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Boya Uygulamalarında CARBODILITE TM
CARBODILITETM, (-N=C=N-) kimyasal yapısının genel
ismi olan karbodiimid grubu zincirini içeren ve Nisshinbo Chemical Inc. teknolojisiyle özel olarak geliştirilmiş
bir polikarbodiimid’dir. Su bazlı, solvent bazlı ve toz tipi
olmak üzere 3 farklı çeşidiyle CARBODILITETM su bazlı boyalarda çapraz bağlayıcı olarak; solvent bazlı boyalarda ve reçinelerde modifiye ajanı olarak kullanılır. Yüksek

emniyetli reaktif bir katkı olarak CARBODILITETM, çok düşük bir dozajla bile çapraz bağlama performansını büyük
oranda arttırır.
Bu yazımızda boya sektöründe çevreye dost bir ürün olarak yaygınca kullanılan su bazlı CARBODILITETM tiplerinin
özelliklerini ve başlıca yararlarını ele alacağız.

CARBODILITETM Su Bazlı Ürün Tipleri

*1
*2
*3
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Standart değer
Karbodiimid ekivalenti,1 mol’luk karbodiimid grubunun kimyasal formül ağırlığını gösterir (Standart değer).
DPM: CAS#34590-94-8 Dipropilen Glikol (Mono) Metil Eter
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Makale
Kürleme Hızı ve İşlevselliğine Göre Ürün Karşılaştırma
Tablosu

d. Karboksilik asit ile de reaksiyona girebilme özelliği
(aminle nötralizasyonu dahil),
e. Sabun içermeyen özelliğinden dolayı boya filmine etkisinin olmaması.
Çapraz Bağlama Mekanizması
Şekil 1 CARBODILITETM’ın çapraz bağlama mekanizmasını göstermektedir. CARBODILITETM su bazlı boya ile; ana
reçinedeki karboksil grubu (-COOH) veya amin nötralizeli
karboksilik asit ile ve CARBODILITETM (-N=C=N-) içindeki
karbodiimid ile, üç boyutlu matris (çapraz bağlama yapısı) oluşturarak reakte olur.

*Yukarıdaki tanımlama sisteme, reçineye veya formülasyona bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
CARBODILITETM Su Bazlı Tiplerinin Başlıca Yararları
a. Su bazlı boyalar için geliştirilen çapraz bağlama ajanları
arasında en emniyetlisi olması,
b. Hem uzun potlife hem de oda sıcaklığında kürleme
özelliği,
c. Su bazlı boyalar ile iyi disperse olma özelliği,

Karbodiimid ve karboksil grubu oda sıcaklığında hızlı reakte olur; bu da normalde, daha kısa potlife anlamına gelir. CARBODILITETM özel bir dikkatle üretildiği için, su bazlı
boyaya katıldığında karbodiimid çekirdek haline dönüşür
ve çevresinde kabuk şeklinde stabil bir misel oluşturur.
Bu yüzden CARBODILITETM daha yüksek reaktiviteye ama
aynı zamanda daha uzun potlife’a sahiptir. Miseller kurumadan ve ısı artışından dolayı parçalandıklarında, stabil
CARBODILITETM miselleri reaksiyona başlar.

Şekil 1: CARBODILITETM Çapraz
Bağlama Mekanizması ve Su Bazlı Boyanın Dispersiyon Aşaması

Boyatürk
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Makale
Yeni Ürünler – CARBODILITETM SW-12G & V-10
CARBODILITETM V-10 diğer ürünlerimiz arasında, düşük
sıcaklıkta en mükemmel reaksiyonu verir. Önceden açıkladığımız üzere, misel stabilizasyonunu ayarlayarak bu
konuda başarılı olduk; böylelikle miseller düşük sıcaklıkta
kolaylıkla parçalanabilir oldu.
Şekil 2, ana reçine olarak PUD ve %6 oranında CARBODILITETM V-10 (yeni ürün) ve V-02 (mevcut ürün) ile elde edilen reaksiyon hızı ve çapraz bağlama performansının karşılaştırmalı test sonuçlarını vermektedir. İlk kuruma aşamasından itibaren CARBODILITETM V-10, CARBODILITETM
V-02’ ye nazaran daha iyi çapraz bağlama performansı
göstermiştir. Bu da CARBODILITETM V-10’un hızlı kuruma
beklentisini karşılayacağını göstermektedir.

