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2. KABLO YALITIM VE KILIFLANMASINDA KULLANILAN 
POLİETİLEN BİLEŞİKLERİ
Çeşitli ürünlerde kullanılan bir termoplastiktir. Plastik endüstrisinde ismi kısaca PE olarak 
geçer. Polietilen, esnektir ve mükemmel elektriksel özelliklere sahiptir. Dielektrik sabiti 
yaklaşık 2,33’tür. Hem AC, hem de DC yalıtım mukavemeti yüksektir. Yalıtkan mukaveme-
tinin (direncinin) yüksekliği ve kolay kaplanabilirliği sebebiyle kablo üretiminde sıklıkla 
kullanılmaktadır.

Polimerler, geçmişe ve günümüze damga vurmuş bir 
hammaddedir. Endüstrinin yanı sıra sosyal hayatın, spor 
dallarının ve ekonominin vazgeçilmezi olan polimerler, 
ulaşım ağlarının unsurlarında, tekstil, boya, inşaat, 
elektrik-elektronik, gıda, ambalaj, tıp ve diğer birçok 
alanda kullanılmaktadır.
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Kablo üretiminde kullanılan termoplastik polietilenler, yoğunlukları-
na göre sınıflandırılır. Bu sınıflar şöyledir: 
1. Alçak Yoğunluklu Polietilenler (LDPE)
0,910 ~ 0,925 gr/cm3

2. Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilenler (LLDPE)
0,916 ~ 0,930 gr/cm3

3. Orta Yoğunluklu Polietilenler (MDPE)
0,926 ~ 0,948 gr/cm3

4. Yüksek Yoğunluklu Polietilenler (HDPE)
0,948 ~ 0,968 gr/cm3

Polietilenin yoğunluğu artıkça yumuşama noktası, şeffaflık, sertlik, 
mukavemet ve yağlara dayanıklılığı artar. Kimyasal maddelerden 
etkilenmez. Su emmesi çok düşüktür. Önceleri kablo yalıtımında 
daha çok alçak yoğunluklu (LDPE) polietilen kullanılırdı. Özellikle de 
haberleşme kablolarında tercih LDPE yönündeydi. LDPE, elektriksel 
özelliklerinin yanında çok rahat işlendiği için tercih edilirdi. 

Özellikle data kablolarının kullanımı artıkça sıkı bükümlü (twisted-
pair) kabloların yalıtımlarının üretiminde orta yoğunluklu (MDPE) 
veya yüksek yoğunluklu (HDPE) polietilen kullanılmaya başlanmış-
tır. Bunun nedeni, sıkı bükümlü çiftler yapılırken yalıtım malzemesi-
nin ezilip formunun bozulmamasıdır. 

Formu bozulan yalıtım malzemesi, yüksek frekanslardaki data 
iletiminde elektriksel bozulmalara sebep olmaktadır (Örnek: cat-5e, 
cat-6, cat7… data iletim kabloları). 
Kablo yalıtımında kullanılan polietilenler, özellikle şeffaftır. Master-
batch’larla renklendirilerek kullanılmaktadır. Kabloların koruyucu dış 
kılıflarında kullanılan polietilenler karbon takviyeli; eğer siyah dışında 
renkli koruyucu kullanılacaksa UV katkılı masterbatch’larla renklendi-
rilerek kullanılır. 

Kablo üretiminde kullanılan PE bileşikleri, ulusal 
ve uluslararası standart kuruluşlarınca standart 
hale getirilmiş ve PE granüllerinde olması gere-
ken minimum değerler belirlenmiştir.

2.1. HABERLEŞME, SİNYAL KONTROL, 
ENSTRÜMANTASYON VE DATA 
KABLOLARI İÇİN POLİETİLEN 
BİLEŞİKLERİ
A. Kablo Yalıtım için Polietilen Bileşikleri 
(EN 50290-2-23)
PE yalıtımlı haberleşme, sinyal kontrol, data 
ve entrümantasyon kablosu tasarımı yapılır-
ken damarlarının yalıtımında EN 50290-2-23 
standardında özellikleri belirlenmiş PE yalıtım 
birleşikleri seçilmelidir.
PE yalıtımlı haberleşme, sinyal kontrol ve 
enstrümantasyon kablolarına örnek olarak 
piyasada yaygın olarak kullanılan PDV; CAT-3 
U/UTP; CAT-5 U/UTP; CAT-6 U/UTP; LI2Y(St)CY; 
RE-2Y(St)… gibi kablolar verilebilir. 

