1971'den beri
mühendislik
plas klerinde
lider.

1971'den beri
Üretimin Olduğu Her Yerde...
"Üretimden Satışlarda Türkiye'nin En Büyük 100 Şirketi"
verilerinin ilk açıklanmaya başlandığı 1993'ten günümüze
bir değerlendirme yapıldığında, yıllar ortalaması itibarıyla,
üretici en büyük 100 şirketin 75'inin Polikim ürünlerini tercih
ettiği görülmektedir.
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1971 yılında yüksek kalite mühendislik plastikleri
üretmek ve pazarlamak amacı ile kurulmuş
olan Polikim Polimer ve Kimya Sanayi A.Ş.,
faaliyetlerini 6000 m² alana sahip tesislerinde
üretmektedir. Polikim bir polimer merkezi olarak,
tüm teknik plastik, elastomer ve kompozit
sorunlarında müşterilerine çözüm odaklı olarak
çalışır.
Sayıları 30'u geçen Polikim tescilli markaları;
sektör tanınırlığı en yüksek markalardır.
Kestamid,® Kestlub,® Kestoil,® Efalon® kalite
ve yüksek teknolojileri ile sektörün segmente
adını veren ürünleri haline gelmiştir.

Başarımızın Sırrı
- Yarım asırlık deneyim
- Ürün ve süreç geliştirmede daimi AR-GE
- Düzenli yatırım
- Müşteriye özel çözüm odaklı çalışma
- Satış ve sonrasında teknik destek
- Hızlı teslim
- Büyük küçük her siparişe aynı özen ve ilgi
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®

Daha ucuz, daha hafif,
daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü...
Kestamid, Döküm Polyamid veya Döküm Naylon
®
adları ile de tanımlanır. Kestamid üstün mekanik,
ﬁziksel, kimyasal ve elektriksel özelliklerinden dolayı tüm
sanayi kollarında çok kullanılan bir mühendislik plastiğidir.
®

Kestamid® sadece Polikim'in tescilli markasıdır,
taklitleri ile yetinmeyin!
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KESTAMİD

®

Döküm Poliamid

Yeni teknoloji ve geliştirilmiş özellikler ile
metallerin yerini alan endüstriyel plastik...
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KESTAMİD

®

Döküm Poliamid Metallerin Yerini Alan Plastik

®

Kestamid üstün mekanik, ziksel, kimyasal ve elektriksel özelliklerinden dolayı her türlü sanayi kolunda
çok kullanılan bir mühendislik plastiğidir. Alüminyum, bakır, bronz, çelik, ber, pirinç ve diğer
®
metallerin kullanıldığı birçok yerde bu metallerin yerine kullanılmaktadır. Kestamid 'in bilinen mekanik
ve ziksel özelliklerini daha da arttırmak amacı ile özel katkılı tipleri de üretmekteyiz.
®

KESTAMİD - Dolgulu tipler
®

Kestlub (Katı yağlayıcı dolgulu, yataklık malzeme)
Kestoil ® (Yağlayıcı dolgulu, yataklık malzeme)
Kestamid ® -NT (Sıcaklık dayanımı arttırılmış yataklık malzeme)
Kestamid ® -HS (Gratli, basınca dayanıklı yataklık malzeme)
Kestamid ® -GRF (Gıda ve ilaç sektörü için uygun yataklık malzeme)

*** İlk kez vereceğiniz siparişlerde rengi görmek için lütfen numune isteyiniz.

Kestamid

®

yarı mamüller

Levha: 1000x2000 mm, 12000x2000 mm
Takoz: Dış Çap Ø 15-Ø 700mm Boy 500-1000 mm
İçi Boş Takoz: Ø70-Ø625mm İç Çap Ø40-Ø300mm Boy 500-1000mm
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Döküm Poliamid Metallerin Yerini Alan Plastik

