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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN
DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI

SÜRE

Plastik Teknolojisi
Plastik İşleme
Termal Analiz Uygulamaları
Termal analiz yöntemleri ile ilgili bilgilerin kullanılarak
plastiklerin termal analiz uygulamalarını yapma
yeterliğinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.
-40/32-

ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Termal analiz temel test yöntemlerini uygulama
yeterliği kazandırılacaktır.
Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında plastiklerin
termal analiz kontrollerini yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Plastiklerin yapısal özelliklerini yanma testi ile UL
94 standartlarına uygun olarak belirleyebileceksiniz.
2. plastiklerin termal özelliklerini TSE standartlarına
uygun olarak tespit edebileceksiniz.
Ortam: Kalite kontrol laboratuvarı
Donanım: Uygun test ekipmanları ve araç ve gereçleri
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.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Günümüzde plastik ürün kullanımının günlük yaşamımızda hızla arttığını, plastik
sektörünün ülkemizde yaygınlaşarak büyüdüğünü görmekteyiz. Hızla büyüyen plastik
sektöründe kalitenin, güvenin, üretimin ve iş huzurunun artması için Plastik Teknolojisi
alanını tercih etmiş, bu alanda eğitim almış kişilere ihtiyaç vardır.
Kalite Kontrol Testleri, Plastik Teknolojisi alanında önemli bir konu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Plastiğin günlük yaşamımızdaki yeri ve kullanım alanının genişliği göz önüne
alındığında bu önem daha da iyi anlaşılır. Günümüzde kullandığımız birçok ürünün
hammaddesi plastiktir. Hâl böyle olunca değişik amaçlar için kullanılan plastik malzemelerin
işlenmesi kadar uygun özellikleri taşıması da önemlidir. Üretim sürecinde bu özelliklerin
ölçülebilmesi donanımlı bir laboratuvardan geçer. Böyle bir yapıdaki laboratuvar
cihazlarının kullanımı doğru bilgilerle donanmış kalifiye teknisyenler aracılığıyla
gerçekleşebilir.
Termal Analiz Uygulamaları modülü bu yöndeki becerilerin bir kısmının
kazandırılması için hazırlanmış bir modüldür. Bu modülü tamamladığınız zaman sizler
laboratuvar ortamında yanma testi, kızgın tel deneyi, plastik malzeme erime akış indeks
değeri belirleme testi, diferansiyel taramalı kalorimetre uygulamaları testi, Termogravimetrik
analiz gibi iş ve işlemleri yapabileceksiniz. Bu bilgi ve beceriler, sizlerin plastik malzemeyi
daha iyi tanımanıza, bu modülden kazandığınız bilgi ve becerilerle ilgili sorunları
gidermenize yardımcı olacaktır.
Bu modülde hedeflenen yeterlikleri kazandığınızda plastik işleme alanında daha
nitelikli elemanlar olarak yetişecek, üretime ve ülke kalkınmasına katkıda bulunacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ -1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ -1

Plastiklerin yapısal özelliklerini yanma testi ile UL 94 standartlarına uygun olarak
belirleyebileceksiniz.
Plastikleri, kızgın tel deneyi ile işlem sırasına uygun olarak ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki plastik kalite kontrol laboratuvarı olan iş yerlerini ziyaret ederek
kalite kontrol laboratuvarı özelliklerini araştırınız.



Yanma testi uygulamalarını araştırınız.



Kızgın tel deneyi uygulamalarını araştırınız.

1. YANMA VE KIZGIN TEL DENEYİ
UYGULAMALARI
1.1. Yanma Testi
Bütün termoplastikler ateş tutulduğunda yanar. Termoplastiklerde yanmazlık ateş
çekildikten sonra malzemenin sönme süresi ile ilgilidir. Bu nedenle bu kavrama 'Flame
Reterdancy' yani 'alev geciktirme' denir. Yanma, yakıt, ısı ve oksijen faktörlerinin bir araya
gelmesiyle oluşur. Yanmazlık ise bu faktörlerden birinin ortamdan uzaklaştırılması ile
sağlanır. Günden güne artmakta olan emniyet ve güvenlik ihtiyacı, plastik sektöründe
kendisini alev geciktiricili ürünlere olan talebin yükselmesi ile göstermektedir.

