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AÇIKLAMALAR
KOD 524KI0310

ALAN Kimya Teknolojisi

DAL/MESLEK Lastik Üretimi

MODÜLÜN ADI Lastik Karışımı Oluşturma

MODÜLÜN
TANIMI

Lastik karışımı ham maddelerini, mikseri üretime,
hazırlayabilme ve karışımı oluşturabilme ile ilgili bilgi ve
becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL
Lastik Hamuru Ham Maddelerine Uygulanan Testler 5
modülünü başarmış olmak

YETERLİK Lastik ham maddelerini karıştırmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, ASTM standartlarına
uygun olarak lastik karışımı ham maddelerini
karıştırabileceksiniz.
Amaçlar

1. Lastik karışımı ham maddelerini üretime
hazırlayabileceksiniz.

2. Mikseri üretime hazırlayabileceksiniz.
3. Karışımı oluşturabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf, atölye, laboratuvar, işletme, kütüphane, ev, bilgi
teknolojileri ortamı ( internet ) vb. kendi kendinize veya grupla
çalışabileceğiniz tüm ortamlar
Donanım: Projeksiyon, bilgisayar, DVD çalar, televizyon,
mikser, taşıyıcı bant, reçete, ham madde

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme
araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Kauçuk-plastik sektörü, sanayi açısından çok önemlidir. Kauçuk şekillendirme
işlemlerini öğrenirken öğretmenlerinizin size eksiksiz destek vereceğini, sizin yapmanız
gereken tek şeyin de bu konu üzerine yoğunlaşmak olduğunu hiç unutmamalısınız. Aynı yere
damlayan su damlalarının mermeri deldiği gibi sizin de aynı konu üzerine yoğunlaşmanız,
hatta uzmanlaşmanız, size başarı yolunda engel koyacak tüm zorlukları ortadan kaldıracak
en önemli unsurdur.

Lastik hamurunu oluşturmak için gereken bilgileri ve yöntemleri öğreniyorsunuz. Bu
modülü başarı ile bitirdikten sonra reçetesine uygun olarak mikserlerde istenilen özelliklerde
hamuru oluşturabileceksiniz. Düşünüldüğünde zor gibi görünen işlem dizisinin aslında zor
olmadığını göreceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak karışım ham maddelerini üretime
hazırlayabileceksiniz.

 Çalışma hayatında (iş ortamında) kullanılan hortum, ayakkabı taban lastiği,

eldiven lastiği, araba lastiği vb. ürünlerin imalat reçetelerini araştırınız.

1. LASTİK HAMURU REÇETESİNİN
HAZIRLANMASI

Hamur hazırlama konusuna öncelikle lastik hamurunun tarihçesiyle başlamak daha
doğru olacaktır.

Lastik, ham maddesi kauçuk olmakla beraber, bazı tropik bitkilerin sütümsü öz
suyundan (lateks) doğal hâlde elde edilen kauçuğun petrol ve alkolle bileşimiyle elde edilen
maddedir. Fransız bilim adamları tarafından 1736’da Güney Amerika’da tanımlanan ve
1840’ların başında Charles Goodyear tarafından kükürtle sertleştirme işlemi gerçekleştirilen
kauçuk, bu yıllardan itibaren endüstrideki yerini almış ve ticari önem kazanmıştır.
Goodyear'ın bu yöntemi, kükürtleme işlemini hızlandırıcı ve kırılmaya karşı kauçuğun
direncini artırıcı bazı kimyasal maddeler katılmasıyla zamanla geliştirilmiştir. İlk önce lastik,
“kükürt + kauçuk” olarak elde edilmiştir. Sonraları önem kazanması nedeni ile lastik
içerisine yabancı maddeler katılarak iyileştirme yoluna gidilmiştir. Ayrıca boya maddesi de
ilave edilerek değişik renklerde lastik ve plastiğin üretimine geçilmiştir. Havanın etkisine
karşı uzun ömürlü olabilmesi için lastik içerisine plastiklerden fenoller, aminler ve ayrıca
bazı tuzlar eklenmiştir. Dayanımını artırmak amacıyla lastik içerisine amorf karbon;
yumuşaklık vermek için sterik asit eklenerek gelişen teknolojiye paralel olarak günümüzde
farklı ham maddeler sayesinde çok amaçlı özel lastikler üretilmekte ve bunlardan da çeşitli
parçalar yapılmaktadır.

Özel amaçlı lastikler; yüksek basınç ve dayanım gösteren makine kayışları, hortumlar,
otomobil lastikleri ve benzeri parça yapımında çok kullanılmaktadır. Ayrıca kesme ve
sıvama kalıplarında da kullanılan vulkollan takozlar dayanıklı elastiki malzeme olup
imalatları son zamanlarda başarılı bir şekilde yapılabilmektedir.

1.1. Lastik Ham Maddeleri

Lastik hamurunun en temel ham maddesi olan kauçuk hiçbir zaman yalnız olarak
kullanılmaz. Genellikle bir lastik hamuru ağırlıkça %50 oranında kauçuk içerir. Bir lastik
hamurunun içinde olabilen ham maddeler Çizelge 1.1’de verilmiştir. Lastik hamurunu

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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oluşturan ham maddelerin ayrıntılarını önceki modüllerde görmüştünüz. Bu nedenle ham
madde detaylarına çok girmeyeceğiz. Şimdi bu ham maddeleri kısaca tanıyalım.

1.1.1. Tabii Kauçuk (NR)

Doğal kauçuk, kauçuk ağacı denen Hevea brasiliensis’ ten oluşan sütümsü bir akışkan
sıvıdan üretilir. Doğal kauçuk,

 % 30-40 lastik (cis-1,4 polyisoprene),
 %2 reçine, % 60-65 su,
 % 2-5 lipid ve proteinden oluşmaktadır.

İyi Özellikler Kötü Özellikler

 Yüksek esnekliğe sahip olması
 Hidrokarbonlara karşı az dayanıklı

olması

 Yüksek dayanıma sahip olması  Hava geçirgenliğinin çok olması

 Düşük deformasyon ve yayılma
özelliğinin olması

 Hava, oksijen ve ozana dayanımın az
olması

 Dinamik özelliklerinin iyi olması
 Tabii ürün olması nedeni ile fiyat

dövize endeksli olması

 Kolay işlenmesi

 İyi yırtılma ve aşınma dayanımının
olması

 Polar sıvılara dayanıklı olması

Tablo 1.1: Tabii kauçuğun iyi ve kötü özellikleri

Resim 1.1: Doğal kauçuğun elde edilmesi
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Doğal kauçuk; konveyör kayışları, lastik silindir ve tekerlekler vb. gibi endüstriyel
ürünlerin; fan kayışları, radyatör hortumları vb. gibi otomotiv ürünlerin; lastik eldivenler,
oyuncaklar, sıhhi ürünler vb. lâteks ürünleri ve yapışkanların temel ham maddesidir. En çok
kullanıldığı sektörler ise araç lastikleri ve ayakkabıdır.

Çizelge 1.1: Lastik hamurunda kullanılan ham maddelerin sınıflandırılması

1.1.2. Sentetik Kauçuk

Sentetik kauçuklar, lastik hamurunda en yüksek oranda kullanılan kimyasal
bileşiklerdir. Endüstride çoğunlukla kullanılan sentetik kauçuklar Tablo 1.2’ de verilmiştir.

HAM MADDELER

Elastomerler Peptizerler

Vulkanize ediciler Akseleratörler

Aktivitörler

Dolgular

Koruyucular

Yumuşatıcılar

Özel bileşenler

Tabii kauçuklar

Sentetik kauçuklar

Rejenere kauçuklar

Kükürt

Kükürtlü maddeler

Diğerleri

İnorganik

Organik

Güçlendirici

Ucuzlatıcı

Karbon siyahları

Diğerleri

Antioksidant

Antiozonant

Fiziksel koruyucular

Renk vericiler

Geciktiriciler

Sertleştiriciler

ZnO

MgO

Yağlar

Ziftler

Katranlar

Reçineler
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ASTM-SAE Piyasa İsmi Kimyasal Bileşimi ASTM İş.

R

- Tabii Isopren NR
- SBR Stiren/Butadien SBR
- Butil Isopren/İsobutilen IIR
- Poliisopren Isopren IR
- Polibutadien Butadien BR

- Etilen/propilen
Etilen/Propilen (ve
Terpolimer)

EPM/EPDM

S

SA Tiokol Organik Polisülfid T
SB Nitril Akrilonitril/Butadien NBR
SB Poliüretan Diisosiyanat-Poliester AU
SC Neopren Polieter EU
SC Hipalon Kloropren CR

Klorosulfon CSM
Polietilen

-

TA Silikon Polisiloksan Si
TB Poliakrilat Etilakrilat/kloroetil ACM

TB Florokarbon

vinileter
1. Vinilidin
florid/Heksafloropropilen
2. Klorotrifloroetilen /
Vinilidin florid

FPM

Tablo 1.2: Bazı ticari sentetik kauçukların isimleri ve ASTM kodları

Bunlardan birkaçını beraberce inceleyelim.

 Stiren bütadien kauçuğu (SBR): Stiren ve bütadien’in soğuk tip reçete ile
kontinü sistemle üretilen, emülsiyon polimerizasyonu ile elde edilen ve %22,5 -
%24,5 bağlı stiren içeren bir kopolimer olup genel maksat kauçuğudur. Yüksek
sıcaklık, yağ ve çözücülere karşı çok dirençlidir. Fiziksel özelliklerinin
geliştirilmesi için karbon siyahı ve diğer dolgu maddelerinin ilavesi gerekir.

Stiren bütadien kauçuğu (SBR), sentetik kauçuk üretim ve tüketiminin en büyük
kısmını oluşturur. Bu oran %60’tır.

İyi Özellikler Kötü Özellikler
 Takviye edildiğinde iyi fiziki özellikler

verir. Yırtılma, kopma, aşınma vb.
 Takviye gerektirir.

 Düşük ısıda özellikleri iyidir.
 Aşınma hariç, özellikleri tabii

kauçuktan düşüktür.
 Fiyatı ucuz ve temini kolaydır.  Hidrokarbonlara dayanmaz.

 Sıcak yaşlanma, oksijene ve ozona
dayanmaz ama bu yönlerden tabii
kauçuktan iyidir.

Tablo 1. 3: SBR kauçuğun iyi ve kötü özellikleri
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Stiren bütadien kauçuğu; otomobil lastiği, taşıyıcı bant, hortum, ayakkabı taban ve
ökçesi, mekanik eşyalar, oto paspası gibi malzemelerin yapımında kullanılır.

 Butil kauçuğu (IIR): Sıkı bir yapısı vardır, sterik yapısı serbest dönüşü önler.
Esnekliği azdır, histerisisi yüksektir. Deformasyonu yavaş, geçirgenliği azdır.
Yapısı, gerilmede kristalleşmeyi ve kendini takviyeyi sağlar. Çapraz bağlanma
için isopren gruplarına ihtiyacı vardır, fakat yapısı inerttir.

