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AÇIKLAMALAR

KOD 524KI0245

ALAN Kimya Teknolojisi

DAL Lastik Üretimi

MODÜLÜN ADI Sentetik Kauçuk Özellikleri ve Testleri

MODÜLÜN TANIMI

ASTM standartlarına uygun olarak sentetik kauçuklarda
viskozite mooney testi, ETA ekstraksiyonu, reolojik
kontrol, nem ve kül tayini yapma ile ilgili bilgi ve
becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL

YETERLİK Lastik hamuru ham maddelerine uygulanan testleri yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında, ASTM standartlarına uygun
olarak lastik hamuru ham maddeleri testlerini
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. ASTM standartlarına uygun olarak sentetik kauçuklarda

viskozite mooney testini yapabileceksiniz.
2. ASTM standartlarına uygun olarak ETA ekstraksiyonu

yapabileceksiniz.
3. ASTM standartlarına uygun olarak reolojik kontrol

yapabileceksiniz.
4. ASTM standartlarına uygun olarak sentetik kauçuklarda

nem ve kül tayini yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf, atölye, laboratuvar, işletme, kütüphane, ev,
bilgi teknolojileri ortamı (internet) vb. öğrencinin kendi
kendine veya grupla çalışabileceği tüm ortamlar
Donanım: Projeksiyon, bilgisayar, DVD çalar, televizyon,
bilgisayar, ayırma hunisi, süzme düzeneği, ETA, reometre,
doğal ve sentetik kauçuklar, viskozite mooney test cihazı,
ayırma hunisi, süzme düzeneği, hassas terazi, reometre,
tabii kauçuklar, sentetik kauçuklar

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 testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Kauçuk, farkında olmasak da hemen hemen her gün kullandığımız herhangi bir
malzemenin yapısını oluşturmaktadır.

Kauçuk mamullerini işte, evde, okulda, oyunda, sporda, seyahat ederken arabalarda,
kamyon, uçak, tren gibi araçlarda güvenlik ve konfor için kullanırız. Bunun yanı sıra
kauçuğun yoğun olarak kullanıldığı farklı alanlar ise şunlardır: Konveyör bant, ayakkabı
tabanı, körük, lastik ve tıbbi eldivenler, bazı yapıştırıcılar.

Kullanımının bu derece yaygın olması doğal kauçuğun yanı sıra sentetik kauçuğun da
üretilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle bu sektör hızla büyüyerek ülke ekonomisine
katkıda bulunmaktadır.

Bu modülde sentetik kauçukların özelliklerini, çeşitlerini, kullanım alanlarını,
kimyasal yapılarını, uygulanan testleri göreceksiniz. Bu nedenle öğrendikleriniz sizin için
günlük hayatta da gerekecektir.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Gerekli ortam sağlandığında ASTM standartlarına uygun olarak viskozite mooney
testini yapabileceksiniz.

 Sentetik kauçuk pek çok alanda kullanılmaktadır. Kapsamlı bir araştırma

yaparak bulabildiğiniz eşya ve mamulleri sınıf ortamında arkadaşlarınızla

paylaşınız.

 Ülkemizde sentetik kauçukların üretildiği yerleri araştırarak bir rapor

hazırlayınız.

1. SENTETİK KAUÇUKLARDA VİSKOZİTE
MOONEY TESTİ

Kristof Kolomb, Amerika kıtasına yaptığı ikinci seyahat sırasında Haiti adasındaki
yerlilerin ağaçtan elde ettikleri reçinelerden top ve çeşitli giysiler yaptıklarını, bu maddenin
de havea brasiliensis ağacına açılan yarıklardan aktığını görmüştür. Böylece doğal kauçuk ile
Yeni Dünya’da tanışılmıştır.

Resim 1.1: Havea brasiliensis ağacı

Kauçuğun tarihçesindeki en önemli kilometre taşlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 1751 yılında kauçuk ilk kez teknik anlamda kullanılmıştır.
 1803 yılında Paris’te ilk kauçuk fabrikası kurulmuştur.
 1839’da ise ilk kauçuk fabrikasını kuran Charles Goodyear, vulkanizasyonu

bulmuştur.
 1888 John Boyd Dunlop tarafından ilk havalı bisiklet lastiği üretilmiştir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 1909 yılında ise Almanya’da Bayer firmasında F. Holman tarafından ilk
sentetik kauçuk üretilmiştir. Alman kimyacılar petrolden elde ettikleri bütadieni
polimerleştirerek yapay, yani sentetik kauçuğu ürettiler.

Şekil 1.1: Bütadien

Sentetik kauçuğun üretilmesi ile sektör çok hızlı bir şekilde büyümeye başlamıştır.
Sentetik kauçuklardan üretilen malzemeler hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmiştir.
Sektörde üretilen malzemelerin bir kısmı şunlardır: Lastik körükler, contalar, sıcak ve soğuk
su hortumları, bulaşık ve çamaşır makinesi parçaları, akaryakıt ve fren hortumları, cam
silecekleri, transmisyon kayışları, aks körükleri, radyatör ve hava hortumları, kapı ve cam
profilleri, salınım, titreşim takozları, izolasyon (yalıtım) elemanları, konveyör bant imalatı,
ayakkabı üretiminde ökçe, pençe ve taban; gıda ve sağlık sanayi ve elektronik sanayisinde de
izolasyon amaçlı yapıştırıcı

a b

c d

Resim 1.2: (a) Tank paleti (b) Hortum (c) Elektronik parçaları (d) Spor aletlerinin parçaları
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1.1. Sentetik Kauçuklar

Üstün özellikleri nedeniyle doğal kauçuk günümüzde değerini korumaktadır. Ancak
sentetik kauçukların endüstriyel amaçlı kullanılması, daha yaygın ve sık kullanılabilen
malzemeler hâline gelmesini sağlamıştır.

Otomotiv lastikleri, kimya endüstrisinin bir mucizesi sayılmaktadır. Günümüzde
lastiklerin birçoğunda sentetik ham maddeler kullanılmaktadır. İlk otomobil lastikleri de
doğal kauçuktan yapılmaktaydı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nda sentetik kauçuk
teknolojisinin gelişmesiyle doğal kauçuk, yerini sentetik kauçuğa bırakmıştır.