1.1.1. Yanma Testi Uygulaması ve Değerlendirilmesi
En çok kullanılan yanmazlık ölçüm metotları aşağıda belirtilmiştir:





UL94
Oksijen indeksi
Kızgın tel deneyi
Tracking index
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Resim 1.1: Yanma uygulaması

1.1.1.1. Alev Geciktiriciliği
Plastikler yanıcı malzemelerdir. Potansiyel bir yangın anında yangının çoğalmasının
engellenmesi için işleme sırasında plastiklere alev geciktiricilik (flame retardant) özellikli
katkı maddeleri katılmaktadır.
1.1.1.2. Yanma Sınıfı
Plastik sanayinde geçerli olan bir test yöntemi olan UL94 standardına göre yapılan
yanmazlık testlerinde malzeme, belirli açılarda ve belirli boyutlardaki bir alev kaynağına
yine standart tarafından belirlenmiş sürelerde temas ettirilir. Malzemede oluşan alevin sönme
süreleri, alevin malzemeyi damlatarak başka bir yanıcı kaynağa alevi sıçratma veya
sıçratmama kabiliyeti test edilerek ölçülür. Tablo 1.1’de yanma sınıflandırmasını belirleyen
parametreler ve açıklaması verilmiştir.

Tablo 1.1: Yanma sınıflandırması






HB: Yatay test plakasının yavaş yanması
Yanma oranı <76 mm/dakika 3 mm' den az et kalınlığı için
Yanma oranı <38 mm/dakika 3 mm' den fazla et kalınlığı için
V0: Dikey test plakasının ateşi çektikten sonra 10 saniye içinde sönmesi
damlama olmamalıdır.
V 1 :Dikey test plakasının ateşi çekildikten sonra 30 saniye içinde sönmesi
damlama olmamalıdır.
V2 :Dikey test plakasının ateşi çekildikten sonra 30 saniye içinde sönmesi
damlama olabilir.
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Şekil 1.1: UL94 Yanma testi düzeneği

1.1.1.3. Oksijen İndeksi
Oksijen indeksi bir plastiğin ateş çekildikten sonra yanmaya devam etmesi için havada
bulunması gereken minimum oksijen miktarını göstermektedir. Normal şartlarda havada %
21 oranında oksijen, % 70 oranında nitrojen bulunmaktadır.

Resim 1.2: Oksijen İndeksi ölçüm cihazı

Aşağıdaki tabloda çeşitli plastiklerin yanmaya devam edebilmesi için havada
bulunması gereken oksijen miktarını gösteren bir çizelge gösterilmektedir.
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Polimer
Poliasetal
Polietilen
Polipropilen
Polistiren
ABS
PET
Poliamid
Polikarbonat
Aromatik PA
PPO
PVC

Oksijen Index
15
18
18
18,5
19
21
23
26
28,5
29
42

Tablo 1.2: Polimer oksijen indeksi

Yukarıdaki tablodaki değerlere göre poliasetal malzemenin sönmesi için havadaki
oksijen miktarının % 15'in altına inmesi gerekir yani normal şartlarda poliasetal ateş
çekildikten sonra da hiç sönmeden yanmaya devam etmektedir. Ancak poliamid malzemenin
yanmaya devam etmesi için gerekli minimum oksijen miktarının % 23'tür. Bu oran havadaki
oksijen oranından daha yüksek olduğu için poliamid malzemeler ateş çekildikten bir süre
sonra söner. UL94 test standartlarına göre katkısız poliamid V2 özelliği göstermektedir.
1.1.1.4. Tracking Index (CTI)
Elektriksel uygulamalarda kullanılan bir ölçüm değeridir. Plastik malzemenin
elektriksel yük altında ark yaparak atlamasına karşı gösterdiği dirençtir. Bir malzemenin CTI
değeri yüksekse elektrik iletkenliği düşük; arka dayanımı yüksek demektir. Numune plastik
plaka üzerine iki adet platin elektrot yerleştirilir. Elektrotlara minimum 175 volt değerinde
potansiyel fark uygulanır. Voltaj 25 voltluk adımlarla yükseltilir. Maksimum 600 volt akım
uygulanır. Plastik test plakası 50 damla % 0,1 amonyum klorür çözeltilisi ile ıslatılır.
Elektrik adımı oluşana kadar voltaj yükseltilir. Elektrik akımı oluştuğu voltaj CTI değeri
olarak tespit edilir.

