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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Kimya Teknolojisi

DAL/MESLEK

Boya Üretimi Ve Uygulamaları

MODÜLÜN ADI

Kimyasal Reaksiyonlarla Polimer Sentezi

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül, polivinil asetatın hidrolizini ve polivinil
alkolün bütil eterinin sentezini yapabilme ile ilgili
bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme
materyalidir.

SÜRE
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ÖNKOŞUL

Polikondenzasyon ile polimer sentezi yapmak

YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Polimerlerin kimyasal reaksiyonları ile polimerle
sentezlemek
Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında
standartlarına uygun olarak polimerlerin kimyasal
reaksiyonları
ile
polimerlerin
sentezini
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Polivinil asetatın hidrolizini yapabileceksiniz.
2. Polivinil alkolün bütil eterinin sentezini
yapabileceksiniz.
Ortam:
Temel kimyasal işlemlerini yapmak için gerekli
donanım ve tüm donanımın bulunduğu laboratuvar
kütüphane, internet, bireysel öğrenme ortamları vb.
Donanım:
Atölyede teknoloji sınıfı, internet, ilk yardım
malzemeleri, sabun, personel dolabı, laboratuvar
önlüğü, koruyucu malzemeler, lavabo, kâğıt havlu,
personel odası, üç boyunlu balon, karıştırıcı,
termometre, beher, buhner hunisi, porselen kapsül, su
banyosu.
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra
verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri
ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (
test, çoktan seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Polimer sentezi, radikalik ve iyonik polimerleşme ile ilgili bilgilerin verildiği bir
polimer alanıdır.
Bu modülde çeşitli polimerleri üretebilme yeterliliklerini ve polimerlerin kimyasal
reaksiyonu ile yeni polimer sentezleyebilme yeterliliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında kuralına ve tekniğine uygun olarak polivinil asetatın
hidrolizini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde gördüğünüz polimerlerin isimlerini yazınız.



İsimlerini yazdığınız polimerleri organik ve inorganik diye gruplandırarak
yazınız.



Polimer ilk kez ne zaman kim tarafından sentezlenmiştir? Araştırınız.

1. POLİMERİN KİMYASAL
REAKSİYONLARI İLE YENİ POLİMERİN
SENTEZİ
1.1. Polimeranaloji Dönüşüm Reaksiyonları
Düşük molekül ağırlıklı polimerlerin kimyasal metotlarla diğer polimerlere dönüşüm
reaksiyonlarına polimeranaloji dönüşüm reaksiyonları adı verilir.
Çeşitli kopolimer yapılarını içeren blok ve aşı kopolimerler ileri teknoloji ürünleri
olarak istenen malzeme özelliklerine sahiptir. Blok kopolimer hazırlanması için birçok
teknik geliştirilmiştir. Kontrollü blok kopolimer sentezi için yaşayan iyonik polimerizasyon
teknikleri kullanılmaktadır fakat bu teknik, safsızlıklara karşı hassas olması yanında iyonik
olarak polimerleşebilen monomerler ile sınırlıdır.
İyonik olarak polimerleşebilen iki monomerin blok polimerizasyonu, monomer ve
aktif merkezin reaktivitesi ve yapısına bağlı olarak ya gerçekleşir ya da gerçekleşmez.
Dönüşüm reaksiyonları doğrudan dönüşüm ve dolaylı dönüşüm reaksiyonları olmak
üzere ikiye ayrılır.

