6.
E düstriyel Poli erleş e

Kütle Blok Poli erleş e
Çözelti Poli erleş e
Süspa siyo Poli erleş e
E ülsiyo Poli erleş e
Elektroki yasal Poli erleş e özel proses
Plasma Poli erleş esi özel proses
Radyasyo poli erleş esi
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Industrial Polymerization
Raw Materials:
Natural gas, Petroleum
and coal

Granules, pellets,
Polymerization powders or liquids.

•Bulk polymerization :
Monomer and activator
mixed in a reactor and
heated and cooled as desired
• Solution polymerization: Monomer
dissolved in non-reactive solvent
and catalyst.
• Suspension polymerization: monomer
and catalyst suspended in water.
• Emulsion polymerization: Monomer
and catalyst suspended in water along with emulsifier.
10-12

Figure 7.12

After W. E. Driver, “Plastics Chemistry and Technology,” Van Nostrand Reinhold, 1979, p.19

. Kütle Yığı

Poli erleş esi monomer+katalizör)

Kütle polimerizasyon monomerlerinin doğruda aşlatı ı, ısı,ışı gibi polimerizasyonu
aşlatı ı etkenler yardı ıyla poli erleştiği tekniktir. Sıvı, katı, gaz halindeki
monomerler bu yolla poli erleştirile ilir. Ancak daha çok sıvı monomerlerin
poli erleştiril esi için tercih edilir. Ortamda pek az katkı maddesi vardır. Saf
monomer ve aşlatı ı bulunur.
Etilen, stiren ve metil etakrilatı polimerizasyonu bu şekilde yapılır. Naylon 6,6’da
kütle polimerizasyonu ile elde edilebilir. Ya a ı maddelerin polimerizasyon
orta ı a girme olasılığı çok az olup polimer ürünün ayrıl ası oldukça kolaydır.
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Kütle polimerizasyonunda reaksiyonlar ekzotermiktir, bu yüzden ısı transferi
kolayca yapıla ilir. Bu polimerizasyonun diğer polimerizasyon yöntemlerine göre
üstünlükleri;

•Polimerizasyon hızı ı yüksek ol ası,
•Uygula a kolaylığı,
•Eko o ik ol ası,
•Temiz polimer eldesi,
•Poli eri doğruda işle e il esidir.
Ancak polimerizasyon sırası da artan ortam viskozitesi, ısı aktarı ı ı ve
karıştır ayı zorlaştırır. Ayrı a tepkimeye girmeyen monomerlerin temizlenmesi
gerekir. Bu dezavantajlar büyük ölçeklerde üretim yapıl ası ı sı ırlar. Özellikle
laboratuvar çalış aları da kulla ıla polimerizasyon yöntemidir. Kondenzasyon
poli erizasyo ları için elverişlidir. Çünkü bu tür polimerizasyonlarda yüksek
molekül ağırlıklı polimer, reaksiyonun son aşa aları a kadar oluşa az.
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. Çözelti Poli erleş esi monomer+katalizör+çözücü +zi cir tra sfer aja ı
Çözelti polimerizasyonunun aşla gı ı da polimerizasyon orta ı da monomer,
çözücü ve aşlatı ı ulu aktadır. Bu polimerizasyonda monomer reaksiyona
katıl aya (inert) bir çözücü içerisinde poli erleştirilir. Çözelti polimerizasyon
orta ı ı seyrelttiği için viskozite düşer, karıştır a kolaylaşır ve daha etkin bir ısı
transferi yapıla ilir.

5

Polimerizasyonda kulla ıla çözücü hem monomeri hem de aşlatı ıyı çözerse
polimerizasyon homojen ortamda aşlar, ilerler ve so la ır. Buna homojen çözelti
polimerizasyonu adı verilir.
Çözücü monomeri çözüp polimeri çözmemesi sonucu ortamda çözünmeyen toz ve
tanecik halinde polimer kalır. Orta ı ho oje liği de bahsedilemez. Bu tür çözelti
poli erizasyo ları a heterojen çözelti polimerizasyonu denir.