®

KESTLUB (Katı yağlayıcı dolgulu, yataklık malzeme)
®

KESTOİL (Yağlayıcı dolgulu, yataklık malzeme)
Çok düşük sürtünme katsayısına ve çok yüksek kaydırma özelliklerine sahiptir.
Yağlama gerektirmez.
Yapışmayı önler.
Korozyona uğramaz.
Yağ katkılı olduğu için rutubet ve su alma azalır.
Mükemmel aşınma dayanımına ve çok yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir.
Montaj ve bakım zamanını azaltır.
Makinenin verimliliğini artırır, yakıt saryatını azaltır.
Takılıp sökülmesi kolaydır.
Yüksek darbe dayanımına sahiptir.
Ağır yüklere dayanıklıdır.
®

®

Kestlub ve Kestoil Uygulama Alanları
• Uzaktan kumandalı bumlar

• Havai çalışma platformları

• Teleskopik kreynler

• Uzatmalı delme bumları

• Dengeleyici ayaklar

• Konteyner taşıyıcıları

• Yükleyiciler ve ekskavatörler
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®

Kestamid Kullanım Alanları

Kestamid® Kullanım Alanları

HADDE YATAKLARI ve KIZAKLAR
®

Kestamid 'in, yüksek mekanik ve sıcaklık dayanımı ile yağlama
gerektirmiyor olması; haddehane yatak, kızak ve pabuçları için
ideal bir malzeme olmasını sağlar.

MAKARALAR ve KASNAKLAR
Çelik halat ve tellerin iletiminde, alüminyum ve metallerin
yönlendirilmesinde, asansör, teleferik ve havai hatlarda; sessiz
çalışması, aşınmaması ve korozyona dayanması istenen yerlerde
Kestamid ® kesin çözümdür.

DEMİRYOLU SEKTÖRÜ
Yüksek darbe ve aşınma dayanımı, düşük sürtünme katsayısı,
üstün mekanik özellikleri ile bütün dünyada demiryollarında
güvenle kullanılmaktadır.

MAKİNE PARÇALARI
Tüm makinelerde metal malzemenin yerine başarıyla kullanılmaktadır.

DİŞLİLER
®

Kestamid mekanik hareket iletiminde; darbe dayanımı, sessiz çalışması
ve yağlama istememesi nedeni ile her türlü dişli çark olarak kullanılır.

YATAKLAR ve BURÇLAR
Yağlama istemez. Sessiz çalışır. Darbeli ve vibrasyonlu hareketlerde
amortisör görevi yapar. Montajı kolaydır, bakım gerektirmez.
Makine ve ekipmanlarda ekonomik bir çözümdür.
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®

Çeşitli Kullanım Alanları

Çeşitli Kullanım Alanları

Pompa ve vana kılıarı
Manifoldlar
Zamanlama dişlileri
Kaplinler
Aşınma pabuçları
Elevatör kovaları
Çelik göbekli makara, dişli ve burçlar
Teleskobik silindir yatakları
Kurutma silindir dişlileri
Su tasye ekipman parçaları
Araba tekerlekleri

Aşınma plakaları
İnşaat makine parçaları
Rulo, silindir kaplamaları
Gemi şaft ve dümen mili yatakları
Kılavuz bantları
Yönlendirici proller
Sıyırıcılar
Pres plakaları
Kayıcı aşıklar
Çekiç başları
Prototip makine parçaları

KESTAMİD ® TEKNİK ÖZELLİKLER
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Üstün bir mühendislik malzemesi, Efalon®
Efalon® politetraﬂoroetilen (PTFE) polimerinin Polikim tescilli ticari adıdır. Bir termoplastik
ﬂoropolimerdir. Flor atomlarıyla doymuş uzun ve düz bir karbon zincirinden meydana gelmiş
moleküler yapı, atomlar arasındaki kuvvetli bağlar sebebiyle oldukça inert özelliklere sahiptir.
Isıya, kimyevî maddelere, neme, elektrik atlamasına (dielektrik), sürtünmeye dayanıklı olan
®
Efalon hiçbir maddeye yapışmaz, sürtünme katsayısı bütün katı cisimlerinkinden küçüktür.
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EFALON