3

Resim 1.1: Yeni polimer ve kopolimerlerin sentezi

1.2. Aşı veya Graft Polimerleşmesi
Tek tür birimlerden oluşan polimer zincirine homopolimer, iki ya da daha fazla
monomer içeren polimerlere ise kopolimer adı verilir. Gerçi kopolimerler genellikle farklı
monomerlerin düzensiz birleşmesinden oluşarak rastgele (random) kopolimeri oluşturur.
Bununla beraber alternatif, blok, graft ve steroblok kopolimerler bu kuralın dışındadır.
Graft kopolimer ya da bir başka deyimle aşı kopolimer asıl mevcut bir polimer zinciri
üzerinde bir dallanma olarak ikinci bir monomer içerir. Aşı kopolimerlerde bir polimerin
anazincirine farklı bir polimer zinciri, zincir sonları dışında bir yerden bağlanmıştır. İki ayrı
tür polimer zincirinin, zincir sonlarından birleşmesi blok kopolimer yapısına yol açar.
Aşı kopolimerler, bir polimer yanında başka bir tür monomerin polimerizasyonu ile
elde edilir. Bu koşullarda polimerizasyon sonunda ortamda aşılanmamış polimer, aşı
kopolimer ve aşılanan monomerin homopolimerinin bulunduğu bir karışım oluşacaktır.
Karışım homopolimerleri çözebilen uygun çözücülerle yıkanarak aşı kopolimer ayrılır.
Karışımdan aşı kopolimerin çöktürülerek ayrılması bir başka yöntemdir.

4

Şekil 1.1: Aşı kopolimerlere örnek yapılar

Graftlama, aşağıda tanımlanan üç farklı işlemle yapılır.


Doğrudan graftlama:

Aktif tanecikler, polimerin gövdesi üzerinde oluşturulur ve dallanma bu yerlerden
başlar.


Üzerinde graftlama:

Graftlanacak monomer çözeltide polimerleştirilir ve çoğalan zincirler, gövde
polimerin nükleofilik yerleri üzerinde sonlandırılır ya da transfer edilir böylece dallanma
meydana gelir.
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Dolaylı graftlama:

Büyüyen zincirler gövde polimerlerle bir doymamışlık üzerinden reaksiyona girerse
ve polimerizasyon bu yerden devam ederse gövde polimer dallanmalarda bir komonomer
rolü oynar.

Resim1.2: Nanobor özel alaşım polimerler

1.3. Polimerlerin Parçalanması
Polimerlerin genel özelliklerindeki her türlü olumsuız değişim, bozunma başlığı
altında incelenir. Bozunmanın en sık karşılaşılanı ve en zararlısı, polimer zincirlerinin daha
kısa zincirlere parçalanmasıdır. Polimer zincirlerinin daha küçük parçalara ayrılması
polimerin mol kütlesini düşürür ve polimerik ürün bir noktadan sonra kullanılamaz hâle
gelir.
Polimerlerin bozunması mekaniksel bozunma, fiziksel bozunma, kimyasal bozunma
şeklinde incelenebilir.


Mekaniksel bozunma:
Mekaniksel bozunma öğütme, kesme, kırpma, ezme, sürtünme, çizilme, aşınma,
yırtma gibi mekanik etkenlerin polimerlere verdiği zararları kapsar.



Fiziksel bozunma:
Fiziksel bozunma türleri arasında polimer içerisine katılmış olan plastikleştirici,
antioksidant veya diğer katkı maddelerinin uzaklaşması, aşırı soğuk veya
sıcağın etkisi, gerilim ve yorulmaya bağlı aşınmalar sayılabilir. Fiziksel
bozunmada polimerin kimyasal yapısı ya da zincir boyutlarında bir değişim
gözlenmez.



Kimyasal bozunma:
Polimerlerin bozunması açısından, polimer zincirlerinin karıştığı kimyasal
tepkimeler daha önemlidir (kimyasal bozunma). Kimyasal bozunma polimer
özelliklerini geriletme yanında, bozunmayı zincirleme sürdürerek polimerin
kullanım ömrünü kısaltır.
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Polimer yapısında kimyasal değişikliklere yol açan en önemli etkenler ışık, ısı,
oksijen, nem, ozon veya atmosferik kirlilikler ve biyolojik etkilerdir. Bu etkenlerin polimere
verdiği zarar bağlı olarak,






Isıl bozunma
Oksidatif bozunma
Biyobozunma
Hidrolitik bozunma
Fotobozunma türü bozunmalardan söz edilir.

