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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 543M00004 

ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik İşleme 

MODÜLÜN ADI Polimerlerin Fiziksel Özellikleri 2 

MODÜLÜN TANIMI 
Polimerlerin yapısı bilgilerini kullanarak, polimerlerin fiziksel 

özelliklerinin belirleme yeterliğinin kazandırıldığı modüldür. 

SÜRE 40/32  

ÖN KOŞUL 
İlköğretimi bitirmiş olmak. 

YETERLİK 
Bu modülü tamamladığınızda polimerlerin fiziksel 

özelliklerini belirleyebileceksiniz. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında polimerlerin 

fiziksel özelliklerini standartlara uygun şekilde 

belirleyebileceksiniz 

 
Amaçlar  

 Belirli basınç ve sıcaklık koşulları altında polimerlerin 

erime akış değerini ölçebileceksiniz. 

 Polimeri test için uygun hale getirecek ve polimerlerin 

kurallara uygun olarak analizlerini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Polimer laboratuvarı, ısıtmalı ve soğutmalı pres, polyester 

film, kalıp (200x200mm iki metal plaka, 200x200 mm 

kalınlığı belirli içi 150x150 mm boş), numune çıkartma 

aparatı, mengene, numune aktarma düzeneği, numune tutucu, 

çentik açma düzeneği, deney tüpü,  mikrometre, numune 

çıkartma aparatı, çekme dayanımı test cihazı, ekstrüzyon 

plastometresi, orifis (8,000 ± 0,025 mm uzunlukta, çelik dış 

çapı 9,480 mm, iç çapı 2,090–2,100 mm), piston( uzunluk 6,35 

± 0,10 mm, çapı 9, 467–9,481 mm) terazi, numune kesme 

bıçağı, kronometre,  silindir temizleme çubukları. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme 

soruları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, soru-

cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi 

ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 
I. Modülde genel kavramlarını öğrendiğiniz organik kimya, II. Modüldeki polimer 

kimyasına temel teşkil etmiştir Polimerler, petrolün işlenmesinden itibaren araştırılan ve 

sürekli geliştirilen bir bilim dalıdır. Bilim ve teknolojinin ilerlemesi ile polimerler 

günümüzde hak ettiği yeri almışlardır. 

 
Polimerlerle günlük hayatta sıkça karşılaşırız, fakat özellikleri ve kullanım şekilleri 

hakkında bilgi sahibi değilizdir. Günümüzde kullandığımız birçok ürünün hammaddesi 

polimerdir. Hal böyle olunca değişik amaçlar için kullanılan polimerlerin özelliklerini 

bilmek üretim ve kullanım aşamalarında testlerinin yapılarak polimerin en iyi şekilde 

kullanılması ihtiyacını doğurmuştur.  

 
Polimerlerin Fiziksel Özellikleri 2 modülü ülkemizin ihtiyacı olan yetişmiş insan 

gücüne katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu modülde siz değerli öğrencilere, 

polimerlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, kullanım alanları, çok çeşitli test metotları 

anlatılmıştır. Bu bilgileri kullanarak plastik sektöründe ürün kontrolü, malzeme testleri, 

polimer iyileştirme çalışmaları gibi birçok alanda çalışabilirsiniz.  

 
Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, plastik sektöründe daha 

nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinizi hatırlatıyor ve sizlere başarılar diliyoruz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 
Belirli basınç ve sıcaklık koşulları altında polimerlerin erime akış değerlerini  

ölçebileceksiniz. 
 

 

 
Modül sonunda belirtilen kaynaklardan ve internetten yararlanarak çeşitli polimer 

eriyiklerinin akışkanlıklarını araştırınız. 
 

1. POLİMERLERİN ERİME AKIŞ HIZINI 

BELİRLEMEK 
 

1.1. Polimerin Tarihsel Gelişimi 
 

Doğal polimerlerin endüstriye yönelik kullanımları çok eski tarihlere dayanmaktadır 

ve bu konuda doğal kauçuk- selüloz, nişasta en çok kullanılan doğal polimerlerdir. Tarihsel 

gelişim içinde doğal polimerler yerlerini “modifiye edilmiş (doğal polimere, fiziksel 

özelliklerini değişrtiren katkı, dolgu maddesi ve benzeri ilave edilmesi) doğal polimerlere” 

yani “yarı sentetik polimerlere” bırakmışlardır. Bunun sebepleri; polimerik hammaddelerin 

işlenmesindeki sorunlar ile ürünlerin fiziksel ve mekaniksel özelliklerinin yetersiz olmasıdır.  

 
1770 yılında işaretleri sildiği için silgi (rubber) denilen doğal kauçuk 1839 yılında 

Amerika’da Goodyear tarafından kükürt ile vulkanize edilerek kullanışlı hale getirilmiş, 

modifiye edilen doğal kauçuktan su geçirmez botlar, yağmurluklar, lastik gibi ürünler 

üretilmiştir. 

 
 

Resim 1.1: Goodyear 
 

1868 yılında Amerika’da polimerlerin ikinci büyük grubu olan plastiklerin ilk ürünü 

selüloid üretilmiştir. Burada doğal bir polimer olan pamuk selülozu, nitrik asitte ve kamfor 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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ile etkileştirilerek yarı sentetik olan selüloide dönüştürmüştür. Üretildiği yıllarda bundan 

fotoğraf filmi ve bilardo topu gibi malzemeler yapılmıştır.  

1907 yılında Amerikalı bilim adamı Leo Hendrick Baekeland tarafından tamamen 

sentetik ilk Polimer olan fenol – formaldehit reçinelerinin üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Bakalit adı ile bilinen bu polimerden ilk yıllarda telefon ahizeleri gibi plastik eşyalar 

üretilmiştir., 

 

1924 yılında Hermann Staudinger’in öne sürdüğü “Makromolekül Hipotezi”; polimer 

teknolojisinin deneme-yanılma yaklaşımından kurtarılmasın sağlamış ve araştırmacıya Nobel 

Ödülü kazandırmıştır. 

 

Makromolekül hipotezi; birçok monomerden uzun zincirli moleküller oluşması olarak 

özetlenebilir. Bu hipotez; doğal kauçuk ve polistirenin yapısını aydınlatarak, selüloz asetat, 

polivinil klorür, polimetilmetakrilat, üreformaldehit reçineleri gibi polimerlerin üretimine 

olanak sağlamıştır. 

 

1930 yılında üretilen polistren ile sonraki yıllarda üretilen stiren – butadien kopolimeri 

(SBR sentetik kauçuğu) ve sentetik kauçuk olan Neopren (Dupren) polimer teknolojisinin 

önemli ürünlerindendir.  

 

1935 yılında ilk sentetik fiber olan nylonun türevi Nylon 6,6 DuPont firması 

tarafından üretilmiş olup 1939 yılında da Nylon 6 (Perlon)’un üretimi gerçekleştirilmiştir. 

 

1936 yılında, poliakrilonitril, stiren – akrilonitril kopolimeri ve polivinilasetat, 1937 

yılında, poliüretan, 1938’de politetrafloroetilen (Teflon), 1939’da melamin – formaldehit 

(Formika) reçineleri, 1940’da silikonların hammaddesi olan silanlar, 1941’de polietilen ve 

polietilentereftalat, 1942’de de orlon ticari adıyla poliakrilonitril fiber üretimleri 

gerçekleştirilmiştir. 

 

II. Dünya Savaşı sonrasındaki yıllarda yeni polimerlerin sentezi artarak devam etmiş, 

1947’de epoksi reçineleri, 1948’de ABS (Akrilonitril – Butadien Stiren Terpolimeri) 

sentezlenmiştir. 

 

1953 yılında sentezlenen polipropilen, araştırmacıları Ziegler ve Natta’ya Nobel 

Ödülü kazandırılmıştır. 
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Resim 1.2: Ziegler ve Natta 

Son 10 yılda başta polipropilen ve yüksek yoğunluklu polietilen olmak üzere 

termoplastiklerde önemli bir artış olmuştur. 
 

Günümüzde en çok tüketilen “genel amaçlı plastikler, alçak ve yüksek yoğunluklu 

polietilenler (AYPE ve YYPE), polipropilen (PP), polistiren(PS) ve polivinil klorür 

(PVC)’dir. Zaman zaman akrilonitil-stiren-butadien terpolimeri (ABS) ve stiren- akrilonitril 

kopolimeri (SAN)’da bu gruba alınmaktadır. (Terpolimer: üç değişik monomerin 

kopolimerleşmesi ile elde edilen polimerlere verilen addır.)  
 

Günümüzde üretilen polimerleri aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz.  
 

Genel amaçlı polimerler: PE,PP, PS, PVC 
 

Mühendislik polimerleri:ABS, PC, PA, Polyester, Polifenilenoksit. 
 

Özellikli polimerler: PTFE, PES, PEK  
 

Kompozitler: Karbon veya aramid elyafla takviye edilmiş polieter sülfon(PES) veya 

epoksiler. Ülkemizde polimerik maddelerle ilgili endüstriler üç ana gruba ayrılarak 

değerlendirilirler. Bunlar; plastikler, kauçuklar ve sentetik fiberler ( elyaflar) şeklindedir. 
 

1.2. Tanımlar ve Polimerlerin Sınıflandırılması 
 

Polimer; poli = çok ve mer= kısım olmak üzere Latince iki kelimeden oluşmuştur. 
 

Monomer; polimerik madde içinde tekrar eden en küçük moleküldür. Monomerin 

kimyasal ve fiziksel özellikleri elde edilen polimerin karakteristik özelliklerini belirler. İki 

monomerin kimyasal bağ ile birleşmesi sonucu oluşan moleküle dimer, üç tanesinin 

birleşmesi ile oluşana trimer, dört tanesinin birleşmesiyle oluşana tetramer denir. Bu 

birleşme 100’ün üzerinde gerçekleşirse oluşan maddeye polimer denir. Çok sayıda aynı veya 

farklı monomerin bir kimyasal işlemle birbirleriyle birleşerek uzun zincirler 

(makromoleküller) oluşturmasına “polimerizasyon” denir. 
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En basit sentetik polimer olan polietilenin, etilen monomerinden başlayarak 

polimerizasyonu aşağıdaki gibidir; 

 

 

 

 

 

  
Yukarıdaki şekilde görülen “n” polimerizasyon derecesi olup, bir polimer zincirindeki 

monomer sayısını ifade eder. Polimerizasyon derecesi, n, 10.000 ve daha büyük değerlere 

çıkabilir. Molekül ağırlığı 500–600 civarında olan polimerlere “ oligomer” denir. Bir 

polimerin yeterli fiziksel özelliklere sahip olabilmesi için molekül ağırlığının 10
4
’ün 

üzerinde olması gerekir. 10
6
 ve daha büyük molekül ağırlıklı polimerlere “ yüksek polimer” 

denmektedir. 

 

Polimerler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilirler: 

 

                               Tarihsel gelişim sürecine göre polimerler 

 

 

 

 

  Doğal polimerler                  Modifiye edilmiş doğal polimerler            Yapay polimerler 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                        Kimyasal bileşimlerine göre polimerler 

 

 

 

   Homozincir                                                                                        Heterozincir 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Doğal kauçuk, proteinler,   

Nükleik asitler  (DNA ve 

RNA) Enzimler, selüloz  

nişasta reçine vb.   

Doğal selülozdan elde edilen 

“rejenere selüloz “ ve diğer 

selüloz türevleri                                         

Plastikler, 

elastomerler, 

yapıştırıcılar, 

Reçineler, fiberler 

Polimer zinciri üzerinde 

bulunan   atomların 

türleri aynıdır.                                                                                                                                      

Polimer zincirin üzerinde 

bulunan atomların türleri 

farklıdır.  
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 Yapılarına göre polimerler 

 

 

     Homopolimer                                                                                          Kopolimer 

 

 

Tek bir monomer biriminin                                    İki monomerin karışımından oluşan   

tekrarlanması ile oluşan polimerlerdir                   polimerlerdir. A ve B monomer olmak 

                             üzere aşağıdaki alt gruplara ayrılır. 

 

Örnek; Polietilen 

 Ardışık kopolimer  

 

 

Örnek; stiren – maleikanhidrit 

  Blok kopolimer  

 

    Örnek; stiren – izopren 

 Gelişi güzel kopolimer 

 

 

Örnek; stiren – metilmetakrilat 

 Graft kopolimer : Ana zincire bağlı, farklı 

monomerin tekrarlandığı yan gruplar 

bağlıdır. 

 

 

 

 

 

                                                                          Örnek; stiren zincirlerinin üzerine metil           

                                                                           metakrilatin  çekilmesi ile oluşan zincir 

homopolimer ve kopolimerler aşağıdaki şekillerde bulunabilirler; 

 Doğrusal    

Örnek: Yüksek yoğunluk polietilen (HDPE) 

Dallanmış   

 

 

Örnek : Alçak yoğunluk polietilen (AYPE) 

 

Çapraz bağlı   
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Örnek: Vulkanize kauçuk 

 

                                      Sentez Yöntemine Göre Polimerler 

 

 

       

    Katılma Polimerleri                                                                      Kondenzasyon Polimerleri 

 

Örnek: Polistiren oluşumu                                                                Örnek: Polyester Oluşumu 

 

 

 

           İşleme şekillerine göre  polimer ( ısıya veya çözücülere gösterdikleri  davranışa göre) 

 

 

 

   Termoplastikler                                                                                                     Termosetler 

 

Isı ve basınç altında yumuşar,                                                Çapraz bağlı olup çözünmez                                                                            

akar ve şekillendirilir veya bir                                                ve erimezler. Çözmek ve  

çözücüde çözünüp şekillendirilir                                            eritmekle şekillendirilemezler. 

örnek: polietilen, polipropilen,                                               Örnek: Bakalit  ( fenol-  

nylon vb.                                                                               formaldehit polimeri), Silikon vb 

 

 

                                                                                                                                 

Son kullanış yerlerine göre polimerler 
 

 

 

    Plastikler                Kauçuklar                   Fiberler                      Kaplamalar       

Yapıştırıcılar 

 

 

Fiziksel durumlarına göre polimerler 
 

 

 

         Amorf                                            Kristalin                                              Yarı Kristalin 

 

Polimer zincirleri gelişi güzel          Polimer zincirlerinin tamamı      Polimerik yapının bazı  

Şekilde birbirinin içine girmiş          belli bir düzene girmiş veya       bölümleri kristalin, bazı 

yün yumakları şeklindedir.               kristallenmiştir.                          bölümleri amorfdur. 
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Polimer zincir segmentleri 

ısıya bağlı olarak sürekli hareket 

yapar. Genel olarak “kauçuğumsu 

polimer” olarak adlandırılırlar. 

(Çok sayıda yumak olmuş küçük 

yılanların hareketini düşünün.) 

 

Zincir segmentlerinin 

hareketleri tamamen durmuş ve 

yapı cam gibi kırılgan hal 

almıştır bunlara da genel olarak 

camsı denir. (Bir tabak 

spagettiyi düşünün.) 