İyi Özellikler Kötü Özellikler
 Düşük geçirgenlik  Resiliensi düşüktür.
 Isı ve ozon dayanımı  Yağ ve yakıt dayanımı
 Elektriksel izolasyon  Ayrı bir hatta imalat gerektirir.
 Yırtılma dayanımı  Vulkanizasyon süresi uzundur.

 Esnemeden doğan çatlama dayanımı
 Doymamış polimerlerle

karışmaz.
 Kimyasal dayanım

Tablo 1. 4: IIR kauçuğun iyi ve kötü özellikleri

İç lastik ve çatı kaplaması gibi az hava geçirgenliği ve dış şartlara dayanım gerektiren
uygulamalarda kullanılır.

 Polibutadien (BR): Çifte bağ etrafında dönme serbestîsi, kısa kendini toplama
zamanı, açıktaki gruplar kristalizasyona mani olduğundan takviyeye gerek
vardır. Çifte bağlar reaktivitesini sağlar.

İyi Özellikler Kötü Özellikler
 Yüksek resiliens  Yırtılma dayanımı
 Mükemmel aşınma dayanımı  Hidrokarbona dayanıklılık
 Elektrik izolasyon özelliği  Isı ve ozon dayanımı

 Çalışılma özellikleri
 Takviye ihtiyacı

Tablo 1.5: BR kauçuğun iyi ve kötü özellikleri

Oto sırt kauçuğunda çok iyidir. Fakat en iyi neticeyi almak için diğer kauçuklara
karıştırılarak kullanılır. Genellikle oto sanayinde kullanılmaktadır.

 Etilen propilen (EPDM): Doymuş yapıdadır, hareketliliği düşük ve kendisini
toplama müddeti uzundur. Çapraz bağlantı için doymamış termonomeri olabilir.
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İyi Özellikler Kötü Özellikler

 Yüksek dolgu ve yağ
limiti

 EPM özel pişirici sistemi gerektirir, EPDM’nin başka
kauçuklarla iyi karışmama ihtimali yüksektir.

 Yaşlanma ve ozon
dayanımı

 Hidrokarbonlara dayanıklılık

 İşlenme özelliği  Düşük resiliens

 Dielektrik özelliği  Takviye gerektirir.
 Doymamış polimerlerle karışmaz.

Tablo 1.6: EPDM kauçuğun iyi ve kötü özellikleri

İyi yaşlanma, elektrik, dış şartlara dayanım gerektiren kablo, radyatör hortumu, profil
imalatında kullanılır.

 Tiokol (polisülfid) (T): Düşük hareketlilik, yüksek geri dönüş zamanı ve inert
yapıya sahiptir. Polar karakteri dolayısıyla ile hidrokarbonlara dayanıklıdır,
fakat ısı özellikleri zayıftır. Gerildiğinde kristalleşmez.

İyi Özellikler Kötü Özellikler
 Hidrokarbonlara çok dayanıklı  Takviye gerektirir.
 Hava, ozon ve ısıya dayanıklı  Dinamik ve düşük ısı özellikleri zayıf
 En düşük geçirgenlik  Kalıcı şekil değiştirmesi-set
 Sıvı hâlde temin edilebilir.  Pahalı

 Kokulu
 Elektriki ve fiziki izolasyonu iyi değil.

Tablo 1.7: Tiokol kauçuğun iyi ve kötü özellikleri

Petrol ve yakıt dayanımı için kullanılır. Özel bazı karışımlarda ve yapıştırıcılarda
uygulama alanı vardır.

 Nitril kauçuğu (NBR): Genellikle % 25–40 akrilonitril içerir. Hareketliliği
hidrojen bağları ile sınırlandırılmıştır. Açıktaki gruplar gergide kristalizasyonu
önler. Artan C=N grupları yağa dayanımı artırır, resiliensi azaltır.

İyi Özellikler Kötü Özellikler
 Yağ ve yakıt dayanımı  Takviye gerekir.
 Isı dayanımı  Düşük ısı özellikleri
 Geçirgenlik  Düşük resiliens
 Aşınma dayanımı  Zayıf elektrik izolasyonu

Tablo 1.8:NBR kauçuğun iyi ve kötü özellikleri

Genellikle yağ ve yakıt dayanımı gerektiren hortum, conta, keçe, esnek yakıt ve
benzin depoları üretiminde kullanılır.
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 Poliüretan kauçuk (AU): Yapısının sonsuz değişkenliği vardır. Su ile CO2

çıkararak süngerleşir. Yapısı, yağ ve yakıt dayanımı verir. Fakat hidrolize olur.
Hareketliliği orta derecededir. Kendi kendine takviye ettirilebilir.

İyi Özellikler Kötü Özellikler
 Aşınma  Hidrolize olur.

 Yırtılma ve kopma  Resiliensi düşük
 Yağ ve yakıt  Pahalı
 Oksijen ve ozon
 Sıvı hâlde temin edilebilir.

Tablo 1. 9: Poliüretan kauçuğun iyi ve kötü özellikleri

Yağ ve aşınma dayanımı gerektiren dolgu tekerleklerde, dökme conta, keçe vb. işlerde
kullanılır.

 Neopren kauçuk (EU): Genellikle 1,4 trans klorun sabitleştirici etkisi
dolayısıyla çifte bağlar reaktif değildir. Volkanizasyon 1,4 eklenmesi ile olur.
Klor yağı, yakıta ve alevlenmeye olumlu etki eder. Hareketliliği yönünden
yapısı tabii kauçuğa benzer, fakat kristalize olması düşük ısı özelliklerine aksi
etki yapar.

Oto lastiği hariç tabii kauçuğa benzer sahalarda, ozon, hava, yakıt, yağ ve yanma
dayanımı istenen yerlerde kullanılır. Tatbik sahası, yüksek fiyatı ve düşük ısı dayanımı
özelliğinin iyi olmaması dolayısı ile sınırlıdır.

İyi Özellikler Kötü Özellikler
 Geniş servis ısısı aralığı  Pahalı
 Isıya, oksijene ve ozona dayanıklı  Fiziki özellikleri düşük
 İyi esneme dayanımı  Aşınması kötü
 İyi elektrik izolasyon özelliği - yandıktan

sonra külü izolasyon özelliği göstermeye
devam eder.

 Yakıt ve yağ dayanımı kötü

 Hidrolize uğrayabilir.
 İşlenmesi pahalıdır.

Tablo 1.10: Neopren kauçuğun iyi ve kötü özellikleri
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 Silikon kauçuklar (Si): O-Si-O iskeleti dolaysıyla hareketliliği yüksektir.
Zincirler arası güçler çok zayıftır. Gerildiğinde kristalleşmez. Çok kararlıdır.

İyi Özellikler Kötü Özellikler
 Geniş servis ısısı aralığı  Pahalıdır.
 Isıya, oksijene ve ozona dayanıklıdır.  Fiziki özellikleri düşüktür.
 İyi esneme dayanımı  Aşınması kötüdür.
 İyi elektrik izolasyon özelliği - yandıktan

sonra külü izolasyon özelliği göstermeye
devam eder.

 Yakıt ve yağ dayanımı kötü

 Hidrolize uğrayabilir.
 İşlenmesi pahalıdır.

Tablo 1.11: Silikon kauçuğun iyi ve kötü özellikleri

Başlıca kablo ve sızdırmazlık işlerinde kullanılır. Inert özelliği dolayısı ile tıbbi
uygulamada yer bulmaktadır.

 Poliakrilatlar (ACM): Çapraz bağlı olduğundan yaklaşık %5 kloroetil
vinileter, sterik yapı ve polar kuvvetler dolayısıyla hareketliliği düşüktür.
Kristalleşmez. Genel olarak inerttir.

İyi Özellikler Kötü Özellikler
 Isıya, oksijene ve ozona dayanıklıdır.  Zayıf fiziki özellikler
 Yağ ve yakıta dayanıklıdır.  Zayıf düşük ısı özellikleri
 İyi esneklik özellikleri  Zayıf su, asit ve alkali dayanımı
 Düşük geçirgenlik  Pahalı işleme

Tablo 1.12: ACM kauçuğun iyi ve kötü özellikleri

Yüksek ısıya dirençli conta ve keçeler gibi sınırlı kullanım alanı mevcuttur.

 Floroelastormerler (FPM): C-F grubu iyi yakıt ve yağ dayanımı, iyi ısı
dayanımı ve düşük alevlenme özelliği verir. Gerildiğinde kristalleşir ve düşük
ısı esnekliği iyi değildir.

İyi Özellikler Kötü Özellikler
 Çok mükemmel ısı dayanımı  Zayıf düşük ısı özellikleri
 Yağa, akaryakıta, kimyevi maddelere ve çözücülere

dayanıklıdır.
 Pahalıdır.

 Oksijene ve ozona dayanıklıdır.  Pahalı işlenme
 Düşük geçirgenlik
 Aleve dayanım

Tablo 1.13: Tabii kauçuğun iyi ve kötü özellikleri

Pahalı maliyetini kabul ettirebilecek yüksek performans gerektiren yerlerde
kullanılabilir (Özel conta, keçe, hortum yapımı; uzay uygulamaları, askerî çalışmalar vb.).
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1.2. Lastik Karışımı Reçetesi

Lastik hamuru, hamur makinelerinde veya mikserlerde hazırlanır. Elde edilecek ürüne
göre farklı formüller kullanılır. Bu formüller, birçok deneyden sonra ancak elde edilebilir.
Bunun için yukarıdaki malzeme özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Tablo
1.14’te kısaca bazı sentetik kauçuk özelliklerini veriyoruz.

Malzeme Adı
Çalıştığı
Sıcaklıklar

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

[NBR] -40 C +110 C
Benzin, mazot, çeşitli sanayi ve gres yağlarına karşı
dayanıklıdır. Keçe imalatında en çok tercih edilen
malzeme çeşididir.

[Si] -60 C +200 C
Yırtılmaya karşı direnci zayıf olan bu malzemenin,
oksijen ve ozonun etkilerine karşı direnci oldukça
yüksektir.

[FPM] -30 C +250 C
Çeşitli organik solventlere, madenî yağlara, greslere ve
katkı maddeli olanlarına, uçak motor yağlarına ve
yüksek sıcaklığa dayanıklıdır.

[AU] -30 C +90 C
Hava, ozon, su, yağ ve karışımlarına dirençli olup
yüksek basınç, kopma, yırtılma ve aşınmaya karşı
dayanıklılığı mükemmeldir.

[EU] -20 C +120 C
Sıvı ve gaz hâlindeki petrol ürünlerine, atmosfer
şartlarına, ozona, suya ve tuzlu suya dayanıklıdır.
Yanması güçtür.

[EPDM] -45 C +150 C
Dış etkenlere, ozona, tuzlu suya, sıcak ve soğuk suya
dayanıklılığı oldukça iyidir.

[RSS-NR] -60 C +90 C
Çeşitli asit ve bazlara, alkole, soğuk ve sıcak suya
dirençlidir. Yüksek esneklik ve mekanik özellik
gerektiren yerlerde kullanılır.

Tablo 1.14: Bazı kauçukların çalışma sıcaklıkları ve kullanıldıkları yerler

Aşağıda Tablo 1.15’te bunların tipik bir lastik hamurunda nasıl kullanıldıkları
gösterilmiştir.

