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Plastik&Kompozit Malzeme Endüstriyel Tasarımı 

Akrilonitril Butadien Stiren (ABS) 

- Malzeme Özellikleri: Darbe dayanımı yüksek, katı, kolay işlenir, metal ve ahşap alternatifi, askeri ve 

sivil amaçlar için. 

- Endüstriyel Tasarım: Televizyon kabini, anahtar kutuları, far, ayna oyuncak, telefon gövdeleri, 

çanta ve bavul, askeri amaçlı tüfek dipçikleri ve bina inşaat elemanları için tasarım yapılabilir. 

- Dikkat: Buharları kanserojen 

 

Akrilik Polimerler (Polimetilmetakrilat) 

- Malzeme Özellikleri: Havada aşınmaya karşı yüksek dirençli, renk değiştirmez, ışığı çok iyi iletir, iyi 

ısı özellikleri. 

- Çeşitleri: Polimetil Metakrilat (PMMA), Akrilik Elyaf, Siyanoakrilatlar Poliakrilamid. 

- Endüstriyel Tasarım: Lens, gözlük ve bazı optik cihazlar ile reklam, ışıklı pano ve jet uçaklarında 

kabin camlarının tasarımı yapılabilir. 

 

Fluorokarbon Plastikleri 

- Malzeme Özellikleri: Kimyasal, elektriksel ve sıcaklık direnci çok yüksek. 

- Çeşitleri: Politetraflour (PTFE, Teflon), Fluorine Etilen Propilen (FEP), Perfluor Alkoksi (PFA), Poly 

Cloro Trifluor Etilen(PCTFE), Etilen Cloro Trifluor Etilen (ECTFE), Etilen Tetrafluor Etilen (ETFE), 

Poliviniliden Fluorid (PVDF) ve Polivinil Fluorid. 

- Endüstriyel Tasarım: Yağsız tava ve ütü altlıkları, yüksek voltaj ve frekansta çalışan elektrikli 

aletlerin tasarımı yapılabilir. 

 

Furan Plastikleri 

- Malzeme Özellikleri: Furan halkasını bulunduran kimyasalların furfural veya furfuril alkol ile verdiği 

yoğuşma sonucu oluşan asit ve bazlara son derece dayanıklı ve çelik üzerine çok iyi yapışır. 

- Endüstriyel Tasarım: Kimyasal kaplarının kaplanmasında, cam elyafı ile kompozit su ve gaz 

borularının tasarımı yapılabilir. 

 

Poliamid (NYLON, PA) 

- Malzeme Özellikleri: Yüksek dayanım, iyi elektriksel ve kimyasal özellikler ve hafiftir. 

- Çeşitleri: karbon sayısına göre adlandırılır; Nylon 6, Nylon 6.6, Nylon 6.10 ve Nylon 8. 

- Endüstriyel Tasarım: Dişli ve yatak, elektrik tellerinin yalıtımı, elektrikli battaniyeler, kumaş, elbise, 

çorap ve örme işleri ile darbeye dirençli metal mobilyaların kaplanması, gıda endüstrisi ve hastane 

araç ve gereçlerinin tasarımı yapılabilir. 

 

Poliasetal (Polioksi metilen) 

- Malzeme Özellikleri: Fiziksel, kimyasal, mekanik özellikleri mükemmeldir. Boyut kararlılığı ve düşük 

fiyatı dolayısıyla tercih edilir. 
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- Endüstriyel Tasarım: Hassas parçalar (ölçü aletleri, saat, pompa aksamı, telefon parçaları, 

otomobil göstergeleri vb.), dişli, kalem, anahtar, valf, pencere çerçeveleri ve plastik çakmak gibi 

parçaların tasarımında kullanılır. 

  

Polibutilen (PB) 

- Malzeme Özellikleri: Asit, baz, çözücü, parafinik veya naftenik yağlar, deterjanlar ve çeşitli 

kimyasallara dirençli, mekanik özellikleri yüksek, özellikleri sıcaklıkla değişmez. 

- Endüstriyel Tasarım: film ve borular, konteynerler, sızdırmazlık amaçlı filmlerin tasarımı yapılabilir. 

  

Poliesterler 

- Malzeme Özellikleri: Düşük molekül ağırlığına sahip, sert ve ısıya dayanıklı, hava şartlarından 

etkilenmez ve çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır. 

- Çeşitleri: Katı ve sıvı tipte alkid, aromatik, termoset ve termoplast. 