Kimyasal bozunma polimer üzerinde solma, kırılganlık, yüzey çatlamaları, terleme,
ufalanma, koku, yüzey asitliği, yüzeyde madde toplanması, metal bulunan parçalarda
korozyon gibi sonuçlara yol açar. Polimerik yarı ürün veya son ürünleri depolanmaları
sırasında bozunmadan korumak için bazı önlemler alınabilir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır.











Karanlık yerde depolama
Serin, tozsuz ve az oranda havalandırma yapılan yerlerde depolama
Yumuşak ürünleri normal şekilleri ile depolama
Esnek parçaları dikkatli ele alma
Beyaz kâğıda sarılarak depolama
Kuvvetli ışıktan koruma
Nemli yerlerde depolamama
Hava almayı tamamen önleyen paketleme yapmama
Polimeri türü bilinmeden çözücüler veya deterjanlarla temizlememe
Ürünleri birbirleriyle doğrudan temas ettirmeme

Resim1.3: Termoplastik polimerler
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1.4. Doymuş Polikarbonların Reaksiyonu
Polikarbonların oluşum reaksiyonları katılma ve kondensasyon olmak üzere iki grupta
incelenir. Katılma polimerleşmesinde monomer yapılar ikili ve üçlü bağlardaki zayıf pi
bağlarının koparak birbirlerine uç uca bağlanması ile oluşur. Örneğin paketleme malzemesi
olarak kullanılan çok kararlı bir polimer olan polietilen, etilen monomerlerinin katılma
reaksiyonu sonucu oluşur. İlk olarak bir başlatıcı molekül (R2) iki radikal oluşturacak şekilde
ısıtılır. Başlatıcı olarak peroksitler veya diğer başlatıcılar kullanılabilir.

R 2  2R
Reaktif radikal bir etilen molekülüne hücum ederek yeni bir radikal oluşur.

Sonraki aşamalar diğer etilen molekülünün reaksiyonu ile sürer.

Çok hızlı bir şekilde CH2’lerden oluşan uzun zincir meydana gelir. Sonuçta, iki uzun
zincir radikal polietilen olarak adlandırılan polimeri vermek üzere birleşerek sonlanır.

Burada -(CH2-CH2)n- polimerdeki tekrarlanan birimi yani monomeri göstermek için
kullanılan bir kısaltmadır. n’nin değeri yüzlerle ifade edilen çok büyük değerlere karşılık
gelir. Şekilde polietilen molekülünün oluşumu basitçe gösterilmektedir. Polietilen başlıca
dondurulmuş gıda paketlemede ve ürün sarılmasında film hâlinde kullanılır.
Polietilen bir homopolimer örneğidir. Yani tek tür merden oluşmuştur. Polimerleşme
reaksiyonu aşağıdai gibidir.

8

Benzer şekilde, teflon (Politetrafloroetilen) ve polivinilklorür (PVC) radikal yolla
sentezlenmiş homopolimerlerdir.

1.5. Doymamış Polikarbonların Reaksiyonu
Kondensasyon polimerleri benzer veya farklı yapıdaki polifonksiyonel monomerlerin
genellikle küçük bir molekül çıkararak reaksiyona girmesi ile elde edilir. Örneğin ester
oluşum tepkimeleri, protein karbonhidrat ve yağlar gibi biyopolimerlerin oluşum tepkimeleri
kondenzasyon tepkimeleri sınıfına girer çünkü her n mol bu monomer yapılar, her
birleştiğinde (n-1) mol su açığa çıkarır.
Kondensasyon polimerleşmesinin oluşması için her monomerde iki fonksiyonel
grubun olması ve bu monomerlerin stokiometrik oranda karşılaştırılması gerekir. –OH, COOH, -NH2, v.b. fonksiyonel gruplardan en az iki tane taşıyan monomerler esterleşme,

9

amidleşme v.b. reaksiyonlarla genellikle H2O, NH3, CO2, N2 v.b. küçük moleküller
çıkararak, kondensasyon polimerlerini oluşturur. Kondensasyon reaksiyonlarına tipik örnek
olarak hegzametilendiamin ile dikarboksilli asitlerden adipik asitin naylon olarak bilinen bir
poliamit (naylon6,6) oluşturmalarıdır. Buradaki 6,6 rakamı her iki monomerinde 6 karbon
bulundurmasındandır.