Resim 1.3: Tracking indeks ölçüm cihazı
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1.2. Kızgın Tel Deneyi
Elektriksel uygulamalarda tercih edilen bir test standardıdır. Yüksek ısı veya
endüksiyon ortamında plastik malzemenin dayanımı ölçülür. Alev alması riski ve
kendiliğinden sönme kapasitesi hesaplanır.

Resim 1.4: Kızgın tel deneyi

1.2.1. Kızgın Tel Deneyinin Kullanılma Amaçları
Elektrik/elektronik endüstrisinin en önemli testlerinden biri olan kızgın tel testi, (IEC
60695 standardına göre) düz bir yüzeydeki malzemenin yüksek sıcaklıklara gelecek şekilde
bir elektrik akımı geçirilerek 30 sn. süreyle 1 Newton kuvvetle kızgın bir tele temas
ettirilmesidir. Bu temas esnasında ve sonrasında malzemenin alevlenmesi, oluşan alevin
sönebilmesi veya başka yanıcı kaynaklara alevi yayması gibi etkenler raporlanarak
malzemenin performansı belirlenir.

Resim 1.5: Kızgın tel deneyi

1.2.2. Kızgın Tel Deneyi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Yüksek ısı veya endüksiyon ortamında plastik malzemenin dayanımı ölçülür. Numune
plastik parça dikey olarak 30 saniye süresince elektrik akımıyla ısıtılmış kızgın tele 1
Newton kuvvetle değdirilir. Parça geri çekildikten sonra alev oluştu ise sönme süresi ve
plastik test parçasında damlama olup olmadığı tespit edilir. Kullanım yerindeki koşullara
göre test 550; 650; 750; 850; 960 °C sıcaklık değerleri ile yapılır.
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Aşağıdaki şartlara göre de malzeme testi geçmiş sayılır:

Telden uzaklaştırıldıktan sonra test parçası alev almaz ve kor hâlini almazsa

Numunenin alev alması hâlinde yanma, tel uzaklaştırıldıktan sonra 30 saniye
içerisinde söner ise

Şekil 1.2: Kızgın tel deneyi değerlendirme
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda resmi verilen yanma testi uygulamasını plastik parçaya, laboratuvar
ortamında uygulayınız.

UL94 Yanma testi

İşlem Basamakları

Öneriler



 Plastik malzemeyi (test plakaları)

hazırlayınız.


Ham madde çalışma talimatını öğreniniz
İş önlüğünüzü giyiniz.
Çalışma sırasında kullanacağınız
cihazları ve test plakalarını öğretmeninizi
bilgilendirerek temin ediniz.

 Testin uygulanmasını yapınız.

 Yatay test plakasının yavaş yanmasını
gerçekleştiriniz.
 Dikey test plakasının ateşi çektikten sonra 10
saniye içinde sönmesini gerçekleştiriniz.
 Dikey test plakasının ateşi çekildikten sonra 30
saniye içinde sönmesini gerçekleştiriniz.

 Testin değerlendirilmesini
yapınız.

 HB:Yanma oranı <76 mm/dakika 3 mm' den az et
kalınlığı için
Yanma oranı <38 mm/dakika 3 mm' den fazla et
kalınlığı için
 V – 0: Damlama olmamalıdır.
V - 1 :Damlama olmamalıdır.
 V - 2 : Damlama olabilir.
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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
1.

Test plakalarını hazırladınız mı?

2.