Fiziksel Hal ve Geçişlerine Göre 
 

 

Camsı geçiş sıcaklığının (Tg)                                                   Camsı geçiş sıcaklığının (Tg) 

üstünde bulunan polimerler                                                           altında bulunan polimerler 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Polimer Teknolojisinin Hammaddeleri 
 

Polimer teknolojisinin en önemli doğal kaynaklarının başında odun gelir. Odundan 

elde edilen selüloz uzun yıllar kağıt ve fiber yapımında kullanılmıştır. Günümüzde ise 

selülozun modifiye edilmiş şekilleri birçok alanda kullanılmaktadır.  Aşağıda selülozun 

modifikasyonu sonucu elde edilen ürünlerin kullanım alanları verilmiştir.  

          

 
Bugün dünyada en fazla tüketilen polimerler; polietilen, poliropilen, polivinilklorür, 

polistiren, nylon ve sentetik kauçuklardır. Bu polimerlerin elde edilmesinde kullanılan üç 

önemli olefin ise; etilen, propilen ve butadien olup, bunlardan elde edilen polimerler şekil 

1.1, 1.2 ve 1.3’te gösterilmiştir. 
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ETİLEN 

PVC PE 

PVA 

PET PS 

SBR 

Şekil 1.1: Etilenden üretilen polimerler 

Şekil 1.2: Propilenden üretilen polimerler 

 

PROPİLEN 

PP Fenolik 

reçineler 

PMMA 

ABS PAN 

Epoksiler 

SAN 
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BUTADİE

N 

SBR 

   Nylon 6,6 

Neopren 

PB 

Şekil 1.3: Butadienden üretilen polimerler 

 
ASETİLEN 

PVC 

Neopren 

NBR 

PB SAN 

PAN 

PVA 

SBR 

Şekil 1.4: Asetilenden üretilen polimerler 

 

 

 

 

 

CO ve H2 karışımından oluşan, doğal gaz veya petrolden elde edilen sentez gazı ve 

kömürden elde edilen su gazı da birçok kimyasal maddenin ve bunlardan elde edilen 

polimerlerin üretiminde kullanılmaktadır.  

  

Kömür tükenen bir polimer kaynağıdır. Kömürden elde edilen Kok’un kalsiyum 

karbite dönüştürülmesi ve sonra da bunun su ile etkileşiminden elde edilen asetilen de henüz 

ekonomik olmamasına karşın bir girdi olarak düşünülebilir. 
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Şekil 1.5: Polimer zincirinin olası konumları 

1.4. Polimerlerin Yapısı 
 

1.4.1. Moleküler Mimari (Yapı) 

 
Polimerizasyon reaksiyonundaki koşullar basınç, sıcaklık, akış hızı ve katalist besleme 

oranı olup bu koşullar değiştirilerek, istenilen özellikte polimer elde edilebilir.  

 
Polimerde ayarlanması istenen özellikler genellikle polimer zincirinin boyu, zincirdeki 

dallanma oranı, yoğunluk, parlaklık gibi özelliklerdir. Polimer zincirinin olası konumları 

Şekil 1.5’de açıklanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                 

 

                                                                                            

  

 

                                           

                                          

 

 

 

Yukarıdaki şekilde görülen doğrusal U zincirleri, dallanmış L zincirlerine göre farklı 

akış özellikleri gösterir ve bunların oluşturduğu polimerlerin akışkanlıkları ile işleme 

özellikleri de oldukça farklıdır. 

 

Alçak yoğunluk polietilen (AYPE), M halinde, doğrusal alçak yoğunluklu polietilen 

(LAYPE) ise S şeklinde bir zincir yapısı gösterir.  
 

1.4.2. Polimerlerde Moleküler Kuvvetler ve Kimyasal Bağlanma 
 

Yukarıda incelenen polimerik zincirlerin her bir zinciri içinde çok sayıda molekül içi 

kimyasal bağlar vardır; fakat zincirler birbirlerinden kimyasal olarak bağımsızdır, moleküller 

arası kimyasal bağlar bulunmaz. 
 

1.4.2.1. Birincil Bağlar 
 

Bu bağlar birinci modülde öğrendiğimiz, iyonik ve kovalent bağlardır. Örneğin NaCI 

oluşumundaki bağ; iyonik olup CH4 (Metan) molekülündeki bağ türü kovalenttir. 
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Şekil 1.6: Etilenin düzlemsel konfigürasyonu 

1.4.2.2. İkincil Bağ Kuvvetleri 

 
Kovalent moleküller içinde birincil bağlar kullanıldığı halde, moleküller arasında bazı 

kuvvetler bulunur. İkincil bağlar veya Van der Waals kuvvetleri veya moleküller arası 

kuvvetler denilen bu kuvvetler üç tiptir ve polimerlerin fiziksel özelliklerinde oldukça 

etkilidir. 

Bu kuvvetler; 

 
 Dipol (elektrik) kuvvetleri 

 İndüksiyon (etki) kuvvetleri 

 Dispersiyon (dağıtma) kuvvetleri şeklinde sıralanabilir 

 
İkincil kuvvetlerin oluşturduğu, özel ve çok karşılaşılan bir bağ türü de hidrojen 

bağlarıdır. Hidrojen bağları; “OH”, “COOH”, “NHCO” v.b. gibi gruplar içeren moleküller 

arasında gözlenir ve bazı durumlarda çok önem kazanır. Örneğin selülozda kovalent bağlarla 

oluşan doğrusal yapı, hidrojen bağlarının varlığı ile üç boyutlu ve kolay çözünmeyen bir 

yapıya ulaşır. 

 
Özet olarak polimerik bağların; polimerik malzemenin özelliklerini önemli oranda 

etkilediği söylenebilir. Genel olarak, birincil bağlar olan kovalent bağlar, yapının ısıl ve 

fotokimyasal kararlılığını belirlerken ikincil bağlar polimerlerin, erime, çözünme, 

buharlaşma, deformasyon vb gibi bir  çok kimyasal ve fiziksel özelliğini kontrol eder. 

 

1.4.3. Konfigürasyon ve Konformasyon 

 
Konfigürasyon bir molekülü oluşturan atomların kesin bir düzen içinde yerleşmesi 

anlamına gelir. Bu düzenli yapı bağlar kırılmadan bozulmaz. Örneğin etilen molekülünde 

düzleme dik olan pi bağı sebebiyle çifte bağ etrafında dönme engellenmiştir. Şekil 1.6’da 

etilenin düzlemsel konfigürasyonu görülmektedir (Molekül modellerini kullanarak bunun 

doğruluğunu gözleyiniz.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çifte bağlı bileşiklerdeki engellenen bu dönme hareketine karşılık, doymuş 

bileşiklerde (Metan, Etan vb) karbon atomuna bağlı atom ya da gruplar, bağ kırılması 

olmadan bağ çevresinde dönebilir. Isıl hareketler veya bir dış etki sonucu moleküllerdeki bu 

tür şekil değiştirmeler “ konformasyonal değişmeler” olarak adlandırılır. 
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Şekil 1.7: Doğrusal Polimerlerde Konfigürasyonlar 

Uzun zincirlerden oluşan polimer molekülleri çok çeşitli konfigürasyon ve 

konformasyonlarda bulunabilir. 

 
Sentetik polimerlerde de kararlı konfigürasyonlar gözlenebilir. Şekill 1.7’de görüldüğü 

gibi, polipropilende metil grupları ana zincire göre iki farklı düzen içinde yerleşmiş 

olabilirler. Zincir üzerindeki tüm metil grupları aynı tarafta ise “izotaktik” farklı tarafta ise 

bu konfigürasyon   “sindiotaktik” izomer olarak adlandırılır. Metil gruplarının gelişigüzel yer 

aldığı yapı ise “ataktik” yapıdır. (Molekül modellerini kullanarak bu yapıları sizler de 

gerçekleştiriniz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                İzotaktik                                    Sindiotaktik 

 

 

 

                                                                                                                       Baş - kuyruğa   

                                    

                                                         

                                                                                                                       Baş – başa     veya 

                                                                                                                       Kuyruk - kuyruğa     

                               Doğrusal Polimerlerde Konfigürasyonlar 

 

 

 

Bir polimer zincirinde, sayı ve uzunluk olarak farklı derecelerde dallanma da 

polimerlerde şiddetli düzensizliğe sebep olmaktadır. Örneğin gelişi güzel kopolimerlerde bu 

tür düzensizlik vardır. Bir polimerdeki düzensizlik bu polimerden oluşacak ürünün 

özelliklerini etkilemektedir. 

 

Düzensiz yapılar amorftur ve düzenli yapıya geçildikçe kristallenme başlar bu 

düzenlilik sebebiyle ürün özellikleri değişir. 

 

Bir polimer zincirini düşünelim. Isıya bağlı olarak zincir hareketleri değişeceğinden, 

konformasyon yani şekil değişimleri söz konusu olacaktır. Bir polimer zinciri başlıca iki uç 

konformasyona sahiptir ( Şekil 1.8). 
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Şekil 1.8: Polimerlerde konformasyonlar a) çubuk b) yumak 

Şekil 1.9: Sarmal konformasyon 

 
 

 

 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi zincir doğrusal sert bir çubuk şeklinde olabileceği 

gibi, esnek ve gelişi güzel sarılmış bir yumak şeklinde de bulunabilir. Polimer zinciri 

yeterince esnek ise yüzey alanını küçültmek böylece enerjisini düşürmek için yumak haline 

gelmeye çalışır. Isıya bağlı hareketler, ya yumaklaşmaya ya da çubuk şeklinde bir yapıya 

sebep olmaktadır.  

 
Bazı moleküller özel konformasyonlara sahiptirler. Örneğin, izotaktik polipropilende 

sarmal konformasyonlar belirlenmiştir. 

 

 
 

 

Sıcaklık artışı ile birlikte polimer molekülündeki zincir hareketi de artar. Düşük 

sıcaklıkta istiflenmiş olan zincirlerin (tabaktaki spagettiyi düşünün), sıcaklık artışı ile 

titreşimleri de artar. Bu titreşimler sonucu zincirler birbirlerinden  uzaklaşırlar, bu yapıda, 

serbest hacimler oluşur. (Canlı solucan yığınını düşünün).  

 
Camsı geçişte serbest hacim %2,5 olduğunda 5-6 atomluk zincirler hareketlenir. 

Sıcaklık artışı serbest hacmi de arttırır. Bu kez, 10-30 atomluk zincirler hareketlenirler. Bu 

hareketlere Brownian hareketleri denir ve molekülde kalıcı bir deformasyon meydana 

getirmez. Daha yüksek sıcaklıklarda ise moleküller birbiri üzerinden kayarak, akıcı hale 

geçer.  

 
 Makromoleküllerin sıcaklık artışına göre hareketi: 
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Şekil 1.10: Makromoleküllerin sıcaklık artışına göre hareketi 

 

 
 

 

 

Molekül yapı, polimer zincirinin esnekliğini ve buna bağlı olarak şeklini etkiler. 

Molekül esnekliğini etkileyen bazı durumlar aşağıda belirtilmiştir; 

 Selüloz örneğindeki gibi ana zincirde aromatik halkalar var ise bu zinciri sertleştirir. 

 Ana zincirde aşağıdaki gruplar var ise bu durumda zincir esneklik kazanır. 

 
                              Polieter, poliester 

       Alifatik sülfit 

      Silikon 

 Yan zincir dallanırsa zincir bu dallanmanın engel oluşturması sebebiyle sertleşir. 

 Yan zincirde polarite etkisi yaratacak bir durum varsa bu zincirin sertleşmesini 

sağlar. Örneğin, teflondaki elektronegativitesi yüksek “F” atomları, PVC’deki “CI” 

atomları ve PAN’daki “C≡N” yan gruplarının sebep olduğu polarite sonucu bu 

polimerlerin esneklikleri düşüktür. 

 Kopolimerizasyon çoğunlukla esnekliği arttırır. 

 Polimetilmetakrilat’da olduğu gibi yan zincir üzerindeki metil grubu hareketi 

engelleyerek zinciri sertleştirir ( Kauçuk hariç). 

 Ana zincirdeki çifte bağ zinciri sertleştirir. Ancak bazı durumlarda, örneğin çift bağlı 

kauçukta yan grubun etkisi ortadan kaldırılırsa esneklik artar. 
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1.4.4. Moleküller Arası Kuvvetler, Fiziksel Özellikler ve Polimer Türleri 

 
İkincil bağ kuvvetleri moleküllerin katı veya sıvı fazlar şeklinde birarada tutulmasını 

sağlar. Uçuculuk, viskozite, yüzey gerilimi, sürtünme özellikleri, karıştırma ve çözünme gibi 

çoğu fiziksel özellikler moleküller arası kuvvetlere bağlıdır. 

 
Kuvvetli polar grupları olan bir molekülün komşuları üzerindeki çekim kuvveti 

yüksektir. Bu durum kaynama ve erime noktalarının da yükselmesine neden olur. 

 
Moleküller arası kuvvetler küçük, bağ enerjileri düşükse ve moleküllerde esnek 

zincirler bulunuyor ise, polimer elastomer özelliği gösterir. Elastomerler, oda sıcaklığında 

kuvvet uygulandığında uzama gösteren ve yine oda sıcaklığında uygulanan kuvvet 

kalktığında eski haline dönebilen malzemeler olarak tarif edilebilirler (Paket lastiği gibi). 

 
Moleküller arası kuvvetler büyük ve bağ enerjileri yüksek ise ve kalabalık yan gruplar 

da varsa, sert zincirler bulunduğu halde tipik plastik özelliği görülmektedir. 

 Bağ enerjisinin çok yüksek olması, gerilmeye karşı direnç göstermesine, çok kuvvetli 

olmasına ve özellikle fiberlerin iyi mekanik özellikler göstermesine olanak sağlar. 

 

1.4.5. Moleküller Arası Düzen 

 
Polimerler katı, sıvı veya çözelti halinde bulunabilirler. Bu durumlardaki yapı 

farklılıkları; ısıl, mekanik ve fiziksel özellikleri ile ilgilidir. Polimerlerin bu yapıdaki 

kimyasal formülü ve morfolojisi de önemlidir. Morfoloji; polimerin katı halinde bulunan 

kristal veya amorf bölgelerin varlığı, büyüklüğü, yerleşme düzeni gibi özelliklerini 

kapsamaktadır. 
 

Katı haldeki bir polimerde üç temel düzen vardır; 

1 Amorf yapı 

2 Kristalin yapı  

3 Yönlenmiş yapı 
 

1.4.5.1. Amorf Yapı 
 

Organik kimya hayal gücünüzü kattığınız zaman daha kalıcı başarılara ulaşacağınız bir 

bilim dalıdır. Bu modülde verilen örneklere benzer örnekleri sizler de çoğaltabilirsiniz. 

Amorf bir polimerin içine baktığımızı düşünürsek, bir tabak spagettiye veya canlı bir solucan 

ya da yılan yığınına benzetebiliriz. Polimeri oluşturan zincirler sürekli olarak gelişi güzel 

dönme ve bükülme hareketleri yaparlar. Sıcaklık artışı hareketliliği arttırır, daha önce 

öğrendiğimiz gibi bunlar Brownian hareketleridir. Zincir hareketleri camsı geçiş sıcaklığı 

(Tg) altında düşük enerjiye sahiptir bu sebeple yapı donmuş gibi camsı ve kırılgandır. Tg 

sıcaklığının üzerinde ise Brownian hareketleri artmış yapı kauçuğumsu bir hal almıştır. 