Poliamit (naylon6,6) döşemelik, elbiselik, iplik, ip balık ağı, paraşüt vb. birçok
maddenin yapımında kullanılmaktadır. Oluşan poliamit, hidrojen bağlarından (N-H…O-C)
dolayı daha dayanıklıdır ve nem çekme özelliğine sahiptir. Polimer zincirleri su molekülleri
ile hidrojen bağları meydana getirerek, su moleküllerinin polimer zincirlerinin arasına
girebilmesini sağlar. Poliamidlerdeki –NH– grubunun –NH2+– hâline geçebilmesi naylon
kumaşların ve halıların elektrostatik yükle yüklenmelerini açıklar.
Bir diğer örnek olarak ise poliesterler verilebilir. Poliesterler, teraftalik asitin 1,2etilenglikol ile esterleşmesi ile elde edilir.
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Poliesterler, elyaf yapımında, yapay kalp gibi suni organ üretiminde, teyp kasetleri
için ince film yapımında, plastik şişe yapımında vb. yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bakalit, fenol ve formaldehitin bazik ortamda amonyak ile kondensasyonu ile
ortamdan suyun ayrılması ile oluşan köprülü bir polimerdir. Otomobil parçaları, radyo
parçaları, elektrik malzemesi ve eşyası yapımlarında kullanılan önemli sentetik maddelerden
biridir. Leo Hendrick Baekland adlı Belçikalı kimyacı tarafından 1909 yılında bulunmuştur.
CH2

H2C
OH

CH2

CH2

OH
CH2

OH

CH2

CH2

CH2

CH2

OH
CH2

CH2

OH

OH
CH2

OH

CH2

CH2

CH2

OH
CH2

CH2

OH

CH2

OH
CH2

CH2

Katılma polimerleşmesi ile oluşan polimerlerde, ana zincire bağlı olarak yan zincirler
gelişebilir fakat kondensasyon polimerleşmesinde, büyüme fonksiyonel gruplar üzerinden
olduğu için dallanma olma ihtimali daha azdır. Bu tip dallanmanın az olduğu polimerler daha
kolay bükülebilir ve iplik hâline getirilebilir. Katılma reaksiyonu ile oluşan polimerlerin
zincir boyu, kondensasyon polimerleşmesi ile oluşan polimerlerden daha uzundur.


İki veya daha fazla aminoasitten oluşmuş bir moleküle peptit denir. Aminoasit
molekülleri su molekülü kaybederek birbirine bağlanabilir. İki aminoasitin bu
biçimde bağlanması ile oluşan bileşiğe dipeptit adı verilir. İki amino grubu
arasındaki bağ da peptit bağı adını alır.

11

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Polivinil asetatın hidrolizini yapınız.
UYGULAMA FAUYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Üç boyunlu balonda 10 g polivinilasetatı 60-70
o
C’de 100 ml etil alkolde çözünüz.
 Laboratuvar
önlüğünüzü
giyerek çalışma ortamınızı
hazırlayınız.
 İş güvenliği önlemlerinizi
alınız.

 Sonra çözeltiyi 30 oC ‘ye kadar soğutunuz.

 Çözeltiyi soğuturken cam
malzemelerin kırılmaması için
oldukça dikkatli ve titiz
çalışınız.

 H2SO4 oldukça kuvvetli bir
asittir. Çok dikkatli ekleme
işlemini gerçekleştiriniz.

