬ 
yasal katılaşma esasına dayanan yapıştırıcılar. 

8irb1r1ne yapıştırılan yüzeyler dört 
esas zora (stress) maruz kalırlar: Gerilme, kesme, ayrılma (yarılma) ve soyul¬ 
ma. 

Kesme 

Soyulma 

3.1.3.11. Bitirme ve Süsleme İşlemleri : 

Plastiklerden imal edilen malzeme veya parçalar 
kullanım amaçlarına göre boyama, baskı, metalle kaplama gibi çeşitli bitirme 
ve dekorasyon işlemlerine tabi tutulabilir. 

3.1.3.11.1. Boyama : 

Bütün plastikler boya kabul eder, an¬ 
cak boya tatbik kolaylığı ve boyamanın dayanıklılığı plastikten plastiğe deği¬ 
şir. Ayrıca secilen boyanın nitel1ğide, dıs şartlara dayanım ve eskimeden do¬ 
ğan bozunnşa acısından farklılık gösterir. 

Plastiklere boya tatbiki fırça, boyama 
tabancası, ofset baskı, vb. gibi çeşitli şekillerde yapılabilir. Boyama sıra¬ 
sında şablon ve renk maskesi kullanımı kolaylıkla plastiklerede uygulanır. An¬ 
cak kullanılan şablon ve renk maskesinin metalden olması gerekir. Ayrıca, şe¬ 
killi parçaları boyamada kullanılan metalden mamul şablon ve renk maskesinin 
41*ktrolİ2İk depolama yoluyla yapılması boyanan yüzeye daha iyi temas ve dola¬ 
yısıyla daha iyi boyama sağladığı için, tercih edilir. 
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3.1.3.11.2. Baskı : 

Plastiklere baskı yapmada kullamlan 
bfe$ esas baskı sistemi vardır. 

Yüksek baskı sistemi (Tipografi) 

öüz baskı sistemi {Ofset) 

Çukur baskı sistemi (Tiftnık) 

Serigrafik baskı sistemi (Şablon) 

Elektrostatik baskı sistemi. 

3 « r 

3.1.3.11.2.1. yüksek Baskı : 

Tipografi yada kısaca tipo baskı ola- 
rdk bilinen yüksek baskı sisteminde basılması istenen sakiller, çizgiler, ya¬ 
zılar ve tramlı resimler klişenin tabanına göre daha yüksekte bulunur. Bu yük¬ 
sek kısımlar, mürekkebi sadece baskıda çıkacak kısımlara aktarır. 

3.1.3.11.2.2. Oüz Baskı : 

Ofset baskı sistemi bir düz baskı sis¬ 
temidir. Baskı tamamen düz bir satıh halindeki plakaların yardımıyla yapılır 
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ve sistemin esası yağ 11e suyun birbiri 11e karışmaması esasına dayanır. Ha¬ 
zırlanan özel kalıbın baskıda çıkacak kısımları yağ esaslı baskı mürekkebini 
kabul edip geçirirken, baskıda çıkmayacak kısımlar suyu kabul eder ve geçir¬ 
mez. 

3.1.3.11.2.3. Çukur Baskı : 

Tiftruk çukur baskı sisteminde ise 
baskıda çıkacak kısımlar kalıbın diğer kısımlarına göre daha çukurdadır. Bası¬ 
lacak yazı veya resimlerin koyu yerlerindeki noktalar, açık yerlerindeki nok¬ 
talara göre daha çukurdur. Bu çukur noktalara alınan boya daha sonra baskı 
yapılacak yüzeye aktarılır. 

3.1.3.11.2.4. S e r 1 g r a f 1 : 

Serigrafide baskı kalıbı metal, 1pek 
ya da plastik fllamentten yapılan çok hassas bir 1nce tabakadan oluşur. Kalı¬ 
bın baskıda çıkmayacak kısımları boyayı geçirmez, diğer kısımlar geçirir. 

3.1.3.11.2.5. Elektro Statik Baskı : 

Plastiklerin üzerine elektrostatik 
serigrafi ve elektrostatik tlfruk baskı yoluyla da istenen yazı ve resimler 
basılabilir. 

3.1.3.11.3. Plastiklerin Metalle Kaplanması : 

Termoplastik maddeler elektroliz elekt¬ 
rolitik depolama ve vakum altında püskürtme olmak üzere iki şekilde metalle 
kaplanır. Genellikle bakır ve değerli madenlerle plastikleri kaplamada elekt¬ 
roliz, alüminyumla kaplamada ise vakum altında püskürtme metodu kullanılır.. 

Her iki metodda da kaplanacak plastik 
mamul tozlu, yağlı veya kirli olmamalıdır. Kaplanması istenmeyen kısımlar, 
kaplamayı müteakip temizlenebilecek şekilde mum veya lâk ile kapatılır. 

3.1.3.11.3.1. Elektrolizle Metal Kap¬ 
lama : 

Elektrolizle kaplama: en yaygın olarak 
basta Akrilonitrll Butadien-Stiren (ABS) Kopolimerleri ile özel kimyasal iş¬ 
lemlere tabi tutulan Rüipropilen (PP), Polisulfon ve Polivinilklorür (PVC) den 
yapılan mamullere uygulanmaktadır. 

Elektrolizle metal kaplanacak ABS'den 
yapılmış bir mamulün imalindeki işlemler sırasıyla şunlardır: 

1) Mamul kalıplanması. 
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2) Temizleme» 

3) Yüzeyin asındmlması, 

4) Yüzeyin hassaslastın İması, 

5) Elektrolizle metalin kapîarena*i. 

Kalıptan alınan parça önce sodyum kar¬ 
bonat çözeltisi gibi bir alkali temizleyicinin içinde 60-80°C 'da yağ» toz» 
parmak izi gibi kirlerinden temizlenir, durulanır ve bir nötralizasyon çözel¬ 
tisin* öatınlır. 

Temizlenen parçanın yüzeyinin kaplama¬ 
yı kabul etmesi için parça kromik ve sülfürik asitle diğer reaktifTerden olu¬ 
şan banyoya sokulur. Burada ABS kopolimerlarinin içindeki poTibütadien tane¬ 
cik! erinin oksitlemesi ve çözünmesi sonucu oyuklar teşekkül eder. Aşağıdaki şe¬ 
kilde, siyah yuvarlaklar halinde gösterilen polibütadien taneciklerinin oksit- 
1 »(linesi ve çözünmesi sonucu oluşan oyuklar görülmektedir. 

, % 
# • 

il v. / // y 

Oluşan bu mikroskopik oyuklar daha 
sonra elektroliz sırasında metalle dolacak ve kaplanmayı sağlayacaktır. Bu 
1$le« 60-80° C arasında ve ortalan» 10 dakikalık bir süreyle yapılır. 

Aşındırılan yüzeyin hassas hale geti¬ 
rilmesi iki kademede gerçekleştirilir, önce yüzey kalay (II) klorür-hidroklo- 
rik asit içinde 2-3 dakika, daha sonrada 3-4 dakika gümüş nitrat çözeltisinde 
tutulur. Böylece yüzey reaktif bir film tabakasıyla kaplanır. 
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Elektrolitik kaplamaya geçmeden önce 
aşındırılan yüzey kimyasal indirgenme reaksiyonu ile bakır veya nikel ile 
kaplanır. Böylece mikroskopik oyukları, bakır veya nikel dolar. 

Kimyasal reaksiyon sonucu bakır veya 
nikelle kaplanan parça daha sonra elektroliz banyosunda tekrar bakır ile kap
lanarak kaplama takviye edilir. Nihayet nikel, krom gibi istenen nihai kaplama 
elektrolitik depolama yoluyla kaplanır. 

3.1.3.11.3.2. Vakumla Metal Kaplama : 

Plastikleri, vakumla metal kaplama iş
lemi, kaplanacak metalin yüksek vakura altında buharlaştırılıp kaplanması iste
nen yüzeyde yoğunlaştırılması esasına dayanır, Böylece parlak, yansıtıcı, çok 
ince ve kesiksiz bir metal film ile yüzey kaplanır. 

Vakumla metal kaplama dekoratif ye 
fonksiyonel amaçlar için çokça kullanılır, ucuz ve seri imalatı mümkün kılan 
bir tekniktir. 

3.1.3.11.4. Damgalama : 

Düz yüzeyli kalıplanmış plastik parça
nın üzerine daha sonra, damgalama yoluyla yüzeye göre daha çukurdaki yazı ve
ya sekil oyulabilir. Bunun için, damgalama sırasında kalıplanmış parçanın uy
gun sıcaklığa getirilmesi gerekir. Damgalama ile yüzeye metal folyo da tatbik 
edilebilir. 

3.1.3.11.5. Kabartma : 

Nihai mamulün üzerinde kabartma seklin
de olması istenen yazı ve şekiller, kullanılan jçalıpda oyuk haldedir. Daha son
ra istenirse bu kabartma kısımlara özel kaplama uygulanabilir. 

3.1.3.11.6. Isıma : 

Nisbeten yeni bir bitirme işlemi olan 
ısıma, nihai mamulü daha sağlamlaştırmak için iki megarad'a kadar ısm şidde
tindeki elektron, nötron gama veya X ısını ile İyonlaştırıcı radyasyona mamü-
lün maruz bırakılması işlemidir. 

3.1.3.12. Kaplama Metodlan : 

Kaplanan maddenin üzerinde, plastik bir film taba
kası teşekkülünü sağlayan kaplama işlemleri çok değişik şekillerde yapılabilir. 
Böylece su geçirmezTik, ateşe dayanıklılık, küf geçirmezlik, aşınmaya karsı da
yanıklılık, paslanmaya karsı mukavemet, yansıtma özelliği, izolasyon sağlama, 
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gaz ve/veya sıvı geclrmezlik gibi fonksiyonel özellikler ya da alüminyum folyo 
yu altın yaldız görünümü verme, süslü ambalaj malzemesi imali gibi dekoratif 
amaçlar kaplama yoluyla sağlanır. 

Belli başlı kaplama metodları şematik olarak aşa¬ 
ğıda gösterilmektedir. 

Hareketli bıçakla kaplama ■a. «iv 

ToUrlU, 
M er~<İ.Q n 

Qsttsn bıçaklı bantlı kaplama 

•SırV 
| M erdan <r&ı 

Mardana üstü bıçaMı kaplat» 

- t» «ri Kar4bkfM T 

L a loan * 

rokr.u; 
^*rdaar 

«liyla»vna V.9 ^i 

fırcalı kaplaim makinası 
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T<*UlVi 

Ayarlanabilir *sn*k bıçakla kapli 
i l r V- M t r- da m r ■ , 

Sira]« bıçaklarla kaplan* 

C1 ft mardana11 dlkay kaplama 
•*İ \H 

V«Uk 

Im. 

•*m5* 

Ofaat cukur-mrdanaH kaplama Çukur mardana11 kaplara* Un1t*s1 

e*, 

Taaıajlı mardanalarla kaplana 



Tara »erdanel 1, tankdan baslaweH 
kaplana 

VCo* pl« »t <* 
V^an_* 
Oa<»fc« 

W«rJa«e_ 

Ters merdâne1 1 transfer ktp1«m« 

Va^lftino **4*1**,^ 
Ck»n )«*) 

Z tipi kalenderli kep Uma düzeni 



fapİMt MİzMMiMn, kaplanacak malzemeye ölçülerek v*r1 ld1J1 tamburlu döküm kaplama 

Plo.^k 
t» kj^r. -+J a*- 

'İmnV. 
6ke»|rw*>^a^ 

  m \ I 
)ı V'*TM 

Tflmkı 

tobart» lupl »im yapın erltme-ekstrüderli 
düzen 

Yarık kafadan perde kaplama 
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Daldırarak kapla®» hattı 

Qı$ blikty sekil veren 
»erdane 11* dolduras its- 
llpliM 



eUVW-.UUV 

t'lkWiu* ) 

Takatli Uzarina toz r«c1ft« kapla 

i 
Basınçlı pUsMh^kTp ££%•** 1. 
hidrolik havasız atoolzasyon 

Si«kV^»\ 

Hay* pUskUrtwal 1 alakrostatlk p(ii-
kUrtm mmni 

ikl»W h*»» Pciis~,,4. 
■52ST 

L*» 

Harici Hava karıştı mull pUskUrtae 

iSt.'z." u“— 

ÖekVr’.V. 

AkW<r- ûl*Lf + 

Akkor dasarjı yoluyla pol 1«i*r1zasyo* asaslt 
kaplaaia 
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3.2. Oretim girdileri : 

Plastik isleme Sanayii ürünlerinde sınai maliyeti oluşturan gir¬ 
dilerin en önemlisini hammadde kalemi oluşturmaktadır . Hammaddelerin maliyet 
içindeki oram, çeşitli plastik tatbikatlarına göre farklılık göstermektedir. 
Bu oran % 44-95 arasında değişmektedir, örneği.ı PE örtülük maliyetindeki ham¬ 
madde masrafı î 95 iken PVC boruda bu oran hammadde ve yardımcı maddelerle be¬ 
raber t 51 arasındadır. 

Yapılan analizler Türkiye'de isçilik ücretlerinin yurtdışı ücret¬ 
lerine kıyasla daha düşük ancak dahilde plastiklere uygulanan X 25 nisbetinde- 
ki istihsal vergisinin etkisi ile hammadde oranlarının Avrupa'ya göre daha yük¬ 
sek olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ayrıca, yurtdışındaki teknolojik imkanların üstünlüğü üretim ka¬ 
pasitesini arttırmakta ve masraf dağılımım düşürmektedir. 

Oretim girdilerinin yıllar içindeki gelişimi incelendiğinde, ö- 
zellikle PVC boru maliyeti içinde ham ve yardımcı madde oranının düşmesi bu¬ 
na karşılık, enerji ve finansman masraflarının önemli sayılacak seviyede art¬ 
ması olayı ile karşılaşılmaktadır. 

Aşağıdaki tablolardan da görüleceği üzere, isçilik sınai maliyet 
içinde î 2-15 arasında değişmektedir, imkanlar nisbetinde sınai maliyetleri 
irdelenebilen plastik mamulleri aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. 

Her türü plastik mamul, maliyet araştırmalarımızın kapsamı içi¬ 
ne alınamamış olmakla beraber, incelenen ürünler sektördeki en geniş üretim 
sahalarım kapsamaktadır. Ayrıca maliyet analizlerinde, alt sektör komisyon 
başkanlıklarından alınan bilgilerden yararlanılmıştır. 

TABLO : 33 
PE ÖRTO BİRİM MALİYET MASRAF NEVİ ORANLARI 

Masraf Nevi Oran î 

Hammadde 95 

Amortisman 0.5 

İsçilik 1.5 

Elektrik 2.5 

Genel İsletme Masrafları 0.3 

Diğerleri _ 0.2 

Sınai Maliyet 100 
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TABLO : 34 
PE TORBA BÎRİM MALİYET MASRAF NEVİ VE ORANLARI 

Masraf Nevi Oran î 

Hammadde masrafı 84.5 

isçilik 6 

Elektrik 5 

Bakıra 2 
Amortisman 0.5 

isletme» genel bakım 3 

Sınai Maliyet 100.0 

TABLO : 35 

1.6 KM.’LIK YER KAROSU DETAYLI MALİYET YOZDELERİ 

Masraf Nevi Oran % 

Hammadde, Yardımcı Maddeler 71 

Malzeme ve yedek Parçalar 1 

Ocret ve maaşlar 11 

Yakıt» Enerji, Su 4 

Genel İmalat Masrafı 7 

Diğer Masraflar S 

Sınai Maliyet 100 

TABLO : 36 
PVC SERT PLASTİK BORU VE EK PARÇALARI BÎRİM MALİYET MASRAF NEVİ 
VE ORANLARI 

Masraf Nevi Oran % 

Hammadde 44 
Yardımcı Madde 7 
Amorti sman 3 
İsçilik 15 
Diğerleri 31 

Sınai Maliyet 100 



- 227 -

TABLO : 37 
KABLO BÎRİM MALİYET MASRAF NEYİ VE ORANLARI 

Masraf Nevi Oran * 

Ham madde (PYC) 75.0 

isçilik 7.0 

Amortisman 4.0 

Genel Giderler 6.0 

Finansman 8.0 

Sınai Maliyet 100.0 

3.3. Oretim Miktar ye Değerleri : 

Sanayiin mamul maddeler olarak ürettiği miktarların tesbitini ya¬ 
pabilecek bir kaynak bulunamadığından, plastik sektörünün fiili plastik ham¬ 
madde tüketimlerinin tesbiti yapılmıştır (Tablo : 38-43) 

Daha sonra herbir çeşit hasmaddenin değişik tiplerinin kullanım 
sahaları belirlenerek, çeşitli mamul ürün gruplan için tüketilen hammadde 
miktarlarının alt sektör gruplarından gelen bilgilere göre tahmini tesbiti 
yapılmıştır (Tablo 44-48). 

Bu şekilde bulunmuş hammadde tüketim miktarlarından yararlanarak 
mamul madde üretim miktarlarım tesbit etmek için, çeşitli tatbikat sahaları 
itibariyle mamul madde içinde ağırlıkça plastik hammadde (polimer) kullanımı¬ 
nın aşağıda verilen yaklaşık yüzde değerlerinden faydalamlmıstır. 

Polivinil Klorür : 

Rijid Enj.Şise ve Levha % 97 
Rijid Boru Profil : % 96 
Flex. Ext, Flex Inj (x) : % 40 
Yer Karosu ve müzik plağı 
kopolimeri (x) : * 40 
Pasta tatbikatları : % 35 

Akü Seperatörü : î 50 
Kablo il 30 
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örtü, Hortum, torba (x) * 90 

Ansal ajlık film torba (x) X 95 

Enjeksiyon ürünleri (x) * 80 

Şişirme (x) S 65 

Kablo ve diğerleri * 20 

Polietilen (Yüksek Yoğunluk) 

Enjeksiyon (x) İ 80 

Şişirme (x) % 65 

Çuval, monof (x) 1 90 

Boru (x) X 90 

F 1 1 ı (x) S 95 

Polistiren : 

Enj. ürünleri (x) % 80 

Vakum Sekil lendirme (x) t 80 

Köpük (x) X 95 

Polipropilen : 
Enjeksiyon (x) t 80 

Çuval, halat (x) X 90 

Ambalaj 100 

Elyaf X 35 

Şerit S 95 

NOT: (x) Fire» artık ve hurdaların tekrar isleme sokulduğu ve dolaylı yoldan 
teşrin ham maddeler dikkate alınarak verilmiştir. 
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TABLO ; 38 
YILLAR tTÎBASmE POLİMER BÂZINDA HAMMADDELER TOKETÎMI (TON) j 

Yıllar AOPE PVC P S YDPE P P TOPLAM 

1977 85.200 78.000 20.700 20.000 16.000 219.900 

1978 50.000 62.400 12.500 7.000 13.500 145.500 

1979 32.300 41.000 15,500 £.000 10.500 104.300 

1980 55.000 43.000 11.000 7.700 16.000 134.700 

1981 60.000 60.000 14,000 12.000 21.500 167.500 

1982 65.000 62.000 13.000 13.000 24.000 177.000 

KAYNAK : Devlet istatistik EnstltUsU İthalat lstatHdkltri 
Petklnı Petroklısya A.Ş. Satış Değerleri Nr, 1982 yılı verileri tahminidir. 
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ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN HAMMADDE TOKETÎMİ 
(Miktar Ton) 

Yıllar Toplam örtü Torba 
Hortum 

Ambalajlık Film 
Torba 

$ 1 S i r a s Enjeksiyon Kablo vt Diğerleri 

1977 85.200 50.500 19.300 3,400 10.000 2.000 

1978 50.000 27.000 11.500 3,000 7.500 1.000 

1979 32.300 ' 14.700 7.300 2.500 7.000 800 

1980 55.000 33.300 12.700 2.000 6.000 1.000 

1981 60.000 37.500 13.650 2.100 1.500 ■ 1.250 

1982 SS.000 40.200 15.200 2.200 
■ 

$.000 1.400 

NOT: Toplara tüketimin memul türleri arasındaki dağılımı 1977-1980 yılları arasında türler İtibariyi* AOPE s»tı* değer¬ 
leri dikkate alınarak yerlimi». 1981, 1982 yıllarında petkim diamda ithalat yapıldığından bu dağılıra tahmini yapıl 
raıjtır. 



- 231 -

TABLO ; 40 
YOKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN HAMMADDE TOKETİMI 

!(Miktar Ton) 

Yıllar Te p 1 ti Çuval-Monofllaman Enjektlyon 5 t i 1 ı*m Boru Şeffaf Fili» 

1977 20.000 6.000 3.500 9.000 500 1.000 

1978 7.000 2.100 1.100 3.000 300 500 

1979 5.000 1,500 700 2.000 250 550 

1980 7.700 2.300 1.200 3.400 300 500 

1981 12.000 3.600 2,400 5.000 400 600 

1982 13.000 4.000 2.500 5.200 500 800 
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TABLO : 41 
POLİVİNÎL KLOROR HAMMADDE TÜKETİM DAQILIMI 

(Miktar Ton) 

Yıllar Toplam 
Pol1mer 

R1jld Enj. 
Şlse Levha 

R1jid Boru 
Profil 

Flex.Ext. 
FI ex.Enj. 

Yer Karosu 
Müzik Plağı 
KopoHmerl 

Pasta Tat¬ 
bikatı 

Akü Sepera- 
törü 

K ı b 1 0| 

1977 78.000 6.000 37.000 19.500 2.600 10.000 400 2.500 

1978 62.400 5.000 23.000 21.800 2.300 8.000 300 2.000 

1979 41.000 '2.000 26.000 4.800 700 6.200 300 1.000 

1980 43.000 3.500 21.000 9.600 700 6.000 400 1.800 

1981 60.000 4.000 22.000 23.600 900 7.000 450 2.000 

1982 62.000 4.500 20.200 25.300 1.000 8.000 500 2.500 

NOT: Toplara tüketimin mamul türleri arasındaki dağılımı 1977-1980 yıllan arasında türler itibariyle PVC artış değerle¬ 
di dikkate alınarak yerilmiş, 1981-1982 yıllarında Petkim dışında ithalat yapıldığından bu dağılım alt sektörler¬ 
den gelen fiili satışlara ve tahminlere göre yapılmıştır. 
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TABLO : 42 

POL1PROP1LEN HAMMADDE TOKET1M1 

(Miktar Ton) 

Yıllar Toplam Halatlık Cuvallık Enjeksiyon Ambalajlık Film Elyaf (Çember)Serlt 

1877 16.000 8.400 4.300 1.000 1.600 700 

1878 13.500 7.000 4.200 700 1.000 600 

1878 10.500 6.500 2.300 600 » 600 500 

1980 18.000 8.500 7.300 700 900 600 

1981 21.500 13.000 5.800 1.000 1.000 700 

1982 24.000 15.000 5.500 1.200 1.500 800 
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TABLO : 43 

POLİSTİR» HAWADOE TCKETÎM! 

Yıllar Toplam Enj.Orünleri Köpük Vakum Şekillendir¬ 
me 

1977 20.700 6.750 1.430 12.520 

1978 12.500 3.500 1.120 7.880 

1979 15.500 5.200 800 9.500 

1980 11.000 3.500 900 6.600 

1981 14.000 4.200 1.000 8.800 

1982 13.000 5.000 1.100 6.900 * 

KAYNAK : Toplan tüketim değerleri 01E ithalat istatistikleri ve Petklm üreti¬ 
mi esas alınarak bulunmuştur. 

Tüketim dağıtımı Petkim’in türler itibariyle satışlarından derlenmiş¬ 
tir. 
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TABLO 44 
AYPE MAMUL MADDE TÜKETÎMÎ 

(Miktar Ton) 

Yıllar Toplam örtU-Torba 
Mor tura 

Amb.Şeffaf 
Film Torba 

Şişirme Enjeksiyon Kablo ve Diğerleri 

1977 104.160 56.110 20.320 5.230 12.500 10.000 

1978 61.100 30.000 12.105 4.620 9.375 5.000 

1979 40.610 .16.330 7.680 3.850 8.750 4.000 

1986 65.950 37.000 13.370 3.080 7.500 5.000 

1981 72.325 41.670 14.370 3,230 6.875 6.250 

1982 78.350 44.670 17.050 3.380 6.250 7.000 
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TABLU : 45 
YYPE MAMUL MAOOE TÜKETİMİ 

(Miktar Ton) 

Yıllar T o p 1 a ra Çuval-Monofllaman Enjeksiyon $1s1rme Boru Şeffaf Film 

1977 26.500 6.670 4.375 13.860 555 1.050 

1978 9.180 2.330 1.375 4.615 330 530 

1979 6.485 1.670 875 3.080 280 580 

1980 10.150 2.560 1.500 5.230 330 530 

1981 15.760 4.000 3.000 7.690 440 630 

1982 16.965 4.440 3.125 8.000 560 840 
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TABLO ; 45 
PVC MAMUl MADDE TÜKETİMLER! 

(Miktar Ton) 

Yıllar Toplam 
Pol1mer 

R1j1d Enjek¬ 
siyon Şişe 
Levha 

1 97 

Rljld Bo¬ 
ru Profil 

ü 96 

Flex.Ext. 
Flex.Enj. 

* 40 

Yer Karosu 
MUz1k Pla¬ 
ğı Kopoli- 
mer %40 

Pasta Tat¬ 
bikatı 

I 
l 35 

AkU Separa-
törll 

* 50 

Kablo 

1977 137.680 6,185 38.541 48.750 6.500 28.571 800 8.333 

1978 119.485 5.154 23.958 54.500 5.750 22.857 600 6.666 

1979 64,541 2.061 27.083 12.000 1.750 17.714 600 3.333 

1980 75.175 3.608 21.875 24.000 1.750 17.142 800 6.000 

1981 115.855 4.123 22.916 59.000 2.250 20.000 900 6.666 

1982 
  

123.520 4.639 21.041 63.250 2.500 22.857 1.000 8.333 
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PP MAMUL MADDE TOKETİM1 
(Miktar Ton ) 

Yıllar Toplam Çuval - Halat Enjeksiyon Amb.Şeffaf Film Çambar-Serlt Elyaf 

1977 18.130 9.330 5.380 1.000 740 1.680 

1978 15.410 7.780 5.250 700 630 1.050 

1979 11.860 . 7.220 2.880 600 530 630 

1980 12.520 1.110 9.130 700 630 950 

1981 24.490 14.450 7.250 1.000 740 1.050 

1982 27.170 16.670 6.880 1.200 840 1.580 
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TABLO : 48 
POL1STİREM'DEN MAMUL MADDE TOKETİMİ 

Yıllar Toplam Enj. ürünleri Köpük Vakum Şekil¬ 
lendirme 

1977 25.600 8.500 1.500 15.600 

1978 15.500 4.400 1.200 9.900 

1979 19.300 6.500 
- -     

900 11.900 

1980 13.600 4.400 1.000 8.200 

1981 17.300 5.200 1.100 11.000 

1982 16.100 6.300 1.200 
  

8.600 

1977-1982 yılları arasındaki plastik hamnaddeleri Türkiye üreti¬ 
mi Tablo 49'da verilmektedir. Ayrıca Tablo 44-48'de plastik hammadde tüketim¬ 
leri (Polimer) ve yukarıda verilen faktörlerden yararlanılarak hazırlanan 
plastik mamulleri üretim miktarları verilmektedir. 

IV.Bes Yıllık Plan dönemini kapsayan 1977 ve 1982 yılları arasın¬ 
da plastik sektörü IV. Beş Yıllık Plan ve Programlarına kıyasla büyük bir sap¬ 
ma göstermiştir. IV. Beş Yıllık Plan döneminin ilk yılında (1977), Olkeımizde 
yaygın bir şekilde tüketilen AYPE, YYPE, PVC, PS, PP gibi ürünler en yüksek 
tüketim seviyesine ulaşmış ve fert başı tüketim plan'da hedeflenen 5 kg/kişi 
seviyesine ulaşmıştır. 

Ayrıca bu döneme gelinceye kadar, geleneksel plastik ürünler alı¬ 
şılmış yaygın tatbikatlar yamsıra yeni tüketim alanlarınada hitap etmeye baş¬ 
lamış ve ABS, Poliüretan, formaldehid, aldehit, poliester reçineleri, polia- 
mid recineleride özellikleri itibariyle teknik alanlara girmiştir. 

1978 yılında ülkemizin başta dış ödemeler dengesi olmak üzere 1- 
clnde bulunduğu ağır ekonomik koşullar ve ithal girdi tedarikinde karşılaşı¬ 
lan sorunlar, dahili tüketimde düşmelere neden olmuştur. Ayrıca 1973 yılında 
başlayan petrol bunalımı 1979 yılında İran'da meydana gelen olaylar sonucu 
petrol arzında gözlenen azalmaya bağlı olarak OPEC ülkelerince gerçekleşti¬ 
rilen fiat artışları petrokimya sanayiini etkilemiştir. 