Amorf bir polimere sıvı haldeyken kuvvet uygulanarak kısmi bir düzenleme sağlanabilir. 

(Şekil 1-10’da “O” düzeni). Üzerindeki kuvvet kaldırıldığında polimer eski gelişi güzel 

şekline döner. Polimer kuvvet altındayken, belli bir sıcaklığa kadar soğutulursa kısmi amorf 

düzenlemenin bozulmaması sağlanabilir. Bütün polimerler yeteri kadar yüksek sıcaklıklarda 

ve çözeltide amorf haldedir ve önemli ticari polimerlerin yaklaşık yarısı amorf’dur. 
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Tek bir polimer zincirinin amorf haldeki şekli bir kolye zinciri gibi düşünülebilir. Bu 

zincir yere atıldığında dağınık şekillerde olabildiği gibi, avuç içinde de toplanabilir. Her iki 

durumda da zincirin genel yapısı aynıdır. Şekil1.11’de olası şekil değişimleri 

(konformasyonlar) görülmektedir.  

 
Şekil 1.11: Moleküler konformasyonlar 

Şekil 1.11: Moleküler konformasyonlar; U:düzenlenmemiş (gelişigüzel), O:kısmen 

düzenlenmiş, S:tek zincir, M:çoklu zincir, C ve C
ı
: tek zincirler, E:dolaşma  

 
1.4.5.2. Kristalin Yapı 

 

Ticari polimerlerin büyük bir kısmı amorf yapıda olmasına karşın diğer kısmında 

polimer zincirleri düzgün kristal yapılarına benzer düzenli bir hal almıştır. 
 

Polimerler katı halde iken, genellikle yüzde yüz kristalin yapı yerine amorf ve kristalin 

karışımı bir yapı gösterir. Kısaca kristalin polimerlerde belli bir kristallik yüzdesi vardır. 

Kristalin polimerlerde kristalin birimlerinin yapı içinde dağıldığı düşünülür. 
 

Yarı kristalin polimer yapısını açıklayan iki modelden biri olan Saçaklı Misel, 1930’lu 

yıllarda geliştirilmiştir. Bu modele göre, katı polimerde kristal ve amorf bölgeler iki ayrı faz 

oluşturmaktadır. 
 

Polimer zincirleri birçok kristal ve amorf bölgeden geçer. Saçakların olduğu 

kısımlarda zincirler iç içe geçmiş durumda ve karmaşık bir konformasyondadır. Bu bölgeler 

amorf olup, polimere dışarıdan bir kuvvet uygulandığında ilk önce bu bölgeler uzama 

gösterir (Oryantasyon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 1.12: Saçaklı misel modeli ( Fringed misel) 
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Şekil 1.14: Polimerlerin kristal modeli M=saçaklı misel modeli, F=  katlanmış 

zincir modeli  O= düzenlenmiş bölge K; kıvrım, T= bağlantı kısmı E=gevşek uç 

Şekil 1-13:  Katlanmış zincir lamel C: polimerik zincir T:kalınlık  

( ~ 100A
0
)  W:genişlik (~ 10000A

o
)  

 

İkinci model 1957 yılında bilim dünyasına sunulan ve halen de daha geçerli bir model 

olan “katlanmış zincir“ modelidir. Kristal bölge katlanmış zincirlerin içinde bulunduğu, 100 

angstrom (A
o
)  civarında kalınlığı olan bir lamel içinde yer alır. Polimer zincirlerinin birbiri 

üzerine katlanarak oluşturduğu, kristalik özellik gösteren en küçük yapıya lamel denir. 

Amorf bölgeler lameller arasında bulunur. Lamelin boyutları polimer cinsine ve kristallenme 

koşullarına göre değişir. Şekil 1.12’de görülen lamelin kalınlığı 100 angstrom en ve boyu ise 

10000 angstromdur. Buna göre bir katta on veya yüz tane tekrar eden birim mevcuttur 

diyebiliriz. 
 

 
 

 

 

 

Şekil 1.14’de saçaklı misel modeli ve katlanmış zincir modeli bir arada görülmektedir.  

 

 
 

 

 

 
Yukarıdaki iki modelde de şekiller şematize edilerek düz çizgi şeklinde 

gösterilmişlerdir. Gerçekte polimer zincirleri zigzag veya sarmal şekildedirler ve bu 

konformasyona sahip polimerik yapılar kristallenmeye yatkınlık gösterir. 

 
Kristal yapıdaki zincirlerin genellikle küresel bir simetri içinde merkezden çevreye 

doğru kümelendiği yapılar ‘Spherulitler’ adını alır. Spherulitler birkaç mikrondan milimetre 

seviyesine kadar değişik boyda yapılardır. Genellikle yüksek viskozite ve aşırı doymuş 

çözeltilerden film ve fiber dökülürken bu yapılara ulaşılır. 
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Şekil 1.15: Kristallenme prosesi S:Başlangıç, I: Birinci ara kademe, I’: İkinci 

ara kademe, C: Nihai kademe,( N): Çekirdek, (S): Büyüyen kürecik (S’): 

Tamamen büyümüş kürecik, (B): Kürecikler arası sınır 

Şekil 1.16: Spherulit Yapıları C:Kaba Yapılı Spherulit, F:İnce Yapılı Spherulit, 

S:Büyük Spherulit, S
ı
:Küçük Spherulit 

 

Şekil 1.15’te kristalizasyon prosesi görülmektedir. 

 

 
 

 

 

 

Polimerler, eriyiklerinden kristallendirilebilirler. Bu tür kristallenmede, sıcaklık, 

basınç ve soğutma hızı gibi kristallenme koşulları; kristal yüzdesi, boyutu ve biçimini 

etkileyen faktörlerdir. Sıcaklık kontrolu kristal büyümesi için önemlidir. Soğutma yavaş 

yapılırsa bir kaç büyük  Spherulitin bulunduğu kaba bir yapı elde edilir. Bu yapıdan elde 

edilen madde; sert ve kırılgan olup geçirgenliği azdır. Hızlı soğutma işlemi çok sayıda küçük 

Spherulitlerin bulunduğu bir yapının oluşmasına sebep olur. Hızlı soğutma sonunda oluşan 

yapı düşük sıcaklıkta ve geniş sıcaklık aralığında erir. Basınç altında yapılan 

kristallendirmede yüksek kristalinite değerlerine ulaşılır (Şekil 1.16). 

  

 
    
 

 

 

Yarı kristalin bir polimerde kristanilite yüzdesini tayin etmek için birçok yöntem 

vardır. Bunlardan en basit olanı kristanilite / yoğunluk ilişkisine dayanır. Bu yöntemde yarı 

kristalin polimerin iki faz bölgesi olduğu varsayılır. DC kristalizasyon derecesini 

(Kristalinite yüzdesini) gösterir. Kristalinite yüzdesi yoğunluk ölçüm tekniği ile 

bulunabilmektedir. Örneğin ataktik PP tamamen amorf iken izotaktik PP % 70 kristalinite 

gösterir. 
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Kristallenme ile ilgili olarak değişik polimerlere özgü bazı bilgiler aşağıda 

belirtilmiştir. 

 Polimer zincirindeki tekrar eden birimler küçükse kristallenme kolay olur 

(Polietilen). 

 Polimer zincirleri arasında çekim kuvvetini oluşturacak hidrojen bağı varsa 

kristallenme derecesi yüksek olur (Poliamiddeki polar amid grupları hidrojen 

bağı oluşturur). 

 Polimere kuvvet uygulanarak uzatılması çekme yönünde oryantasyonu 

arttıracağından kristallenmeyi de arttırır. Poliamid buna iyi bir örnektir. 

 Polimerde ana gövdeye bağlı gruplar büyük moleküllerse C-C bağının 

dönmesini engelledikleri için zinciri sertleştirirler. Bu yüzden PS, PMMA, PVC 

gibi  polimerlerde kristalinite derecesi düşüktür.  

 Polimerdeki çapraz bağlar kristallenmeyi güçleştirir (Fenol-formaldehit ve üre 

formaldehit kristallenemez)  

 Kalıplama prosesinde asetal ve nylon türü polimerlerin hızlı bir şekilde  

kristallenmesi istenir. Bunun amacı mamülün kalıptan çıktıktan sonra büzülüp 

deforme olmasını önlemektir. 

 Yönlenme (oryantasyon) için hızlı soğutma yapılıp, kristallenme başlamadan 

gerdirme işlemi uygulanır. Bu durumda oryantasyon daha kolay uygulanır.  

 Bazı polimerlerde Tg’yi düşürmek için ilave edilen plastikleştiriciler genellikle 

kristallenmeyi azaltır.  

 Kristallenme moleküller arası hareketi azaltır. Kristallenme oranının artması ile 

elastisite modülü artar, malzeme rijitleşir. 

 Akma noktasındaki gerilme mukavemeti kristallik oranı arttıkça artar. 

 Kristalinite yüzdesi arttıkça polimerin kimyasallara karşı direnci de artar. 

 Kristalin polimerlerin çözünürlükleri daha düşüktür.  

 Kristalinitenin yüksek olması boya tutma kabiliyetini azaltır. Amorf yapının 

boyanması daha kolaydır. 

 PET ve Nylonlar gibi doğrusal ve düzenli kondenzasyon polimerleri iyi 

kristallenir. 

 Gelişi güzel kopolimerler kristallenmezken düzenli kopolimerler iyi kristallenir.  

 Elastomerler de düşük, mühendislik plastiklerinde orta, liflerde ise yüksek 

kristalinite istenir. 

 Kristallenebilen bir polimer ani soğutulursa amorf yapı elde edilir. 

 Amorf yapıda transperantlık (geçirgenlik) yüksek, kristalik yapıda opaklık 

yüksektir. Bunun nedeni kristal lamel düzlemleri gelen ışığı kırar ve geri 

yansıtmaz, bu yüzden opak bir görünüm oluşturur. 

 Kristallik genel olarak polimer yapısına sertlik, ısıl ve mekaniksel dayanıklılık 

sağlamaktadır. Buna karşın polimerin çözünürlüğü, difüzyün, geçirgenlik, 

boyanabilirlik, plastikleştiriciyi kabul etme gibi özelliklerinde önemli şekilde 

azalmaya sebep olmaktadır.  

 Kristalliğin  % 5-10 oranında olması durumunda malzeme esnekliğini korur, 

yumuşak ve kauçuğumsudur. % 20-60 oranında kristallik malzemeyi deri 

kıvamına getirir. % 70-90 kristallik ise yapıyı sert ve dayanıklı hale getirir.  
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Şekil 1.17: Kristallenebilen termoplastikler  

 
1.4.5.2. Yönlenme(Oryantasyon) 

 

Yönlenme polimerik fiber, film ve köpüklerde gözlenir. Eğer erimiş bir polimer 

soğutulursa, gelişigüzel yönlenmede amorf veya kristalin katı yapısı oluşur. Katılaşma 

sırasında polimerik malzeme çekilirse, çekme yönünde polimer zincirleri yönlenir. 

Yönlenmenin oluşabilmesi için yapı içinde zincirlerin belli bir hareketliliğe sahip olmaları 

gerekir. Bu nedenle yönlenme amorf bölgeler üzerinden olur. Kristalin yapısı içerisinde 

yeteri kadar amorf bölge yoksa yönlenme gerçekleşmez. 

Yönlenme üç şekilde yapılabilir. 

 Soğuk çekme 

Genellikle geçiş sıcaklığının ( Tg ) altında yapılan çekme işlemidir. 

 

 Sıcak çekme 

Genellikle Tg’nin hemen üzerinde yapılan çekme işlemidir. Bu işlemlerden hemen 

sonra yapılan soğutma ile yönlenme korunur kauçuklarda olduğu gibi bazı 

durumlarda yönlenmeden sonra yapılacak çapraz bağlanmada yönlenmeyi koruyucu 

bir etkendir. 

 Islak çekme; 

Özellikle Tg’den önce bozunan polimerlerin yönlendirilmesi için uygulanan çekme 

yöntemidir. Polimer malzemeye solvent emdirilerek uygulanır. 

 

Yönlendirme ile genellikle çekme yönünde ısıl ve mekanik dayanıklılık ve buna bağlı 

özellikler artış gösterirken, buna dik yönde bu özellikler azalır. 

Örneğin poşet imalindeki filmlerde yönlenme eşya ağırlığının bindiği yönde poşetin daha 

dayanıklı olmasını  sağlar. Bazen de film imalinde olduğu gibi özel tekniklerle 

ekstrüzyondan sonra iki yöne de zincirlerin yönlenmesi uygulanır. Bu tip filmler daha 

dayanıklıdır. Isıtıldıklarında, yönlenmiş zincirler gelişi güzel hale geçerken film her 

tarafından boyutlarını azaltır, bu özellik sayesinde “shrink film”  adı  verilen sardığı 

malzemeye çok sıkı yapışabilen ambalaj filmleri imal edilir. 

<P> fiziki hal  

<M>  moleküller konformasyon; 

<M> erime;  

<B> erime altı  

<A> Erime üstü;  

(A’) Amorf bölge;  

(S) Katı 

(C) Krüstal bölge ;  

(F) Akışkan; 

 (A) Amorf 
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1.4.6. Çapraz Bağlı Polimerler 
 

Şimdiye kadar gördüğümüz polimerlerde birbirinden bağımsız polimerik zincirler olup 

her zincirde sadece molekül içi kimyasal bağlar olduğundan söz edilir. Zincirler arasındaki 

etkileşim oldukça zayıf olup, sıcaklık artışı ile bu etkileşim azalır. Azalma bağımsız 

zincirlerin birbirinden uzaklaşıp serbestçe hareket ettikleri ve akışkan hale geldikleri 

sıcaklığa kadar devam eder. Bu tip polimerlere ‘’termoplastik’’ veya bazen de ‘’doğrusal 

polimer’’ denir. Bağımsız polimerik zincirler yerine tüm yapının kimyasal bağlarla 

bağlandığı üç boyutlu moleküller ağ yapısında olan çapraz bağlı polimerik maddeler de 

vardır. Çapraz bağlı polimerik yapılarda hem aynı zincir düzleminde hem de komşu 

düzlemde yer alan zincirler arasında da kimyasal bağlar vardır. Çapraz bağlı polimerlerde 

Brownian hareketleri yok denecek kadar küçüktür. Bu cins polimerlerin belli bir erime 

noktası yoktur. Sıcaklık arttıkça akışkanlık da pek göstermez sadece yumuşama gözlenir. 

Geleneksel lastik endüstrisinde uygulanan çapraz bağlama işlemine “vulkanizasyon” veya 

kürleme (sertleştirme) adı verilir. 