Resim 1.3: 1950 yılında kullanılan ilk araç lastikleri

Üretilen sentetik kauçukların özelliklerinin laboratuvar şartlarında değiştirilebilmesi,
geliştirilebilmesi; bu sektörün önemini koruyarak hızla büyüyen bir sektör hâline gelmesini
sağlamıştır.

Sentetik kauçuklar, yapısal özellikleri gereği yüksek elastikiyet göstermektedir. Bu
nedenle elastomer olarak da adlandırılır. Elastomerlerin kullanıldığı en önemli alan, araç iç
ve dış lastiklerinin yapımıdır. Ayrıca ayakkabı, terlik, profil, teknik parçalar conta, keçe,
hortum, taşıyıcı bant vb. gibi birçok alanda da kullanılmaktadır.

Resim 1.4: Kauçuk tank paleti
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1.2. Sentetik Kauçuk Türleri

1.2.1. Poli İsopren Kauçuk (IR)

Yapılan çalışmalar sonucunda doğal kauçuğun yerine bulunan sentetik bir kauçuktur.
1954 yılında Goodrich, daha sonra Firestone isoprenin, doğal kauçuk özellikleri taşıdığını
gördü ve üretim yapmaya başladı.

Şekil 1.2: İsopren

Şekil 1.3: Poliisopren

Günümüzde poliisopren, genellikle lityum veya zeigler-nata katalizörleri kullanılarak
üretilmektedir. Poliisoprenin cis ve trans hâlleri vardır. Cis 1-4 poliisopren, yumuşak elastik
bir kauçuktur. Trans 2-4 poliisopren ise sert kristalli bir polimerdir ve golf toplarının
yapımında kullanılır.

Şekil 1.4: Poliisoprenin katalizör yardımı ile üretim reaksiyonu

 Özellikleri

Sentetik poliisoprendeki cis-1,4 yapısı, doğal kauçuktan % 1,5 kadar düşüktür. Bu
küçük fark nedeniyle sentetik poliisopren, doğal kauçuktan daha yavaş vulkanize olur ve
sıcakta mekanik dayanımı zayıflar. Kopma dayanımı ve elastikiyeti iyidir, suda daha az şişer
ve işlenmesi kolaydır. Ancak doğal kauçuğa göre yapışma özellikleri iyi değildir.

Ayrıca sentetik poliisopren kauçuğun rengi, doğal kauçuktan daha iyidir. Kalitesi daha
az değişken ve kokusuzdur. Daha kolay parçalanabilme, kalıplama, ekstrüzyon ve
kalenderleme özellikleri verir.
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 Kullanım alanları

Üretilen poliisoprenin yarıdan fazlası, otomobil lastiği imalatında; ayrıca konveyör
bant, conta, ayakkabı tabanı ve yer döşeme malzemesi olarak kauçuk ip, biberon emziği
yapımında ve sağlık sektöründe kullanılmaktadır.

Resim 1.5: Sentetik kauçuktan yapılmış malzemeler

1.2.2. Stiren Bütadien Kauçuklar (SBR)

SBR stiren ve bütadienin kopolimeridir ve üretimi en fazla yapılan sentetik kauçuktur
(Kopolimer, polimerin iki veya daha fazla sayıda monomerden oluşmasıdır. Monomer ise
polimerin en küçük birimidir.).

Şekil 1.5: Stiren bütadien kauçuk (SBR)

Polimer zinciri genellikle % 25 stiren, % 75 bütadien bulundurur. Yapı olarak
düzensizdir, bu durumda kristallenmeyi engeller. Çözelti ve emülsiyon polimerizasyonu ile
üretilmektedir.

Şekil 1.6: Stiren bütadien kauçuğun (SBR) üretim reaksiyonu
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 Özellikleri

Çoğu zaman doğal kauçuğun yerine kullanılmaktadır.
Doğal kauçuk ile SBR kauçuğun kıyaslanması:

 SBR kauçuk ile karışım, doğal kauçuğa göre daha kısa zamanda ve
kolayca hazırlanır.

 Aşınma, yaşlanma ve ısıya karşı dayanımı doğal kauçuktan daha iyidir.
 Elastik davranışları doğal kauçuktan daha kötüdür.
 Polar olmayan çözücülere, seyreltik asit ve bazlara dayanıklıdır.
 Yakıt ve yağlara dayanıklı değildir.
 İçerisinde % 25 oranında SBR bulunduran SBR araç lastiklerinin yola

temas eden kısımlarında kullanılır.

Özellikleri:

o İyi, mekanik özellikleri sağlayabilmesi için kuvvetlendirici dolgu
maddeleri gerektirir.

o Aşınma direnci doğal kauçuğa göre daha iyidir.
o Doğal kauçuğa benzer fakat yaşlanma ve sıcaklık dirençleri daha

iyidir.
o Doğal kauçuğa kıyasla daha düşük esnekliğe sahiptir.
o Ozon ve atmosferik dayanımı iyidir.

 Kullanım alanları

Taşıyıcı bant, paspas, ayakkabı tabanı ve topuğu, spor eşyaları, sakız, sünger
yapıştırıcı, hortum, yer döşemesi yapımı, kablo kılıflama, ambalajlama SBR kauçuğun
kullanım alanlarındandır.

Resim 1.6: SBR ile yapılan malzemeler
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1.2.3. Polibütadien Kauçuklar (BR)

Stiren bütadien kauçuktan sonra kullanımı en fazla olan sentetik kauçuk polibütadien
(BR) kauçuktur. Bütadienin polimerizasyonu sonucu elde edilir.

Şekil 1.7: Polibütadien Resim 1.7: Polibütadien kauçuk

Polibütadien kauçuklar, bütadienin çözelti polimerizasyonu ile elde edilmektedir.
Tekrarlanan birim bütadiendir. Bütadienin polimerizasyonu sonucu, çift bağlar uzayda bir
yapı oluşturmaktadır.

Şekil 1.8: Cis polibütadiende CH2 grupları zincirde aynı yönde, trans bütadiende CH2 grupları
ters yönde

Her yapı kendine has özellik taşır. Üründe istenen özelliklere göre kullanılan yapı
miktarı tercih edilir.