Test için laboratuvar ortamı hazırladınız mı?

3.

Yatay test plakasının yavaş yanmasını gerçekleştirdiniz mi?

4.
5.

Evet Hayır

Dikey test plakasının ateşi çektikten sonra 10 saniye içinde
sönmesini gerçekleştirdiniz mi?
Dikey test plakasının ateşi çektikten sonra 30 saniye içinde
sönmesini gerçekleştirdiniz mi?

6.

Testin değerlendirme sonuçlarını aldınız mı?

7.

Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?
DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Bir sonraki uygulama faaliyeti”ne geçiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda resmi verilen kızgın tel testi uygulamasını plastik parçaya, laboratuvar
ortamında uygulayınız.

Kızgın tel deneyi

İşlem Basamakları
 Plastik
malzemeyi
hazırlayınız.

(test

Öneriler
 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma
sırasında
kullanacağınız
plakaları)
cihazları
ve
test
plakalarını
öğretmeninizi bilgilendirerek temin
ediniz.

 Yüksek ısı veya endüksiyon ortamında
 Uygun ölçüm cihazlarını kullanınız.
plastik malzemenin dayanımı ölçünüz.
 Numune plastik parça dikey olarak 30
 Uygulama süresine dikkat ediniz.
saniye süresince elektrik akımıyla ısıtılmış
 Uygulama kuvvetine dikkat ediniz.
kızgın tele 1 Newton kuvvetle uygulayınız.
 Uygulamada alev oluştu ise sönme süresi
ve plastik test parçasında damlama olup  Damlama sürelerini kontrol ediniz.
olmadığını tespit ediniz.
 Telden uzaklaştırıldıktan sonra test
 Numunenin telden uzaklaştırıldıktan
parçasının alev alıp almadığını alev alırsa
sonra 30 sn. içinde sönüp sönmediğini
ne kadar sürede söndüğünü ya da kor
tespit ediniz.
haline gelip gelmediğini kontrol ediniz.
 Test standartlarına dikkat ederek test ile
 Testin değerlendirilmesini yapınız.
ilgili değerlendirme sonuçlarını gösterir
bir rapor hazırlayınız.
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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
1.

Test plakaları hazırladınız mı?

2.

Test için laboratuvar ortamı hazırladınız mı?

3.

Plastik malzemenin dayanımını ölçtünüz mü?

4.
5.

Evet Hayır

Numune plastik parça dikey olarak 30 saniye süresince elektrik
akımıyla ısıtılmış kızgın tele 1 Newton kuvvetle uyguladınız mı?
Sönme süresi ve plastik test parçasında damlama olup olmadığını
tespit ettiniz mi?

6.

Telden uzaklaştırıldıktan sonra test parçasının alev alıp almadığını
kontrol ettiniz mi?

7.

Testin değerlendirme sonuçlarını aldınız mı?

8.

Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Termoplastiklerde yanmazlık ateş çekildikten sonra malzemenin ………………. İle
ilgilidir.
A)
Soğuma süresi
B)
Erime süresi
C)
Sönme süresi
D)
Erime miktarı

2.

Aşağıdaki etkenlerden hangisi yanma için gerekli faktörlerden biri değildir?
A)
Işık
B)
Oksijen
C)
Yakıt
D)
Isı

3.

Potansiyel bir yangın anında yangının çoğalmasının engellenmesi için işleme sırasında
plastiklere katılan katkı maddelerine ne ad verilir?
A)
Nem alıcı
B)
UV katkı maddeleri
C)
Alev söndürücü
D)
Alev geciktirici

4.

Yanma testinde VO sınıflandırması hangi ifade ile açıklanır?
A)
Dikey test plakasının ateşi çektikten sonra 10 saniye içinde sönmesi damlama
olmamalıdır.
B)
Dikey test plakasının ateşi çekildikten sonra 30 saniye içinde sönmesi
damlama olmamalıdır.
C)
Yatay test plakasının yavaş yanması
D)
Dikey test plakasının ateşi çekildikten sonra 30 saniye içinde sönmesi
damlama olabilir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi en çok kullanılan yanmazlık ölçüm metotlarından biri
değildir?
A)
UL94
B)
Sertlik indeksi
C)
Kızgın tel deneyi
D)
Oksijen indeksi

6.