 
Şekil 1.18: Polimerik ağ yapısı. P: düzlem görünümü, S: üç boyutlu görünüm, C: zincir-arası 

bağ ( çapraz bağ), L: bağ-arası zincir 

 

1.4.7. Sıvı Kristal Polimerler 

 
Sıvı kristal polimerlerin molekül dizilişleri kristal polimerlerden farklıdır. Bu 

polimerlerin mekanik ve ısıl özellikleri yüksektir ve sert polimerik zincirlerden 

oluşmuşlardır. Sıvı kristal polimerler; aromatik poliamidler ve polyesterler gibi aromatik 

halkalar içeren polimerlerden yapılırlar. Çok özel koşullar altında çözgen içinde sıvı halde 

bulunan bu tür polimerlerin zincirleri yapı olarak düzenlilik göstermezler. Genellikle 

elektronik sanayiinde sıvı kristal display olarak kullanılır. 

 

1.4.8. Polialaşımlar 

 
İki polimerin aralarında bir kimyasal bağ olmadan karışması polialaşımları oluşturur. 

Pek çok polimer çifti birbiri içinde dağılmaz ve iki polimerin çok iyi karışması ender görülen 

bir durumdur. Örneğin, polistren ve polipropilen birbiri içinde dağılmayan polimerler olup 

bunlara “uyumsuz” polimer çiftleri denir. Birbiriyle homojen olarak karışan polimer 

çiftlerine örnek olarak polivinilklorür ve nitril kauçuğu verilebilir. Bunların dışında heterojen 

“polialaşımlar” olarak da bilinen uyumlu polimer çiftleri de vardır. 
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1.4.9. Polimerlerde Isıl Geçişler 

 
Katı haldeki polimerik yapılarda moleküller arası düzenin iki türüne yaygın olarak 

rastlanmaktadır. Bunlar amorf ve yarı kristalin yapılardır. Amorf bir polimer sıcaklığa bağlı 

olarak; camsı, kauçuğumsu veya akıcı hallerde bulunabilir. Düşük sıcaklıklarda camsı halde 

bulunan amorf yapıda serbest hacim oranı çok düşüktür ve Brownian hareketleri tamamen 

kısıtlanmıştır. 

Camsı geçiş sıcaklığında serbest hacim %2,5 değerine ulaşmıştır. Polimerlerin %2,5 

serbest hacme ulaştıkları sıcaklık onların Tg değerlerini verir. Sıcaklığın artması ile serbest 

hacim ve buna bağlı olarak zincir hareketleri artar. Belli bir sıcaklıkta da amorf polimer 

akışkan hale geçer. 

Tablo 1.1’de görüldüğü gibi polimerler çok değişik camsı geçiş sıcaklığı değerlerine 

sahiptirler. Camsı geçiş sıcaklığı genellikle elastomerler, plastikler, fiberler yönünde artar. 

 
Polimer   Tg ( °C)  Tm ( °C) 

Selüloztributiral  120  183 

Polimetilmetakrilat  105  - 

Polistiren (izotaktik)  105  240 

Politetrafloroetilen  127  327 

Polikarbonat  149  225 

Poliakrilonitril  130  - 

Polivinilformal  105  - 

Poli n-vinilpirolidon  175  - 

Polivinilklorür  87  212 

Nylon 6   50  215 

Nylon 66   60  260 

Polivinilasetat  29  - 

Polietilentereftalat  69  267 

Etilselüloz   43  - 

Polivinilalkol  85  258 

Polivinilbutiral  49  - 

Polioksimetilen  -13  160 

Polipropilen  -20  150 

Doğal Kauçuk  -75  - 

Polidimetilsiloksan  -123  -54 

Poliizobutilen  -70  - 

Cis-poliizopren  -70  28 

Polikloropren  -50  80 

Polivinilmetileter  -20  144 

Poliviniletileter  -25  86 

Poli (vinil-n-butileter)  -52  64 

Polivinilizobutileter  -18  115 

Polivinilidenklorür  -17  186 

Polivinil terbutileter  -8  260 

Polietilen   -105  137 
Tablo 1.1: Bazı polimerlerin Tg ve Tm değerleri 
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Bazı polimerlerin Tg değeri oda sıcaklığının altında iken bazılarının Tg değeri oda 

sıcaklığının üzerindedir. Bu durumda bazı polimerler oda sıcaklığında yumuşak ve elastik 

iken bazıları oda sıcaklığında sert ve kırılgan olacaktır. Polimerlerde Tg değerini etkileyen 

en önemli etkenlerden biri molekül ağırlığıdır. 

 

Şekil 1.19’da PS örneğinde görüldüğü gibi molekül ağırlığı artışı ile Tg önce hızlı 

artar ve sonra yavaşlayarak sabit bir değere ulaşır. Bu durum genellikle tüm amorf 

polimerler için geçerlidir. 

 
Şekil 1.19: Polistirende Tg’nin molekül ağırlığı ile değişimi 

 

Polimerin yapısı da Tg değerini etkilemektedir (Moleküller arası etkileşim, zincir 

esnekliği vb). Polimere katılan plastikleştiriciler Tg değerini düşürebilmektedir. Örneğin sert 

ve kırılgan olan PVC’ye ilave edilen plastikleştiriciler, Tg değerini 10-15 °C düşürmektedir. 

PVC’ye ilave edilen plastikleştirici kimyasal bağ yapmaz sadece zincirler arasına girerek 

onların hareketliliğini arttırır, bu da Tg’yi düşürür. Bu tür plastikleştiricilere “dış 

plastikleştiriciler” denir. 

 

Yarı kristalin polimerlerde Tg sıcaklığında gözlenen geçişin yanısıra erime 

sıcaklığında (Tm) bir geçiş daha gözlenir. Bütün yarı kristalin polimerlerde bu iki geçiş 

sıcaklığı vardır. Tümü ile amorf polimerler sadece Tg geçişi gösterirler. 

 
Şekil 1.20: Kristallenebilen polimerlerde hacim-sıcaklık eğrileri 

 



 

 26 

1.5. Polimerlerin Molekül Ağırlığı Ve Molekül Ağırlığı Dağılımı 
 

Bir polimerin molekül ağırlığı, polimerin elde edilmesinde ve endüstride 

uygulanmasında büyük önem taşır. Polimerik maddelerin yararlı mekanik özellikleri, bu tür 

maddelerin yüksek molekül ağırlıklı olmalarına dayanır. Molekül ağırlığı 5000-10000’nin 

altında ise mekanik kuvvet belirtisi yoktur. Mekanik dayanıklılık, molekül ağırlığı yukarıda 

belirtilen değerlerin üstüne çıktığında ise hızla artış gösterir. Molekül ağırlığının çok yüksek 

olması da mekanik davranışlar açısından fayda sağlarken, işlenebilirlikleri zorlaştırmaktadır. 

Hem işlenebilirlik hem de yeterli mekanik özelliklere sahip ticari polimerik ürünlerde 

molekül ağırlığının 10
4
-10

6
 arasında olması istenir. 

 
Şekil 1.21: Polimerlerin özelliklerinin molekül ağırlığına bağımlılığı 

 
Şekil 1.21’de görüldüğü gibi, molekül ağırlığının artışı ile polimerik yapının 

özellikleri (çekme gerilimi, çarpma direnci, erime ve yumuşama sıcaklıkları vb) önce hızla 

artar, sonra değişmez olur. Buna karşılık erime viskozitesi önce yavaş, daha sonra hızlı bir 

artış gösterir. 

 

1.5.1. Ortalama Molekül Ağırlığı  
 

Polimerlerde ortalama molekül ağırlığından söz edilir. Polimerin molekül ağırlıklarını 

ölçmek için çeşitli fiziksel yöntemler geliştirilmiştir. Birkaç çeşit “ortalama molekül ağırlığı” 

tanımı vardır. Burada “sayıca ortalama molekül ağırlığı”                incelenecektir. 

                                     

 Sayıca ortalama molekül ağırlığı  

 

Donma noktası alçalması ( krisyoskopi ), kaynama noktası yükselmesi ( ebüliyoskopi ), 

osmotik basınç, buhar basıncı düşmesi gibi kolligatif özelliklerin ölçülmesine dayanan 

yöntemlerle elde edilir. 

  

   ; 

                         bir polimer örneğinde bulunan bütün moleküllerin toplam W ağırlığını, 

bütün moleküllerin sayısına bölmekle bulunur. 

 

 



 

 27 

Ni : i ile gösterilen belli boydaki moleküllerin sayısı. 

Mi : i ile gösterilen moleküllerin molekül ağırlığı. 

                     

Sayıca Ortalama Molekül Ağırlığı dışında, Ağırlıkça Ortalama Molekül Ağırlığı,  MW   

Ortalama molekül Ağırlığı, MZ ve Vizkozite Ortalama Molekül Ağırlığı, MV 

tanımları varıdır. Ayrıntılı bilgi modül sonunda verilen kaynaklardan 

sağlanabilir. 

 

1.5.2. Molekül Ağırlığı Dağılımının Bulunmasında Kullanılan Yöntemler 

 
Polimerlerde molekül ağırlığı dağılımının bulunması için, çöktürme, santrifüjlüme, 

ekstraksiyon, çözücü buharlaştırma gibi yöntemler kullanılır.  

 
Polimerlerin ortalama molekül ağırlıkları ve dağılımının bulunması için çeşitli 

yöntemler kullanılır. Bu yöntemler şunlardır: 

 
Kolligatif Özelliklerin Ölçülmesine Dayanan Yöntemler: 

 

 Uç Grup Analizi 

 Işık Saçılması Yöntemleri 

 Viskozite Yöntemleri 

 Büyüklükçe Ayırma Kromatografisi 

 

1.6. Polimerlerin Çözelti İçindeki Hareketleri ve Jel Hali 
 

Polimerler hem üretim ve hem de işlenme aşamasında değişik sıvılar ile etkileşirler. 

Çeşitli çözücülerin bulunduğu ortamlarda sentez edilirler. Polimerler sıvılarla temas edince 

gerçek çözünme veya jel oluşumu gözlenir. 

             
Polimerik yapının çözücü ile şişmiş haline “jel hali”denir. Polimerik jeller; çözücü ile 

etkileşmenin devam etmesi sonucunda çözelti haline geçerler. Gerçek çözünmede polimer 

molekülleri, teker teker ayrılmıştır ve polimer molekülleri; çözücü molekülleri tarafından 

sarılmıştır. Diğer bir ifade ile polimer molekülleri çözücü havuzunda yüzer durumdadır.  

 
Çözücü içinde yüzen bir polimer molekülü; gelişi güzel sarılmış bir yumak gibidir. 

Her bir yumak kendi başına bir polimer jeli olarak düşünülebilir, yumak içine hapsettiği 
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“bağlı çözücü” ile şişmiştir. Polimer zincirinde bazı kısımlar çözünmüş, bazı kısımlar ise 

çözünmemiştir. 

 
Çözücü içindeki polimer yumaklarının durumu; şişme kabiliyetlerine,  polimerin 

molekül ağırlığına ve çözücü türüne bağlıdır. 

 
Polimer ve çözücünün kimyasal yapılarındaki benzerlik iyi çözünme için çok 

önemlidir. Kısaca “benzer benzeri çözer” denebilir. Örneğin, polibütilen, poliizopren ve 

bunlar gibi polimerik hidrokarbonlar apolar yapıdadır. Bu polimerler hekzan ve heptan gibi 

alifatik veya benzen gibi aromatik çözücülerde iyi çözünür. Ancak aseton gibi polar ve 

özellikle kuvvetli hidrojen bağı yapan su gibi çözücülerde çözünmezler biraz şişerler. 

Polivinil klorür, polietilen oksit ve poliakrilonitril gibi hidrofilik veya polar polimerler ise, 

su, aseton ve bunun gibi hidrofilik ve polar çözülerde çözünür, apolar çözücülerde ise 

şişerler.  

 

1.7. Polimer Eriyiklerinin Akışı (Polimerik Eriyik Akış İndeksi) 
 

Polimerik ürünlerinin elde edilmesi için genellikle polimerler ısıtılır, şekillendirilir ve 

soğutulur. Katı polimerlerin şekillendirilmesi için akıcı hale gelmesi sağlanmalıdır. Erimiş 

haldeki polimer ise enjeksiyon, ekstrüzyon vb birçok teknikte basınç ile akıtılıp, 

şekillendirilir. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi polimer eriyiğinin akış özelliklerinin 

bilinmesi önemlidir. Sıvının bir kısmının, diğer kısmının akışına karşı gösterdiği dirence o 

sıvının viskozitesi denir ve bu direnç viskozimetre ile ölçülür. Polimer eriyiklerinin akışı ile 

ilgili verilerin elde edilmesi için genellikle iki grup viskozimetre kullanılır. 

Bunlar; 

 Dönmeli Viskozimetre 

 Kapiler Viskozimetre  

şeklinde incelenirler. 

 Dönmeli viskozimetrelerin en yaygın kullanılanları “koni-levha” ve “eşeksenli 

silindir” vizkozimetreler sekil 1-22’de tanıtılmıştır. 

 

 
Şekil 1.22: Dönmeli vizkozimetreler (a) koni-levha (b) eşeksenli silindir. 
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Kapiler viskozimetreleri ise örnek olarak verilen ram vizkometresi Şekil 1.23’de 

incelenmiştir. 

 
Şekil 1.23:  Ram Ekstrüder 

 

Yukarıdaki şekilde görülen ekstrüder silindirine polimer eriyiği konur. Ekstrüder 

silindiri sabit bir sıcaklıkta olup, piston yardımı ile eriyiğin sabit, hacimsel akış hızında 

akması sağlanır. Sabit akış hızında başlıkta basınç düşmesi ölçülerek akış verileri bulunur. 

 

Bu cihaz yardımı ile polimer eriyiğinin akışını karakterize edecek olan, kayma 

viskozitesi, çekme viskozitesi ve elastik bileşenle ilgili modüller hesaplanabilmektedir. Q = ( 

π.R
4
.ΔP ) / 8ηL 

 

Q : hacimsel akış hızı, R ve L : Kapiler başlığın sırası ile yarıçap ve uzunluğu;  ΔP : 

Başlıkta ölçülen basınç düşmesi, η : Kayma viskozitesi 

 

Bu cihazla yapılacak viskozite hesabında dikkat edilecek özelliklerden biri, kullanılan 

başlığın akış kanalının kesiti dairesel değilse, örneğin dikdörtgen kesitli başlık kullanılırsa 

hesabın buna göre yapılması gerekir. Dikkate alınacak diğer bir husus da, ekstrüder 

silindirinden kapiler başlığa girişte daralmanın sonucunda oluşacak basınç kaybıdır. Şekil 

1.23’te olduğu gibi uzunlukları farklı olan başlıklar alınıp basınç düşmeleri ölçülür ve 

grafiğe geçirilir. ΔP0 ; sıfır (çok kısa) başlık uzunluğuna karşı gelen basınç düşmesi grafikten 

bulunup, ilgili formüllerde yerine konularak, daralmadan dolayı doğan hatalar düzeltilmiş 

olur. 