1978 ve 1979 yıllarında geleneksel plastik türleri fertbaşı tü- 
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TABLO : 49 

YILLAR İTİBARÎYLE PLASTİK HAMMADDELERİ TÜRKİYE ORETIMI (Miktar Ton) 

0 R 0 N t. E R 19 7 7 19 7 8 19 7 9 19 8 0 19 8 1 19 8 2 

ALÇAK YOĞUNLUK 
polietilen 25.165 20.249 17.168 16.270 17.872 20.021x 

P0LİVINIL KLO- 
ROR 40.693 36.543 22.866 28.911 41.471 31.692x 

POLİSTİREN 13.057 7.946 9.023' 10.962 12.301 7.588x 

P0LİVİN1L ASETAT 15.000 14.000 12.720 15.000 16.000 16.000xo 

FORMALDEHÎO 44.300xx 43.5QQXX 43.300XX 39.300XX 40.000xx 40.000xfl 

POL1ESTER REÇİNESİ 3.745 4.325 4.995 5.200xo 6.000xo 6.500xo 

ALKİ D REÇİNESİ 5.297 5.414 5.554 (b) (b) (b) 

POLİÜRETAN 12.388 14.308 16.525 (b) (b) (b) 

AKRİL1K REÇİNELER 1.956 2.002 2.059 (b) (b) ■ (b) 

x : 10 aylık fiili liretim değeridir. 
xx : Polisan Firmasının 1977 den bu yana üretimi 20.000 ton olarak varsayılmıştır. 
xo : Tahmini 1982 dir. 
(b) ; üretim değeri bilinmiyor. 
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ketimî erinde bir düşme meydana gelmiştir. Bu durum aşağıdaki Tabloda (Tablo 
50) gösterilmektedir. 

TABLO : 50 

YILLAR İTİBARÎYLE FERT BASI TOKETÎM (KG/Kişi) 

Örün 19 7 7 19 7 8 19 7 9 

AYPE.YYPE 2.54 1.35 0.88 

P V C 1.84 1.37 1.15 

P S 0.49 0.28 0.40 

P P 0.38 0.24 0.13 

TOPLAM 5.25 3.24 2.56 

Kaynak: Değerler DIE verileri ve Petkim Satış Değerle¬ 
rinden derlenmiştir. 

1980 yılında Ocak kararları ile ekonomik bunalıma çözüm getiril¬ 
meye çalışılmış ve sonuçlar elle tutulur şekilde alınmaya başlanmıştır. 

Türk Ekonomisinde 1981 yılında gözlenen başlıca olumlu gelişme¬ 
ler, gayri safi milli hasılada sağlanan büyüme, enflasyon hızının yavaşlaması, 
ihracatta gerçekleştirilen sıçrama ve dış ticaret açığındaki daralma ve tasar¬ 
ruf eğilimindeki yükselme olarak özetlenebilir. 

1981 yılında yükselen kredi maliyetleri işletmeleri özkaynakla- 
rına yönelmeye zorlamış tahvil ihracında önceki yıla nazaran gerileme gözlen¬ 
miştir. 1981 yılında ihraç gelirleri 4.7 milyar TL. yı aşarak bir önceki yıla 
göre % 52 oranında büyüme görülmüştür. 

Yukarıda verilen olumlu gelişmeler yamsıra olumsuz gelişmelerde 
meydana gelmiştir, izlenen sıkı-para kredi politikası sonucu özel kesim yatı¬ 
rımlarında daralma meydana gelmiş ve istihdam hacmi daralmıştır. Başta inşa¬ 
at, otomotif ve dayanıklı tüketim malları olmak üzere bazı sanayi kesimlerin¬ 
de talep ve üretim düşmeleri meydana gelmiştir. 

Bugüne kadar negatif reel faizli yoğun kredi kullanımına alışmış 
ve özkaynaklarını arttırma gereksinimini duymamış işletmeler, artan flatîarın 
yetersiz duruma düşürdüğü işletme sermayesinin karşılanmasında pahalı kredi¬ 
lere yönelme zorunluluğu duymuşlardır. 1981 ve 1982 yıllarında ürün ihracatın¬ 
da yükselmeler meydana gelmiştir. 
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1980 yılı basında geleneksel plastiklerin tüketim! 1979‘a kıyas¬ 
la fazla olmuş ve 2.69 kg.'a ulaşmıştır. 1981 verileri ise bu değerin 3.2 
kg.'a ulaştığını göstermektedir. 

IV. Bes fıllık Plan dönemi sonunda har ne kadar hedef 11 kg./ 
kisi olarak öngörülmüş isede gerçekte yasanan olaylar ve ekonomik sorunların 
tabii bir gereği olarak bu değer halen 5.6 kg. seviyesinde seyretmektedir. 

Bu durum Beşinci Plan dönemi tüketim tahminlerinin gerçekçi bir 
şekilde yapılması gereğini ortaya koymaktadır. 

1977-1982 yılları arasındaki dönemde plastik mamuller tüketimin¬ 
de düşmeler olduğu gözlenmekte ve özellikle 1978-1979 döneminde bu düşme gide¬ 
rek hızlanmıştır. 

Sektörde özellikle, 

- AYPE, Enjeksiyon, ambalajlık film, 

- PS, levha ve enjeksiyon ürünleri, 

- P V C, yer karosu, pasta, profil, 

- P P, çuval, film elyaf 

- YYPE, çuval, sisinse 

alanlarında önemli tüketim düşmeleri meydana gelmiştir. 

Zira bu dönemde satmalına gücünün düsmesi plastik fiatlarımn 
artması, talebi tabii malzemelere kaydırmış ve ayrıca en önemlisi, bu dönem¬ 
de hurda işleme teknolojisi gelişmiştir. Standart hammaddenin fiatının yük¬ 
sekliği, üreticiyi ve tüketiciyi bu alana sevk etmiştir. 

Tarmoplastik ürünlerin ısı altında tekrar sekillenebilme özel¬ 
likleri hurda islemesinin yaygınlaşmasına yol açmıştır. Diğer taraftan üreti¬ 
min belli bir seviyede tutulması ve ihracat teşvikleri ile beraber ihracatta- 
da gel içmeler olmuştur, özellikle sert plastik boru, profil ve mutfak esyası 
ihracatı artmıştır. PS-Levha, PVC yer karosu, PVC Profil'in tüketimlerindeki 
gerileme, inşaat, dayanıklı tüketim mallarında meydana gelen talep düşüklüğün¬ 
den kaynaklanmıştır. 

Gerek ambalaj gerekse enjeksiyon mamullerine olan talebin düşme¬ 
si is® tabii malzemelerin ikame durumlarından ortaya çıkmıştır. Ayrıca, en¬ 
jeksiyon alanında melamin, formaldehid ve diğer teknik plastikler geniş öl¬ 
çüde kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum daha önce Türkiye'de plastik madde¬ 
ler üretimi bölümünde belirtilmiş idi. 
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Yukarıda özetlenen menfi gelişmelere rağmen 1981, 1982 tüketim 
verileri incelendiğinde sektörün belli alanlarda canlılık kazandığı gözlen¬ 
mektedir. özellikle ihracatın gelişmesi ile ve geçen dönemlerin savurgan po¬ 
litikalarının kötü etkileri ile sektörler daha çok bilinçlenmeye başlamışlar 
ve geleneksel üretim alanlarının dışına çıkmaya yeni arayışlar içine girmeye 
başlamışlardır, 

önümüzdeki dönemlerde, geleneksel plastik mamullerin yamsıra 
teknik plastiklerde gelişme olacağı kesindir. 

Sektörün buraya kadar incelenen ürünlerinin 1982 yılı fabrika 
satış fiatları 

ADPE örtü, torba, hortum 270 TL/Kg. 
ADPE Am.Fİ im torba 270 TL/Kg. 
ADPE Enjeksiyon (leğen) 300 TL/Kg. 
ADPE Şişirme (5 kg. bidon) 400 TL/Kg. 
ADPE Kablo, Diğer -

YOPE Çuval, Monof. 700 T /Kg. 
YDPE Enjeksiyon (leğen) 325 ' /Kg. 
YDPE Şişi,ine (5 kg. bidon) 450 'Kg. 
YDPE Boru {10 atü kangal) 35 T ./Kg. 

PVC Ri.jid En.Şiş.Lev ha 510 TL/Kg. 
PVC Rîjid Boru prof,(10 atü) 340 TL/Kg. 
PVC Flex.Enj.Ex. (Ayakkabı tabam) 90 TL/Ka. 
PVC Yer karosu (1.6 nm kalınlık) 101 TL/Kg, 
PVC Sun1 i deri 560 TL/Kg. 
PVC Kablo (4 NYA) 670 TL/Kg. 

PS Kopuk 500 TL/Kg. 
PS Vakıan 480 TL/Kg. 
P3 Kristal mutfak eşyası(Kavanoz) 500 TL/Kg, 

pp Çuval!ık-Menofî. 400 TL/Kg, 
pp Enjeksiyon (leğen) 450 TL/Kg. 
pp Film (baskısız) 370 TL/Kg, 
pp Elyaf (halı) 670 TL/Ka. 

Plastik ürünlerin yurt dışında tüketim durumları dikkate alındı¬ 
ğında Avrupa ülkelerinde bu değerin kişi başına 40-50 kg.'a ulaştığı gözlen¬ 
mektedir. Oysa ülkemizde bu değer halen 4-5 kg. seviyesindedir. Türkiye’de 
geleneksel plastik ürünler henüz tabii malzemelerin yerini almamıştır. 8u ne¬ 
denle sektörün bilinçli bir şekilde kendisine dahilde yeni tüketim alanları 
bulması' ve bu amaçla üretici ve yatırımcı kuruluşlarla işbirliği içinde çalış¬ 
ması gerekmektedir. Plastiğin yerleştirilmesi için Teknik Pazarlamanın yapıl¬ 
ması şarttır. 
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Belirli sektörlerde kapasite kullanımları aşağıda verilmiştir. 

Birim î 

Sert Plastik Boru Sektörü 

1978 1979 1980 1981 1982 

61 60 51 70 71 

Kaplama 7 10 12 15 30 

Kablo 31 31 37 44 

Branda-Torba 50 25 40 45 50 

Suni Deri 40-45 20 20 

Plastik sektöründe 1977-1982 döneminde yatırımları teşvik edilen 
firmalar üzerinde yapılan çalışma yıllar itibariyle yatırım alanlarının değiş¬ 
kenliğini göstermektedir. 

Buna göre : t 
TABLO : 51 

YATIRIMI TEŞVİK EDİLEN SEKTÖRLER 

Yıllar Toplam Ya¬ 
tırım 
1000TL. 

Döviz Gere¬ 
ği 
1000 $ 

Oretaceği Mal ve 
hizmetler 

Teşvik Gören 
Firma sayısı 

ihracat Ta¬ 
ahhüdü 
10002 

1977 155.028 31.802 Plastik Boru , 
ADPE, PP, Torba 
PP, elyaf 

5 - Yeni ya¬ 
tırıra 

-

1978 524.091 11.308 PP,Çuval, Plas¬ 
tik Boru PS Kö¬ 
pük PE ambalaj 
PVC sise, PP 
bez 

13 
(3)adet ye¬ 
nileme 

1979 1678.784 22.794 PP Çuval, PE 
torba, PVC Boru 
Plastik tüp 

(4) adet 
yenileme 

4.000 

1980 479.900 6.322 Plastik sise, 
rejenere isle¬ 
me tesisi, PE-
torba 

7 
(2) adet ye¬ 
nileme 
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1981 1203.900 5.992 PP,Çuval, Kanavi- 
viçe, Plastik 
hurda kompound, 
PS Levha ve üç 
katlı extruzyon 

5 

(2) adet 
yen 11 eme 

7.500 

1982 

1 . 

7260.350 24.4255 
18.25ÛDM 

Plastik sise PP, 
elyaf, boru, PP, 
çuval, mutfak eş¬ 
yası 

15 
(7) adet 
yen i 1 eme 

21.750 

Tablonun tetkikinden de görülebileceği gibi ihracat teşvikleri 
ile beraber 1981, 1982 yıllarında ihracata yönelik tesisler ve yeni tüketim 
alanlarına hitap eden sektörler kurulmaya veya yenileme yatırımlarına girme¬ 
ye başlamışlardır. 

4. 015 TİCARET DURUMU : 

4.1. İthalat: 

4.1.1. Örün İthalatı : 

Sektörün ürettiöi malların ithalatı miktar ve deder olarak 
Tablo 52'de verilmiştir. 1977 ve 1982 dönemini kapsayan ve DİE kaynaklarından 
yararîanılarak derlenmiş ithalat istatistiklerinden de görüleceği Ü2ere, ülke¬ 
mize ithal edilen plastik isleme sektörü ürünleri dikkate alınmayacak ölçüde 
azdır. 

Bu arada alt sektörden gelen bilgiler ve temenniler bölü¬ 
münde özellikle Kıbrıs'tan yapılan ithalatın ülkede teşekkül eden pazar orta¬ 
mım alt üst ettiğinden yakımlmakta ve Kibrisin gümrüksüz hammadde ithal ede¬ 
bilme imkanının Kıbrıs'ta bu seklide imal edilerek yurda sokulan malların fi- 
atlarmdaki düşük seviye yüzünden rekabet sansımn kalktığı belirtilmektedir. 
Konunun ilgili mercilerce dikkatle izlenmesi ve bu ithalatın durdurulması te¬ 
menni edilmektedir. Z1ra bilindiği gibi Olkeraizde, geleneksel plastikler ala¬ 
nında büyük atıl kapasiteler esasen mevcuttur. 

4.1.2. Yan Orünler İthalatı : 

Raoorun Oretira Teknolojisi katkı maddeleri bölümünde zik¬ 
redilen kompaund ve masterbatchler (konsantre) sektörün yan ürünleri olarak 
dikkate alınabilecektir. Gerek gelişen teknolojinin, bazı istisnalar dışında 
yan ürün (Kompaund) kullanımım gereksiz kılması gerekse Kompaund ve Master- 
batchlerin sektörde üretilebilmesi, yan ürün ithalatım gereksiz kılmakta¬ 
dır. Nitekim Kablo Sanayiinin cok hassas hazırlama ve formüllendirmeye daya¬ 
nan bazı tür kompaund ihtiyacı dışında ülkemizde yan ürün ithalatı yapılma- 
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ÜRÜN 

Gümrük 
Tarife 
Ist.P. 

19 7 7 19 7 8 19 7 9 

Miktar 
Kg. 

TL. i Miktar 
Kg. 

TL. i Miktar 
Kg. 

TL. » 

Kire veya müstatil¬ 
den gayri şekilde 
kesllmis, levha, 
yaprak, tüp, çubuk 
profil vs. 

39.07.10 727.698 36.000,698 2.125.439 17.578 1.069.995 43.080 34.996 3.599.759 100.251 

Mutfak ve sofra 
esyası 

39.07.20 351 51.507 2.920 73 12.267 496 - - -

Plastik Boru Tefer¬ 
ruatı 39.07.31 1.297 286.493 16.415 2.610 301.230 11.891 30.849 6.007.370 228.676 

Diğerleri 39.07.39 331.813 47.427.952 2.612.675 255.900 51.481.953 2.061.000 242.610 50.487.888 1.312.746 

OrgUler ve örülme- 
ye elverişli mamul 
benzeri eşya 

46.01 - - - - - - - - -

Tabanı ve yüzü ka¬ 
uçuk ve sun'i 
plastik maddeden 
ayakkabılar 

64.01 - - - - - - - - -

Plastikten mamul 
saç tarakları, 
süs tokaları ve 
benzeri eşya 

98.12.10 - - - - - - - - -

Delikli ve ayarlı 
düğmeler 98.01.10 1.064 114.795 6.431 38.416 1.515.191 65.279 4.862 275.300 10.786 



UÖLJ : 52 PLASTİK SEKTöRO ORUN İTHALATI DEŞERLER! VE MİKTARLARI 

0 R 0 N 

Gümrük 
Tarife 
ist.P. 

19 7 3 1 9 7 S 1 9 7 9 . 

Miktar 
Kg. 

TL- t Miktar 
Kg. 

TL. I Miktar 
Kg. 

TL. i 

Düğme Taslakları 
ve düğme fonu 98,01.40 - - - - - - - - -

iıola edici par¬ 
çalar 85.26.90 44.313 3.601.937 199.246 130.243 10.093.020 416.568 53.908 17.152.428 402.883 

Sair Maddelerden 
otunnaya ssahsus 
mobilyalar ve ak¬ 
şamı 

94.01.30 100 14.050 787 17 1.600 72 1.870 5.444.037 113.264 

Sair Maddelerden 
diğer mooilyalar 
ve aksası 

94.03.30 234 6.925 391 358.613 65.444.658 2.574.300 15 14.700 307 

TOPLAM - .106.870 87.504.357 4.963.304 803,450 129.919.914 5.172.686 369.110 82.981.482 2.168.913 
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Gümrük 
Tarife 
îst.P. 

1 8 0 19 8 1 1 9 8 2 (6 aylık) 
ÖRÜN Miktar 

Kg, 
TL. 1 Miktar 

Kg. 
TL. $ Miktar 

Kg. 
TL. % 

Kare ve mUstatll-
den gayri şekilde 
kesilmiş levha» 
yaprak tüp, çubuk 
profil vs. 

39.07.10 10.872 7.784.311 109.473 35.749 21.041.011 196.137 5.759 14,240.847 98.680 

Mutfak ve sofra 
eşyası 

39.07.20 1.504 555.611 6.867 944 517.090 4.796 17.581 11.421.791 76.021 

Plastik boru tefer¬ 
ruatı 39.07.31 1.052 531.502 6.900 3.668 28.938.784 225.029 2.514 19.394.172 132.493 

Diğerleri 39.07.39 243.652 144.957.776 1.815.145 433.735 320.207.863 2.842.666 1.601.654 746.888.376 4.914.648 

örgüler ve örülme¬ 
ye elverişli mad¬ 
delerden mamul 
benzeri eşya 

46.01 - - - 9 2.100 22 - - -

Tabam ve yüzü ka¬ 
uçuk ve sun'i 
plastik maddeden 
ayakkabılar 

64.01 - - - 239 476*296 4.105 141 372.870 2.598 

Plastikten mamul 
sac taraklan, 
süs tokaları ve 
benzeri eşya 

98.12.10 - - - - - - - - -

Delikli ve ayarlı 
düğme 98.01.10 259 983.721 10,965 2.468 3.064.497 25.658 1.111 10.121.588 64.404 
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Ü R 0 N 
GUmrUk 
Tarife 
Ist.P. 

19 8 0 19 8 1 1 9 8 2 (6 aylık) 

Miktar 
Kg. 

TL. % Miktar 
Kg. 

TL. t Miktar 
Kg. 

TL. t 

Düğme taslakları ve 
düğma fonu 98.01.40 - - - - - - 230 582.000 3.907 

İzole Edici parça¬ 
lar 85.26.90 90.412 36.564.332 454.977 162.074 94.996.279 761.242 16.393 19.483.755 129.133 

Sair maddelerden o-
turmaya mahsus mo¬ 
bilyalar ve akşamı 

94.01.30 1.850 8.722.810 106.897 4.378 2.761.162 22.380 - - -

Sair maddelerden di¬ 
ğer mobilyalar ve 
akşamı 

94.03.30 188 128.697 1.535 120 94.972 770 1.906 3.499.280 25.697 

TOPLAM - 349.789 200.228.760 2.512.759 643.384 472.100.054 4.082.805 1.647.289 826.004.679 5.447.561 
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saktadır. Cok önemsiz miktarları kapsayan kompaund ithalatı Ha* Madde İthala¬ 
tı miktar ve değerleri arasına katılmıştır. 

4.1.3. Hammadde İthal afi : 

Sektörün hammadde ihtiyacından yerli üretimle karşılanan 
miktarlar dışında kalan kısmı ithalat yoluyla sağlanmaktadır. Tablo 53 de 
1977-1982 döneminde gerçekleştirilen plastik hammaddeler ithalatı miktar ve 
değer olarak verilmiştir. 

Petkim tarafından uygulanan satıs fiatları ortalaması Tab¬ 
lo 54'de verilmiştir. 

Oıs piyasa ihraç fiatları ürün türleri itibariyle «sağıda 
gösterilmiştir. 

TABLO : 55 

PETR0K1MYASAL ORONLER FİATLARI (Birim Ü/Ton) 

Yıllar | AYPE YYPE 
—   

p S P P PVC 

1977 j 477 520-550 j 520-530 I 480-600 420 

1973 | 442 520-550 600-660 750-800 450 

| 1979 ! 1135 1250-1300 1150-1250 j 930-960 350 

1980 1. 970 900-950 j 1050-1080 j 800-900 680 

1981 | 800 920-950 I 935-980 j 710-800 430 

1982 610 750-780 j 830-880 j 770-850 470 

Plastik hammaddelerin Tekelden İthal edilme yetkisini Pet¬ 
kim Petrokimya A.S.'ne veren 7/7020 ve 7)7203 sayılı Ekonomik İstikrar ted¬ 
birlerini kapsayan kararnamelerin 1379 yi 1n sonunda iptali ve 1980-1981 yılla¬ 
rı "îthal Rejimi Kararları'* ile Sanayicilerin kendi ithalatlarının kendilerin¬ 
ce de yapılabilmesi olanağı yaratılmıştır. Bu dönemde, ithalatın tek el yeri¬ 
ne değişik gruplarca yapılması spekülatif ihraç fiatları yaratmış, ithal edi¬ 
len hammadde kalitesinde düşmeler gözlenmiştir. Su arada standart dışı plas¬ 
tikler dahi ülkeye girmiştir. İthalatın uzun vadeli bir program içinde ve 
mümkün olduğu kadar tek elden devam etmesi ülke çıkarları açısından temenni 
edilmektedir. Ancak Petkim Petrokimya A.Ş.'nln Aliağa'da kurmakta olduğu Pet¬ 
rokimya Tesisinin faaliyete geçmesi 11e ithalat sorunları kendiliğinden orta¬ 
dan kalkacak ve yerli ürünler , mamuller üretilecektir. 



TABLO : 53 PLASTİK ÜRÜNLERİN TÜRKİYE İTHALATI * ' 
Miktar :Ton 

   ı      Deqer : CİF (1000 TL) 
ÜRÜNLER 19 7 7 19 7 8 19 7 9 19 8 0 19 8 1 19 8 2 

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Defler Miktar Değer 

POLİETİLEN 85.594 1.020.867 37.746 569.280 21.575 728.370 30.619 1.673.130 48.160 1.815.830 4.755x 605.132 

P0L1V1N1LKLÛR0R 37.723 413.062 23.494 322.366 16.922 541.904 14.058 i.050.746 29.374 2.329.705 2.482x 234.349 

POLIPROPİLEN 17.345 190.612 11.885 193.142 10.828 353.474 19.335 1,489.404 22.164 2,016,483 2,535X 392.177 

P0LİST1REN 10.480 139.336 4.586 99.789 5.89C 154.607 2.210 222.582 3.038 434.757 1.043x 191.034 

FENAPLAŞT 1.654 34.322 855 33.710 806 51.077 936 106.499 1.371 358.558 777 250.212x> 

AMINOPLAST 5.724 71.307 5.024 108.571 3.452 93.460 3.991 268.028 5.684 820.521 1.781 384.353X) 

ALK1T REÇİNE 1.136 26.871 376 17.917 319 31.755 307 71.934 942 230.222 453 152.958X! 

DOYMAMIŞ POLIESTER 15 47E 11 173 - - 68 4.106 277 48.793 167 31.43010 

SİLİ KONUR 541 31.92E 480 47.304 474 75,199 324 104.603 395 206.806 234 148.852X! 

P0L1V1N1USETAT 89 1.653 35 1.502 3C* 19.355 425 56.120 63 15.194 124 21.809X) 

P0L1AKRIL1K VE 
P0L1METAKR1L1K 650 14.912 525 15,250 426 21.234 1.037 114.425 1.315 218.975 237 73,010X) 

xx 6 Aylık Değerlerdir 
x 3 »ylık değerlerdir 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü 



TABLO : 54 . 
PETK1M SATIŞ FÎATLARI (1977-1982 Yıllık Ortalaması) 

Peşin Vergili (TL/Ton) 

Malın Cinsi 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

A D P E 
19.000 31.000 96.000 229.740 212.000 227.000 Pol 1mer G03-5 120-2 

Homojen F2-12 21.000 35.000 104.000 246.000 212.000 227.000 

“ Kab.K02-14 21.000 37.500 127.800 262.600 248.500 246.000 

Kompound KG-03 29.000 52.000 162.000 390.000 369.000 365.900 

" KK-02-904 29.000 45.000 136.000 279.000 264.000 261.750 

“ KF2-100 30.000 50.000 141.000 394.000 373.500 370.000 

“ KG 7-105 27.000 40.000 127.000 306.000 289.500 287.200 

Y D P E 
20.500 33.000 108.000 229.000 217.000 210.000 Şişirme 

Enjeksiyon 20.000 32.000 108.000 229.000 217.000 -

Soruluk 23.500 48.000 Ü7.000 262.000 248.000 239.500 

Monofi laman 22.000 44,000 126.000 254.000 240.500 -

Film 24.000 45.000 126.000 262.000 248.000 -

P V C 

19.000 31.000 70.000 155.500 151.000 165.600 Süspansiyon 

Emülsiyon 24.000 45.000 109.000 213.000 202.000 236.500 

Emülsiyon E22/59 22.000 44.000 109.000 213.000 - -

Kopol.imer 22.000 37.500 94.000 201.000 191.000 201.750 

Kompound KIE 406 29.000 46.000 116.000 234,000 227.500 244.500 

PE 98 44.000 56.000 140.000 283.500 267.500 295.000 

" RE-800-802 30.000 47.500 119.000 ,242.000 227.300 250.800 

“ RE-932 30.000 47.500 119.000 242.000 Öret.yok -

" SE-9 34.000 51.000 134.800 259.000 244.000 269.700 
" SE-30 30.000 51.000 • 127.300 259.000 Öret.yok -

" SF-1-2 33.900 53.000 134.000 272.000 256.500 283.000 

“AI-139/301/434 31.000 ■ 47.000 115.000 234.900 221.500 244.400 

" MP 27.000 51.000 ' 154.000 238.000 225.000 248.400 
“ PE-301 33.000 52.000 131.000 266.000 251 .500 277.800 

POLÎSTÎREN 
20.500 32.000 91.000 229.000 215.000 265.000 Kristal 

Antisok (Normal) 23.000 36.000 96.000 246.000 230.000 278.000 

Antişok (Renkli) 23.000 44.000 - - - -

Köpük 24.000 38.000 127.000 295.000 276.800 -

P0LÎPK0PİLEN 

19.000 28.000 78.000 196.000 186.000 181.700 Enjeksiyon 
Film 23.000 39.000 125.000 229.000 219.000 217.000 

Şerit!ik 20.000 36.000 121.000 221.000 212.900 209.500 

Çuval-Halat-Elyaf 20.000 27.000 82.000 180.000 172.000 169.000 
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4.2. İhracat : 

1977-1932 döneminde gerçekleştirilen plastik ürünler ihracatı, 
ÜÎE istatistiklerinden yararlanılarak hazırlanmış ve Tablo 56'da verilmiş¬ 
tir. 

Tablolardan da görülebileceği gibi İhracatı Teşvik Kararlarına 
paralel olarak 1980-1982 yılları arasında ihracatta büyük bir artış gözlen¬ 
mektedir. 

Plastik ürün ihracatında getirilen teşvikler bu sektör yatırımla¬ 
rının özendirilmesi ve ihracat şartına ballanması, ihracatta vergi iadeleri, 
Orta Doğu ülkelerindeki siyasal krizler ile Petkim Petrokimya A.S. 'nin ih¬ 
raç edilen bazı plastik mamullerin hammaddeleri için özel fı'at uygulama ve ü- 
çer aylık fiat garantisi verme ve ihraç amacıyla dahilden temin edilen plas¬ 
tik hammaddelere sağlanan istihsal vergisi muafiyeti gibi uygulamalar sonu¬ 
cunda görülen bu gelişmenin 1982 yılında da izlendiği belirtilmelidir. 

Petkim Petrokimya A.S.'nin ihraç edilen plastik mamullerindeki 
ham maddeler için dahili piyasa fiatlarına nazaran dahadisük fiat uygulama 
veya fiat garantisi verme yönündeki girişimleri desteklenmeli ve daha etkin 
bir cicime sokulmalıdır. İhracattaki vergi iadeleri her türlü plastik ürün¬ 
lere teşmil edilmeli ve değişen dıs piyasa fiatları devamlı olarak izlenme¬ 
li, oranlar değiştirilmelidir. Bugünkü şartlar içinde çoğu kez, ihraç edile¬ 
cek malın hammaddesinin geçici ithali daha avantajlı bulunmaktadır, ihracat 
formal itelerinin basitleştirilmesi daha geniş bir sanayici kesiminin ihraca¬ 
ta yönelmesine olanak verecektir. Ayrıca, ihraç amacıyla dahilden temin e- 
dilen plastik hammaddelere sağlanan istihsal vergisi muafiyeti de kesinlikle 
sürdürülmelidir. 