Oksijen indeksi 42 olan plastik malzeme hangisidir?
A)
PVC
B)
Polietilen
C)
Polipropilen
D)
Polisitren
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Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
7.

Normal şartlarda
bulunmaktadır.

havada………oranında

8.

Kızgın tel deneyi ile plastik malzemenin ………… ………….. ve …………
………… kapasitesi hesaplanır.

9.

Kızgın tel deneyi…………………. ….. uygulamalarda tercih edilen bir test
standardıdır.

10.

Kullanım yerindeki koşullara göre kızgın tel deneyi ………………………….°C
sıcaklık değerleri ile yapılır.

11.

Düz bir yüzeydeki malzemenin yüksek sıcaklıklara gelecek şekilde bir elektrik akımı
geçirilerek 30 sn. süreyle 1 Newton kuvvetle kızgın bir tele temas ettirilmesine
………..………………….denir.

12.

Kızgın tel deneyinde plastik numune telden uzaklaştırıldıktan sonra test parçası
…………… ve ……… ……… hâlini almazsa malzeme testi geçmiş sayılır.

13.

Kızgın tel deneyinde plastik numunenin alev alması hâlinde yanma, tel
uzaklaştırıldıktan sonra …………….içerisinde söner ise malzeme testi geçmiş sayılır.
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oksijen,

…….

oranında

nitrojen

ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Plastiklerin termal özelliklerini TSE standartlarına uygun olarak tespit edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki plastik kalite kontrol laboratuvarı olan iş yerlerini ziyaret ederek
kalite kontrol laboratuvarı özelliklerini araştırınız.



Erime akış indeks kullanım uygulamalarını araştırınız.



Camsı geçiş sıcaklığı uygulamasını araştırınız.



Kristalizasyon piki uygulamasını araştırınız.



Erime piki uygulamasını inceleyiniz.



Termal dekomposizsyon uygulamasını araştırınız.
.

2. PLASTİKLERİN ERİME AKIŞ İNDEKSİ
VE DİFRANSİYEL TARAMALI
KOLORİMETRE TARAMASI
2.1. Erime Akış İndeksi Değeri
Akışkanlık, ürünün işlenmesinde ve kalıplanmasında kritik bir öneme sahip olan, bu
nedenle de kontrolü oldukça önemli parametrelerden biridir. Akışkanlık indeksi olan MFI
(ISO 1133) testi (Melt Flow Index) Melt Indexer test cihazı ile yapılmaktadır. Bu testte,
malzeme sıcaklık ile eritilerek üzerine belirli bir yük uygulanır ve bu yük altında kılcal bir
borudan 10 dakika içerisinde ne kadar malzemenin aktığı belirlenir.
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Resim 2.1: Melt ındexer test cihazı

Polimer eriyiklerin akışını tanımlayan bir başka yöntem de eriyik akış indeksidir.
Pratikte çok yaygın kullanılmaktadır. Eriyik akış indeksi, akıcılığı tanımlayan bir indekstir.
ve viskoziteden bu anlamda ayrılır. Akış indeksi, ram ekstrüdere benzeyen, belli
standartlarda hazırlanmış özel test cihazlarında tayin edilir. Şekil 2.1’de örnek olarak böyle
bir cihaz görülmektedir. Ekstrüder silindirine yerleştirilen eriyik hâldeki polimerin sabit
sıcaklıkta ağırlık yolu ile akması sağlanır. Belirli bir sürede akan polimerin ağırlığı ise akış
indeksini verir. Kısmen kristalli termoplastikleri alt gruplara ayırmada eriyik akış indeksi
MFI, amorf termoplastiklerde ise K değeri karakteristik değerler olarak alınır.
K değeri düşükse Mw değeri ( moleculer weight = molekül ağırlığı) düşüktür, MFI
değeri düşükse Mw değeri yüksektir.