İçindekiler Miktarı (phr) Fonksiyonu
NR 100.0 Doğal kauçuk
Kükürt 1.0 Volkanize edici
MBT 1.0 Akseleratör primer
TMT 0.1 Akseleratör sekonder
ZnO 5.0 Aktivitör, inorganik
Stearik asit 1.5 Aktivitör, organik
Karbon siyahı 40.0 Güçlendirici karbon siyahı
Mineral yağ 1.5 Yumuşatıcı
PBN 2.0 Antioksidant
TOPLAM 152,1

Tablo 1.15: Örnek lastik hamuru
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Bu formül, 100 kısım kauçuğa göre hazırlanmış ve PHR (parts per hundred rubber)
şeklinde kısaltılmıştır. Bu formülde karışımın ve içindekilerin ağırlığı hiç önemli değildir.
Karışımın oranı, kullanılacak ham kauçuğa göre belirlenir. Bu tip formüller hazırlanacak
lastik hamuru ağırlığının hesap edilmesinde karışıklığa sebep olduğundan bileşenlerin
ağırlık yüzdelerini içeren formül daha kullanışlıdır. Böylece hazırlanmak istenen karışım
için gerekli bileşim ağırlıkları kolaylıkla hesaplanabilmektedir. PHR’ye göre hazırlanan
formül ağırlık yüzdeleri aşağıda verilmiştir.

Bileşen %

NR 65.746

Kükürt 0.657

MBT 0.657

TMT 0.066

ZnO 3.288

Stearik asit 0.986

Termal siyahı 26.300

Mineral yağ 0.986

PBN 13.14

Toplam 100.00
Tablo 1.16: Ağırlık yüzdelerine göre örnek lastik hamuru

Bileşenlerin çoğu ikili fonksiyona sahiptir. Örneğin, akseleratör MBT, aynı zamanda
peptizer olarak da davranış gösterir. Bazı ham maddeler hem sentetik hem de doğal
kauçukta farklı davranış gösterir. Örneğin ZnO, neopren için volkanize edici ve doğal
kauçuk için aktivitör ve güçlendirici dolgu olarak kullanılabilir.

Elbette bu formüller bir lastik hamuru oluşturmak için yeterli değildir. Hamur
reçetesinde kullanılan malzemeler aynı anda da karıştırılmaz. Bunun için lastik hamurunda
talimatlar önceden belirlenmiştir. Örnek bir talimat Tablo 1.17’ de görülmektedir.

Zaman İşlem Isı
0. dakika Polimeri ve çinkoyu atınız.

~140°C
1. dakika Karbon siyahının yarısını atınız.
3. dakika Karbon siyahının yarısını ve yağın yarısını atınız.
5. dakika Yağın yarısını atınız.
7-8. dakika Boşaltınız.

Tablo 1.17: Lastik hamuru talimatı
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Başka bir kauçuk formülü ve talimatı

Karışım Reçetesi Miktarı (phr) İçindekiler 125oC’de 72 rpm hızda
Zamanlama (dk.)

Doğal kauçuk 100 Kauçuk 0 dakika
ZnO 5 Hızlandırıcı 0.5
Sülfür 2.5 Sterik asit 1.0

Sterik asit 3
ZnO + ½ karbon
siyahı

1.5

Hızlandırıcı 0.6
Karbon siyahının
geri kalanı

1.5

Karbon siyahı 50

Sülfür 1.0
Nem 1.0

70oC’ de tabaka 2.0
Tablo 1.18: Lastik hamuru talimatı

Araba lastikleri üretiminde kullanılan bir reçete;

İçindekiler Miktarı (phr) Fonksiyonu
SMR 20 25 Elastomer (doğal kauçuk)
SBR 1712 Kralex 62 Elastomer (SBR)
BR Nipol 1220 30 Elastomer (BR)
N-115 (karbon siyahı) 65 Dolgu maddesi
ZnO 4,0 Aktivatör
Stearik asit 2,0 Aktivatör
6PPD 2,0 Antidegradant
TMQ 1,0 Antidegradant
Seresine 1,5 Antidegradant
Oil Nysolvex 830 21,0 Yumuşatıcı
CBS 1,0 Volkanizasyon hızlandırıcı
DPG 0,2 Volkanizasyon hızlandırıcı
Sülfür 1,9 Volkanizasyon kimyasalı

Tablo 1.19: Lastik hamuru talimatı
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Karışım ham maddelerini üretime hazırlayınız.

Kullanılan araç ve gereçler: Mikser, reçete, ham madde

İşlem Basamakları Öneriler

 Panelden reçeteyi okuyunuz.
 İş önlüğünüzü giyerek çalışma masanızı

düzenleyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Ham madde istek formunu doldurunuz.  Reçeteyi dikkatli okuyunuz.

 Hammadde üzerinde dikkat edilecek
işaretleri değerlendiriniz.

 Ham maddenin depodan çıkarılmasında
kesinlikle iş elbiselerinizi giyiniz.

 Hammaddenin depodan naklini
gerçekleştiriniz.

 Ham madde üzerindeki işaretleri gözden
kaçırmayınız.

 Sonuçları rapor ediniz.
 Almış olduğunuz notlardan raporunuzu

hazırlayınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Panelden reçeteyi okudunuz mu?
2. Ham madde istek formunu doldurdunuz mu?

3. Ham madde üzerinde dikkat edilecek işaretleri değerlendirdiniz
mi?

4. Ham maddenin depodan naklini gerçekleştirdiniz mi?
5. Sonuçları rapor ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Genellikle ayakkabı sanayinde kullanılan SBR kauçuk aşağıdakilerden hangisidir?

A) SBR 1509 B) SBR 1500 C) SBR 1712 D) SBR 1502

2. Yırtılmaya karşı en dayanıklı sentetik kauçuk aşağıdakilerden hangisidir?

A) SBR B) EPDM C) IIR D) BR

3. Bir reçetede karbon siyahı ne olarak kullanılır?
A) Elastomer B) Peptizer C) Yumuşatıcı D) Güçlendirici

4. Bir reçetede antiozanant ne olarak kullanılır?

A) Ucuzlatıcı dolgu B) Koruyucu
C) Yumuşatıcı D) Güçlendirici dolgu

5. ZnO doğal kauçuk hamuru ne olarak kullanılır?

A) Elastomer B) Peptizer C) Yumuşatıcı D) Aktivitör

6. Volkanizasyon kimyasalı olarak aşağıdakilerden hangisini seçersiniz?

A) Kükürt B) Sterik asit C) Karbon siyahı D) Çinko oksit

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

7. ( ) MBT bir hızlandırıcıdır, bazen peptizör olarak kullanılabilir.

8. ( ) Silikat lastik hamurunda dolgu maddesi olarak kullanılır.

9. ( ) Sterik asit lastik hamurunda renklendiricidir.

10. ( ) Lastik hamuru kalenderde karıştırılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Tekniğine uygun olarak mikseri üretime hazırlayabileceksiniz.

 Çalışma hayatında (iş ortamında) kullanılan kapalı ve açık mikserleri kauçuk

fabrikalarından, kütüphanelerden veya internetten araştırınız.

 Bulmuş olduğunuz verileri inceleyiniz ve makinelerin özelliklerini not ediniz.

 Teknolojik bulguları arkadaşlarınızla tartışınız.

 Bütün bu araştırma ve gözlemlerinizi rapor hâline getiriniz.

 Hazırladığınız raporu öğretmeninize sununuz.

2. KARIŞIM MAKİNELERİ VE ÇALIŞMA
PRENSİPLERİ

2.1. Kauçuk İşleme Süreci

Kauçuktan imal edilmiş parçaların hemen hepsi organik ve inorganik malzemelerin
ezilmiş ve sakızlaşmış elastomere karıştırılarak ve sonrasında vulkanize edilerek elde edilir.
Bu süreç, plastik poliüretan gibi benzer polimerlerle çalışmaktan daha uzun ve zor çalışmayı
gerektirir.

Sürekli kullanılan ilave malzemelerin teknik özelliklerinin elde edilebilmesi ve
ekonomik olması için titizlikle seçilmesi gerekmektedir. Her geçen gün artmakta olan
teknolojik gelişmeler, kauçuk parçaları daha verimli olmaya zorlamakta hatta buna mecbur
tutmaktadır. Tekerlek lastiği, hortumlar, kayışlar ve diğer kauçuk parçalar bugünkü teknoloji
ve kalitede olmasa otomotiv ve beyaz eşya sanayi bugünkü gibi verimli üretim yapamazdı.
Kalitesi daha az önemli veya önemsiz kauçuk parçalar, ekonomi sağlamak için hurda
lastikten elde edilen rejenere inert dolgular veya yağlar ile ucuzlatılabilse de işleme
sürelerindeki titizlik kesinlikle değişmeyecektir. Bu nedenlerden dolayı işleme sürecinde
kullanılan makineler, titizlikle seçilmeli ve işlem basamaklarına hassasiyetle uyulmalıdır.

İşletmenin kapasitesi küçük de olsa kullanılan donanım ağır makine sınıfına girer.
Önce karışım hazırlanır sonra şekillendirilir ve en sonunda vulkanize edilir (pişirilir). Elde
edilen ürünün cinsine ve yapılışına göre değişen çapak temizleme veya yüzey parlatma gibi
işlemlerden geçerek ambalajlanır.

Karıştırma işlemi ham maddelerin elastomere homojen yedirilmesi açısından en
önemli safhayı teşkil eder. İyi karışmış hamur sonraki işlemlerde, yani kalender, ekstruder

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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ve kalıplama yaparken veya vulkanize olduktan sonra fiziki değerleri ile kendini belli eder.
Aynı zamanda kaliteli ve ekonomik üretim, ancak elastomere dolgu ve kimyasalların
homojen dağıtılmasıyla mümkündür.

Karıştırmada öncelikle beklenen hususlar şunlardır;

 Dolguların ve katkıların yeterli dağılmasını sağlamak,

 Karışımı meydana getiren malzemelerin çok iyi dağılımı ile sertlik, kopma
uzama gibi fiziki değerlerde harman içinde eşit dağılıma ulaşmak,

 Birbirini takip eden karışımlarda da aynı mükemmel dağılma ve akışkanlığı
(viscosity) elde etmektir.

Malzemelerin seçimi, elde edilecek ürünün teknik özelliklerinin gerektirdiği şekilde
yapılır. Formülle özellikler tutturulur ve ekonomi sağlanır.

2.2. Mikserler

İstenilen özellikte lastiği oluşturacak ham maddeleri homojen olarak karıştıran
makinelerdir. Bu makineler şu şekilde sınıflandırılır:

 Açık mikserler
 İntermiksler
 Daimi karıştırıcılar
 Kapalı mikserler
 Hamur makineleri
 Banbury makineleri

2.2.1. Açık Hamur Makineleri

Günümüzde her ne kadar kapalı karıştırıcılar kullanılıyorsa da dünyada ve ülkemizde
iki silindirli hamur makinelerinde karışım hâlen yapılmaktadır. Büyük boylardaki
silindirlerde hamur yapmak çok zor olduğu için büyük makineler kapalı karıştırıcılardan
çıkan karışımı ezmek, ısısını düşürmek ve incelterek levha yapmak için veya stoklanmış
karışımları tekrar ezip ısıtıp kalendere, ekstrudere hazırlamak için kullanılmaktadır.