5. Stok Durumu 

Sektörde birbirinden çok farklı ürünleri kapsayan çeşitlerin bulun¬ 
ması ve bu dalda faaliyet gösteren sanayicilerin hem sayıca çok hem de serma¬ 
ye teknoloji ve kuruluş bakımından büyük ayrıcalıklar göstermesi mamul stok¬ 
larının tesb i tini mümkün kılmamaktadır. Ancak, bazı sektörlerden alınan bilgi¬ 
lere mamul stokları Tablo 57 de verilmektedir. 

TASLO 57 
MAMUL STOKLARI (Birim Ton) 

Sektör 1978 1979 1980 1981 1982 

Sert Plastik Boru 1200 1000 800 1500 1500 

Branda Torba 1000 2000 2000 2500 2500 
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PLASTİK SEKTÖRÜ 0R0N İHRACAT DEŞER VE MİKTARLARI 
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Gümrük 9 7 7 19 7 8 19 7 9 

0 « 0 N Jarıfesl 
Miktar 

Kg. 
TL. % Miktar 

Kg. 
TL. S Miktar 

Kg. 
TL. > 

Kare veya müstatll- 
den gayri şekilde 
kesilmiş levha, yap¬ 
rak, tUp, çubuk, 
profil vs. 

39.07.10 - - - 13.887 590.740 23.629 89.055 3.835.994 149.573 

Mutfak ve Sofra Eş¬ 
yası 

39.07.20 63.115 4.034.324 222.724 14-7.516 11.223.784 453.772 98.912 9.214.314 344.122 

Plastik Boru Tefer¬ 
ruatı 

39.07.31 1.525.624 33.609.239 1.880.813 889.285 33.908.673 1371.814 593.496 22.592.034 783.351 

Diğerleri 39.07.39 402.601 8.715.738 520.076 166.99! 8.940.390 359.495 103.537 7.471.630 170.945 

örgüler ve örülmeye 
elverişli mamul ben¬ 
zeri eşya 

46.01 - - - 125 133.547 1.341 - - -

Tabanı ve yüzü kau¬ 
çuk ve suni plastik 
maddeden ayakkabı¬ 
lar 

64.01 103. »6J 108.2810 -6.187 - - - - - -

Plastikten mamul saç 
tarakları, süs ta¬ 
rakları ve benzeri 
«sya 

98.12.10 - - - - - - - - -

Delikli ve ayarlı 
düğmeler 98.01.10 - - - - - - - - -



TABLO : 56 
PLASTİK SEKTÖRO ORON İHRACAT DEflER VE MİKTARLARI 
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0 R 0 N 

Gümrük 
Tarifesi 

19 7 7 19 7 8 1 9 7 9 

Miktar 
Kg. 

TL. t Miktar 
Kg. 

TL. * Miktar 
Kg. 

TL. t 

OUğm* taslakları ve 
düğme fonu 

98.01.40 - - - - - - - - -

İzole Ed1c1 Parça¬ 
lar 85.26.90 2*239 224.349 12.971 - - - 26 52.925 1.123 

Sair maddelerden o-
turmaya mahsus mo¬ 
bilyalar ve akşamı 

94.01.30 - - - 6.850 507.335 23.487 - - -

Sair maddelerden di¬ 
ğer mobilya ve akşa¬ 
mı 

94.03.30 - - - 4.177 485.760 19.430 9.850 574.425 22.977 

TOPLAM - 1.993.986 46.691.930 2.642.771 1.208.8JE 59.690.289 2.281.968 894.876 43.741.322 1.472.097 
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PLASTİK SEKTÖRÜ ORON İHRACAT DEĞER VE MİKTARLARI 
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0 R 0 N 
Gümrük 
Tarifesi 

13 8 0 19 8 1 1 9 8 2 {6 aylık) 

Miktar 
Kg. 

TL. 1 Miktar 
Kg. 

TL. % Miktar 
Kg. 

TL. S 

Kare veya miistatil-
den gayri şekilde 
kesilmiş levha, yap¬ 
rak, tüp, çubuk, 
profil vs. 

33.07.10 4.235 3.805.642 43.270 18.258 145.635.953 1.223.100 36.777 13.401.727 87.989 

Mutfak ve Sofra Eş¬ 
yası 

39.07,20 446.739 145.885.382 1.926.218 4.783.908 1.527.115.172 13.551.830 886.018 395.365.654 2,786.359 

Plastik Boru Tefer¬ 
ruatı 39.07.31 2.088.265 142.733.327 1.792.076 9.000.247 i.333.465.117 11.385.091 3.074.461 516.207.454 3.564.741 

Diğerleri 39.07.39 510.654 32.034.697 397.955 5.555.428 i.652.195.364 13.918.890 4.438.519 1.178.283.822 8.193.962 

Örgüler ve örülmeye 
elverişli mamul ben¬ 
zeri eşya 

46.01 - - - 11.975 607.077 5.124 - - -

Tabanı ve yüzü kau¬ 
çuk ve suni plastik 
maddeden ayakkabı¬ 
lar 

64.01 - - - 525 415.128 3.202 595 586.106 4.017 

^lastikten mamul saç 
tarakları, süs ta¬ 
rakları ve benzeri 
eşya 

98.12.10 - - - 580 599.103 4.881 587 2.251.766 14.432 

Delikli ve ayarlı 
düğmeler 

98.01.10 5.035 6.130.026 71.498 88,580 263.615.480 2.441.998 1.089 918.971 6.374 



TABLO : 56 
PLASTİK SEKTÖRÜ ORON İHRACAT DEflER VE MİKTARLARI - 257 -

Gümrük 
1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 -X >» <W U3 CM 00 

Ü fi 0 N Tarifesi 
Miktar 

Kg. 
TL. i Miktar 

Kg. 
TL. % Miktar 

Kg. 
TL. f 

Düğme taslakları ve 
düğme fonu 98.01.40 - - - - - - - - -

i izole Edici Parça- 
1 85.26.90 3.038 306.035 3.684 16.515 5.264.257 41.189 27 67.685 465 

Sair maddelerden o-
turmaya mahsus mo¬ 
bilyalar ve akşamı 

94.01.30 - - - 72.245 21.318.483 187.478 16.Ş05 4.445.767 28.654 

Sair maddelerden di¬ 
ğer mobilya ve akşa¬ 
mı 

94.03.30 330 48.947 627 229.260 90.174.989 707.248 14.200 3.831.805 24.854 

TOPLAM - 3.058.296 330.994.056 4.235.328 19777.521 5.040.406.123 43.469.971 8.528.778 2.115.360.757 14.711.847 
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Alt sektörlerden alınan bilgilere göre mamul stokları minimum seviye
de tutulmaya çalışılmaktadır, 

Kabflo sektöründe, hammaddelerde 1-3 aylık, mamul maddelerde 1-4 hafta
lık stoklar tutulmaktadır, 

Petkiıs Petrokimya Â.Ş.'nin hammadde ithalatı 11e görevlendirildiği dö
nemlerde bu kurulusun ithalata paralel olarak sanayiin ihtiyacı olan plastik 
hammaddelerinin takriben iki aylık talebine es miktarda asgari stok yapma stra
tejisi bulunmakta idi. Ancak İthalatın sektörce‘de yapılması İle sektörlerin 
hamnadde stoklarında bir düzensizlik izlenmiştir. Ancak öiiyük oranda ithalat 
yapabilen finansman kaynağı bulunan sektörler {örneğin : plastik boru sektörü 
1982 de 2000 ton plastik hammadde stokuna erişmiştir) üretimi aksatmamak için 
programlı ithalat ve stoklana yapabilmekte, buna karşın küçük kapasiteli fir
malar ithalattaki gecikmeler ve finansman zorlukları ile zaman zaman hammad-
desiz kalabi1«ektedirler. 

Aşağıdaki Tabloda Petkim Petroklmya 1S81-1982 yılları hammadde stok
ları verilmektedir. 

TABLO : 58 

PETKÎM HAMMADDE STOKLARI 
(ton) 

Maddeler Y ı 1 1 a r 

19 8 1 1 S 8 2 

A 1 P £ 9024 1328 

Y Y P E 622 R 

P V C 2800 8461 

P S 4762 4888 

P P 1252 3 

6. Yurt tçi Talebi 

Seçmiş yılların stok değişimleri bilinemediğinden yurt 1ç1 plastik 
ürünler talebi Tablo 59-60'da verilen üreti» ile Tablo 52-56!da verilen itha
lat ve ihracat miktarlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 



TABLO : 59 
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PLASTİK İŞLEME SEKTÖRÜ YURT İÇİ ÜRETİM 
(ton) 

YILLAR Y Y P E A Y P E P P P V C P S TOPLAM 

1977 26.500 104.160 18.130 137.680 25.600 295.070 

1978 9.180 61.100 15.410 119.485 15.500 220.675 

1979 6.485 40.610 11.860 64.540 19.300 142.795 

1980 10.150 65.950 12.520 75.175 13.600 177.395 

1981 15.760 72.395 24.490 115.855 17.300 245.800 

1982 16.965 78.350 27.170 123.620 16.100 262.205 
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TABLO : 60 
PLASTİK İSLEME SEXTORO YURT İÇİ TALEBİ 

Birim Ton 

YILLAR Üretim İthalat I hr a c a t Talep 

1977 295.070 1.107 1.994 294.183 

1978 220.675 803 11 221.467 

1979 142.795 369 895 142.269 

1980 177.395 350 3.058 174.687 

1981 245.800 643 19.778 226.665 

1982X 262.205 2.500 20.000 244.705 

x : Tahminidir. 
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7. Fiat Dununu: 

Sektörün, 

- Bakır ve Aliminyumdan etkilenen-Kablolar 

- Bez, Plastifiyandan etkilenen -Sun‘1 deri 
Yer muşambaları 

- Plastifiyandan etkilenen -PVC flex enjeksiyon 
PVC flex extnizyon 

ürünleri dışında kalan diğer mamullerin flatlarının etkinlik sırasına göre 
plastik hammadde fiatları, isçilik ücreti, enerji ve amortismanlar bedelle¬ 
rinin fonksiyonunda olduğu söylenebilecektir. 

Plastik ürünlerin ana mal grupları itibariyle 1982 yılı fiatları 
Tablo 61'de verilmektedir. Görüleceği gibi plastik ürünlerin nihai tüketici¬ 
ye intikal fiatı ile bunların fabrika fiatları arasında takriben % 25 fark 
bulunmaktadır. Bunun İ 11 i toptancı karı olarak teşekkül etmektedir. 

Plastik ürünlerin daha önceki yıllara ait fiatlarımn sağlıklı bir 
biçimde tesbiti mümkün olamadığından raporumuza dahil edilmemiştir. 

Bununla beraber Tablo 61 de verilen yıllar itibariyle plastik ham¬ 
maddeleri fiatları esas alınmak ve yukarıda belirtilen plastik ürün türlerin¬ 
deki etken unsurlar da gözönünde tutulmak suretiyle geçmiş yıllardaki mamul 
ürün fiatları saptanabilecektir. 

Sektördeki mevcut rekabet ortamında üretici kar oranlarının düsüs 
gösterdiği genel bir kam olarak ifade edilebilecektir. 

TABLO : 61 

QR0N FÎATLAR1 TL/Kg. 

Örün Türü Fab.Satış Toptancı Tüketici 

ADPE-örtü, torba, kutu 270 280 300 
Amb.Film, torba 270 280 300 
Enjeksiyon (leğen) 300 330 360 

Şişirme 15 kg.lık bidon) 400 - — 

Kablo vb. 550 - -

YDPE-Çuval monof. 700 805 930 
Enjeksiyon (leğen) 325 360 395 

Şişirme (5 kg. bidon) 450 - -

Boru (10 Atü Kangal boru) 250 39 43 



- 262 -

Örün Tiirü Fab.Satış Toptancı Tüketici 

PVC-R1jid Enj.Sise. Levha 510 560 620 

Rijid boru, prof1l{l0 Atü) 340 375 415 

Flex Enj.Ext.(Ayakkabı tabanı) 90 - -

Yer karosu (1.6 mm kalınlık) 101 110 121 
Suni deri 560 585 610 
Kablo (4 NYA) 670 - -

P S-Köpük 500 500 580 
Vakıan ürünleri 480 - -

Kristal Enj.(Kavanoz) 500 600 720 

P P-Çuval-Monof. 400 450 500 

Enjeksiyon (leğen) 450 540 650 
lAmbalajlık film(baskısız) 370 380 400 
jElyaf (Halı) 400 -

8. İstihdam Durumu : 

Raporda incelenmiş bulunan 2242 adet firmanın personel durumu ve 
aylık ücretleri aşağıda verilmektedir. 

TABLO : 62 

2242 ADET FİRMANIN İSTİHDAM DURUMU VE ÜCRETLER 

1$ Gücü Personel Sayısı Aylık Ocret BrUt 
TL. 

1) İdari ve Teknik Elemanlar 
a) Mühendis 7973 70.000-100.000 

b) İdari Personel 9845 50.000-125.000 

2) Teknisyenler 1682 40.000 

3) U s t a 4788 30.000 

4) lsçi-çırak 46807 20.000 

TOPLAM 71045 
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Sektörde yetişmiş eleman bulmada karşılaşılan güçlükler herkes ta¬ 
rafından görüşbirliği edilen bir şikayet konusudur. Çözüm Devletin öğretim ku¬ 
rmalarından ve Petkinı Petrokimya A.Ş.'nln yetiştirme ve geliştirme konusunda 
teknik hizmet yapmasında aranmaktadır. 

9. Hevcut Durum ve Tıkanıklıklar : 

Sektörün üretim ve ihracat açısından büyümesini kısıtlayan raporu¬ 
muzun çeşitli bölümlerinde yer almış tıkanıklıklar aşağıda maddeler halinde dö¬ 
külmüştür. 

- İstihsal Vergisi: Hammaddeye uygulanan 125 istihsal vergisi ora¬ 
nı diğer geleneksel mallar ile kıyaslanamayacak kadar yüksek uygulanmakta ve 
bu görünümü ile günlük hayatımızda çok biiyük yer işgal eden plastikler» lüks 
ssya sınıfına alınmış telakki edilmektedir. 

- Plastiklerin gıda maddeleri ambalajında kullanılmalarını esasa 
bağlayacak olan Gıda Haddeleri Tüzüğü çıkartılma]ıdır. 

- Alt yapı hizmetleri öncelikle sektör açısından en önemli sorun 
haline gelmiş enerji kesilmeleri va kısıtlamaları olmak üzere haberleşme ve 
ulaşımda karşılaşılan dar boğazlara çözüra bulunmalıdır. Plastik isleyen sana¬ 
yicilerin modem bir yerleşim içinde toplanmalarım sağlayacak sanayi sitele¬ 
ri kurulmalıdır. 

- İhracatı teşvik maksadıyla tasbit edilen vergi iadesi hadleri» 
bütün ürünleri kapsayacak şekilde genişletilmeli ve iç ve dış pazarlar hammad¬ 
de ve maaıuî madde fiatlan devamlı takip edilerek gerekli düzeltseler yapılma¬ 
lıdır. 

- Orun standartlan ülke gerçeklerine ters düşmeyecek şekilde tes- 
bit edilmeli, mevcut standartlar ise bu görüşle seviye edilmelidir. Ayrıca 
standartların kontrolü sağlanmalıdır. 

- Kredi temininde özellikle küçük ve orta.büyüklükte kapasiteye 
sahip sanayicilerin karşılaştıkları darboğazlar çözümlenmeli, Ticari Bankala¬ 
rın çok kısa vadeli ticari krediler yerine, sanayi kredileri vermesini sağla¬ 
yacak tedbirler getiri İme!idir, 

- Gümrüksüz ithalat yapan Kıbrıs'ın ülkeye mamul mal ihracatı ön¬ 
lenmelidir. 

- Plastiklerin geniş tüketim sahalarına girmesini sağlamak için 
gerekli teknik pazarlama çalışmaları yapılmalıdır. 

- Kanalizasyon, PTT kablo işlerinde kapalı devre sulama, zirai su¬ 
lama kablo ve sera yatırımlarında mamullere teşvikler uygulanmalıdır. Yatırım¬ 
larda bazı malzemelerde olduğu gibi gerekli vergi muafiyetleri alınmalıdır. 

- Yeni teknolojilerin uygulanması» üründe kalite geliştirilmesi, 
verimli çalışma tin teknisyen eğitimine ağırlık verilmeli, dış ülkelerde li¬ 
sans seklinde teknik bilgi transferini kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmalıdır. 

- Ucuz krediler temin edilmelidir. 

- İhracatta ihtisaslasmıs kurumlar Devletin önderliğinde kurulma¬ 
lıdır. 
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- özellikle gıda ambalajında kullanılan malzemelerin standartla¬ 
rına ve sıhhi şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

- Yatırımların hızlanması için makina ithal ve tevsilm'n serbest 
bırakılması ve teşviklerden yararlandırılması. 

10. Diğer Memleketlerde Durum ve İrdelenmesi : 

10.1. Dünya Durumu 

10.2. Satı Avrupa ülkeleri 

10.3. A.B.D. 

10.4. Kanada 

10.5. Japonya 
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w.ı iCkta puromu 

DÜRTA *.ASTİK ÜRETİMİ ı ( 000 TC*) 
(1980) 

Tabloı 63 

Kajm! Europea" Plaaiıics Hava 3/1962 Sı6 
3. Avrupa 20 897 
D. Avrupa 7 289 
Japonya 7 $18 
Diğer Asya ülkeleri 2 $60 
Afrika 880 

Amerika (üSA) 16 079 
Diğer Amerika ülkeleri 2 996 
Avustralya 722 
TOPLAM $8 941 

DÜHYA'DA ÜLKELÎRE GÖRE KİŞİ BAŞISA PLASTİK TÜKETİMİ t (kg) 1980 yılı için. 

Tabloı 64 

Xaynj European Plastios Hews 3/82 S16 
üUOŞyjB KO 
Finlandiya 123 
İsveç 106.4 
'.iorveç 99.2 
Danimarka 97-2 

Batı Almanya 73.1 

Avusturya 71.4 
Amerika 6$. 7 
Japonya $8.8 
Kanada 55-9 
İngiltere $1.0 
Fransa $0.0 
Avustralya 49.6 
Belçika 48.2 
İtalya ’ 45.1 
Doğu Almanya 44.4 
Çekoslavakya 42.$ 
İsviçre 39.1 
İrlanda 3$.$ 
Hollanda 34-5 
Yunanistan 32.2 
İspanya 31.9 
Macaristan 27.7 
Romanya 24.2 

Bulgaristan 21.8 

Venezüella 21.3 

x 1979 rakamları kx LSksesnbarg dahil 
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GELiacgrs ous OusLatır: TSRrfOPLASTiK Jh: 

Kaynı OTU» Raporları 22-26/6/81 Sı 3 
Tabloı65 

-1215-

aaelzaat» 1975-84 

J222. -19S4 (siİyon tor. 

Afrika - - 0.04 

Kuzey Afrika - 0.11 0.65 
Batı A3ya - 0.90 0.95 
Asya 0.61 1.83 3.92 

'Çin 0.37 O.85 1.40 
Latin A"2İKA 0.90 1.36 3.61 

TOPLA» 1.88 4.74 10.57 

CELİ5ÎÖKT5 OLâB OUGXatlE TSE3TO PLASTİKLERE OT,AK TALK? ARTTSTt < senelik 

Kaynı GîIBO Raporları 

Tables 66 1975-79 1979-84 1934-90 
5 Terms plastik 
(PTC»PP,PStÂTPS,TT?S) 19.5 11*7 11.1 

GELİSK3KTE OLAS OlXELSUJS TîSKOPLASTtK TALESİt 

Kayna Onido Baporlan 22-26/6/31 Sı 15 
Tablet 67 

ülkeler 22ZL 1979 1984 1990 f milyon ton) 

Afrika 0,10 0,15 0.3C 0.60 
Knzay Afrika 0,19 0.26 0.40 0.80 
Batı Asya 0.35 0,48 S.90 1.80 
Asya 1.20 2.85 5.00 10.00. 
Çin 0.34 0.80 1.40 2.80 
Latin tesrii» 1.10 2.20 . 3.70 6.00 

TOPLA» 3,28 6.71 U.70 22.00 

G2LİSK3CT3 OLAL ÜLXEL31B3 TSSHOPLASTİK TALEBİ s 1979-90 

Tablet 68 
Eaoıa (silyoa ton) Oran f 

Ortînlar 1979 1984 1990 1979 vm 19.90 

AYFE 2»21 3-75 0.95 32.9 32.0 31.6 
ttpe 0*84 1,44 2.72 12.5 12.3 12,4 

PP 0,35 1.52 3,04 12.7 13.0 13.® 
PTC 2.11 3-83 7.20 31.5 32.9 ».7 

PS Q.70 1.14 2.09 10,4 9.3 9*5 
TOPLAŞ 6.71 11,70 22.00 100.0 loa.o 100,0 
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THooFuarflc TALEBîraai ıreı?» /*yuuk) 

Ixput Dal do Bavarian 

T&felei 69 

2Ö5YA TO PUS SjrÛB’JBÎTSL ÜUELE3 SELÎŞBESB Okffl ffT2EL3B 
gKOSld» 1975-79 197'>-34 I36jfc9S> 1975-79 1979-84 I9S&-90 1975-79 JL2Z2=M 193.4-90 
ATPS 19.3 5.1 5.8 XI» 3 3.6 Î.9 19.1 U.l 10.8 
ttpe 17.9 6.5 6.1 16.9 5.5 4.9 24.4 11.4 XI» 2 

pp 20.4 8.5 8.6 1Ş.0 ?.T 7.6 2S.7 12.3 12.2 
PVO 11.4 6.2 6.3 10.6 4.6 4.6 16.1 14.7 11.0 
PS 11.9 5.4 5.9 11. 2 4.7 4.9 3&.1 10.2 10.6 

:?<;jj3?RiL!"Eg oxa^as TsaaopugrtK tai-3? aaojESStToao» 

Kaya.» Bnid» Kaparlara 

Tabi® 1715 
TAX 3? fssiijes) TOPLAS £ d«ls paj>i) 

JJ1L 1990 JSB- -J22E—. 
AYPS 10,03 15.04 29.2 25.9 
TYPE 4.84 8.44 14.2 14.6 
PF 4.14 9^9 12.X 16, s 
PVO 10,03 16*42 29.2 28.3 
P5 ..-Ü-İİ. 3.81 15,2 

topuk 34.29 58.00 XO0.S 100.® 
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3llflSTRİLESKİŞ PLXSLERS TnSPPLASTİK TAİ,/PL'Bt» fSlilvon toa) 
tablet 71 

JAF08TA B.AVHOPA E.U!îKİXA 
SOSTA 

DO&Î A7KDPA 
3ÎÖES 

ÎİU3J31 TOPLA." 

SŞİİK 2222 22®£ 1979 Î984 1979 1964 1979 J291 
2,15 

1222 İ2Ü 1 <y.o 

ATPS 1.5 1.57 Ş.70 6.50 4.20 6.00 1.40 0.28 0.38 13.15 16.60 
rrra 0,90 0.90 2,10 2.60 2.70 4.26 0.36 0.93 0.13 0.19 6.19 8.83 
p? 1.16 1.16 2.20 2.60 2.33 3.10 0.24 0.60 0.07 0.12 6.00 7-58 
F/G 2.08 2.08 5.20 5.60 3.58 4.87 1.85 2.90 0.35 0.40 13.06 15.85 
ra 1.39' 1.39 2.80 3.10 2.56 2»98 0.60 0.80 0.09 0.11 7.44 9.24 

rinflSTBİLBSiîS 0lX3,6Eti; PtASTtt ORSTÎS KAPASİTELİSİ V~S TALSFLEgİSBIKİ 
töîis.^aıııat.-j..(a tow *«) 

Ka^aafcs Daid# Saporlan 

Tablet 72 

OafcLfi 

taleptasri 

Artış 
iZTC-iW. 

KAPASİTEDEKİ 
an? 

1979-19Ğ4 

PASLA 
KAPASÎTS 

1984 

tHTÎTAÇ ECTOLAB 
İU73 KAPASİTE 

1984-1990 

4TF3 3.0 3.4 .. 

TTPE 3,6 2.7 . 0.9 
PP 5,2 1.6 - 3.6 
PTC 6,4 2.3 ~ 3.6 
ra 3,5 1.8 0.6 1.1 
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Tables 73 
Otoya üretimi 
(Kiİyon ton) 

CîsHşrasskM Olan Ülkelerin 
üretimi (miİyen tea) 

Gelişmekte Olan ülkelerin 
üretİralarİnin, dünya Uratlal 
ila alan aranı jfjS) 

Ohühler ,TO İS22 ısââ ml 197.5 1979 mı 
Dun» 1 

ms. 
Burum II 

ım 12ü 1979 mı~ 
Durun 1 Burun 
1990 1990 

ATPE 7.5 12.2 15.6 22.0 0.5 1.1 2.6 5.8 6,9 6.1 8.9 16.6 26,4 31.6 
TYPE 3.2 5.3 7.9 11.2 o.ı 0.3 1.0 1.3 2.7 2.6 5.0 12.3 11.6 24.4 
PP 2.3 3.0 7.3 12.6 0.05 0.3 1.0 2.5 3.0 2.1 7.1 14.1 19.8 Jl.T 
F7C 7.6 12.2 16.4 23.6 0.7 1.6 3.2 6.6 7.2 8.8 13.1 19*6 28.0 30.5 
ra 3.3 5.9 7.5 10.9 0.2 0.4 0.7 1.7 2.1 5.0 7.1 9.» 15.6 19.2 

Burum 1 • Gelişmekte ®lan ülkelerin ithalatı 1990 yılında da 1964 yılında olduğu gibi kabul adliniftir. 

Burum Ut Gelişmekte alan ülkelerin ithalatı 5990 yılında yaril tüketimi İ> 100 karşıladığı kabul edilmiş¬ 
tir. 
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Tablos 74 

Gelişaekte olsa 30 Şikenin 5 tsrmeplastik ürününün üretim kapasiteleri 
(000 TOB ) 

F/C PS 

AF?. ÎT A 
Kijerya 

1979 1964 1967 1979 1984 1987 

145 * 

KIZBT AFEÎKA 
Cezayir '5 35 35 - - -

Kısır so 80 - - -

Libya 80 80 - - „ 

Fas — - - - - -

BATİ ASYA 

Bahreyn . a» 

Irak 60 60 „ - -

Kuveyt - - - - - -

Katar - - - - - -

Suudi Arabistan - „ - - - -

Türkiye 52 152 152 15 T.Y., T.T. 

Arap Emirliği ~ - - - - -

•m 
Hindistan 132 18? T.T. 24 24 T.T. 

ESıdoaezya 40 40 150 - - -

iren - - 150 - - -

Malezya 25 25 - 7 - _ 

Pakistan 5 5 55 - - -

Filipin 50 50 T »T» 13 13 T.T, 

fer® 200 300 T,T. 50 200 T.T. 

Singapur - - - - - -

Tayland 20 50 T.T» 15 23 T.T. 

Biğer Asya 400 1000 T.T, 80 120 T.T. 

CıB 400 8oo 800 20 20 20 

CÜHKT MmÎKA 
Ariaatia 53 147 T.T. 57 57 T,T. 

Bolivya - - - - - -

Brezilya 311 511 T.T. 185 200 T.T. 

Şili 15 T,T. T.T. 4 T.T. T,T. 

Keioîabiya - 30 30 - 10 10 

Ekvator - - 20 - - 10 

Hskaik* 120 260 T.T. 98 148 T.T. 
Para - - 60 - - 36 
/««zııella 45 45 90 36 36 54 

T.Y.ı Tahmin yapılamamıştır. 
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Tabloı 74 

Gelişmekte olan 30 ülkenin 5 termoplastik ürününün üretin kapasiteleri 
(000 ton) 

AYPE YYPS pp 

1979 1984 1937 1979 1934 1937 1979 1984 1937 
AT.tXA 

Sijerya 110 70 35 35 
KUZîY AFRİKA 

Cezayir ^ 48 48 48 
Mısır 9 90 90 - 40 40 - - -

Libya 50 50 50 50 50 50 70 70 70 
Fas - - - - - - - - -

BATI ASYA 

Bahreyn - - - - - - - - -

Irak - 60 60 - 30 30 - - -

Kuveyt - - 130 - - - - - -

Katar - 140 140 - 70 70 - - -

Sundi Arabistan - - 680 - - 160 _ - _ 

Türkiye fM : 25 175 175 - 40 40 - 60 60 

Arap Dairligi - - - - - - - - -

ASYA "S 
Hindistan 112 112 T.Y. 30 30 T.Y. 30 30 T.Y. 

