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DAL/MESLEK Boya Üretimi ve Uygulamaları 

MODÜLÜN ADI  
Reçineler 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül; formaldehit reçinelerinde jel zamanı tayini, 

ağırlıkça ve hacimce katı madde yüzdesini bulabileceksiniz. 
Ve polimerlerde izosiyanat tayini yapabilme ile ilgili bilgi 

ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bağlayıcılar  modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Bağlayıcı analizleri yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, ASTM 

ve TSE standartlarına uygun bağlayıcı analizleri 

yapabileceksiniz. 
Amaçlar 
1. Formaldehit reçinelerinde jel zamanı tayini 

yapabileceksiniz. 

2. Ağırlıkça ve hacimce katı madde yüzdesini 

bulabileceksiniz. 

3. Polimerlerde izosiyanat tayini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: 

Temel kimyasal işlemlerini yapmak için gerekli donanım ve 

tüm donanımın bulunduğu laboratuvar, kütüphane, internet, 

bireysel öğrenme ortamları vb.  

Donanım: 

Atölyede; teknoloji sınıfı, internet, ilkyardım malzemeleri, 

sabun, personel dolabı, laboratuvar önlüğü, koruyucu 

malzemeler, lavabo, kâğıt havlu, personel odası, terazi, 

beher, deney tüpü, kaynar su banyosu, tel, kronometre, yağ 

banyosu, hassas terazi, metal kutu kapağı, etüv, ataç, 

desikatör 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci,  

 

Tüm organik kaplama malzemeleri gibi boyanın da uygulandığı yüzeyde sürekli ve 

sağlam bir şekilde tutunması istenir. Bundan dolayı da tüm boyaların yapısında bir film 

yapıcı yer alır. Film yapıcılar “bağlayıcılar” olarak da adlandırılır. 

 

Boya üretiminde film yapıcılık ya da diğer adıyla bağlayıcılık görevini reçineler 

üstlenmiştir. Reçine katı ya da yarı akışkan, kolay eriyen, ağaçlardan salgılanan bir salgı 

maddesi olarak tanımlanabilir. Reçinelerin doğal olanları, ağaçlar özellikle çam ağacından 

elde edilirken günümüzde daha çok sentetik reçineler kullanılmaktadır. Kimyasal olarak ise 

reçine, sonsuz polimerleşme ile elde edilen, büyük moleküllü, yapay madde olarak 

tanımlanabilir. Bu özelliğinden dolayı boya yapısında kullanıldıklarında çözücülerin 

buharlaşması sonucunda sert ve sağlam bir film oluşturarak yüzeyde kalır. 

 

Reçineler ya daha önce polimerleştirilerek kullanılır ya da daha önce 

polimerleştirilerek ancak görece daha küçük moleküller halinde uygulanıp yüzeyde sert bir 

film oluşturulması için kimyasal veya fiziksel işlemlerden geçirilir. 

 

Bu modülde reçineler, reçinelerin elde edilme yöntemleri kullanım alanları ile 

polimerleşme reaksiyonları konularını öğreneceksiniz.  

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak formaldehit reçinelerinde jel 

zamanı tayini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Reçine nedir? Araştırınız. 

 Polimerleşme nedir? Araştırınız. 

 

1. ÜRETAN REÇİNELERİ 
 

Üretan reçineleri, izosiyanat(-NCO) fonksiyonel gurubuna sahip en az iki fonksiyonlu 

bileşiklerin, aminler (-R-NH2), alkoller (R-OH), su, üre ( NH2 C NH2

O

), karboksilli asitler (

R C OH

O

) ve karboksilik asit amidleri (R C NH2

O

) ile verdikleri tepkimeler sonucunda 

oluşurlar. Bir başka deyişle üretan reçineleri, izosiyanat grubunun aktif hidrojen atomu 

içeren bileşiklerle tepkimesi sonucu oluşur. 

 

 İzosiyanatların alkollerle tepkimeleri sonucu üretan reçinelerin oluşumu; 

R N C O R
1

OH R NH C O

OR
1

+

 

 İzosiyanatların aminlerle tepkimeleri sonucu üretan reçinelerin oluşumu; 

R N C O R
1

NH2 R NH C O

NH

R
1

+

 

 İzosiyanatların suyla tepkimeleri sonucu üretan reçinelerin oluşumu; 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
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R N C O R NH C O

OH

OH2

R NH C O

OH

R NH2 + CO2

R NH2 + R
1

N C O R NH C O

NH

R
1

+

 

 İzosiyanatların karboksilli asitlerle tepkimeleri sonucu üretan reçinelerin 

oluşumu; 

R N C O + R
1

COO H R NH C O

O

C

R
1

O

R NH C O

R
1

+ CO2

 

 İzosiyanatların karboksilli üre ile tepkimeleri sonucu üretan reçinelerin 

oluşumu; 

R N C O + R
1

NH CO NH R
1

R NH C N CO NH R
1

O R
1

 

 İzosiyanatların karboksilli üretan fonksiyonel grubu ile tepkimeleri sonucu 

üretan reçinelerin oluşumu; 

R N C O+ R
1

NH CO OR
1

R NH C NH R
1

CO OR
1

O

 

Üretan bağları, görece kuvvetli ve esnek bağlanmalara yol açar. Dolayısıyla, üretan 

bağları üzerinden polimerleşme sonucu oluşan filmler (örneğin poliüretan yapılı boya ve 

vernikler) polyesterleşme veya polieterleşme sonucu oluşan filmlere göre daha esnek ve hem 

kimyasal hem de mekanik açıdan sağlam olur. Bu özellikler poliüratan filmlere yüksek 

çizilme, darbe direnci ve kimyasal direnç sağlar. 

CH3

NCO

NCO      

CH3

NCONCO

 

Şekil 1.1: Toluen di-izosiyanat(TDI) 
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Diğer taraftan, izosiyanat grubunu içeren di-izosiyanat bileşiğinin yapısının da hem 

polimerleşme sürecinin gidişatı hem de oluşan filmin özellikleri üzerinde çok önemli etkisi 

vardır. Aromatik di-izosiyanatlar alifatik di-izosiyanatlara göre daha reaktiftirler ancak 

aromatik olmaları sebebiyle normal şartlarda sararan ürünler verirler. Buna karşın aromatik 

di-izosiyanatlarla sentezlenmiş üretanlar daha sert ve kırılgan olur. Alifatik izosiyanatlar 

kullanılarak oluşturulan filmler, aromatik izosiyanatların kullanıldığı filmlere göre daha 

yumuşak, daha elastik ve daha dayanıklı kullanıma sahiptir. 

OCN (CH2)6 NCO
 

Şekil 1.2: Hekzametilen di-izosiyanat(HDI) 

İzosiyanatların su ve karboksilli asitlerle yaptıkları reaksiyonlarda CO2 gazı açığa 

çıkar, oluşan karbondioksit gazının yarattığı basınç polimerde köpük oluşmasına sebep olur 

aynı zamanda çapraz bağlanma da bu reaksiyondan etkilenir. Polimerin ve polimerde oluşan 

çapraz bağın cinsine göre üretan köpükleri esnek ve rijit yapmak mümkündür. 

 

Resim 1.1: Poliüretan köpükle cephe yalıtımı 

1.1. Sınıflandırılması 
 

Üretan reçineleri, kuruma (sertleşme) mekanizmalarına göre sınıflandırılır. Bu 

sertleşme ya da kuruma kimi zaman bir katkı maddesi ile olabileceği gibi üretan reçinelerin 

oluşum mekanizmaları ile de olabilmektedir. 

 

1.1.1. Bir Komponentli Üretan-Alkidler ve Yağlar 
 

Boya ve verniklerin performanslarını ve özelliklerini yükseltmenin başka bir yolu da 

alkid reçinelerinin, reaktif gruplara sahip olan izosiyanat gruplar ile modifiye edilmesidir. 