Polibütadien çok miktarda trans birimler içerirse sert ve kristal yapı kazanır, 80 oC
civarında erir.

 Özellikleri

Kopma mukavemet değerleri oldukça düşük olduğu için doğal kauçuk ve stiren
bütadien kauçukla birlikte kullanılır. Doğal kauçuk ve stiren bütadien kauçukla birlikte
kullanılmasının bir başka nedeni işlenme zorluğudur. Bu şekilde karışımın karbon siyahı ve
yağ miktarı artırılabilir, ekstrüzyon ve kalıpta akma özellikleri iyileştirilebilir, parça
boyutları daha iyi korunabilir. Aşınma ve çatlamaya karşı çok dirençli olduğundan araba dış
lastik imalatında kullanılmaktadır.

Düşük sıcaklıklarda çok iyi elastik özellik verir.
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 Kullanım alanları

Bütadien kauçuğun % 90’ı tekerlek lastiği üretiminde, konveyör bant ve hortum
imalatında, ayakkabı tabanı, golf topları ve yer döşemesinin yapımında kullanılmaktadır.

Resim 1.8: Polibütadien ile yapılmış ayakkabı tabanı ve golf topu

1.2.4. Akrilonitril Bütadien Kauçuklar (NBR)

Akrilonitril ile bütadienin kopolimerizasyonu sonucu bu sentetik kauçuk elde edilir.
İlk defa 1930’lu yıllarda akrilonitril kopolimerizasyonu gerçekleşmiştir. Üretimi 1934
yılında Almanya’da başlamıştır.

Kauçuk içerisindeki nitril oranı ayarlanarak çok farklı amaçlarda kullanılabilecek
elastomerler hazırlanabilir. Örneğin nitril sayısı arttıkça NBR’nin yağ ve çözücülere karşı
direnci, diğer polimerlerle karışma özelliği, gaz geçirgenliği artar, kopma dayanımı yükselir.

Şekil 1.9: NBR elde etme reaksiyonu

 Özellikleri

Nitril kauçuğun özelliği içinde bulunan akrilonitril miktarına göre değişmektedir.

Nitril kauçuğun içerisindeki akrilonitril miktarı arttıkça;

Akrilonitril % 18 Akrilonitril % 50

 Yağa ve yakıtlara dayanıklılığı artar.
 Yoğunluk artar.
 Sertlik artar.
 Pişme hızı artar.
 İşlenebilirlik artar.
 Mekanik özellikler artar.
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Nitril kauçuğun içerisindeki akrilonitril miktarı azaldıkça;

Akrilonitril % 18 Akrilonitril % 50

 Düşük sıcaklıklarda dayanımı azalır.
 Elastik özelliği azalır.

 Kullanım alanları

Yağa ve yakıtlara dayanıklıdır. Bu nedenle conta, benzin yağ ve hidrolik
hortumlarının yapımında, konveyör kayışı, işçi elbiseleri ve botları, lastik klişe ve
mühürlerin yapımında, oyuncak yapımında kullanılmaktadır.

Resim 1.9: Nitril kauçukla üretilen mühür, kaşe, oyuncak lego ve hortum

1.2.5. Kloropren Kauçuklar (CR)

Kloropren 2-kloro 1,3 bütadienin polimerizasyonu sonucu elde edilen ilk sentetik
kauçuktur. Neopren ticari adı ile bilinir. Toplam kloroprenin % 50’si araç lastiklerinin
yapımında, % 50’si ise çözücü veya su bazlı yapıştırıcı üretiminde kullanılmaktadır.

Şekil 1.9: Neopren elde etme reaksiyonu

Ayrıca beklenen özelliklerin en iyi kombinasyonunu veren kauçuktur. Klor atomu yağ
dayanımı seviyesini yükseltir ve böylece onu doğal kauçuk ile nitril kauçuğun arasına
yerleştirir.
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 Özellikleri

Aşınmaya karşı direnci ve mekanik özellikleri çok iyidir. Düşük sertliklerde doğal
kauçuktan düşük elastikiyettedir. Sıcağa, hava ve ozona karşı dayanıklıdır. Tekstil ve metale
iyi yapışır. Su ve kimyasallara karşı uzun süre dayanıklıdır.

 Kullanım alanları

 Fren hortumları imalatında,
 Motor takozları, conta, silecek lastikleri yapımında,
 Elektrik kablolarının imalatında,
 Kimyasal madde içeren tankların kaplamalarında,
 Deniz malzemelerin üretiminde kullanılır.

Resim 1.10: Kloropren kauçuklarla imal edilmiş deniz malzemeleri

1.2.6. Bütil Kauçuklar (IIR)

İsobütilen kauçuk yapımına uygun bir başka monomerdir. İzobütilenin
polimerizasyonu sonucu elde edilir. İzobütilenin içine % 0,5 - % 3,0 arasında isopren katılır
ve kopolimerizasyonu sonucu doymamış bir yapı elde edilerek bu yapı vulkanize edilip bütil
kauçuk oluşturulur. IIR kısaltmasıyla gösterilir.

Şekil 1.10: İzobütilen ve isoprenin karışımı ile bütil kauçuğun elde edilmesi

 Özellikleri

 Bütil kauçuğun en önemli özelliği düşük gaz geçirgenliğidir. Bu
özelliğinden dolayı iç lastik ve lastik iç astarı yapımında kullanılır.

 Ozon, hava ve neme karşı dayanıklılığı çok iyidir.
 Isıya karşı direnci iyidir.
 Aşınma, yorulma ve yırtılmaya karşı dayanıklıdır.
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 Asitlere, bazlara hayvansal ve bitkisel yağlara ve bazı esterlere karşı
dayanıklıdır.

 Diğer elastomerlerle karışmaya yatkın değildir bu nedenle
halojenlendirilmiş bütillerle (klorobütil, bromobütil) üretim yapılır. Bu
şekilde üretilen elastomerler NR, SBR, NBR ile karıştırılarak üretimi
sağlanır.

 Kullanım alanları

 İlaç şişelerine tıkaç olarak kullanılır.
 Binalarda yalıtım amaçlı kullanılmaktadır.
 Doymamışlık oranı 0,6- 1,2 arasında olanlar; sulama hortumu, tank

kaplama, orta yüksek voltaj kablo imalatı yapımında kullanılır. Bu tip
doymamışlık oranına sahip kauçuklar iyi pişme özelliği gösterir.