Endonezya - - 180 - - 60 37 37 -

Iran - - 100 - - 60 - . . . 50 
Ualşzya - - - - - - - - -

Pakistan 5 5 65 - - - - . -

Filipin - - 100 - - 35 - - -

Kora 70 320 T.Y. 70 140 T.Y. 125 205 T.Y. 

Singapur - 120 120 - 80 80 - 100 100 

Tayland - 74 74 - - - - - -

Diğer Asya 213 215 T.Y. 50 170 T.Y. 50 185 T.Y. 
efil 280 340 860 35 35 35 120 200 140 
C»&3Y A11FSİKA 

Arjantin 33 228 T.Y. - 30 T.Y. - 40 T.Y. 

Bolivya - - 40 - - 95 - - 40 
Brezilya 320 570 T.Y. 110 170 T.Y. 100 150 T.Y. 
Sili 36 36 36 - - - - - -

Kolombiya 20 60 60 - - - - - -

Ekvator - - 60 - - 35 - - 40 
Meksiko 100 340 T.Y. 100 200 T.Y. - 100 T.Y. 
Peru - - 90 - - T.Y. - - -

Yenesuella 56 110 110 60 60 

TCT. Tahmin yapılamamıştır. 
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ÜRETİM VE TALEP TABLOSU (000 Ton) 

Kapaulte Üretim Talop Talepte Artış (Yıllık 
1975 1979 1584 1975 1979 1964 1975 1979 3934 1990 1975-79 1979-84 1934-90 

0ELİSMİ3 ÜLKELER 

JAPOHYA 1250 1390 1390 690 1230 1360 600 1130 1260 1450 1/ a 2.4 2.4 

BATI AVRUPA 2500 2800 3100 1300 1800 2200 1250 1700 2100 2700 8.0 4.3 4.3 

KUZEY AM.® İKA 2400 2560 2980 1270 1940 2600 1240 1900 2550 3640 11.2 Ş.l 6.1 

RUSYA VS DOĞU AVRUPA 400 600 800 300 450 600 300 450 600 900 10.7 5.* 7-0 
DİÖiîH ENDÜSTRİYEL ÜLKELER 50 90 110 40 70 90 40 70 90 120 15.0 5.1 . «İ.9 

TOPLAM 6600 7440 9240 3600 5490 6850 3430 «İP AO AAOO 8810 11.2 4.7 a <* 

GELİŞMEKTE OLAH ÜLKELER 

AFRİKA _ 20 ■?o 40 80 14.9 12.2 

ORTA DOĞU KUZEY AFRİKA - - - - - - 20 20 30 60 - 8.4 12.2 

ORTA DOĞU BATI ASYA - 20 40 20 30 40 50 100 200 5.7 14.9 12.2 

ASYA 70 190 340 50 150 280 140 300 500 1000 21.0 10.7 12.2 

ÇİN _ 20 20 - 10 20 - 40 70} 150 - 11.8 13.5 

LATİH AMIEÎKA 220 400 460 140 240 360 140 270 400 600 17.8 • 8.2 7.0 

TOPLAM 290 630 860 190 420 690 360 700 1140 2090 18.1 10.2 10.6 

.... 

DÜMYA TOPLAM 6890 8070 10100 3790 5910 7540 3790 5950 7740 10900 11.9 5-4 5.9 

Gelişmekte olan Ülkelerin 
dünya toplamına oranı 

4.2 7.8 9.3 5.0 7.1 9.1 9-5 11.8 14.7 19-2 
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E TALEP TABLOSU (000 TOS) 

• 

Kupaait* Cretim Talep Talepta Artı? (Yıllık f) 
. 1975 1979 1984 1975 j 1973 1964 1975 1979 f984 ri990 1975-79 1979-84 |l904~9O 

oelîssmîs Optsya? 
JAPOMYA ■ I960 2080 2080 1130 1593 1790 1000 1520 1730 2020 11.0 2.6 2.6 
BAT t AVRL1FA 4500 5200 5600 3100 4320 4700 2800 3930 4550 5430 8.8 3.0 3.0 

KUZEY AMBHİ3CA 263G 35S5 4870 1740 2970 4100 1710 2850 3900 5690 13.6 6.5 6.5 

BUSYA VK DOÖ0 AVRUPA J459 . I850 29<X> 850 1500 2300 1000 1430 2000 2850 9-3 6.9 6.1 
dîöbb asBüsraira. öcma* 120 35© 40Q 100 250 320 200 3öO 330 430 10.7 2.0 4.5 

TOPUM 10680 130Ö5 15850 Ğ920 10630 13210 &rxo 10030 12510 16420 10.6 4.6 4.6 

AIR İKA - - - - - - 30 50 100 200 13.6 14.9 12.2 

OKTA töÖO HİS Kî AFRİKA - .60 200 - 50 160 70 ITO 350 300 9.3 8.4 12.2 

OKTA EOÖU BATI ASYA - 50 200 - 40 160 130 150 300 600 3.6 14.9 12.2 

ASTA 250 900 16/0 200 740 1380 360 800 1500 3000 22.1 13.4 12.2 

ÇİM 300 400 800 220 350 TOO 250 * 360 700 I400 9.5 14.2 12.2 

UT'İK AMERİKA 3C0 600 107ü 250 420 820 650 1*00 1700 19.4 11.1 7.5 

TOPUM S50 | 2010 3940 6?0 1600 3220 

. 

1160 2110 3850 7200 16.1 12.7 11.0 

EOmrı topu» 115X1 
r..  J 

15075 kgşşo f 7590 
L.   î  

12230 Mî» 7870 İL2140 
I—  • 
163S0 23620 11.4 6.2 6.3 

Gfcilşjjuikt© dl.«û OLlkalorİR 
dünya 'fceplaflBiaa c*reaı 

7.4 13.9 19.9 8.8 13..0 19.6 14. i 17.4 23.5 30.5 
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DüHYA PP KAPASİTE, ÜRETİM VE TALEP TABLOSU (OOO TOIî) 

' 

Kapasite üretim Talep Talepte Artı$ (Yıllık '/) 

1275 1979 1 ı?8* ı?7? 11979 I 1934 1975 1979 1904 1990 1975-79 1979-04 ,1904-9* 
0ELİSMİ3 ÜLKELER 

JAPONYA 1050 1160 1160 590 1020 1140 440 930 1090 1320 20.8 3.2 3.2 

BATI AVRUPA 1200 2200 2Ö00 65O 1530 2100 600 1300 2000 3350 21.3 9.0 9.0 
KUZEY AMERİKA 1450 2330 3100 900 1850 2500 780 1550 2300 3590 18.7 8.2 8.2 

RUSYA VE DOĞU AVRUPA 180 240 600 150 180 450 200 2C0 480 800 8.7 9.0 9.8 
DİĞER OİDÜSTRİYEL ÜLKELER - 70 120 - 60 100 40 80 100 130 18.9 4.6 4.5 
TOPLAM 3680 6000 7500 2290 4640 6290 2060 4140 5940 9290 19,0 7.7 7.6 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER 

AFRİKA - - 35 - - 30 10 ; 20 40 80 18.9 14-9 12.2 

ORTA DOĞU HJZEY AFRİKA . ■ 60 10 20 30 . 60 10.9 o.i 12.2 

ORTA DOĞU BATI ASYA 60 _ 50 20 50 100 200 25.7 14.9 12.2 
ASYA 70 220 620 50 180 510 150 450 000 1600 31.6 12.2 13.2 

ÇİN - 120 200 - 90 150 20 * 90 150 300 45.8 10.7 12.2 

UT İN AMERİKA - 100 290 - 80 230 100 220 400 800 21.0 12.7 12.2 

TOPUM 440. 1275 50 350 1030 310 850 1520 3040 23.7 12.3 12.2 

DÜNYA TOPLAM 3950 6440 8855 2340 4990 7320 2370 4990 7460 12330 20.4 8-5 8.6 

Gelişjno- 
Ail t i ° Ülke 1arin 1.8 6.8 14.4 2,1 7.0 14.1 13.1 17.0 20.2 24.6 
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in vs t ALEV YA ni.030 (000 TOÎI) 

Kepauite liretim Tal op Talepteki Artış (Yıllık > ) 
1975 1979 1904 1975 J1979 VM 1975 1979 |1934 1990 1975-79 1979-84 1934-90 

0BLtn;:tn 'Jlîcku® 

JAPOBTA üço 900 900 350 800 840 220 600 720 770 32.6 1.1 1.1 

BATI AVRUPA 1700 2100 2600 1350 1770 2000 950 1500 IG50 2380 12.1 4.3 4.3 

KUZBY AHİBİKA 1700 2700 4260 1260 2560 3200 1190 2250 2900 3930 17.2 5.2 5.2 
eusya vs mini avrupa 180 360 930 130 280 760 150 300 700 1150 18.9 18.5 8.6 

Dİİ53R IWXiSTRtYEL ÖLKELER 50 130 190 40 100 160 60 110 160 210 8.3 7.8 4.6 

TOPUH 4520 6190 6880 3130 5510 6960 2590 4840 6330 8440 16.9 5-5 4.9 

ora .ît r?r, ol® ölkeler 

AFRİKA - - - - - - 10 10 20 40 — 14.9 12.2 

ORTA K)Sf KUZEY MB İKA - - 140 - - 110 20 20 40 80 - 14-9 12.2 

ORTA DOfe BATI ASYA _ - 140 - - 110 40 50 100 200 5.7 14.9 12.2 

ASYA 70 120 450 50 100 370 140 400 ■ 700 1400 30.0 11.3 12.2 

çin 30 35 35 5 20 ■ ~w Tir- : 50 100 200 49-5 17;. 9 12.2 

LATKİ AV'KİKA 30 210 460 30 170 3<!q 130 310 500 ĞOO 24.3 10.0 3.1 

TOPLAM 13ü 355 1225 85 290 980 350 840 1460 2720 24.4 11.4 11.2 

iflKYA TOFL.AU 4650 6555 10105 3215 5800 7940 2940 5600 7790 11160 17.9 6.5 6.1 

CeliçMsîcto olan Ülkelerin 
dünya toplamına oranı 2.8 5-6 12.1 2.6 5.0 12.3 11.9 14.8 18.5 24.4 
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IÖHU AYPE KAPAEÎT3» ÜRETİM VB TALEP TABLOSU (000 TOS) 
ıııırrm " ' 

Kapaflit© üret İra TALEP , Talepteki Artış (Yıllık f) 
1975 11979 19» 4 19751 1979 |l9Ö4 1975 1 1979 ! 1964 ! 1990 1975-79 İ! 979-04 11904-90 

mİ2BİİL£L&3& 
JAPÛtlYA 

BATI A.HOPA 

KUZEY AMERİKA 

RUSYA VE DO’İU AVRUPA 
BİÖHR EHDÜSTRİYEL ÖLKELER 

TOPLAM 

1360 1570 1570 940 1370 1240 680 1200 1090 3080 15.2 _ 

4500 5700 65OO 3000 4520 4500 2600 4000 4500 5190 9.0 2.4 2.4 

3200 4200 6000 2 300 3920 ’ 5000 2310 3460 440a 58 60 10.6 4.9 4.9 

BOO 1400 2150 - 600 1130 1660 700 1130 1660 2800 32.7 . 0.0 7.1 

150 200 380 120 210 320 240 240 320 410 5-9 5,1 

10010 I3I5O 16600 7040 11150 13020 6530 10030 11960 15040 11.3 . 3.6 3.9 

OELtiJHiaCTE Ol AK ÖLKELER 

Al KİK A — _ 30 50 100 200 13.6 14.9 12,2 
OKTA DOÖU KUZEY AMitSA ~ 50 240 - 40 200 70 100 150 300 9.3 8.4 12.2 

ORTA D0&! BATI AS Yâ 20 20 510 10 15 400 120 130 300 600 10.6 10.7 12.2 

ASYA 150 400 840 100 330 660 410 900 1500 3000 21.7 10.7 IP.2 

glH 40 280 340 25 250 300 60 260 400 750 44.3 9.0 11.0 

U.TİH AMERİKA 350 550 1330 32ü 450 1030 410 720 1300 2100 16.3 11.6 8.3 

TOPLAM 56O 1300 3260 455 IO85 2590 1100 2210 3750 6950 19.1 11.1 10.8 

IÜNYA TOPLAM 
Oalişmakta olan ülkelos-in 

toplaşan» aranı 

10570 14450 190 60 7495 12235 15610 7630 12270 15710 2)990 10.3 5.1 5.8 

5,3 9.0 16.4 6.1 8,9 16.6 14.4 10.2 23. 9 21.6 
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mn a75it?a pustîs ü&rütît (ooo mi) 
——m Jin ————w»— 

Tablos 80 

-İ2CL I960 

ATFE 4534 422-4 
YTFE 1761 1701 
PP 1529 U19 
ra 1393 1297 
PTC 4046 3617 

BATİ A7BDPA PUSTÎK SATISLAH! foto tok 3 

Tabloi 31 

AHP Oyialari ASî’ya üye olaayafi 
îîlkslar ZÖNYâ TOPLAK 

mı I960 -2212 19S0 122. I960 

ATPE 3029 2746 892 800 4468 4107 
ttp: 10.95 973 373 337 i? 47 1662 

pp 1069 1038 187 I84 1443 1466 
PS 1070 97S 168 174 1356 1289 
PTC 3149 2912 388 369 3978 3639 

BATI AVRUPA PLASTİK Tt LLiEBİ 
Kayr.: ünropean Plasties Hews 9/1982 S: 5 
Tables 82 

Terli Tük artist (3O0?Og) 
Sriin Jt2&2 1961 Büyüsta Yüzdest 

atf:; 3S10 3300 2 

YYP2 1320 1290 4 
PP 1230 1370 7.5 
PTC 3710 3400 3 

PS 1195 1140 1 

3AT I ATKOPA PLASTİK TALEP VE A3Z TABL0S0 

Tablo: 83 

Orür, M's va talso dengesinin koralmasi 

PP 1965 yılında tahain «diliyor. 
AYPF, Tesislerde büyük gapta kapanmalar alaladıkça hiçbir zaoao. 
TTPE 1990 
PP 1963-84 
PTC i960 yılları aosanda 
PS 1990 
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3iffl nZJPWk 1981 TIM PLASTİK 

Kapasite Fazlalığı: Xayn: Surepean Plastioe Sews 9/&2 S:5 
Tablet 54 

Piyasa Ortalama efektif kapasite Teria 
OBÜS (Set ihracat dahil) (OOO TOE) < 
  fOOOTCE)        
ATP2 3760 5600 67 
YYPS 1600 2190 73 
PP lojO 1830 90 
YIC 3470 4880 71 
PS 1250 1965 64 

a5T TLZSLZEİaSk 1979 YILIKSA PLASTİK itoİKyfttertK ORfJIı 
Tablo185_ 

i A2T i AET < DİKTA i DİKTA 
GKSTİîS tüestîîü ?P-STİI3 lÜKBTİKİ 

S.Aİaanya 37-5 40.5 12.2 8-5 
Fransa 17.0 17.0 5-4 4-9 
İtalya 14-5 17.0 4-9 4.3 
İngiltere 13.5 15.0 3.6 5.0 
Sonelüks 16.5 7.5 4.6 2.1 

ATI ATHUPi TjKSTS-TLZSİ 

BATI AVEDPi (Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, 
İrlanda, İtalya, Hollanda, Eorveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, 
Batı Almanya) 

A3S fAESİUgİgtİL BUTADÎIS STİPTS) iCSSgİMİ: 

(Kajnaki Sod.Plast. 1/B2 Ss40) (000 TCK) 
Tablo: 86 

Pazar ilanı 1979 1980 1981 

Aletler 80 73 74 
Otomotiv 76 72 70 
Slektrik/Slektronik San. 41 40 39 
-Mobilya 9 7 7 
Bom, Fitting 12 10 10 

Tatilde kullanılan eğlenme araçları 10 12 13 
Ciğerleri 94 96 97 
TOPUK 322 310 310 

ASBİLİKldTİ TOKATİMİ (Kaynak: Rod Plast. 1/82 S:40 
Tablos (000 TCK) 
Pazar Alanı 1979 1980 1981 
— Döküm Lavha 62 56 54 
— Hkstrüzyon Lavta 32 31 30 

— Lavta hariç akstrüzysn ve kalıplama 48 43 39 
TOPUE 142 130 123 
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uvjx r^riKî 
TabX»ı gg 
Pazar Alanı 1222 1980 1981 fOOO TCK 
3cstriizyon 

iîonofilaraan 12 12 12 
Flla 15 15 15 
Levha, Çubuk 7 7 7 
Muhtelif Scst. 5 5 9 

TOPLAiî 3S7RÜZT0İİ _32_ _İ2_ 39 

üıjsksiyon kalıplama 
Aletler 14 13 13 
Tüketim malları 18 18 18 
Elektrik/elektronik Sanayi 37 35 35 
kakına parçalan 12 12 12 
!f akliyat 31 32 34 
Uuhtslif enjeksiyon 15 13 13 

TOPLAM EFJESBİYOK 127 123 025 
2i zerieri 11 11 11 

TOPLAH 177 173 175 

A7PE TuMETIMİ "aynı Modern Plastics S140 1/82 
Tablo: 89 

Pazar Alını 1?T9_ 19S0 1931 (000 Mi) 

Şişirna ile kalıplama 108 101 39 
Ekstruzyon kaplama 221 22 6 219 
Film vs levaalasa 2917 2752 24S3 
Enjeksiyon kalıplama 306 275 248 
Boru va oluk 122 109 96 
Tel liable 173 161 H5 
Biî^arleri 123 121 113 
TOPLAM 3972 3745 3393 

TTF3 TİîCTTîîlİ îajnı ÎJbdarn Plant. l/B2 S: 40 
Tablo:90 
Farar Alanı 1979 1980 1981 (000 Ton) 
öiçırma ile kalıplama 624 572 573 
Film ve Tevhalana 126 122 126 

Enjeksiyon kalıplama 529 445 430 
i’o.-ıofil Piln 41 40 42 
Boru vs eluk 95 108 109 
Tal kablo 10 11 13 

Di/erleri 40 66 63 

TOPLAM 1465 13 64 1561 
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PS KSiÜK T3£sîrîXİ laya.s jiodeıs Plast. 1/B2 St 41 
Tabiat Ş1 

Pazar- Alanı Ifî?. I960 1961 ' 000 TCK) 

îa^sat -?a ienstri&siysn 217 246 229 
IsıbalsilasB 12? 131 122 

Diğerleri 23 26 23 
TOFUK 369 403 374 

PS (Xaltpla^ ve ekatriçm) ?3mî::İ £*yn» Keder* PJe*t 1/82 5t41 
Table: 92 

Pazar- âlaaı -22L__ I960 1:31 (COP -Ta:) 
Aia-Sİ«r 128 1C 3 35 
Otooot ıv “ivd- ıs 14 11 

Sacilys. . 67 S3 60 

ib İşyaları 167 150 133 
Aebalajlaaa 558 505 496 
Buzdolabı 100 96 94 

Ayakkabı topuğu 21 12 15 
Oyuncak 74 63 . 50 
Diğerleri ,.w, 
TORA" ' • 1272 1147 1064 

FP SîâTTTKÎ Saya» S,şiara Plasiios 1/82 S»40 

Tables 53 
iîe?a*_. -Usta 1979 198C 1581 (000 TOK) 
“i İr. 144 ■ 150 173 
laljplaaa -/a etartrâzjR» 654 535 705 
KtûizSş eajfaf 153 144 159 
Tlyaf Seri: (rafya v.s.) 255 26? 299 
topu;: 1250 1200 1336 

PQLaOeSTAB *OîT?rİMÎ (Şsyas Kedâra ?las-tie3 1/82 Ss 415 " 
Tables ^4 

Pısar âUsi . . J5H. J2£- 1961 (oco m?) 
Slasiik Tatbikat 549 4S9 478 
Tan seri-Oaaaoiii - 43 . 43 40 
Tara Sert—isyakKateı topağa 45' 45 46 
Sert Söîiüje 229 25 i 269 
:>' .-=! i eri 123 134 147 
TCPUE 953 962 960 
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TAXvtrw.t puşTtea 3 
Tabisi jj 

UküiLÎ 

bgnu Un Flaa. 1/82 St42 
(000 101] Fkiv Alamj 1979 _lgO -12§I 

Qasi-Dmaiaeilik 86 75 70 
İnşaat v« konstrüksiyaa 132 119 105 
Tüketim eşyaları 

Elektrik! 112 110 115 
Udüstrijel parçalar 36 35 40 
Bara, tank 109 96 85 
1! akliyat 112 118 105 
U|arlarl 73 65 45 

TOPUK 660 620 565 
VIHTL lOKSTİaî Lamı ■od.Plast 1/8 Si 31 

Tabiat 96 
Pazar Alanı 1979 1760 -123± ( 
Sert PTC 

Şişe 260 258 243 
Pila v# levha 365 *» 340 
Enjeksiyon kalıplama 90 84 65 
Bora ra kanal 978 906 750 
Profil ekstrtogron 540 560 478 
Plaklar 88 75 65 
Diğerleri 75 69 60 

Toplam sert 2416 2323 2001 

Plastikieşt iriİmiş PTC 
Kumaş kaplama 248 189 160 
Pila ve levha 368 358 305 
Taban kaplama 190 199 170 
Tüp ve diğer prefiller 155 145 130 
Tel ve Kable 375 352 318 
Diğer elastikler 28 43 40 

Teplan plast ikieşt iriİmişler 1364 1286 1123 

Diğer tatbikatlar 158 141 123 
TOPLAM 3938 3750 3252 

iHciLTata i 

İngiltere pi aft lk tüketimi (000 TCH) 
Kayos jarapean Plasiios. S<8 l/32 
Tabiat 57 
ObOk #1980 Mİ 
ATPS 425 422 
TIPS 155 169 
PP 205 225 
PTC 367 372 
ra 126 130 
x re 21 23 
AB3 45 40 
Akrlliks 23 25 
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Psliaeıde 17 
ipetals 6 
Palyesier fils 17 
na 5 
•temalar 135 
Fenolilîlar 65 
Spoksilar 13 
PCs 34 
Fblyestarlear- 45 
M.gerl<sri 240 
1DFW 1994 

tKBtVZXZ ATFS fteîTÜU 

16 
6 

ıs 
12 

123 

58 
13 
84 
40 

242 
201c 

İTHALAT, İHRACAT ÎT ÎÜBSTİSİ 

Tafol«« Ş8 1980 
«•ps Ossrts 324 35C 
AT?E İTHALATI 165 160 
AYPE. İHRACATI 66 ss 
AYPE TÖETÎEÎ 425 422 

tSCÎVZSiZ. AÎP3 FÖ* PİYASASI * fit) 

SSacrs.! Eut*p«»b Plasties 
Tails* 99 

i/o2 S s 9 

1981 
Ağar 'aiîîmst tertelsm 1C.7 
Çöp tarbaları T.6 
Büsfilebili.? fil® 13.6 
örtü, film 1.1 

Taşınsa İsırmaları 6.1 
Zirai alanlarda, İEşsatiarda 6.1 
Steak terbaiart 4.8 
Gaasl paketlise 50.0 

tKTÎL73C 7TFS îîter&lf * {-SCO TCS) 
Tabla*100 I960 Ml 
Tür "i:: 155 169 

İHilİLTias PF TÜSETÎMt t (öDO T®} 
S4JTB.Î Suropeaa Saws 1 
Tabla: 

İS2 S: 10 

üret la 
issâ 19S1 

2SQ 230 
İthalat H 77 
İhracat 60 68 
Tükatia 205 225 



ÎNCİLTEEE PP PÎTASASI t i 

Tablo1101 

Enjeksiyon/şişirme ila kalıplan» 
Pila 

Pire 

Diğerleri 

ÜÎCİLT2EE F/C ÜRETİMİ. tTHALATT. 
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1980 1981 
37 39 
17 18 
34 31 
12 12 

İHRACATI VE TÜKETİKİt Kamı European 

Tabloj 102 
1980 1981 (000 TOH) 

Üretin 355 330 
İthalat 104 :uo 

İhracat 99 90 
Tüketin 367 372 

İNGİLTERE PS ÜRETİMİ. tTHALATT. İHRACATI VE TÜKETİKİt Kaynı European 1 
Tablo: 103 

1980 1981 (000 TOH) 
üretin 96 95 
İthalat 42 50 
İhracat 19 15 
Tüketin 126 130 

İNCİLT3ÎB KÜPÜM ?5 ÜRETİMİ.İTHALATI. İHRACATI VE TÜKErÎKÎı 

Tablas 104 
JLgO 1981 (000 tok) 

Üretin 37 32 
İthalat 12 13 
İhracat 28 22 
Tüketim 21 23 

İNCİLTEF.3 POLİAMID TÜKETİMİ 

Tablet 105 
1980 1981 fOOO TOH) 
16.5 16.0 

İNGİLTERE ASS TÜKETİMİ '000 TOH) 

Tablet 106 
1980 1981 

45-0 40.0 

İNCİLTERE ASETAL TÜKETİMİı (000 TC®) 

Tablot 107 1J80 1931 
6.0 5.7 

İNGİLTERE AKSİLİK TÜKETİMİı 

Tablot 108 -İSSS, 1981 (000 TON) 
Levha 16.2 18.6 

Kalıplama toslan 6.5 6.8 

Ss 12 
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flüGİLTSEglB ÜİĞat PUSTfc riirr.Ttin.üSt 

Tabiat 109 

üHÖH M£- J2Sİ 
Ternoplastü Polyester - 12.0 

Flerokarboa 1.1 1.0 

Orient PP Fil* 21.5 25.0 
polyeBter Fi İs 17.2 18.0 
Fenolü Reçineler 65 58 
Fanalü kalıplama kompanndlan. 15.2 13.0 

Spoksi Eeçineleri 12.7 12.8 

Poliüretan 84 83.5 

tHGtl-Tgre ASİ80 PLASTİg ÖR5TİH te ■iökstİhİ 

Eayn: European Sews 1/82 Sı 15 
Tabl®s 110 

1980 I96I (OOP TOB) 
ÖE2Tİ» 165 150 
TÖKSTÎM 135 123 

İKCTLTLRS POLYESTER. F-EİÎNELIRİ ÖRETİK TE fÖgETİKLSRİt laynt European Mews 
1/82 St 16 

Tablet 111 
1980 1961 '.'000 TOR) 

öre tIra 48 46 
Tüket İE 45 40 

ÎEOİLTIEE PT5LT5ETES H3ÇİBE KDLLANIJI ALASLAHI s i 
Table: 112 

Kara aakiiyeciiiği 22 
Beniscilik 14 

Xiayasal fabrikalar 10 
İnşaat 18 
Endüstriyel kullanım 9 
Elektrik San. 9 

Takviye edilmemiş olarak 13 
Diğerleri 5 

İTALYA'M EK 198i TILISBAZt PT.ABTfy TgiGŞTİHt Tavn: European Plastic News Hay 1982 
(000 TOS) 

Tabiat ,ıj3 
Polietilen 750 
PTC 510 
Stiranıklar 310 
PP 305 
Ore/üelamin 180 
Poliüretan 145 
Fenelikler 68 

-i yest er 62 
Akrilikler 48 

Naylon 20 
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Tablosıı^ 
İtalya PYC Piyasası (£) 
Bora ve fitting 24 
Sert levha ve folyo 12 
Ssnok fi la ve felyo 13 
Profil 17 
Tel ve kablo 13 
Plastisol ve kaplana ^ 
Ayakkabı tabanı 4 
Üfleme ile kalıplama 2 
Diğerleri S 

Tablo: jjj 
İtalya ?? piyasası (f) 
Otomotiv 11 

2v aletleri 4= 
Kalıplama 32 
Elyaf ve filaman 28 

Rafya 9 
Diğerleri 16 

İtalya ATP5 piyasası ($) 
Tablo:116 
üdüstriyel torbalar 10 
Artık torbaları 14 
Diğer filmler 54 
Eiı j aksiyon kalıplama 7 
Şişirme ile kalıplama 4 
Kablo 2 

Diğerleri Jı 

İtalya YTFS piyasası (;C) 
Table: UT 
Kalıplanmış kaplar 32 
Diğer enjeksiyon kalıplama 7 
Boru ve vana 13 
Diğer ekstrüzyon samulleofi 1,9 
Şişeler ve üfleme ile 
kalıplama 29 

BSLÇÎKA PLASTİK ÖRETtKİ (000 TOE) Kayn: European Plastics »ssre 9/82 3} 19 
Tablo:118 

Badiphil 
Kaneka 

Solvie 

Antwerp 
Oerval 

Jeraeppe 

75 
100 

160 
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PE Banf Antwerp 1S5 
Dew Tesendarlo 40 
Xonteflna Relay 65 

PP Aaoeo Gael 110 

Hercaise Peel 100 

Montefina Pelay 150 

ATPE BP Antwerp 120 

Essochara Keerinut 250 
issochea Zwijndreekt 255 

TYPE Doff Te3eaderlo 70 
MV Polflefins Antwerp 140 

mTXA-IDA PUSTİI Ü53TİKİ i (000 TOR) 
Tail» 1119 

PTC 354 S.Linbcrg 180 
Hoechst Tlissiagen 60 
Shell Perais 175 

ATPE Dew Chesical Ternsazan 150 
ISM S.Lifflburg 370 
ICI Rozenburg 140 

TYPE IBM S-Limbarg 150 

PP ISM .Beak 110 

ICI Bozen bnrg 48 
Shall Perais 50 

PS Ih» Cheeiical Teraeozan 100 

laochst 3reda 205 

lajrmt Hod.Plastics 5/^2 
masA PT-Asrti: 8k pros, pterin ya Ibhacati 

Tablet 120 
Milyon tors 

Hadde üretim İthalat İhracat Paketi 

FTC 0.73 0.23 0.26 C.70 
PBİİvinil asetat 0.04 0.02 0.01 0.05 
ATPE 0.84 0.24 0.49 0.56 
TYPE 0.24 0,10 0.13 0.19 
?P 0.21 &.Q6 0.12 0.15 
PS 0.23 0.008 0.15 0.18 
KBpûk PS 0.11 0.03 0.07 0.07 
Poliakriliks/ 
Metakriliks O.SB5 0.003 0.04 0.05 
Fenoplast 0.07 0.02 0.02 0.07 
ABiaoplasi 0.18 0.11 0.07 0.22 
AUcid 0.05 0.01 0 0.06 
Bo^ıaasaş pelrrwter 0.07 0.01 0.01 0.06 

Diğerleri 0.18 0.33 0.25 0.29 
TOPUM 3.01 1.27 1.61 2.64 
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Tablos 121 Milyon ton 

TU Qretia İthalat İhracat Tüketia Ş&&2İ 
1968 1.01 0.46 0.43 1.08 24.6 
1970 1.52 0.53 0.53 1.52 32.0 
1972 1.97 0.70 0.70 1.96 40.7 
1974 2.46 0.97 1.06 2.35 45.1 
1976 2.56 1.07 1.19 2.45 46.3 
1973 2.77 1.15 1.46 2.5 6 48.2 
1979 3.21 1.24 I.69 2.74 51.3 
I960 3.01 1.27 1.61 2.64 49.3 

İS?.£" A FLAŞTIK 'ÎR. STfef. İTHALATI 73 JSOEÜKt (000 TC®) 

Tablo t 122 

Yıl .retim İthalat İhracat Tüketim 3fe./fciak. 