Oluşan filmler, sağlam, solvent ve kimyasal dirence sahip, sert, parlak, su direnci yüksek 

özellikler gösterir. Renk kalıcılığı, kullanılan alkid reçinesinin yağ yapısına ve kullanılan 

izosiyanatların kimyasal yapısına yani aromatik veya alifatik yapısına bağlıdır. İzosiyanatlar 

aromatik yapıda ise oluşan film sararır. Alifatik ise renk sararması olmaz. Alkid reçinede 

kullanılan yağ veya yağ asitleri konjuge olan veya konjuge olmayan çifte bağları ihtiva 

ediyorsa oluşan film sararır. Sararma konjuge bağ ihtiva eden yağlar kullanılırsa daha fazla 

olur. Okside olmayan, kurumayan yağ ve yağ asitleri kullanılırsa sararma çok az olur. 
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Sararmanın hiç olmaması için poliester veya akrilik bazlı bağlayıcılar, alifatik yapılı 

izosiyanat ile birlikte kullanılır. 

 

Üretan modifiyeli yağlar ve alkidler alkid reçineleri ile mukayese edildiği zaman hızlı 

kuruma özelliğine sahiptir. Kuruma zamanı rutubetten daha az etkilenir. Kuruma da düşük 

derecelerde yüksek performans gösterir. Zayıf asit, alkali direnci ve suya dayanımı yüksektir. 

Ahşap yüzeylerde çok parlak film oluşturur. Düşük molekül ağırlıklı alkoller hariç, alışılmış 

solventlerin tamamında iyi bir çözünürlüğü vardır. Yüksek elektrik direncine sahiptir. Diğer 

filmler üzerinde uygunluk gösterir. Gerilme kuvveti ve yüksek su direnci olmasına karşın 

sararmaya karşı meyillidir, genelde pastel ve beyaz renk için uygun değildir. Renk kalıcılığı, 

fırça ile uygulama özellikleri, akışkanlığı zayıftır. 

 

Bu tür reçineler deniz verniklerinin imalatında, tek komponentli parke vernik 

imalatında, astar boyalarda, antikorrozif boya imalatında, deniz boyalarında kullanılır. 

 

Resim 1.2: Tekne dış yüzeyinin verniklenmesi 

1.1.2. Bir Komponentli Rutubet ya da Oksidasyon ile Sertleşen Üretan Reçineler 
 

Boya yüzeye uygulandığında aktif izosiyanat grubunun havanın nemiyle tepkimeye 

girip polimerleşmesi sonucunda sert ve dayanıklı film oluşturur.  
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R N C O R NH C O

OH

OH2

R NH C O

OH

R NH2 + CO2

R NH2 + R
1

N C O R NH C O

NH

R
1

+

 

Nemle sertleşen üretan reçineleri yüksek su ve korozyon direnci gerektiren ortamlar 

için önerilmektedir. Zira kuruma ve setleşme süreci, ortamın nemi yükseldikçe hızlanır. 

Ancak tepkime denkleminde de görüldüğü üzere bu süreçte CO2 gazı açığa çıkmakta ve 50 

mikrondan daha yüksek film kalınlıklarında pinhol (Pinhol, yaş boya içinde oluşan gaz 

kabarcıklarının, filmin kuruması sürecinde filmi terk etmesi ve yükselen viskozitesi 

nedeniyle kabarcıkların çıkışı sırasında oluşan yırtılma izlerinin yayılmayla kapanmaması 

sonucunda oluşan bir boya film kusurudur.) oluşturma riski dikkate alınmalıdır. 

 

Resim 1.3: Boya yüzeyinde oluşmuş pinhol 

1.1.3. Bir Komponentli Bloke Edilmiş Üretan Reçineler 
 

Oda sıcaklığında hidroksil, amin gruplarıyla tepkimeye girebilen izosiyanat reçineleri, 

tek bileşenli ve fırın kurumalı boya yapabilmek amacıyla uçucu bileşiklerle bloke edilir. 

Böylece oluşturulan bloklanmış izosiyanat reçinelerinde, kullanılacak fırınlama 

sıcaklığından biraz daha düşük sıcaklıkta buharlaşacak olan bloklayıcı kimyasallar seçilir. 

R N C Bloke

H

O

+ R1 OH R N C O R1

H

O

+ Bloke H

 

Böylece daha düşük sıcaklıklarda fırınlama yapabilme ve daha hızlı kuruma özelliğine 

sahip poliüretan reçineler elde edilmiş olur. Otomotiv hatlarında, bloklanmış izosiyanat 

grupları içeren modifiye epoksi reçineleri kullanılarak yapılan kataforetik (katodik elektro 
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kaplama) astarlar çok yaygın bir kullanıma sahiptir. Yine otomotiv hatlarında, püskürtme 

yöntemi ile uygulanan astar ve vernik formüllerinde bloklanmış izosiyanat reçineleri 

kullanılır. 

 

1.1.4. İki Komponentli Katalistle Sertleşen Reçineler 
 

İzosiyanatların aktif hidrojenlerle tepkimeleri, normal koşullar altında oldukça yavaş 

ilerler. Bu nedenle tepkimenin daha hızlı yürümesinin istendiği durumlarda uygun bir 

katalizör kullanarak izosiyanatların çapraz bağlanma tepkimeleri hızlandırılabilir. 

 

Kullanılan en önemli katalizörler tersiyer aminler ve organo metalik bileşikler, 

özellikle de kalay bileşikleridir. Tepkime ekzotermik bir tepkimedir bu yüzden sıcaklığın 

kontrolsüz olarak artmasının önüne geçilmelidir. 

 

Katalizörler doğrudan boya bileşiminde yer alabildikleri gibi ayrı bir ambalaj içine 

konularak uygulamadan kısa süre önce diğer boya bileşenlerine eklenebilir. 

 

1.1.5. Termoplastik Üretan Reçineler 
 

Genel olarak plastik adıyla da anılan termoplastikler, ısıtıldığı zaman eriyebilen ve 

yeniden şekillendirilebilen polimerlerdir. Bir kere eritildikten sonra enjeksiyon kalıplama ve 

ekstrüzyon gibi yaygın kullanılan tekniklerle hemen hemen her türlü şekilde kalıplanabilir. 

 

Termoplastik üretan reçineler ya da daha yaygın kullanımıyla poliüretanlar di-

izosiyanatların poliollerle kondenzasyon polimerizasyonu ile üretilen bir polimer grubudur. 

Özellikle poliüretan elastomerlerinin üretiminde poliesterler tercih edilir. Bu poliüretan 

elastomerlerindeki poliester segmentleri polimere esneklik verir. Poliüretan 

termoplastiklerde başlangıç elastik modülü 105-106 N/m dir ve %100-200 deforme olabilen 

polimerlerdir. 

 

Termoplastik poliüretanlar kuru pelet veya granül halinde temin edilebilir ve 

termoplastik polimerlerin işlenmesinde kullanılan ekstrüzyon, veya enjeksiyonla kalıplama 

yöntemleri ile şekillendirilebilir. 

 

Bağlayıcı olarak plastik boyalarda kullanılır. 

 

1.1.6. UV Işınıyla Sertleşen Reçineler 
 

Bu reçinelerde mor ötesi (UV) bölgesinde ışıma veren lambalar yarımıyla, bazı 

bağlayıcı tipleri kullanılarak serbest radikal polimerleşmesi yoluyla, bazı bağlayıcılar 

kullanılarak ta katyonik polimerleşme yoluyla sert ve dayanıklı filmler elde edilir. UV ışını 

ile setleşen kaplamalarda kullanılan UV enerjisi, serbest radikal polimerleşmesine veya 

katyonik polimerleşmeye yol açan foto başlatıcıların (photo initiators) aktiflenmelerini 

sağlar. 
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Işımayla sertleşen reçinelerin olumlu özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. 

 

 Oda sıcaklığında çok kısa sürelerde sert filmlerin oluşmasına imkân verir. 

