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Silikon kauçuk kompaundlar, yangın şartlarında halojen free özellik 
sergiler. Düşük duman yoğunluğuna sahiptir. Aleve maruz kaldı-
ğında iletken üzerinde yalıtım özelliği olan seramik bir tabakada 
oluşturarak yangın şartlarında gerilimi muhafaza eder. Bu nedenle 
yangına dayanıklı kablolarda kullanılmaktadır.

Silikon kablolar, ekstrüzyon prosesleri sonucu üretilir ve farklı tekno-
lojilerle vulkanize edilir.
1. Sıcak hava tüneli
2. Erimiş tuz banyosu
3. Basınçlı buhar (6~20 bar)

 Vulkanizasyonda en çok uygulanan yöntem, sıcak hava tünelidir. 
Tüneldeki sıcaklık, yaklaşık 200~300 oC’dir. Tünel boyu, kablo üretim 
kapasitesini etkiler. 10~20~30~40 m boyunda sıcak hava fırınları 
kullanılmaktadır.
     
Basit bir silikon kompaund’un formülasyonu şu şekildedir:
1. Baz silikon (değişik üretici firmalardan temin edilebilir)
2. Kuvarz (alternatif dolgu malzemeleri temin edilebilmektedir)
3. Peroksit (pişirici olarak da adlandırılır)
4. Pigment (boyar madde)

Bu dört ana malzeme, karıştırıcı valslerde (hamur silindiri) veya kapalı 
karıştırıcılarda karıştırılır. Kompaundun özelliğine göre stabilizanlar-
da takviye edilerek en son ekstrüdere verilecek şekilde şerit haline 
getirilir. Kablo üretiminde kullanılan silikon kompaundlar, ulusal ve 
uluslararası standart kuruluşlarınca standartlaştırılmıştır.

A. Çapraz bağlı elastomerik yalıtım bileşikleri (TS EN 50363-1): 
EI2 tipi silikon yalıtım bileşiğinin özellikleri, TS EN 50363-1 çizelge-1 
ve çizelge-2 de verilmiştir.

B. Çapraz bağlı elastomerik kılıf bileşikleri (TS EN 50363-2-1): 
EM9 tipi silikon kılıf bileşiğinin özellikleri, TS EN 50363-2-1 çizelge-1 
ve çizelge-2 verilmiştir.

9. HFFR YALITIM VE KILIF BİLEŞİKLERİ
Binalarda düşey ve yatay doğrultuda döşenmiş kablolar, yanıcı ve 
zehirleyici gaz üretebilen yapıda olduğunda yangının yayılımını 
artırmakta ve yanma esnasında ürettikleri zehirli gazlarla binadaki 
can güvenliğini tehlikeye atmaktadır.

Geçmişte meydana gelen birçok yangında kabloların yangın yayı-
lımına sebep olduğu ve insanları zehirlediği görülmüştür. Bunun 
sebebi, yangın sırasında kablo yalıtım ve kılıfında kullanılan malze-
melerin halojen elementleri ihtiva etmesidir (klor, flor, brom, iyot). 

Halojenler, zehirli ve tehlikeli elementler olarak 
bilinir. Yangın sırasında metal ve gazlarla yaptık-
ları bileşikler, insanlar ve yapılar üzerinde yıkıcı 
ve öldürücü etki yapar.

Gelişen teknolojiyle birlikte kabloların yalıtım 
ve kılıf malzemeleri, alevi iletmeyen hatta belirli 
sürelerde yangına dayanan ve zehirli korozif 
gaz üretmeyen yapıda üretilmeye başlanmıştır. 
Bu tür kablo yalıtım ve kılıf malzemeleri, genel 
olarak HFFR kısaltmasıyla adlandırılmıştır. HFFR 
yalıtım ve kılıf bileşikleri, EVA, PE ve PP polimer-
lerinin ATH (alüminyum trihidroksit) veya MDH 
(magnezyum hidroksit) ile karışımıyla üretilmek-
tedir. ATH ve MDH alev geciktirici ve duman 
bastırıcıdır. PE, EVA, PP gibi polimer malzemeler 
halojensizdir. Ancak çok kolay alev alır ve PVC 
kadar olmasalar da duman çıkarır. Halojen 
free flame reterdant (HFFR) bileşikler, güvenlik 
ihtiyaçlarından dolayı zor alev almalı ve kendi 
kendine sönebilmelidir.

Malzemelerin yanma özellikleriyle ilgili değer, 
LOI’dir (Limiting Oxygen Index). LOI, bir 
malzemenin yanması için ortamda bulunması 
gereken hava karışımındaki oksijen yüzdesi 
olarak düşünülebilir. %21 oksijen içeren hava 
ortamı düşünüldüğünde LOI değeri % 21’in 
ne kadar üstündeyse, malzemenin yanıcılığı 
o kadar düşer. HFFR yalıtım ve kılıf bileşikleri, 
termoplastik ve termoset HFFR bileşikleri 
olarak ikiye ayrılır.


