Teknik Bilgiler ;
EPDM (Etilen-Propilen terpolimer) ;
Son yýllarda en hýzlý geliþen sentetik kauçuk türlerinden biri de EPDM
k a u ç u k t u r. E P M e t i l e n i l e p r o p i l e n i n k o p o l i m e r i z a s y o n u i l e
üretilmektedir.Reaksiyonda çift bað yoktur;yani tamamen doymuþ bir
yapýdadýr.Ticari olarak ilk kez 1963 yýlýnda üretilen EPDM kauçuk ,geniþ bir
uygulama alaný bulmasý nedeniyle ,genel maksatlý kauçuk türü haline
gelmiþtir.Havadaki oksijen ve ozon gazýna mükemmel dayaným göstermesi
-40 ile 140°C arasýndaki sýcaklýklarda çalýþabilmesi ,asitlere,kimyasallara
dayanýklý olmasý ve çok iyi elektrik izolasyonuna sahip olmasý,düþük yoðunluklu
olduðu için hafif malzemeler üretilebilinmesi, EPDM kauçuðun yaygýn kullaným
sebeplerinin baþýnda yer alýr.En baþta otomotiv sanayinde olmak üzere ,kapý
ve cam fitili,sünger fitil,radyatör ve ýsýtma hortumlarý ,inþaat sektörü,beyaz
eþya körük ve contalarý,konveyör kayýþlarý,tank kaplama ,silindir kaplama,plastik
,elektrik gibi endüstrilerde çok büyük kullaným alaný bulmuþtur.Ê
SBR (Stiren-Bütadien);
Dünyada en çok kullanýlan sentetik kauçuk türüdür.75/25 oranýnda
Bütadien/Stiren karýþýmlarýnýn tabii kauçuða benzer yapýda kopolimer
oluþturduðu 1920li yýllarda bulunmuþtur.Birçok uygulamada tabii kauçuðun
yerine kullanýlmaktadýr.SBR kauçuktan yapýlan karýþýmlar ,tabii kauçuða göre
daha kolay olur ve daha kýsa zamanda gerçekleþir.Kolay ekstrude
edilebilirler.Elastik davranýþlarý tabii kauçuk kadar iyi olmasa da
aþýnma,yaþlanma ve ýsýya dayaným özellikleri tabii kauçuktan üstündür.Polar
olmayan sývýlara,çözücülere,seyreltik asit ve bazlara dayanýklý olup yakýt ve
yaðlara dayanýksýzdýr.Kullaným alanlarý ise;sýrt kauçuðu ve her türlü teknik
malzeme,açýk renkli teknik malzemeler,Ekstruzyon ve kalenderleme için iyi
akýþ özellikleri istenen karýþýmlar,kablo ve elektrik malzemeleri,fren ve debriyaj
balatalarý,þeffaf bantlar ve yapýþtýrýcýlar,açýk renkli ve þeffaf malzemelerin kalýplý
ve ekstruzyonlu imalatý,sýrt kauçuðu ,konveyör bant ve koyu teknik parçalar,sýrt
kauçuðu ve elektrik malzemeleri,dinamik parçalarýn imalatý (V-kayýþý)
NBR (Akrilonitril bütadien);
Akrilonitril-bütadienin kopolimerizasyonu 1930lu yýllarda gerçekleþmiþtir.NBR
kauçuk ile ilk kez 1934 yýlýnda Almanyada üretilmiþtir.NBR kauçuk akrilonitril
ve bütadienin emülsiyon polimerizasyonu ile üretilir.Nitril kauçuðun
özellikleri,sahip olduðu akrilonitril oranýna baðlý olarak deðiþiklikler
gösterir.Akrilonitril oraný %18-50 arasýnda deðiþmektedir.Akrilonitrilin,kopolimer
içindeki görevi ,polar nitril grubu saðlayarak ,hidrokarbonlarda çözünürlüðü
azaltmaktadýr.Vulkanize edilmiþ NBR elastomerler yakýtlara,yaðlara,yaðlayýcý
maddelere ve gazlara dayanýklý olup,yaþlanma,yorulma ve aþýnmaya
mukavemet gösterir.Kullaným alanlarý;yað ve yakýt dayanýklýlýðý nedeniyle,conta
imalatýnda (O-Ring,sýzdýrmazlýk contalarý,kaplinler,membranlar)Hortum
imalatýnda (Benzin,yað,pinomatik ve hidrolik hortumlar),Baðlantý
elemanlarý,Konveyör kayýþý,Vals kaplamalarý,Aþýnmaya dayanýklý parçalar,Ýþçi
elbise ve botlarý,Lastik kliþe ve mühürler.