 Enerji gereksinimleri çok düşüktür. 

 Çözücü kullanımın azaltılmış olması çevre ve sağlık için önemli bir avantajdır. 

 UV ışıması ile elde edilen kaplamaların fiziksel ve kimyasal özellikleri fırın 

kurumalı sistemlere göre üstündür. 

 

Işımayla sertleşen reçinelerin olumlu özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. 

 

 UV ışınlarının yüzeye eşit dağılması ancak uygulama yüzeyinin düz olması ile 

mümkündür bu da sınırlı bir kullanım getirir. 

 Işımayla setleşen kaplamaların maliyetleri alışılmış kuruma sistemlerine göre 

daha yüksektir. 

 Film içinde kalan foto başlatıcılar film tabakasının uzun ömrüne kısıtlayıcı 

olarak olumsuz rol oynar. 

 UV ışını ile sertleştirme işlemi beyaz renkli boyalar ile sınırlıdır. 

 

Resim 1.4: Ultraviyole ışını 

1.1.7. İki Komponentli Poliol Fonksiyonlu Üretan Reçineler 
 

Boyanacak nesneyi yüksek sıcaklığa maruz bırakmanın mümkün olmadığı 

uygulamalarda (örneğin ahşap yada plastik aksamı monte edilmiş oto gibi nesnelerin 

boyanmasında) fırın boyaları kullanılamaz ancak yine de yüksek dayanıma sahip kaplama 

filmleri elde edilmek isteniyorsa isabetle seçilmiş reaktif kimyasal gruplar üzerinden oda 

sıcaklığında da polimerleşebilen sistemlerin tercih edilmesi gerekir. Ancak bu reaktif gruplar 

boya içinde tepkime verebilecekleri için ayrı ayrı paketlenmeleri gerekir. 

 

İki komponentli sistemlerde en çok kullanılan bağlayıcı türlerinden biri de yapısında 

birden fazla sayıda hidroksil grup içeren poliollerle izosiyanat grupları üzerinden üretan 

bağları oluşmasıyla dayanıklı filmler veren poliüretan kaplamalardır. Hidroksil gruplarınca 

zengin alkid, polyester, akrilik bağlayıcı esaslı birinci bileşenlerle izosiyanat prepolimerleri 

esaslı sertleştiricilerin kullanıldığı boya ve vernikler ahşap, oto tamir ve plastik boyalarında 

çok yaygın olarak kullanılır. 
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1.2. Üretan Reçinelerde Kullanılan Hammaddeler 
 

Tüm üretan reçineleri, diizosiyanat gurubu ile aktif hidrojen içeren bir bileşikten 

üretilir. Diizosiyanat olarak endüstride aromatik diizosiyanatlar içinde en fazla kullanılan 

bileşik TDI (toluen diizosiyanat)’dır. Alifatik diizosiyanatlar arasında ise HDI (hekza 

metilendiizosiyanat) bileşiği kullanılır. Ancak endüstrinin ihtiyacını karşılamak farklı çözüm 

imkanları sunmak maksadıyla fenil izosiyanat, metil izosiyanat, bütil izosiyanatlarda 

kullanılmaktadır. 

 

Aktif hidrojen içeren bileşikler içinde en yaygın kullanılanı poliesterler ve 

polieterlerdir. Poliglikol, poligliserol gibi polieterler yaygın kullanım alanlarına sahiptir. 

Endüstride kullanım alanlarının genişliği ve üretim aşamalarında kullanılan çeşitli polioller 

de vardır. Örneğin asit yağmurlarına karşı direnç göstermesi gereken üretan reçinesi 

yapımında melamin-formaldehit poliol sistemleri kullanılır. 

 

1.3. Üretan Reçinelerin Kullanımı 
 

Oto tamir ve otomotiv sektöründe iki komponentli sistemler olarak kullanılır. Plastik 

boyalarında iki komponentli veya termoplastik tek bileşenli olarak kullanılır. Otomotiv 

hatlarında kataforetik astar yapımında ve püskürtme yöntemiyle uygulanan astar ve 

verniklerde kullanılır. 

 

Uçak boyalarında polyester poliol/üretan sistemleri, astar ve son kat olarak kullanılır. 

Ahşap boyalarında, mobilya ve yer kaplamalarında boya dolgu verniği ve son kat vernik 

sistemlerinde kullanılır. 

 

1.4. Formaldehit Reçinelerinde Jel Zamanı 
 

Formaldehit reçineleri melamin, üre veya benzoguanamin gibi amino grubu içeren 

bileşiklerle formaldehit arasında gerçekleşen tepkime sonrasında oluşur. Bu reçinelerin genel 

adı amino reçineleridir. Oluşan reçineler, alkollerle eterleşme tepkimesine sokularak hem 

hidrokarbon çözgenlerde çözünür hale getirilir, hem de boya filminde oluşacak çapraz 

bağlanma sürecinde başka reçineler üzerindeki hidroksil ve karboksil gruplarıyla tepkimeye 

girmeleri sağlanır. Başlıca amino reçineleri, en çok tüketilenden başlayarak üre formaldehit 

reçineleri, melamin formaldehit reçineleri ve benzoguanamin formaldehit reçineleri olarak 

sıralanabilir. 

 

Reçine viskozitesinin, sertleşme reaksiyonu sırasında belirli bir noktaya kadar 

yükselmesi, reçinenin psödoelastik özellikler göstermeye başladığı düzeydir. Bir çubuk 

sokularak test edildiğinde reçinenin pelte kıvamına ulaştığı gözlenebilir. Reçinenin 

psödoelastik özellikler göstermeye başlamasına kadar geçen süreye jel zamanı denir. 

 

Mobilyacılıkta sıkça kullanılan tutkal çeşitlerinden biride üre-formaldehit 

reçineleridir. Üre-formaldehit reçineleri belli sıcaklık altında ve NH4Cl katalizörlüğünde 

hızla sertleşerek katılaşır. Üre-formaldehit reçinesi ile %10’luk NH4Cl çözeltisi karışımın 
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kaynar su banyosuna daldırılmasından reçinenin sertleşmesine kadar geçen süreye 

formaldehit reçinelerinde jel zamanı denir. 

 

Resim 1.5: Otomatik jel time ölçme makinesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Formaldehit reçinelerinde jel zamanı tayini yapınız. 
Kullanılan araç gereçler: Terazi, beher, deney tüpü, kaynar su banyosu, tel, 

kronometre, yağ banyosu 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bir beher içine 50 g numune tartınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 Üzerine 5 ml % 10’luk NH4Cl çözeltisini 

ilave ederek karıştırınız. 

 

 NH4Cl çözeltisi sertleştirici olarak 

kullanıldığından aşırısını 

eklemekten kaçınınız. 

 Bir deney tüpüne bu karışımdan 1ml 

koyunuz. 

 

 Ölçümlerinizi hassas yapınız. 

 Telin kıvrık ucu tüpe girecek şekilde tüpe 

sokunuz. 

 

 Telin dışta kalan ucunu elle 

çevirebilecek kadar uzun bırakınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Tüpü kaynayan su banyosuna daldırıp aynı 

anda kronometreye basınız. 

 

 Kronometreyi deney tüpü ile aynı 

anda suya daldıracağınızdan bir 

arkadaşınızdan yardım alınız. 

 Teli ucundan tutularak tüp içinde sağa ve 

sola devamlı çevirerek karıştırınız.  

 

 Çevirme sırasında deney tüpünün 

sudan çıkmamasına dikkat ediniz.  

 Tel bir süre sonra dönmez hale gelir, bu anda 

kronometreyi durdurunuz.  

 

 Sertleşmenin olduğu anda 

kronometreyi durdurunuz. 

 Malzemeleri temizleyerek teslim ediniz.  

 Raporunuzu hazırlayınız.  
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bir beher içine 50 g numune tarttınız mı?   

2. Üzerine 5 ml % 10’luk NH4Cl çözeltisini ilave ederek 

karıştırdınız mı? 
  