B. Kablo Koruyucu İç ve Dış Kılıfları için 
Polietilen Bileşikleri (EN 50290-2-24)
Haberleşme, sinyal kontrol, enstrümantasyon 
ve data kablosu tasarımı yapılırken polietilen 
kılıf bileşiği seçiminde EN 50290-2-24 standar-
dında verilen özellikler göz önünde bulundu-
rulmalıdır. PE kılıflı haberleşme, sinyal kontrol, 
entsrümantasyon ve data kablolarına örnek 
olarak verilebilecek PD-PAP; CAT-3 U/UTP PE; 
CAT-5 U/UTP PE; CAT-6 U/UTP PE; RG-11/U-6 
CU/CU-PE; J-Y(St)2Y; JE-Y(St)2Y; LIY(St)C2Y; 
RE-Y(St)2Y… gibi kabloların kılıf bileşikleri bu 
standarda uygun olmalıdır.

Not: Karbon siyahı içeren kılıf bileşikleri 
haricindeki renklendirilmiş polietilen kılıfları-
na, ultraviyole ışınlarına (UV) karşı korunma 
sistemleri uygulanmalıdır.

3. KABLO YALITIMINDA 
KULLANILAN XLPE BİLEŞİKLERİ
XLPE bileşikleri, polietilen moleküllerinin 
çapraz bağlanması ile elde edilir. Normal 
çalışma sıcaklıkları 90 ~ 110 ⁰C arasındadır. 
Çapraz bağlanmayı sağlayan metotlar çeşitli 
olmasına rağmen, zayıf akım kablolarında kul-
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4. KABLO YALITIMI İÇİN KÖPÜK POLİETİLEN 
YALITIMLARI
Düşük kapasitanslı, dolayısıyla düşük doğrusal zayıflama değerle-
rine sahip data kabloları ve özellikle karakteristik empedansı 75Ω 
olan genelde görüntülü sistemlerde kullanılan koaksial kabloların 
ve karakteristik empedansı 50Ω olan ve telsiz, radar, radyo ve baz 
istasyonlarında kullanılan kabloların yalıtımında köpürtülmüş polie-
tilen malzemeler kullanılmaktadır.

Solid polietilenin dielektrik sabiti 2.33 seviyesindeyken, köpürtülmüş 
polietilenin dielektrik sabitinin düşmesi (1,50-1,60) özellikle yüksek 
frekanslarda kablonun elektriksel özelliklerini düzeltmektedir (za-
yıflama, empedans, vs.). Köpürtülmüş polietilenin kablo iletkeninin 
üzerine kaplanması iki yöntemle yapılabilmektedir. Bu yöntemler, 
kimyasal köpürtme ve fiziksel köpürtmedir (gaz enjeksiyon).

A. KİMYASAL KÖPÜRTMELİ YALITIMLAR
Kimyasal köpük yapıcılar, genelde ince tanecik yapıda toz madde-
lerdir. Bunlar, plastik içine kolayca karışır. Her zaman olduğu gibi 
katkının etkisinin optimal olması için malzeme içinde tam dağılma-
sı gerekir. Kimyasal köpük yapıcılar, genelde yüksek ısıda parçalana-
rak gaz çıkaran malzemelerdir. Extrüderde yüksek ısıda oluşan gaz, 
genleşerek köpüksü yapıyı oluşturur.
 Kimyasal köpürmeli kablo yalıtımlarındaki köpürme oranı 
%45~%50 seviyelerindedir. Bazı data kablolarında elektriksel özel-
likleri sağlasa da koaksial kablolarda bu köpürme, özellikle doğrusal 
zayıflamalarda gerekli etkiyi sağlamamaktadır. Diğer bir olumsuzluk 
yaratacak durum ise kimyasal köpürtmenin zamanla özelliğini 
yitirmesidir.

B. FİZİKSEL KÖPÜRTMELİ YALITIMLAR
 Fiziksel köpürtme (gaz enjeksiyon) prosesi, en son teknolojiye 
sahip köpürtme yöntemidir. Kablo (koaksial ve data) yalıtımında 
ekstrüzyon yöntemiyle uygulanmaktadır.

lanılan XLPE’lerde sioplas adı verilen yöntemle 
çapraz bağlar oluşturulur. Sioplas yönteminde 
polietilen, silan ve peroksitin bir reaksiyon ile 
aşılanmasıyla gerçekleşir. Daha sonra aşılan-
mış olan granüller, tekrar antioksidan içeren 
katalizör ve boya ile tekrar extrüdere verilir ve 
kablo yalıtımı tamamlanır. Çıkan ürünler, su 
banyosu ya da buhar odasında yalıtımın et ka-
lınlığına göre belli bir süre bekletilerek çapraz 
bağlanma sağlanır. Son yıllarda bazı firmaların 
ürettikleri XLPE kompaundlarında sıcak su 
veya buhar odasına gerek kalmadan ortam 
sıcaklığında çapraz bağlanma sağlanmaktadır. 
Üretici firmalar, bu özelliği tds sayfalarında 
belirtmektedir.