Çözelti poli erizasyo ları da çözücü seçimine çok dikkat edilmelidir. Çözücünün erime
ve kaynama oktası, polimerden uzaklaştırıla ilir ol ası, pahalı ve sağlıksız ol a ası
önemlidir. Daha çok alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, esterler, alkoller ve eterler
kulla ılır. Su da bir çözücüdür, ancak monomerlerin irçoğu organik oldukları da su
içerisinde çözelti polimerizasyonu yapıla az. Ancak poliakrilamit, poliakrilikasit,
polimetilmetakrilat gibi azı polimerler su orta ı da sentezlenebilir. Vinilasetat,
akrilonitril ve akrilik asit esterleri çözelti polimerizasyonu ile poli erleştirilir.
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Çözelti polimerizasyonunun ava tajları;
• Viskozitenin düşük ol ası,
• Sı aklık kontrolünün sağla ası,
• Ürünün hemen kulla ıla il esidir (boya, yapıştırı ı .
Çözelti polimerizasyonunun dezava tajları;
•Karışı ı mol kütlesini düşürür,
•Çözücünün polimerden uzaklaştırıl ası gerekir ancak bunun da maliyeti yüksektir,
•Çözücü dikkatli seçilmezse çevre kirliliği olabilir.
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3. Süspa siyo Poli erleş esi çözücü nonsolvent +dağıl ış
monomer+organik faz damla halinde)
Süspansiyon polimerizasyonunda monomerle karış aya bir sıvı içerisinde monomerin
dağılıp asılı tutul ası sırası da oluşur. Su en çok kulla ıla sıvıdır. Polimer, sulu fazda
0,01-0,5 cm çapı da damlalar halinde dağıtılır yani monomerin suda süspansiyonu
yapılır. Süspansiyonun karalı ol ası ve oluşa polimer parça ıkları ı birbirine
yapış a ası için içine stabilizatör denilen kimyasallar katılır. Süspansiyon oluştura bu
maddeler monomerin etrafı ı sararak sakla aktadır. Gerekli önlemler alı azsa
tanecikler kü eleşerek loklaşır. Stabilizatör olarak jelatin, kaolin, pudra, baryum,
kalsiyum ve magnezyum karbonatlar, alüminyumhidroksit gibi suda çözünmeyen
inorganik ileşikler kulla ılır. Ayrı a mekanik karıştır a ile da laları birbirine yapış ası
engellenir. Polimerizasyon aşlatı ısı olarak monomerde (organik fazda) çözünen
aşlatı ılar kulla ıl aktadır. Polimerizasyon sonunda elde edilen toz polimer sudan
süzülerek ayrılır ve kurutulur. Polimer granül halinde üretilir. Stiren, metilmetakrilat,
vinilklorür, vinil asetat bu yöntemlerle poli erleştirile ilir. Elde edilen en son ürüne
akılarak bu tür polimerizasyona inci veya tane polimerizasyonu da denir.
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Akrilik asit, metakrilik asit, metil metakrilat, stiren, vinil asetat, vinil
klorür, tetraflor etilen, klortrifloretilen monomerleri bu yöntemle
poli erleştirilir. Süspansiyonpolimerizasyonu endüstride çok sık
kulla ıla bir polimerizasyon yöntemidir.
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Süspansiyon polimerizasyonunun ava tajları;
•Isı aktarı ı kolaydır,
•Sı aklık kontorülü kolaydır,
•Ürün yapıştırı ı ve boya olarak kulla ıla ilir,
•Organik çözücü kulla ıl a ası,
•Yığı ve çözelti polimerizasyonundan daha emniyetli ol asıdır.
Çözelti polimerizasyonunun dezava tajları;
•Daha çok kesikli üretime uygu luğu,
•Ortamdaki maddelerden kaynaklanan polimer kirlenmesi,
•Suyun ve stabilizatörün polimerden uzaklaştırıl ası, kurutul ası gibi yan
işle ler gerektirmesi bunun ekonomik açıda yük oluştur asıdır.
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4. E ülsiyo Poli erleş esi
Uygun emülsiyon yapı ılar yardı ı ile su içinde çok ince dağıl ış monomerin
poli erleştiril esi yöntemidir. Su orta ı da yüzey aktif bir madde ve suda
çözünen bir aşlatı ı bulunur. Monomer emülsiyon yapı ı bir madde yardı ıyla
ortama dağıl ış haldedir. Polimerizasyon aşlatı ısı suda çözünen bir maddedir.
Ortam deva lı karıştırılarak monomerin çok küçük parça ıklar halinde dağılarak
elde edilmesi sağla ır. Emülsiyon polimerizasyonunda, ortamda; su, monomer,
misel yapı ı ve aşlatı ılar ulu aktadır. Monomer yüzey aktif bir madde
ile(sabun gibi) kararlı hale getirilir ve bu da la ıklara misel adı verilir. Misellerin bir
ucu hidrofobik ve diğer ucu hidrofiliktir. Poli erleş e misellerde çabuk ve oldukça
düşük sı aklıklarda yapılır.
Yapıla ölçümler misellerin çubuk şekli de olduğu u göster iştir. Her misel 50100 emülsiyon yapı ı molekülden oluşur. Miseli oluştura bu moleküllerin,
hidrokarbon kuyrukları miselin içine, iyonik uçları ise suya doğru dönük
dur aktadır.
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Emülsiyon polimerizasyonunun aşla gı ı da misel yapı ı ve su karıştırılır.
Karışı da bulunan misellerin bir kıs ı suda çözünür, bir kıs ı da bir araya
toplanarak küresel miseller oluşturur.
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Su içerisi de

iseller çözüldükte so ra karıştırılarak orta a monomer katılır.

•Monomerin ir kıs ı suda çözü ür.
•Bir kıs ı iselleri içi e girerek o ları şişirir.
•Diğerleri de monomer da laları hali de suda dağılır.
Emülsiyon yapı ı madde ortamda bulunan monomerlere tutunur ve
polimerizasyon gerçekleşir. Ortamdaki polimerlere sarılarak polimerizasyon
işle i so la ış olur.
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Emülsiyon polimerizasyonunun tek iği özellikle sentetik kauçuğu üretiminde
kolaylık sağlar. Endüstride stiren- bütadien (SBR) kauçuğu üretiminde
kulla ıl aktadır. SBR özellikle lastik endüstrisinde kulla ıla önemli bir
polimerdir.
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Emülsiyon polimerizasyonunun ava tajları şu lardır:
• Polimerizasyon hızı yüksektir.
• Yüksek mol kütleli polimer elde edilebilir.
• Sı aklık kontrolü kolaydır.
• Viskozite düşüktür.
• Kütle ve çözelti polimerizasyonuna göre daha emniyetlidir.
• Organik çözücü kulla ıl az.
Emülsiyon polimerizasyonunun dezava tajı:
•Polimerden miseli uzaklaştır ak zordur.
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5. Elektroki yasal Poli erleş e Özel Proses
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