Şekil 2.1: MFI test cihazı
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2.1.1. Erime Akış İndeks Değerinin Kullanılma Amaçları
Erime akış hızı, özel olarak dizayn edilmiş iç çapı ve uzunluğu belirli bir orifisten,
belirli bir yük altında ve belirli sıcaklıkta, 10 dakikada geçen erimiş reçine miktarını
belirler.
Plastikler, farklı ortam koşullarında yaşlanarak mekanik ve fiziksel özelliklerinde
azalmalar yaşayabilir. Örneğin, UV ışığı veya ısı ile yapılarında zamanla bozunmalar
gerçekleşebilir. Bu özelliklerin tespiti doğal ortamda şartlandırma, sıcak yağda veya suda
şartlandırma gibi yaşlandırma testleri de uygulanmaktadır.
Polimerik ürünlerinin elde edilmesi için genellikle polimerler ısıtılır, şekillendirilir ve
soğutulur. Katı polimerlerin şekillendirilmesi için akıcı hâle gelmesi sağlanmalıdır. Erimiş
hâldeki polimer ise enjeksiyon, ekstrüzyon vb. birçok teknikte basınç ile akıtılıp
şekillendirilir. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi polimer eriyiğinin akış özelliklerinin
bilinmesi önemlidir. Sıvının bir kısmının, diğer kısmının akışına karşı gösterdiği dirence o
sıvının viskozitesi denir ve bu direnç viskozimetre ile ölçülür. Polimer eriyiklerinin akışı ile
ilgili verilerin elde edilmesi için genellikle iki grup viskozimetre kullanılır.

Bunlar:



Dönmeli viskozimetre
Kapiler viskozimetre

Şeklinde incelenir. Dönmeli viskozimetrelerin en yaygın kullanılanları “koni-levha”
ve “eş eksenli silindir” viskozimetreler Şekil 2.2’de tanıtılmıştır.

Şekil 2.2: Dönmeli viskozimetreler (a) koni-levha (b) eş eksenli silindir

Kapiler viskozimetrelerine örnek olarak verilen ram viskozimetresi Şekil 2.3’te
incelenmiştir.
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Şekil 2.3: Ram ekstrüder

Yukarıdaki şekilde görülen ekstrüder silindirine polimer eriyiği konur. Ekstrüder
silindiri sabit bir sıcaklıkta olup piston yardımı ile eriyiğin sabit, hacimsel akış hızında
akması sağlanır. Sabit akış hızında başlıkta basınç düşmesi ölçülerek akış verileri bulunur.
Bu cihaz yardımı ile polimer eriyiğinin akışını karakterize edecek olan, kayma
viskozitesi, çekme viskozitesi ve elastik bileşenle ilgili modüller hesaplanabilmektedir.
Q = (π.R4.ΔP ) / 8ηL
Q : hacimsel akış hızı,
R ve L : Kapiler başlığın sırası ile yarıçap ve uzunluğu;
ΔP : Başlıkta ölçülen basınç düşmesi,
η : Kayma viskozitesi
Bu cihazla yapılacak viskozite hesabında dikkat edilecek özelliklerden biri, kullanılan
başlığın akış kanalının kesiti dairesel değilse örneğin dikdörtgen kesitli başlık kullanılırsa
hesabın buna göre yapılması gerekir. Dikkate alınacak diğer bir husus da ekstrüder
silindirinden kapiler başlığa girişte daralmanın sonucunda oluşacak basınç kaybıdır. Şekil
3.4’te olduğu gibi uzunlukları farklı olan başlıklar alınıp basınç düşmeleri ölçülür ve grafiğe
geçirilir. ΔP0; sıfır (çok kısa) başlık uzunluğuna karşı gelen basınç düşmesi grafikten
bulunup ilgili formüllerde yerine konularak daralmadan dolayı doğan hatalar düzeltilmiş
olur.
Polimer eriyiği silindirden başlığa girdiği zaman elastik bileşen sebebiyle büzülür ve
başlıktan sonra tekrar ilk boyutuna şişer. Polimer eriyiklerinde bu büzülme veya şişme,
“şişme oranı” ile tanımlanır. Şişme oranı, B, ekstrüdat çapının, kapiler başlık kanal çapına
oranı olarak tanımlanır. Ölçülen şişme oranlarından kayma ve çekme gerinimleri ve
modülleri hesaplanabilir. Bu amaçla değişik uzunluklardaki başlıklarda şişme oranları
ölçülür. Sıfır uzunluğa karşı gelen şişme oranı, B0 Şekil 2.4’te görüldüğü gibi grafikten
bulunmaktadır.
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Şekil 2.4: Ekstrüder uzunluğu ile; (a) Basınç düşmesinin, (b) Şişme oranının değişimi