®

Geliştirilmiş PTFE

Harika mühendislik malzemesi Efalon® ’un
sizin için değiştirebileceğimiz özelliklerini keşfedin...
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EFALON

®

Geliştirilmiş PTFE

Efalon ® , karbon ve uor atomlarından oluşan molekül yapısından dolayı başka hiçbir malzemede
bir arada bulunmayan üstün özelliklere sahiptir.
Bütün katılar içinde en düşük sürtünme katsayısına sahip olma
Sanayide kullanılan tüm kimyasallara dayanım
En geniş sıcaklık aralığında (-260 / +270) sürekli kullanılabilme
Yapışmazlık, yanmama
Yüksek elektriksel izolasyon özelliği
Hava şartları ve nemden etkilenmeme
EFALON ® 'un ziksel özelliklerini geliştirmek amacıyla, malzemeye bazı dolgu maddeleri (karbon,
bronz, cam elyaf, alumina vb.) eklenerek Efalon alaşımları imal etmekteyiz.

• Saf Efalon T100 : %100 PTFE malzemesinden oluşmaktadır. PTFE'nin genel özelliklerini taşır.
• Karbon Alaşımlı K25, K35: Sulu ortamlar için idealdir. Isı iletkenliği yüksektir.
• Cam Elyaf Alaşımlı C15, C25: Asitlere, oksidasyona dayanımı ve elektriksel izolasyonu yüksektir.
• Bronz Alaşımlı B40, B60 : Mekanik olarak işlenmesi kolaydır.
• Özel Alaşımlılar: Molibden disülfürlü, alüminalı, paslanmaz çelikli
®

Tüm Efalon® alaşımlıların termal genleşmesi daha az, aşınma dayanımı daha yüksek, yük altında
deformasyonu daha azdır.

Efalon® yarı mamüller
Takoz: Dış Çap Ø 15-Ø 425mm Boy 100 – 150 -200 mm
İçi Boş Takoz: Ø40-Ø425mm İç Çap Ø15-Ø370mm Boy 100-150-200mm
Çubuk: Dış Çap Ø4-Ø160mm Boy 1000-2000mm
Kalın Etli Boru: Dış Çap Ø10-Ø106.5mm Boy 1000-2000mm
Levha: Kalınlık 0.5-50mm En x Boy 250 x 250-500 x 500-1000 x 1000
Film: Kalınlık 0.05-4mm En 300-600-900-1000-1200-1500mm
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®

POLİKİM standart alaşımlarda size ne gibi değişiklikler sunar?
Polikim sahip olduğu teknoloji ile Efalon® 'un kristal yapısını, molekül ağırlığını, iç boşluklar ve
iç gerilmeleri büyük ölçüde değiştirebilir. Bu değişiklikler kullanım yerlerinde malzeme özelliğini
ve performansını etkiler.
Polikim uygulamanıza göre malzeme özelliklerinde aşağıdaki oranlarda değişiklikler yapabilir.

Çekme
Dayanımı

Kopma
Dayanımı

Kopma
Uzaması

Darbe
Dayanımı

Basma
Dayanımı

Dielektrik
Dayanımı

+%25 ile %50

+%50 ile %70

+%100 ile %20

+%0 ile %80

+%50 ile %0

+%0 ile %80

Efalon ® Kullanım Alanları

PİSTON RİNGLERİ
Kompresörlerde

V-RİNGLER, O-RİNGLER
Vana millerinde, hidrolik ve pnömatik silindirlerde,
git - gel hareketli ve düşük hızda dönme hareketli makinelerde