3. Bir deney tüpüne bu karışımdan 1ml koydunuz mu?   

4. Telin kıvrık ucu tüpe girecek şekilde tüpe soktunuz mu?   

5. Tüpü kaynayan su banyosuna daldırıp aynı anda kronometreye 

bastınız mı? 
  

6. Teli ucundan tutularak tüp içinde sağa ve sola devamlı 

çevirerek karıştırdınız mı? 
  

7. Tel bir süre sonra dönmez hale gelir, bu anda kronometreyi 

durdurdunuz mu?  
  

8. Malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

9. Raporunuzu hazırladınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. İzosiyanat gurubunun aktif hidrojen atomu içeren bileşiklerle  tepkimesi sonucu 

………… oluşur. 

 

2. İzosiyanatların su ve karboksilli asitlerle yaptıkları reaksiyonlarda ……….. gazı açığı 

çıkar. 

 
3. İki komponentli katalist ile serleşen üretan reçinelerinde kullanılan en önemli 

katalizörler ………..… ve ……… bileşiklerdir. 

Alifatik diizosiyanatlara göre, ……..… diizosiyanatlar ile üretilen reçineler daha 

kırılgandır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

5.(    ) Üre-formaldehit reçinelerinde sertleştirici olarak üre kullanılır. 

 

6.(    ) Asit yağmurlarına dirençli üretan reçinesi yapımında melamim formaldehit poliol 

sistemleri kullanılır. 

 
7.(    ) Isıtıldıklarında eriyen ve yeniden şekillendirilebilen plastiklere termoplastikler denir. 

 
8.(    ) Yaş boya içinde oluşan gaz kabarcıklarının filmin kuruması sırasında filmi terk 

etmesi sonucu film yüzeyinde oluşan yırtılmanın yayılma ile kapatılamaması sonucu 

oluşan film kusuruna balıkgözü denir. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

9. Üretan modifiyeli yağlar ve alkidlerin kuruma süresi tü ve alkid reçinelerinin kuruma 

zamanı ta ise tü ve ta arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

A) tü > ta 

B) tü < ta 

C) tü = ta 

D) ta > tü 

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde UV ışını ile sertleşen reçinelerin özelliği yanlış 

verilmiştir? 

A) UV ışını ile sertleştirme işlemi her renk boya için kullanılabilir. 

B) Çözücü kullanılmadığı için çevreye verilen zarar en azdır. 

C) Oda sıcaklığında kısa sürede film oluşumu sağlanır. 

D) Film içinde kalan foto başlatıcılar film tabakasının ömrünü kısıtlar. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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11. Aşağıdakilerden hangisi izosiyanat gurubunun genel gösterilişidir? 

A)-OH 

B)-COOH 

C)-NH2 

D)-NCO 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun ağırlıkça ve hacimce katı madde 

yüzdesini bulabileceksiniz. 

 

 
 

 Epoksi gurubu nedir? Araştırınız. 

 BPA’nın sağlık üzerine zararlarını araştırınız? 

 

2. EPOKSİ REÇİNELERİ 
 

Yapısında, tepkime verme yatkınlığına sahip iki veya daha fazla epoksi gurubu içeren 

sentetik gurubuna epoksi reçineleri adı verilir.  

 

2.1. Elde Edilme Yönetimleri 
 

Epoksi reçineleri, epiklorohidrin (ECH) yaygın ismiyle klorometil okziranın, oynak H 

atomlarına sahip hidroksil veya karboksil gruplarını içeren bileşiklerle tepkimeye sokularak 

sırasıyla glisidil eter veya glisidil ester yapılarının oluşturulması sonucunda elde edilir. 

+ +

O

CH2 CH CH2 Cl OH R OH

OO

CH2 CH CH2O R O CH2 CH CH2
2 2 ClH

Şekil 2.1: R’nin diglisidil eteri 

+ +

O

CH2 CH CH2 Cl C R C OHOH

O O

2 ClH

OO

CH2 CH CH2 O C R C O CH2 CH CH2

O O
NaOH

2
 

Şekil 2.2: R’nin diglisidil esteri 

Bu iki reçine türünden diglisidil eter yapılarını içeren birincisi, en fazla kullanıma 

sahip epoksi reçine türünü oluşturur. 

 

2.2. Sınıflandırılması 
 

Diglisidil eter yapıları içeren epoksi reçinelerinde kullanılan –OH fonksiyonlu 

bileşiğin türü ve polimerleşme derecesi, oluşan reçinenin kimyasal ve fiziksel özelliklerini 

belirler. 

 

Başlıca epoksi reçine sentezinde kullanılan –OH fonksiyonlu bileşik türlerine göre 

oluşan epoksi reçineleri şunlardır: 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Difenilol propan (Bisfenol A (BPA)) esaslı epoksi reçineler, 

 Difenilol metan (Bisfenol F (BPF)) esaslı epokis reçineler, 

 Novalak reçinesi esaslı epoksi reçineler, 

 Alifatik poliol esaslı epoksi reçineler, 

 Sikloaliftalik epoksi reçineler, 

 Epoksi fonksiyonlu akrilik reçineleri. 

 

 Difenilol propan (Bisfenol A (BPA)) esaslı epoksi reçineler 

 

Difenilol propanın klorometil okziran ile yaptığı tepkime sonucunda sentezlenir. 

C

CH3

CH3

OHOH +

O

CH2 CH CH2 Cl

NaOH

 

OO

C

CH3

CH3

OO CH2 CH CH2CH2CHCH2

n  

Şekil 2.3: Bisfenol A esaslı epoksi reçinelerin genel oluşum mekanizması  

Oluşan reçinede n sayısı küçüldükçe örneğin 1 gibi bir değer aldığında oda 

sıcaklığında sıvı olan reçineler elde edilir. Bu değer büyüdükçe daha büyük moleküllü katı 

reçineler elde edilir. 

 

Resim 2.1: BPA kullanılarak üretilen plastik su şişeleri 

 Difenilol metan [Bisfenol F (BPF)] esaslı epokis reçineler 

 

Difenilol metanın klorometil okziran ile yaptığı tepkime sonucunda sentezlenir. 
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+

O

CH2 CH CH2 Cl

NaO H

OO

C

CH3

CH3

OO CH2 CH CH2CH2CHCH2

n

CH2 OHOH

 

Şekil 2.4: Bisfenol F esaslı epoksi reçinelerin genel oluşum mekanizması 

Aslında en basit fenol formaldehit bileşiği olan bisfenol F kullanımıyla sentezlenen 

epoksi reçinelerin bisfenol A kullanılarak sentezlenen epoksi reçinelerine göre 2 avantajı 

vardır. Bunlardan birincisi aynı n sayısına olunduğunda, bisfenol A’lı ürüne karşı daha 

küçük molekül yapısına sahip olunduğundan daha düşük viskoziteli ürün elde etmek 

mümkündür. Bunun sonucunda alifatik veya sikloalifatik amin ya da küçük moleküllü 

poliamid esaslı sertleştiricilerle kullanımına olanak sağlar. İkinci avantajı da aynı n sahip 

olunduğunda daha yüksek çapraz bağ sıklığına sihip, dolayısıyla mekanik ve kimyasal 

dirençleri daha yüksek kuru filmler elde edilebilmektedir. 

 

Resim 2.2: BPA yerine BPF kullanılarak üretilen plastik şişeler 

 Novalak reçinesi esaslı epoksi reçineler 

 

 Fenol bileşikleriyle formaldehitin fenol/formaldehit>1 olacak oranlarda tepkimeye 

sokulmaları sonucunda oluşan ve dolayısıyla uçlarında OH gruplarına sahip novalak 

reçineleri  klorometil okziranla hızla tepkimeye girerek novalak epoksi reçinelerine dönüşür. 
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Yüksek çapraz bağ sıklığına sahip olmaları nedeniyle bu reçineler 250 
o
C ‘ye kadar ulaşan 

sıcaklıklarda, çok yüksek kimyasal direncin gerekli olduğu durumlarda kullanılır. 