Hamur makinelerinin yapısı şu şekildedir: Sert dökümden yapılmış iki silindir paralel
olarak yataklar içerisinde birbirine doğru döner. Hareketi sağlayan motorun yüksek devri,
dişli kutusu ve büyük dişli vasıtası ile istenen devre düşürülür. Yataklar ayakların arasında,
bütün elemanlar ise şasi üzerinde bağlanmıştır (Resim 2.1).
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Resim 2. 1: Tipik bir hamur makinesi

Şasi genelde çelik konstrüksiyon yapılıp yere betona gömülür ve saplamalarla
bağlanır. Ayaklar, esnemeyi en aza indirmek için genelde pik dökümden yapılır. Dolayısıyla
kalın, ağır ve sağlam olur. Yataklar, rulman olabildiği gibi çoğunlukla sarı dökümden
yapılmaktadır.

En önemli parça silindirlerdir. Silindirler, aşınmayacak sertlikte ve soğutma için içi boş
olmalıdır. Kauçuk işlemede soğutma önemlidir. Fakat bazı hâllerde ön ısıtma da gerekli
olabilir. Silindir içindeki boşluk eşit soğutma için döküm kalıbından çıkmalı, döküm kumu
gibi istenmeyen parçalardan iyice temizlenmiş olmalıdır. Kireç tutmaması için yumuşatılmış
ve tercihen kimyasal katkılı su kullanılmalıdır.

Diğer yöntemde ise soğutma yüzeye yakın olarak dairesel çevrede delinmiş
deliklerden yapılmaktadır. Silindirlerin iki başı kızıl yatakların içinde döner. Yataklar,
devamlı yağlanmak ve soğutulmak zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde kızıl yataklar çok
çabuk aşınır.

İkinci yöntem daha iyidir.

DİKKAT:Hamur makineleri, iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından tedbirleri
alınmadığı takdirde çok tehlikeli makinelerdir.

İki silindirin dönüş hızları farklıdır. Bu devir farkı, kafa dişlilerdeki sayılarıyla
ayarlanır. Aradaki farka FRİKSİYON denir. Friksiyon 1:1,05 ile 1:1,25 arasındadır. Hızlı
dönen taraf arkadaki silindirdir. Büyük (volan) dişli, arka silindire hareket verir. Kafa
dişlilerden hareket alan ön silindir tarafında ayar kolları veya motorları bulunur. Silindirlerin
arasını açıp kapayarak kalınlık ayarı yapar. Hızlı top ile yavaş top arasındaki friksiyon oranı
kesme işlemi oluşturarak kauçuğun iyi ezilmesini sağlar ve dolayısı ile karışım zamanını
kısaltır. Kauçuk topa sarana kadar ezme işlemi yapılır. Aynı yumuşaklıktaki dolgular daha
geç ve zor karışır.

Hamur makineleri şu işleri yapar:

 Mastikasyon ve kırma (breakdown): Tabii kauçuk içindeki karışık yapıyı
teşkil eden polimer zincirleri kırılır. Bu işleme mastikasyon denir.
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 Hamur yapma - karışım hazırlama: Kauçuk içine diğer katıklar katılarak
lastik hamuru ya da maya (masterbatch) hazırlanır.

 Besleme: Depodan alınan soğuk hamur ısıtılarak kalender, ekstruder gibi işleme
makinelerinin beslenmesini sağlar.

Ayrıca hamur makinelerinin bazı değişik modelleri parçalama, yıkama, öğütme, ezme
vs. gibi amaçlarla kullanılır.

Hamur makineleri tanınırken veya seçilirken şu özellikleri göz önünde
bulundurulmalıdır.

 Top çapı ve top uzunluğu mm
 Ön top veya arka topun hızı m/sn.
 Topların hız oranları -
 Hamur kapasitesi kg
 Motor gücü KW
 Makine boyutları mm ( en x boy x yükseklik)
 Makinenin ağırlığı kg

Resim 2.2’ de görünen makine özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Resim 2.2: Tipik bir hamur makinesi

Model Top çapı
ve

uzunluğu
mm

Ön Top
Hızı

m/dk.

Top
Hız

Oranı

Hamur
Kapasitesi

kg

Moto
r

Gücü
KW

Makine
Boyutları

mm

Ağırlık
kg

SK-
400B

400x1000 18.65 1:1,27 18–35 37 4530x177
0x1750

10000

Tablo 2.1: Tipik bir hamur makinesi özellikleri
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Hamur makinelerinde sağlık açısından şu tedbirler alınmalıdır:

o Makinenin kurulu bulunduğu alan çok iyi havalandırılmalıdır.
o Makinelerin üzerlerinde davlumbaz bulunmalı, çekilen hava

filtreden geçirilerek dışarıya verilmelidir.
o Makinede çalışan operatörün, karıştırma sırasında sıçrayan tozları

ve oluşan gazları teneffüs etmemesi için maske takması şarttır.
o Karıştırılan hamur çok ağır olduğu takdirde, onu kaldırmak

isteyecek ya da kaldırmak zorunda bırakılacak olan kişinin bel ve
omurilik sakatlığına maruz kalması söz konusudur. Buna dikkat
edilmelidir.

o Oluşan ısının el yakmaması için mutlaka eldiven kullanılmalıdır.
o Lastik işletmelerinde çalışan kişiler yılda en az bir defa doktor

muayenesinden geçirilmelidirler.

Resim 2. 3: Operatör, hamur makinesini ayarlarken

Güvenlik açısından alınacak tedbirler şunlardır:

o Makine sağlam bir zemine oturtulmalıdır. Altı boş zeminlerde
yeterince takviye yoksa oluşan sarsıntılar sonunda çökme tehlikesi
vardır.

o Makine toplarının en üst seviyesi operatörün karın hizasının
üstünde olmalıdır (Yaklaşık 110 cm öngörülür.).

o İşçi, çok iyi eğitildikten sonra makinede çalıştırılmalıdır.
o Makine operatörü, öncelikle çalışan makinede topların üzerinde

eliyle hiçbir işlem yapmamayı ve müdahalede bulunmamayı
öğrenmelidir. Araya kaçan bir bıçağı almak isteyen işçilerin yanı
sıra, birikim bölgesine elini sokan birçok işçi birikimin eldiven
nedeni ile dokunma duyusu azalması ve hissetmemesi sonucunda
ellerini makineye kaptırmış ve sakat kalmıştır. Bu gibi olayların
sonunda ölüm vakaları da az değildir.

o Makinenin toplar dışında dönen bütün kısımları muhafaza altına
alınmalıdır. Özellikle dişliler önlük ya da sarkan şeyleri kapıp
kazalara neden olabilir. Makinede emniyet düzeneği bulunmalı, bu
düzeneğe herhangi bir dokunuşta makine topları ters çalışmalıdır.

o Hamur makinelerinde çalışan operatör, makinede çalışırken hiçbir
zaman yalnız bırakılmamalı, dairelerinde kendisine yardıma
koşacak biri mutlaka bulunmalıdır. Bu kişi çoğu zaman diğer
makinede çalışan kişidir.
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2.2.2. Sürekli Karıştırma Sistemleri

 MVX farrel karıştırıcıları: Patentli olan bu sistemde tüm ham maddeler oda
sıcaklığında ön karıştırıcıda toplanır. Bu sayede tüm kimyasallar, mastikasyon
başlamadan önce iyice dağılmış olur. Isı kontrolü çok iyi yapılabildiğinden ve
kauçuk hem karıştırıcıda hem de ekstruderde kırılarak mastike edildiğinden
sürekli olarak aynı dağılım elde edilir. Ön karışım üçgen biçimli rotorlara sahip
ana karıştırıcıya hava basınçlı piston ile iteklenir. Eğer karıştırıcı doluysa ona
göre piston hızı ayarlanır. Rotorların helezon şeklinde olan diğer ucu hem
karışımı devam ettirir hem de alttaki ekstrudere doğru itekler. Karışım haznesi
% 60 - % 80 arası dolulukta çalışırken meydana gelen gazlar için tasarlanmıştır.

Rotorlar ve ekstruder mili, ayrı motorlardan güç alır ve devirleri istenildiği gibi
ayarlanır. Burada da ısı kontrolü ve basınçlı su ile soğutma önemli olduğu için muhtelif
yerlere ısıölçerler yerleştirilmiş ve kontrol sağlanmıştır. Firma, yapılan karışımlar için
harcanan elektrik tüketiminin diğer karıştırıcılara oranla % 28 daha az olacağını
belirtmektedir.

Şekil 2.1: MVX farrel sürekli karıştırma makinesi

 EVK Werner&Pfleiderer karıştırıcıları: Tamamen ekstruder şeklinde
yapılmış, ancak helezonu karıştırma ve sürtünerek parçalamaya uygun
şekillendirilmiştir. Geometrik şekillerdeki engellerle helezon malzemeleri,
bulunduğu silindirin iç yüzeyine sıkıştırılarak parçalar ve tekrar toplayarak
karışımı sağlar. Besleme öncesi kauçuklar granül hâline getirilir.

2.2.3. Kapalı Mikserler (İntermiks)

Büyük lastik fabrikalarında verimi artırmak için zaman ve yer tasarrufu gibi
nedenlerden dolayı ön karışımlar kapalı karıştırıcılarla yapılmaktadır. Kapalı ortamda girinti
çıkıntı veya kanatları olan iki rotorun birbirine doğru dönerken içi yüzeyde sıkışarak ve
kendi aralarında karışımı ezerek homojen karışım sağlanır. İki silindirli açık hamur
makinelerinden çok daha yüksek hızla dönen rotorlar, ezilme ve karıştırma yüzeyinin de çok
fazla olmasıyla kısa zamanda birbirine benzer (uniform) karışımlar yapar. Özellikle karbon
siyahı ile yapılan karışım sonrasında toz çıkmaması, doğabilecek iş kazası riskinin azaltışmış
olması diğer avantajları olarak bilinmektedir.
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Banbury makinesinin çok bezeri olan ‘intermix'ler 1937 “Francis Shaw and Company
of Manchester” şirketi tarafından tasarlanmış ve geliştirilmişlerdir. Aralarındaki fark
‘banbury’daki karıştırmanın haznenin kenarlarında ve yüzeyinde olması, ‘intermix’lerde
karıştırmanın rotorlardaki boşluklarda olmasıdır. Yani zıt yönlerde dönen rotordan rotora
karışımın transfer edilmesiyle hamur hazırlanır. Intermeshing rotorlar kullanılır.

Resim 2.4: İntermix kapalı karıştırıcı

Resim 2.4’ teki intermix kapalı karıştırıcı, Farrel mark 5 serisi bir karıştırıcı olup şu
özelliklere sahiptir:

 Etkili bir soğutma sistemine sahiptir.
 Bakım kolaylığına sahiptir.
 Rotorları sayesinde hamuru daha kolay karıştırır ve yoğurur.
 Besleme ve karışım boşaltma süreleri çok kısadır.
 Su soğutmalı sistem sayesinde homojen bir ısı dağılımına sahiptir.