 Karıştırarak 3 ml H2SO4 ilave ediniz.
 Karışımı kaynayan su banyosunda karıştırarak 4-5
saat ısıtınız.

 Karıştırma işlemi yaparak,
homojenize bir ısınma olmasını
sağlayınız.
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 Jel şeklinde çöken polivinilalkolü 60-70 oC suda
çözerek aseton veya etil alkol ile çöktürünüz.

 Dikkatli ve titiz çalışınız.

 Buhner hunisinden süzünüz.

 Dikkatli ve titiz çalışınız.

 Süzme
kurutma
işlemi
sırasında uıygun süzgeç kâğıdı
kullanınız.
 İşlem basamakları ve aldığınız
notlardan
faydalanarak
raporunuzu hazırlayınız.
 Raporunuzu
öğretmeninize
teslim ediniz.

 Ayrılan polivinil alkolü kurutunuz.
 Raporunuzu hazırlayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Üç boyunlu balonda 10 g polivinilasetatı 60-70 oC’de 100 ml etil
alkolde çözdünüz mü?

2.

Sonra çözeltiyi 30 oC ‘ye kadar soğuttunuz mu?

3.

Karıştırarak 3 ml H2SO4 ilave ettiniz mi?

4.

Karışımı kaynayan su banyosunda karıştırarak 4-5 saat ısıtıtınız
mı?
Jel şeklinde çöken polivinilalkolü 60-70 oC suda çözerek aseton
veya etilalkol ile çöktürdünüz mü?

5.
6.

Buhner hunisinde süzdünüz mü?

7.

Ayrılan polivinil alkolü kuruttunuz mu?

8.

Raporunuzu hazırlayarak öğretmeninize teslim ettiniz mi?

Evet Hayır

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.

14

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.
Düşük molekül ağırlıklı polimerlerin kimyasal metotlarla diğer polimerlere dönüşüm
reaksiyonlarına… ………………………………………….. denir.
2.
Dönüşüm reaksiyonları ………………. dönüşüm ve ……………….… dönüşüm
reaksiyonları olmak üzere ikiye ayrılır.
3.
Tek tür birimlerden oluşan polimer zincirine…………………….denir.
4.
İki ya da daha fazla monomer içeren polimerlere………………….… denir.
5.
…………………...., bir polimer yanında başka bir tür monomerin polimerizasyonu ile
elde edilir.
6.
Polimerlerin bozunması; …………………… bozunma, ……………….. bozunma,
……………….… bozunma şeklinde incelenebilir.
7.
……………………………..polimer özelliklerini geriletme yanında, bozunmayı
zincirleme sürdürerek polimerin kullanım ömrünü kısaltır.
8.
Polikarbonların oluşum reaksiyonları…………………………………… olmak üzere
iki grupta incelenir.
9.
……………………... polimer üzerinde; solma, kırılganlık, yüzey çatlamaları, terleme,
ufalanma, koku, yüzey asitliği, yüzeyde madde toplanması, metal bulunan parçalarda
korozyon gibi sonuçlara yol açar.
10. ……………….. başlıca dondurulmuş gıda paketlemede ve ürün sarılmasında film
hâlinde kullanılır.
11. Polimer zincirleri su molekülleri ile …………………… meydana getirerek, su
moleküllerinin polimer zincirlerinin arasına girebilmesini sağlar.
12. Katılma reaksiyonu ile oluşan polimerlerin zincir boyu, kondensasyon polimerleşmesi
ile oluşan polimerlerden daha…………...
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarakdoğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

13.

14.

Graftlama kaç çeşit işlemle yapılır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Aşağıdakilerden hangisi polimer yapısında kimyasal değişikliklere yol açan en önemli
etkenlerden değildir?
A) Isı
B) Işık
C) Nem
D) Su kirliliği

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
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında kuralına ve tekniğine uygun olarak polivinil alkolün bütil
eterinin sentezini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Sentetik polimerleri araştırınız. Elde ettiğiniz sonuçları değerlendiriniz.