1955 6.5 2.5 - 9 0.31 

I960 23.0 11.0 - 39 1.29 
1965 100.7 94.0 2 192-7 6.04 
1970 404.3 I49.6 20 533.9 15.86 
1973 723.2 153.6 39.5 837.3 23.60 
1980 1197.0 176.3 219.3 1154.0 30.80 

ISPANYA'DA PLASTİK İSLEKS T3SI0L0JİSİ 

Tabloj123 

Lnjekeiyon $ 30 
3cstrizyon i 14 
Presi 3me i 10 
.flame i 7 
Diğerleri i 39 
OO&Î BLOHT PLASTİK ÜRETİMİ (000 TCK) 

Tablo1124 (1979) 

Husya 3477 
Polaaya 441 
Doğu Almanya 790 
Çskosiavakya 852 
Macaristan 294 
Komşuya 516 
Bulgaristan 192 

Yugoslavya 321 
TOFLAJi S 833 
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ıa-mr-aiTA 

AâCSİSA PUSTİS SATX5LASI. 1980-1981 
Iayns Kod.Plast. l/&2 

Tabla» 125 
Hadde 1980 İŞ® 1 
A3S 416 441 
ikrilii 24? 256 
Alkid 210 230 
Selülozik 51 49 
Spoksi 145 145 
Modifiye adiloi^ pkoeylMe 
o:-ait 53 58 
Sayioa : ’3 132 
I'eaaiik (?.6 667 
Poliaseiai 40 42 
Palikarbenai 06 111 

Palyestsr, tenssplastü 
(P3T,PET) i -0 561 

Polyester, doyaaaış 438 452 
YTPD 19/1 2177 
ATFE 3394 3417 
F? ve kopeliner 1689 1774 
PE 1599 1653 
Diğer stireaikler 357 380 

Poliüretan köpük 762 787 
PVC ve kapoliaer 2458 2551 

Diğer vinillsr 146 152 
Stiren akrilenitril (Saü} 47 51 
îsrmeplasiik elaetosar 151 169 
üre ve nelasin 589 645 
Diğeriari 33 38 
sûpum 16.217 16.938 

uruîük A5S TÜETİKÎ ta?n» Modam Plastics 1/752 Sı4& 
Tables 12b 

Pazar âlânı 1980 1981 

Skstrüsyoa 178 182 

Salıp Uuaa 185 205 
İhracat 25 20 

Diğerleri 28 34 
TOPUK 416 441 

Ss45 
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AKTRİSA A-3S TOXETÎS ALAKURI 

Tabla1şpŞ 
Pazar Alanı 1980 1951 

Aletler 65 85 
İş makiaalan, telefon 29 35 
Elektronik S3a. 19 25 
noüilya 5 5 

Bagaj 12 13 

Değiştiriciler 10 11 
Paketleme 3 4 
İnşaat ve kontrüksiyoa 
Tatilde kollanılan eğlenme 

123 100 

aracı 20 25 
Eakliyat 54 56 
İliracat 25 20 

Diğerleri 51 61 
topu;-! 416 441 

A.TSİKA ASRİLİK TÜKETfaİ» Kaynı îîodarr; Pl 

(000 TOK) 

1/82 St 46 
Tablo» 123 

Pazar Alanı _i2§£ 
Sökün levna 

Kalıplama ve ekstrüzyon konpotmdları 
Diğar türleri 
Kaplama 

Diğerleri 
TOPLA!! 

XTgm ASRİLİK (LEVHA 
Taolo: 129 

1981 (000 TDK) 
32 
Tl 
32 
46 
25 

256 
SALI PLATA /SKS-ffiCZICB ) TfeTfaî» 

77 
69 
31 
45 
25 

247 

1980 (000 TOK) 1981 (000 T®) 
Pazar Alanı Döküm Levha Kalıplama/Ekstrüzyon Döküm levha Xaliola-ma/ 

İnşaat 38 37 40 
3cstrüzyon 

40 
Tüketici 3 2 9 1 

aıdüstri 20 14 22 14 
Levha 6 4 6 4 

"akliyat 5 12 5 12 

Toplan 77 69 82 71 
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lîTSRİİCA SSUjLDZÎI TÜKETİHÎi Kaynı »od. Plas l/82 Sı4Ğ 
Tabler 130 

Pazar âlânı 1=60 1981 ( 

Eiıdüatride kullanılan CâB/CAP ekstrüayor 
levhaları 11 10 

Fotegrafik olmayan film ve levha 
Triasetat döküm 1 1 
Asetat döküm 5 5 
Tkstrüze asetat 10 5 

Kalıplama ve ekstrûzyon 
Otomotiv 3 3 

Tl ektrik/ elektron ik X 1 

Optik 5 4 

Fırça, dolma kalem 5 6 

Aletler *, 5 
Oyuncak I— 1 
Levha ? 2 

Diğerleri s 3 
topla:: 91 49 

ATASİTA ZPOKSİ TÜKETİMİı Kaynı Kodera Plastics 1/132 Ss 
i ab İt-: 131 

Pazar Alanı 

Bağlayıcı vp yapıştırıcılar 
Yer lap lana, döşeme 
Koruyucu kaplamalar 

Aletler 

Oto parçaları 
Bidon ve fıçı kaplaması 
Fabrika bakımı 

Ciğeriari 
Takviyeli kullanımlar 

îlaktrik larainasyor. 
pıükülaSş elyaf 
Siğsrleri 

Döküm, kalıplarsa 
İhracat 
Diğerleri 
TOPUK 

198C 

1? 
13 
16 

11 
11 

6 
12 

16 

12 

145 

1981 

1 

T 
İS 
13 
İĞ 

11 
10 

5 
10 

18 

13 

145 
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ajgsîka :otî7[Yİ tbtuiîs föttizö OKSİT TÜKSTÎKİ: lavnı Mod.Plastics 

Tablo: 132 

Pazar Alana I960 1981 (000 TCK) 
Al atlar 14 15 
îş İksiri nal arı 13 15 
İlektrik/Slektraaik 10 11 

Hırdavat, boru tesisatı 3 3 
Dahiliye 9 10 

Di,Jerl eri 4 4 
TC PL.'İ' _2-
Aî. "1A1AC11 ‘ıLDdTİyiî s 

Tablo: 133 

Pazar Alanı 19S0 -I2S1 
Pkstrüzysn 

Dlyaf 10 u 
Pilr 10 11 

levha, çubuk: 5 5 
Tel, kablo 4 4 

.njaksiyon kalıplama 
Aletler 6 7 
Tüketir lalları 17 20 

Dlsktrik/elefetronik San. 13 14 

asdüstriyel 13 U 
İdi-at 27 28 

İhracat 10 9 
Diğerleri 0 9 

TOPLA.” 123 132 

AZÜT.İÜA TîliOLÎK fcİSlı Zayn* Modern rlas 1/82 S:47 

Tablo: 134 

Pazar Alanı . -1230 1981 (000 TC 

Bağlayışı ve yapıştırıcı reçineler 
Kaplayaca ve bağlayıcı cilalar 15 16 

Lif ve granül halinle odun 43 42 

Sürtme materyalleri 15 15 

Dökümhane kalıpları 35 33 

İzolasyon maddeleri 130 135 

Laainasyon 

İnşaat 20 15 

Eldfctrik/Dlektrouik San. 3 10 

Mobilya 10 8 

Diğerleri 5 5 

S; 46 
ı/Bs 
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Kontrplak m 200 

îalışlaca. koapoundları uo 116 

İhracat 10 12 

Diğerleri 70 60 
TOPLAk 686 667 

i'35tKA TTSOLİI /lALIPLASi KAKPCLLDUHI' ÖE7ÎEÎ* Kaya: Sodem 
1/52 S«47 

Tablo: 135 

Pazar Alanı   _ I960 1981 (000 TCE) 
Aletler 15 17 
Kilit 7 8 
Llsktrii/Slakiroaik San 52 55 
1/ Al îtleri 17 17 
îndüstriyel 4 4 
Eakliyat 13 12 
Diğerleri 2 3 
T9PLAJÎ 110 116 

t âl: İKA P01İ AS İPTAL TuK-TİKİ Kayn: Uod.Fl*. 1/82 S«47 
Tablo: ıt£ 

razar Alanı 1980 1981 

Alît 1 ar 3 3 
Tüketin Salları 10 11 
Slektrik/îlaktrenik San.. 2 2 

"ktdlstriyel 8 3 

Hırdavat, Soru tesisatı S 9 
Levha, çutnık 2 2 
Sakliyat 6 6 
Diğerleri 1 1 
TO PLAJI -JL_ 

Kayn: Kod.Plast. 

_J2_ 
I/82 AÎ22İZA POLİÎABSOKAT TÖKETİüİ 

Tablo: 137 

Pazar Alanı 1^0_ 
13 

1981 

Aletler 14 
Kocinikasyon ve elektronik San, 21 22 
Sırlaaa 32 32 
Parlataa 4 4 
Tabela 3 3 
Spor işin ve tatilda kullanılan 
eğlence araçları 7 8 
bakliyat 12 13 
Diğerleri 14 15 
TORLAK 106 111 

S«47 



-293-

xm. ... »ranis polysstîb tös2,tî3ö* Zaynj Soderu Plastic» 

Tablo:133 

Pazar Alanı ^2§2 1Q61 (000 TCH) 
Takviyeli polyester 

Levha, âîia ve olukla 55 oO 

Eigarieri 275 285 
Tîzey kaplama 7 7 
îiıracat 5 5 
Bi “-eri eri % 95 
■topla;: 436 452 

uzara Tissrtmî - nouRsas poltösise îöesîhî 
Tablo:139 

Pasar .ilanı 1930 1931 (300 TCK) 

Hoket, uçak sonayi 11 12 

Aletler ,j teçhizatları 40 33 
AÖnstrX-3iyon 130 138 
Tüketim nalları 45 50 
Zerozyor. nukavim naibeler 112 120 

Elektrik 3an. 68 74 
Becizcilik 125 132 
'.ia-.li-.-at 136 139 
Bilerleri 36 37 
TOPLU: 703 740 

£J3m. PQLY3ST2H THKJtJPUSTiX (P3F) TÜK3TİÎÖlaya» Kodorn Plastics 

Tablo ■ 140 

Pazar alanı JSSfL 1961 (000 TCK) 
Şişirme ile kalıplama 

’İeşrubat şişeleri 200 250 
Bi~ar şişeler 5 ’ 7 

Hcstrüzyon 253 280 

Enjeksiyon kalıplama 5 6 

TOPT..Uİ' 4ŞS -ÎZL 
• X-ry.ta. TTP3 îOzaPfeÖ *. Zajmt'HoO. Plasties 1/S2 S«4S 

Tablo: 14i 

Pazar Alanı JL2Ş2 1981 (000 TCK) 

Şişirme ile kalıplama 
Şişeler 

Süt 215 239 

Biger yiyecekler 62 70 

Evde kullanılan ilaç ambalajları 264 272 
Hakyaj malzera lari ve ilaç 66 66 

l/fc2 S«47 
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îarillar 27 27 
Yakıt tankları 5 Q 

levalar 25 26 

^ Oyuncaklar 11 12 

îv aletleri S 5 
Diğerleri 3 41 

TOPUK JL15- J£L 
Ekstrlayon 

laplama 13 17 
İİİ3 91 129 

Bora/elukl* 127 151 

Su 27 28 
C-ae 2 6 24 
Biberleri 25 40 

Levha 25 29 
lal ve kable 48 47 

Bijerlari 11 13 

iOFUK JâM JQ8 
3aj ekşiyen kalıplarsa 

Sıdüstriyel kaplar 
Süt kasaları 17 18 
Diğer kasalar (paletler) 34 35 
Zevalar 73 37 

Tüketim ambalajları 
Süt şişeleri a 43 

Diğer kaplar 20 16 
Bendurma kapları 19 20 

İçki şişeleri 39 45 
Diğer yiyecek kapları 4 5 

3oya kutulan 7 10 

3v aletleri 61 68 

öyoncaklar 26 29 
Diğerleri 85 93 

■TOPUK 426 -M2-
Denne ile kalıplama 21 30 
İhracat 239 200 

Diğerleri 203 233 

CEuSL TOPUK 1997 2177 

İKSİSA AT?D TtteTtlrt Zam; Kod.Plastics l/&2 St48 

Tablo; 142 
Pazar Alanı 1980 1981 

Şişirse ile kalıplan* 30 26 

Efcstrüzyon 
Zaplama 235 251 
Pil* 1820 1875 
Boru ve kanıl 10 12 
Levha 8 6 
Tel ve kablo 152 155 
Diğerleri 25 29 



-295-

üjaksijsn kalıplama 
Sonıae ila kalıplama 
İhraoat 
Diğerleri 

236 
32 

521 
325 

-3394 

234 
25 

409 
395 

JÖL. 

:nw) îfeTfHi 

TabloÎİ43 

"mır İlanı 

Tiyecek ambalajı 
Paketleme va ta;ima torbaları 
Daval, büzülebir fiîa 
Silerleri 

1980 

:o?ı 

Tarır.aal araçlarda 
Korurnan bez olarak 
bv alıtleri 

rndv.striyal levhalar 
Atılabilen torbalar 

Çop torbaları 
Dilerleri 

-İZ 

.Üİ.Z. 

1TDPA3 AYPD TİnCTİkî 

Şişime ile kalıplama 
Pkstrüzyon 

Film 

Boru ve oluk 

Levha ve profil 
Bel ve kablo 

üıjeksivon kalıplara 
Dönme (Rotasyon) ile kalıplama 
Inraoat 

Diğerleri - 
PDPD-4: 

«E (r/A) Tfel 

Tablo!144 

1909 

Kaynı Hod. ?İ3. 1/3P 

M2-
1 

1981 (000 TCK) 

1954 

St49 

168 266 
27 30 
2 2 

35 42 
30 40 
14 20 

35 23 
24 27 

İ2L -İ5İ 
Kjayns üod em Flas-tics 1/32 Ss49 

Pazar .ilanı 1980 _196l 
Skstrüzyon 

Zaplcna 11 11 

Film 147 15i 
Tel ve kablo 43 49 

Diğerleri 16 18 



-296-

lüıjeksijen kaltplasa. 7 ? 
yapıştırıcılar 34 34 
îhraeat 23 20 
TCP* b" 286 290 

sizxtrx pp ?JsETt;i 

faWosUS 

Pajşj Alant 1222— (000 TCSi ) 
Şifira* tie kalıplama 

Tıbbi kaplar 4 5 
T'—tstia mallara 25 28 

TO?' 4 J2 Jl. 

Hcs't^riLzyaıı 
Saplama 5 5 

Elyaf t» filaran 438 473 
Tila 135 145 
Doru Te kanal 7 0 

/ 

Levha 16 17 
br/al 15 15 
Tel ve kablo 4 5 
Diğerleri 8 11 

topu;: 528 680 

Zitj aks iyon kal ıp lana 
Alet1ar 39 43 
Mobilya 18 16 

Et aletleri Ti 86 

Davul, çanta 5 5 
Tıbbi cihatlar 15 47 

Arbalaj 102 121 

Oyuncak 36 a 

bakliyat 115 126 

Diğerleri 72 92 
TOPLAŞ -222. 577 ' 
IArasat 309 2S2 

Diğerleri 214 202 

Girit TOPLAŞ 16S9 ssSL 
AİSETSA ?S 50KSTİMÎ s Savu; Sodam Plastics 1/32 S»49 

Tablos 146 

Pazar Alanı 1980 195; 

Zalıplana (Katı ?S) 
Aletler» Elektronik San. 9 9 

Doz dolabı 10 U 

Küçük al eti ar 14 H 
'iasetlar 43 45 
Hadyo-T? kabinleri 41 43 

(•000 îtt'} 

Oifarleri IS 18 
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Kohi l~v v# Eefruşat 
loi-iiya 
Toval*t kspagi 
Diğerleri 

Oyrsaoak va e£l saae araçları 
Oyteeafc 
Fotoğraf San. 
Diğerleri 

Dr aletleri 

İnşaat va konotriksiyon 
HaSLa-tri ve tüketim salları 

âyaJc.î&bı topuğu 
Tıbbi 

Diğerleri 
Paketi:me vs atılabilen aabalaj 
Siğer enjeksiyon 

TkstrÜnıyon ğ'.atı ?S) 
Aletler» Dlektrosik Sen v« 
bundolabı 

Siyerleri 
Ilebilya ve ssfruşat 
Gj-.a~osk, eglenae araçları 
Tv aletleri 

İnşaat ve konstriksiycn 
Değişik tüketim malları 
Paketleme ve atılabilen ambalaj 

Pila ve levha 

Sbt keş lan (bidonları) 
küçük İtaplar 
Sapaklar 
Tabaklar, leğenler 

Diğer ekatrdayon (katı ?S) 
Tkstrüsyan (köpük ?s) 

Blok 

levha 

.ıV.-İ* ■•îf',‘rtT’-T’i'-V-..,- 
Şişirilaiş ba&euk 

İnşaat ve kctotriksiyon 
raketiese 

Sap, kavanoz 
Gevşek doidurna 
Diğerleri 

TOPLAT 3i?aiı:ıiş BOSCTg; 
ihracat 

Diğerleri 

TOv.ı:' 

>0 26 

9 9 

9 9 

51 64 
23 23 
14 16 
31 37 
36 30 

9 9 
30 23 
14 H 

131 195 
103 111 

_1£L — 

13 13 

5 
~ 

7 7 
3 10 

9 ıc 

14 13 

9 S 

50 ji 
41 42 

£4 56 

45 46 
75 16 

36 
\ 

42 

32 32 
133 140 

irs S09 

54 45 
39 40 
53 55 
13 13 

27 29 

196 156 
76 73 

110 120 

1399 iSi. 



-2se-

iXSRiXA folîü?.:--:.v; tCzstİkI 

îaynj Sod. Pl&s-t. 1/S2 S «50 

tableı 5.4-7 

Faajr Alası 1960 1981 fOOO TDK) 

Ssjısk köpük 
Taiak 70 72 
Sobily» 195 200 
Salı talan 50 52 

Bakliyat 130 130 
Diğerleri 75 75 

TOPLA» ' ...... 

Sert köpük 
İaolasyos 130 
lebi lya 10 
3r aletleri ve bualolalıı 50 
îcsüstriyel iaolasysm 22 
Bakliyat 20 
Diğerleri 10 

TOPLAŞ 2j2 

îSa TOPLAŞ 762 
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AMMP.IXA PTC tOlCjJrlri i Kayns Modern Plastioa 1^52 3«51 
Tabiat 148 

Pazar Alanı I960 m. 
Kal ender i erae 

İnşaat ve konstrttkslyon 
7ar kaplaması 63 £8 
Panel 10 11 
Mavus boruları 14 16 
Tavan elemanları a 9 

Ciğer inşaat işleri 1 2 

Bakliyat 
Ote döşemeleri 30 32 

Diğer döşemeler 7 8 
Oto topatan 5 5 

Paketleme levha 34 36 
Elektrik- 3antlar 3 4 
Tüketin Mallan 

Spor aletleri 8 10 

Oyuncaklar 13 15 
Bebek danları 2 2 

Ayakkabı 14 14 
11 çantaları 10 11 
Bavul (baraj) 3 9 
Kitap yapıştırıeılan 2 2 

Masa örtüleri paspas ve kastahanade 
kullanım 17 17 

Kredi kartları 8 3 

Arkası yapışkan daknratif film 5 5 
Kitap 2 2 

Bant, etiket 5 6 

Mobilya ve mefruşat 
Düşese 41 34 

Banyo duş perdeleri 4 5 
Penaare panjurları 5 5 
Su yatakları 16 14 

Diğer kalenderlen® 6 8 

TOPUK KAUSIERLîME JSL J£2- 
Ekstrüzyon 

İnşaat ve konatrSksiyon 
Boru ve kanal 

Su 357 354 
Saa 9 10 

Sulama 65 111 

Diğerleri 9 9 
Pia su boruları 109 104 
Kanal 164 168 

Kanaliaasyoa boruları 1» 141 
Diğerleri 23 27 
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Aksesuar 77 82 
Pencere profilleri 

Vinil pencereler 5 7 
Kenpoeite pencereler 25 25 

Plastik örtüler 5 7 
9a elnklan 2 2 

Köpük kalıpları 14 14 
Can yuvası contası 14 11 

Aydınlatma panelleri 7 8 
Bakliyat 

Araba paspasları 8 a 

Tampon şeritleri 4 4 
Paketi me 

Fi la 101 W5 
Levha 14 15 

Blektrik Sanayii 
Tel ve kablo 167 170 

Tüketim Malları 

Sahçe hortumlara 16 18 

Tıbbi tüpler 14 16 
Kan/sıvı torbaları 18 20 
Aletler 15 17 

TOPLAM «MTBflETM m. 1473 

Enjeksiyon Kalıplama 
inşaat ve kenetriiksiyon 42 50 
Diğer inşaat işleri 2 3 

Bakliyat 
Tampon parçalan 5 5 

Slektrik/ulektrenik San. 
Fiş re bağlayıcılar 27 30 
Aletler 16 17 

Tüketim Hallen 

Ayakkabı 18 20 

Hastahane re sağlık işleri için 7 7 
Diğerleri 13 15 

TOFLAH auatsin» KALIPLAMA! 

Şişirme ile kalıplama 
Şişeler 44 . 45 

Sıkıştırarak kalıplama 
Plaklar 52 49 

Dispersiyen kalıplama 
Bakliyat 14 16 
Paketle»» 13 14 
Tüketin Sallan 

Oynasak 2 3 
Spor araçları 7 8 
Ayakkabı 6 6 
Aletler 10 12 
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üıdüstriyel »lmıU T 6 
Yapıştırıcılar 5 5 
Diğerleri U 14 

TOPLAM ÜİSPHUSÎTOH KALIPLAMA 78 84 
Dispersiyon kaplana 

İnşaat yar kaplamlara 57 61 

Bakliyat 
8to iş döşenesi 11 12 

Dit-er döşemeler 2 2 

Korozyona karşı kaplama 5 5 
Tüketin Sallan 

Ciyeeek 5 6 
Bagaj 4 4 
Hasa örtüleri 4 4 
Hastahsne re eağlık işleri 2 3 

Mobilya 
Döşeme 9 8 
Pencere kepenkleri 6 6 

Davar kaplamaları 6 6 

Halı tabanları 8 7 
Diğerleri 13 15 

TOPLA.'! DHSPISSİYOH KAPLA! 1A JSL _U2_ 
Solüsyon kaplame 

Paketi «no 4 4 

Yapıştırıcılar 33 21 

topla:; _2L _25_ 
7inil Lateksler 

Tapıştırıeılar 27 25 
İhracat 211 195 

CİZHL TOPLAŞ 222L 

AHTBÎKA STİF.3 AKHİUSIÎTRİL (SAH} TOKSTİHİ 

Tablei 149 

Paaar Alanı I960 1981 

Aletler 7 8 

Otomotiv Sanayii 4 4 
Batarya 2 2 

Konrpoundlama 8 8 

IV Aletleri 8 9 
Paketleme 6 6 

Diğerleri 6 6 

İhraoat 6 8 

TOPLAM _âl_ JLL 

(000 TOS) 
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Tables 150 
Radde . i960 1981 (000 TC 
Saylan 30 34 
Polikarbanat 7 8 

Polyestar 19 21 

Polipropilan 30 32 
Stireaiklar 12 13 

Dinarıeri 11 12 
TOPLA." 109 120 

İIÎTSfeâ T3ÖBPUSTÎK ELâSTOSSa TOXSTtHl 1 

Tablos 151 
Türler İ2S°. 1961 (000 

Stirenikler 93 106 

Teraoplastik poliüretanlar 26 29 
Olefin ül ar 21 24 
Polyesterler 7 8 

ülgerleri 2 2 

'IX)!37 * "I 151 169 

\/ü2 
Sı 51 

AMip.ixt tea tb ksuiğh teMı 

Tablo «3.52 
Faaar Alanı  * I960 

3agla/xsı v« y&pijtxnei reçlaslar 
31ya' ve gr&aül* 'tahta için 402 
Las'iaasym İç ta 12 
Kenirplak içia 33- 

Kalıplama boopoundlsra 35 
Kağıt aoanalelari v» kaplana. r*çlnal«ri 30 
Karuyueu kaplaaaîar 20 
Tekstil aBiamelslori vs kaplaas reçineleri 34 
Ütrse&i 8 
»i geri ar i 7 
TOPUK 989 

A£SİKA ‘5CS (TOZ XOlPLi&k) TOKSTİKÎ 
'Tabla* 153 
Pajar Alanı ' I960 
BLÜt ” ■ 5 
Elektrik: Ssn« 14 
Diğerleri 1 
■mgug 20 

1961. (000 tos) 

427 
16 

36 
39 
37 
36 
39 
10 

5 

JiSL 

1961 (000 T!®) 
6 ' 

15 
1 

22 
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AîTTîfİKA MELAKİH [TOZ KALIPLAMA) 

T*bl*jl54 

Pazar Alanı 1260. 1961 fOOO TOB) 

Düğme 1 1 
Tema:-; takımları 13 14 
Sıhhi araçlar 0.5 1 

Diğerleri 0.5 1 
topla:: 13 17 

AMKTKA’DA TÜRLÎKE OÖRS PLASTİK KULLANIŞI Kaynı Modem Pl&srtics 

Tablo: 155 

Örün I960 1981 (000 TOS) 

A3S 65 85 
Akrilik 3 4 
Selülozikler 1 1 

Epok3i 3 3 
Modifiye PPO 14 15 
Naylon 6 7 
Fenolik 15 17 
Poliasetal 3 3 
Polikarbonat 13 14 
Takviyeli polyester 40 38 
Termoplastik polyester 2 2 
Polietilen ' 3 4 
Polipropilen 39 43 
Polistiren 58 59 
Pİ3R köpük 5° 50 
Poliviail klerür 32 36 
Stir en akrüanitril 7 8 

Diğerleri 7 9 
TOPLAM m m. 