 

Polimer eriyiği silindirden başlığa girdiği zaman elastik bileşen sebebiyle büzülür ve 

başlıktan sonra tekrar ilk boyutuna şişer. Polimer eriyiklerinde bu büzülme veya şişme, 

“Şişme oranı” ile tanımlanır. Şişme oranı, B, ekstrüdat çapının, kapiler başlık kanal çapına 

oranı olarak tanımlanır. Ölçülen şişme oranlarından kayma ve çekme gerinimleri ve 

modülleri hesaplanabilir. Bu amaçla değişik uzunluklardaki başlıklarda şişme oranları 

ölçülür. Sıfır uzunluğa karşı gelen şişme oranı, B0 şekil 1.24’te görüldüğü gibi grafikten 

bulunmaktadır. 
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Şekil 1.24: Ekstrüder Uzunluğu ile; (a) Basınç Düşmesinin, (b) Şişme Oranının Değişimi 
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Polimer Eriyik Akış İndeksi ( Melt Flow İndex ) 

 
Polimer eriyiklerin akışını tanımlayan bir başka yöntem de eriyik akış indeksidir. 

Pratikte çok yaygın kullanılmaktadır. Eriyik akış indeksi, akıcılığı tanımlayan bir indekstir 

ve viskoziteden bu anlamda ayrılır. Akış indeksi, ram ekstrüdere benzeyen, belli 

standartlarda hazırlanmış özel test cihazlarında tayin edilir. Şekil 1.25’de örnek olarak böyle 

bir cihaz görülmektedir. Ekstrüder silindirine yerleştirilen eriyik haldeki polimerin sabit 

sıcaklıkta ağırlık yolu ile akması sağlanır. 

 

Belirli bir sürede akan polimerin ağırlığı ise akış indeksini verir. Kısmen kristalli 

termoplastikleri alt gruplara ayırmada eriyik akış indeksi MFI, amorf termoplastiklerde ise K 

değeri karakteristik değerler olarak alınır.  

 

K değeri düşükse Mw değeri ( moleculer  weight = molekül ağırlığı) düşüktür, MFI 

değeri düşükse Mw değeri yüksektir. 

 
Şekil 1.25: Eriyik Akış İndeksi ( MFI ) Ölçüm cihazı 
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1.8. Polimerlerin Sentezi 
 

Polimer Sentezi, Carothers sınıflandırmasına göre; 

 Zincir (Katılma) polimerizasyonu 

 Kondenzasyon (Basamak) polimerizasyonu olmak üzere iki grupta 

incelenmektir. 

 

1.8.1. Zincir  (Katılma) Polimerizasyonu 
Bu polimerizasyon türünde monomerler doğrudan birbirlerine katılarak makromerler 

zincir yapısını oluşturur. Bu polimerizasyona örnek olarak doymamış bağlar içeren etilen, 

stiren, vinilklorür gibi monomerlerin polimerizasyonu verilebilir.  

 

Zincir polimerizasyonu; serbest radikaller, iyonlar veya koordinasyon kompleks 

sistemler üzerinden gerçekleşebilir. 

 

1.8.1.1.Radikal Polimerizasyon 
Radikal mekanizmaya göre yürüyen katılma polimerizasyonu üç basamakta 

gerçekleşir. 

 

 Başlama Basamağı 

Bu basamakta monomer molekülleri kimyasal veya fiziksel yolla aktifleştirilerek 

radikal haline dönüştürülür. Bu basamak başlangıç aktivitesinin oluşturulduğu bir basamak 

gibi düşünülebilir. Bu basamağın gerçekleştirilmesi için izlenen en yaygın yöntem sisteme 

dışarıdan başlatıcıların ilave edilmesidir. 

 

Bu amaçla inorganik veya organik peroksitler ve diazo bileşikleri veya redoks 

başlatıcıları kullanılır. 

 

Başlatıcılara örnek olarak benzoil peroksit verilebilir. Bu organik peroksit 60ºC-90º C 

sıcaklık aralığında aşağıdaki reaksiyona göre kolaylıkla parçalanarak radikal oluşur.         

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                     * 

 

 

Radikal polimerizasyonunda başlama basamağındaki reaksiyonlar bu şekilde 

gösterilebilir. 

 

                                                      * 

 

                                *                    * 

 

Burada I ve R* sırası ile başlatıcı ve radikali, M ve RM* sırası ile monomer ve 

radikali; ki ve kp ise hız sabitlerini göstermektedir. 
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Monomeri örneklendirirsek reaksiyon şu şekilde gerçekleşir. 

 

 

 

                                                           * 

 

 

 Çoğalma basamağı 

Başlama basamağında oluşan zincir radikali monomer moleküllerinin katılması 

ile büyür. Çoğalma reaksiyonunda yüzlerce, bazen binlerce monomer birimi zincire 

katılabilir. Zincirlerin büyümesi, 

 
 

Reaksiyon denklemleri ile gösterilebilir. Burada kp çoğalma reaksiyonunun hız 

sabitidir. 
 

 Sonlanma basamağı 

Büyümekte olan polimer zincirlerinin çoğalması bir noktada durur. Burada aktif uçlar 

pasifleşerek yapıyı kararlı hale getirirler ve polimerleşme tamamlanır. 

 Sonlanma basamağı iki türlü olabilir. 

 Birleşme ile sonlanma 

 

 

 

 

 

 

 İki radikalin birbirine katılmasıdır. 

 Orantısız sonlanma 
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Burada hidrojen transferi ile iki polimer molekülü oluşur. Bu moleküllerden birinde 

doymuş, ötekinde ise doymamış son gruplar vardır. Sonlanma reaksiyonları genel olarak; 

 

Mn* + Mm*             Mn + Mm 

 

Mn* + Mm*            Mn + Mm 

Denklemleri ile gösterilir. Burada ktc ve ktd, sırasıyla, birleşmeyle sonlanma ve 

orantısız sonlanma  reaksiyonlarının hız sabitleridir. 

Sonlanma basamağı  

Mn* + Mm* ölü polimer  

şeklinde gösterilebilir ve kt bu reaksiyonun hız sabitidir. 

Ölü polimer; terimi çoğalan radikalde büyümenin sona erdiğini belirtir. 

 

 Zincir Transferi 

Bir çok polimerizasyon reaksiyonunda elde edilen zincir uzunluklarının, birleşme ile 

yada orantısız sonlanmadan beklenen değerlerden daha küçük olduğu görülmüştür. Bunun 

nedeni, büyümekte olan bir zincir radikalinin aktifliğinin sistemde bulunan bir başka 

moleküle aktarılmasıdır. Zincir transferi denilen bu tip reaksiyonlar Flory tarafından 

saptanmıştır. Radikalin aktarıldığı molekül; monomer, başlatıcı, çözücü, polimer veya 

sistemde bulunan başka maddelerin molekülleri olabilir. 

Zincir transferi ile ilgili reaksiyon denklemleri aşağıda verilmiştir. 

 RMn*+ S                 RMn + S* 

 RMn*+ M                RMn + M* 

 RMn*+  I                RMn +  I* 

 RMn*+  P                RMn + P* 

 Bu denklemde S, M, I ve P çözücü, monomer, başlatıcı ve polimer moleküllerini 

gösterir. 

Polimerizasyon ortamına bazı maddelerin katılması ile polimerleşme yavaşlatılabilir 

hatta durdurulabilir.  
 

Böyle maddelere inhibitör denir. Özellikle monomerlerin saklanmasında önemli olan 

bu maddelere örnek olarak hidrokinon ve difenil amin verilebilir. 
 

Polimer üretimine başlamadan önce inhibitörlerin ortamdan uzaklaştırılması gerekir. 
 

1.8.1.2. İyonik ve Koordinasyon Kompleks Polimerizasyonu  
 

Zincir polimerizasyonu serbest radikaller üzerinden olduğu kadar iyonlar (anyonlar ve 

katyonlar) ve koordinasyon kompleks yapıcı ajanlar üzerinden de yürüyebilir. 
 

 İyonik polimerizasyon 
 

Bu tip polimerizasyon genellikle katalizörlerin ayrı bir fazda bulunduğu heterojen 

sistemleri içerir. Reaksiyonlar, radikal polimerizasyona göre daha hızlıdır.  
 

İyonik polimerizasyonda katalizörler su, alkol gibi polar çözücülerde değil, metil 

klorür gibi apolar çözücülerde aktivite gösterirler. İyonik polimerizasyon da serbest radikal 

polimerizasyon gibi başlama, üreme , sonlanma basamakları üzerinden yürür. 
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 Koordinasyon kompleks polimerizasyonu  
 

Bu polimerizasyon Ziegler ve Natta tarafından geliştirilmiştir. Bu polimerizasyonda; 

radikal ve iyonik polimerizasyon yöntemleri ile kolay üretilmeyen polimerik yapılar elde 

edilmektedir. 
 

Zincir (katılma) polimerizasyonuyla oluşan homopolimerlere aşağıdaki örnekler 

verilmiştir.  
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 Polimerizasyon derecesi (DP) 
Homopolimer molekülündeki monomer sayısı polimerizasyon derecesi (Degree of 

polimerzation)’ni  verir ve DP ile gösterilir.  Eğer DP bilinirse polimerin molekül ağırlığını 

(MW) hesaplamak mümkündür. 

 

Bu durumda MW = DP x Monomerlerin mol ağırlığı  

 

Formülü ile molekül ağırlığı hesaplanabilir. Örneğin PS monomerinin  mol ağırlığı 

104 gramdır. Polimerizasyon derecesi 1000 olan bir PS homopolimerinin molekül ağırlığı 

1000 x 104 = 104000 olarak hesaplanır.  

 

1.8.2. Kondenzasyon Polimerizasyonu 
 

Kondenzasyon polimerleri benzer veya farklı yapıdaki monomerlerin genellikle küçük 

bir molekül çıkararak reaksiyona girmesi ile elde edilirler. Burada en önemli koşul; “OH”, 

“COOH”, “NH2” vb gibi fonksiyonel gruplardan en az iki tane taşıyan monomerlerin 

esterleşme, amidleşme vb gibi reaksiyonlarla, genellikle H2O, NH3, CO3 vb gibi küçük 

moleküller çıkararak, kondenzasyon polimerlerini oluşturmalarıdır. 

 

Poliüretanların elde edildiği üretan oluşumu ve nylon 6’nın  elde edildiği kaprolaktam  

halka açılması oluşumunda küçük molekül çıkışı olmamasına karşın bu grup içinde 

değerlendirilirler. 

 

Aşağıda kondenzasyon polimerizasyonuna örnek olarak doğrusal poliester ve 

kaprolaktam halka açılması oluşumları verilmiştir.  
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1.9. Polimerlerin Temel Özellikleri 
 

1.9.1. Mekanik Özellikler 

 
Mekanik özellikler, yumuşaklaşmış – sarmal polimer zincirlerinin deformasyon 

kuvvetlerine karşı davranışlarının incelenmesidir. Polimerik bir malzemeden istenen 

özelliklerin başında kullanım alanına göre sağlamlığı ve mekanik özelliklerini koruyabilmesi 

gelmektedir. Mekanik özellikler; uzama, akma kopma gibi deformasyonları kapsamaktadır. 

Bu özellikler sıcaklık ve zamana bağlıdır. Mekanik özellikler, uygulanan testler ve elde 

edilen grafikler aşağıda açıklanmıştır: 

 
1.9.1.1. Çekme Gerilmesi – Uzama Özellikleri  

 
Polimerik bir malzemenin en önemli mekanik bilgileri onun ‘çekme gerilmesi- uzama’ 

eğrisi ile elde edilir. Bu işlem, malzemenin sabit hızla gerdirilmesi sırasında açığa çıkan 

kuvvetin sürekli olarak  ölçülmesi ile yapılır.  

 
Plastikler için genel gerilme-uzama eğrisi şekil 1.26’da görülmektedir. Bu eğri 

sayesinde ‘rijitlik’, ‘akma gerilmesi’, kopma gerilmesi ve ‘kopmadaki uzama’ vb 

konularında bilgi edinilir. Bu polietilen gibi bir plastik için karakteristiktir.  

 
Şekil 1.26: Tipik bir gerilme-uzama grafiği 

 
Şekil 1.27’de ise diğer polimerik maddeleri tanımlayan gerilme-uzama eğrileri 

görülmektedir. Çekme ölçümlerinden başka ‘kayma’, ‘eğilme’, ‘basma’ veya ‘burulma’ 

testleri de yapılabilir. Film şeklindeki malzemelerde eğilme testleri önemlidir. 
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Şekil 1.27: Polimerler için tipik gerilme-uzama grafikleri 

1.9.1.2. Yorulma 

 
Polimer malzemeler çeşitli makinelerde yük altında ve dişli, şaft vb. gibi birçok 

hareketli parçanın titreşiminin etkisinde kalırlar. Bu etkinin birikimi malzemenin 

deformasyonuna ve kopmasına sebep olur. Bu olaya yorulma denir. Uygulanan çeşitli 

yorulma testleri değişken çekme ve basma kuvveti ve çevrimsel eğme kuvvetidir. 

 
1.9.1.3. Çarpma Direnci 

 
Polimerik malzemelerin ani bir darbeye gösterdikleri çarpma direnci önemli bir 

mekanik özelliktir. Polimerik malzemelerde çarpma iki şekilde gerçekleşmektedir. 

 
 Gevrek kırılma 

 Gevrek olmayan kırılma (sünek kırılma) 

 
Çarpma enerjisini yapı içinde dağıtamayan, yani enerji absorblama yeteneği düşük 

olan polimerler (örneğin camsı geçiş sıcaklığının altındaki amorf polimerler) gevrek kırılma 

gösterir ve burada kırılmış yüzeyler düzgündür. PP ve YYPE gibi camsı geçiş sıcaklığı oda 

sıcaklığının çok altında olan polimerlerde çarpma enerjisi yapı içinde çok kolay dağılır, bu 

sebepten de fazla miktarda enerji absorblayabilirler. Kırılmış yüzeylerde önemli oranda 

deformasyon (uzama) gözlenmektedir. 

 
Şekil 1.28:  Çarpma ile gevrek ve gevrek olmayan (sünek) kırılmalar 
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Çarpma dayanımı testleri polimerin ani darbe karşısında yük etkisi ile gevrek 

kırılmalarını ölçmektedir. Çarpma testlerinde çoğunlukla levha halinde polimerik 

malzemeler kullanılmaktadır. Şekil 1.29’da görüldüğü gibi gevrek kırılmayı sağlamak üzere 

levhada bir çentik açılır. Sivri uçlu ve yükü değişken bir sarkaç belli yüksekliklerden 

bırakılarak ani darbeler yapılır ve kırılma için gereken yük (enerji) ölçülür. 

 
Şekil 1.29: Çarpma testi 

 
Çentik derinliği ve çentik ucu yarıçapı, çarpma direncini etkilemektedir. Şekil 130’da 

görüldüğü gibi yarıçap arttıkça çarpma direnci de bir çok polimer için artış gösterir. Çentik 

derinliğinin azalması ile çarpma direnci genellikle doğrusal olarak artar.  

 
Şekil 1.30: Çentik yarı çapının çarpma direncine etkisi 

 
Çarpma direncini etkileyen önemli bir faktör de sıcaklık olup deneysel çalışmalar 

çoğunlukla oda sıcaklığında gerçekleştirilir. Buna karşın polimerik malzemelerin çevre 

koşullarına göre değişik sıcaklıklarda çarpma etkisine uğrayabilecekleri de düşünülmesi 

gerektiğinden değişik sıcaklıklardaki çarpma dirençlerinin de bilinmesi gerekmektedir.  
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1.9.2. Elektriksel Özellikler 

 
1.9.2.1.Elektriksel İletkenlik 

 
Genel olarak yüksek molekül ağırlığına sahip bütün polimerler elektriksel olarak 

yalıtkan özellik gösterirler. Bu özellik sebebiyle elektrik ve elektronik  endüstrisinde 

kullanılırlar. 
 