CH2 CH2

OH OH OH

 

Şekil 2.5: Novalak fenol reçinesi 

n

CH2 CH CH2 O

O

CH2

O CH2 CH CH2

CH2

O

O CH2 CH CH2

O

 

Şekil 2.6: Novalak reçinesi esaslı epoksi reçinesi 

 Alifatik poliol esaslı epoksi reçineler 

 

Bu tür reçineler, polietilen glikol gibi alifatik poliolün, epiklorohidrin ile tepkimesi 

sonucunda elde edilirler. Son derece elastik yapılı olmalarına karşın kimyasal dirençleri 

aromatik poliol esaslı epoksi reçinelerine göre önemli ölçüde zayıftır. Modifiye edici reçine 

olarak boya formüllerinde kullanılırlar. 

CH2 CH CH2 O CH2 CH2 O CH2 CH CH2

O O

n  

Şekil 2.7: Polietilen glikolün diglisidil eteri 

 Sikloaliftalik epoksi reçineler 

 

Sikloaliftalik bileşiklerin perasatik asitlerle tepkimesi sonucu elde edilir. Sikloaliftalik 

epoksi reçinelerin düşük viskoziteleri nedeniyle UV ile sertleşen katyonik sistemlerde reaktif 

seyreltici olarak kullanılır. 
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CH3 C O OH

O

O CH3 C OH

O

Siklohekzan Perasetik asit 3,4-eposisiklohekzan Asetik asit

O CH3 C O OH

O

O
CH2 O C

O
O

3,4-eposisiklohekzan Perasetik asit Sikloaliftalik epoksi reçine
 

Şekil 2.8: Sikloaliftalik epoksi reçineler 

 Epoksi fonksiyonlu akrilik reçineleri 

 

Glisidil metakrilat, metilglisidil metakrilat, 3,4-epoksi siklohekzilmetilkrilat, 3,4-

epoksi siklohekzilmetilmetakrilat gibi monomerleri komonomer olarak kullanılarak üretilen 

akrilik reçineler, başta orijinal otomotiv vernikleri olmak üzere bazı yüksek nitelikli 

kaplamalar elde etmek için kullanılır. 

 

Resim 2.3: Epoksi reçine ile yapılan zemin kaplaması 

2.3. Epoksi Reçinelerin Sertleşme Mekanizması 
 

Epoksi reçineler doğrusal yapılı oligomer bileşiklerdir. Bu nedenle fiziksel ve 

mekanik özellikleri çok düşüktür. Epoksi reçinelerinin fiziksel ve mekanik dayanımlarını 

artırmak için kimyasal özelliklerinin değiştirilerek çok sayıda çapraz bağ içeren yapılara 

dönüştürülmesi gereklidir. Bu da sertleştiriciler denilen kimyasallarla olur. Sertleştiriciler 

kullanılarak setleştirilen epoksi reçineleri daha yüksek fiziki ve mekanik özelliklerinin yanı 

sıra yüksek kimyasal direnç ve elektrik yalıtkanlığı da kazanmış olur. 
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Epoksi reçinelerin sertleştirilmesi, çok fonksiyonlu maddelerle; poliamidler, poliamid 

reçinesi, izosiyanatlar, fenol formaldehit ve aminoformaldehit reçineleri, organik asitlerin 

anhidridleri ile polikondenzasyonu ya da lewis asitleri etkisiyle iyon polimerizasyonuyla 

gerçekleştirilir. 

 

Sertleştirilmiş epoksi reçinesinin yapısını belirleyen, mekanik ve fiziksel özelliklerini 

etkileyen faktörler; 

 

 Sertleşme mekanizması; sertleştiricinin fonksiyonel gruplarının türü, 

 Reçine ve sertleştiricilerdeki fonksiyonel grupların sayısı; çapraz bağlanma 

yoğunluğu, 

 Reçine ve sertleştiricilerdeki fonksiyonel grupların arasındaki bağların 

moleküler yapısı, 

 Reçine ve sertleştiricilerin molar oranı; çapraz bağlanma yoğunluğu (crosslink), 

 Sertleşme derecesi veya sertleşme koşullarıdır. 

 

Şekil 2.8: Epoksi reçineleri sertleştirme amacıyla kullanılan çapraz bağlayıcı tipine göre başlıca 

kullanım alanları 

Başlıca kullanılan sertleştiriciler ve sertleşme mekanizmaları şunlardır: 

 

 Epoksi reçinesi üzerindeki okziran gruplarının birincil ve ikincil aminlerle 

oda sıcaklığında yürüyen tepkimeleri 

Epoksi reçineler 

Fırında sertleşen kaplamalar 

İmidazoller Metal ambalaj vernikleri 

Disiyandiamid ve türevleri 
Kataforetik astarlar 

Toz Boyalar 

Aromatik ve Sikloalifatik 
poliaminler ve türevleri 

Kataforetik astarlar 

Asit anhidritler Toz Boyalar 

Karboksil fonksiyonlu 
poliester reçineleri 

Toz Boyalar 

Bloklanmış amin bileşikleri Toz Boyalar 

Fenol- üre- ve melamin 
formaldehit reçineleri 

Toz Boyalar 

Oda sıcaklığında sertleşen iki 
bileşenli kaplamalar 

Poliizosiyanatlar 
Yüksek asit direnci gerektiren 

boyalar 

Ketiminler Nemle sertleşen kaplamalar 

Poliaminler, poliamid 
reçineleri ve bunların katılma 

ürünü bileşikleri 

Genel sanayi boyaları, uçak 
astarları, ticari taşıt astarları, 
deniz ve kontetner boyaları, 

her türlü tamir astarları 
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Bu tepkimeler en çok, iki bileşenli epoksi-poliamin ve epoksi-poliamid sistemlerin 

film oluşturma süreçlerinde gündeme gelir. 

 

Birincil aminlerle; 

CH2 CH CH2 O ERG

OH

O

+ R NH2 R NH CH2 CH CH2 O ERG

OH

OH

R NH CH2 CH CH2 O ERG

OH

OH

+ CH2 CH CH2 O ERG

OH

O

R N

CH2

CH2 CH CH2 O ERG

CH CH2 O ERG

OH

OH

OH

OH

Epoksi Reçinesi Gövdesi = ERG
 

İkincil aminlerle; 

NH

R1

R2

CH2 CH CH2 O ERG

OH

O

+ N

R1

R2

CH2 CH CH2

OH

O ERG

OH

Epoksi Reçinesi Gövdesi = ERG

 

Bu amaçla kullanılan, amin gurubu içeren başlıca bileşikler şöyle sıralanabilir. 

 

 Alifatik poliaminler 

 

Etilen diamin, dietilentriamin, trietilentetramin gibi film elastikiyetini artıran buna 

karşın kimyasal direnci az da olsa olumsuz etkileyen bu bileşiklerin sertleştirici olarak 

kullanılmaları filmin düşük sıcaklıktaki ilk kurumasını yavaşlatmaları nedeniyle 

sınırlanabilmektedir. Ayrıca yüksek buhar basınçları da kullanıcı açısından koku ve tahriş 

edici rahatsızlıklara yol açar. 

 

 Sikloalifatik poliaminler 

 

Alifatik poliaminlerin yol açtığı sıkıntıları gidermek için izoforondiamin gibi 

sikloalifatik poliaminler kullanılır. 

 

 Aromatik poliaminler 

 

Kuru film direncini en üst düzeye yükseltmek için aromatik halkaya sahip m-fenilen 

diamin, 4,4-diaminofenil metan, 4,4-diaminodifenilsülfon vb. aminler kullanılır. 

 

 Poliamin katılma ürünü bileşikler (adducts) 
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Buhar basıncı yüksek poliaminlerin buhar basınçlarını düşürerek tahriş ve koku gibi 

sorunları ortadan kaldırmak amacıyla başta epoksi reçineleri olmak üzere bir reçine ile 

katılma tepkimesine sokulması ile üretilir. 