NR (Tabii Kauçuk);
Ticari amaçlý tabi kauçuðun üretiminin çoðu Hevea Brasiliensis aðacýndan
elde edilmektedir.Bu türün yetiþme sahasý tropikal bölgelerin bol yaðýþ alan
yerleridir.Dünya üretiminin çoðu Asya kýtasýndan saðlanmaktadýr.Kauçuk
aðacýnýn kabuðundaki süt beyazý sývýya lateks adý verilir.Aðaca kanal açýlýr;kaba
toplanan taze lateksin %30-40 kýsmýndan kauçuk elde edilir.Yüksek derecede
kopma mukavemeti,yüksek yýrtýlma mukavemeti,yüksek çið dirilik,iyi dinamik
özellikler,yüksek elastikiyet,düþük kalýcý deformasyon deðerleri ve yayýlma
özellikleri.Tabii kauçuðun 2/3ü otomobil lastiði üretiminde ,kalan kýsmý
mekanik parçalar ,ayakkabý tabaný,hortum,konveyör bant,yer döþemesi,sünger
ve yapýþtýrýcý imalatýnda kullanýlmaktadýr.
CR (Kloropren);
2 kloro 1-3 bütadienin polimerizasyonu ,ilk defa 1930 yýlýnda
gerçekleþtirilmiþtir.Teknik olarak 1931/1932 yýllarýnda Amerikada kütle
polimerizasyonu ile üretilmiþ ve Duprene adý altýnda yaða dayanýklý kauçuk
olarak piyasaya sunulmuþtur.Genel maksatlar için kullanýlan ilk kloropren
1939 yýlýnda Neopren GNadýyla üretilmiþtir.Yapýda klor atomun
bulunmasý,polar özelliklerinin artmasýna neden olur.Polaritelerinden dolayý
,birçok yaða dayanýklýdýr ve yanmaya karþý direnç gösterir.Hava ve ozona
karþý dayanýklýdýr,yanmaya karþý dirençlidir,orta derecede yaðlara
mukavemetlidir,su ve kimyallara uzun süre dayanýklýdýr,düþük gaz geçirgenliði
özelliði verir,tekstil ve metallere yapýþmasý kuvvetlidir.Kullaným alanlarý;Hortum
imalatý (yüksek basýnçlý hidrolik ve fren hortumlarý)conta motor
takozlarý,tamponlar,silecek lastikleri ve membranlar,elektrik kablo
izalasyonu,silindir kaplamalarý,kimyasal madde içeren tank kaplamalarý,Vkayýþý imalatý.
Bütadien Kauçuk (BR);
Ýlk üretimi 1930 lu yýllarda olmasýna raðmen ,lastik sanayinde kullanýmý
1960lý yýllarda baþlamýþtýr.Alkali metallerinin katalizör olarak kullanýlmasý ve
kütle polimerizasyonu ile bütadien polimerleþtirilir.Aþýnma ve çatlama
mukavemetinin çok iyi olmasýndan dolayý,otomobil dýþ lastik imalatýnda

kullanýlýr.Camsý geçiþ sýcaklýðýnýn düþük olmasý sebebiyle,düþüþ ýsýlarda çok
iyi elastik özellikler verir.BRnin tekerlek lastiði imalatýnda kullanýmý
yüksektir.Kullaným alanlarý ;teknik malzeme olarak konveyör bant ve hortum
imalatý ,ayakkabý tabaný ,yüksek aþýnma mukavemeti istenen parçalarýn
üretimi ,golf toplarý ve yer döþemesi imalatýnda kullanýlýr.
Ýsopren Kauçuk (IR)
1954 yýlýnda Goodrich üretmeye baþlamýþ ve tabii kauçuðun özelliklerini
taþýdýðýný tespit etmiþtir.Yüksek molekül aðýrlýðýna sahiptir.Tabii kauçukla
mukayese edildiðinde daha üstün olduðu özellikler þöyle sýralanabilir:Daha
kolay parçalanabilmesi , karýþtýrýlmasý,daha kolay ekstruzyon ,kalýplama,
kalenderleme özellikleri ve kokusuz olmasý.Kullaným alanlarý;Otomobil lastiði
imalatýnda ,konveyör kayýþý,conta yer döþemesi,ayakkabý tabaný,biberon
emziði ve çeþitli týbbi malzemelerin imalatýnda kullanýlýr.
Butil Kauçuk (IIR,Ýsobütilen-isopren)
1930lu yýllarda isobütilene,az miktarda isopren ilave edilerek elde
edilmiþtir.Butil kauçuðun en önemli özelliði düþük gaz geçirgenliðidir.Ozon,hava
ve nemeÊ karþý mükemmel dayanýklýlýk gösterir.Isý mukavemeti yüksektir.Þok
emme kabiliyeti ve dielektrik özellikleri yüksektir.Yorulma,aþýnma ve yýrtýlmaya
dayanýklýdýr.Asitlere,bazlara,hayvansal ve bitkisel yaðlara ve bazý esterlere
karþý dayanýklýlýk gösterir.Kullaným alanlarý;Sulama hortumu,tank kaplama,kablo
imalatý,sünger,konveyör kayýþý ,ayakkabý altý ve mekanik parçalar.