bağlayıcı melaminin içerdiği formaldehidin son kullanıcıların sağlığı üzerindeki negatif etkileri gibi pek çok ciddi problemle karşılaşmakta ve acil bir çözüm beklemektedir.Ayrıca tekstil üretiminde öncelik, çoğu ürünün deriyle
temas ettiği göz önüne alındığında; emniyettir. CARBODILITETM aziridin ve melamin çapraz bağlayıcılarının yerine kullanılabilir ve bu iki üründen çok daha emniyetlidir.
Şekil 3 PUD binder ile birlikte koton kumaşın yıkama test
sonuçlarını göstermektedir. Melaminli sistemde ana bileşenin karboksile tip olması gereklidir. CARBODILITETM’ın
uzun potlife, yüksek reaktivite ve emniyet açısından müşterilerimizin ihtiyacını tam olarak karşılayacağına güveniyoruz.

Diğer bir yeni ürünümüz CARBODILITETM SW-12G de misel stabilizasyonu ayarlanarak üretilmiştir ancak CARBODILITETM SW-12G %18 DPM içermektedir. Böylelikle çapraz bağlayıcı içindeki solventin ana reçineyle bağını arttırarak kuruma hızını kısaltmayı hedefledik. Bazı müşterilerimizin mevcut CARBODILITETM ürünlerinden daha hızlı bir
çapraz bağlama performansı talep etmesi üzerine geliştirilen CARBODILITETM V-10 / SW-12G’nin bu ihtiyacı karşılayacağına inanıyoruz.
Sistem Reçine: PUD / Çapraz bağlayıcı: %6 yükleme (katıkatı)
Kaplama Alüminyum plaka üzerine aplikatör uygulaması ( t=28;m )
Kürleme 60 C ×10dak. +R/T (25 C) ×1, 4, 7 gün
Test metodu Etanol çifte ovalama testi (kırılma noktası)

Test metodu
i. PUD, çapraz bağlayıcı ve mavi pigmentli formülasyon,
ii. Beyaz koton kumaş üzerine formülasyonun uygulanması,
iii. 100 C x 10 dakika kurutma,
iv. Kumaşın çamaşır makinesinde 20 dakikalık 3 döngüde
yıkanması ve sonucun görsel olarak kontrolü.
Sonuç olarak CARBODILITETM su bazlı ürünlerimizin çevresel nedenlerle solvent bazlı sistemlerden su bazlı sistemlere geçişte yardımcı olacağı gibi, izosiyanat, aziridin ve
melamin gibi ürünlerin ikame edilmesinde de hem emniyetli hem de problem çözücü olarak rol alacağı inancındayız. Müşterilerimizin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda yeni ürünler geliştirmeye de devam edeceğiz.

Şekil 2: Reaksiyon hızı ve çapraz bağlama performansı için karşılaştırmalı test
sonuçları
Tekstil Uygulamaları
Tekstil sektörü, boyama, baskı grafikleri gibi tekstil üzerinde farklılıklar sağlamak amacıyla kimyasal işlem uygular.
Sektör, çalışanların bu kimyasal işlem aşamasında çapraz
bağlayıcı aziridinden kaynaklanan deri tahrişleri ve çapraz
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Türkiye’de tek yetkili temsilci ve distribütörümüz olan
Turkuaz Kimya aracılığıyla ürünlerimiz hakkında her tür
bilgi ve desteği alabilirsiniz.