Aromatik yapıdaki polimerlerlerin kullanım alanlarını araştırınız.

2. AROMATİK KARBON ZİNCİRLİ
POLİMERLERİN KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ
2.1. Çeşitleri
Aromatik karbon zincirli polimerler çeşitlidir hepsinden bahsetmek oldukça güçtür.
Bu yüzden en çok günümüzde sanayide kullanılan polimerler aşağıda açıklanmıştır.


Kevlar (poliamid),

Bu polimer, teraftalik asidin 1,4-diaminobenzen ile kondensasyonundan elde edilir.



Polikarbazol,

Polikarbazol koyu yeşil renkli bir polimerdir. Polikarbazol iletken polimerler arasında,
iyi elektroaktiflik ve kullanışlı ısıl, elektriksel ve fotoaktif özelliklere sahiptir. Ayrıca π- π*
elektron sistemi polimer omurgası boyunca polimere sertlik verir, bu nedenle de polimeri
eritilemez kılar. Dolayısı ile polimer zayıf işlenebilir özellik gösterir.
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Polianilin,
Anilin organik bileşiğinin n tanesinin bağlanması ile oluşan bir polimerdir.


Akrilonitril bütadien stiren (ABS),
En yaygın kullanılan mühendislik plastiklerinden biri olan akrilonitril bütadien stiren
(ABS), bir dien kauçuğu üzerine akrilonitril ve stirenin aşılanması ile elde edilmektedir.
Kimyasal formülü (C8H8• C4H6•C3H3N)x şeklindedir. ABS Polimeri içindeki monomerlerin
formülleri aşağıdadır.

2.2. Kullanım Alanları


Kevların kullanım alanları
Kurşungeçirmez yelek yapımında kullanılan ve kuvvetli bir elyaf olan kevlar,
poliamit olarak da adlandırılır. Teknik parça yapımında, yakıt ve fren yağı
boruları yapımında kullanılır.



Polikarbazolün kullanım alanları
Uygun yüzeyler üzerine tutarlı filmler olarak bağlanır yani iletken polimer
alanında elektronik malzeme olarak kullanılır, redoks katalizörü sensör ve biyo
sensör olarak kullanılır. Bataryalarda katot materyali olarak kullanılır.



Polianilinin kullanım alanları
Yüksek frekanslı sinyalleri taşımak için kullanılan esnek kabloların imalinde,
yeniden şarj edilebilir düzgün düğme gibi pillerin imalinde, bilgisayar ve
televizyon ekranı üretiminde kullanılan esnek lamine filmlerin yapımında
kullanılır.



Akrilonitril bütadien stiren (ABS)’in kullanım alanları
ABS, televizyon, bilgisayar, radyo, müzik seti kabinleri, buzdolabı, dikiş
makinesi, çamaşır ve bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi, saç kurutma
makinesi, telefon gibi ürünlerin yapımında geniş kullanım alanı bulmaktadır. İş
makineleri, otomotiv sanayinde, otomobillerin iç aksamından enstrüman paneli,
küllük, pencere açma kolları, dış aksamından ise jant kapağı ve radyatör
kafesleri ABS’nin başlıca kullanıldığı yerlerdir. Boru ve boru bağlantıları,
inşaat sektöründe kullanılan ürünler, dinlenme/eğlence araçları (oyuncak, bot,
mobil evler gibi), ofis araçları (hesap makinesi, kalem tıraş, kalem, fotokopi
makinesinin kâğıt konulan rafları gibi) ABS’nin diğer önemli kullanım
alanlarıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Polivinil alkolün butil eterinin sentezini yapınız.
Kullanılan araç ve gereçler: Üç boyunlu balon, karıştırıcı, termometre, beher, buhner
hunisi, porselen kapsül, su banyosu
İşlem Basamakları

Öneriler

 11 g polivinil alkolün üzerine 200 g %
20 NaOH çözeltisi ilave edip, 1 saat 60
o
C’de karıştırınız.