Görüldüğü gibi ‘banbury’lerde bulunan özelliklerin hemen hemen hepsine sahiptir.
Fark, sadece rotor tasarımı ve intermiks rotorlarının arasında gerçekleşen karıştırmadır.

2.2.4. Banbury Kapalı Mikserleri

İlk karışımlar, iki silindirli açık makinede yapılmıştır. 1820'lerde Hankcock tek rotorlu
bir karıştırma makinesi yapmış. 1865'te iki rotorlu kapalı karıştırıcılar ortaya çıkmaya
başlamış. Fakat iyi bir karıştırma yaptığı şüphelidir. Çünkü yapı olarak yeterli sağlamlıkta
değillermiş. Kauçuk karışımı yapmaya müsait Z bıçak benzeri çift rotorlu makineyi 1870
sonlarında Paul Pfleiderer şekillendirmiş ve patentini almış. Bu tasarımın daha iyileştirilmesi
ile Gummi-Kneter (GK)karıştırma makinesi 1913’ te patentlenmiş. O yıllarda Werner ve
Pfleiderer firmasında çalışmakta olan Fernley H. Banbury. GK karıştırma makinelerinin
yetersiz performanslarını daha da geliştirecek rotorlar tasarlamış. Saginaw, Michigan da
bulunan fabrikadan destek alamayınca firmadan ayrılmış ve 1915’ te kendi adına patent
almış, Farrel firması ile sonradan birleşmiş olan Birminigham Iran Faundry bu tasarıma
sahip çıkmış ve hâlen makine, banbury patenti ile Farrel firması tarafından üretilmektedir.
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Hamur makinesinin çalışma prensiplerinden yola çıkarak çevreye daha az toz saçacak
ve daha hızlı hamur yapacak makineler üzerindeki çalışmalar sonunda kapalı ortamda
karıştırma işini yapan makineler geliştirildi. 1915 yılında mucidinin adıyla “banbury” olarak
anılan bu makineler verimliliğinin yüksekliği, iş güvenirliği ve çevreyi az kirletmeleri
sayesinde hamur yapma işini hamur makineleri üzerinden aldılar (Tablo 2.2).

Banbury’ a artık genel isim gibi anılmakla birlikte kapalı(dâhili) karıştırıcı demek
daha uygundur. Bugün pek çok ülkede pek çok firma, benzer makineler yapmakta ve
bilgisayarların hızlı gelişiminden yararlanarak daha yüksek verimli duruma getirmektedirler.

Banbury, kapalı bir haznede az farklı bir hızla, farklı yönlerde dönen iki motordan
beslenen helisel ve kanatçıklı iki veya bazen dört rotordan meydana gelmektedir. Çabuk ve
iyi karışım elde edilmesi için rotor kanatçıklarıyla ezme işlemi de yapılır. Makinenin ısısı,
kontrol altında tutulmalıdır. Bu kontrol, gövde ve bazı yerlerde soğutma suyu ile yapılır.

Hamur Makinesi Banbury

Hız 30 dakika 8 dakikadan az

Bir periyotta yapılan
miktar

Kapasitenin altındaki her
miktar

Karışım kazanının hacmine göre
hesaplanmalı ve buna uyulmalıdır.

Karışım verimi Düşük Verimli

Düşük ısıda karışım Kolay Zor

İşçilik maliyeti Yüksek Düşük

Tecrübe-eğitim Yüksek Düşük

Kapladığı alan Yüksek Düşük

Karışım değiştiğinde
renk için temizlik

Yüksek Düşük

Tablo 2.2: Hamur makinesi ile Banbury mikserin karşılaştırılması

Karıştırma işlemi birkaç defa yapılır. Daha sonra banbury’den çıkan hamur
meskolatöre alınarak levha hâline getirilir. Kauçuk, burada işlenerek plastik ve yapışkan
kıvamına getirilir. Daha sonra kurutma ünitelerine gönderilir.

Birbirinden farklı devirlerde dönen iki veya dört kanatlı rotorlarla donatılmış
karıştırıcıların yanı sıra aynı devirle dönen ve birbiri içine girerek malzemeyi ezen rotorlarla
çalışan tipte karıştırıcılar da vardır. Bu sistemde aynı devirde dönmelerine karşın, rotor
çapları farklı oldukları için kendi aralarında sürtünme (friksiyon) oluşturur. Bu karıştırıcının
verimini artırır.



24

Resim 2.5: Banbury makinesi ve şeması

Banbury mikserler temel olarak 5 kısımdan oluşur. Bunlar:

 Ram silindiri: Ram, bir ram başı(piston) ve bir ram üstü silindirden oluşur.
Karışımın mikser gövdesine beslendiği açıklığı kapatıp karışımın üzerinde
belirli bir basınç uygulanarak mikser içerisine gönderildiği yerdir. Ram basıncı,
ram silindiri vasıtasıyla ve pnömatik güç ile uygulanır.

 Mikser gövdesi: Karışım olayının meydana geldiği odacık, mikser gövdesi
olarak adlandırılır. İçerisinde iki adet rotor bulunur. Karışım, rotorlarla gövde iç
duvarı arasında olur. Mikser gövdesi, cidarları ısıtma ve soğutma sistemi olan
kanallardan oluşur.

 Rotorlar: Banbury mikser içinde karıştırma işlemi yapan ana eleman,
aralarında çok az bir hız farkı olan ve içe doğru birbirinden ters yönde dönen iki
rotordur. Rotorlar üzerinde spiral yapıda kanatçıklar olan elemanlardır.
Rotorların hızlarının farklı olması nedeniyle kanatçık uçları pozisyonları her
zaman aynı değildir.

Banbury mikserlerde iki çeşit rotor tipi kullanılır.
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Resim 2.6: İntermeshing rotorlar Resim 2.7: Tangential rotorlar

İntermeshing rotorlar, karışımı ezerek karıştırma özelliğine sahiptir. Özellikle doğal
kauçuk kullanımında liflerin birbirinden ayrılması bu yöntemle daha kolay olmaktadır. Bu
tip rotorlar, daha çok intermix mikserlerde kullanılır.

Tangential rotorlar, karışımı sağa sola çarparak karıştırma özelliğine sahiptir.
İntermeshing rotorlara göre daha verimlidir. Fakat hazne içinde homojen ısı dağılımında
intermeshing rotorlar kadar iyi değildir.

 Besleme ağzı: Besleme kapağı karıştırılacak malzemelerin mikser içerisine
beslendiği bir kutudur. Kutunun açma-kapama hareketleri pnömatik sistemden
sağlanır.

 .Boşaltma kapağı: Boşaltma kapağı, rotorlarla paralel olarak dönüş yapan şafta
monte edilmiştir. Dengeli menteşe benzeri bu sistemin kapağın aşağı salınım
yapıp gövde altı kapağı açıklığından uzaklaşmasını ve bu şekilde karma işlemi
tamamlanmış harmanın aşağı düşmesini sağlar. Hidrolik güç ile dönüş yapan ve
rotor adı verilen şaft alt kapağı açar ve kapar. Alt kapak tamamen kapandığı
zaman rotorun ucuna monte edilen bir limit düşmesi Selenoid valfini harekete
geçirir. Bu valfın hareketi alt kapak kamasını çalıştırır.

Bu elemanlardan başka banbury mikserine bağlı bazı ekipmanlar şu şekilde
sıralanabilir:

 Kontrol paneli
 Karbon siyahı tartım ve besleme sistemi
 Yağ tartım ve besleme sistemi
 Motor
 Redüktör
 Termokupl
 Toz tutucu
 Yağlama boşaltma açıklığı
 Isıtma ve soğutma üniteleri
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Resim 2.8: Sökülmüş bir banbury mikserde tangential rotorların görünümü

Besleme ağzı bölgesinde açılan ağzın en üst kısmı, banbury operatörünün karın
hizasına geleceği şekilde yapılmış olan bir platform vardır ve karışıma girecek olan maddeler
daha önceden tartılıp ağızdan içeriye dökülecek ya da atılacak biçimde uygun kaplarda
sıraya sokulup hazır bekletilir. Ağız kapağı açılınca kauçuk ve diğer maddeler hamur yapım
şart ve sırasına uygun olarak banbury' nin besleme ağzından içeriye bırakılır. Maddeler, yatık
olan ağızdan kapalı olan ve içinde aksi yönde dönen rotorun bulunduğu karıştırma haznesine
dolar. Rotorların üzerinde özellikle yapılmış olan kanatlar, haznenin tabanına düşen karışım
ve maddeleri kapıp tekrar yoğurur. Bu arada iki rotorun üzerinde bulunan ve tepedeki
pistonla basan tokmak, gelen maddeleri rotorların arasına iter ve böylece karışım sağlanır.
Tespit edilen programa göre verilen maddeler yine programa göre belirlenen süre sona erince
boşaltma kapağının açılmasıyla kauçuk hamuru banbury’nin altında yerleşmiş bulunan
hamur makinesine düşer.

Buraya kadar görüldüğü gibi banbury, yüksek kapasitelerde hamur yapmak amacıyla
kullanılır.

DİKKAT: Doğal kauçuk gibi maddelerin banbury’e verilmeden önce mastikasyon
işlemine tabi tutulması yararlıdır. En azından mastikasyon işi banbury’de yapılmalıdır.

Bu amaçla doğal kauçuk ya bir hamur makinesinde ya da bu gayeye uygun olarak
yapılmış olan ve plastikator denilen ekstruderlerden kimyasal maddelerin (peptizan)
katılmasıyla ya da katılmaksızın mastikasyon işleminden geçirilir. Peptizanlar mastikasyon
işlemini çabuklaştırır.

Banbury’ de kauçuğun banbury ağzından içeri atılması ile başlayan yapım süresi,
kapak açılıp hamurun alttaki makineye düşmesi ile sona erer. Bu sürece, "hamur yapım
periyodu ya da saykılı" denir. Periyot, bir program tablosu hâlinde banbury’nin besleme
kapağı yakınlarında asılı durur. Daha modern işletmelerde tüm beslemeler bilgisayar
kontrolünde otomatik olarak yapıldığından buna da gerek yoktur.

1 litre ile 5 litre arasında laboratuvar tipi karıştırıcılar olduğu gibi 15 litreden 650
litreye kadar olan makineler yapılmaktadır. Modern bilgisayar teknolojisi sayesinde kontrol
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daha kolaydır ve rotor devirleri karışım esnasında istenildiği gibi değişebilir. Rotorlar, bilyeli
yataklar içinde döner.

Isı kontrolü çok önemli olduğu için makinenin çeşitli yerlerine yerleştirilen
ısıölçerlerle (termokapl) kontrol paneline sürekli olarak ısı değerleri yansımaktadır. Banbury
karıştırıcılarda karışım 2 dakika ile 5 dakika arasında tamamlanır. Alt kapağın aşağıya açılan
tipte olması karışımın daha çabuk boşalması için daha uygundur.

Hamur üretim işlemleri, PLC adı verilen otomatik kontrol sisteminin yukarıda
saydığımız elemanları kumanda etmesiyle gerçekleşmektedir.