 

 Poliamid reçineleri 

 

Alifatik poliaminlerin polibazik asitlerle tepkimeye sokulması sonucu elde edilir. 

Amaç poliamin katılma ürünü bileşiklerle sağlanmak istenenle aynıdır. 

 

 Poliamid katılma ürünü bileşikler (adducts) 
 

Poliamid reçinelerini epoksi reçineleri ile katılma tepkimesi ne sokulmasıyla elde 

edilir. Düşük sıcaklıkta (<5oC) yapılacak uygulamalarda film oluşumu için kullanılır. 

 

 Epoksi reçinesi üzerindeki okziran gruplarının karboksilli asit grupları ile 

tersiyer aminlerin katalizörlüğünde yürüyen tepkimeleri 

 

Bu tepkimeler 160 
o
C’nin üzerindeki sıcaklıklarda gerçekleşir. En yaygın kullanım 

alanını karboksil fonksiyonlu polyester reçineleriyle epoksi reçinelerinin birlikte kullanıldığı 

hibrid toz boyalarıdır. 

R C OH

O

+ CH2 CH CH2 O ERG

OH

O

R C CH2 CH CH2 O ERG

O OH OHTersiyer Amin

Epoksi Reçinesi Gövdesi = ERG

 

 Epoksi reçinesi üzerindeki okziran gruplarının disiyandiamid ile 

tepkimeleri 

 

Üzerinde hem birincil, hem ikincil amin gruplarının, hem de nitril gurubunun, epoksi 

grupları ile tepkime verme yatkınlığına sahip olan disiyandiamidlerin epoksi grupları ile 

tepkime mekanizması tam olarak açıklanamamıştır. Disiyandiamid ve bileşikleri, toz 

boyalarda çapraz bağlayıcı olarak kullanılırlar. 

 

 Epoksi reçinesi üzerindeki hidroksil gruplarının metilol grupları ile 

tepkimeleri 

 

Fenol formaldehit, melamin formaldehit ve üre formaldehit reçineleriyle çapraz bağ 

oluşturan fırın kurumalı organik kaplamalarda yaygın olarak kullanılır. 
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Epoksi Reçinesi Gövdesi = ERG

R CH2OH+ CH2CHCH2O

O

CH2 CH CH2 O ERG

OH

O

CH2CHCH2O

O

CH2 CH CH2 O ERG

O

O

CH2R

+ OH2

 

Genellikle, bloklanmış zayıf asitlerin katalizörlüğünde yürüyen tepkime ile fenol 

formaldehit reçineleri kullanılarak metal ambalaj iç verniklerinde, melamin formaldehit 

reçineleri kullanılarak da bobin boyası astarlarında ve bazı otomotiv astarları ile genel metal 

sanayi boyalarında kullanılır. 

 

 Epoksi reçinesi üzerindeki hidroksil gruplarının poli izosiyanatlar ile 

tepkimeleri 

 

Poli izosiyanatlar ile yürüyen tepkimelerin en yaygın kullanma alanı, poli 

izosiyanatların yüksek sıcaklıkta açılacak şekilde bloklanarak boya formülüne dahil edildiği 

kataforetik otomotiv astarları, toz boyalar ve otomotiv vernikleridir. 

+ CH2CHCH2O

O

CH2 CH CH2 O ERG

OH

O

CH2CHCH2O

O

CH2 CH CH2 O ERG

O

O

C NH R

O

R N C O

Epoksi Reçinesi Gövdesi = ERG

 

2.4. Kullanıldıkları Yerler 
 

Epoksi reçinelerinin plastik, metal, cam, tahta vb. birçok yüzeye kuvvetle tutunması 

birçok uygulama alanı bulunmasını sağlamıştır. Bu özelliğinin yanında mükemmel 

kimyasal ve mekanik dayanımı, suya gösterdiği direnç ve ısıtmaya karşı kararlı oluşu da 

kullanım alanlarını oldukça artırmıştır. 

 

Boya sanayinde, otomotiv, deniz taşıtları ve uçak ilk ve tamir boyalarında genel 

metal sanayi astar ve son kat boyalarında yaygın olarak kullanılır ayrıca sert ve hafif köpük 

üretiminde, yapıştırıcı imalatında, inşaatlarda ter kaplaması olarak boru üretiminde, 

kompozit ve laminant kaplamalarda da sıkça kullanılır. 
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Resim 2.4: Uçak boyanması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Ağırlıkça ve hacimce katı madde yüzdesini bulunuz. 
Kullanılan araç gereçler: Hassas terazi, metal kutu kapağı, etüv, ataç, desikatör 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Küçük bir metal kapağa ufak bir ataç 

koyarak 0,001 g hassasiyetle tartınız. 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Kapak içine 1-2 g numune koyup 

tartınız. 

 

 Numune miktarının yüzeyi örtecek kadar 

olduğundan emin olunuz. 

 Numuneyi kapağın içini ince bir tabaka 

şeklinde örtecek kadar koyunuz.  Numuneyi kapak içine yayınız. 

 Numunede çok çabuk buharlaşan 

solventler var ise ilk tartımı ağzı kapalı 

bir tüp içine koymak, buradan kapağa 

boşaltınız. 

 

 Çok çabuk buharlaşan 2.bir numuneyi 

ağzı kapaklı deney tüpünde tartarak 

aktarınız. 

 Boşalan tüp ve tapasını tartınız 

 

 Boşalttığınız tüpü ve kapağını hassa 

olarak tartınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Konan madde miktarını bulunuz.  Tartım sonucu ve boş kapak ağırlıklarını 

aldığınız notlardan kullanarak 

hesaplayınız. 

 Kapakla birlikte darasını almak, olan 

ataç yardımıyla numune kapağın içine 

yayınız. Eğer numune akışkan değilse 

uçucu bir solventle inceltilerek bu işlemi 

yapınız. 

 

 Katı numune kullanılmadı ise solventle 

inceltme işlemi yapmayınız. 

 Solvent kullanılacak ise solventlerin 

uçucu yanıcı özellikleri olduğundan 

dikkatli çalışınız. 

 Kapakları etüve koyunuz. 

 

 Etüvde 1 saat bekletiniz. 

 Tekrar tartım yapınız 

 

 

 Tartım sonuçlarını not ediniz. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 
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 Raporunuzu teslim ediniz. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Küçük bir metal kapağa ufak bir ataç koyarak 0,001 g 

hassasiyetle tarttınız mı? 
  

3. Kapak içine 1-2 g numune koyup tarttınız mı?   

4. Numuneyi kapağın içini ince bir tabaka şeklinde örtecek kadar 

koydunuz mu? 
  

5. Numunede çok çabuk buharlaşan solventler var ise ilk tartımı 

ağzı kapalı bir tüp içine koyup buradan kapağa boşalttınız mı? 
  

6. Boşalan tüp ve tapasını tarttınız mı?   

7. Konan madde miktarını buldunuz mu?   

8. Kapakla birlikte darasını almak, olan ataç yardımıyla numune 

kapağın içine yaydınız mı? Eğer numune akışkan değilse uçucu 

bir solventle inceltilerek bu işlemi yaptınız mı? 
  

9. Kapakları etüve koydunuz mu?   

10. Tekrar tartım yaptınız mı?   

11. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

12. Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Epoksi reçineleri sentezinde kullanılan …… fonksiyonlu bileşik türüne göre 

sınıflandırılır. 

 

2. Difenil propanın klorometil okziran ile tepkimesinden elde edilen epoksi reçinesinin 

yaygın adı …… reçinesidir. 

 

3. Epoksi reçineleri inşaatlarda …… olarak kullanılır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

4.(    ) Poliizasiyanatların yüksek sıcaklıkta açılacak şekilde bloklanması ve epoksi reçinesi 

ile birleştirilmesi ile kataforetik otomotiv astarları üretilir. 