2.1.2. Deneyin yapılışı










Otomatik sayıcı, pistonun alt ucu orifisin üst seviyesinden 5 cm yukarıda
saymaya başlayacak şekilde ayarlanır.
Ağırlık desteğinin üst seviyesi, silindir üst seviyesinden 94 mm yukarıda
olacak şekilde ayarlanır.
Silindir iç kısmı silindir temizleme çubuğu ve ince pamuklu bezle iyice
temizlendikten sonra, sıcaklık polimerin türüne göre 190±0.5°C (AYPE,YYPE)
ya da 230±0.5°(PP)ye ayarlanır.
Silindir içine orifis ve piston yerleştirilerek sıcaklığın istenen dereceye gelmesi
için beklenilir.
4 g numune huni ve orifis çıkarma çubuğu yardımıyla 1 dakikada silindire
boşaltılır ve numunenin üzerine piston yerleştirilir.
Ağırlık desteği ayarlanır, ağırlık piston üzerine yerleştirilir ve ağırlık üzerinden
elle bastırılarak piston iyice itilir.
Otomatik sayıcının duyargası ağırlığın altına değdirilir.
Erime akış hızına göre uzaklık seçilir ve RESET düğmesine basılarak gösterge
sıfırlanır.
Numunenin silindire boşaltılmasından itibaren 7 ± 0.5 dk. sonra sıcaklığın
olması gereken sıcaklıkta de olup olmadığı kontrol edilir, ağırlık desteği çekilir.
Piston, seçilen uzunluk başlangıca geldiğinde saymaya başlar, seçilen uzunluk
sonunda sayma durur. Göstergede okunan değer (saniye) kaydedilir.
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2.1.3. Erime Akış İndeks Değeri Deneyi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Erime akış hızı cihazı, alt kısmında orifis barındıran ve içinde ağırlığı belirli bir
pistonun hareket ettiği, sıcaklığı termostatik olarak kontrol edilen çelik bir silindirdir.
Orifisin dış çapı 9.47 ile 9.53 mm, iç çapı 2.09 ile 2.10 mm ve boyu 7.98 ile 8.03
mm arasında olmalıdır. Pistonun alt yüzeyi 9.467 ile 9.481 mm çapında ve üst bölümü
pistondan ağırlığa ısı geçişini engellemek için izolasyonlu olmalıdır.
Uyarı: Piston, orifis ve deney esnasında akan numune eriyiği çok yüksek sıcaklıkta
olduğundan dolayı yanık riskine karşı dikkatli olunmalıdır.

2.2. Difransiyel Taramalı Kalorimetre Uygulamaları
Genel olarak küçük veya büyük molekül ağırlıklı bütün moleküllerde ısı alışverişi ile
bazı fiziksel ve kimyasal değişimler olmaktadır. DSC ile termal karakterizasyon ise
değişimlerin absorblanan veya açığa çıkan ısının, sıcaklığın fonksiyonu olarak ölçülerek
tanımlanması temeline dayanmaktadır. Bir polimerik malzemeyi düşük sıcaklıklardan
itibaren ısıtmaya başlandığımızda, sahip olduğu morfolojiye (kristalin ve amorf özellikler)
bağlı olarak değişik geçişlere sahip olabilir.
Bir DSC hücresi esas olarak iki adet kalorimetreden oluşmaktadır. Bunlardan birine
numune içeren kroze, diğerine ise referans içeren kroze yerleştirilir. Genellikle aluminyum
kroze kullanılır. Değişen sıcaklıkla birlikte her iki krozeye aktarılan ısı farkı milivolt olarak
algılanarak buradan numune krozesindeki numunenin aldığı veya verdiği ısı kayıt edilir. Bu
ısı farkı bize organik veya inorganik esaslı herhangi bir malzemedeki enerji alışverişi ile
paralel giden herhangi bir fiziksel veya kimyasal değişimi sıcaklığın veya zamanın
fonksiyonu olarak açıklayabilme olanağını verir.