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi
takınız.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Bu karışıma damlatma hunisinden 10-15
dakika süresince 137 g bütilbromür ilave
ederek, 8 saat 60 oC’de karıştırınız.

 Elinizde eldiveniniz ve laboratuvar
önlüğünüz mutlaka olsun, dikkatli
çalışınız.
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 Balonda kalan kısmı su ile yıkayıp
kapsüle dökünüz.

 Dikkatli ve titiz olunuz.

 Açık havada kurutunuz.

 Dikkatli ve titiz olunuz.

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek
teslim ediniz.

 Kirliliklere
kullanarak
temizleyiniz

uygun
cam

temizleyiciler
malzemeleri

 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 beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

1.

İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?

2.

11 g polivinil alkolün üzerine 200 g % 20 NaOH çözeltisi ilave
ederek, 1 saat 60 oC’de karıştırdınız mı?.
Bu karışıma damlatma hunisinden 10-15 dakika müddetinde 137
g bütilbromür ilave ederek, 8 saat 60 oC’de karıştırdınız mı?

3.
4.

Balonda kalan kısmı su ile yıkayıp kapsüle döktünüz mü?

5.

Açık havada kuruttunuz mu?

6.

Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?

7.

Raporunuzu teslim ettiniz mi?

Evet

Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

………….. kurşungeçirmez yelek yapımında kullanılır.

2.

Kevlar polimeri, teraftalik asidin 1,4-diaminobenzen ile …………………… elde
edilir.

3.

Polikarbazol koyu ……….. renkli bir polimerdir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
4.

Kevlar aynı zamanda aşağıdaki isimlerden hangisi ile anılır?
A) Polietilen
B) Polistiren
C) Polianilin
D) Poliamid

5.

Aşağıdakilerden hangisi ABS’nin ana bileşenlerinden değildir?
A) Stiren
B) Bütadien
C) Etilen
D) Akrilonitril

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.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.
ABS; bir dien kauçuğu üzerine ……………… ve …………….aşılanması ile elde
edilmektedir.
2.
Kevlar, …………. asidin 1,4-diaminobenzen ile kondensasyonundan elde edilir.
3.
İki veya daha fazla aminoasitten oluşmuş bir moleküle …………denir.
4.
Teknik parça yapımında, yakıt ve fren yağı boruları yapımında …………….
kullanılır.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
5.

Bütadien ABS’ ye aşağıdaki özelliklerden hangisini sağlamaktadır?
A) Kimyasallara ve ısıya karşı dayanıklılık
B) Darbe dayanımı ve sağlamlık
C) Sertlik
D) İşleme kolaylığı

6.

Stiren ABS’ ye aşağıdaki özelliklerden hangisini sağlamaktadır?
A) Sertlik ve işlenme kolaylığı
B) Kimyasallara karşı dayanıklılık
C) Isıya karşı dayanıklılık
D) Darbe dayanıklılığı

7.

Polimer zincirlerinin daha küçük parçalara ayrılması polimerin neyini düşürür?
A) Atom numarasını
B) Tanecik sayısını
C) Mol kütlesini
D) Karbon yüzdesini

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.

22

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

Dönüşüm reaksiyonları
Doğrudan dolaylı
homopolimer
kopolimer
Aşı kopolimerler
Mekaniksel, fiziksel, kimyasal
Kimyasal bozunma
Katılma ve kondensasyon
Kimyasal bozunma
Polietilen
Hidrojen bağları
Uzundur
C
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

Kevlar

2
3
4
5

Kondensasyon
Yeşil
Poliamid
Etilen

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

6
7

Akrilonitril ve stiren
Teraftalik
Peptit
Kevlar
Darbe dayanımı ve sağlamlık
Sertlik ve işlenme kolaylığı
Mol kütlesini
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