ELEKTRİK İZOLATÖRLERİ
Yüksek elektriksel izolasyon özelliği ve dielektrik dayanımı ile izolatörlerde

CONTALAR
Her türlü korozif ortamda, düşük sıcaklık ve basınçlarda
• Burç, yatak ve segmanlar
• Kayar mesnetler
• Konveyör bantlar
• Korozif malzeme aktarımı için kılıı boru, vana ve bağlantı parçaları
• Yapışmayan yüzey uygulamaları
• Kimyasal dayanım gerektiren laboratuar malzemeleri
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®

EFALON ® TEKNİK ÖZELLİKLER
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ULPOLEN

®

Uhmwpe

Sudan haﬁf, çelikten dayanıklı!
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ULPOLEN

®

Uhmwpe Sudan Haﬁf, Çelikten Dayanıklı

ULPOLEN ®, ortalama molekül ağırlığı 6 milyonun üstünde olan çok yüksek molekül ağırlıklı bir
polietilendir. Bu yapısından dolayı ULPOLEN ® mamullerin geniş sıcaklık aralığında darbeye ve
aşınmaya karşı dayanımı diğer plastiklere göre çok yüksektir.
Çok yüksek darbe dayanımı
Çok yüksek aşınma direnci
Çok düşük sürtünme katsayısı, kayganlık
Yüksek kimyasal dayanım
Su ve iklim koşullarına tam dayanım
Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Titreşimleri azaltma ve sessiz çalışma
Mükemmel elektriksel yalıtım
Metal ve ağaç işleme tezgahlarında kolay işlenebilme
Çok düşük özgül ağırlığı nedeni ile haf ve ekonomik olma
Gıda ve ilaç kodeksine uygun
Levha: Kalınlık 6-250mm En x Boy 1020x2050, 1250x3050
®

Kullanma yerinin özelliklerine göre çesitli ULPOLEN tipleri mevcuttur
ULPOLEN ® AST - Antistatik
ULPOLEN ® UV - Dış hava sartlarına dayanıklı
ULPOLEN ® AG - Alev geciktirici
ULPOLEN ® OIL - Yağ katkılı

Malzeme seçimi ve tanımlanmasında önemli bir özellik Ulpolen® 1000'nin diğer polietilen
türlerinden ziksel görünüm itibarı ile ayırt edilmesinin güçlüğüdür. Teknik özelliklerdeki temel
farklar laboratuar testlerinde ortaya çıkmaktadır. Molekül ağırlığı 6 milyondan düşük hiçbir ürün
PE-1000 değildir. 3-4 milyon molekül ağırlığındaki genelde yeşil renk olarak pazarlanan ürünler
ucuz fakat dayanımı daha az ve düşük performanslı ürünlerdir.
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ULPOLEN ® TEKNİK ÖZELLİKLER

Ulpolen® Kullanım Alanları

Ulpolen® Kullanım Alanları

BUNKER, SİLO VE DAMPERLERDE YAPIŞMA,
AKIŞ VE AŞINMA PROBLEMLERİNDE
KESİN ÇÖZÜM..
AŞINMA DAYANIMI
Ulpolen'in aşınma dayanımı kum aşınma testinde diğer malzemelerle karşılaştırmalı olarak,
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ulpolen'in aşınması 100 olarak alınmıştır. En küçük rakam
en az aşınmayı, en büyük rakam en yüksek aşınmayı gösterir.
ULPOLEN
1000

NAYLON

ÇELİK
ST37

PASLANMAZ
ÇELİK

DELRİN

PP

PVC

BRONZ

100

200

320

550

800

900

920

1260
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BUNKER ve SİLOLAR
Depolanması ve nakliyesinde sık sık aşınma ve akış problemleri
ortaya çıkar.

KÖPRÜLENME, TIKANMA

Malzemenin sıkışması ile malzeme köprü yapar ve akmaz.
Sonuç son derece olumsuzdur.
• Kesikli ve düzensiz akış meydana gelir, akış tamamen durabilir.
• Tesisin durdurulması,
• Köprünün uzun ve zor bir çaba sonucu giderilmesi gerekir.