Çapraz bağlı polietilenin (XLPE) kablo yalıtı-
mında tercih edilmesinin sebepleri aşağıda 
sıralanmıştır:

 Yüksek termik dayanıklılığa sahiptir ve uzun 
ömürlüdür.

 Büyük sıcaklık değişmelerinde fiziksel ve 
elektriksel özellikler bozulmaz.

 XLPE düşük ısılarda esnekliği korur (-40oC).
 XLPE yalıtımlı kablolarda dielektrik kayıpları 

düşüktür.
 Kimyasallara karşı dayanım yüksektir.
 Su emme özelliği çok düşüktür.
 Mekanik dayanım yüksektir.
 Sürekli akım taşıma ve kısa devre dayanımı 

yüksektir.

A. SİNYAL KONTROL VE 
ENSTRÜMANTASYON KABLOLARI İÇİN 
XLPE YALITIM BİLEŞİKLERİ  
(EN 50290-2-29)
Sinyal kontrol ve enstrümantasyon kablolarının 
yalıtımında kullanılan XLPE yalıtım bileşiklerinin 
özellikleri EN 50290-2-29 standardı çizelge-1’de 
verilmiştir.

B. 0,6/1 KV ENERJİ KABLOLARI İÇİN 
XLPE YALITIM BİLEŞİKLERİ (IEC 
60502-1)
IEC 60502-1 çizelge-15’te 06/1 kV enerji kab-
lolarında kullanılan XLPE yalıtım bileşiklerinin 
özellikleri verilmiştir.

elektrik / kablo
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Koaksial ve data kablo üretiminde, ekstrüderde eriyik haline geti-
rilen polietilen karışımı içerisine nitrojen (azot) gazı veya karbon-
dioksit (CO2) gazı enjekte edilerek yalıtım üretme tekniğine fiziksel 
köpürtme denir.

Bu teknikte yalıtım üç katmandan oluşur:
1.  İç skin
2.  Orta köpük katman
3.  Dış skin
İç skin tabaka, orta tabaka köpük katmanla bir yapışma sağlayarak 
iletkeni nem ve rutubetten korur.
Orta köpük tabaka, katman gaz ile köpürtülmüş polietilenden 
oluşur. Gaz köpürtme işleminde amaç gerekli oranda ve homojen 
köpürme sağlamaktır. Köpürtme, polietilenin 2,3 olan dielektrik 
sabitini 1,5 seviyesine kadar indirilmesini sağlar.
Dış skin tabaka, orta tabaka köpük katmanı nem ve rutubetten ko-
ruyarak kablonun uzun yıllar elektriksel özelliklerinin stabil olmasını 
sağlar. Sonuç olarak, mükemmel empedans kararlılığı ve zayıflama 
değerleri elde edilir.
 
Aşağıda tipik bir gaz enjeksiyon sistemi şematik olarak gösterilmiştir.

Koaksial kablo yalıtımında kullanılan gözenekli polietilen yalıtım 
hamurları ile ilgili özellikler EN 50290-2-23 standardında, tablo-1 ve 
tablo-2’de verilmiştir.

5. KABLO YALITIMINDA KULLANILAN 
POLİPROPİLEN YALITIMLARI
Polipropilen, düşük elektrik sabiti sayesinde (2,25) çok iyi bir elekt-
riksel yalıtkandır. Yoğunluğu 0,900 gr/cm3’tür.
Kablo sektöründe özellikle data kablolarının yalıtımında kullanılır. 
Çok iyi kimyasal dayanımı vardır. 

Ezilmeye karşı dirençlidir. Sıkı bükümlü data 
kablolarında tercih edilmektedir. Kablo kılıf-
lanmasında kullanılmamaktadır. Polipropilen 
erime noktası 160 ⁰C dolayındadır. Genellikle 
200 ⁰C üzerinde proses edilir.

HABERLEŞME, DATA VE SİNYAL 
KABLOLARI İÇİN POLİPROPİLEN 
YALITIM BİLEŞİKLERİ
Data kablosu yalıtımında kullanılan polipro-
pilen yalıtım hamurları ile ilgili özellikler, EN 
50290-2-25 standardında, tablo-1, tablo-2, 
tablo-3 ve tablo-4’te verilmiştir.