Klorosülfone Polietilen (CSM)
Klor ve kükürt dioksit ortamýnda 70-75 °C sýcaklýkta polietilenin klorlanmasý
ile elde edilir.Oksijen,hava ve nem gibi hava koþullarýna mükemmel dayanýklýlýk
gösterir.Yüksek ve düþük ýsý özellikleri iyidir.Yanmaya karþý
dirençlidir.Kimyasallara dayanýklýdýr.Ýyi elektrik özellikleri verir.Ýyi aþýnma
deðerler verir.Kullaným alanlarý ;Konveyör kayýþlarý,tank kaplamalarý,kablo
imalatý,sanayi hortum imalatý,otomotiv parçalarý
Polysulfid Kauçuklar (T)
Alifatik,aromatik hidrokarbonlara ,oksijenli sývýlara,hava,ozon ve ýsýya
dayanýklýdýr.Gaz geçirgenliði düþüktür.Yapýþtýrýcý imalatýnda kullanýlýr.Kullaným
alanlarý ;benzin ve yakýt hortumlarýnda,conta ve diyafram malzemelerinde,silindir
kaplamalarýnda.
Akrilik Kauçuklar (ACM)
1948 yýlýnda üretimine baþlanmýþtýr.Akril asidi esterlerinin ,komonomerlerle
kopolimerizasyonu sonucu,yüksek polarite ve doymuþlukla amorf polimerler
oluþmaktadýr.Yüksek polaritelerinden dolayý çok iyi yað ve ýsý dayanýklýlýðý
gösterirler.Isý,oksijen ve ozona,yað ve yakýtlara dayanýklýdýr.Düþük gaz
geçirgenliði verirler.Elastikiyet özellikleri iyidir.Kullaným alanlarý;Yüksek ýsýya
dayanýklý,O-ring,conta ve keçeler,yað ve yakýt hortumlarý,silindir kaplamalarý.
Floro Elastomerler (FKM)
1956 yýlýnda vinil florür ve kloroflor etilenden %60 florin içeren amorf polimer
elde edilmiþtir.Daha sonra kopolimer ,terpolimer ve tetrapolimerler geliþtirilmiþ
ve florin oraný %65-70lere çýkartýlmýþtýr.Çok iyi ýsý,yað ve yakýt mukavemeti
saðlanmaktadýr.200-300°C arasý sýcaklýklarda çalýþabilmektedir.Aromatik
hidrokarbonlara ,yaðlara,kimyevi maddelere ve solventlere dayanýklýdýr.Oksijen
ve ozona yüksek dayaným gösterir.Yanmaya karþý dirençlidir.Düþük gaz
geçirgenliði verir.
Epikloro hidrin Kauçuk (CO,ECO)
Epiklorohidrin,polietilen eterin,klorometil ile oluþturduðu reaksiyon sonucu
oluþan amorf yapýda bir polimerdir.Yüksek polaritede olmasý nedeniyle ,yað
ve yakýtlara karþý çok dayanýklýdýr.ECO ile -40°C sýcaklýklara yaklaþan düþük
sýcaklýk deðerleri elde edilmektedir.Þiþmeye karþý daha dayanýklýdýr.Yanmaya
karþý dirençli ve düþük gaz geçirgenliði özelliðindedir.Kullaným alaný ;otomotiv
endüstrisinde:keçe,diyafram,membran,yakýt,sýcak su ve hortumlarý,vals
kaplamalarý.
Poliüretan Kauçuk (AU)
Poliüretan,bir isosiyanat ve bir alkolün reaksiyonu sonucu oluþmaktadýr.Bu
þekilde bi veya poli fonksiyonel isosiyanatlar hidroksil uçlu dev polimerlerle
reaksiyona sokularak poliüretanlar elde edilir.Yüksek aþýnma,yýrtýlma ve
kopma direncine sahiptirler.Yað ve solventlere karþý mükemmel dayanýklýlýk
gösterirler.Kullanýldýðý yerler;madencilik ,inþaat,otomotiv ve makine sanayinde
aþýnmaya dayanýklý parçalarýn üretiminde,ayakkabý tabaný,forklift tekerlekleri
,kayýþlar ve kaplamalar.
Silikon Kauçuk (Q)
Polimer diðer kauçuklarýn aksine ,silisyum ve oksijen zincirlerinden
oluþur.Zincirler arasý güçler zayýf olduðundan ,gerilme sýrasýnda kristallenme
olmaz.Stabil bir yapý söz konusudur.60°C ile 200°C arasýnda devamlý çalýþma
ýsýsý,UV,ozon ve dýþ etkenlere karþý mükkemmel dayanýklýlýk,çok iyi dielektrik
özellikler ,zor yanýcýlýk,iyi elastik özellikler,kolay boyanabilirlik,fizyolojik
bakýmýndan zararsýzlýk .Kullaným yerleri;elektrik sektörü,kablo,kablo
uçlarý,izolatörler,tuþ takýmlarý,otomotiv sektörü,fýrýn contalarý,gýda,týp ve inþaat
sektörü,O-ringler ve yað keçeleri,bebek emzikleri ve gaz maskeleri.