 

5.(    ) Epoksi reçineleri sadece fırında kurutulabilen filmler oluşturur. 

 
6.(    ) Epoksi reçineleri sert ve hafif köpük yapımında da kullanılır. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

7. Aromatik poliol esaslı epoksi reçinelerinin kimyasal direnci DAr ve alifatik esaslı 

epoksi reçinelerinin kimyasal direnci DAl simgeleri ile gösterilirse DAr ve DAl 

arasındaki ilişki hangi şıkta doğru verilmiştir? 

A) DAr < DAl 

B) DAr = DAl 

C) DAr > DAl 

D) DAl >DAr 

 

8. Polimerleşme reaksiyonlarında tekrarlanan birim köşeli parentez içine alınarak “n” alt 

indisi ile gösterilir. “n” değeri polimerin kaç kez tekrarlandığını gösteren bir sayıdır. 

Buna göre aynı “n” sayısına sahip BPA ve BPF esaslı epoksi reçinlerinin molekül 

ağırlığı kıyaslaması hangi şıkta doğru verilmiştir? 

A) MBPA < MBPF 

B) MBPF = MBPA 

C) MBPF < MBPA 

D) MBPF > MBPA 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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9. 5
o
C’den düşük sıcaklıklarda boya filmi oluşturulmak istenirse epoksi reçinelerine 

hangi katkı reçinesi eklenir. 

A) Poliamid 

B) Poliamin 

C)Üre 

D)Poliol 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak polimerlerde izosiyanat tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 
 

 Akrilik reçinelerinin kullanım alanları nelerdir? Araştırınız. 

 Vinil reçinelerinin kullanım alanları nelerdir? Araştırınız. 

 

3. VİNİL VE AKRİLİK REÇİNELER 
 

Vinil ve akrilik reçinelerinin her ikisi de monomerleri üzerindeki etilen çift bağları 

üzerinden polimerleşir. Fakat reaksiyon mekanizmaları birbirlerinden farklıdır. 

 

3.1. Vinil ve Akrilik Monomerler 
 

Yapısında sp
2
 melezleşmiş karbona bağlı bir halojen atomu olan bileşiklere vinilik 

halojenürler adı verilir (Örneğin CH2=CHCl bileşiğinin yaygın adı vinil klorürdür.). 

CH2=CH- gurubuna yaygın olarak vinil gurubu denir ve vinil reçinelerinin monomeri olarak 

da kullanılır. R1R2C=CH2 gibi genel bir formülle gösterebileceğimiz vinil monomerlerinde 

en basit monomer sübstitüe olmamış etilen monomeridir. Mono sübstitüe vinil 

monomerlerinde ise R1 hidrojen olmak üzere R2 Propilen büten gibi olefinler (alken), 

halojenürler ve asetat olabilir. Genel anlamda mono sübstitüe, 1,1 disübstitüe ve 1,2 

disübstitüe vinil monomerleri polimerleşirken tri ve tetrasübstitüe vinil monomerleri flor 

bileşikleri haricinde polimerleşmez tetrafloroetieln monomeri floroun aktifliği nedeniyle 

polimerleşebilir. 

 

Resim 3.1: Teflon kaplı metal kupa 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Akrilik reçineler ise fonksiyonel grup içeren (amid, karboksil, hidroksil, epoksi 

grupları v.b) veya içermeyen akrilik ve metakrilik asit esterlerinin sahip oldukları etilen çift 

bağı üzerinden serbest radikaller yardımı ile polimerleşirler. Akrilik ve metakrilik asit 

esterleri genel olarak CH2=CHRX formülü ile gösterilebilir. Formülde R hidrojen atomu 

yada metil gurubu olabilirken X aromatik halka, karboksil, ester, hidroksil epoksi veya amid 

olabilir. 

 

Resim 3.2: En yaygın kullanılan vinil klorür polimeri PVC 

Akrilik Asit Metakrilik asit 

 

CH2 CH

C O

OH  

CH2 C

CH3

C O

OH  

Tablo 3.1: Akrilik reçine monomerleri 

 

Sübstitüe 

durumu 

Örnek 

Molekül 

yapısı 

Polimerleşme 

durumu 

Örnek 

Monomer 
Polimer 

Sübstitüe 

olmamış vinil 

monomeri 
C C

H

H H

H

 

Polimerleşir Etilen Polietilen 

Mono 

sübstitüe vinil 

monomeri 

C C

H

H R1

H

 

Polimerleşir Vinil klorür Polivinilklorür(PVC) 

1,1 

disübstitüe 

vinil 

monomeri 

C C

H

H R2

R1

 

Polimerleşir 1,1 vinilflorür polivinilidenflorür 
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1,2 

disübstitüe 

vinil 

monomeri 

C C

H

R1 R2

H

 

Nadiren 

polimerleşir 
- - 

trisübstitüe 

vinil 

monomeri 

C C

H

R1 R2

R3

 

Polimerleşmez - - 

tetrasübstitüe 

vinil 

monomeri 

C C

R4

R1 R2

R3

 

Flor hariç 

polimerleşmez 
Tetrafloroetilen Politetrafloretilen(Teflon) 

Tablo 3.2: Vinil reçine monomerler 

3.2. Akrilik Reçine Üretim Prosesleri 
 

Akrilik reçineler farklı proseslerle farklı amaçlar için üretilir. Temelde 4 farklı üretim 

prosesi mevcuttur. 

 

 Emülsiyon polimerleşme prosesi 

 

Emülsiyon polimerizasyonu tekniği ile polimerleri sulu dispersiyon içinde 

hazırlamaya yönelik bir prosestir. Polimerizasyon bağımsız surfaktant (yüzey aktif madde) 

miselleri içinde gerçekleşir ve sonuç olarak 0,01-0,5 mikron yarıçaplı parçacıklara sahip bir 

dispersiyon ortaya çıkar. 

 

 Water redicuble prosesi 

 

Suyla karışabilen bir çözgen içinde hazırlanan asit sayısı yüksek polimerler tersiyer 

aminlerle nötrleştirilerek tuz yapısı oluşturulur. Böylece reçinenin su ile incelmesi sağlanır. 

 

 Susuz ortamda polimer dispersiyon prosesi (non aqueous dispersions:NAD) 

 

Polimer kendisi için iyi çözücü olmayan bir organik çözgen içinde sentezlenir, polimer 

ortam içinde dağılmış olarak bulunur (disperse edilmiş). 

 

 Çözgen içinde termoplastik veya termoset reçine üretim prosesi 

 

Polimerizasyon, polimerin çözünebildiği bir çözgen içinde gerçekleşir ve oluşan 

polimer çözgen içinde çözünerek çözelti halinde elde edilir. 

 

3.3. Emülsiyon Polimerleşmeyle Vinil ve Akrilik Reçineler 
 

Emülsiyon polimerizasyonu yöntemi polimer üretiminde yıllardır kullanılmakta ise de 

reaksiyon mekanizmasının kinetiği heterojen ortamın kompleksliği, sisteme katılan 
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maddelerin çokluğu, değişik fiziksel ve kimyasal olayların aynı sistem içinde yer alması 

nedeniyle tam olarak aydınlanmamıştır. 

 

Emülsiyon polimerizasyonunda emülsiyon ortamı olarak genellikle su kullanılır. 

Monomerler emülsiyon yapıcı bir surfektan madde yardımıyla bu ortamda dağılmıştır. 

Sürfektan maddenin molekül yapısında hidrofil ve hidrofob gruplar bulunur. Emülsiyon 

sisteminde bu temel bileşenlerin dışında çeşitli maddeler bulunur. Örneğin, polimer molekül 

ağırlığını denetlemek içeren bu merkaptan katılır. Kataliz olarak polimer sistemine göre 

potasyum persülfat, sodyum meta bisülfit, amonyum persülfat vs. kullanılır. 