- Endüstriyel Tasarım: kurşungeçirmez yelekler, deniz motoru ve tekne gövdeleri, kimyasal sıvı ileten 

borular, su depoları ve mobilya tasarımı yapılabilir. 

  

Polietilen (PE) 

- Malzeme Özellikleri: Tokluğu yüksek, elektriksel yalıtkanlığı iyi, sürtünme direnci düşük, asit-baz ve 

kimyasal maddelere çok dayanıklı. 

- Çeşitleri: Yoğunluklarına göre alçak, orta ve yüksek olarak sınıflandırılır. 

- Endüstriyel Tasarım: Kırılmaz tüp ve şişeler, buzdolabı parçaları, kimyasal madde taşıyan tank ve 

depolar, bidon, torba ve mutfak eşyası tasarımı yapılabilir. 

  

Polifenilen Sülfid (PPS) 

- Malzeme Özellikleri: Kimyasal, yüksek sıcaklık ve alev direnci bakımından çok iyi özelliklere 

sahiptir. Defalarca kullanılabilir. 

- Endüstriyel Tasarım: Mikrodalga besin fırınları, kimyasal proses cihazları  (vana, pompa, santrifüj) 

aşırı korozif ortamlar için parçalar, kişisel eşyaların tasarımı yapılabilir. 

  

Poliimid (PI) 

- Malzeme Özellikleri: Isı ve mekanik özellikleri yüksektir.  

- Çeşitleri: Termoplast, termoset, alaşım ve sıvı halde bulunur ve pahalıdır. 

- Endüstriyel Tasarım: Uzay-havacılık (jet motoru), otomotiv, askeri (füze kablo yalıtımı), elektronik 

(fotokopi, bilgisayar parçası) ve çevre koruma; termal ve elektriksel yalıtma malzemeleri ve yanmaz 

kumaş tasarımlar yapılabilir.  

  

Polikarbonat (PC) 

- Malzeme Özellikleri: Hava ve ultraviyole ışınlarına dayanıklı, aleve dirençli, yüksek tokluk, saydam, 

mekanik ve elektriksel özellikleri yüksek, amorf yapılıdır. 

- Endüstriyel Tasarım: Sokak ve trafik lamba armatürleri, güneş kollektörü camları, elektronik 

parçalar, büro ve iş makineleri gövdeleri, su kapları ve gıda ambalajları tasarımında kullanılır. 
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 Polipropilen (PP) 

- Malzeme Özellikleri: Boya tutma yeteneği yüksek, yoğunluğu düşük, ağaç ve metal gibi malzemeler 

yerine kullanılabilir, lif haline de getirilebilir ucuz ve kalitelidir.  

- Endüstriyel Tasarım: Akümülatör gövdesi, beyaz eşya parçaları, otomotiv parçaları, sağlık ve 

hastane ürünleri, kablo, halat, boru, masa, sandalye gibi hacimli eşya ve köpük malzemeli ürünlerin 

tasarımı yapılabilir. 

  

Polistiren (PS) 

- Malzeme Özellikleri: İşlenebilir, renklenme yeteneği yüksek, ısı kararlılığı yüksek, optik özellikleri 

yüksek, iyi derecede olan elektrik yalıtımı. 

- Endüstriyel Tasarım: Ev eşyaları, telefon, oto, bilgisayar, elektrik ve elektronik sanayi için gerekli 

parçalar, gıda, tekstil, oyuncak ve çok çeşitli makine aksamı tasarımı yapılabilir. 

 

Polistiren Plastik Köpük (EPS) 

- Malzeme Özellikleri: Korozyon direnci yüksek, küflenmez, çürümez 

- Endüstriyel Tasarım: Ambalajlama ve ısı yalıtımı için ürün tasarımı yapılabilir. 

 

Stiren Akrilonitril (SAN) 

- Malzeme Özellikleri: Mekanik özellikleri yüksek, açık havadan az etkilenir, nebati yağlara, gıda 

maddelerine, deterjanlara dayanıklıdır, şeffaf ve ucuzdur. 

  

Polivinil Klorid (PVC) 

- Malzeme Özellikleri: Rijit ve esnek, fiziksel dayanımı yüksek, elektriksel yalıtkan üretim kolaylığı, 

Çevre koşullarına dirençli, ucuz. 

- Çeşitleri: Opak ve saydam türleri var.  

- Endüstriyel Tasarım: Elektrik tellerinin yalıtımında, boru yapımında, su hortumlarında, yer 

döşemeciliğinde, oyuncak, koltuk ve yatak süngeri, gıda ambalajlarında, iplik, pencere çerçeveleri, 

kapılar ve büyük çaplı su boruları yapımında tasarımı yapılabilir. Kaset kutuları, kırtasiye eşyası 

(cetvel, tükenmez kalem), gıda maddeleri için soğutucu kabinler, ucuz plastik eşya, vantilatör 

pervanesi ve otomobil sinyal lambaları tasarımı yapılabilir. 