AK Ut İKA’DA İNŞAATLARDA PLASTİK KULLANIŞI 

Tablo»156 
Kullanıa/Orün 1980 • 1961 (C 

Dekoratif kaplamalar 
Fanelik 20 15 
Ore ve melaain 12 16 

Ter kaplamları 
Epoksi 8 8 

PTC 120 129 

üretaa köpük 50 52 
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Sirlana re o*a! 
Akrilik ÎO 31 
Takviyeli jselyesier 16 18 
Polikarbsnat 32 32 

ÎBelasyen 
Feaolik 130 135 

Poliştiran kopSk 86 81 

Üreten kSpSk 130 140 

iydi&lsiaa 
Akrilik 9 1C 

SelSlezifclw 2 2 
Polikaroooat 4 4 
Polisrtirm 15 14 
PVC 7 8 

P&ao baadlar 
Akrilik 5 5 
Btiiirst 2 2 

PVC 87 93 
Takviyeli polyester 66 70 

Bore, kasal v® vanai&r 
AİS 123 100 

Spokai 5 5 
YYP2 205 243 
ATPE 10 12 
PP 7 9 
re 6 5 
PVC ?3ö 974 
Takviyeli pelysst me 100 105 

Prcfil ekatrüsyoa * 4* i 
PVC 51 52 
Polistilea 2 3 

TSJcsek ftekass i»iti 

Asstai 8 S 
Akrilik ' , 10 11 

JtodifJye PFO 3 3 
Termplmiik nrtXyes-.er 2 t 

ft 5 5 
Takviyeli peiyeet®? 60 65 

Haşiş» Işssğlî. odsalar 
Fscolik 214 200 

öre ve selaais 435 463 
Behar satlarl 

ATPS 70 63 
PVC 14 16 

Bavar biplawAlarl 
Pâ 10 9 
PVC -- 22 20 

TOPLA» 3123 .m, 
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AKTPtyym igTyntti/sLsmosti SAgATttsPE romaıuıı plastikle 

Kayn: Modam Plaatioe 1/32 SıŞ6 
Tablo: jyj 
2£? 1980 1961 

ABS 19 25 
Selillaziks 1 ’ 1 

Epoksi 11 11 

Hodifiye PPO 10 11 

Naylon 17 18 

Monoİlk 61 65 
Poliasatal 2 2 

Polikarbonat 21 22 

Takviyeli polyester 68 74 
Terraopiastik polyester 9 11 
TYPM 48 47 
AYPE 152 155 
pP 4 5 
PS 106 110 
PTC 167 170 
Akrilonitril Stiren 2 2 
Ore 14 15 
Dikerleri 9 10 

TO HAM J2L, -JSt 

AMERİKA'DA MOBtLTA SASAYttSDK PLASTİK KULUHIKI 

Table; jşg 
Ürün I960 % 1981 

A3E 5 6 

Melanin 7 8 

Fenolik 

Dekoratif kaplamalar 10 8 

Kontrplak 19 19 

Polyester 2 2 

Polietilen 8 9 

Polipropilaes 18 16 

Polistiren 55 50 
Poliüretan 

Elastik kSpük 195 200 

Sert kSpük 10 10 

Polivinilklerilr 74 68 
Diğerleri 4 5 
TOPSAK 4£L •JBL, 

(000 TOS) 

(000 TCK) 
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cT.ixi'w ?? ma. 

Tableil59 
ürün 

SI TAPICTSA PLASTİK KSLU5IKI Kaynj Koderm Plastics 1/82 
S« 56 

m. 
Melanin 13 14 
Fecolik 17 17 
YYP0 66 73 
ay?:: 175 175 
PP 77 86 

PS 21 21 

P/C 90 97 
Stiren akrilenitril 8 9 

Diğerleri 20 21 
TOPLAM J&l- jai. 

JÖEEİKA'D.A AKBALAJLA&MJA PLASTİK KDLLATTMT 

Tabloj 160 

Madds 1963 12SL 
Kapaklar t 

FenslUc 7 ' 8 
TYPE 29 25 
AYPE 16 15 
PP 61 72 
PS 29 30 
PTC 13 14 
3r« 5 6 

TOPLAH 160 120» 
Kaplam 

Epeksi 17 18 
EVA kepolisser 11 11 
TYPE 13 17 
AYPE 235 251 
PP 8 11 
PolİTinil asetat 18 18 
PTC 15 16 

Teraoplaatik polyester (PET) 25 32 
Diğerleri 42 43 

TOPLAM JS1, 
Kaplar, bidonlar 

A3S 3 4 
Selüloaikler 11 11 
YYPS 

Şişirse ile kalıplaş* 696 745 
enjeksiyon ile kalıplaş* 125 129 
Isı ile fekülendira* 25 29 

1961 (000 TOB) 
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AY P3 

Şişirme ile kalıplama 30 26 

âıjeksıyon ile kalıplama 82 81 

PP 

Şişirse ile kalıplama 29 33 
Ekstrüzyon 15 15 
üıj aksiyon ile kalıplama . 41 49 
Isı ile şekillehdirme 9 11 

PS 

Şişirme ile kalıplama 9 11 

Kalıplama 
Katı 73 80 
Kupük 52 53 

Isı ile şekillendirme 
Köpük 83 82 
Antişok 165 170 
Diğerleri 105 106 

F/C 

Şişirme ile kalıplama 
Isı ile şekillendirme 

SAH (Stiran airilonitril) 6 6 

PST (Ter-'.oplastik polyester) 
şişirme ile kalıplama 205 257 
Isı ile şekillendirme 12 12 

Gretaa köpük 28 29 

Diğerleri 30 31 

TOPLAM _İ2M- 2051 

Film 
T/?3 75 108 
îf?H 1065 1103 
PP 128 139 
PS 17 19 
P/C 101 125 
Diğerleri 30 35 

topla:; 1416 152? .... 
c;sll toplaş 3874 4167 

ASTI İSA* DA OTüHCAK T APIŞINDA PLASTİK KULLANIŞI 

TaLlo j 161 

ürün 1980 1981 

A3S 12 14 
Selülesiklar 1 1 

nre . 37 41 

ATPS 56 56 
PP 36 41 

PS 66 69 
P/C 13 18 

Diğerleri 23 26 

TOPLAŞ 246 266 
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r ;; aklİyat pugi:;: 

Zsirat Fodara Plastics l/B2 St 57 
Tablet 162 1980 i'eSı 

Ürün lalca arc/cıls. rı Otolar ; Di erleri TcJ,. to .er&ssl Otolar DiPerlc 

A2S 50 3 1 52 3 1 

Akrilik 11 3 3 11 3 3 

Saylan 24 2 1 25 2 1 
Fendik 11 1 1 10 1 1 

Föliasetal 6 - - 6 - -

Pdikarbonat 7 3 2 3 3 2 

Polietilen 5 8 - 5 6 -

Polişropilsn 10Ş 6 - 100 5 -

Poliüretan 160 15 5 165 16 5 
Polivinilklo-

rür 75 5 2 72 4 2 

Terooplastik 
polyester 7 1 - 7 1 „ 

Doymanış 
polyester 120 15 5 125 13 5 
Di-erleri İŞ 1 1 16 1 1 
TOPLAH 596 63 21 602 58 21 

'•4-iCAIİADâ 

Tablo t 163 

KAFADA PLASTİK PAZAPJ Kaynflkt Fodern Plastics rar 1982 Sf* 53 
1000 metrik tona 

Talep İthalat İhracat Plastik sat ısı i 
Plastik 1930 1«S1 19Û0 198i 1930 I98I 1980 1951 

ABPD 319 333 26 25 110 143 403 456 
TÎP3 162 185 37 38 65 93 190 240 
PP 96 118 18 15 28 20 106 123 
PS° 134 166 34 53 10 12 110 125 
F/C ^ 180 197 29 23 31 56 182 230 
Polyester 27 28 2 1 2 1 27 28 
Di 1st 426 435 194 200 11 12 243 247 
•Toplan 1384 1515 344 364 258 338 1298 14S9 

at Plastik satışı» Talep-İthalat+İhracatlar 
bt Siyrenic copolymers' i da içerir 
et Doyası»t 'uasatcrated) 
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JAFOirfA PLASTlX lOETİMÎ 1979/1980 

Tablet 164 
TaffiOPLASTtKLHBs 1980 -J2Z2L fi Defisin 
TOFUÎI PE 1.260.198 2.165.308 - U.l 

AYPE 1.179.274 1.368.339 - 13.8 
TÎPE 680.924 • 796.969 «■ 14.6 

TOH^I PS 1.128,773 1.226.930 - 8.0 
CPHI 646.078 694.170 - 6.9 
XPS I45.O29 150,377 - 3.9 
SAS 77.356 89.614 ~ 13.7 
A3S 260.310 292.269 - 10.9 
PP 927.170 1.022.717 - 3.3 
Folibutane 26.535 28.847 - 8.0 

Petrel Reçineleri 74.697 77.693 - 3.9 
PTC 1.429.768 1.592.129 - 10.2 

Belivinil Alkol 100.593 112,043 ~ 10.9 
Peliırinilidin klor 34.944 32.349 8,0 

Setil Ketakrilat Reçineları 104.112 108.325 - 3.9 

Polyamit 67,339 67,541 0.6 

Polikar’aoaai 32,642 30.340 7.6 
Flerokarbaa Reçineleri 4.552 3.983 14-3 
Bi^erlari 92.970 80.574 15.4 
topla;-! 5,834.893 6.549.579 - 10.1 

m--^*-r»c?--nTnT5Tr»-T tt?> < 1980 1979 $ Defisin 

Fenelik Reçineler 303.719 300.381 1,1 

Ora Reçineleri 569.628 593.568 - 4.8 
Melanin Reçineleri M3.586 135.187 6.2 

Doyr.aauş Polyester 184,551 204.248 - 9-4 

âlkid Reçineleri 134.040 140.925 - 4.9 

Spetesi Reçineleri 59.363 56.053 5*9 
Silikon Reçineleri 38.856 33.678 15.4 
Üretan Köpüğü 199.427 190.844 4.5 
TOPLAM 1,633.170 1.659.884 - 1.6 

Esyns Tb® Japan Plastics Industry 6/31 St 49 

JAPOîîTâ AS TÖKETİÎIİ Baths Modern PI as. l/32 S»43 

Tables 165 
Pasar Alan.i «1280 j.m. (000 TCK) 
Ulaşım araçları 61 65 
Elektrik! aletler 88 95 
Genel makiaa parçaları 35 40 
Çeşitli türler 50 50 
lüferleri 8 9 
Toplam iç tüketim 243 259 
thraoat 32 45 
TOPLAM 275 304 
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jAPQBTnniLlriOcrtgt. 

Tablo* 166 
Zajfjs* Plastic* X/&2 St 43 

Pazar Alanı I960 1981 (000 TM) 
Dökün levha 26.000 26.000 

Etetrüzyon levha 12.000 U.000 
Salıplana nateryalleri 47.000 51.000 
Teplaa iç tüketin 85.000 91.000 
İhracat 12.000 10.000 

TOPLAŞ 97.000 101.000 

JAKHTA ATPE TOtETÎKİ taşmak* «odam Plaatioa 8*43 ı 1/82 
Tabla* 167 

Pazar Alanı 1980 1981 (000 TM 
Film 457 396 
Ka“-ıt ile kaplana 141“ ' 145   

Tel kaplana 73 76 
Eajeksiyen kalıplana 58 58 
Boru 7 7 
Şişime ile kalıplaao 41 40 
Elyaf 1 1 

Diğerleri 91 101 
Terli tüket ia 869 824 
İhracat 129 152 
T0PU3 998 976 

JAFOBTA TTPS TOtETÜÖ Kaynı Hod.Ploırtiea 1/82 
Tableslffl 

Pazar Alanı ,1360  J«L (000 1 
aajekeiyec kalıplaao 127 118 
Şişime ilo kalıplaao 109 105 
Fil* 136 136 
3rgü çav al 37 28 
Bağlayıcı kuntlar 18 16 

Elyaf 43 28 
Beam 12 15 
Diğerleri 68 77 
Terli tüket i* 550 »3 
îhrooot 125 151 
TOPLAR <75 <74 

8*43 
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Plastiee 1/82 3*43 

Tablo:159 
Pazar Alanı 1980 1981 (000 TCB) 

480 Enjekşiyen kalıplama 439 
"i In 189 224 
”rr'!. çuval 77 73 
Elyaf 35 33 
Şişirme ile kalıplama 23 21 

Kkatrüzyon 69 78 
Diğerleri 22 23 
Terli tüketin 854 932 
îhracat 53 100 
TOPLA'! JZL 1,032 

JAF0EYA P0LİÜ2ETAH TÜKETİMİ 1 Kavas Modern Plastics l/82 Sı4A 

Tabla: 170 
Pazar Alanı 

119.000 

198i (000 TOK) 

Elastik tatbikat yan sert 122.500 
ÛİİEOtİV 24.100 28.500 
Ayakkabı topuğu 7.200 7.200 

Şart köpük 56.300 56.700 
Diğerleri 64.200 67.800 
TOPUM 270.800 282.700 

J AKSIYA PS TÜKETİMİ 

Tablo: 271 
Pazar Alanı -İ2SSL 

205 
1981 (OOO T®) 

Elektrik ve endüstriyel parçalar 214 
Ambalajlama 146 t 150 
Diğerleri 126 123 
Yerli tüketim m 437 
İhracat 25 34 
TOPLA.’! 502 521 

-JARKTA VTHTL TÜKETİMİ Kavn» Mod. Plan. 1/82 St43 

Tables» 172 
/’azar Alanı 1980 1961 (000 TOti) 
Elastik PVC 

Film ve levha 217.000 88.000 
Deri 79.0CO 76.000 
Diğerleri 63.000 71.000 

TOPLAM SSKSK PVC 364.000 235-000 
Sert P/C 

Film ve levha 76.000 82.000 
Tabaka 91.000 82.000 
Boru ve fitting 427.000 413.000 
Diğerleri 162.000 138.000 

TOPUM SERT F/C 756.000 720.000 
Taban kaplama ve diğerleri 56.000 35.000 

CÎB3L TOPU» 1.176.000 1.010.000 
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III- ÖLKE OLA.VAKLARI 

1. Sektör için önemli Oretiııı Faktörleri Potansiyeli : 

Sektörde üretim faaliyetleri için gerekli potansiyel durumunun ta¬ 
lep, isleme kapasitesi ve hammadde acısından incelenmesi raporumuzun çeşitli 
bölümlerinde yer almakla beraber bu hususlara bu bölümde de kısaca değinilme- 
sinde yarar görülmüştür. 

Talep- ülkemizin 1932 yılı itibariyle fert başına plastik mamul mad¬ 
de tüketimi (İncelenen ürünler için) : 

ADPE - 78.350.000 : 46.603.670 - 1.68 kg/kişi 

PVC -123.620.000 : 46.603.670 - 2.65 kg/kişi 

P S - 16.100.000 : 46.603.670 - 0.34 kg/kişi 

p p - 27.170.000 : 46.603.670 - 0.58 kg/kişi 

YDPE - 16.965.000 : 46.603.670 - 0.36 kg/kişi 

TOPLAM -262.202.000 : 46.603.670 - 5.61 kg/kişi 

olarak hesaplanabilecektir. Bu değerin Dünyadaki Durum Bölümünde incelenen ge¬ 
lişmiş diğer ülkelerdekine nazaran kıyaslanamayacak derecede küçük kaldığı a- 
şikardır. Böyle olmakla beraber ülke kalkınmamızda tarıma ve alt yapı yatırım¬ 
larına (sulama, kanalizasyon, enerji, haberleşme) verilen önem, elektronik ve 
ambalaj sanayi kollarında son yıllarda izlenen gelişmeler, ayrıca potansiyeli 
olan diğer alanlarda olabilecek gelişmeler sektörün ürünlerine olan talebini 
önemli ölçüde arttırmaktadır, özellikle 1981 ve 1982 yıllarından itibaren baş¬ 
layan sektörün mamul ihracatı ümit veren bir potansiyel olarak dikkate alın¬ 
malıdır. 

Sektörde üretim faaliyetleri için gerekli kapasite potansiyeli, 
herhangi bir darboğaza sebep teşkil etmemektedir. 

- Hammadde ve katkı maddeleri : 

Tüketim miktarları açısından sektörün en önemli ham maddeleri ola¬ 
rak sayılabilecek plastik ihtiyacından, 1982 yılı talepleri dikkate alındığın¬ 
da 27.000 ton/yıl ADPE üretimiyle talebin takriben 1 30'u Petkim'in yerli ü- 
retiminden karşılanmaktadır. Aliağa Petrbkimya Kompleksinde ADPE üretimi ön¬ 
görülmüştür. 

- Oretim kapasitesi 1982 yılında 46.800 ton/yıl 'a arttırılarak 
PVC talebinin hemen hemen yansım yerli üretimle karşılamak durumundadır. 



- 313 -

PVC ürünü üretimi de Aliağa Kompleksi projesine dahil bulunmaktadır. 

- PS ürününde 14.000 ton/yıl yerli üretim kapasitesi talebi karşı¬ 
layacak düzeyde bulunmaktadır. 

- YDPE ve PP ihtiyacı halen tümüyle ithalat yoluyla sağlanmaktadır. 
Bununla beraber Aliağa Kompleksinin isletmeye alınması ile bu ürünler de yer¬ 
li olarak üretilecektir. 

Petrokimya Sanayii özel ihtisas Komisyonu raporunda incelenmiş ol¬ 
ması nedeniyle, hammaddelere ait üretim ve kapasite değerleri üzerinde ayrıca 
durulmamıştır. Bununla beraber IV. Bölümünde 1983-1993 yılları arasında yerli 
plastik hammaddeleri üretimi ayrı bir tablo halinde verilmiştir (Tablo 173). 

- Katkı maddeleri, yardımcı maddeler olarak üzerinde durulmaya de¬ 
ğer unsurlar arasında Plastifiyanlar ve Stabilizatörler üzerinde durulmakta 
yarar görülmüştür, ülkemizde Plastifiyan üreten firmalar bulunmasına ve kuru¬ 
lu kapasitelerin, ülke ihtiyacını karşılayabilir düzeyde tesis edilmiş olması¬ 
na rağmen Plastifiyan hammaddesi olan alkollerin, dıs piyasalarda maruz kal¬ 
dığı spekülatif hareketler iç piyasada gerek fiat gerekse temin edilebilirlik 
açısından sektörü önemli ölçüde etkileyebilmektedir. 

2. Teknik Plastikler : 

Plastik özel ihtisas Komisyonunun inceleme kapsamı içinde bulunmak¬ 
la beraber raporumuzun bundan önceki bölümlerinde de işaret edildfli üzere, 
yeterli bilgi toplanamamasından dolayı, Teknik Plastikler baslığı altında top¬ 
lanabilecek olan ve daha ziyade otomotiv, elektronik sanayii vb. sanayi kol¬ 
larında tüketilen plastik türleri, incelediğimiz türlere uyguladığımız model 
içinde ele alınamamıştır. Bununla beraber çok yetersiz dahi olsa, bu konuda 
derlenen bilgiler, bu tür plastiklerin önümüzdeki yıllarda kazanacağı potan¬ 
siyel dikkate alınarak bu bölüm içine dahil edilmiştir. 

Teknik Plastikler : 

Teknik plastikler kendi arasında 7 ayrı gruba ayrılmaktadırlar, Bun¬ 
lar sırasıyla : 

1. Polimetilenoksitler ( Poliasetaller) 

2. Poliamidler 

3. Politetrafloretilenler 

4. Politriflorkloretilenler 

5. Polikarbonatlar 

6. Poliesterler 
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7. A 8 S 

Bahsedilen 7 ayrı teknik plastik grubu da kendi arasında çeşitli 
ticari isimlere göre ayrılmaktadırlar. Bunlar da aşağıdaki şekilde sımflan- 
daralabil ir. 

1. Polimetilenoksitler (Poliasetaller) 

a) Oelrin 

b) Hostaforra 

c) Ultraform 

d) Celcon 

e) Kenatal 

2. Politetrafloretilenler 

a) Hostaflon TF 

b) Algofton 

c) Chemelec 300 

d) Fluon 

a) Fluoroflex T 

f) Soreflon 

g) Teflon 

3. Politriflorkloretilenler 

a) Cheraelec 500 

b) Edifren 

c) Fluorofleks C 

d) Fluoroethene 

e) Kel-F 

f) Halon 

g) Voltalef 
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4. Poliamidler 

a) Poliamid 6-10 

- Ultramld S 
- Maranyl B 
- Zytel 31 

b) Pol iamid 6-6 

- Ultramid A 
- Maranyl A 
- Zytel 101 

c) Poliamid 6 

- Degamid 
- Durethan 
- Ultraraid B 
- Grilon 
- Akulon 

d) Poliamid 

- Rilsan 

5. Polikarbonatlar 

a) Makrolan 

b) Lexon 

c) Merlon 

6. Poliesterler 

a) Bakalite 

b) Dobeckan 

c) Leguval 

d) Palatal 

e) Polyeit 

f) Standofix 

g) Vestopal 
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h) Allymen 

i) Dapon 

7. A B S (Akrilenitrll Butadien Styren) 

Teknik plastikler, şimdiye kadar alışılan ve büyük miktarlarda tü¬ 
ketilen PE, PVC, PP, PS türü plastiklerden farklı olarak sadece ağır sanayi 
kollarında ve çok az miktarlarda kullanılmaktadır. Türkiye'de teknik plastik¬ 
leri kullanan sanayi kolları : 

1. Telekominikasyon Sanayii 

2. Televizyon ve Radyo Sanayii 

3. Otomobil Sanayii 

4. Sınai Kalıp ve Yatak Sanayii 

olarak ayrılabilir. 

Sonuç olarak teknik plastikler alışılmış plastik işleme sanayi 
ürünlerinin aksine sadece ağır sanayi dallarında çok cüz'i miktarlarda V jl- 
lamlmaktadır. Bu sebeple, sadece iç pazar dikkate alınarak teknik plastik 
ünitelerinin kurulması ekonomik olmayacaktır. Esasen, tüketiciler alıştıkla¬ 
rı kalitenin dışında bir markayı kullanmaya da istekli görünmemektedirler. 

Diğer Plastikler : 

Raporumuzun gerek hammadde ithalat gerekse üretim ve üretim pro¬ 
jeksiyonlarında belirtilen ürünlerden Formaldehid, Alkid reçineler, Poliester 
reçineler, Poliüretan, Akrilik reçineler konusunda mamul bazında detaylı bil¬ 
gi deri enemediğinden incelemenin dışında tutulmuşlardır. Ancak bu ürünler 
Petrokimya özel İhtisas Raporunda esasen İncelenmektedirler. Bu arada tüketim 
alanları ve potansiyeli bakımından bu ürünlerin gün geçtikçe önem kazandığına 
da değinmek gerekmektedir. 

IV. V. PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 

1. Genel Politika : 

Sektörün Kuruluşu ve Dağılımı : 

IV. Beş Yıllık Plan döneminde getirilen tedbir ve teşviklerle Plas¬ 
tik Sektörü yatırımlarının Kalkınma Planı Hedeflerine uygun olarak İstanbul i- 
li ve çevresinden, memleketin çeşitli yörelerine yönlendirilmesi sağlanmıştır. 
Nitekim III. Plan dönemi içinde sektör yatırımlarının başlıca : 
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- Istanbul ve Çevresi (Çerkezköy dahil) 

- İzmir ve Çevresi 

- Antep ve Adana, Mersin Çevresi 

- Eskişehir, Ankara, Sursa merinin çerçevelediği yöre olmak üze¬ 
re dört ana merkez oluşturduğu görülmektedir. 

Hammadde temini açısından bakıldığında, Petkim Petrokimya A.S. nîn 
Yarımca Ye Aliağa komplekslerinin kurulusu ile İstanbul ve Izmir çevrelerinde 
toplanmış sektör yatırımlarının hammadde kaynaklarına yakın bulunmaları ve 
böyîece hammadde maliyetlerindeki taşıma unsurundan tasarruf sağlamaları im¬ 
kanı doğmuştur. 8u durumun belirli ölçülerde büyük miktarlara ulasan kara yo¬ 
lu hammadde tasıma trafiğini de azalttığı söylenebilecektir. Petkim Aliağa te¬ 
sislerinin devreye girmesiyle Akdeniz bölgesinde kurulu sanayiin ihtiyacını 
da uzun mesafelerden taşımayı gerek kılacak şekilde çözüm imkanlarının araştı¬ 
rılması V. Plan hedefleri arasında dikkate alınmalıdır. 

Marmara ve Trakya Bölgelerinde kurulu sanayiinin İhtiyacı olan am¬ 
balaj malzemeleri (Gübre torbaları, Kimya ve boya sanayiinin bidonları dahil), 
inşaat sektöründe tüketilen yer karoları, plastik doğramalar başta otomotiv 
elektronik, elektrikli ev cihazları imal adan sanayi olmak üzere diğer sektör¬ 
lerde kullanılan plastik parça ve akşamlar, günlük ihtiyaçlardan banyo ve mut¬ 
fak eşyaları, spor ve kamp malzemeleri, oyuncaklar, sun'i deri, çarşı, pazar 
dükkan torba va çantaları, telefon, televizyon anten ve güç kabloları kanali¬ 
zasyon devreleri, balıkçılıkta kullanılan malzemeler ve av malzemeleri,• fi¬ 
sek kovanları, mobilyalar, 

Ege Bölgesinde ileri ziraatin gereksinmeleri arasında sayılabilecek 
basınçlı ve basınçsız boru ve hortumlar, seracılık ve üzüm kurutma ve yaymada 
kullanılan şeffaf plastik örtüler, gıda sanayii ve diğer sanayiin mallarını 
ambalaj ve taşımasında kullandığı malzemeler (Bisküvi, makama, süt vb. mamul¬ 
leri torba ve 1amine malzemeleri bira, yas sebze ve meyve, balık kasaları da¬ 
hil). Sanyo ve mutfak eşyaları, elektronik sanayiini çeşitli malzeme ve amba¬ 
laj malzemeleri, telefon, televizyon anten ve güç kabloları, inşaat sektörü¬ 
nün ihtiyacı yer karoları ve plastik doğramalar, örgü çuvallar, ihraç malları 
ambalajında kullanılacak malzemeler, kanalizasyon devreleri. 

Akdeniz, Güney Doğu Anadolu ve îç Anadolu Bölgelerinde içme suyu 
ve zirai sulamalarda kullanılacak basınçlı ve basınçsız boru ve hortumlar, zi- 
raate elverişli toprak İslahında, zemin sularının tarıma uygun seviyede tutul¬ 
masında kullanılabilecek drenaj boruları, seracılıkta ve hububat muhafazasın¬ 
da kullanılan örtüler, gübre ve yem sanayiinin ihtiyacı torbalar, soğuk hava 
depolan, et kombinaları inşaatında kullanılacak izolasyon malzemeleri, vatan¬ 
dasın ihtiyacının karşılanmasında en ucuz ve dayanıklı ikame maddeleri olan 
tabak, çanak, bidon, ayakkabı, çizme vb. ürünler, ucuz prefabrike inşaatlar, 
zelzele önleme bölgeleri için evler, turistik tatil köyleri yapımında kulla- 
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mlacak yapı elemanlar, telefon ve güç kabloları, kamp malzemeleri, inşaat 
sektöründe kullanılan yer karosu ve plastik doğramalar, plastik ayakkabılar. 

Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde içme suyu devrelerinde ve 
zirai sulamada kullanılan basınçlı ve basınçsız boru ve hortumlar, çeşitli 
sektörlerin ihtiyacı ambalaj malzemeleri (çay paketlemesi ve çay naklinde 
kullanılabilecek torba ve lamine malzemeleri dahil) soğuk hava depoları ve 
et kombinaları inşaatları için izolasyon malzemeleri, ucuz ve dayanıklı mut
fak ve banyo eşyaları, ayakkabı, çizme, telefon ve güç kabloları sayılabile
cektir. 

Tüketim : 

Plastik sektörünün lif Bes Yıllık Plan dönemi için tüketim hedefi 
fert basına 5 kg/yıl olarak verilmiştir. Raporumuzun çeşitli bölümlerinde a-
çıklandığı üzere V. inci 5 yıllık plan çalışmalarında, sektörün plastik ham 
madde tüketimi ile mamul üretimi ayrı ayrı ele alınmıştır. Nitekim raporumuz
da incelenebilen plastik hammadde türlerine dayalı 1982 yılı tahmini değer
ler 

Hammadde tüketimi 177.000 ton 

Mamul madde üretimi 262.205 ton 

olarak verilebilecektir. FTeksibıl (esnek) plastik ürünlerde pîastifiyanla-
rın (OOP, DI0P Vb.) bazı rijid ürünlerde dolgu maddelerinin ve diğer katkıla
rın plastik haıroıaddelerine ilave edilerek isleme sokulması ayrıca özellikle 
atölyeler şeklindeki cok küçük kapasiteli işletmelerin bir bölümünde hurda 
plastik mamullerin kırılarak tekrar islenmesi gibi sebeplerle hammadde tüke
timinin mamul üretimi olarak dikkate alınmaması halinde ve V. inci Bes Yıl
lık Plan dönemi için fert basına plastik tüketimi (x) : 

262.2Q5.000 : 46.603.670 - 5.63 kg/kişi 

olarak tahmin edilmiştir. 