Bazı kapalı mikser modelleri şunlardır: Farrel, Shaw, Carter, Nippon, Haake rheomix,
Moriyama

Aşağıdaki uygulama faaliyetinde açık ve kapalı karıştırıcıları seçerken dikkat edilecek
hususları belirleyiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Mikseri üretime hazırlayınız.

Kullanılan araç ve gereçler: Mikser, reçete, ham madde

İşlem Basamakları Öneriler

 Hamur makinelerinin silindir boyutlarını
yapılacak işe göre tercih ediniz.

 İş önlüğünüzü giyerek çalışma masanızı
düzenleyiniz.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Silindir ölçüleri “boy x çap” olarak

belirlenmiştir. Oluşturulacak hamur,
boyutlarına göre “16 x40” , “18 x 48”
gibi ölçülerde olabilir. Dikkat ediniz.

 Hamur makinelerinin gücünü yapılacak
işe göre seçiniz.

 Hamur makinelerinde güç HP (beygir
gücü) olarak belirlenir. Dikkat ediniz.

 Silindir yüzeyini kontrol ediniz.
 Silindirler paslanmaz çelikten yapılıp

üzerini bronz veya krom kaplanır. Dikkat
ediniz.

 Motor ve silindirler arasındaki dişli
koruma sistemlerini kontrol ediniz.

 Motordan gücü silindirlere iletmek için
zincir dişli kullanılır. Mutlaka bu sistem
kapalı muhafazalı olmalıdır. Dikkat
ediniz.

 Yağlama sistemini kontrol ediniz.
 Hamur makinelerinin yatakları genellikle

gres yağıyla beslenir. Dikkat ediniz.

 Toplar arasındaki friksiyon oranını
belirleyiniz.

 Hamurun mastike olması ve daha çabuk
homojenliğe ulaşması için silindirler
arasındaki friksiyon oranının bilinmesi
önemlidir. Dikkat ediniz.

 Kapalı karıştırıcılarda çekilen akımın DC
olmasını sağlayınız.

 Kapalı karıştırıcılarda rotor hızlarının
ayarlanabilir olması için DC akım
çektiğini unutmayınız.

 Kapalı karıştırıcıların gücünü yapılacak
işe göre seçiniz.

 Kapalı makinelerde gücün HP (beygir
gücü) olarak belirlendiğini unutmayınız.

 Kapalı karıştırıcıların yağlama sistemini
kontrol ediniz.

 Kapalı karıştırıcıların basınçlı yağlama
yağı ile yağlandığını unutmayınız.

 Zamanlama, basınç, sıcaklık-soğukluk
ölçüm sistemlerinin çalıştığını kontrol
ediniz.

 Dikkatli çalışınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kapalı karıştırıcıyı kapasitesine göre
yükleyiniz.

 Kapalı karıştırıcılar yükleme kapasiteleri
bakımından litre cinsinden
sınıflandırılmıştır. Kapasiteden fazla
yükleme yapmamaya dikkat ediniz.

 Mikserin üretime hazır olduğunu
bildiriniz.

 Mikserin üretime hazır olup olmadığını
kontrol ediniz.

 Sonuçları rapor ediniz.
 Uygulama sırasında almış olduğunuz

notları rapora yazınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Hamur makinelerinin silindir boyutlarını, yapılacak işe göre tercih
ettiniz mi?

2. Hamur makinelerinin gücünü yapılacak işe göre seçtiniz mi?

3. Silindir özelliklerini gözden geçirdiniz mi?

4. Motor ve silindirler arasındaki dişli koruma sistemlerini kontrol
ettiniz mi?

5. Yağlama sistemine dikkat ettiniz mi?

6. Toplar arasındaki friksiyon oranını öğrendiniz mi?

7. Kapalı karıştırıcılarda çekilen akımın DC olmasına dikkat ettiniz
mi?

8. Kapalı karıştırıcıların gücünü yapılacak işe göre seçtiniz mi?

9. Kapalı karıştırıcıların yağlama sistemine dikkat ettiniz mi?

10. Zamanlama, basınç, sıcaklık-soğukluk ölçüm sistemlerinin
çalışmasına dikkat ettiniz mi?

11. Kapalı karıştırıcıların yükleme kapasitesine dikkat ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Hamur makinelerinde kullanılan silindirlerin içleri neden boş yapılır?
A) Sağlam konstrüksiyon için B) Silindirlerin soğutulması için
C) Daha hızlı dönmeleri için D) Motorun zorlanmaması için

2. Friksiyon aşağıdakilerden hangisine denir?
A) Hamurun silindirlerin arasına girmesine
B) Hamurun silindirlerin arasında birikmesine
C) Silindirler arasındaki dönme oranına
D) Motorla silindirler arasındaki dönme oranına

3. Kapalı karıştırıcılarda hidrolik piston ne işe yarar?
A) Malzemelerin miksere alınmasına B) Karışımın mikserden çıkarılmasına
C) Besleme ağzını kapatmaya D) Rotorları döndürmeye

4. Termokupl aşağıdakilerden hangisine denir?
A) Basınç ölçen cihaza B) İki rotor arasındaki boşluğa
C) Mikser besleme kapağına D) Sıcaklık algılayan sensörlere

5. Kapalı karıştırıcıda peptizan ne amaçla kullanılır?
A) Dolgu amaçlı B) Yumuşatma C) Koruma D) Mastikasyon

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

6. ( ) Hamur makinelerinde silindirlerin dönüş hızları aynıdır.

7. ( ) Tabii kauçuk içindeki karışık yapıyı teşkil eden polimer zincirleri kırılır. Bu
işleme mastikasyon denir.

8. ( ) Banbury mikserler, açık mikserler sınıfına girer.

9. ( ) Kapalı karıştırıcıdaki “ram silindiri” karışım odasındaki rotorlara denir.

10. ( ) İntermeshing rotorlar, intermix mikserlerde kullanılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Tekniğine uygun olarak karışımı oluşturabileceksiniz.

 Çalışma hayatında (iş ortamında), ham madde tartım sistemlerini araştırınız.

 Çalışma hayatında (iş ortamında), ham maddeleri miksere yükleme sistemlerini

araştırınız.

 İnternet ortamında da araştırdığınız teknolojik bulguları inceleyiniz.

 Araştırma ve gözlemlerinizi rapor hâline getiriniz.

 Hazırladığınız raporu sınıfta tartışınız.

3. KARIŞIM HAZIRLAMA VE DEPOLAMA

3.1. Kapalı Karıştırıcılarda Malzemelerin Yüklenme Şekli ve Sırası

En verimli karıştırma işlemi, başlangıçta sert maddelerin daha sonra yumuşatıcıların
katılması ile oluşur. Bu yüzden yükü yumuşatacak maddeleri olabildiğince geç atmak
gerekir.

Eğer karışım sert oluyorsa yumuşatıcı maddeleri daha erken katmak ve miktarını
artırmak gerekir.

Kapalı karıştırıcılarda kullanılacak polimer, standart ağırlıkta gelir. Ama yine de
bilgisayar kontrolünden geçerek banbury boğazından karışım odasına gönderilir.

Genellikle büyük lastik fabrikalarında bulunan kontrol odalarında kontrol panoları,
güç panoları, bilgisayar masaları ve yan birimler bulunmaktadır. Buradan lastik imalatında
kullanılan tüm sistemlere bilgisayar aracılığı ile müdahale edilir. Sistemler bu şekilde kontrol
edilmektedir. Ayrıca yine kontrol sisteminde kullanılan diğer bilgisayarlar birbirlerine
bağlanabilir. Tüm sistem PLC taban üzerine kurulmuştur.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 3.1: Bilgisayar ekranı üzerinde malzemelerin tartılması ve miksere yüklenmesi

Şekil 3.2: Karışım hazırlama şeması
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Resim 3.1: Örnek bir kontrol odası

Hamurun veya ham maddelerin tartımı yine otomatik cihazlarla yapılmaktadır. Genel
olarak tartılar konveyör tipli daimi tartılar veya sabit tartılar olmak üzere iki çeşittir.
Konveyör tipli tartıda ham maddeler operatör kontrolünde daha banttan geçerken tartılır ve
miksere yüklenir. Sabit tartıda ise ham madde tartı haznesine dolar. Tartı, istenen değere
ulaştığında otomatik olarak hazneye dolum kesilir. Bu tartı sistemleri tamamen dijital olup
hidrolik veya pnömatik sistemlerden oluşmaktadır. Ham madde veya hamuru tartan çok
farklı tartı sistemleri de mevcuttur.

Proses yağları genelde sıvıdır. Bunlar da dozaj pompaları ile karışıma aktarılır. Yağlar,
küçük işletmelerde çeşitli kaplarda tartıldıktan sonra karışıma katılır.

Resim 3.2: Vidalı doz ayarlama ve tartma sistemleri

Karbon siyahlarının torbalarından alınıp tartılmaları her zaman büyük kirliliğe neden
olur. Modern işletmelerde karbon siyahları silolarından pnömatik yollarla alınıp otomatik
tartımdan sonra el değmeden banbury mikserlere ulaştırır. Karbon siyahlarının bir başka
beslenme usulü de kapak helezon veya konveyör sistemleri kullanılarak tam ya da yarı
otomatik tartım yapılmasıdır.
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Resim 3.3: Basınçlı tartı sistemi

Resim 3.4: Katıların tartılması

Diğer katkı maddeleri, küçük işletmelerde kullanılacak miktara göre PE poşet ya da
kovalarda terazi ya da kantar kullanılarak tartılır. Büyük işletmelerin bazılarında yine
otomatik tartım ve besleme yöntemleri geçerlidir. En çok kullanılan taşıyıcı raylar veya
bantlar üzerinde bulunan bilgisayar kontrollü tartılardır. Bunlar, ham maddeyi tartarak taşıyıcı
üzerindeki teknelere boşaltır. Tekneler de istenilen zamanda malzemeleri mikser içerisine
gönderir.

DİKKAT: Tüm bu işlemler yapılırken özellikle katı ve sıvı organik maddelerle bazı
minerallerin insan sağlığı açısından sakıncalı olabilecekleri daima göz önünde tutulmalı,
tartım işleminde çalışanlara maske ya da diğer koruyucu elbise ve aksesuarlar mutlaka
kullandırılmalıdır.

Kapalı mikserlerde rotor hızının değişken olması çok önemlidir. Değişken rotor hızı,
karıştırma zamanı ve karışım sıcaklığını kontrol etmeyi sağlar. Yüksek rotor hızı, karışım
sıcaklığının artmasına yol açar ve kaliteyi sağlayan uygun karıştırma zamanını kısaltır. Rotor
hızındaki ani yükselmeler sırasında yüksek sıcaklık problemlerini gidermek için;

 Proses dizisini değiştirmek,

 Yük ağırlığını düşürmek,

 Baskı piston basıncını düşürmek gibi işlemler yapılır.
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Resim 3.5: Küçük malzemelerin tartılması

DİKKAT: Proses esnasında manometre değerlerini devamlı olarak kontrol ediniz.

Banbury tezgâhların yüklenmesi esnasında dikkat edilecek bazı hususlar şunlardır:

 Makinenin karışıma başlarken ölçülen ısısı en önemli ısı kontrolüdür. Her
karışım öncesi makine ısısının aynı olması gerekir.