 

Sülfon Polimeri (SU) 

- Malzeme Özellikleri: Rijit, saydam, sürtünme dayanımı düşük, yüksek sıcaklığa ve bu sıcaklıktaki 

hava ve suyun etkilerine direnç gösterir.  

- Çeşitleri: Polieter Sülfon (PESU), Polisülfon (PSU) ve Poliaril Sülfon (PPSU). 

- Endüstriyel Tasarım: Tıbbi araç ve gereç, gıda üretim donanımı, TV parçaları, korozyona dayanıklı 

borular, pompalar, kamera ve saat gövdeleri ile uzay ve havacılık ürünleri tasarımı yapılabilir. 

Epoksi Reçineleri (EP) 

- Malzeme Özellikleri: Isı ve kimyasal direnci yüksek, mekanik özellikleri çok iyi, sert, rijit ve kırılgan, 

iyi yapışır.  

- Çeşitleri: Kalıplama ve dökme reçineleri. 
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Fenolik Plastikler 

- Malzeme Özellikleri: Ucuz, elektriksel özellikleri iyi, termik dirençleri yüksek, aleve dayanıklı, su ve 

kimyasal maddelere mukavemetli. 

- Çeşitleri: Bakalit ve Resinox. 

- Endüstriyel Tasarım: Elektrik kumanda tablolarında, elektrik süpürgesi parçaları, elektrik-elektronik 

alanlarında, elektrik parçaları, takım sapları; mermi kovanları ve metal levhaların kaplanması; 

katmanlı levha, boru ve parça üretimi; uçak konstrüksiyon parçalarının, kaynak veya perçin yerine 

kullanılmasında ve yapıştırıcı malzemesi olarak tasarımı yapılabilir. 

 

Amino Reçineleri 

- Malzeme Özellikleri: Renksiz ve berrak, ısı direnci yüksek, çözücü ve yağlara karşı dirençli, sert.  

- Çeşitleri: Üre Formaldehit ve Melamin Formaldehit reçineleri. 

- Endüstriyel Tasarım: Kozmetik ambalaj kapları, elektrik malzemelerinde, kaliteli mutfak 

malzemelerinde ve tekstil endüstrisinde elyaf pekiştirilmesinde, su geçirmezlik ve yanmazlığı 

artırıcı eleman olarak tasarımı yapılabilir. 

  

Poliüretanlar (PUR) 

- Malzeme Özellikleri: Poliizosiyanat, polieter ya da poliester reçineleriyle reaksiyonu sonucu sıvı 

halde ve köpük halinde oluşan hidrolize dirençli, ucuz, kolay işlenebilir, mekanik dayanımı yüksek. 

- Endüstriyel Tasarım: Otomobil, ev kanepe ve koltukları, gürültü söndürücü olarak yapılarda, 

buzdolabı, çatı yalıtımı ve iç dekorasyon için tasarımlar yapılabilir. 

 

Silikon Plastikleri (SI) 

- Malzeme Özellikleri: Süt beyazı renginde, su ve yapıştırıcı maddeyi kabul etmez; her imalata göre: 

Sert ve katı olanından yumuşak ve elastikiyeti olanına kadar çeşidi olan yağlara karşı dayanıklı, 

asitlere, eriyiklere ve çözücülere dayanıksızdır. 

- Endüstriyel Tasarım: Yüksek sıcaklığa dayanıklı boya ve mürekkepler, uçak endüstrisinde motor 

kabloları, lak yapımı, su geçirmez boyalar ve bazı yapay organ yapımı için tasarım yapılabilir. 

 

Selüloz Plastikleri 

- Malzeme Özellikleri: ve Çeşitleri: Ham selülozun bazı kimyasal işlemleriyle elde edilen ürünlerdir. 

Hammadde olarak odun ve pamuk kullanılır.  

- Çeşitleri: Selüloz (Nitrat, Asetat, Triasetat, Aseto Butirat, Aseto Propiyonat) Etil selüloz ve Selüloz 

Eterlerleri. 

- Endüstriyel Tasarım: Tarak, gözlük çerçeveleri, dürbün, bilardo topu, sigara filtresi, grafik 

sanatlarda; lak ve boya yapımı için tasarımı yapılabilir. 

 

Başarılar 
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