6. KABLO KORUYUCU KILIFLARI 
İÇİN POLİÜRETAN BİLEŞİKLERİ 
(TPU) (PUR)
TPU; aşınma direnci yüksek, esnek ve düzgün 
kalıp özelliği taşıyan termoplastik bir malzeme-
dir. Kablo sektöründe yalıtım ve özellikle ko-
ruyucu kılıf malzemesi olarak kullanılmaktadır. 
TPU’nun en önemli fiziksel özellikleri; aşınma 
dirençlerinin yüksek olması, yüksek mekanik 
özellikleri, geniş sıcaklık aralığında elastikiyet, 
iyi elektriksel yalıtım şeklinde sıralanabilir. 
TPU’nun en önemli kimyasal özellikleri ise yağ 
ve gres yağı direnci, mikrobiyolojik dayanım, 
hidroliz dayanımı, ozon direnci, oksidasyon da-
yanımı, non-polar solvent dayanımı, ek katkılar 
ile UV direnci ve aleve dayanımdır. 

TPU’lar, kimyasal içeriklerindeki polyol çeşidine 
göre genelde iki tiptir:
1. Polyester TPU
2. Polyeter TPU
 
Polyeter, fiziksel ve kimyasal özelliklerinden 
dolayı kablo sektöründe daha çok kullanıl-
maktadır. Düşük sıcaklık esnekliğinin yanı sıra 
iyi aşınma ve yıpranma direncine sahiptir. 
Mikrobiyal saldırıya karşı dayanıklı ve mükem-
mel hidroliz direnci sağlamaktadır. Su uygula-
maları için uygundur. Termoplastik poliüretanın 
iyi işlenebilmesi için kurutulması gereklidir. 
Kurutma işlemi 100~110⁰C’de hava sirkülas-
yonlu fırın veya kurutma odalarında 1~2 saat 
tutularak yapılmaktadır. 

elektrik / kablo
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7. TPE (TERMOPLASTİK ELASTOMER) YALITIM 
BİLEŞİKLERİ
Ayrı bir polimer sınıfı olarak karşımıza çıkan termoplastik elastomerler 
(TPE), molekülleri arasında kimyasal çapraz bağa sahip olmamasına 
rağmen elastomer davranışı gösteren polimerlerdir. Termoplastik 
elastomerler, termoplastik malzemelerin kolay işleme ve geri dönü-
şüm özellikleriyle, termoset kauçukların fiziksel özellikleri olan esnek-
lik ve elastikiyeti bir araya getiren çok yönlü bir malzeme grubudur. 

Termoplastik elastomerlerin genel özellikleri şu şekildedir; 
 Elastomer özelliklerin geniş bir sıcaklık aralığında korunması  

(-50 ~ +125oC)
 Geniş sertlik aralığında ürünler
 Yorulma direnci
 Kimyasal dayanım
 Aşınma dayanımı
 Dış koşullara ve ozona dayanım,
 İşleme kolaylığı.

Termoplastik elastomerler, kablo üretiminde yalıtım operasyo-
nunda ve özellikle poliüretan kılıflı kabloların yalıtımında kullanıl-
maktadır.

Granüllerin içerdiği nem içeriği, ağırlıkça 
%0,1’den düşük olmalıdır. Yalıtım ve kılıf uygu-
lamalarında esas olan TPU esaslı masterbatch 
yerine polietilen masterbatch ile renklendirme-
dir. Masterbatch dolgusuz olur ise (XLPE) daha 
iyi sonuçlar alınmaktadır.

TPU’lar, shore sertliği açısından ikiye ayrılır. 
Shore sertliği, belirli bir kuvvet altında girinti 
ve delme için TPU direncini test etmek için 
kullanılan bir deneye dayalı ölçümdür. 

TPU türünü kategorize etmek için iki harf 
kullanılır. A, esnek çeşitleri işaret ederken, D 
daha sert çeşitleri gösterir. Shore A ve Shore D 
sertlikleri bazen çakışabilir. Her iki ölçekte de 0 
en yumuşak ve 100 çok sert olmak üzere  
0 ~ 100 arasında değişir.
 
Poliüretan (TPU, PUR) bileşikleri çeşitli katkılar-
la istendiğinde halojen free-flame reterdant 
(HFFR) yapılabilmektedir. Çalışma sıcaklığı 
-50oC ~ +90oC aralığındadır. TPU-PUR kablolar, 
TPU’nun fiziksel ve kimyasal özellikleri dikkate 
alınarak değişik sektörlerde yer bulmaktadır. 
Özellikle hareketli kablo zincirlerinde, yağ, 
solvent ve kimyasallarla temas halindeki 
ortamlarda kablo kılıf malzemesi olarak kulla-
nılmaktadır.

TERMOPLASTİK POLİÜRETAN KILIF 
MALZEMELERİ  
(TS EN 50363-10-2)
Termoplastik poliüretan kılıf malzemelerinin 
özellikleri TS EN 50363-10-2 standardında 
tablo-2 de verilmiştir.

*Yazının devamını dergimizin diğer sayılarında okuyabilirsiniz. 