 Karışım dönemleri saatle kontrol edilmeli, zamanlamaları ısı göstergesi ve
ampermetreyle iyice ayarlanmalı, sadece saate bakarak çalışılmalıdır.

 Kapalı karıştırıcı üst baskısı aynı olmalıdır.

 Soğutma suyu ısısı, debisi ve basıncı ( gece ve gündüz, yaz ve kış) aynı
olmalıdır.

 Kapalı karıştırıcı rotor kanat uçları ve hazne iç cidarı stellite dolgu yerine her
sene iç cidarı soğuk kaynakla doldurulup açıklık en aza indirilmelidir. Böylece
karışımın hep aynı olması sağlanır (Ara açıklık senede 1-1,5 mm aşınır.).

 Kapalı karıştırıcıda karışıma verilecek yağlar ısıtılmalıdır.

 Tamamen zamanla çalışıldığında +- 5 saniye toleransı içinde çalışmalıdır.

 Kapalı karıştırıcı arkasına, otomatik tartılmayan malzemeler için çok iyi ve
süratli tartım yapan sistem ve besleme konveyörlü yapılmalıdır.

 Özellikle küçük iş yerlerinde havalandırma davlumbazlarının çalışması kontrol
edilmelidir.
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Resim 3.6: Ekstruder ve havalandırma mekanizması

 Elle tartım yapılan malzemeler düşük ısıda eriyen, polietilen torbalarda
banbury’ e verilmeli ve bunların ağzı düğümlenmemelidir.

 Ham maddeler aynı ölçü ve şekillerde makineye verilmelidir. Ham madde
bazen büyük bazen küçük parçalar hâlinde verilirse değişik dağılımlar elde
edilir.

 Kükürt ve hızlandırıcılar toz, pasta veya granül hâlde değil, ‘masterbach’
yapılmış olarak verilmelidir.

Mikserlerin bir partide hazırlayabileceği kauçuklu karışımın miktarı hesaplanırken
banbury’nin karıştırma hacmi (V) esas alınır. Kauçuklu karışımın özgül ağırlığı ortalama 1,2
g/cm3 kabul edilir. Yapılan karışımın özgül ağırlığı bundan çok farklı ise dikkate alınır.

Bir defada işlenen karışım miktarı

Hacim x Özgül Ağırlık= ………. kg

V x 1,2= ……… kg

3.2. Hamur Makinelerine Ham Maddelerin Yüklenmesi

Malzemeler, istenilen kauçuk formülüne göre mikser içine atılır. Bunun için
malzemeler önce hassas miktarların belirleneceği tartıdan geçmek zorundadır.

Miksere girecek olan sentetik veya doğal kauçuk, standart ağırlıklarda paketli hâlde
gelmektedir. Bu nedenle kauçuk ham maddelerin tartılmalarına gerek kalmamaktadır. Ama
yine de açık veya kapalı hamur makinelerinde besleme ağzında yükleme yapılacak polimer
manuel veya bilgisayar kontrolünden geçmektedir. Eğer standart dışı özel karışım
düşünülüyorsa özellikle doğal kauçuk balyaları giyotin adı verilen kesicilerle istenilen
ağırlık ve ölçülerde kesilebilir. Giyotinler, daha çok küçük kauçuk fabrikalarında
kullanılmaktadır.
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Resim 3.7: Yatay otomatik kauçuk kesme makinesi Resim 3.8: Hidrolik dikey kauçuk
kesme makinesi

Ayrıca gerek hamur makinelerinde gerekse kapalı karıştırıcılarda karışıma girecek
olan ham maddelerin bir kısmı stok veya helezon karıştırıcılardan geçirilebilir. Bu daha çok
hamur makinelerinde kullanılır (Resim 3.3). Bu tip blenderler üst kısımda bulunan motordan
alınan dönüş hareketiyle hazne içerisinde bulunan helezon döner ve içindeki karışımı
homojen hâle getirir. 4–5 dakika karıştıktan sonra hamur makinesinin topları arasına
kontrollü bir şekilde boşaltılır.

Resim 3.9: Stok karıştırıcı blender makinesinin resim ve şeması

Hamur makinelerinde ham maddeler makineye yüklenirken bilinmesi gereken
hususlar şunlardır:

 Hamur makinelerinde peptizer kullanılabilir. Peptizer, akışkanlığı (viskozite)
düşürür ve enerji kullanımını azaltır. Peptizer kullanılmazsa topların ısısını
düşük tutmak için çok bol su vermek gerekir. Peptizer kullanımıyla birlikte
silindirlerin ısısının yüksek olması avantaj sağlar.

 Sentetik kauçuklar, viskoziteleri açısından zaten normal ve mastike edilmeleri
sınırlı olduklarından özel bir ön çalışma gerektirmez.

 Dolguları vermeden önceki aşamada silindirler arasındaki açıklığın 6-7 mm
olması tavsiye edilir. Peptizer kullanılıyor ise bu açıklık 8-10 mm olabilir.
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 Topa sarılan bant elde edilene kadar tavadaki düşen parçalar kürekle alınıp ilave
edilir ve birkaç kez bıçak atılarak kauçuk sağa sola yatırılıp yer değişmesi
sağlanarak karıştırılır. Bu arada kauçuk ısısı 100 0C' nin üstüne çıkabilir.

 Kauçuk sinirleri kalmayacak süre kadar bu işleme devam edilir. Kauçuk
sinirleri iyice ezilmiş ve kırılmamışsa daha sonraki kalender veya ekstruderde
şekillendirme sırasında zorluklarla karşılaşılır.

 Fazla mastikasyon da istenmeyen bir şeydir. Sadece sünger yapımında gazların
daha kolay şişme yapabilmesi için aşırı mastikasyon uygundur. Ancak yaşlanma
ve fiziksel özellikler tersine etkilenir. Mastikasyon süresi, ısıya ve katılan
peptizerlere göre değişir. Önemli olan hep aynı kalite karışımı tutturabilmek
için hep aynı ısı ve sürede işlem yapılmasıdır. Diğer taraftan otoklavda
vulkanize edilecek profillerin canlı durmaları da mastikasyon süresinin kısa
tutulmasını gerektirir. Fazla mastike edilmiş elastomer, canlılığını
kaybetmektedir.

 Bant elde edildikten sonra silindirlerin ayarı açılır. Eğer ayar vidası motorlu ise
iş kolaydır. Yoksa kauçuk bandı kesilerek aşağı alınır ve elle ayar açılır. Ayar
üstte iki top arasında yatay kauçuk birikintisi kalmayacak kadar açılmalıdır.
Yani ön tapa kauçuğun tamamının sarılması temin edilmelidir. İki top arasında
her tarafta uygun olarak dönen ince yatay bir çizgi hâlinde kauçuk kalmalıdır.

 Daha önceden ezilmiş ve dinlendirilmiş kauçuklar 40–50 0C’ deki ısıtılmış
silindirlere sardırılır ve aynı işleme devam edilir.

 Genel uygulamalarda önce miktarı az, dağılmaları zor olan kimyasallar
verilebilir. Örneğin; antioksidantlar, boyalar, hızlandırıcılar (akselaratör) vb.
Fakat dikkat edilmesi gereken yapılarında kükürt bulunmayanları seçmektir.
Thiuram (TMTDS) veya DM (MBTS) kükürt içerirler ve risklidir. Daha sonra
homojene edici kimyasallar ( STRUKTOL 40 MSF ) yaşlanmayı ve
oksitlenmeyi engelleyen kimyasallar, reçineler, asfalt, faktis, rejenere kauçuk
verilir.

 Karbon siyahının tamamı yedirilmeden de yumuşatıcı yağlar ilave edilmeye
başlanır. Yağların önce verilmesi, karışım süresini uzatır. Çünkü makineye
sarılmış olan bant koparak işlemi zorlaştırır ve kaydırma özelliğinden dolayı da
friksiyonun yarattığı kesme işlemi azalır, diğer dolguların karışmasını geciktirir.
Eğer yağ oranı yüksek ise bir kısım dolgularla önceden mikserde karıştırılıp
yedirilmesi önerilir. Eğer çok az miktarda yağ verilecekse tavadaki dökülen,
kürekle toplanan tozlarla birlikte en sonda verilir.

 Toplam karıştırma süresi 20-35 dakika sürer. Bazen de daha uzun zaman
gerektiren uygulamalar olabilir. Karıştırma sürecinde tüm malzemeler
yedirilene kadar silindir üzerindeki bandı tamamen kesmemek gereklidir. Ancak
sağa sola üstteki malları devretmek için kısa kısa kesmeler yapılabilir. Bu arada
silindir üzerindeki sarılı bant bollaşacak olursa yapışkanlığı arttırıcı reçineler
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(Koretack 5193 veya EPDM de Struktol TS 50) ilave edilerek sarılma
sağlanmalıdır veya metale aşırı yapışkan olursa özel kaydırıcılar ilave edilir(
Struktol EM16).

 Kükürt verilmeden önce iki silindir arasında dönen ince yatay çizgi elde edilene
kadar ayar açılır ve kükürt eşit bir şekilde yüzeye dağıtılır. Zaten az miktarda
olan tüm kimyasalları bu şekilde dağıtarak yedirmek gereklidir. Karışım
tamamlandıktan sonra ayar sıkılır ve bıçakta kesilip rulo yapılan mal birkaç kere
dikine her tarafı eşitlenecek ve homojen bir karışım elde edecek şekilde
operatör (hamurcu) tarafından verilerek işlem bitirilir.

 Üzerinde çalışıldığı için ön top daha çok ısınır ve oluşmuş karışım hızlı dönen
ve nispeten soğuk olan arka topa doğru sarmaya çalışır. Ön topun su miktarını
artırmak gerekebilir. Homojenleştirme çalışmaları ve malın makineden alınması
arka toptan yapılarak işlemin tamamlanması bazı hâllerde daha uygun olur.
Fakat insan gücü ile bu işlemi layıkıyla yapmak zordur. Hele 30–35 kg üstünde
mal yapan büyük makinelerde böyle bir işlem daha değişik yöntem gerektirir.
Örneğin 560 x L 1500 mm silindir ölçüleri olan bir makinede 70 kg–90 kg arası
hamur yapmak mümkündür. Yukarıda anlatıldığı gibi karışım yapıldıktan sonra
göz kararı malın yarısı rulolar hâlinde alınıp tavaya bırakılır veya bir masaya
alınır. Ayar kapatılır ve diğer yarıda homojen dağılım elde edene kadar sağa
sola devirerek rulolar yapıp dikine vererek operatör kendini yormadan
makinenin gücünü kullanarak karıştırmaya devam eder. Sonra plakalar hâlinde
kesip çıkardığı parçaları soğutma düzenine yollar. Son bir parçayı silindire sarılı
malın üzerine verir ve işlemi tekrarlar. Bu yöntem zaman alıyor olsa da
yöntemle çok güzel karışım elde edilir.

Hamur makinelerinde hazırlayabileceği kauçuklu karışımın miktarı, makinenin ön
silindir çevre alanının her santimetre karesi için yaklaşık üç gramdır.