 

Emülsiyon yapıcı maddelerin emülsiyonlarının büyük bir kısmı misel denilen küçük 

kollaidal tanecikler oluşturmak üzere toplanır. Çözeltideki emülsiyon yapıcı moleküller ile 

miseller arasında dinamik bir denge bulunur. Her misel 50-100 emülsiyon yapıcı madde 

molekülünden oluşur. Emülsiyon yapıcının miktarı monomere göre arttırılırsa daha küçük 

boyutlarda ama çok daha büyük sayıda misel tanecikleri oluşur. Bu ise daha küçük molekül 

ağırlıklı polimer demektir. Bu yolla polimerin molekül ağırlığını kontrol etmek mümkündür 

ve molekül ağırlığı dağılımı çok azdır. Polimerleşme reaksiyonu, misillerin içine giren 

monemerler arasında olur. Oksijenin önleyici etkisi görüldüğünden reaktörler genellikle azot 

atmosferi altında tutulur. 

 

Emülsiyon polimerizasyon tekniği akrilik elyaf imalinde akrilonitril-vinil asetat 

kopolimerizasyonunda, PVA (polivinil asetat) homopolimerlerinde, vinil akrilik 

kopolimerlerde, akrilik-akrilik kopolimerlerinde kullanılır. 

 

 

Resim 3.3: Akrilik elyaf 



 

 37 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Polimerlerde izosiyanat tayini yapınız. 
Kullanılan araç gereçler: Terazi, beher, deney tüpü, kaynar su banyosu, tel, 

kronometre, yağ banyosu 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 500 ml’lik ağzı cam kapaklı bir erlen, 

su, alkol ve benzen ile çalkalayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 100 C’de kurutup soğutunuz. 

 

 Sıcaklığa dikkat ediniz. 

 Etüv kullanma kurallarına dikkat ediniz. 

 Erlene 40 ml kuru toluen koyunuz. 

 

 Aromatik bileşikler yanıcı ve uçucu 

bileşikler olduğundan dikkatli çalışınız 

ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınız. 

 20 ml 2N di-n-butylamine çözeltisi 

koyunuz. 

 

 Aromatik bileşikler yanıcı ve uçucu 

bileşikler olduğundan dikkatli çalışınız 

ve gerekli güvenlik önlemlerini alınız. 

 Diferansiyel olarak hassas tartım ile 

yaklaşık 7 g numune erlene ilave edip 

iyice karıştırınız. 

 Tartım işlemini hassas yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Ağzı kapatıp 15 dk. süreyle oda 

sıcaklığında bekletiniz. 

 

 Oda sıcaklığında tavsiye edilen süre 

kadar bekleyiniz.  

 Süre sonunda 225 ml izopropilalkol ve 

0,8 ml bromocresol green indikatörü 

damlatınız. 

 

 Alkol yanıcı ve uçucu olduğundan 

dikkatli çalışınız ve gerekli güvenlik 

önlemlerini alınız. 

 İndikatör çözeltisinin fazlasını 

eklemekten kaçınınız. 



 

 39 

 

 

 1N HCl ile sarı renge kadar titre ediniz. 

 

 Titrasyon sırasında titrasyon kurallarına 

uyunuz. 

 Hesaplama yapınız.  Hesaplama işlemleri için 

öğretmeninizden yardım alınız. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

istenilen yere kaldırınız. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. 500 ml’lik ağzı cam kapaklı bir erlen, su, alkol ve benzen ile 

çalkaladınız mı? 
  

3. 100 C’de kurutup soğuttunuz mu?   

4. Erlene 40 ml kuru toluen koydunuz mu?   

5. 20 ml 2N di-n-butylamine çözeltisi koydunuz mu?   

6. Diferansiyel olarak hassas tartım  ile yaklaşık 7 g numune 

erlene ilave edip iyice karıştırdınız mı? 
  

7. Ağzı kapatıp 15 dk. süreyle oda sıcaklığında beklettiniz mi?   

8. Süre sonunda 225 ml izopropilalkol ve 0,8 ml bromocresol 

green indikatörü damlattınız mı? 
  

9. 1N HCl ile sarı renge kadar titre ettiniz mi?   

10. Hesaplama yaptınız mı?   

11. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

12. Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 

 

 
DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Yapısında sp2 melezleşmiş karbona bağlı bir halojen atomu olan bileşiklere 

…………… adı verilir. 

 

2. Emülsiyon polimerizasyonunda molekül ağırlığını denetlemek için ortama …………. 

… katılır. 

 

3. Akrilik reçinelerinin monomerleri genel olarak ………….… formülü ile gösterilir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

4.(    ) Tetra sübstitüe vinil monomerleri kesinlikle polimerleşemez. 

 

5.(    ) Emülsiyon polimerizasyon tepkimelerinde kullanılan surfektanların molekül 

yapısında hidrofil ve hidrofob gruplar bulunur. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

6. Vinil-akrilik ve akrilik-akrilik kopolimerleri hangi proses ile üretilir? 

A)Water redicuble 

B)Emülsiyon polimerizasyonu 

C)Non aqueous dispersiyon 

D)Çözgen içinde termoset ve termoplastik üretim 

 

7. Emülsiyon polimerizasyonunda emülsiyon ortamı olarak genellikle kullanılan 

kimyasal hangisidir?  

A) Zayıf asit 

B) Zayıf baz 

C) Su 

D) Alkol 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

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

 

1. Üretan reçineleri polimerleşmesinde aromatik diizosiyanatlar kullanılırsa oluşan film 

tabakası zamanla …………. . 

 

2. Yapısında tepkime verme yatkınlığına sahip iki veya daha fazla …….… gurubu içeren 

sentetik gurubuna epoksi reçineleri adı verilir. 

 
3. Akrilik reçinenin su ile incelmesi isteniyor ise …………. … prosesi ile üretilmesi 

gerekir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

4.(    ) Bloke edilmiş izosiyanat gurubu bileşikleriyle üretan reçinesi imal edilmesinin 

nedeni daha düşük fırın kurumalı boya üretebilmektir. 

 

5.(    ) Epoksi reçinelerinin bloklanmış zayıf asit katalizörlüğünde melamin formaldehit ile 

verdikleri tepkime sonucu oluşan reçine metal ambalajların iç verniklerinde 

kullanılır. 

 
6.(    ) En basit vinil monomeri sübstitüe olmamış bütilen monomeridir. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

4. Endüstriyel üretan reçinesi imalatında en çok kullanılan alifatik diizosiyanat hangi 

şıkta doğru verilmiştir? 

A) Bütil diizosiyanat 

B) Toluen diizosiyanat 

C) Hekza metilendiizosiyanat 

D) Fenil diizosiyanat 

 

5. Çok yüksek kimyasal direncin ve 250 C’ye kadar sıcaklıklara dayanıklı boya filmi 

üretilmek istenirse aşağıdakilerden hangi epoksi esaslı reçine kullanılır? 

A) Bisfenol A esaslı 

B) Bisfenol F esaslı 

C) Alifatik poliol esaslı 

D) Novalak esaslı 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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6. Hangi akrilik reçine polimerizasyon prosesinde polimer kendisi için çözücü olmayan 

bir çözgen içinde ve ortamda disperse edilmiş olarak sentezlenir. 

A) NAD (Non aqueous dispersiyon) prosesi  

B) Çözgen içinde termoset ve termoplastik üretim prosesi 

C) Water redicuble 

D) Emülsiyon polimerizasyon prosesi 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 üretan reçineleri 

2 CO2 

3 
tersiyer aminler/organo 

metaller 

4 aromatik 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 B 

10 A 

11 D 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 -Oh 

2 bpa(bisfenol a) 

3 ter kaplaması 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 D 

7 C 

8 C 

9 poliamid 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 vinilik halojenürler 

2 merkaptan 

3 CH2=CHRX 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 B 

7 C 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 sararır 

2 epoksi 

3 water redicuble 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 C 

8 D 

9 A 
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