 Doymamışlık oranı 1,5–2 arasında olanlar; iç lastik, yapışkan üretimi,
sportif eşyaların yapımında kullanılır.

 Doymamışlık oranı 2 mol’ün üzerinde olanlar; sünger, konveyör bant,
ayakkabı altı ve mekanik parçaların yapımında kullanılır.

Resim 1.11: Bütil kauçukla yapılan malzemeler

1.2.7. Etilen- Propilen Kauçuklar (EPM- EPDM)

Etilen ile propilenin kopolimerizasyonu ilk defa 1963 yılında üretilmeye başlamıştır
(EPM). Reaksiyonda çift bağ olmadığı için tamamen doymuş bir yapıya sahiptir. Bu özellik,
kauçuğun ozon ve oksijene karşı dayanıklı olmasını sağlar.

Etilen Propilen E.P.M

Şekil 1.11: Etilen propilen kauçuk (EPM) elde etme reaksiyonu

EPDM etilen, propilenin yanı sıra üçüncü bir dienin reaksiyona girmesi ile elde edilir.
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 Özellikleri

 Isı, ışık ve oksidasyona çok dayanıklıdır.
 Çok miktarda dolgu maddesi yağ emme kapasitesinden dolayı düşük

maliyetli karışımlar oluşturur.
 Asit ve bazlara karşı dayanıklıdır.

 Kullanım alanları

 Kapı ve cam fitilleri
 Sünger fitil
 Radyatör ve ısıtma hortumları
 Beyaz eşya körük ve contaları
 Konveyör bant
 Tank kaplama
 Silindir kaplama

Resim 1.12: EPDM ile yapılan profiller ve hortum

1.3. Viskozite Mooney Testi

Günlük hayatımızda yoğun bir şekilde kullandığımız kauçuk esaslı malzemeleri ve bu
malzemelerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini bilmek açısından bazı testler yapılır. Bu
testlerin sonucuna göre sentetik kauçuklar kullanılır.

Viskozite mooney sentetik kauçuklar için çok önemli bir testtir. Bu test lastikle ilgili
üretim yapan tüm fabrikalarda ürün kalitesi açısından mutlaka yapılmaktadır. Viskozite
sıvıların akmaya karşı gösterdikleri dirençtir. Ancak bizim test yapacağımız kauçuk katı bir
malzemedir. Dolayısıyla viskozite kullanacağımız yöntem ve cihazlar sıvılar için
kullanılanlardan tamamen farklıdır.

Viskozite mooney belirli bir sıcaklık ve süre altında kauçuğun sonsuz dönen bir rotora
gösterdiği direncin sayısal ifadesidir. Birimi “mooney”dir. Belirlenen sıcaklıklara kadar
kontrollü olarak ısıtılan silindirik bir kalıbın içine konulan karışım, içinde sabit hızla dönen
rotora kauçuk direnç gösterir. Bu direnç ölçülerek kauçuğun viskozitesi belirlenir.

Kauçuğun akışkanlığı ne kadar düşükse rotora verdiği direnç de o kadar düşüktür.
Akışkanlığı yüksek ise dönüş zordur ve dolayısıyla direnç de yüksektir.
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Resim 1.13: Mooney viskozimetresi hazne görünümü

Mooney viskozitesini Doğal Kauçuklar modülünde öğrenmiştiniz. Kısaca;

Mooney viskozimetresinde ölçüm yapılırken mutlaka süre ve sıcaklık belirtilir.
(1+4) 100 °C değeri genellikle doğal kauçuk için kullanılır. Bu değerin anlamı şudur:

100 °C’ alt ve üst çenedeki sıcaklığı gösterir. Üst kapak kapandığı zaman 1 dakika beklenir.
1 dakikada sıcaklık 100 °C’ye çıkar. Yatay şekilde sonsuz döner. Bu dönüş 4 dakika sürer.
Bu süre sonunda cihaz bize viskozite mooney değerini verir. Sonuç grafik hâlinde verilir.

Resim 1.14: Viskozite mooney cihazı
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UYGULAMA FAALİYETİ

Sentetik kauçuklarda viskozite Mooney testi yapınız.

Kullanılacak araç ve gereçler: Viskozite mooney test cihazı, sentetik kauçuk örneği

İşlem Basamakları Öneriler

 Test cihazını ayarlayınız.  İş güvenliği önlemlerini alınız.

 Viskozite mooney testi yapılacak
sentetik kauçuğun 45 mm çapında, 6
mm kalınlığında, 27+3 g ağırlığında ve
merkezinde 12,5 mm çapında bir delik
olan iki adet disk şeklindeki numunesini
alınız.

 Numuneyi keserken düzgün olmasına
dikkat ediniz.

 Numunenin temiz olmasına dikkat
ediniz.

 Viskozite mooney test cihazına sentetik
kauçuk numunesi yerleştiriniz.

 Test cihazına yerleştirirken mutlaka
eldiven kullanınız.

 Test cihazını, uygun olan 125 oC
sıcaklık ve 4 dakika süreye ayarlayınız.

 Makinenin metal aksamına
dokunmayınız.

 Cihazı uygun sıcaklık ve süreye
ayarlayınız.

 Dikkatli çalışınız.

 Sonucu cihazdan okuyunuz.  Sonucu yazıcıdan alınız.

 Hesaplama yapınız.  Hesaplamayı dikkatli yapınız.

 En yüksek ve en düşük mooney değerini
belirleyiniz.

 Belirlediğiniz bölgeleri farklı renkteki
kalemlerle işaretleyiniz.

 Sonuçları rapor ediniz.
 Almış olduğunuz notlardan raporunuzu

hazırlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Sentetik kauçuk numunesini hazırladınız mı?

2 Sentetik kauçuk numunesini makineye yerleştirdiniz mi?

3 Makineyi istenilen zaman ve sıcaklığa ayarladınız mı?

4 Sonucu cihazdan okudunuz mu?

5 Hesaplama yaptınız mı?

6 En yüksek ve en düşük değerleri işaretlediniz mi?

7 Sonuçları rapor ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

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

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Sentetik kauçuklar yapısal özellikleri gereği yüksek elastikiyet göstermektedir. Bu
nedenle ……………….olarak da adlandırılır.

2. Alman kimyacılar …………..’den elde ettikleri bütadieni polimerleştirerek yapay,
yani sentetik kauçuğu ürettiler.

3. …………… kauçuğun polimer zinciri genellikle % 25 stiren, % 75 bütadien
bulundurur.

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

4. ( ) IR stiren ve bütadienin kopolimeridir ve üretimi en fazla yapılan sentetik kauçuktur.

5. ( ) Cis 1-4 poliisopren yumuşak elastik bir kauçuktur. Trans 2-4 poliisopren ise sert
kristalli bir polimerdir.

6. ( ) Polibütadien kauçuklarda tekrarlanan birim bütadiendir.

7. ( ) Kauçuğun kopma mukavemet değerleri oldukça düşük olduğu için doğal kauçuk ve
stiren bütadien kauçukla birlikte kullanılır.

8. ( ) BR kauçuğun aşınma ve çatlama mukavemetini çok iyi olduğundan araba dış lastik
imalatında kullanılmaktadır.

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 diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Gerekli ortam sağlandığında ASTM standartlarına uygun olarak sentetik kauçuklarda
ETA ekstraksiyonu yapabileceksiniz.

 Sentetik kauçuk pek çok alanda kullanılmaktadır. Kapsamlı bir araştırma

yaparak bulabildiğiniz eşya ve mamulleri sınıf ortamında arkadaşlarınızla

paylaşınız.

 Ülkemizde sentetik kauçukların üretildiği yerleri araştırarak bir rapor

hazırlayınız.

2. SENTETİK KAUÇUKLARDA ETA
EKSTRAKSİYONU

2.1. Prensibi

Ekstraksiyon kimyada karışımlardan veya maddelerden bir bileşiği ayırmak için
yapılan bir işlemdir. Bu işlem bir çözücü yardımı ile yapılır. Katı- sıvı ekstraksiyonunda en
sık kullanılan yöntem Soxhlet yöntemidir. Çözücü balonda kaynatılır ve buhar yan borudan
geçerek soğutucuda yoğunlaştırılır ve katının üzerine damlar. Üst tarafta biriken çözücü
yandaki kılcal borunun seviyesine gelince ekstrakte ettiği madde ile beraber tekrar balona
akar (sifon yapar). Bu olay defalarca gerçekleştirilir ve ekstrakte olayı olur. Ekstrakte edilen
bileşik balonda toplanır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.1: Ekstraksiyon düzeneği

En sonunda balonda oluşan çözücü uzaklaştırılarak ekstrakte edilecek bileşik saf hâlde
elde edilir. Bu yöntem katı numunelerden yağ elde etmek için kullanılır.

2.2. Yapılışı

ETA ekstraksiyonunda çözücü olarak etilen–toluen karışımı hazırlanır. Etilen % 80,
toluen % 20 oranında karışıma ilave edilerek ısıtma işlemi yapılır. Ekstraksiyon işlemi
yaparak içindeki yağ miktarı tespit edilecek olan sentetik kauçuk numunesi küçük parçalara
ayrılarak balona koyulur. Üzerine ETA ilave edilerek bu sıvı kaynatılır. Ekstraksiyon işlemi
sonucunda numunedeki yağ ayrılır. Kauçuk içindeki % yağ miktarı hesaplanmış olur.

Örnek: 10 gram kauçuk örneğine ekstraksiyon işlemi yapıldıktan sonra tartılıyor ve
9,55 g olduğu görülüyor. Bu örnekteki % yağ miktarı nedir?

10- 9,55 =0,45 g
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UYGULAMA FAALİYETİ

Sentetik kauçuklarda eta ekstraksiyonu yapınız.

Kullanılacak araç ve gereçler: Ayırma hunisi, süzme düzeneği, terazi, ETA

İşlem Basamakları Öneriler

 ETA ekstraksiyonu yapılacak
sentetik kauçuğu 10 g alarak küçük
parçalara ayrınız.

 Sentetik kauçuğu maket bıçağı ile kesiniz.

 Örneği ayırma hunisine koyunuz.
 Kauçuğu oldukça küçük parçalara ayırmaya

gayret ediniz.

 Üzerine ETA (etilen % 80 -toluen %
20 oranında) karışımını ilave ediniz.

 Isıtma işleminde elektrikli ısıtıcıyı tercih
ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ekstraksiyon işlemi sonucunda
örnekteki % yağ miktarını
hesaplayınız.

 Hesaplama işleminin doğru olduğundan
emin olunuz.

 Sonuçları rapor ediniz.
 Sonuçlarınızı işlem sıranıza göre rapor

hâline getiriniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1.
ETA ekstraksiyonu yapılacak sentetik kauçuğu 10 g alarak
küçük parçalara ayırıp tartınız mı?

2. Örneği ayırma hunisine koydunuz mu?

3.
Üzerine ETA (etilen % 80, toluen % 20 oranında) karışımını
ilave ettiniz mi?

4.
Ekstraksiyon işlemi sonucunda örnekteki % yağ miktarını
hesapladınız mı?

5. Sonuçları rapor ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

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

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. ………………..kimyada karışımlardan veya maddelerden bir bileşiği ayırmak
için yapılan bir işlemdir.

2. Katı- sıvı ekstraksiyonunda en sık kullanılan yöntem ……………yöntemidir.

3. Ekstrakte edilen bileşik …………….toplanır.

4. ETA ekstraksiyonunda çözücü olarak …………………………….karışımı hazırlanır.

5. Ekstraksiyon işlemi sonucunda numunedeki …………ayrılır.

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Gerekli ortam sağlandığında ASTM standartlarına sentetik kauçuklarda reolojik
kontrol yapabileceksiniz.

 Reolojik kontrol için fabrikalarda hangi cihazlar kullanılır ve çalışma prensibi

nedir? Araştırınız.

 Kül tayinin yapılma amacı nedir? Araştırınız.

 Nem ve kül tayini sentetik kauçukta niçin önemlidir, neden yapılır? Araştırınız.

3. SENTETİK KAUÇUKLARDA REOLOJİK
KONTROL

3.1. Genel Bilgi

Doğal kauçuk, kauçuk ağacından elde edildiği şekliyle mekanik özellikleri yetersiz,
sıcaklık değişimlerine duyarlı ve çözünebilen bir polimerdir.

Doğal kauçuğun zayıf yönleri vulkanizasyon adı verilen işlemle giderilerek
endüstriyel değeri olan malzemeye dönüştürülür.

Kimyasal olarak vulkanizasyon çapraz bağlanma olayıdır. Vulkanizasyon sırasında,
kauçuk zincirleri birbirine bağlanır.

Doğal kauçuğun ilk vulkanizasyonu 1839 yılında Charles Goodyear tarafından
yapılmıştır. O, vulkanizasyon işlemini kükürt kullanarak gerçekleştirmiştir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA



26

Resim 3.1: Charles Goodyear ve vulkanize kauçuk buluşu sayesinde üretilen araç lastiği

Vulkanizasyon, kauçuğun istenmeyen özelliklerini giderir ve sonuç olarak kauçuğun
pişmesi gerçekleşir. Vulkanizasyon sonucu;

 Yapışkan olmayan,
 Mekanik özellikleri gelişmiş,
 Geniş bir sıcaklık aralığında yüksek elastikiyet gösteren,
 Isıtıldığında fazla yumuşamayan,
 Çözücülerde çözünmeyen,
 Sertliği artmış kauçuk elde edilir.

Kauçuğun vulkanizasyonu için en çok kükürt kullanılır. Kükürt haricinde selenyum,
nitro türevleri, hidroperoksitler, diazot türevleri, oksitler vb. çapraz bağlayıcılarla yapılır.
Kükürt S8 atomları halka şeklinde bulunur. Polimer zincirine çapraz bağlarla bağlanır.

Şekil 3.1: Polimer ile kükürdün yaptığı çapraz bağlar
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Çapraz bağların etkileri kauçuk türüne göre değişir. Kükürt; doğal kauçuk,
polibütadien, bütadien-stiren için iyi bir çapraz bağlayıcı olmasına karşın, polikloroprenin
çapraz bağlanmasına uygun değildir.

Vulkanizasyon işlemi yapılan kauçuk reometre denilen cihazlarda incelenir ve
vulkanizasyon eğrisi elde edilir ve bu eğri üzerinden yorum yapılır.

Resim 3.2: Reometre cihazı

3.1.1. Reolojik Kontrol

Doğal kauçuklar, sentetik kauçuklar, karbon karaları, proses yağları, pişiriciler,
hızlandırıcılar, yavaşlatıcılar gibi katkı malzemeleri karıştırılarak lastik hamuru elde edilir.
Hamur hazırlandıktan sonra reometre denilen cihazlarda lastiğin pişme eğrisi çizilir. Pişirme
olayı esnasında lastik hamuru önce sertleşir, sonra yumuşar, sonra yeniden sertleşir. Lastiğin
pişme eğrisi kullanılarak pek çok şey kontrol edilebilir.

Şekil 2.2: Vulkanizasyon eğrisi

AB arasında lastik hamuru, yumuşar ve akışkandır. AB’nin uzun olması emniyetli
çalışmayı sağlar.

BC arasında eklenen kükürt halkası açılır, lastik içinde bulunan polimer ile
etkileşmeye başlar.
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CD arasında kükürt çapraz bağlar yapmaya başlar. Bu nokta grafiğin en önemli
aralığıdır. Vulkanizasyonun hızını verir. Eğim ne kadar dikse vulkanizasyon da o kadar
hızlıdır.

DE arası, vulkanizasyonun en uygun olduğu sıcaklık aralığıdır.

EF’de lastik hamuru tekrar sertleşmeye başlar.

Reolojik kontrol yapılırken eğri üzerinde bazı önemli noktalar vardır. Bu noktalar MH,
ML, t5, t-5, M95 noktalarıdır. Bunun haricinde M60, M30 gibi noktalar da hesaplanır.

Eğri üzerindeki önemli noktalar bulunurken aşağıdaki formül kullanılır:

Mx= ( MH-ML ).X/100+ML

Şekil 2.3: Reolojik kontrol yapılan vulkanizasyon eğrisi

 M95 değerinde pişirme işlemi bırakılır. Pişirme işlemi en fazla 140 ºC’de
yapılır.

 t5 noktası çok önemlidir. t5 süresi bulunurken dikkatli olunmalıdır. Doğrunun
eğriyi kestiği nokta alınır. Buradaki süre t5 olarak kabul edilir. Bu süreye
SCORCH süresi denir. Kauçuk karışımının ön vulkanizasyonu, diğer bir ifade
ile erken pişme hâli scorch süresidir.

3.1.2. Scorch Süresi

Lastiğin pişirme makinesine girmeden önceki tüm aşamalarda pişirme sıcaklığında
çalışabileceğimiz en son süredir. Bu süre aşıldığı takdirde malzeme erkenden pişer. Bu
noktadan sonra sertleşme başlar ve lastiğe şekil verilemez.

t-5 noktası reometre grafiğindeki ikinci önemli noktadır. t-5 noktası bulunurken ''M95''
değeri bulunur. Bulunan değer grafikte yerine konur ve bu değerin ikinci kez kestiği nokta
alınır. t-5 noktası pişirmede ulaşılabilecek son noktadır. Bu noktadan sonra çürüme başlar ve
geri dönüşüm artık mümkün değildir. Bu yüzden t-5 değerinde pişirme işlemi bırakılır.
Pişirme işlemi genellikle 140 oC civarında yapılır.
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Şekil 2.4: Vulkanizasyon eğrisi

Örnek: Reometre grafiği üzerinde t -5 noktasını hesaplayınız.

Çözüm: t-5 noktası bulunurken ''M95'' değeri bulunur. Bulunan değer grafikte yerine
konur ve bu değerin ikinci kez kestiği nokta alınır. t-5 noktası pişirmede ulaşılabilecek en
son noktadır.

MH = 75
ML = 25
MX = (MH - ML ) . X/100 + 25
M95 = ( 75 - 25 ) . 95/100 + 25
M95 = 50 . 95/100 +25
M95 = 47,5 +25
M95 = 72,5

Örnek: Grafiğe göre pişmenin % 60’ı kaç dakikada olur?

Çözüm:

MX= (MH- ML). X / 100 + 25
M60 = (75 - 25). 60 / 100 + 25
M60= 50. 60 / 100 + 25
M60= 30 + 25
M60= 55 değerinin grafiği kestiği noktadaki t değeri okunur.
T60 = 4,2

Örnek: Pişmenin % 50’si kaç dakikada olur?

Çözüm:

MX= (MH- ML). X / 100 + 25
M50 = (75- 25). 50 / 100 + 25
M50 =50.50 / 100 + 25
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M50 =25 +25
M50 = 50 değerinin grafiği kestiği noktadaki t değeri okunur.
t50 = 4,8
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UYGULAMA FAALİYETİ

Sentetik kauçuklarda reolojik kontrol yapınız.

Kullanılan araç gereçler: Folyo, reometre, sentetik kauçuklar

İşlem Basamakları Öneriler

 Lastik hamuru ham maddelerinden
doğal kauçuk ve sentetik kauçuk
örneğini folyo arasına koyunuz.

 Doğal kauçuğu mutlaka küçük parçalara
ayırınız.

 Reometre cihazına ham maddeleri
koyunuz.

 Cihaza ham maddeyi yerleştirirken
dikkatli olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Cihazın kapağını kapatıp sıcaklığı ve
süreyi ayarlayınız.

 Cihazı çalıştırmadan ayarlarını tekrar
kontrol ediniz.

 Cihazdan grafiği elde ediniz.  Grafiği iyi okuyunuz.

 Grafiği yorumlayınız.  Grafiği iyi yorumlayınız.

 Sonuçları rapor ediniz.  Raporlarınızı işlem sıranıza göre yazınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1.
Lastik hamuru ham maddelerinden doğal kauçuk ve sentetik
kauçuk örneğini folyo arasına koydunuz mu?

2. Reometre cihazına ham maddeleri koydunuz mu?

3. Cihazın kapağını kapatıp sıcaklığı ve süreyi ayarladınız mı?

4. Cihazdan grafiği elde ettiniz mi?

5. Grafiği yorumladınız mı?

6. Sonuçları rapor ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

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

Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Kimyasal olarak vulkanizasyon çapraz bağlanma olayıdır.

2. ( ) Vulkanizasyon işlemi ilk kükürt kullanarak gerçekleştirmiştir.

3. ( ) Vulkanizasyon işlemi yapılan kauçuk mooney denilen cihazlarda incelenir.

4. ( ) Kauçuk karışımının ön vulkanizasyon, diğer bir ifade ile erken pişme hâline scorch
süresi denir.

5. ( ) Minimum viskoziteyi MH değeri verir.

6. ( ) Kauçuğun % 90’ının piştiği noktaya t90 noktası denir.

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Gerekli ortam sağlandığında ASTM standartlarına uygun olarak sentetik kauçuklarda
nem ve kül tayini yapabileceksiniz.

 Nem ve kül tayini için hangi cihazlar kullanılır ve çalışma prensibi nedir?

Araştırınız.

 Nem ve kül tayinin yapılma amacı nedir? Araştırınız.

 Nem ve kül tayini sentetik kauçukta niçin önemlidir, neden yapılır? Araştırınız

4. SENTETİK KAUÇUKLARDA NEM VE
KÜL TAYİNİ

4.1. Prensibi

Sentetik kauçuklarda ve diğer maddelerde kül tayininin yapılışının prensibi, sentetik
kauçuk içindeki yabancı madde miktarını tayin etmektir. Nem tayininde de prensip,
kauçuğun nem tutma oranını tayin etmektir. Çünkü kauçuk sanayisinde malzemenin nem
tutması istenmeyen bir olaydır. Nem ve külün bu tür malzemelerde minimize olması gerekir.

4.2. Yapılışı

 Nem tayini

Madde içerisinde bulunan su moleküllerine nem denir. Nem tayini genellikle etüvde
kurutma yöntemi ile yapılır. Belli bir sıcaklık altında örnekteki suyun uçurulması ve ağırlık
kaybından nem miktarının bulunması ilkesine dayanır. Suyun, buharlaşma sıcaklığı olan 100
°C dolayında 2-3 saat süreyle etüvde ısıtılmasıyla yapılır. Örnekteki nem uçurulduktan sonra
geriye kalan, kuru maddedir. Isıtmadan önce ve sonra tartımlar alınarak ağırlık kaybından
nem miktarı hesaplanır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 4.1: Isıtma ve sterilizasyon işlemlerinde kullanılan bir etüv

Kurutulan örneğin tartıma hazır olabilmesi için soğutulması gerekir. Soğutma işlemi
için desikatörler kullanılır. Desikatörler, örneğin dış ortamdan etkilenerek tekrar nem
kapmasını engeller.

Desikatörlerin içerisinde nem çekici maddeler bulunur. Genellikle nem çekici olarak
kalsiyum klorür ya da silisyum dioksit kullanılır. Desikatörlerin kapakları mutlaka
vazelinlenir. Bu şekilde dikkatli ve yavaş açılıp kapanması sağlanır.

Laboratuvarda kurutulmuş veya kızdırılmış maddelerin tartılmadan önce
soğutulmaları oda sıcaklığına kadar gelmeleri desikatör denilen camdan yapılmış kaplarda
yapılır.

Daha hızlı soğutma işlemi için vakumlu desikatörler kullanılır.

Başta gıda sektörü olmak üzere pek çok sektörde nem tayini yapılmaktadır. Çok çeşitli
nem tayin cihazları vardır. Hangi maddeye nem tayini yapılacaksa ona uygun cihaz seçilir.

Etüv kullanılarak nem tayini yapıldığında örnekteki nem miktarı % nem olarak
hesaplanır.

nem kütlesi (g)
% nem= x100

numune kütlesi (g)

Örnek: 10 g SBR kauçuk örneği etüve koyulup bekletildikten sonra 9,65 g olarak
tartılıyor. Bu örnekteki nem yüzdesini hesaplayınız.

10 – 9,65 = 0,35 g nem
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 Kül tayini

İçerisinde organik madde bulunan ürünlerin, inorganik madde içerdiğini belirlemek
için kül miktarı tayini yapılır. Numunenin belirli bir miktarı yakılıp küllendirildikten sonra
kül miktarının saptanması ilkesine dayanır. Bu işlem için kroze kullanılır. Kül fırını
ayarlanarak kroze kül fırınında kızdırılır. Sonra kroze kül fırınında alınarak desikatörde
soğutulur ve tartılır.

Resim 4.2: Porselen kroze

Resim 4.3: Porselen kroze ve kroze maşası Resim 4.4: Kül fırını

Kül tayini yapıldıktan sonra sonuç % olarak ifade edilir.

külkütlesi (g)
% kül x100

numune kütlesi (g)


Örnek: 10 g sentetik kauçuk örneği kül fırınında kızdırıldıktan sonra 1,6 g olarak
tartılıyor. Bu örnekteki kül yüzdesini hesaplayınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Lastik bileşenlerine uygulanan testleri yapınız.

Kullanılan araç gereçler: Kül fırını, kroze, hassas terazi, desikatör, numune

İşlem Basamakları Öneriler

 Sentetik kauçuk numunesinden 5 g
alınız.

 Numuneyi hassas tartınız.

 Kül fırınını 800 oC’ye getiriniz.  Cihazı kontrol ediniz.

 Krozeyi kül fırınında sabit tartıma
getiriniz.

 Cihazı çalıştırmadan ayarlarını tekrar
kontrol ediniz.

 Krozeyi hassas tartınız.

 Numuneyi krozeye koyunuz.
 Numuneyi krozeye koyarken çıplak elle

koymayınız.

 Krozeyi kül fırınına koyunuz.
 Kül fırının tam kapanmasına dikkat

ediniz.

 Krozeyi 4-5 saat kadar fırında
bekleyiniz.

 Dikkatli çalışınız.

 Krozeyi desikatörde soğutunuz.  Krozeyi maşa ile tutunuz.

 Krozeyi tartınız.
 Krozenin tam olarak soğumasını

bekleyiniz.
 Hassas tartım yapınız.

 Hesaplayınız.
 Hesaplamalardan sonra mutlaka not

alınız.

 Sonuçları rapor ediniz.  Raporlarınızı işlem sıranıza göre yazınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Sentetik kauçuk numunesinden 5 g aldınız mı?

2. Kül fırınını 800 0C’ye getirdiniz mi?

3. Krozeyi kül fırınında sabit tartıma getirdiniz mi?

4. Numuneyi krozeye koydunuz mu?

5. Numune + krozeyi hassas olarak tarttınız mı?

6. Krozeyi kül fırınına koydunuz mu?

7 Krozeyi desikatörde soğuttunuz mu?

8 Krozeyi tarttınız mı?

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

1. ( ) Nem tayini için desikatör kullanılır.

2. ( ) Kül tayini numunenin belirli bir miktarı yakılıp küllendirildikten sonra kül
miktarının saptanması ilkesine dayanır.

3. ( ) 10 g sentetik kauçuk etüvde 1 saat bekletildikten sonra 9,44 g geliyorsa bu
örnekte % 0,3 nem var demektir.

4. ( ) 10 g kauçuk örneği kül fırınında kızdırıldıktan sonra 1,5 g geliyor. Bu örnekte %
15 kül bulunmaktadır.

5. ( ) Nem tayininde kül fırını kullanılır.

DEĞERLENDİRME

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

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

1. ………………………. kauçuklar, işçi elbiseleri ve botları, lastik klişe ve mühürlerin
yapımında, oyuncak yapımında da kullanılmaktadır.

2. …………….., piyasada neopren ticari adı ile bilinir.

3. Bütil kauçuk ………….. kısaltmasıyla gösterilir.

4. ………………… kimyada karışımlardan veya maddelerden bir bileşiği ayırmak için
yapılan bir işlemdir.

5. ………………… sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirençtir.

6. ……………… kauçuğun özelliği içinde bulunan akrilonitril miktarı ile değişmektedir.

7. Viskozite mooney testinde kauçuğun akışkanlığı ne kadar düşükse rotora verdiği
direnç de o kadar ………………..

8. Sentetik kauçuklar yapısal özellikleri gereği yüksek elastikiyet gösterir. Bu nedenle
…………………….. olarak da adlandırılır.

9. Kloropren kauçuk …………………. harfleri ile simgelenir.

10. Vulkanizasyon sırasında, kauçuk zincirleri …………….. bağlar ile birbirine bağlanır.

11. Doğal kauçuğun ilk vulkanizasyonu 1839 yılında …………………tarafından
yapılmıştır.

12. Kükürt S8 atomları……………………. şeklinde bulunur.

13. Vulkanizasyon işlemi yapılan kauçuk ………………. denilen cihazlarda incelenir.

14. ……….. değeri minumum viskoziteyi verir.

15. Kauçuğun pişmeye başladığı sıcaklığa …………………. süresi denir.

16. Daha hızlı soğutma işlemi için ……………. desikatörler kullanılır.

17. Kül tayini yapmak için numune……………….. içine koyulup yakma işlemi yapılır.

18. Kül tayini yapılırken kroze kül fırınında alınarak …………… soğutulur ve tartım
alınır.

19. ………… noktası pişirmede ulaşılabilecek en son noktadır.

20. Eğri üzerindeki önemli noktalar bulunurken ………………………. formülü kullanılır.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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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. Elastomer

2. Petrolden

3. SBR

4. Yanlış

5. Doğru

6. Doğru

7. BR

8. Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. Ekstraksiyon

2. Soxhlet

3. Balonda

4. Etilen–Toluen

5. Yağ

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1. Doğru

2. Doğru

3. Yanlış

4. Doğru

5. Yanlış

6. Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1. Doğru

2. Doğru

3. Yanlış

4. Doğru

5. Yanlış

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1. Akrilonitril

2. Kloropren

3. IIR

4. Ekstraksiyon

5. Viskozite

6. Nitril

7. Düşüktür

8. Elastomer

9. CR

10. Çapraz

11. Charles Goodyear

12. Halka

13. Reometre

14. ML

15. Scorch

16. Vakumlu

17. Kroze

18. Desikatör

19. t-5

20.
Mx=(MH-ML ) .X

/100+ML
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