KANAL AKIŞI DÜZENSİZ
Bunkerlerin konik kısmında bunker duvarı ve malzeme arasındaki
uygun olmayan sürtünme buralarda malzemenin sıkışmasına ve akışın
yalnızca orta düz kısmında gerçekleşmesine yol açar.
Akışın daralması:
• Kullanılabilecek depolama kapasitesinin azalması,
• Düzensiz akış,
• Seviye kontrolünün bozulması,
Dökme malzemelerin bunker içinde hareketsiz duran kısmının zamanla bozulması gibi
problemleri meydana getirir. Hava şokları, hava çekiçleri, şişleme vb. maliyetli ve zahmetli işler
dahi çoğu kez yetersiz kalmaktadır.

ÇÖZÜM, ULPOLEN ® KAPLAMA

Ulpolen ile kaplanan bunker ve silolarda:
• Akış düzelmiş.
• Köprülenme yok.
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Ulpolen® ile kaplanan damper ve kepçelerle:
Killi, çamurlu, rutubetli ortamda hafriyatınız ikiye katlanır.
Minimum damper eğimi ile hızlı akış sağlanır.
Ulpolen® ‘in yüzüne bir şey yapışmaz.
Ulpolen® aşınmaz, ortam ve hava şartlarından etkilenmez.
Dünyada artık birçok damper ve kepçe üreticisi bunları Ulpolen® ile kaplayarak randımanlarını
arttırmakta ve ömürlerini uzatmaktadır. Ulpolen® ‘in yapışmama ve düşük sürtünme katsayısı özellikleri,
üzerinde birikim ve topaklanma olmasını önlemekte ve hızlı akış sağlamaktadır. Ulpolen ® ‘in yüzeysel
aşınma dayanımı çelikten daha yüksektir. Ulpolen® kaplı damper ve kepçeler hem korozyona hem de
aşınmaya karşı korunmuş olurlar. Damper ve kepçelerinizi Ulpolen® ile kaplayarak hem hafriyat
sürenizi hızlandırırsınız hem de yakıt tüketiminizi azaltırsınız. Ulpolen® ‘in çok düşük sürtünme katsayısı
sayesinde damperi %30 daha düşük eğim ile boşaltırsınız. Damperi sallamaya gerek bırakmaması da
ayrıca ekipmanın ömrünü uzatır.

Diğer Kullanım alanları
Ambalaj makineleri
Bunker kılıfı
Burç
Buz paten pisti
Çarpma plakası
Damper kılıfı
Deektör
Dişli
Filtre pres plakası
Gemi, yat usturmaçası
Gıda üretim ekipmanı
Rulo
Sıyırıcı
Silo kılıfı

Su arıtma tesis parçaları
Şişeleme makineleri
Hava ltresi
Helisel taşıyıcı
İskele usturmaçası
Kimyasal ekipman
Konserve dolum hattı
Konveyör hatları
Makaralar
Malzeme nakil ekipmanı
Mutfak masa tablası
Pompa çarkı
Kar temizleme sıyırıcısı
Karıştırıcı
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Kasnak
Kayak pisti
Kayak tabanı
Kepçe kılıı
Kesim pres plakası
Vida
Yatak
Yıldız çark
Yön verme çubuğu
Zincir dişlisi
Zincir gergisi
Zincir kızağı
vb. çesitli uygulamalar

®

®

®

Kestamid , Efalon , Ulpolen Polikim’in tescilli markalarıdır.

Beyl kbağı Mahalles , 339. Sokak No:5
PK 41400 Gebze, Kocael
Tel: 0 262 653 26 43 Faks: 0 262 653 61 42
www.pol k m.com.tr • sat s@pol k m.com.tr