Şekil 2.5: Difransiyel taramalı kalorimetre uygulaması
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2.2.1. DSC Uygulamalarına Örnekler

Resim 2.2: DSC Cihazı

DSC, örnek ısıtılırken, soğutulurken ya da sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan ya
da salıverilen enerji miktarını ölçer. Bu teknikte, referans ile örnekten gelen ya da uzaklaşan
ısı farkı sıcaklığa veya zamana bağlı olarak gösterilir. DSC, DTA ile aynı ölçüm
prensiplerini kullanır. Her ikisinde de örnek ve referans örneği bulunur. Farklı olarak
DSC'de, örnek sıcaklığı ile referans örnek sıcaklığı aynı tutulur. Örnek ile referans arasında
bir sıcaklık farkı saptanırsa sıcaklığı aynı tutmak için örneğe verilen enerji (güç) miktarı
değiştirilir. Bu yolla örnekteki faz değişimi sırasındaki ısı transferi miktarı saptanabilir. Dsc
uygulamaları şunlardır:









Cam geçiş sıcaklığı
Erime, süblimleşme
Faz değişimi
Isı kapasitesi
Termal genleşme
Korozyon
Oksitlenme / indirgenme
Termal kararlılık

2.2.2. Malzeme Tanımlanması
Numune, pellet, film veya plaka formunda ise ince ince doğranır. Toz numuneler
doğrudan tartılır. Yaklaşık 2-10 mg numune, Al krozede tartılır. Al kapak krimpırda
sıkıştırılır. Numune bölmesine yerleştirilir. Aynı şekilde hazırlanan boş (veye alumina
konmuş) bir alüminyum kroze referans bölmesine yerleştirilir. İstenen sıcaklığa kadar, sabit
bir hızla inert atmosferde (çoğunlukla azot) ısıtılır ya da soğutulur. Polimer numuneleri için
genellikle 50 °C/dk. hızı ile bir ön ısıtma yapılarak termal hafıza (thermal history) silme
işlemi gerçekleştirilir. Daha sonra 10 °C/dk. hızı ile yavaş bir ısıtma ve soğutma programı
uygulanarak termogram çizdirilir. Elde edilen termogram üzerinde camsı geçiş, erime ve
kristallenme pikleri hatta dekompozisyon eğrisi incelenerek değerlendirilir. Bu çalışmalarda
homopolimer, kopolimer, blend tanımlamaları rahatlıkla yapılabilir. Yorumlamalar FTIR
sonuçları ile de karşılaştırıldığında kesin karara varılabilir.
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2.2.3. Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) Teknik Özellikleri
Perkin Elmer Diamond DSC, örnek ısıtılırken, soğutulurken ya da sabit bir sıcaklıkta
tutulurken soğurulan ya da salıverilen enerji miktarını ölçer. Bu teknikte, referans ile
örnekten gelen ya da uzaklaşan ısı farkı sıcaklığa veya zamana bağlı olarak gösterilir. DSC,
DTA ile aynı ölçüm prensiplerini kullanır. Her ikisinde de örnek ve referans örneği bulunur.
Farklı olarak DSC'de, örnek sıcaklığı ile referans örnek sıcaklığı aynı tutulur. Eğer örnek ile
referans arasında bir sıcaklık farkı saptanırsa sıcaklığı aynı tutmak için örneğe verilen enerji
(güç) miktarı değiştirilir . