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1.
Poli erlere Ge el Bir Bakış

Ta ı lar
Poli erleri U gula a Ala ları
Polimerlerin Tarihçesi
Poli erleri Sı ıfla dırıl ası
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Terim polimer : Yunanca poli (çok) + meros (birim) = çok birimli
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Bir polimer malzeme , kimyasal olarak birbirine ağlı bir çok parça veya birimi
içeren bir katı olarak veya aşka bir de işle birbirine ağla arak bir katı meydana
getiren parçalar veya birimler olarak düşü üle ilir
Tekrarlanan birimler (monomerler poli eri oluştura a a iri lerdir.
Oligomer genellikle 2-

sa ıda monomerin irleş esi e oligo er de ir.

Tek tekrarlana birim: MONOMER
Çok tekrarlanan birimler : POLiMER
Polimerizasyon Derecesi tekrarla a

iri

sa ısı a de ir
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• Ekonomik Neden
Poli erik alze eler diğer
üretim için uygundurlar

alze elere göre daha u uzdur e çok fazla

iktarda

•Malze e Üstü lüğü
Mesela se tetik kauçuk doğal kauçuğa göre daha üstü özelliklere sahiptir. Kevlar fiber
de çelik telden daha kuvvetlidir.
•Düşük oğu luktadır hafiflik .
Ör eği Kevlar 0.8 g/cm3

• Çok ö lü değişikliklere aruz ırakıla ilir.
Ör eği ki asal apısı ile o a arak iste e özelliklere ulaşıla ili ir. İhti a a u gu
odifikas o lara aruz ırakıldıkları da i terdisipli er ir ala dır.
• Poli eri ha

addesi e kola lıkla ulaşıla ili ir.
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A. Uygarlığı Gelişi i
Taş Devri→ Bronz devri → Maden Devri →

Polimer Devri

B. Polimer Malzemelerin Uygulama Ala ları

ｏ PE süt şişeleri
ｏ Poliamit kurşu geçirmez yelekler
ｏ Poliüretan yapay kalp

9

Mühlhaupt, Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 1054.
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Staudinger, Helv. Chim. Acta 1922, 5, 785.
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Değişik sı ıfla dır alar apıl aktadır.
1-ELDE EDİLİŞLERİNE GÖRE
Polimerler elde edilişleri e göre doğal, sentetik ve arı sentetik
olmak üzere üçe a rılır.
• Doğal polimerler : örn. odundaki ligninin a rıl ası la elde edilen selüloz ili diği gibi selüloz kağıt in ham maddesidir-.
Doğal polimerlerin azıları ise farklı apıda değişik birimlerin bir araya
gelmesiyle oluş uştur. Biyopolimer olarak isimlendirilen ve aşa la ilgili bir
çok önemli faaliyetin yürütülmesinde rol alan proteinler, nükleik asitler (DNA,
RNA) ve enzimler doğal polimerlere örnek olarak verilebilir. Bu kar aşık
apıdaki yüksek molekül ağırlıklı ileşikler çoğu zaman daha uygun bir sözcük
olan “ Makromoleküller " olarak da isimlendirilirler.
• Yarı sentetik polimerler
Doğal polimerlerin modifikasyonu ile elde edilirler. Örn. doğal selülozdan
elde edilen rejenere selüloz ve diğer selüloz türevleridir, örn. selüloz asetat
( bu madde malzemeleri iç apıları ı metalografik incelemesinde
replika yönteminde kulla ılır .
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• Sentetik polimerler
Genellikle çok sa ıda tekrarlanana ' mer ' veya monomer ' denilen basit
birimlerden oluşur.
' Poli ' latince bir sözcük olup çok sa ıda a la ı a gelir ki mer ' söz üğü ile
irleştirilerek , bu yüksek molekül ağırlıklı moleküllerin adla dırıl ası da
kulla ılır. En basit sentetik polimer olan polietilen örnek verilebilir.
Burada
' polimerizasyon derecesi olup bir polimer zincirindeki monomer
sa ısı ı ifade eder.
• Polimerizasyon derecesi n= 10.000 hatta daha büyük değerlerde olabilir.
• PE için polimerizasyon derecesi (DP), 10000 ila 700000 g/mol arası da değişe
ortalama molekül ağırlığı a ağlı olarak 3500-25000
arası da değişir.
• Molekül ağırlığı 500-600 g/mol. i arı da olan polimerlere oligomer adı verilir.
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2-KİMYASAL BİLEŞİMİNE GÖRE
Polimerlerin doğal yada sentetik olup ol adığı a
ileşi leri e göre sı ıfla dır ışlardır

ak aksızı polimerleri kimyasal

• Organik polimerler
Yapıları da aşta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen (
F,Cl,Br,I gibi) ato ları içerir. Eğer polimer zinciri üzerinde dizili ato ları hepsi
a ı türden ise bu polimerlere ' homo zincir ', farklı atomlar ise ' heterozincir'
polimer olarak adla dırılır. Bir atomun polimer ana zinciri üzerinde yer alabilmesi
için en az 2 değerlikli ol ası gerekir. Bu nedenle örn. hidrojen ve halojenler ana
zincir üzerinde yer almazlar. Organik polimerler, diğer organik maddelerin aldıkları
isimlere göre sı ıfla dırıla ilirler. Örn. alifatik, aromatik gibi.
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• İ orga ik polimerler
Organik polimerler kadar a gı kulla ıl azlar. Polimer ana zincirinde karbon
atomu yerine periyodik cetvelde yer alan 4. ve 6. grup elementleri bulunur.
Örn. Si, B, Ge. Alümina silikat, doğal ve sentetik zeolitler tipik inorganik
polimerlerdir. Zeolit suyun arıtıl ası da kulla ılır.
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3-YAPILARINA GÖRE

Homopolymer : -A-A-A-A-A-A-A-A-

Random copolymer : -A-B-B-A-B-A-A-B-

Alternating copolymer : -A-B-A-B-A-B-A-B-

Block copolymer :

-A-A-A-A-B-B-B-B-

Graft copolymer :

-A-A-A-A-A-A-A-A-
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4-BAĞ YAPILARINA GÖRE
• Doğrusal li eer poli er : ör . üksek oğu luklu polietile

• Dalla

ış poli er : ör . alçak oğu luklu polietile

HDPE

LDPE

• Çapraz ağlı poli er : ör . ulka ize kauçuk
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(a) linear

(b) branch

(c) network
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Representation of polymer architectures

(a) star polymer

(c)ladder polymer

(b) comb polymer

d) semi- ladder
(or stepladder) polymer
20

Polymer Types, Architectures, Microstructures
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5-SENTEZ YÖNTEMLERİNE GÖRE
• Kondenzasyon polimerleri : –OH, -COOH ve –NH2 gibi fonksiyonel gruplar
içere iki ta e o o eri reaksi o a girerek açığa su e a a o ak gi i küçük
gruplar açığa çıkar.

• Zincir ( katıl a ) polimerleri : Sentez reaksiyonu bir çift ağı açıl ası ve
monomerlerin birbirine zincirin halkaları gibi katıl ası ile oluşa polimerlerdir.
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Chain growth polymerization
• High De sit Pol eth le e: HDPE
• Lo De sit Pol eth le e: LDPE
• Li ear Lo De sit Pol eth le e: LLDPE
• Co strai ed Geo etr Catal st Pol eth le e: CGC PE
• Isotactic Poly(propylene): It-PP
• Eth le e/Vi l A etate Copol ers
• Pol i l hloride : PVC
• Pol st re e: PS
• Pol
eth l methacrylate): PMMA
• Pol i l a etate : PVAc
• Pol acrylonitrile): PAN
• Polybutadiene
• Polyisoprene
• Polychloroprene
• St re e-Butadiene-Styrene: SBS
• Polytetrafluoroethylene: PTFE
• Pol oxymethylene): POM
• Pol eth le e o ide : PEO
• Pol tetramethylene oxide): PTMO
23

Commercial Step-Growth Polymers
• Polycaprolactam: Nylon-6
• Pol decamethylene carboxamide): Nylon-11
• Pol hexamethylene adipamide): Nylon-6,6
• Pol p-phenylene terephthalamide): KevlarTM
• Pol eth le e terephthalate): PET: MylarTM
• Pol ether ether ketone): PEEK: VictrexTM
• Pol uretha e: PellethaneTM
• Pol ether imide): ULTEMTM
• Epo , Sili o e, Pol ar o ate, Polyurea, Polyanhydride, et ….
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6-İŞLEME ŞEKİLLERİ ve/veya ÇÖZÜCÜLERE KARŞI GÖSTERDİKLERİ DAVRANIŞA GÖRE
Moleküller arası ağ kuvvetlerine göre 5 farklı gruba a rılırlar. Moleküller arası
kuvvetler ör eği Vander Waals ya da Hidrojen ağları
1.

Elastomerler

Elastik özellikli kauçuğa e zer katı apısı dadırlar.
Bu tür elastomerik poli erlerde poli er zi irleri i ir arada tuta çok za ıf
oleküller arası ku etler ardır.
Bu za ıf ku etler poli eri uzatıla il esi e ardı ı olurlar.
Zi irler arası da irkaç ta e çapraz ağ atılır ki u poli eri ku etleri
tekrar topla arak eski sertleş iş hali e dö esi i sağlar.
The examples are buna-S, buna-N, neoprene, etc.
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2. Fiberler
Fiberler çok güçlü mekanik özelliklere sahip katı formlu polimerik apılardır. Bu güçlü
duru ları yüksek ihtimal ile hidrojen ağları gibi güçlü moleküller arası ağ kuvvetlerinin
ol ası ile ilgilidir. Bu güçlü ağlar zincirlerin birbirine daha çok akı laş ası ı sağlar
daha düzgün bir hal söz konusudur, bu yüzden de kristaline formda bulunurlar.

Kı afetler, halıdaki kulla ıla ipler, halatta fiber apılar kulla ılır. Naylon fiberi çok kuvvetlidir
çektiği izde daha doğrusu çekip uzata azsı ız. Ticarette en çok kulla ıla fiber polimerik
apılar
Polyethylene
Polypropylene
Nylon
Polyester
Kevlar and Nomex
Polyacrylonitrile
Cellulose
Polyurethanes
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3. Termoplastik Polimerler
Plastik kelimesini günlük hayatta çok kulla ırız. Plastik deriz azı malzemelere çünkü
bükülebilir, her şekle girebilir, ve kalı a kola lıkla sokulabilirler. Sı ak oldukları da bu
işle ler daha da kola laşır. Bu nedenle de adı termoplastik olarak kulla ılır.
Elastomerlerde a ı şekilde kolay bükülebilir uzatıla ilir o ları neden plastik
demiyoruz? Bunun nedeni, polimerin geri gelme hareketidir (bouncing). Bir
elestomeri çekiştirdiği izde tekrar eski haline gelebilir. Fakat plastikler çekiştirip
uzatıldıkları da eski hallerine geri gelmezler. Bu durum bir dezavantaj değildir aksine
plastikler elastomerlere göre deformasyona kaşı daha dirençlidirler.
Polyethylene
Polypropylene
Polystyrene
Polyesters
Polycarbonate
PVC
Nylon
Poly(methyl methacrylate)

Sert ve yumuşak plastikler
Çünkü bütün plastiklerin
üküle ildiği ve
u uşa a ildiği ve ya sert ve kırılga oldukları kesin
sı aklık limitleri ardır. Bu sı aklığa a sı ısı sı aklığı
(glass transition temperature) Tg denir. Bazı
plastiklerin Tg değeri oda sı aklığı ı altı dadır bu
nedenle bu palstikle u uşaktır , azıları ı ki ise bu
değerde çok ukarıdadır bu yüzden serttirler.
27

4. Termoplastik Elastomerler
Normal çapraz ağlı polimerlerde zincirler arası da kovalent ağlar ardır. Bu nedenle
eritilip tekrar eski haline getirilemez. Termoplastik elastomerik polimer zincirleri
arası da ise nonkovalent veya ikincil kuvvetler kulla ılırsa hidrojen veya iyonik
ağları, tersinir çapraz ağlar elde edilir.

iyonomers

Blok Kopolimer
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5. Termoset Polimerler
Bu tür polimerler kalı ı bir biçimde şekille dirilip kimyasal bir tepkimeyle
olgu laştıkta veya sertleştikte sonra ısıtılarak yeniden u uşatıla az veya diğer
aşka bir şekle sokulamazlar. Bunun nedeni oldukça fazla yan zincirlere veya çapraz
ağlara sahip oluşudur.
Epoxy resins
Polydicyclopentadiene
Polycarbonates

Ancak çok yüksek sı aklıklara ısıtılı a
bozunurlar. Dola ısı la termoset plastikler
yeniden üretim çevrimine girmezler yani diğer
bir de işle geri dö üşü leri yoktur. Isıl sert
denmesinin nedeni , plastiği kalı ı olarak
şekille dirile il esi için ısı a ihtiyaç ol ası ve
sertleştikte
sonra
ısı
ile
sertliği i
kaybetmemesidir.
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7-FİZİKSEL DURUMLARINA GÖRE
Molekül zi irleri i ir irleri e göre tertiple e şekilleri plastikleri fiziksel
apısı ı e da a getirir. Bu akı da a orf, kristali e kıs i kristali ol ak
üzere üç kıs a a rılırlar.
1. Amorf polimerler : Molekül zincirleri birbirlerine göre gelişigüzel şekilde
birbiri içine gir iş yün u akları şekli dedir. Moleküller kendi araları da
rastgele ağla ış olup, kristalleş e yada çapraz ağlar yoktur.
Bunu en güzel spagettiye benzetebiliriz. Bu tip
polimerler cama benzer ve sa da dırlar.örn.
polimetilmetakrilat. Amorf
apı a sahip
plastiklerin çoğu da çekme zorla aları etkisi
altı da, molekül zincirleri çekme yönünde bir
yönlenme göstermektedir. Bu nedenle çekme
mukavemetleri yüksektir.

30

2. Kristalin polimerler :

Polimer zincirlerinin ta a ı belli bir düzene gir iş veya kristalleş iştir. Diğer bir
de işle, molekül zincirleri birbirlerine göre üç boyutlu bir düzeni a dıra düzenli bir
apıdadır.
Genellikle polimer eriği veya çözeltisinin
soğutul ası la elde edilir.
Kristalin
apı ı oluş ası, molekül zincirlerinin
şekli e (lineer, dalla ış ve çapraz ağlı
ve moleküller arası daki kuvvetlere
ağlıdır.
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3. Kıs i Kristalin Polimerler
Polimerik apı ı azı bölümleri kristalin azı
bölümleri amorf apıdadır. A ı kimyasal
ileşi e sahip fakat lineer ve dalla ış
molekül zincirleri olan polimerlerdir. Örn. PE ,
amorf ve kristalin yani arı kristalin apı
gösterirler.
• Bu plastiklerin özellikleri apıda mevcut olan
kristalin faz yüzdesine ağlıdır. Bu yüzden Kv
(kristalinite derecesi) denilen bir faktör ile
ifade edilir.

Polimerlerde Kristalinite
ρv - ρa
Kv = --------------- x 100
ρk - ρa

ρv = kristalinite derecesi tayin edilen
polimer oğu luğu
ρa = tamamen amorf polimer oğu luğu
ρk = tam kristalin polimer oğu luğu
32

AMORF

KRİSTALİN

Tg

Tg ve Tm

Sı aklığı

Tg'nin Altı da

Tg ile Tm Arası

Katılaş a Sı aklığı

Tg'nin Altı da

Tm

Maki ada Çalış a
Sı aklığı

Tg'nin Üstünde

Tm'nin Üstünde

Sı aklığı
Akışka lığa Etkisi

Çok

Az

Görü üş

Şeffaf

Opak

asal Da a ı

Düşük

Yüksek

Geçirgenlik

Yüksek

Düşük

İzotropi **

Yüksek

Düşük

Termal Özellikler
Kulla ı

Ki

Amorf ve Kristalin Malzeme Karşılaştırma Tablosu
** İzotropi : Bir malzemenin her yönde aynı özelliği göstermesi
Örneğin: Enjeksiyonda basılan bir temoplastiğin enine ve boyuna eşit çekmesi ve her yönde aynı mekanik özelliklere sahip olması.
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Polimerler

ELDE
EDİLİŞLERİNE

KİMYASAL
BİLEŞİMİNE

YAPILARINA

SENTEZ
YÖNTEMLERİNE

Doğal poli erler

Organik
polimerler

Homopolymer

Kondenzasyon
polimerleri

Yarı se tetik
polimerler

İ orga ik
polimerler

Alternating
copolymer

Zi ir katıl a
polimerleri

Sentetik
polimerler

Random
copolymer

BAĞ YAPILARINA

İŞLEME ŞEKİLLERİ
ve/veya ÇÖZÜCÜLERE
KARŞI GÖSTERDİKLERİ
DAVRANIŞA

Doğrusal li eer
polimer

Dalla

ış Poli er

Çapraz Bağlı
Polimerler

FİZİKSEL
DURUMLARINA

Elastomerler

Amorf polimerler

Fiberler

Kristalin
polimerler

Termoplastik
Polimerler

Kıs i Kristali
Polimerler

Block copolymer

Termoplastik
Elastomerler

Graft Copolymer

Termoset
Polimerler

34

History of Polymers
Date

Material

Example Use

1868
1909
1919
1927
1927
1929
1936
1936
1938
1938
1938
1939
1939

Cellulose Nitrate
Phenol-Formaldehyde
Casein
Cellulose Acetate
Polyvinyl Chloride
Urea-Formaldehyde
Acrylic
Polyvinyl Acetate
Polystyrene or Styrene
Nylon (Polyamide)
Polyvinyl Butyrate
Polyvinylidene Chloride
Melamine-Formaldehyde

Figurines
Electrical equipment
Beauty accessories
Cellophane package wrapping
Pipe, Synthetic Leather
Lighting fixtures, Plywood glue
Brush backs, displays
Synthetic flooring
Disposable utensils
Hosiery
Safety glass interlayer
Saran wrap
Countertops, Cabinets
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36

37

38

39

40

Polimerlerin üretiminde doğal ve sentetik apıda hammaddeler kulla ılır. Katıl a polimerlerinin
üretiminde etilen, vinil klorür, stiren, propilen, akrilonitril gibi vinil monomerleri kulla ıl aktadır.
Etilen glikol, fenol, dimetil teraftalat, hekzametilendiamin, etilen oksit, adipik asit gibi kimyasallar
asa aklı polimerizasyonda polimer üretiminde kulla ıl aktadır.
Monomer e ki
maddelerdir.

asalları üreti i de e ö e li ka aklar petrol, kö ür, doğal gaz, odu gi i

Gü ü üzde e çok kulla ıla e e ö e li ka ak petroldür. Bu ede le petrol fi atları plastik
e kauçuk türü poli erleri de fi atları ı elirler.
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Petrolden elde edilen kimyasallar kulla ılarak polimer üretimi apıl aktadır. Petrolden elde edilen
etilen, propilen gibi kimyasallar doğruda poli erleştirilir. Etilen polietilene, propilen polipropilene
dö üştürülür.
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Doğal gaz fazlaca metan içeren, çeşitli hidrokar o ları
karışı ıdır. Etilen gazı da doğal gazdan üretilebilmektedir.
Bunun a ı sıra metanol, asetilen gibi kimyasallar da
üretilmektedir. Bu kimyasallarda polimer üretiminde
kulla ıl aktadır.

Kömürden polimer üretiminde kulla ıl ak üzere; asetilen, benzen, ksilen, fenol türü
kimyasallar elde edilebilir; ancak u ları elde edilmesi ekonomik ol adığı için tercih
edilmez.
Bitkilerden üretilen en önemli polimerlerin aşı da selüloz gelir. Selüloz özelliği itibariyle
çözünmez; ancak kimyasal işle lerde geçirilerek çözünebilen türevlerine dö üştürülür.
Selüloz asetat ve selüloz nitrat selüloz türevidir. A rı a doğal polimerler doğruda ağaç,
deniz yosunu ve diğer bitkilerden elde edilmektedir.

43

2.
Polimerlerin Termal Karakterizasyonu

Poli erleri Ter al Da ra ı ları
Polimerlerin Termal Karakterizasyonu
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Polimerlerin termal davra ışları da söz edebilmek için amorf, kristal ve yarı kristal
halleri hakkı da da bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Kristal özelliğe sahip bir polimer
sağla yapıdadır. Amorf özelliğe sahip ise şekil değiştire ile , kolay şekil alabilen bir
yapı gösterir.

Düşük sı aklıklar da ise ay ı polimer sert bir katıdır. Bir polimer soğutulursa
birbirinden farklı iki mekanizma ile kristallenir. Bunlardan biri kristallenme diğeri ise
a sılaş adır. Bir polimerik maddenin ne tür pratik uygulamaya elverişli olduğu
belirleyen faktörlerden biri Te (kristal erime oktası ve Tg a sı geçiş sı aklığı ile
belirlenir.
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Polimerik malzemelerde temel olarak iki tane dö üşü sı aklığı vardır. Bunlardan
birincisi kristal erime oktasıdır (Te ).Bu da polimerdeki kristal kısı ları erimesiyle
ilgilidir.

Sıvı haldeki bir polimer ör eği soğutul aya aşladığı da enerjisi azala ağı için,
öncelikle moleküllerin dönme ve titreşi hareketleri de azalmaya aşlar. Bir süre
sonra yeteri kadar soğu a gerçekleşirse polimerin kristalle diği gözlenir. Eğer
simetri düzgün olarak sağla ırsa, polimer molekülleri düzenli bir örgü yapısı da
sırala ırlar ve kristallenme oluşur. İşte bu noktadaki sı aklık Te 'dir.
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Polimerin sı aklığı azaldıkça moleküllerin enerjileri de azalır. Ancak kristallenme
gerçekleş ezse, bir müddet sonra öyle bir noktaya ulaşılır ki molekül zincirindeki
uzun mesafeli hareketler durur. Bu noktadaki sı aklık a sı geçiş sı aklığıdır Tg).
Kimi polimerler ta a ıyla amorf yapıda olduğu da onlarda Te den söz etmek
mümkün değildir.

Ta a ıyla kristal yapılardaki polimerlerde de doğal olarak Tg yoktur. Ancak
genellikle polimerlerin bir kıs ı kristal yapıda olduğu da , çoğu polimerde iki
özellik de gözlenir.
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Amorf polimerler yeterince düşük sı aklıklarda
sert ve kırılga dırlar (cam gibi.) Böyle bir
polimer ısıtıldığı da a sı geçiş sı aklığı (Tg)
adı verilen bir sı aklıkta yu uşar ve kauçuk
özellikleri gösterir (poliizobütilen, polibütadien
gibi). Polimerin a sı geçiş sı aklığı üzerinde
ısıtıl ası sürdürülürse; poli er,kauçuğu su
davra ışı da
ırakarak zamk görüntüsü
üzerinden yeterince yüksek sı aklıklarda sıvı
halini alır. Ancak; kauçuğu su, za ksı ve sıvı
davra ış değişiklikleri arası da kesin sı aklık
değerleri yoktur, geçişler derecelidir. Ör eği ,
amorf ve kırılga olan cam, a sı geçiş
sı aklığı a kadar ısıtıldığı da yu uşa aya
aşlar, biraz daha yüksek sı aklıklarda
şekille dirile ek kıva a gelir, ileri ısıt ada sıvı
gibi davra ır.
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Sı aklık yu uşa a oktası üzerinde attırıldığı da
yarı-kristal polimerler belli bir sı aklıkta erir, amorf
polimerler ise kauçuğu su, za ksı davra ışlar
üzerinden geçerek sıvı görüntüsü alırlar. Sözü edilen
ısıl geçişler sırası da polimerlerin özgül ha ı özgül
ısı a ısısı (J/kg K) gibi azı özelliklerinde değiş e
gözlenir. Isıtıla (veya soğutula
bir polimer
ör eği i bu tür özellikleri izlenerek a sı geçiş ve
erime sı aklıkları bulunabilir. Şekil 2 de amorf, yarıkristal ve kristal maddeler için tipik sı aklık-özgül
hacim ilişkileri veril iştir. cm³⁄g
Tam kristal maddelerin özgül hacimleri erime oktası a
kadar belli bir hızla artar (OB doğrusu . Erime oktası a
ulaşıldığı da (B oktası kristal yapı bozunur ve madde
erir. Kristal yapı ı tamamen ozu ası ı sağlaya ak ısı
alı a a kadar sistemin sı aklığı değiş ez (erime
süresince). Erime sırası da gerçekleşe katı-sıvı faz
değişi i nedeniyle hacimde sıçra a biçiminde bir artış
(BD doğrusu gözlenir (su, bizmut, antimon dışı da . Hal
değişi i i gözle diği bu tür ısıl geçişlere, birincil ısıl
geçişler denir.
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Ca sı geçiş sı aklığı altı da bulunan amorf bir madde ısıtıldığı da özgül hacim tam kristal maddelerdeki
gibi belli bir hızla artar. Bu artış Şekil 2 de OC doğrusuyla veril iştir. Ca sı geçiş sı aklığı geçildiği de
özgül hacmin sı aklıkla değişi hızı yükselir (CE doğrusu ve sı aklık-özgül hacim doğrusu da bir kırıl a
gözlenir. Bu tür geçişte madde hal değiştir e iş, sabit ası ç altı daki ısı a ısısı ı
üyüklüğü
değiş iştir (ikincil geçiş
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Ca sı geçiş sı aklığı altı da bulunan amorf bir madde ısıtıldığı da özgül hacim tam kristal maddelerdeki
gibi belli bir hızla artar. Bu artış Şekil 2 de OC doğrusuyla veril iştir. Ca sı geçiş sı aklığı geçildiği de
özgül hacmin sı aklıkla değişi hızı yükselir (CE doğrusu ve sı aklık-özgül hacim doğrusu da bir kırıl a
gözlenir. Bu tür geçişte madde hal değiştir e iş, sabit ası ç altı daki ısı a ısısı ı
üyüklüğü
değiş iştir (ikincil geçiş
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Ca sı geçiş sı aklığı ı belirlenmesinde çeşitli yöntemler kulla ılır
•Vicat testi
•Dilatometrik yöntem
•Difera siyel ısıl a aliz DTA
•Difera siyel tara alı kalori etre DSC
Vicat Testi: Bu testte üzerinde 1 kg lık bir ağırlık bulunan 1 mm2 kesitli bir iğ e (vicat
iğ esi polimer yüzeyine temas ettirilir. Daha sonra polimer sabit bir hızla ısıtılır ve
iğ e i hareketi uygun bir aletle izlenir. İğ e i polimer yüzeyine 1 mm kadar girdiği
andaki sı aklık polimerin vicat yu uşa a sı aklığıdır
Dilatometrik yöntem: Belli bir kütleye sahip polimerlerin hacminin sı aklıkla değişi
hızı; polimerin a sı, kauçuğu su veya sıvı haliyle alakalıdır. Sı aklık hacim grafiği
çizilerek a sı geçiş sı aklık değeri grafikten okunabilir. Hacim değişi leri i
izlenmesi için Dilatometri denilen aletler kulla ılır.

52

53

Diferansiyel ısıl analiz (DTA): DTA a sı geçiş sı aklığı ı belirlenmesinde çok
kulla ıla aletsel yöntemdir. Bir parça polimer ör eği ve referans madde alı arak
sabit bir hızla ısıtılır. Isıt a sırası da polimer ve referans maddenin sı aklıkları
ölçülür. Referans numunesi analiz yapıla sı aklık bölgesinde herhangi bir dö üşü
ergi e,kristalleş e, uharlaş a vs.) göstermemesi gerekir.

Eğer analiz edilen numunede bir faz dö üşü ü ör eği ergime) meydana gelirse
ergime sırası da numunenin sı aklığı sabit kalır ve ergime tamamlanana kadar
sabit sı aklıkta ısı absorbe etmeye devam eder. Ergime ta a la ı a da sı aklığı
artmaya devam eder. Eğer referans numunesi ve analiz edilecek numunenin
sı aklığı zamana ağlı olarak kayıt edilip grafiği çizilirse aşağıdaki (ortadaki) grafik
elde edilir. Ancak genelde analiz edilen numunenin sı aklığı ı zamana ağlı
değişi i i grafiği çizilir.
54

DSC
DSC yönteminde yine iki adet numune ka ı ulu
Numune ka ı da analiz edilecek numune ulu

aktadır.
aktadır.

Diğer kap (referans) oştur.
Kontrol progra ı her iki ka ı sı aklığı ay ı olacak şekilde ısıt aktadır.
Numune bulunan kap daha fazla malzeme içerdiği için diğer kapla ay ı sı aklığa
sahip olabilmesi için bu kaba daha fazla ısı enerjisi verilmelidir.
Kontrol progra ı zamana ağlı olarak numune içeren ka ı ; Sı aklığı ı Fazladan
verilen ısı enerjisini kaydeder.
Eğer bir gaz dö üşü ü gerçekleşirse; numune içeren kap çok daha fazla ısı enerjisine
ihtiyaç duya aktır.
Eğer numune içeren kaba fazladan verilen ısı enerjisi sı aklığa ağlı olarak çizilirse
DSC eğrisi elde edilir.

55

DSC

DSC de örnek ve refera sı sı aklıkları ı eşit ol ası sağla ır. Bu esnada
örnekteki ısı izlenir.
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Poli erleri Ter al Geçişleri
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Tg (notlar)

Genellikle tüm amorf polimerlerde Tg molekül ağırlığıyla artar. Daha sonra 12.00040.000 yada daha büyük molekül ağırlığı da sabit kalır. Tg polimerin yapısı a
ağlı olup polimer zincirinin es ekliği ve moleküller arası daki etkileşi enerjisi veya
çekim kuvveti Tg'yi önemli oranda değiştirir.
• Ayrı a Tg'yi etkileyen aşka bir faktör de plastikleştiri idir. Plastikleştiri ileri
girmesiyle önemli ölçüde düşürüle ilir.
• Tg'nin yeterince altı da malzeme katı ve gerilimi taşıya ak durumdayken
üstündeyse lastiksi hal alır.
1)
Tg

Tg amorf ve yarı kristalin polimerlerin karakteristik olan termal bir özelliğidir.
Polimerin kauçuk halinden a sı özelliğe geçiş durumudur.
Polimerin mekanik özelliklerinde değişiklikler olur.
i altı da polimer sert ve kırılga , Tg i üstünde ise polimer bükülebilir,
u uşaktır.

2) Polimer zincirlerinin mobilitesinde değişiklikler görülür.

- Tg i üzerinde polimerlerin segmental hareketliliği de artış gözlenirken
(long range motion), Tg i altı da zincir mobilitesi düşer ve askılatıl ıştır.
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Tg (notlar)
3) Polimerin termodinamik özelliklerindeki değişiklikleri ifade eder.
- Isı kapasitesi değişir
- Entropi değişir.
- İki il geçiş sı aklığıdır.
(Tg de polimerin ısı kapasitesi değişir. Erime birincil ısı geçişi ısı kapasitesinde sürekli
bir değişiklik yoktur.)
4) Polimerlerin Tg si genellikle ( < - 100 °C to > 100 °C ) aralığı dadır.
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Tg (notlar)

1. Polimerin oşluk hacmi ( free volume) vf; polimerin kendi kütlesinin kendi
molekülleri tarafı da işgal edil ediği bölgedir. Vf değeri i çok yüksek ol ası
molekül oşluğu u molekülde çok olduğu a la ı a gelir. Bu da Tg nin daha
düşük ol ası demektir. Tüm polimerler için Tg değeri free volume değeri i total
hacmine olan ora ı 0.025 dir.
2. Moleküller arası daki çekim kuvveti. Moleküller ne kadar çok birbirine güçlü
ağla dı ise zinciri hareket ettirebilmek için o kadar çok termal enerji harcamak
gerekir. Zincirlerin kendi içindeki hızları yada ağı sız hareket edebilmeleri buna
ağlıdır.
3. Zincirlerin sağla lığı. Birbirine geç iş zincirlerin bükülmesi veya işla ilirliği çok
zordur, bu da Tg değeri i çok yüksek ol ası a la ı a gelir. Poliimitler gibi ana
zincire paralel ağlı polimerler ve ana zinciri aromatikçe güçle diril iş ağlar
içeren yapıları Tg değerleri daha yüksektir.

64

65

Tg yi etkileyen faktörler
•

Polimer yapısının kristalinitesi arttıkça ; → Tg artar

•

Van Der Waals kuvvetleri arttıkça ; → Tg artar

•

Büyük grupların varlığı ; polimerin segmental dönüşünü zorlaştıracağı
için ; → Tg artar

•

Polimer zincirinde sertlik verici grupların oluşu ; → Tg artar

•

Daha uzun yan grupların oluşu (alkil) segmental hareketi kolaylaştırdığı
için ; → Tg artar
polymethyl methacrylate (Tg~110°C)
polyethyl methacrylate (Tg~65°C)
polypropyl methacrylate (Tg~35°C)
poly(n-butyl methacrylate) (Tg~20°C)
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Ca sı Geçiş
A a zi irde sertlik vere grupları oluşu

Hareket ka iliyeti yüksek grupları a a zi irde oluşu
Steric Hinderance
Uzu plastikleştiri i ya grupları oluşu
Simetrik sübstütiye gruplar
Polar fonksiyonel gruplar
Plastikleştiri i ler
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Tg yi etkileyen faktörler
Polar gruplar ir iri e geçiş yoğu luğu u artırır packing density); hareket için daha çok
termal enerji gerekir.
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Tg yi etkileyen faktörler
Soğut a veya ısıt a hızı Tg yi etkiler
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Tg yi etkileyen faktörler
Ana zicirin hareketliliği (backbone flexibility)

This backbone is so flexible that polydimethylsiloxane has a Tg way down at -127 oC! This chain
is so flexible that it's a liquid at room temperature, and it's even used to thicken shampoos and
conditioners
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Tg yi etkileyen faktörler
Backbone Flexibility

500 oC

-127 oC

190 oC.
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Tg yi etkileyen faktörler
Pendant Groups
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Tg yi etkileyen faktörler

Main chain sağla lığı: zi iri hareketliliği i azaltır.

73

Tg yi etkileyen faktörler

Side Chain Rigidity

Long chains plasticize

Anchors to movement
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Tg yi etkileyen faktörler
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Tg yi etkileyen faktörler

poly(methyl methacrylate)

MeO
O

MeO

O MeO

O
MeO

O
MeO

MeO
O

O

Tg = 47 °C (isotactic)

MeO

O MeO

O
MeO

O
MeO

O

Tg = 120-140 °C (syndiotactic)

poly(methyl methacrylate)

O

n
Me
OMe

Tg = 110 °C (atactic > 50 % syndiotactic)
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Tg yi etkileyen faktörler
Soğut a veya ısıt a hızı Tg yi etkiler
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Tg yi etkileyen faktörler
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Additional Kinds of Transitions
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Common Polyolefins
Monomer
Ethylene

Polymer
Polyethylene

CH3

H3C

n

Repeat unit

CH3

CH3

n

Polypropylene
Propylene

CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3
CH3

Ph

n

Polystyrene

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Styrene

CH3

Cl

n

Poly(vinyl chloride)

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Vinyl Chloride

F2C CF2
Tetrafluoroethylene

F3C
Poly(tetrafluoroethylene): Teflon

F2
C

C
F2

F2
C

C
F2

F2
C

C
F2

F2
C

C
nF
2

F2
C

C
F2

F2
C

C
F2

CF3
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Polyesters, Amides, and Urethanes
Monomer

Polymer
O

HO2C

CO2H

Terephthalic
acid

O

OH

HO
Ethylene
glycol

Poly(ethylene terephthalate

n

Ester

O
NH2
OH H2N
4
1,6-Diaminohexane

HO

Nylon 6,6

O
CO2H H2N

HO2C

NH2

1,4-Diamino
benzene

Terephthalic
acid
H2
C

OCN

NCO

4,4-diisocyantophenylmethane
O
HO

H
N

H2
C

H2 H2
O C C O H

HO

O

HO
4
Adipic Acid

O

HO

O
4

N
H

N
4
H
Amide
O

H
N

H
n

H
N H

Kevlar

n

OH
HO
Spandex
Ethylene
glycol
O
H2 H2
H
N
O C C O H
n

Urethane linkage
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Nylon-6,6
O

O

O

NaOH
Cl

4

Cl

Adipoyl chloride

H2N

4

NH2

Cl

O
N
H

4

1,6-Diaminohexane

O

Adipoyl chloride
in hexane

HO

N
H

4

O
N
H

4

4

Nylon 6,6
Diamine, NaOH, in H2O

H

6 carbon
diacid

N
H

H
n

6 carbon
diamine

Nylon-6,6
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https://www.youtube.com/watch?v=c7ihpZhCj6k

Giriş
malzemeleri
farklı
fazlarda
ulu duğu için sadece faz ayırı ı da
reaksiyona giriyorlar. Polimer film bu
fazda oluşur oluş az
aşka hiçbir
reaksşyo oluş uyor. Polimeri ortadan
kaldırdığı ızda
monomerler
tekrar
poli erleş eye aşlar.

Adipoyl chloride
in hexane
Nylon 6,6
Diamine, NaOH, in H2O
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Natural Polymers
Polymer

Monomer

Isoprene

Polyisoprene:
Natural rubber

n

H OH

H OH
HO
HO

HO

H

H

OH
H
H
ß-D-glucose

OH

Poly(ß-D-glycoside):
cellulose

O

O
O

R
Amino Acid

H3N

O

OH
Nucleotide
Base = C, G, T, A

O
Rn+1

O

n

OH
Rn+2

O
O

O
oligonucleic acid
DNA

n

H
N

O P O

Base

OH

OH
H

H
N

R1
DNA

O P O
O

Polyamino acid:
protein

H
H

O
H3N

HO

O
HO

O

Base

DNA
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Polymers Functionality
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Most polymers are:
• lighter
• harder to break
•long-lasting
•recyclable
•easier to form into shapes
•cheaper
Also, by choosing the right kind of polymer, our product can be soft or hard,
flexible or stiff, or most anything we want.
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History of Polymers
Date

Material

Example Use

1942
1942
1943
1943
1947
1948
1954
1956
1957
1957
1964
1964

Polyester
Polyethylene
Fluorocarbon
Silicone
Epoxy
Acrylonitrile-Butadiene-Styrene
Polyurethane or Urethane
Acetal
Polypropylene
Polycarbonate
Ionomer
Polyimide

Clothing, Boat hulls
Milk Jugs
Industrial gaskets, Non-stick liners
Gaskets, Tubing, Utensils
Glues
Luggage
Foam cushions, Shoe soles, Wheels
Automotive parts, Toilet parts
Living hinges, Safety helmets
Water bottles, Eye protection
Golf balls, Skin packages
Gears
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http://www.americanplasticscouncil.org/s_apc/index.asp
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Bonding and Intermolecular Interactions

91

92

93