Elektrik direncinde sıcaklık ve nem etkili bir faktördür ve bu direnç elektrik iletimine 

yardımcı olan katkı maddeleri ilavesi ile düşürülebilir. Polimerik malzemelerde statik 

elektrik yangın tehlikesine yol açtığından bu durum da iletkenliği düşürecek dolgu maddeleri 

ilavesi ile engellenebilir. Örneğin araba motorlarında kaplama amacı ile kullanılan silikon 

kauçuğuna yangın tehlikesini önlemek amacı ile karbon siyahı eklenir. 
 

 Dielektrik Bozunma Direnci  
Yalıtkan bir malzemenin bu özelliğini yitirdiği, bozunduğu voltaj değerini “Dielektrik 

Bozunma Direnci” ifade eder. Polimerik malzemelerin bozunma dirençleri genellikle 10
6
-10

7
 

volt/cm aralığındadır. PVC, PTFE, PS gibi polimerlerin dielektrik direnci yüksek olup çeşitli 

yalıtım malzemelerinin üretiminde kullanılırlar. 
 

 Dielektrik Sabiti ve Dielektrik Kayıp 
Polimerik malzemelerin özelliklerinden olan dielektrik sabiti alternatif elektrik 

alanında ölçülen bir değerdir. Polimerler için dielektrik sabitinin değeri 2-5 arasındadır. 
  

Polimerik malzemelere uygulanan alternatif elektrik enerjisi sonucunda alan frekansı 

sebebiyle elektrik enerjisinin bir kısmı ısı şekline dönüşür ve bu da “dielektrik kayıp” olarak 

tanımlanır. 
 

1.9.3. Isıl Özellikler 
 

1.9.3.1. Isıl İletkenlik  
 

Isıl iletkenlik, polimerlerin en önemli ısıl özelliklerindendir. Polimerlerin ısıl 

iletkenlikleri genellikle 2-8 cal/cm sn c aralığında değişmektedir. Bir polimerin ısıl 

iletkenliği düşük ise bu “ısıl yorulmaya” sebep olur. Bu durumun azaltılması için polimerik 

malzemelere katkı maddeleri ilave edilir. Bu katkılar; alüminyum; bakır gibi metal tozları 

olabildiği gibi çeşitli yapıdaki fiberlerde olabilir. Kristanilite ve yönlenme ısıl iletkenliği 

arttıran faktörlerdir. 
 

1.9.3.2. Isıl Genleşme 
 

Bir polimerin işlenmesi sırasında, ısıl genleşmesi veya karşıtı olarak büzülmesi 

istenmeyen bir durumdur. Bunu önlemek için polimerik yapıya inorganik dolgu maddeleri 

ilave edilir. örneğin PS’e % 60 civarında katılan Fiberglas, ısıl genleşme katsayısını yarıya 

kadar düşürebilir. 

 

Kristallik yüzdesi ve çapraz bağların artışı ısıl genleşme katsayısını azaltır. Ayrıca 

yönlenme yönünde katsayı azalırken, dik yönde artış gösterir. 
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1.9.3.3. Isıl Direnç 

 
Polimerik malzemelerin birçoğu, özellikle yüksek sıcaklıklarda hem mekanik 

dayanıklılıklarını hem de fiziksel görünüşlerini yitirirler. Isıl direnç; polimerin uzun süre 

özelliklerini yitirmeden kullanılabilecekleri sıcaklık olarak ifade edilebilir. Örneğin doğrusal 

vinil polimerleri, eterler, selülozik esterler 100 
o
C’nin üzerinde çok kullanılmazlar. Ancak 

bunun yanında nylonlar ve silikonlar gibi polimerik malzemeler yüksek ısıl direnç 

gösterirler. Polimerik malzemelerin ısıl dirençlerini arttırmak için, asbest gibi katkı 

maddeleri ilave edilir. 

 
1.9.3.4. Alevlenebilirlik  

 
Plastiklerin alevlenebilirlikleri, bilinen bir örneğin yanma hızı ile test edilir. Dışarıdan 

uygulanan alevin uzaklaştırılması ile malzemenin kendini söndürme eğilimi de, o malzemeyi 

tanıtıcı bir özelliktir. 

 

1.9.4. Optik Özellikler 

 
1.9.4.1. Geçirgenlik ve Yansıtma 

 
Şeffaf bir malzemenin en önemli özelliği geçirgenliğidir. Geçirgenlik malzemeden 

geçen ışığın şiddetinin, malzemeye gelen ışığın şiddetine oranıdır. Opak  yapıda bir madde 

ışığı geçirmeyip yansıttığından, onun da en önemli özelliği ‘yansıtma özelliğidir.’ Yansıtma 

özelliği ise yansıyan ve gelen ışınların şiddetlerinin birbirine oranıdır. Üzerine gelen ışığı 

kısmen yansıtıp, kısmen geçirene  ise “yarı şeffaf” madde denir. Geçirgenlik ve yansıtma 

‘Spektrofotometre’ ile ölçülür. 

 
1.9.4.1.  Renk 

Polimerik malzemelerin renginin cihazlarla ölçülmesinde sayılar ve bazı kıyaslama 

terimleri kullanılır. Örneğin; iki rengin benzer veya farklı olduğuna karar vermek gibi. 

Polimer teknolojisinde renk tayini önemli olmasına karşın sınırlı ölçüde yapılabilmektedir. 

Renk teknolojisinin ilkeleri, rengin ve renk farkının saptanması, renk kıyaslaması ve 

polimerik maddelerin renklendirilmesini kapsamaktadır. 

 
1.9.4.2. Parlaklık 

 
Parlaklık; parlak veya cilalı bir yüzeyin seçici yansıtmasıdır. Yüzey yansıtması bir 

aynanın ışığı yansıttığı yönde yada ona yakın bir yönde bir maksimumdadır. Işığın değişik 

açılarda gelme ve yansımasındaki fotoelektrik cihazlarla ölçülür.  

 
1.9.4.3. Pusluluk 

 
Şeffaf malzemeler için pusluluk, malzeme örneğinden gelen demetin yönünden 

saçılma yoluyla saptırılan ışığın %’sidir. Pusluluk malzeme örneğinin bulanık olduğunu 

belirten bir kavramdır ancak şeffaflığı etkilemez. 
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1.9.4.4. Şeffaflık 

 
Polimerik bir maddenin şeffaflığı, içinin veya arkasının görülmesine olanak veren hali 

olarak tanımlanır. Düşük şeffaflıktaki bir örnek pusluluk göstermez ancak içinde bulanık, 

düzensiz tanecikler bulunur. Şeffaflık, gelen ışık demetinden 0,1’den fazla sapma 

göstermeden geçen ışığın, gelen ışığa göre %’si olarak ölçülür. 

 

1.9.5. Kimyasal Özellikler 

 
Polimerik malzemelerin diğer malzemelere göre avantajları çevresel etkilere 

(atmosferik korozyon, nem vs) ve birçok kimyasal maddeye dayanıklı olmalarıdır. 

 
Polimer zinciri üzerindeki aktif grupların kimyasal çevre ile etkileşmesi sonucu oluşan 

kimyasal reaksiyonlar sonucu zincir kesilmesi ve buna bağlı olarak molekül ağırlığında 

düşme gözlenir. Örneğin zincir üzerindeki ester ve amidler kolay hidroliz olup, kimyasal 

bozunmaya sebep olurlar. Kimyasal bozunmalar, polimerin mekanik özelliklerindeki 

değişmeler ölçülerek izlenir. 

 
Çevresel etki olarak gerilim etki mekanizması, tam olarak açıklığa kavuşturulamamış 

bir etkidir. Bozunma ve bunun sonucunda malzemenin kırılması kimyasal çevrenin; cinsine, 

miktarına, sıcaklığa, polimerin yapısına, uygulanan gerilmeye vb. birçok faktöre bağlıdır. 

 
Polimerik malzeme yüzeyine uygulanan gerilme veya kimyasal çevre etkisi ile 

malzeme yüzeyinde çatlaklar oluşturabilir. Bu çatlak içine sızan kimyasallar burada 

bozunmayı başlatır. Polimerik ve kimyasal yapının heterojen özellikte olması bozunmayı 

başlatan bir etken olarak da düşünülebilir. Örneğin yarı kristal bölgelerdeki amorf 

bölümlerin plastikleştirici etkisi yada polimer zincirinde yer alan polar grupların etkisi 

gerilme altında bozunmaya sebep olan zayıf noktalar oluşturur.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda verilen işlem basamaklarına ve önerilere uygun olarak yüksek yoğunluklu 

polietilenin erime akış hızını belirleyiniz.  

 

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 
 Numune silindiri, orifis ve piston 

temizliğini kontrol ediniz. 

 

 Çalışma ortamınızı; kullanacağınız 

malzemelerinizi hazırlayınız 

 Laboratuar ile ilgili güvenlik önlemlerinizi 

alınız. 

 Cihazın sıcaklığının çalışma 

sıcaklığına uygunluğunu kontrol 

ediniz. 

 Cihazın sıcaklığını kontrol ederken çalışma 

sıcaklığına uygun olup olmadığına dikkat 

ediniz. 

 

 Cihazın silindirine yaklaşık 3-5 gr 

numune koyunuz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Numuneyi istenilen miktarda hassas olarak 

tartınız. 

 Tarttığınız numuneyi piston silindirine 

dikkatlice dökünüz. 

 

 

 Pistonu silindire yerleştiriniz,  üzerine 

uygun yük koyunuz. 

 Kronometreyi çalıştırınız.  Verilen süreyi aşmamaya çalışınız. 

 Kronometreyi kullanırken hassas olunuz. 

 
 6 dakikada akan numuneyi kesiniz.  

 Numunenin erime akış hızına bağlı 

olarak 15 sn ile 240 sn arasında en az 

iki deney numunesini kesiniz. 

 Kesilen numuneleri tartınız.   Kesilen numuneyi dikkatlice tartınız 

 Erime akış hızını hesaplayınız.   

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıda verilen sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz. 

 
1. Aktif monomerin diğer monomerlerle birleşerek önce ikili monomer sonra artan sayıda 

monomer oluşturması, aşağıdaki hangi basamakta gerçekleşir? 

A) Başlama 

B) Çoğalma 

C) Zincir 

D) Sonlama 

 
2. Tg’nin altında polimer zincirinin bütününü kapsayan hareketler durduğunda, aynı 

polimerde hangi özellik oluşmaz?   

A) Esnemez 

B) Sert 

C) Yumuşak 

D) Kırılgan 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi polimerin mekanik özelliklerinden değildir? 

A) Kopma 

B) Yorulma 

C) Çözünme 

D) Çizik 

 

4. Polimerin şekil değiştirmeye karşı gösterdiği dirence ne denir? 

A) Yorulma 

B) Esnek uzama 

C) Kopma uzaması 

D) Elastiklik modülü 

 

5. İki polimerin aralarında bir kimyasal bağ olmadan karışması aşağıdakilerden hangisini 

oluşturur? 

A) Sıvı kristal polimerler 

B) Poli alaşımlar 

C) Çapraz bağlı polimerler 

D) Eriyik 

 

6. Cam geçiş sıcaklığına kadar ısıtılan ve ısıtılmaya devam edilen polimer nasıl bir hal alır? 

A) Kauçuksu 

B) Eriyik 

C) Yumuşak 

D) Sıvı 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Düşük yoğunluklu polietilen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) HDPE 

B) PP 

C) LDPE 

D) PE 

 

8. Polimerik yapının çözücü ile şişmiş haline ne denir? 

A) Jel 

B) Lastik 

C) Eriyik 

D) Çözücü 

 

9. Plastik malzemeye gerilme sabit olarak uygulanırsa ne olur? 

A) Kuvvet artar 

B) Çekme artar 

C) Uzama artar 

D) Yük artar 

 

10. Tamamen elastik malzemede güçlü primer bağlar, bir yük altında gerdirilip bırakılırsa 

aşağıdakilerden hangisi oluşur? 

A) Elastikiyeti artar 

B) Uzar 

C) Eski haline geri döner 

D) Kırılganlaşır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı modül sonunda yer alan cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 

 

Ölçme sorularındaki yanlış cevaplarınızı tekrar ederek, araştırarak ya da 

öğretmeninizden yardım alarak tamamlayınız. 



 

 46 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME 

 
Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 

1 
Numune silindiri, orifis ve pistonun temizliğini kontrol ettiniz 

mi?  
  

2 Cihazın çalışma sıcaklığını kontrol ettiniz mi?   

3 Numuneyi hassas olarak tarttınız mı?   

4 Kronometreyi dikkatlice gözlediniz mi?   

5 Verilen zamana uymaya dikkat ettiniz mi?   

6 Deney numunelerini belirtilen süreler arasında kestiniz mi?   

7 Tartımı hassas yaptınız mı?   

8 Erime akış hızını ayarladınız mı?   

9 Uygulamayı belirtilen sürede (1 saat) tamamladınız mı?   

 

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “Hayır” seçeneğini işaretlediğiniz işlemleri 

tekrar ediniz. Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

Granül haldeki polimeri test için hazırlayarak, polimerlerin fiziksel özelliklerinin 

analizini gerçekleştirebileceksiniz. 

 

 
 

Çevrenizde bulunan plastik işleme fabrikalarını ziyaret ederek yapılan testleri 

araştırınız. 

 

2. POLİMERLERİN FİZİKSEL 

ÖZELLİKLERİNİN ANALİZİ 
 

2.1. Polimerizasyon Prosesleri 
 

Polimerizasyon reaksiyonları dışarıya ısıveren  (ekzotermik) reaksiyonlar olup açığa 

çıkan ısı önemli problemlerin oluşmasına sebep olmaktadır. Özellikle katılma 

polimerizasyonunda yüksek molekül ağırlığına hızlı olarak ulaşılması ortam viskozitesini 

artırıp sıcaklık kontrolünü güçleştirir. Bu sebeple endüstride uygulanan polimerlerin 

özelliklerine göre polimerizasyon prosesleri seçilmelidir. Örneğin kondenzasyon 

polimerizasyonları genellikle yığın veya çözelti prosesleri ile gerçekleştirilir. Bazı 

polimerizasyonlar aşağıda açıklanacak birkaç yöntemin karışımıda olabilir. 

 

2.1.1. Yığın (Kütle) Polimerizasyonu  

 
Kütle polimerizasyonunda monomerler ısı veya başlatıcılar yardımı ile 

polimerleştirilir. Reaksiyon sonucu yüksek ısı açığa çıktığından ısının uzaklaştırılması 

zordur. Ortamda başka kimyasallar bulunmadığı için elde edilen polimer saftır. Ancak ısı 

kontrol altında tutulamazsa polimerin özelliği bozulur. Diğer proseslere göre daha ucuz 

makine ve teçhizat gerektirdiğinden basit ve ekonomik bir prosestir. Kütle polimerizasyonu 

kesikli veya sürekli düzende yürütülebilir. Kesikli kütle polimerizasyonu ile fenol-

formaldehit ve polimetilmetakrilat (PMMA) üretimleri gerçekleştirilir. Şekil 2.1’de 

plexiglass olarak bilinen PMMA levhaların kesikli kütle proses şeması görünmektedir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 2.1: PMMA levhaların üretiminde kesikli kütle proses şeması 

 
Kesikli kütle polimerizasyonunda kirlenme azdır. Cihazlar basit ve ucuzdur. Sürekli 

kütle polimerizasyonu PS üretiminde kullanılan bir prosestir. Şekil 2.2’de sürekli kütle 

polimerizasyonu ile PS üretimi görülmektedir. 

 

 
Şekil 2.2: Sürekli kütle polimerizasyonu ile PS üretimi 

 
Sürekli kütle polimerizasyonunda, kesikli düzene göre sıcaklık kontrolü daha kolaydır 

ve molekül ağırlığı dağılımı dar ürünler üretilir. Ancak kullanılan cihazlar daha karmaşık ve 

pahalıdır. 
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        Şekil 2.3:   Homojen fazlı                                    Şekil 2.4: Heterojen fazlı çözelti  

çözelti prosesi ile LDPE üretimi                                   prosesi ile HDPE  üretimi  
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2.1.2. Çözelti Polimerzasyonu 

 
Bu polimerizasyon türü kütle polimerizasyonunda ortaya çıkan sıcaklık kontrolü 

problemini ortadan kaldıran bir yaklaşımdır. Ayrıca çapraz bağlanma ve jelleşmede 

önlenebilmelidir. Polimerizasyon uygun bir çözücü veya seyreltici bir faz içinde 

gerçekleştirilir. Homojen ve heterojen fazlı çözelti prosesleri vardır. Şekil 2.3 ve 2.4’te bu 

proseslerle üretilen AYPE ve YYPE üretimleri görünmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bu prosesin dezavantajı çözücünün varlığı sebebiyle hem polimerizasyon hızının 

yavaşlaması hem de çözücüye olan  zincir transfer reaksiyonu sonucu molekül ağırlığında 

önemli oranda düşme gözlenmesidir. Ayrıca çözücünün ürünlerden ayrılması, işlemleri ve 

yatırım maliyetini de arttırmaktadır. 

 

2.1.3. Süspansiyon Polimerizasyonu  

 
Polimerizasyon; monomerin; monomerle karışmayan bir sıvı içinde dağıtılıp asılı 

tutulması sırasında gerçekleşir. 

 

Sıvı olarak genellikle su kullanılır. 

 
Karıştırma etkisiyle damlacıklar halinde dağıtılan monomerin birbirine birleşmemesi 

için süspansiyon yapıcı kimyasallar kullanılır. Süspansiyon yapıcı; karıştırma yardımıyla 

damlacıkların, monomerleri sararak aynı şekillerinde kalmasını sağlamak amacıyla 

kullanılır. 
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Polimerizasyon bu damlacıkların içinde sıcaklık ve başlatıcılar yardımı ile 

gerçekleştirilir. Başlatıcılar sayesinde her damla içerisinde polimerleşme başlar. 
 

Monomerinde çözünen polimerler meydana gelirken (örn: PS) polimerleşmeyle, 

damlacıklarda kıvam artışı (viskozlaşma) meydana gelir ve belirli bir kritik yapışma 

seviyesinden sonra sert polimer tanelerine dönüşür. 
 

Monomerinde çözünmeyen polimerler meydana gelirken (örn:PVC) polimer oluştuğu 

gibi çöküp, polimer tanecikleri haline dönüşür. Polimerizasyon sonunda elde edilen toz 

polimer, suda süzülerek ayrılır ve kurutulur. Toz halinde veya katkı maddeleri katılarak 

granül halinde paketlenir. Kütle prosesine göre bu prosesin avantajı düşük ortam viskozitesi 

ve iyi karıştırma sebebiyle sıcaklık kontrolünün mükemmel olmasıdır. 
 

Ayrıca dağıtma ortamı olarak kullanılan su, ucuz ve suyun yanma, patlama ve 

toksisite gibi yan etkileri de yoktur. Kütle polimerizasyonuna göre dezavantajları ise 

sürekli karıştırma gerektirmesi, süzme, yıkama, kurutma gibi yan üniteler içermesi ve 

katkı maddeleri sebebiyle ürünün kirlenme riskidir. 
 

2.1.4. Emülsiyon Polimerizasyonu 
 

Emülsiyon yapıcılar yardımı ile su içinde çok ince dağıtılmış monomerlerin 

polimerleştirilmesi yöntemidir. Endüstriyel boyuttaki üretim 1940’lı yıllarda SBR üretimi ile 

önem kazanmıştır. 
 

Emülsiyon yapıcılar bir ucu suda bir ucu monomerde çözünebilen kimyasallardır. 

Suda emülsiyon yapıcı çözünür ve suyu seven kısımlar içe dönük olarak yan yana dizilerek 

top haline gelirler. Bu toplara misel adı verilir (Şekil 2.5). 

Şekil 2.5: Emülsiyon polimerizasyonunda misel oluşumu 

 

Misel çapı, emülsiyon yapıcıya bağlı olarak dğişir. Monomer bu ortama katıldığında, 

suyun içerisinde damlalar şeklinde dağılır ve misellerin içine çözünerek girer. 

 

Polimerizasyon suda çözünen başlatıcılar ve misel içindeki monomer üzerinden 

hareket eder. Serbest hareket eden monomer damlaları, miselin içine girerek polimerleşmeyi 

gerçekleştirir.  

 

Polimerizasyon sonunda oluşan polimer taneleri çok ince zerreler halindedir. 

Emülsiyon şeklindeki polimerli suya, lateks denir. 
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Lateks içindeki polimer özel yöntemlerle kurutularak (püskürtmeli kurutma) veya 

çöktürülerek elde edilir. Örneğin PVC, PS Lateksleri bir püskürtücü uçtan sıcak hava 

gönderilerek toz polimer elde edilir. Toz polimer çapları, kurutma şartları ile istenilen 

şekillerde ayarlanabilir. 
 

Diğer proseslere göre; sıcaklığın düşük olması sebebi ile reaksiyonun kolay kontrol 

edilmesi, üretimin kolaylığı, su ile çalışmanın ucuz ve sağlıklı olması, daha yüksek molekül 

ağırlığına çıkılabilmesi gibi avantajları yanında diğer proseslere daha fazla katkı maddesi 

kullanılması ve kirlenmenin fazla olması gibi dezavantajları da vardır.  

 

2.1.5. Çökelti Polimerizasyonu 
 

Blok veya çözelti polimerizasyonunda bir polimerin kendi monomerinde yada 

herhangi bir monomer-çözücü karışımında çözünmediğini düşünelim. Bu durumda polimer 

oluşmakta iken çöker. Bu tür polimerizasyona çökelti polimerizasyonu denir. Stirenin alkollü 

çözücülerde, Metilmetakrilat’ın suda, Vinilklorür ve Viniliden Klorür’ün kendi 

monomerlerindeki (blok) polimerizasyonlarında bu tür çökelti polimerizasyonu oluşur. 
 

 2.1.6. Gaz-Fazı Polimerizasyonu 
 

Birçok monomer normal atmosfer şartlarında gaz halindedir. Gaz halindeki 

monomerler ışık yardımıyla ya da gaz ortamında başlatıcılar yardımı ile 

polimerleştirilebilirler. Gaz fazında polimerleşme başlar başlamaz, polimer taneleri katı 

zerreler halinde çökerler. Polimerizasyonun ilerlemesi ve sonlanması bu katı taneler üzerinde 

olur. Polietilen ve polipropilen polimerleri gaz fazı polimerizasyonu ile üretilmektedir. 

Etilenin yüksek basınç polimerizasyonu ile üretiminde uzun süredir izlenen bir prosestir. 

Ancak doğrusal polietilen sentezinde geliştirilen düşük basınç  (1–150 atm) prosesi daha 

büyük önem kazanmıştır. Etilenin düşük basınç polimerizasyonunda çözelti polimerizasyonu 

yönteminden yararlanılır.  

  
Şekil 2.6: Polietilenin sürekli üretiminde akış şeması 
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2.1.7. Katı Hal Polimerizasyonu 
 

Katı haldeki polimerizasyon reaksiyonları genellikle iyonlaştırıcı ışınlarla başlatılır. 

Işınlandırma kaynağı olarak x-ışınları, gama-ışınları, hızlandırılmış elektronlar, çekirdek 

reaktörü ışınlar kullanılabilir. Katı-halde başlatılan polimerizasyon reaksiyonları serbest 

radikal ya da iyonik bir mekanizma izleyebilir.  

 

Katı-halde en ayrıntılı incelenen polimerizasyonlar akrilamit ve akrilik asidi tuzları ile 

yapılmıştır.  

 

2.2. Polimerlerin İşlenmesi 
 

Polimerlerin, granül veya toz hale getirildikten sonra istenilen özellikteki ürün haline 

dönüşebilmesi için kullanılan çok çeşitli işleme teknikleri bulunmaktadır. Ayrıca polimerlere 

işleme sırasında bazı katkı maddeleri de ilave edilebilmektedir. Polimerlerin genel işleme 

yöntemleri aşağıdaki gibidir. 
 

 Enjeksiyon yöntemi ile işleme 

 Ekstrüzyon yöntemi ile işleme 

 Vakumlama yöntemi ile işleme 

 Döner (Rotasyonel) kalıplama 

 Şişirme yöntemi ile işleme 

 Termoset plastik pres ve kalıplarında işleme 
 

Plastiklerin işlenmesi ve plastiklere katılan katkı maddeleri ile daha geniş bilgi ve 

uygulamaları plastik teknolojisi alanının diğer modüllerinde bulabilirsiniz. 

 

2.3. Polimerlerin Endüstride Kullanımı 
 

Günümüzde polimerik malzemeler çok geniş kullanım alanına sahiptirler. Elektriksel 

özelliklerden optik özelliklere kadar pek çok özellikten çeşitli polimerlerin üretiminde 

yararlanılmaktadır. Polimer endüstrisi günümüzde o kadar büyük gelişme göstermiştir ki, “ 

sentetik organlar” gibi insan hayatı için önemli biyokimyasal malzemeler bile polimerlerden 

üretilmektedir. 

 

2.3.1. Fiberler, Elastomerler, Plastikler 
 

Polimerik maddelerin en önemli özelliklerinin başında “Mekanik özellikleri” gelir. Bu 

özellikler bir polimerin plastik, fiber ya da elastomer olduğunu “gerilme-uzama” eğrileri ile 

belirlenir (Şekil 2.7).   
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Şekil 2.7: Sert  plastik, fiber, yumuşak plastik ve elastomerin gerilme- uzama eğrileri 

 

Sert plastiklerin en önemli özellikleri biçim değiştirmek istememeleridir. Örneğin PS, 

ana zincire bağlı büyük yan gruplar sebebiyle sert bir plastiktir. Tg değeride yüksek olup 

100°C’dir 

 

Sertlik açısından ikinci sırada fiberler ( lifler) vardır. Fiber, boyu çapının en az 100 

katı olan düzgün yapıda tek bir iplikçiktir. İplikçikler bir araya gelerek, tekstil endüstrisinde 

kullanılan iplikleri oluşturur. Bir polimerin fiber sınıfında incelenebilmesi için yüksek 

kristallik derecesine sahip olması gerekir. Bu da polimer zincirleri arasında çekim kuvvetleri 

fazlaca olan polar gruplu moleküllerle mümkündür. Örneğin nylon 66 (polihekzametilen 

adipat) sentetik bir liftir. Zincirdeki amid grupları hidrojen bağları yaparak kuvvetli 

çekimlerin oluşmasına sebep olur. Erime noktası 265°C ve camsı geçiş sıcaklığı (Tg) 53°C 

olan Nylon 66 dokuma endüstrisi için uygun bir polimerdir. Tg değerinin yüksek olması 

liflerin gerilmesini ve ütülenmeyi zorlaştırır, çok düşük Tg değeri ise kumaşın buruşuk 

olmasına sebep olur. 

 

Elastomerler ise camsı geçiş sıcaklığı (Tg) düşük ve tümü ile amorf yapıda 

polimerlerdir. Moleküller arası çekim kuvvetleri küçük olan bu yapılarda az miktarda çapraz 

ağ esnekliğin tersinir olmasına sebep olmaktadır. Örneğin, doğal kauçuk; camsı geçiş 

sıcaklığı – 73°C olan, amorf yapıda, çapraz bağ yapabilen bir elastomerdir. 

 

Yumuşak plastikler ise  sıralamada elastomerler ile fiberler arasında yer alır. Yumuşak 

plastiklere örnek olarak polietilen ve polipropilen verilebilir. Yumuşak plastiklerin kristallik 

oranı orta ve yüksek değerler arasında değişmektedir. Yumuşak plastikleri elastomerlerden 

ayıran en önemli özellik, kopma uzamasının tersinir olmamasıdır; yani gerilme 

kaldırıldığında esnek olmayan bu polimer başlangıç durumuna dönmemektedir.  

Kelime anlamı olarak kolay kalıplanabilen, kolay şekil alabilen anlamına gelen plastik, 

formülle; 

 

PLASTİK = POLİMER + KATKI MADDELERİ 

Şeklinde gösterilir. 
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Kimyasal yapılarına göre  

 Termoplastikler 

 Termosetler 
Olarak  gruplandırılan plastikler mekaniksel özelliklerine göre; 

 Rijid plastikler 

 Yarı rijid plastiker  

 Rijid olmayan plastikler 

 

Şeklinde gruplandırılırlar. 

Bazı yarı rijid ve rijid olmayan plastikler elastomer olarak da adlandırılırlar. 

 

2.4. Plastiklerin Genel Özellikleri 
 

 Plastikler hafiftir. 

 İşlenmesi kolaydır. İşlenme sıcaklıkları, oda sıcaklığında 250ºC ‘ye kadar, özel 

durumlarda 400ºC’ye kadar yükselen aralıktadır. 

 Düşük sıcaklıkta işlenmesi katkı maddeleri katılmasını kolaylaştırır. Bu katkılar 

sayesinde aşınmaya, ışığa, darbeye dayanıklı plastikler üretilir. 

 Plastikler düşük geçirgenliğe sahiptir. Örneğin elektrik kablosu olarak 

kullanılır. Elektrik akımına soğuğa ve sıcağa karşı izoledirler. Isı geçirgenlik 

yetenekleri metallerden bin defa daha azdır.  

 Birçok kimyasal maddeye karşı direnç gösterir. Bazı plastikler asitlere, bazlara 

ve tuz eriyiklerine karşı çok dirençlidir. Ancak benzin ve alkol gibi organik 

çözücülerde çözünebilirler. 

 Bazı plastiklerden deniz suyundan tuz alma (membran) yönteminden 

yararlanılır. 

 Bazı plastikler çeşitli yöntemlerle geri kazandırılırlar. 