V. inci Bes Yıllık Plan dönemi sonunda hedef fert basına 8.56 kg/ 
kişi plastik tüketimi olarak tesbit edilmiştir. 

Kuruluş Kapasiteleri : 

IV. Bes Yıllık Plan döneminde, kurulan isletmeler genellikle orta 
ve büyük kapasiteli tesislerdir. Ayrıca bir kısım eski kuruluşların, bu dönem
de gerek makina ve teçhizat gerekse çalışma yeri ve anlayışı açılarından mo-
T*J ly°0 nüfusu: 44.735.957 kisi. Nüfus artış t si ise binde 20.65 olarak 

tahmin edilmiş ve bu değer projeksiyonlarda kullanılmıştır. 
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dern işletmder haline dönüşme yönündeki yatırım ve girişimleri olumlu geliş¬ 
meler olarak dikkate alınmaktadır. Bu açıdan bakıldığında verimli çalışmayan 
tesislerin devam ettirilmesindeki faydasızlık imalatçılara anlatılarak, sek¬ 
tördeki gelişmeye uyum sağlamaları 1çin gerekli tedbirler getirilmelidir, ö- 
zellikle ayakkabı, sandalet, mat hortumlar, renbll ibrik, oyuncak vb. mamul¬ 
lerde, hurda malzeme kullanan 1ş yerlerinin, kaliteli ürün yapan işletmeler 
aleyhine sürdürdükleri faaliyet engellenmelidir. 

V. inci Beş Yıllık Plan döneminde sektöre yapılacak yatırımlardan 
behemahal sahasındaki en ileri teknolojiyi getirmeleri, kapasite bakımından 
rantabl ve ihracata dönük düzeyde bulunmaları, makina parklarım yüksek kapa¬ 
siteli ve kullanılmamış cihazlarla teçhiz etmeleri istenmelidir. 

Hammadde Temini : 

III. üncü Beş Yıllık Plan döneninde Petkim Petrokimya A.S. nin PE 
ve PVC üretim kapasiteleri 1k1 katına çıkarılmış ve Polistiren üretimine baş¬ 
lanılmış olmasınarağmen Aliağa Kompleksi yatırımında gecikmeye uğramlmış- 
tır. V. inci Beş Yıllık Plan döneminde yerli hammadde üretim değerleri ve 
sektörün ihtiyacının karşılanması için yapılacak ithalat miktarları raporu¬ 
muzun ileriki bölümlerinde verilmektedir. (Tablo 173-187) 

Sektördeki hammadde ihtiyacının yerli üretim kaynaklarına dayan¬ 
dırılması kalkınma plan hedefleri içinde bulunduğundan Petrokimya sanayii ya¬ 
tırımlarının da sektördeki gelişmeye paralel olarak gerçekleşmesi sağlanmalı¬ 
dır. 

Ancak büyük ölçüde, t 25 nisbetindeki istihsal vergisinin fonksiyo¬ 
nunda olarak dahili piyasadaki plastik hammadde fiatları dış piyasa CİF fiat- 
larına nazaran takriben t 75 yüksek teşekkül etmektedir. Bununla beraber anı¬ 
lan fiatların, plastik ürünleri ikame eden kağıt, cam, ahşap malzeme, çimen¬ 
to, pik ve diğer geleneksel ürünlerin dahili piyasa flatlarına nazaran daha 
düşük düzeyde bulunması, bu malzemelerden yapılan ürünler yerine, plastik ma¬ 
mullerin süratle ikame olmasını mümkün kılmaktadır. 

Plastik işleme sektörünün ihracatının geliştirilebilmesi için dahil¬ 
den temin edilen plastik hammaddelerin istihsal vergisi muafiyetleri sürdürül¬ 
meli ve ihracat teşvikleri ve vergi iadeleri devam etmelidir. 

Plastik Sektörünün diğer Sektörlere Göre Durumu : 

Plastik ürünlerin, geleneksel diğer ürünlere nazaran: 

- Fiatlarının ucuz olması, 

- Sağlamlıkları, 

- İyi ve rahat işlenebilme özellikleri, 
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- Hafif ve kolay taşınabilir olmaları, 

- Asit ve baz gibi kimyasal maddelere karsı dayanıklılıkları, 

- Kohezyona uğramamaları, 

- Soya vb. koruyucu yüzey kaplama malzemesine ihtiyaç göstermemele¬ 
ri, 

- Güzel görünüşleri, 

- Elektrik ve sese karşı yal fon özellikleri, 

- Sert veya esnek yapıda bulı abilraeleri, 

- İyi optik ve mukavim özelli >le"e sahip olabilmeleri, 

- Büyük yatırımlar gerektirmeyen tesislerde imal edilebilmeleri, 

bu ürünlere olan talebin süratle artmasına ve geleneksel malzemeler yerine 
plastiklerin ikame olmasına sebep olmaktadır. Böyîece geleneksel malzemelerin 
memleket yararına gereği gibi değerlendirilmesi imkanı da sağlanılmaktadır. 

Raporumuzun çeşitli bölümlerinde işaret edildiği üzere plastik sek¬ 
törü ürünleri : 

- Tarım Sektöründe - Basınçlı ve basıncsız sulama işlerinde, 

- Zemin suyunun ayarlanması ve kireçli toprakla¬ 
rın yıkanarak drenajında, 

- Seracılıkta 

- Yaş meyve kurutmasında, 

- Tohumların süratli çimlendirilmesinde, 

- Zararlı otların çürütülmesinde, 

- Kibre torbalarında, 

- Sulama ve tarla balıkçılığı için suni göller 
yapımında, 

- Fide alımında, çilek, tarla örtüsünde, 

- Tahıl pazarlamasında. 

- Gıda, içki, tütün, et ve mamulleri, süt, yem, sebze ve meyve isleme 
sanayiinde. 
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- Otomotiv endüstrisinde 

- İnşaat ve Konut sektöründe 

- Elektrikli makina ve malzeme, ev, büro cihazları, elektronik 
malzeme imalat ve donatım sanayiinde 

- Kanalizasyon içme suyu, enerji nakli, haberleşme gibi altyapı 
hizmetlerinde yaygın olarak kullanılmakta ve düşük gelirli va¬ 
tandaşın birçok ihtiyacının karşılanmasında ön sırayı almakta¬ 
dır. 

Plastik sektörünün özellikle kalkınmakta olan ülkelerin ihtiyaçla¬ 
rının karşılanması açısından taşıdığı önem ve tarım sektöründeki verimi, olum¬ 
lu yönde etkileyici kullanım alanları dikkate alınarak Olkemiz açısından ki¬ 
lit bir sanayi olarak telakki edilmesi ve teşvik görmesi ve raporumuzun çe¬ 
şitli bölümlerinde yer alan tıkanıklıkların bertaraf edilmesi gerekmektedir.. 

2..Talep Çalışması : 

2.1. Yurt içi talep projeksiyonu : 

Raporumuzun 3.3. üncü bölümünde seçilen yaklaşımla sektörün 
1983-1993 yılları için hammadde ihtiyaçları tahmin edilmiştir. 

Çalışmalarımızda yararlanılan ülkemizin gelecek yıllara ait 
nüfus tahminlerinden DİE'nin rakkaroları esas alınmıştır. 

Raporumuzda incelenen ürünler için yukarıda açıkladığımız 
tarzda bulunan toplam hanmadde talep tahminleri, uygulama alanları itibariy¬ 
le Memleketimizdeki halihazır dağılım ve gelişmiş ülkelerdeki dağılım oranla¬ 
rı dikkate alınarak kendi içilerinde dağıtılmıştır (Tablo 174-178). 

Sektörün plastik hammadde ihtiyacı açıklandığı tarzda bulun¬ 
duktan sonra, mamul üretimine geçiş için raporumuzun 3.3. bölümünden fayda¬ 
lanacak ana mallar itibariyle Ülkemizin plastik mamulle talep takvimleri he¬ 
saplanmıştır (Tablo 179-184). Ayrıca Tablo T86‘da plastik hammadde talep 
projeksiyonu ve 187 'de Plastik sektörü hammadde ithalat projeksiyonu veril¬ 
miştir. 
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TABLO i !73 j 
HAMMADDE ÜRETİM PROJEKSİYONU (1000 Ton) 

Tesisler 19 8 3 19 8 4 19 8 5 19 8 6 19 8 7 19 8 8 19 8 9 19 9 0 19 9 1 19 9 2 19 9 3 

AYPE TOPLAM 24.300 49.300 136.800 174.300 174,300 174.300 174.300 174.300 174.300 174.300 174.300 

Yarımca 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300 

Aliağa - 25.000 112.500 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

YYPE TOPLAM - 6.700 30.000 ~1 4Ö.ÛC0 40.000 40.000 40.0ÖÛ 4Ö.Ö0O 4Ö.ÖÖÛ 4Û.Û00 4Ö.ÖÖÖ 
Allağa - 6.700 30.000 40.000 40,000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

PVC TOPLAM 46.800 63.500 121.800 146.800 146.800 146.800 146.800 146.800 146.800 146,800 146.800 
Yarımca 46.800 46.800 46.800 46.800 46.800 46.800 46.800 46.800 46.800 46.800 46.800 

Allağa - 16.700 75.000 100.000 100.000 100.000 100.000 • 100.000 100.000 100,000 100.000 

PP TOPLAM - 10.000 45.000 60.000 60.000 60.000 60.0P« *«.000 60.000 60.000 60.000 

Aliağa - 10.000 45.000 60.000 60.000 60.000 60,0™! MÖ 60.000 60.000 60.000 

PS TOPLAM 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 

Yarımca 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 
FORMALDEHİT 81.000 83.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 

poliüretan 29.019 29.019 29.019 29.018 29.019 29.019 29.019, 29.019 29.019 29.014 29.019 

AKR1L1K REÇİNE 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277 

ALK1D REÇİNE .6.117 7.028 8.082 9.295 10.685 12.293 14.137 16.664 16.664 16.664 16.664 

POLİESTER REÇİNE 8.740 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.75Û 8.756 



TABLO : 174 AYPE HAMMADDE TALEP PROJEKSİYONU 
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Yıllar İtibariyi» Yalap Pro¬ 
jeksiyonu 

KULLANMA MAKSADINA GÖRE TÜKETİM DAĞILIMI 

Yıllar Miktar (ton) K1$1 
Basına 
Düsen 

Örtü-Torba- 
Hortua 

Ton 

Oran 
X 

Ambalajlık 
F1lm Torba 

Ton 

Oran 
X 

$1s1rme 
Ton 

Oran 
X 

Enjeksiyon 
Ton 

Oran 
X 

Kablo v» 
Diğerleri 

Ton 

Oran 
X 

1983 75.000 1.58 44.550 59.4 18.750 25.0 3.750 5 5.925 7.9 2.025 2.7 

1984 82.000 1.69 48.462 59.1 20.500 25.0 4.100 5.0 6.478 7.9 2.460 3.0 

1985 92.000 1.86 54.096 58.8 23.000 25.0 4.692 5.1 7.452 8.1 2.760 3.0 

1986 102.000 2.02 60.894 59.7 24.480 24.0 5.202 5.1 8.262 8.1 3.162 3.1 

1987 117.000 2.27 69.615 59.5 28.080 24.0 6.201 5.3 9.477 8.1 3.627 3.1 

1988 122.000 2.32 73.322 60.1 28.060 23.0 6.588 5.4 10.126 8.3 3.904 3.2 

1989 136.000 2.53 81.464 59.9 31.280 23.0 7.480 5.5 11.288 8.3 4.488 3.3 

1990 150.000 2.73 89.850 59.9 34.500 23.0 8.250 5.5 12.450 8.3 4.950 3.3 

1991 164.000 2.93 98.236 59.9 37.720 23.0 9.020 5.5 13.612 8.3 5.412 1.3 

1992 180.000 3.15 109.440 60.8 39.600 22.0 10.080 5.6 14.940 8.3 5.940 3.3 

1993 195.000 3.34 118.755 60.9 42.900 22.0 11.115 5.7 16.185 8.3 6.045 3.1 
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TABLO : 175 YYPE HAMMADDE TALEP PROJEKSİYONU ; 

'ıllar itibariyle Talep 
Projeksiyonu KULLANMA MAKSADINA GÖRE TOKETÎM tsAOILIMİ 

Yıllar Miktar 
Ton 

Ki s 1 
Basına 
Düsen 

Kg. 

üuva 1 
Monof i Uman 
Ton 

Oran 
S 

' 

Enjeksiyon 
Ton 

Oran 
% 

Şişirme 
Ton 

Oran 
S 

Soru 
Ton 

Oran 
£ 

Fili 
Ton 

Oran 
% 

1983 14.000 0.29 3.780 27 2.800 20 7.000 50 140 1 280 2 

1984 15.000 0.31 4.200 28 2.700 18 7.650 51 150 1 300 2 

198S 18.000 0.36 4.680 26 3.060 17 9.360 52 360 2 540 3 

1986 20.000 0.39 4.600 23 3.400 U 10.600 53 600 3 800 4 

1987 22.000 0.43 5.060 23 3.740 17 11.660 53 660 3 880 4 

1988 24.000 0.46 5.520 23 3.840 16 12.720 53 720 3 1.200 5 

1989 27.000 0.50 6.210 23 4.32' 16 14.310 53 810 3 1.350 5 

1990 30.000 0.55 6.600 22 4.500 15 16.200 54 1.200 4 1.500 5 

1991 33.000 0.59 7.260 22 4.950 15 17.820 54 1.320 4 1.650 S 

1992 39.000 0.68 7.800 20 5.460 14 21.450 55 1.950 5 2.340 6 

1993 45.000 0.77 9.000 20 6.300 14 24.750 55 2.250 S 2.700 6 
— 



TABLO : 176 
PVC HAMMADDE TALEP PROJEKSİYONU 
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' Mlar İ t kariyi aTa¬ 
lep Projeksiyonu 

Kullanma Maksadına Göre TUketlm Dağılımı 

Yıl¬ 
lar 

Miktar 
Ton 

Kişi 
Bası¬ 
na DU-
şen Kg 

Enj.şişe 
Levha 
Ton 

Oran 
İ 

Rljld 
Boru 
Profil 

Oran 
t 

Fİ ex.Ext 
Flex.Ejt 

Oran 
X 

Yer Karo¬ 
su MUz1k 
Plağı 

Oran 
% 

Pasta 
Tatbika¬ 
tı 

Oran 
t 

AkU Se-
peratörli 

Oran 
S 

Kablo Oran 
S 

1983 70.000 1.47 5.600 8.0 35.000 50 16.380 23.1 1.540 2.2 8.400 32 280 3 0.4 2.800 4.0 

1984 ' 76.000 1.57 5.320 7.0 38.000 50 18.088 23.8 1.748 2.3 9.348 12.3 380 0.6 3.116 4.1 

1985 84.000 1.70 3.276 3.9 51.240 61 12.600 15.0 2.268 2.7 10.332 12.3 504 0.6 3.780 4.5 

1986 92.000 1.82 3.588 3.9 57.040 62 12.420 13.5 2.760 3.0 11.408 12.4 460 0.6 4.324 4.7 

1987 108.000 2.09 4.104 3.8 66.960 62 14.256 13.2 3.348 3.1 13.392 12.4 540 0.5 5.400 5.0 

1988 110.000 2.09 5.170 4.7 69.300 63 11.110 10.1 3.520 3.2 14.850 13.5 550 0.5 5.500 6.0 

1989 122.000 2.27 4.514 3.7 76.860 63 12.810 10.5 4.026 3.3 16.470 13.5 488 0.4 6.832 5.6 

1990 136.000 2.48 4.896 3.6 87.040 64 12.240 9.0 4.760 3.5 18.360 13.5 544 0.4 8.160 6.0 

1991 162.000 2.89 5.832 3.6 103.680 64 13.932 8.6 5.670 3.5 21.060 13.0 486 0.3 11.340 7.0 

1992 186.000 3.25 6.696 3.6 120.900 65 13.392 7.2 6.696 3.6 23.808 12.8 558 0.3 13.950 7.5 

1993 210.000 3.60 7.560 3.6 136.500 65 16.590 7.9 7.560 3.6 24.570 11.7 630 0.3 15.590 7.9 



TABLO : 177 
PP HAMMADDE TALEP PROJEKSİYONU 
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Tıllar İtibariyle Talep 
Projeksiyonu Kullanma Maksadına Göre Tüketim Darılımı 

Yıllar Miktar 
Ton 

K1ş1 
Basma 
Düsen 

Çuvallık- 
Halatlık 

Ton 

Oran 
* 

Enjeksiyon 
Ton 

Oran 
t 

Ambalajlık 
Film Ton 

Oran 
* 

Elyaf 
Ton 

Oran 
t 

Çember Seri t Oran 
S 

1983 28.000 0.58 17.640 63.0 6.440 23.0 1.400 5 1.680 6.0 840 3.0 

1984 33.000 0.68 20.064 60.8 7.920 24.0 1.716 5.2 2.145 6.5 1.155 3.5 

1985 39.000 0.79 23.712 60.8 9.360 24.0 2.028 5.2 2.535 6.5 1.365 3.5 

1986 46.000 0.91 27.094 58.9 11.270 24.5 2.576 5.6 3.220 7.0 1.840 4.0 

1987 50.000 0.97 29.450 58.9 12.250 24.5 2.800 5.6 3.500 7.0 2.000 4.0 

1988 55.000 (.10 31.460 57.2 13,750 25.0 3.300 6.0 4.125 7.5 2.365 4.3 

1989 61.000 q.ıı 34.892 57.2 15.250 25.0 3.660 6.0 4.575 7.5 2.623 4.3 

1990 68.000 1.2 36.720 54.0 17.680 26.0 4.760 7.0 5.780 8.5 3.060 4.5 

»991 75.000 1.3 40.500 54.0 19.500 26.0 5.250 7.0 6.375 8.5 3.375 4.5 

1992 80.000 1.4 40.800 51 21.600 27.0 6.400 8.0 7.200 9.0 4.000 5.0 

1993 89.000 1.5 45.390 51 24.030 27.0 7.120 8.0 8.010 9.0 4.450 5.0 



TABLO : 179 PS HAMMADDE TALEP PROJEKSİYONU 327 

Yıllar İtibariyle Talep Projeksiyonu KULLANMA MAKSADINA GÖRE TÜKETİM DAĞILIMI 

Yıllar Miktar (ton) 
K1s1 Ba¬ 
sına DU- 
şen Kg. 

Enjeksiyon 
OrUnlerl Oran 

t 
K ö p U k Oran 

t 

Vakum İle Şekillen¬ 
dirme Oran 

t 

1983 18.000 0.395 6.750 37.5 1.530 8.5 9.720 54.0 

1984 20.000 0.412 7.500 37.5 1.700 8.5 10.800 54.0 

1985 22.000 0.444 8.118 36.9 1.892 8.6 11.990 54.5 

1986 24.000 0.475 8.736 36.4 2.064 8.6 13.200 55,0 

1987 27.000 0.523 9.801 36.3 2.349 8.7 14.850 55.0 

1988 29.000 0.550 10.498 36.2 2.523 8.7 15.979 55.1 

1989 32.000 0.595 11.488 35.9 2.848 8.9 17.664 55.2 

1990 35.000 0.638 12.495 35.7 3.115 8.9 19.390 55.4 

1991 38.000 0.678 13.490 35.5 3.420 9.0 21.090 55.5 

1992 42.000 0.735 14.784 35.2 3.780 9.0 23.436 55.8 

1993 45.000 0.771 15.750 35.0 4.095 9.1 1 25.155 55.9 



TABLO : !79 
AYPE MAMUL MADDE TALEP PROJEKSİYONU 
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( Miktar Ton) 

YılUr T e p 1 a ra OrtU-Torba Hortum Amb.F11ın Torba 5 1 S 1 r m a Enjeksiyon Kablo ve D1ğerl«r1 

1983 92.545 49.500 19.740 5.770 7.410 10.125 

1984 102.140 53.850 21.580 6.310 8.100 12.300 

1985 114.655 50.110 24.210 7.220 9.315 13.800 

1986 127.570 67.660 25.770 8.000 10.330 15.810 

1987 146.435 77.350 29.560 9.540 11.850 18.135 

1988 153.325 81.470 29.540 10.135 12.660 19.520 

1989 171.505 90.515 32.930 11.510 14.110 22.440 

1990 189.145 99.830 36.315 12.690 15.560 24.750 

1991 206.810 109.150 39.705 13.880 17.015 27.060 

1992 227.165 121.600 41.680 15.510 18.675 29.700 

1993 244.665 131.950 45.160 17.100 20.230 30.225 



TABLO : 180 J 
TYPE MAMUL MADDE TALEP PROJEKSİYONU 

(Miktar Ton) 
Yıllar Toplan Çtfgâl-Monofllanan Enjeksiyon Ş1î1me Boru Fili 

1983 18.915 4.200 3.500 10.770 155 290 

1934 20.300 4.670 3.375 11.770 170 315 

1935 24.395 5.200 3.825 14.400 400 570 

1986 27.ISO 5.110 4.250 16.310 670 840 

1987 29.895 •5.620 4.675 17.940 730 930 

1988 32.560 6.130 4.800 19.570 800 1.260 

1989 36.635 £.900 5.400 22.015 900 1.420 

1990 40.785 7.330 5.625 24.920 1.330 1.580 

1991 44.885 8.070 6.190 27.415 1.470 1.740 

1992 53.125 3.670 6.325 33.000 2.170 2.460 

1993 61.295 10.000 7.875 38.080 2.500 2.840 



TABLO : 181 * 330 
PVC MAMUL MADDE TALEP PROJEKSİYONU 

(Miktar Ton) 

Yıllar Toplam 
Ton 

Rljld EnJ. 
Şi»e Levha 

* 97 

Rljld Boru 
Profil 

i 96 

Flex.Ext. 
Flex.Enj. 

% 40 

Yer Karosu 
MUzik Pla¬ 
ğı * 40 

Pasta Tatbikatı 

* 35 

AkU Separattirli 

* 50 

Kablo 

t 30 

1983 120.924 5.773 36.458 40.950 3.850 24.000 560 9.333 

1984 132.511 5.484 39.583 45.220 4.370 26.708 760 10.386 

1985 137.050 3.377 53.375 31.500 5.670 29.520 1.008 12.600 

1986 148.991 3.693 59.416 31.060 6.900 32.594 920 14.413 

1987 175.332 4.230 69.750 35.640 8.370 38.262 1.080 18.000 

1988 175.952 6.329 72.187 27.775 8800 42.428 1.100 18.333 

1989 197.611 4.653 80.062 32.025 10.065 47.057 976 22.773 

1990 218.958 5.047 90.666 30.600 11.900 52.457 1.088 27.200 

1991 261.960 6.012 108.000 34.830 14.175 60.1 M 972 37.800 

1992 300.048 6.903 125.937 34.830 16.740 68.022 1.116 46.500 

1993 337.115 7.793 142.187 41.475 18.900 70.200 1.260 55.300 



TABLO : 182 

HP MAMUL MADDETALEP PROJEKSİYONU 

Yıllar Toplam Çuval-Halat Enjeksiyon Amb.Sef.F1 İm Elyaf Çember-Şerlt 

1983 31.700 19.600 8.050 1 .400 1.770 880 

1984 37.390 22.290 9.900 1.720 2.260 1.220 

1985 44.190 26.350 11.700 2.030 2.670 1.440 
1986 52.100 30.100 14.090 2.580 3.390 1.940 

1987 56.610 32.720 15.310 2.800 3.680 2.100 

1988 62.290 34.960 17.200 3.300 4.340 2.490 

1989 69.070 38.770 19.060 3.660 4.820 2.760 

1990 76.960 40.800 22.100 4.760 6.080 3.220 

1991 84.880 45.000 24.380 5.250 6.700 3,550 

1992 90.520 45.330 27.000 6.400 7.580 4.210 

1993 100.700 50.430 30.040 7.120 8.430 4.680 



TABLO : 183 
POLİSTÎREN'DEN MAMUL MADDE TALEP PROJEKSİYONU 

Yıllar itibariyi# Talep 
Projeksiyonu 

Kullanma Maksadına Göre Tüketim Dağılımı 

Yıllar Miktar(ton) Enjeksiyon OrUnlerl Köpük Vakum ile Şekillendirme 

1983 22,200 8.500 1.600 12.100 
1984 24.700 9.400 1.800 13.500 

1985 27.100 10.100 2.000 15.000 
1986 29.600 10.900 2.200 16.500 

1987 33.300 12.200 2.500 18.600 

1988 35.800 13.100 2.700 20.000 
1989 39.300 14.300 3.000 22.000 

1990 43.100 15.600 3.300 24.200 

1991 46.800 16.800 3.600 26.400 

1992 51.700 18.500 4.000 29.200 
1993 55.400 19.700 4.300 31.400 



TABLO : 184 
PLASTİK İSLEME SEKTÖRÜ YURTİÇİ MAMUL TALEP PROJEKSİYONU 
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(B1r1m Ton) 

Yıllar YYPE AYPE PP PVC PS TOPLAM 

1983 18.915 92.545 31.700 120.925 22.200 294.485 

1984 20.300 102.140 37.390 132.510 24.700 317.040 

1985 24.395 114.655 44.190 137.050 27.100 347.390 

1986 27.180 127.570 52.100 148.990 29.600 385.440 

1987 29.895 146.435 56.610 175.330 33.300 441.570 

1988 32.560 153.325 62.290 175.950 35.800 459.925 

1989 36.635 171.505 69.070 197.610 39.300 514.120 

1990 40.785 189.145 76.960 218.960 43.100 568.950 

1991 44.885 206.810 84.880 261.960 46.800 645.335 

1992 53.125 227.165 90.520 300.050 51.700 722.560 

1993 61.295 244.665 100.700 337.120 55.400 799.180 
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TABLO : 186 PLASTİK SEKTÖRÜ TOPLAM HAMMADDE TALEP 
PROJEKSİYONU ! 

(Ton) 

Yıllar Toplam AYPE YYPE P V C P P P S 

1983 205.000 75.000 14.000 70.000 28.000 18.000 

1984 226.000 82.000 15.000 76.000 33.000 20.000 

198S 255.000 92.000 18.000 84.000 39.000 22.000 

1986 284.000 102.000 20.000 92.000 46.000 24.000 

1987 324.000 117.000 22.000 108.000 50.000 27.000 

1988 340.000 122.000 24.000 110.000 55.000 29.000 
1989 378.000 136.000 27.000 122.000 61.000 32.000 

1990 419.000 150.000 30.000 136.000 68.000 35.000 

1991 472.000 164.000 33.000 162.000 75.000 38.000 

1992 527.000 180.000 39.000 186.000 80.000 42.000 

1993 584.000' 195.000 45.000 210.000 89.000 45.000 
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TABLO : 187 

PLASTİK SEKTÖRÜ HAMMADDE İTHALAT PROJEKSİYONU 

(ton) 

Yıllar AYPE YYPE PVC P P P S TOPLAM 

1983 50.700 14.000 23.200 28.000 4.500 120.400 
1984 32.700 8.300 12.500 23.000 6.500 83.000 
1985 - -

* 
9.000 8.500 17.500 

1986 - - - 1.000 10.500 11.500 
1987 - - - - 13.500 13.500 

1988 - - - - 15.500 15.500 
1989 - - - 1.000 18.500 19.500 

1990 - - - 8.000 21.500 29.500 
1991 - - 15.200 15.000 24.500 54,700 

1992 5.700 - 39.200 20.000 28.500 93.400 
1993 20.700 5.000 63.200 29.000 31.500 149.400 
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2.2. Plastikten Mamul Madde İhracat Projeksiyonu : 

1977-1982 yıllan arasında gerçeklesen fiili ihracattaki artış 
ve sektörde ihracat potansiyeline sahip sahalarda yapılan araştırmalar esas 
alınarak sektörün 1983-1993 yıllan arasındaki ihracat tahminleri asalda ve¬ 
rilmiştir. 

Yıllar ihracat Miktarı (ton) 

1983 21.0® 

1984 22.050 

1985 23.150 

1986 24.310 

1987 25.530 

1988 26.800 

1989 28.150 | 
199Q 23.550 

1991 31.025 

1992 32.580 
1993 34.200 

Ortadoğu ülkelerinde, özellikle Lübnan ve Îran-Irak arasında hü¬ 
küm süren karışıklıklar plastik sektörünün ihracatım arttırıcı yönde etki 
yapmıştır. Beyrut gibi bir ticaret merkezinin fonksiyonu yapamaz hale gelme¬ 
si ve Arap ülkelerinin ihtiyaçlarım bu pazara hakim alışılmış kaynaklar dı¬ 
şından temin etme imkanlarım araştırması sonucu plastik sektörümüz için or¬ 
taya çıkan bu potansiyel, alıcıda güven uyandırıldığı ve ihraç edilen mal ile 
birlikte hizmet de görüldüğü takdirde beklenenin üstünde olumlu sonuçlar ve¬ 
rebilecektir,. 

Diğer taraftan Hükümetimizce Hersin limanının “Serbest Bölge" 
yapılması yönündeki girişimlerin, yukarıda Beyrut limanı için yapılan değer¬ 
lendirmenin ışığında, büyük önem taşıdığı ortaya çıkmaktadır. 

ülkemiz için Ortadoğu memleketleri arasında plastik sektörü ih¬ 
racatı bakımından önem taşıyan pazarlar arasında Iran, Suriye, Irak ve Suudi 
Arabistan ile Libya ve Mısır sayılabilecektir. Bu ülkelerce aranan başlıca 
sektör ürünleri, sert plastik borular ve eklem parçaları, ağır hizmet torba¬ 
ları, seralar ve PVC şeffaf şişeler içinde talep edilen içme suyudur. 
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özellikle PVC şeffaf şişeler içinde gerçeklestlrilebilecek su 
ihracına önem verilmelidir. Bilindiği gibi halen bu ülkelere basta Fransa 
olmak üzere çeşitli Akdeniz ülkelerinden PVC şişelere doldurulmuş tabii su¬ 
lar ihraç edilmektedir. 

Memleketimizde plastik mamullerin gıda maddeleri ambalajında 
kullanılmalarını belirleyen tüzüğün çıkartılmamış olması özellikle PVC sise 
üretiminin ve bu konudaki yatırımla™ ve teknolojinin gelişmesini önlemiş¬ 
tir. PVC şişelerin önce yurdumuzda yaygın olarak kullanılmaya başlanması kı¬ 
sa bir süre sonunda ülkemizin PVC şişede zeytinyağı ve sirke gibi tarımsal 
ürün ihracatım da mümkün kılabilecektir. Ortak pazar ile veya Ortak Pazara 
dahil ülkelerin etkin oldukları pazarlar ile yakın ilişkiler sürdürmekte ol¬ 
mamız bu gibi ülkelere yapılacak ihracatımızdaki (özellikle gıda maddeleri) 
ambalaj seklinin, onlarca standardize edilmiş malzeme ve formlara bağlı bu¬ 
lunmamızı zorunlu kılacaktır. Bu itibarla belirtilen ülkelerdeki esaslara gö¬ 
re hazırlanacak gıda maddeleri tüzüğümüz vakit geçirilmeden tesbit edil i o uy¬ 
gulanması, mevcut önemli bir soruna çözüm getirmiş olacaktır. 

Sektörün ihracat imkanlarının aksamadan hammadde temini imkanı¬ 
na, fiat istikrarına, uygulanacak teşvik tedbirlerinin isabet derecesine, Türk 
Lirasının diğer yabancı paralara göre değerine doğrudan doğruya bağlı bulun¬ 
duğu dolayısıyla verilen »ihracat projeksiyonundaki değerlerin önemli ölçüde 
artıp azalabileceği daima dikkate alınmalıdır. 

Plastik İsleme Sektörünün 1983-1993 yılları arası toplam talep 
projeksiyonu, Tablo 184'de verilen Yurt îçi Mamul Talep Projeksiyonu ile IV. 
2.2’. bölümünde verilen İhracat Projeksiyonu değerlerinden yararlanılarak Tab¬ 
lo 185'te veri i inektedir. 

TA3L0 : 185 

PLASTİK İŞLEME SEKTORQ TOPLAM MAMUL TALEP PROJEKSİYONU (TON) 

1983 315.485 
1984 339.090 
1985 ,370.540 
1986 409.750 
1987 467.100 
1988 486.725 
1989 542.270 
1990 598.500 
1991 576.360 
1992 755.140 
1993 833.380 
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V. YATIRIM PROGRAMI 

Yıllar itibariyle sektöre eklenecek kapasiteye (Tablo 189) bağlı ola
rak yapılacak yatırımların değeri, 1980 yılı fiatları ile yaklaşık olarak Tab
lo 190 da gösterilmiştir. 

1980 sonu yatırım değerinin (Mevcut Durum Bölümünün Tablo 1 * de göste
rilen değeri) mevcut kapasiteye (Tablo 2-7) oram : 

326.000 TL/Ton 
759.344 Ton 

Tablo 188'de yıllar itibariyle plastik isleme sektörü kapasite projek
siyonu verilmiştir. Buna göre, AYPE, YYPE, PS'de yıllık ilave kapasite artış 
yüzdesi % 1 olarak ve PVC, PP türleri için artacak talebe bağlı olarak yıllık 
ilave kapasite artış yüzdesi i 3 olarak kabul edilmiştir. 

Bu duruma göre plastik isleme sanayiine eklenecek kapasiteler Tablol89 
da verilmiştir. 

Sektöre ilave edilecek kapasitelerin 326.000 TL/Ton faktörüne göre 
yatırım değerleri toplam olarak (Tablo 190) 1993 tarihi itibariyle 
59.984.000.000.-TL. ye ulaşmaktadır. 



TABLO : >88 
PLASTİK İSLEME SEKTÖRÜ KAPASİTE PROJEKSİYONU 
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TON 

Yıl 1ar 

A Y P E Y Y P E P V C P P P S 

ÜRETİM KAPASİTE ÜRETİM KAPASİTE ÜRETİM KAPASİTE ORETÎM KAPASİTE ORETÎM KAPASİTE 

1983 92.545 286.000 18.915 105.000 120.925 260.000 31.700 55.000 22.200 78.000 

1984 102.140 289.000 20.300 106.000 132.510 268.000 37.390 56.000 24.700 79.000 

1985 114.655 292.000 - 24.395 107.000 137.050 275.000 44.190 58.000 27.100 80.000 

1986 127.570 295.000 27.180 108.000 148.990 284.000 52.100 60.000 29.600 81.000 

1987 146.435 298.000 29.895 109.000 175.330 292.000 56.610 63.000 33.300 82.000 

1988 153.325 301.000 32.560 110.000 175.950 301.000 62.290 66.000 35.800 83.000 

1989 171.505 304.000 36.635 111.000 197.610 310.000 69.000 69.000 39.300 84.000 

1990 189.145 307.000 40.785 112.000 218.960 320.000 73.000 73.000 43.100 85.000 

1991 206.810 310.000 44.885 113.000 261.960 329.000 77,000 77.000 46.800 86.000 

1992 227.165 313.000 53.125 114.000 300.050 339.000 81.000 81.000 51.700 87.000 

1993 244.665 316.000 61.295 115.000 337.120 350.000 85.000 85.000 55.400 88.000 
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TABLO i 189 

PLASTİK İŞLEME SEKTÖRÜNE EKLENECEK KAPASİTELER 

Yıllar AYPE YYPE PVC p p p S TOPLAM 

1983 3.000 1.000 7.000 1.000 1.000 13.000 

1984 3.000 1.000 8.000 1.000 1.000 14.000 

1985 3.000 1.000 7.000 2.000 ı .ooo 14.000 

1986 3.000 1.000 9.000 2.000 1.000 16.000 

1987 3.000 1.000 8.000 3.000 1.000 16.000 

1988 3.000 1.000 9.000 3.000 1.000 17.000 

1989 3.000 1.000 9.000 3.000 1.000 17.000 

1990 3.000 1.000 9.000 
1 

4.000 1.000 18.000 

1991 3.000 1.000 10.000 4.000 1.000 19.000 

1992 3.000 1.000 11.000 4.Û00 1.000 20.000 

1993 3.000 1.000 11.000 4.000 1.000 20.000 



- 341 -

TABLO : 190 

YATIRIMLARIN YILLARA DAĞILIMI 

Yıllar Yatın» Değeri (TL)(1000) 

1983 4.238.000 

1984 4.564.000 

1985 4.564.000 

1986 5.216.000 

1987 5.216.000 

1988 5.542.000 

! 1989 5.542.000 

I 1990 5.868.000 

1991 6.194.000 

1992 6.520.000 

i 1993 6.520.000 

TOPLAM 59.984.000 

VI. SAĞLANACAK YARARLAR 

I. Katma Değer : 

Sektördeki faaliyetlerin yaratacağı katma değer (1982-1987) döne¬ 
mi için, hammadde talep projeksiyonları (Tablo 174-178) ve plastikten mamul 
eşya talep projeksiyonları (Tablo 179-183) esas alınarak hesaplanmıştır. 

Mamullerin satıs hasılatı 11e, hammadde masrafları farkının brilt 
katma değeri vereceği, diğer fiziki inputların, enerji ve utllitelerin ihmal 
edilebilir seviyede olacağı varsayılmıştır. 

1982 yılı cari fiatları üzerinden mamullerin değerleri hesaplan¬ 
mış, yine 1982 yılı cari hammadde fiatlan ile bulunan hammadde değerleri cı- 
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karılarak brüt katma değer tahmin edilmiştir. Tablo 191'de görüldüğü gibi 
sektör, V.Seş Yıllık Plan döneminde 59.9 milyar TL.'sından başlayıp gide¬ 
rek 99.9 milyar TL. seviyesinde »illi ekonomimize katkıda bulunacaktır. 
TABLO : 191 

KATMA DEŞER (1982 Yılı Fiatlarıyl*. 1000 TL) 

Yıllar üretim Değerleri Hamnadde Masrafları Katma Değer 

1983 102.295.010 42.314.916 59.980.094 

1984 113.778.605 46.659.001 67.119.604 

1985 129.541.345 45.340.604 84.200.741 

1988 144.796.920 58.566.098 86.230.822 

; 1987 165.911.115 66.777.365 99.133.750 

2. Dış Ticaret ve İstihdam Etkileri : 

V.Bölümde sektöre eklenecek kapasite verilebilmiş, ancak ürün cins¬ 
leri ve tesis sayıları ile optimum ekonomik kapasiteleri tahmin olunaıaadığı 
için. projeler bazında sektörün yatırım programı çıkarılamamıştır. Bu nedenle 
sektörün istihdam etkisi ile dış ticaret etkisini hesaplamak mümkün olamamış¬ 
tır. 

VII. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

1. Vergilerin Sektör üzerindeki Etkileri : 

1,1 ■ Vasıtasız Vergiler : 

Bu vergiler grubu bildirime dayelı vergi kaynaklarını bünyesin¬ 
de toplamaktadır. Bu grup icinde'Geiir ve Kurumlar Vergileri yer almaktadır. 
Gelir Vergisi,satıs isletmelerini, Kurumlar vergisi ise Kurumlar Vergisi ka- 
nunu’nun kapsamına giren tüzel kişileri içermektedir. 

Kurumlar vergisinin bugünkü nisbeti ve buna bağımlı olarak öde¬ 
nen yıllık vergilerin yüksekliği sektörün gelişmesini engellemektedir. TL. nin 
devaml\ değer kaybetmesi nedeniyle vergi dilimleri çok yüksek kalmış olup alt 
gelir dilimlerindeki gelir vergisi oram da fazladır. Vergi nisbetlerinin ti¬ 
tizlikle incelenerek makul bir düzeye getirilmesi gereklidir. Karın dağıtıl¬ 
maması halinde daha düşük oranda vergilendirilme yaparak yatırıma imkan vere¬ 
cek fonlara işlerlik kazandırılmalıdır. 
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1.2. Vasıtalı Vergiler : 

Vasıtasız vergilerde olduğu gibi vasıtalı vergilerde de oran 
yüksektir, ürünlerin zaten yüksek olan maliyetlerine % 25 oranında İstihsal 
Vergisinide ekleyince fiat alabildiğine artmaktadır. Dolayısıyla sektör 
dıs pazarlara fiat yüksekliğinden açılamamakta ve teknolojik gelişimini ta- 
mamlayamamaktadır. Sektörde kullanılan hammaddelerin bir kısmı istihsal ver¬ 
gisine tabi olduğu gibi dahi sarf üzerinden de vergi alınmaktadır. İlk mad¬ 
de indirimi seklinde uygulanan sistemin tekrar incelenerek muafiyet oranının 
arttırılmasında yarar vardır. 

2. Amortismanlar : 

Amortisman, bir iktisadi kıymetin kanun çerçevesinde tesbit edilen 
değerinin, isletmede kullanılması, yıpranması, aşınmaya ve kıymetten düşmeye 
maruz kalması nedeniyle belirlenen süre içinde yok edilmesidir. 

Plastik isleme makinalarında uygulanan oranlar çok düşüktür. Kla¬ 
sik biçimae ayrılan amortisman ihtiyaca cevap verecek nitelikte görülmemekte¬ 
dir. Makinalar aşırı derecede korozyona, çok defa yüksek sayılacak ısıya ve 
basınca maruz kalmakta ve,fiziki olarak 6-7 yılda fonksiyonlarını yitirmekte¬ 
dirler. 

Sundan başka sektörün çok hızlı bir teknolojik gelişme içinde bu- 
lunusuda makinaların verim ve teknik evsaf düşüklüğü yönünden fizik ömürle¬ 
rini bitirmeden önce teknolojik eskimelerden dolayı üretimden çıkartılmaları 
sonucunu doğurmaktadır. Klasik biçimde ayrılan amortisman ihtiyaca cevap ve¬ 
rece* nitelikte görülmemektedir. Sektördeki gelişmeleri karşılayacak ekonomik 
ve fevkalade amortismanların uygulanmasında yarar vardır, özellikle sektörün 
bugünkü durumu gözönünde bulundurularak bazı kolaylıklar getirilmelidir, ör¬ 
neğin, vergisiz olarak yeniden değerleme ve amortismanların yeni değer üze¬ 
rinden ayrılması gerekmektedir. 

3. Sektörde Sermaye Durumu : 

Sektör içindeki sermaye yapısı büyük farklar göstermektedir. Aile 
tipi firmalar genellikle şirket karlarım dağıtmayarak öz sermayeye dayalı 
kaynak yaratmak istemektedirler. Cok ortaklı anonim şirketler sektör içinde 
azdır. Bunlar sermaye piyasası kanununa göre vergi ödendikten ve kanuni ihti¬ 
yatlar ayrıldıktan sonra karın % 50 sinin ortaklara dağıtılması mecburiyeti¬ 
ni ağır bulmaktadır. Bu kısıtlamaların kalkmasıyla yatırıma daha fazla bir 
fon ayrılabileceği kanısındadır, örneğin sermayedara % 100 temettü ödendik¬ 
ten sonra kalan kar miktarı ihtiyaçlara yatırılmak üzere ayrılabilir. 

Son yıllarda hammadde fiatlarmda meydana gelen artış sektörün alım 
gücünü azaltmış olup döner sermaye sıkıntısı had safhada bulunmaktadır. 
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Plastik isleme sektörü genelde küçük sermayelerle kurulmuş ve dü¬ 
şük kapasite ile çalışan firmalardan teşekkül etmiştir. Gelişen plastik 
teknolojisi ve ortak pazara açılma programları ışığında bundan böyle kali¬ 
teli malın üretiminin hedef alınması gerektiği dikkate alınırsa, ülkemizde, 
büyük ve prodüktiv tesislerin kurulması programlanmalıdır. Zira, ancak bu 
tür tesisler, sektörün gelişmesini sağlayabilir ve kaliteli mamul kullammı- 
m yaygınlastırabi1 irler, Olaya bu açıdan bakıldığında, Plastik İsleme Sek¬ 
törünün hangi alanlarda teşvik edilmesi ve kuruluş kapasitelerinin tayini 
konu 1 annda"yön 1 endirme 1er yapılmalı, bu da ihtisas kurumlan, Oevlet, Oda¬ 
lar 'ın bi1 inçi i koordinasyonu ile sağlanmalıdır. 

Ayrıca bu amada, aynı imalat sahasında faaliyet gösteren firmala¬ 
rın bir araya gelerek daha rantabl ve ekonomiye katkı sağlayacak büyük tesis¬ 
lerin oluşturulmasına da çalışılmalıdır, Bcylece sermayelerin büyütülmesi im¬ 
kanı doğacak ve kaliteli mamul üretim imkanları yaratılabilecektir. 

4. Yatırımların Finansmanı : 

Halka açılabilmek ve sermayeyi geniş kitleden toplayabilmek için 
firmaların mutlaka kar dağıtır hale getirilmesi mecburiyeti vardır. Bugün 1- 
çin kredi ma!iyetierlnin î 60 ‘a varması sonucu olarak kısa, orta ve uzun va¬ 
deli borçlanmalara gidilememekte., satıs fiatının maliyetle ba$abas olması ne¬ 
deniyle yatırım yapmak ayrıca ilginç olmamaktadır. 

Plastik isleme sektörünün yaygınlaşmasını sağlamak üzere kredi ku¬ 
ruluşlarına bankacılık sistemimiz içerisinde islerlik kazandırarak yatırımla¬ 
ra ait olan kredilere yön verilmesi gerekir. Zira mevcut sistemde orta ve u- 
zun vadeli kredilerle yatırım yapma imkanı olmadığından kredi maliyetlerinin 
düşürülmesi gerekmektedir. Yatırımların hızlandırılması için makina ithal ve 
tevsiinin serbest bırakılması ve teşviklerden yararlandırılması gerekir. 

5. Kredi 1er : 

Genel olarak piyasa koşullarında verilen kredi maliyetierlnin yük¬ 
sek olusu nedeniyle sektör kredilerden yararlanma imkanı bulamamaktadır. Kre¬ 
di temininde özellikle küçük ve orta büyüklükte kapasiteye sahip sanayicile¬ 
rin karşılaştıkları dar boğazlar çözümlenmeli, Ticari Bankalara çok kısa va¬ 
deli krediler yerine orta ve uzun vadeli sanayi kredileri vermesini sağlayacak 
tedbirler getirilmelidir. 

6. Standart ve Kalite Kontrolü : 

Çeşitli avantajları nedeniyle daha geniş tüketim sahalarına hitap 
etmesi bakımından standart ve kalite kontrolü sektör için büyük önem taşımak¬ 
tadır. 

Yurdumuzda standart, kalite ve bunların deneti» ve kontrolü yeni 
yeni önem kazanan kavramlardır. Kalite kontrolü yönünden üretici firmaların 
çalışmaları yok denecek kadar az veya yapılanlanda yetersizdir. Sadece U- 
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rürsün satışa sunulmasından önce yapılan muayene üretim aşamalarında yapılma¬ 
dığından bitmiş ürünün kalitesinin korunması olanağı yoktur. 

Bugüne kadar TSE'ce sektörle ilgili olarak bir kısım standart ça¬ 
lışmaları yapıImıssada bu kurulusun standartların hazırlanması ve kontrolün¬ 
de daha etkin ve daha sürekli, bir çalışma düzenine girmesi gerekmektedir. Ay¬ 
rıca TSE 624‘ün zorunlu hale getirilip ısrarla uygulanması gereklidir, ürün 
standartları ülke gerçeklerine ters düşmeyecek şekilde tesbit edilmeli ve Ka¬ 
mu Kuruluşlarında acılacak ihalelerde TSE markası şartı getirmelidir. 

7. Pazar İmkanları ve Pazarlama Sorunları : 

Genelde sektörün pazarlama sorunu bulunmamaktadır, Ancak, Petkim 
Petrokimya A.S- Aliağa II. Petrokimya Kompleksi üretime başladığında meyda¬ 
na gelebilecek sorunların izalesi için Petkim'in ivedilikle Teknik Pazarlama 
ve Araştırma Teşkilatı kurması gerekmektedir. 3u teşkilat yatırımcı daireler¬ 
le devamlı temas sağlayarak yatırımlarda diğer malzemelerde olduğu gibi ge¬ 
rekli vergi muafiyetlerini almalıdır.. 

Gümrüksüz ithalat yapabilen Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin, esa¬ 
sen atıl kapasitesi bulunan Türkiye'ye mamul mal ihracı önlenmelidir. 

8. Ortak Pazar ve Diğer Uluslararası Kuruluşlar Karsısında Sektörün 
Durumu : 

Sektör, Ortak Pazar ülkeleriyle gerek maliyetler gerekse uluslar¬ 
arası ticarette bugüne kadar erişmiş oldukları boyutlar itibariyle rekabet 
edebilecek durumda değildir. 

Uluslararası pazarlarda günlük borsa fiatı üzerinden işlem gören 
hammadde bağlantılarının yapılmasında kolaylık sağlamak için belirli bürokra¬ 
tik işlemlere ihtiyaç duyulmadan gerekli belgeler daha sonra ibraz edilmek ü~ 
zere ihracattan önce ihraç edilecek mamulün ana girdilerinin ithal edilebil¬ 
mesi için lüzumlu döviz tahsisleri ve transferleri derhal yapılmalıdır. Mali¬ 
yetlerin teşekkülündeki değerlere ve dış pazarlarda rekabet imkanlarına uygun 
olarak vergi muafiyetleri ve iadeleri arttın İmal ıdır. 

§, İhracatı Geliştirici Tedbirler : 

İhracatta halen tanınan teşvikler en az halihazır uygulanmakta olan 
seviyede muhafaza edilmeli ve aynı pazarlarda rekabet edilen diğer ülke teş¬ 
vikleri devamlı izlenmelidir. 

Dış pazarlarda rekabet imkanının sağlanabilmesini teminen kamu ku¬ 
ruluşlarınca yurt içinde üretilen hammaddeler üreticiye dıs pazarlarda geçer¬ 
li fûtlarla verilmelidir. Bu imkan sağlanamazsa mamul ihracı kaydıyla getir¬ 
tilecek yeteri kadar hammaddeye gümrük muafiyeti tanınmalıdır, ihracatta kul¬ 
lanılan ambalaj malzemesine ihracattan doğan haklar tanınmalıdır, ihracat kre¬ 
dilerinin devamlılığı ve güvenilirliği sağlanmalıdır. İhracatta Ihtisaslasmıs 
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kurumlar devletin önderliğinde kurulmalıdır. 

Yeni plan döneminde uzun yıllardan beri üzerinde konuşulan "İhra¬ 
cat Sigortası“mn gerçekleştirilmesi yolunda gerekli düzenleme yapılmıştır. 

Türk Deniz filosu halen ihracatımıza cevap verebilecek kapasitede 
olmadığından yabancı bayraklı gemilere başvurma zorunluluğu doğmakta, bu ise 
kur riski, navlun vergisi, gider vergisi gibi yüklere neden olmaktadır. Yaban¬ 
cı bayraklı gemilere ihtiyaç devam ettiği sürece bu yükleri hafifletici ihra¬ 
catçının maliyet ve riskini azaltıcı önlemlerin alınması uygun mütalaa edil¬ 
mektedir. 

Uygulamalarda bazı mamullere tanınan tescil sisteminin zararları 
görüldüğünden bazı mallara uygulanmakta olan tescil sistemi ile bazı ülkele¬ 
re uygulanmakta olan belge zorunluluğunun kaldırılması önerilmektedir. 

Ayrıca, ticari seyahat dövizlerinin firmaların ihracat rakamları 
doğrultusunda gerçekçi ^r şekilde tesbitide zorunlu görülmektedir. 

Dış ticarete yeni bir yön vererek ve özellikle Ortadoğu ülkeleri¬ 
nin bugünkü durumunu çok iyi değerlendirmek ve bundan azami ölçüde yararlan¬ 
mak, ayrıca oluşturulacak bu pazarları kaybetmemek için bütün tedbirleri va¬ 
kit geçirmeksizin almak zaruri olmaktadır. 

10. İşçilik Durumu ve Teknisyen Yetiştirilmesi : 

Sektörde kalifiye işçi ve teknisyen sıkıntısı çekilmektedir. Gele¬ 
cek yıllarda vasıfsız işçilerin eğitilmesi için ilgili tüm kuruluşların katkı¬ 
ları ile gerekli girişimlerin yapılması daha kaliteli, verimli ve kaynak isra¬ 
fını asgariye indirecek şekildeki üretim metodlarımn yaygınlaştırılmasını 
sağlayacak eğitimli ve deneyimli personelin yetişmesi için üniversite ve mes¬ 
lek okullarında Plastik İşleme Bölümlerinin teşkil edilmesi yoluna gidilmeli¬ 
dir. 

11. Çalışma Politikası, Ocretler : 

Tam kapasite ile sürekli çalışmayı gerçekleştirip birim maliyeti 
düşürmeyi amaçlayan kuruluşların yamsıra zaman zaman tam kapasite ile çalı¬ 
şıp belirli süre için işletmelerinin faaliyetini durduran firmalar mevcuttur. 

Plastik sektöründe yetişmiş eleman ücretini fazlasıyla almaktadır. 
Müesseseler yetişmiş elemanları kaçırmamak için ücretleri artırmaktadır. Fab¬ 
rikaların bir kısmında toplu sözleşme var, bir kısmında yok. Bu durumda ücret 
dağılımı belirsiz olduğundan genelde bir ücret politikası yoktur. 
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12. Prodüktivite : 

- Enerji sorunu tesislerin prodüktiv bir çalışma veremeylslerin- 
dekl en biiyük etkendir. 

- Kapasite kullanımı arttığı takdirde prodüktivite artacaktır. 

- Kalifiye olmayan, eğitim görmemiş elemanlarla çalışmak durumun¬ 
da kalınması verimi olumsuz yönde etkilemektedir. Eğitim kuruluşlarının plas¬ 
tik isleme alanında uzman yetiştirmesi sorunu çözümleyecektir. 

- Yedek parça sorunu, isletme sermayesinin azlığı, kalıp yetersiz¬ 
liği verimi etkilemektedir. 

- TSE olmadığı 1çin ambalaj deği sikliği de verimi düşürmektedir. 

- Acil ihtiyaç kotası geliştirilmelidir. 

13. Yönetim Sorunları : 

İS barısının sağlanmasıyla daha önceki yıllarda basgösteren isçi 
hareketleri bertaraf edilmiş ve işyerlerinde huzur sağlanmıştır. Ancak, is¬ 
letmeler küçük olduğundan modern yönetim sistemlerine geçilememiştir. Yöne¬ 
tti ihtiyacı had safhada bulunmaktadır. 

14. Çevre Sorunları : 

Plastiklerin islenebilmeleri için erime sıcaklığına kadar ısıtıl¬ 
maları gerekir. Bu sıcaklıklar ürünlerin yapılarına göre 100-150°C arasında 
değişmektedir. İslenme sırasında 100-150°C gibi sıcaklıklardaki plastik, eri¬ 
yik haline dönüşür ve gerekirse budinöz veya enjeksiyon makinası silindirle¬ 
rinde homojen bir yapıya kavuşturulur. Bilahare elde edilmek istenen nihai 
ürüne sekil verecek olan ağız veya kalıplara dökülür ve kalıp soğutması ile 
ürün kalıptan veya ağızdan çıkarılarak kullanıma sunulur. 'Bütün bu işlemler 
sırasında plastik granülleri sadece fiziki olarak sekil değiştirmekte, katı- 
sıvı ve katı hale dönüşmekte ve isleme prosesleri sırasında çevreyi kirlete¬ 
cek şekilde sıvı, katı maddelerin yayılması gibi bir olay cereyan etmemekte¬ 
dir. 

Plastikler islenmeleri sırasında sadece fiziksel sekil değişik¬ 
liğine uğramakta ve çevreyi kirletmediği gibi artık madde kalmamaktadır. Hat¬ 
ta buna bağlı olarak Avrupa'da küçük boyutlu mamul üretimi apartman katların¬ 
da bile yapılabilmekte ve bu konuda herhangi bir cezai müeyyide uygulanmamak¬ 
tadır. 

Sektörün şehir dışına çıkarılma işlemi zamanla ve ancak alt yapı¬ 
nın oluşmasının sağlanmasını ve plastik isleme teknolojisine gerekli kredi o- 
lanakları sağlandığında gerçekleştirilebilir. Ancak sanayi ile birlikte şeh¬ 
rinde sanayi mıntıkasına kayması önlenmelidir. 
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15. Gıda Maddeleri Tüzüğü : 

Bilindiği üzere plastikleri gıda maddeleri 11e temasta kullanıl¬ 
ma şartlarım belirleyen tüzükler yurt dışı ülkelerde yayınlanmış olup üretim 
ve kullanım buna göre yapılmaktadır, ülkemizde tek hammadde üreticisi olan 
Petkim Petroklmya A.S. lisanslara göre mal üretmekte olduğunu ve üretimde 
kullandığı tüm katkıların cinsleri ve miktarlarım içeren listeleri ve bu 
katkıların diğer Avrupa ülkeleri tüzüklerine göre max-min seviyeleri belir¬ 
ten tabloları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na iletmiş olmasına ve ülke¬ 
miz için bir Gıda Maddeleri ile temasta kullanılacak plastiklerle ilgili tü¬ 
zük taslakları hazırlanmış olmasına rağmen maalesef su ana kadar ilgili tü¬ 
zük taslağı yürürlüğe girmemiştir. îleride Aliağa Petrokimya Tesislerininde 
devreye girmesi ile dışa açılacak olan plastik hammaddeleri ve mamulleri ile 
ilgili bir Sağlık Tüzüğünün mutlaka uygulamaya konulması gerekir. 
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338W 6684 
YER NUMARASI : DPT 

n.2 • 

YAZAR : TtîRKÎTCE, DPT*? 

PLASTİK# ÖÎK# 
DOKUMAN ADI : 
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