Şekil 3.3: Hamur makinelerinde ters ve düz dönüşlü karıştırma

Bu miktar, ön silindir yüzeyine düzgün olarak kaplanmış yaklaşık 2,5 mm kalınlığında
bir kauçuklu karışım tabakasına tekabül etmektedir.

Buna göre bir partide hazırlanabilecek kauçuklu karışım miktarı:
3 x 3,14 x D x L/1000= ………… kg karışım
veya;

0,0094 x D x L= ………… kg karışım
D= Ön silindir çapı cm
L= Ön silindir boyu cm
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3.3. Karışımın Mikserden Alınması ve Karışımı Depolama

Mikserden düşen şekilsiz iri parçalar hâlindeki hamurlar, daha soğuk ortamda devam
edecek şerit karışımı hâline getirilir. Bu işleme lastik hamurunun birinci aşama üretimi denir.

DİKKAT: Elde edilen karışımı düzgün istifleyiniz. Yoksa mikserin boşaltma ağzında
sıkışma olur.

Karıştırma işleminden sonra karışımın şerit veya tabaka hâlinde olması istenir. Bu
aşağıdaki yollarla elde edilir.

 Kalender toplarının arasından geçirilerek: Mikserden iri parçalar hâlinde ve
şekilsiz olarak düşen hamurlar, daha soğuk ortamda ve tabaka hâline getirilerek
ana karışıma ilave edilir. Bu sırada perde hâlinde olan ve iki silindir arasına
düşen karışıma fanlarla hava verilerek soğuma hızlandırılabilir. Ayrıca burada
kükürt ve diğer hızlandırıcı kimyasallar da eklenebilir. Ön pişme olmadan
hamur elde edilir.

Resim 3.10: Lastik fabrikalarında mikserden hamur alınırken

 Ekstruderden geçirilerek: Burada ilave kimyasal verilemez ama daha az
işçilikle hamur hazırlanır.

Karışımın daha homojen olması için düzenlenmiş özel helezonlar kullanılır. Dâhili
karıştırıcıdan düşen iri parçalar hâlindeki karışım huni içine yuvarlanır ve buradan
ekstruderin içine doğru hava basınçlı silindirle iteklenir ve zamanlama ayarlanarak sürekli
bant elde edilir.

Kafadan tüp şeklinde çıkan karışım, üstteki sabit bıçakla kesilir ve bant şeklini alır. Bu
sistemde de soğutma çok önemlidir ve gerek makine gövdesi gerekse helezon içindeki
boşluklardan soğuk su devir edilir.

Karışım makinelerde kullanılan ekstruderler tek vidalı veya son zamanlarda çok
kullanılan konik ikiz vidalı olabilir. Bu ekstruderler konusunu gelecek modülde
göreceksiniz.
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Resim 3.11: Mikserden çıkan karışımın kontrolü

Resim 3. 12: Lastik fabrikalarında mikserden alınan hamurun istif edilmesi

Kauçuk hamuru, hamur yapım dairesinden alındıktan sonra bundan sonraki işlemler
için temiz ve uygun bir depoda muhafaza edilir. Doğal olarak henüz çapraz bağlanmamış olan
bu karışımın saklanmasında uyulması gereken kurallar vardır. Kauçuk hamurunun yapıldıktan
bir gün sonra kullanılmasının ürün kalitesini yükselteceği, işletmelerde çalışan elemanlar
tarafından söylenir. Bilimsel bir esasa dayanıp dayanmadığı pek açık olmasa da bu kadar
deneyim sahibi olan insanların söyledikleri göz ardı edilmemelidir. Hamurun ana malzemesi
kauçuk olduğuna göre kauçuk depolamasında uyulan kurallar hamurlar için de geçerlidir.
Hamurlar katlanmış, kesilmiş plakalar hâlinde ya da kalın şeritler şeklinde depolanır. Yerden
istenmeyen maddelerin bulaşmasını önlemek için çelik paletlerde, çelik kaplarda ya da özel
askılarda saklanır. Hamur deposu serin olmalıdır. Ciddi çalışan işletmelerde hamur
deposundan alınan örnekler laboratuvarda testlere tabi tutulur ve onaylanan hamurların
kenarlarına yeşil boya sürülür. Bundan sonraki çalışmalarda sadece yeşil boya sürülü olan
hamurlar kullanılır. Lastik özelliklerinde sıkça bahsi geçen "green = yeşil" deyimi buradan
kaynaklanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

DİKKAT: Uygun kılık-kıyafet seçimi hem sizi hem de başkalarını koruyacaktır.

DİKKAT: Hamura ve makinelere kesinlikle çıplak elle dokunmayınız. Maskesiz
çalışmayınız.

Yandaki reçeteyi kullanarak 50 kg homojen bir karışım elde ediniz.

Karışım Reçetesi Miktarı (phr)
Doğal Kauçuk 100

ZnO 5

Sülfür 2.5

Sterik Asit 3

Hızlandırıcı 0.6

Karbon siyahı 50

DİKKAT: Bütün bu uygulamaları öğretmeninizle birlikte gerçekleştiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Karışımı oluşturunuz.
Kullanılan araç ve gereçler: Mikser, taşıyıcı bant, manometre, termometre ve

ampermetre

İşlem Basamakları Öneriler

 Reçetede belirtilen “phr” ifadelerini
“kg” cinsine çeviriniz.

 İş önlüğünüzü giyerek çalışma
masanızı düzenleyiniz.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Reçeteyi dikkatlice okumalısınız.

 Ham madde istek formunu doldurunuz
ve ham maddenin depodan naklini
gerçekleştiriniz.

 Ham madde üzerindeki işaretleri gözden
kaçırmayınız. Ham maddenin depodan
çıkarılmasında kesinlikle iş elbiselerinizi
ve eldivenlerinizi giyiniz.

 Daha önce hesapladığınız “kg”
değerlerini tartarak makineye
gönderiniz.

 Başlangıçta sert, sonra yumuşatıcı ham
maddeleri yükleyeceğinizi unutmayınız.

 Uygun değerlerde rotor hızı seçiniz.
 Rotor hızının karışımın sıcaklığını

etkiyeceğini unutmayınız.

 Sıcaklığın en uygun değerde tutunuz.

 Ani sıcaklık yükselmelerine karşı, işlem
sırasını değiştirmeyi, yük ağırlığını
azaltmayı ve piston basıncını düşürmeyi
unutmayınız.

 Sık sık manometre, termometre ve
ampermetre değerlerini kontrol ediniz.

 Bütün bu değerleri zamana göre
değerlendirmeyi unutmayınız.

 Karışımın çıkması esnasında sabunlu su
püskürtünüz.

 Mikserden çıkan hamur çok farklı
şekillerde olabilir. Bunların homojen
şekle gelmesi için ekstruder veya
kalenderden geçmeleri gerekir.

 Hamurun çıkması esnasında sabunlu su
püskürtünüz.

 Sabunlu suyun hamurun mikser ağzına
yapışmasını önlediğini unutmayınız.

 Karışımın kıvamını kontrol edip,
karışımı istiflerken banketi taşırmamaya
dikkat ediniz.

 Hamuru istiflerken banketi taşırmamaya
dikkat ediniz.

 Sonuçları rapor ediniz.
 Uygulama sırasında almış olduğunuz

notları rapora yazınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

Reçetede belirtilen “phr” ifadelerini “kg” cinsine çevirdiniz mi?

Ham madde istek formunu doldurdunuz mu?

Daha önce hesapladığınız “kg” değerlerini tartarak makineye
gönderdiniz mi?

Uygun değerlerde rotor hızı seçtiniz mi?

Sıcaklığı optimal değerde tuttunuz mu?

Sık sık manometre, termometre ve ampermetre değerlerini kontrol
ettiniz mi?

Karışım zamanı dolduktan sonra boşaltma kapağını açtınız mı?

Hamurun çıkması esnasında sabunlu su püskürttünüz mü?

Karışımın kıvamını kontrol ettiniz mi?

Hamuru istiflerken bankeli taşırmamaya dikkat ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Mikser öncesi kauçuk balyaları aşağıdakilerden hangisi ile kesilir?
A) Giyotin B) Makas C) Basınçlı su D) Kesilmez

2. Peptizör niçin kullanılır?
A) Yüksek ısıda toplarla çalışmak için B) Enerji kullanımını azaltmak için
C) Akışkanlığı azaltmak için D) Hepsi

3. Hamur makinesinde karışım işlemine ne zamana kadar devam edilir?
A) Makine 120 derecenin üzerine çıkıncaya kadar
B) Karışımın kıvamı tabaka tabaka oluncaya kadar
C) Karışımda sinirler kalmayıncaya kadar
D) Karışım kendiliğinden makineden düşünceye kadar

4. Hamur makinesinde kükürt, karışıma ne zaman ilave edilir?
A) Kauçuk ilavesinden önce B)Yumuşatıcılardan önce
C) Dolgulardan önce D) Karışımın en sonunda

5. Kapalı karıştırıcılarda değişken rotor hızının avantajı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Karışımın ısısını ayarlar. B) Karışımda homojenlik sağlar.
C) Enerji tasarrufu sağlar. D) Karışımın zamanını kısaltır.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

6. ( ) Yağlar dozaj pompaları ile karışıma aktarılır.

7. ( ) Kapalı karıştırıcıda karışıma verilecek yağlar ısıtılmalıdır.

8. ( ) Mikserden çıkan karışımdan hortum üretilecekse kalenderden geçirilmesi gerekir.

9. ( ) Hamur deposundan alınan örnekler laboratuvarda testlere tabi tutulur ve
onaylanmayan hamurların kenarlarına yeşil boya sürülür.

10. ( ) Mikser öncesi katı ham maddeleri karıştıran makineye blender denir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Banbury bir …………… mikser türüdür.

2. Açık karıştırıcılarda iki silindir arasındaki devir farkına ………….……… denir.

3. Tabii kauçuk içindeki polimer zincirlerinin kırılmasına…………….……… denir.

4. Karıştırıcıların kurulu bulunduğu alan çok iyi ……………………………

5. Karıştırıcılarda oluşan ısının el yakmaması için mutlaka …..…… kullanılmalıdır.

6. Karışımın mikser içine gönderildiği yer …………….………. ………..…………..

7. …..……… ………….. karıştırılacak malzemenin mikser içine yüklendiği yerdir.

8. Kauçuk balyaları ………………………….……….. adı verilen kesiciler ile kesilir.

9. Genel olarak tartılar, ……. tipli tartılar ve ………. tartılar olmak üzere iki tiptir.

10. Rotor hızının artması karışım …………………………........... artmasına yol açar.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI

1 A

2 C

3 D

4 B

5 D

6 A

7 Doğru

8 Doğru

9 Yanlış

10 Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 B

2 C

3 A

4 D

5 D

6 Yanlış

7 Doğru

8 Yanlış

9 Yanlış

10 Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 A

2 D

3 C

4 D

5 A

6 Doğru

7 Doğru

8 Yanlış

9 Yanlış

10 Doğru

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 Kapalı

2 Friksiyon

3 Mastikasyon

4 Havalandırılmalıdır

5 Eldiven

6 Ram Silindiridir

7 Besleme Ağzı

8 Giyotin

9 Konveyör, Sabit

10 Sıcaklığın
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