 Bazı plastikler esnektir. Bu imalatta kolaylık sağlar. Cam gibi kırılgan 

olmadıklarından daha iyi darbe direnci gösterir. Polimerik gözlük camları bu 

gruptaki plastiklere örnek olarak verilebilir. 

 

Yaygın olarak kullanılan bazı plastiklerin tanınması ve yakma testi aşağıda 

görülmektedir. 
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2.5. Polimerlere Uygulanan Laboratuar Testleri 
 

Polimerlere genel olarak uygulanan analiz ve test metotları şekil 2-8’de bir çizelge 

halinde verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 2-8: Polimerlere genel olarak uygulanan analiz ve test metotları 

 
 Bazı termoplastikler için uygulanan laboratuar testleri aşağıda gösterilmiştir. Bu 

testlerle ilgili ayrıntılı bilgi modül sonundaki kaynaklardan alınabilir.  
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2.5.1. AYPE ve PP Testleri 

 
Bazı termoplastikler için uygulanan laboratuar testleri aşağıda gösterilmiştir. Bu 

testlerle ilgili ayrıntılı bilgi modül sonundaki kaynaklardan alınabilir. AYPE ve PP 

laboratuar testleri  

 Erime akış indisi tayini 

 Yoğunluk tayini 

 Erime noktası tayininde DSC kullanımı  

 Filmlere kargı düşürme 

 Plastiklerde FTIR kullanımı 

 Polipropilende ısı stabilizesi  

 

2.5.2. YYPE ve PVC Testleri 
 

 Lazer tane boyut analizi  

 Preste plaka hazırlama 

 Gerilme dayanımı 

 Çevresel baskıyla kırılma dayanımı 

 İzod darbe dayanımı 

 Bükülme (eğilme) dayanımı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen işlem basamaklarına ve önerilere uygun olarak alçak yoğunluklu 

polietilen test numunesini hazırlayarak çekme dayanımını ölçünüz.  

 

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 
 200x200 mm’lik plakanın üstüne 

polyester filmi tespit ediniz. 

 Çalışma ortamınızı, kullanacağınız 

malzemelerinizi hazırlayınız 

 Laboratuvar ile igili güvenlik 

önlemlerinizi alınız. 

  

 2 mm kalınlığında ortası delik plakayı 1. 

basamaktaki polyester filmli plakanın 

üzerine koyunuz. 

 Polimerin yayılmasına özen gösteriniz.  

 Numuneyi dikkatlice tartınız. 

 48 gr numune polimerin delik plakanın 

ortasına yayılmasını sağlayınız. 

 Üzerine polyester film ve 200x200 

mm’lik plakayı koyunuz. 

 Preste 190 derecede 6 dakika basınçsız 

ısıtma yapınız. 

 Sıcaklık kontrolü ve zamana dikkat 

ediniz. 

 Basınçsız ısıtmadan sonra 4 dk 50 

kg/cm2 civarında basınç uygulayınız. 

 

 27 derece 5 dk 150 kg/ cm2 kuvvetle 

bekletiniz. 

 Bekletme süresine özen gösteriniz. 

 Metal plakalar arasından çıkarttığınız 

numuneyi şartlanması için laboratuvar 

ortamında bekletiniz. 

 

 2 mm kalınlığında hazırlanmış ve 48 saat 

şartlandırılmış şekli ve boyutları verilen 

numuneleri çıkartınız. 

 Çalışma ortamınızı kullanacağınız 

malzemelerinizi hazırlayınız 

 Laboratuar ile ilgili güvenlik 

önlemlerinizi alınız. 

 Numuneleri hazırlarken istenilen süre ve 

boyutta olmasına dikkat ediniz. 

 Plakanın orta bölümünde verilen kalınlık 

ve genişlik ölçüldükten sonra 2,5 mm. 

mesafe işaretlenerek numuneyi çeneler 

arasına yerleştiriniz. 

 

 Numuneyi çeneler arasına dikkatlice 

yerleştiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Ekstansiyometreyi işaretli bölüme 

tutturunuz. 

 

 
 Uygulanacak kuvvete dikkat ediniz.  

 

 Grafiği dikkatlice çiziniz. 

 Daha önceden hazırlanmış test metodu 

seçilerek (5 KN luk Load Cell ve 50 

mm/dk çekme hızı kullanılır.) deneyi 

başlatınız. 

 Deney sonucunda elde edilen grafikten 

akma ve çekme dayanımı ile % uzama 

sonuçlarını cihazdan hesaplayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıda verilen sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz 

 

1. Yüksek yoğunluklu polietilen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) LDPP 

B) HDPE 

C) HDPP 

D) LDPE 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi polimerizasyon prosesi değildir? 

A) Süspansiyon 

B) Katı hal 

C) Çökelti 

D) Solvent 

 

3. Polietilen üretimi hangi polimerizasyon yöntemiyle yapılır? 

A) Gaz 

B) Karışık 

C) Süspansiyon 

D) Çözelti 

 

4. Bir polimer zincirinde genellikle bulunan ana element aşağıdakilerden  hangisidir? 

A) Azot 

B) Karbon 

C) Oksijen  

D) Klor 

 

5. H2O hangi polimerizasyonda açığa çıkar? 

A) Kondensasyon 

B) Süspansiyon 

C) Kütle 

D) Emülsiyon 

 

6. Kristalli olmayan polimerlere ne ad verilir? 

A) Kristalin 

B) Amorf 

C) Polimerizasyon 

D) Kondensasyon 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi plastik işleme makinelerinden değildir? 

A) Kompresör 

B) Enjeksiyon 

C) Vakum 

D) Şişirme 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. Aşağıdakilerden hangisi plastiklerin özelliklerinden değildir? 

A) Hafiftirler 

B) Suda çözünürler 

C) Düşük elektrik geçirgenliğine sahiptirler 

D) Birçok kimyasal maddeye dirençlidirler 

 

9. Camsı geçiş sıcaklığı (Tg), düşük ve tümü ile amorf yapıda olan polimerlere ne isim 

verilir? 

A) Elastomer 

B) Polipropilen 

C) Nylon 

D) Amorf 

 

10. Akrilonitril – bütadien – stiren terpolimerinin kısa adı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ABT 

B) ABS 

C) AAB 

D) ASB 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı modül sonunda yer alan cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 

 
Ölçme sorularındaki yanlış cevaplarınızı tekrar ederek, araştırarak ya da 

öğretmeninizden yardım alarak tamamlayınız. 
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME 

 

 
Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 
1 Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2 Gereken güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

3 
Polyester filmden faydalanarak AYPE test plakasını 

hazırladınız mı? 

  

4 
Plakaları istenilen dereceye kadar ısıtmaya tabi tuttunuz 

mu? 

  

5 Plakaya uygun değerlere göre basınç uyguladınız mı?   

6 Plakayı 48 saat şartlandırdınız mı?   

7 Plakayı ekstansiyometreye uygun biçimde tespit ettiniz mi?   

8 Gerilme işlemini uygun biçimde yaptınız mı?   

9 Uygulamayı belirtilen sürede  (2 saat) bitirdiniz mi?   

 

 

 
Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “Hayır” seçeneğini işaretlediğiniz işlemleri 

tekrar ediniz. Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Polipropilen test numunesi hazırlayarak polipropilenin eriyik akış indisini ve çekme 

dayanımını ölçünüz. 

 

Modülde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 
1 Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2 Gereken güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

3 
Numune silindiri, orifis ve piston temizliğini kontrol ettiniz 

mi?  
  

4 Cihazın çalışma sıcaklığını kontrol ettiniz mi?   

5 Kronometreyi dikkatlice gözlediniz mi?   

6 Deney numunelerini belirtilen süreler arasında kestiniz mi?   

7 Tartımı hassas yaptınız mı?   

8 Erime akış hızını ayarladınız mı?   

9 
Polyester filmden faydalanarak PP test plakasını 

hazırladınız mı? 
  

10 
Plakaları istenilen dereceye kadar ısıtmaya tabi tuttunuz 

mu? 
  

11 Plakaya uygun değerlere göre basınç uyguladınız mı?   

12 Plakayı 48 saat şartlandırdınız mı?   

13 Plakayı ekstansiyometreye uygun biçimde tespit ettiniz mi?   

14 Gerilme işlemini uygun biçimde yaptınız mı?   

15 Uygulamayı belirtilen sürede  (3 saat) bitirdiniz mi?   

 
Modül değerlendirmeniz sonucunda “Hayır” seçeneğini işaretlediğiniz işlemleri tekrar 

ediniz. Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

 64 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 C 

4 D 

5 B 

6 A 

7 C 

8 A 

9 C 

10 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 A 

4 B 

5 A 

6 B 

7 A 

8 B 

9 A 

10 B 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Modül ile ilgili eksiklikleriniz var ise ilgili faaliyetlere geri dönerek bu eksikliklerinizi 

tamamlayınız. 

 
Modülü başarı ile tamamladıysanız öğretmeninize danışarak bir sonraki modüle 

geçebilirsiniz. 

 
Polimerlerin fiziksel özellikleri 2 modülü ile kazandığınız yeterliği bundan sonraki 

modüllerde de sık sık kullanacağınızı unutmayınız. Bu konular birçok kez karşınıza 

çıkacaktır. Bunun farkında olarak bu modülde kazandığınız yeterliği geliştirmek ve güncel 

gelişmeleri takip etmek, alanınızda kalifiye eleman olmanızı sağlayacaktır. 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖNEMLİ POLİMERLERİN KISALTILMIŞ ADLARI 

 

AAS : Metakrilat-akrilik-stiren 

ABS : Akrilonitril-butadien-stiren terpolimeri 

ACM : Akrilik asit esterleri (Kauçuk) 

ACS : Akrilonitril-klorlanmış polietilen-stiren terpolimeri 

ADC : Allil diglikol karbonat 

AES : Akrilonitril-etilen-propilen-stiren 

AMMA : Akrilonitril-metilmetakrilat 

APP : Ataktik polipropilen 

ASA : Akrilonitril-stiren-akrilik ester 

AXS : Akrilonitril-stiren terpolimeri 

BR : Cis-1, 4-polibutadien kauçuğu 

BS : Butadien-stiren kauçuğu 

CA : Selüloz asetat 

CAB : Selüloz asetat-butirat 

CAP : Selüloz asetat propiyonat 

CF : Kresol formaldehit 

CHR : Epiklorhidrin kauçuğu 

CMC : Karboksimetil selüloz 

CN : Selüloz nitrat 

CP : Selüloz propiyonat 

CPE : Klorlanmış polietilen 

CPVC : Klorlanmış polivinilklorür 
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DAP : Diallilftalat 

EC : Etil selüloz 

ECB : Etilen-bitumen kopolimeri 

ECTFE : Etilen klorotrifloroetilen kopolimeri 

EEA : Etilen-etilakrilat 

EMA : Etilen-metakrilik asit kopolimeri 

EP : Epoksi, epoksit 

EPDM : Etilen-propilen-dien terpolimeri 

EPM :Etilen-propilen kopolimeri 

EPS : Polistiren (köpük) 

ETFE : Etilen-tetrafloroetilen kopolimeri 

EVA : Etilen-vinilasetat kopolimeri 

FEP : Perfloro etilen-propilen 

FF : Furan formaldehit 

HDPE : Yüksek yoğunluk polietileni 

IPDI : İzopren diizosiyanat 

IR : Cis-1, 4-poliizopren kauçuğu 

LDPE : Alçak yoğunluklu polietilen 

LLDPE : Doğrusal düşük yoğunluklu polietilen 

MBS : Metilmetakrilat-butadien-stiren 

MC : Metil selüloz 

MDI : Difenilmetan diizosiyanat 

MF : Melamin formaldehit reçinesi 
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MMA : Metilmetakrilat 

MPF : Metamine-fenol-formaldehit 

NBR : Akrilonitril-butadien kauçuğu (nitril kauçuğu) 

nR : Doğal Kauçuk 

PA : Poliamid (nylon) 

PAA : Poliakrilik asit 

PAI : Poli-amidimid 

PAK : Poliesteralkid 

PAN : Poliakrilonitril 

PB : Poli butadien 

PBA : Polibutilakrilat 

PBAN : Polibutadien-akrilonitril 

PBS : Polibutadien-stiren 

PBTP : Polibutilen tereftalat 

PC : Polikarbonat 

PCD : Polikarbodiimid 

PCTFE : Polimonoklorotrifloroetilen 

PDAP : Polidiallilftalat 

PE : Polietilen 

PEA : Polietilakrilat 

PEC : Klorlanmış polietilen 

PEEK : Poliarileterketon 

PEG : Polietilen glikol 
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PEI : Polieterimid 

PEO : Polietilenoksit 

PEPA : Polieterblok amidleri 

PEP : Polietilen-propilen 

PES : Polietersülfon 

PET : Polietilenteraftalat 

PETG : Polietilenteraftalat, glikol komonomeri 

PF : Fenol formaldehit reçinesi 

PFA : Perfloro alkoksialkalin 

PFEP : Politetrafloroetilen-perfloro propilen 

PFF : Poli fenol-furfural 

PI : Poliimid 

PIB : Poliizobutilen 

PIBI : Butil kauçuğu 

PIR : Poliizosiyanat köpüğü 

PMCA : Polimetil α-kloroakrilat 

PMI : Polimetakriloimid 

PMMA : Polimetil metakrilat 

PMP : Poli-4-metilpenten-1 

POA : Polioktilakrilat 

POM : Polioksimetilen, poliasetal 

PP : Polipropilen 

PPG : Polipropilen glikol 
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PPC : Klorlanmış polipropilen 

PPMS : Poliparametilstiren 

PPO (S) : Polifenilenoksit (stiren) 

PPOX : Polipropilenoksit 

PU : Poliüretan 

PVAC : Polivinilasetat 

PVAL : Polivinilalkol 

PVB : Polivinilbutiral 

PVC : Polivinilklorür 

PVCA : Polivinilklorür-asetat 

PVCC : Klolanmış polivinilklorür 

PVDC : Poliviniliden klorür 

PVDF : Poliviniliden florür 

PVF : Polivinilformal 

PVK : Polivinilkarbazol 

PVK : Polivinilpirolidon 

RF : Resorsin formaldehit 

SAN : Stiren-akrilonitril 

SB : Stiren-butadien 

SBR : Stiren-butadien kauçuğu 

SI : Silikon plastikleri 

SİR : Silikon kauçuğu 

SMA : Stiren-maleikanhidrit 
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SMS : Stilen- α-metilstiren 

SRP : Stiren-kauçuk plastikleri 

TAC : Triallilsiyanurat 

TFA : Floroalkoksi terpolimeri 

TDI : Tolildiizosiyanat 

TMDI : Trimetil-hekzametilen diizosiyanat 

TPU : Termoplastik poliüretan 

TPX : Polimetilpenten 

UF : Üreformaldehit 

UP : Doymamış poliester 

VAC : Vinilasetat 

VC : Vinilklorür 

VCE : Vinilklorür-etilen 

VCEVA :  Vinilklorür-etilen-vinilasetat 

VCOA : Vinilklorür-oktilakrilat 

VCVAC : Vinilklorür- vinilasetat 

VCVDL : Vinilklorür-vinilidenklorür 

VF : Vulkanize fiber 
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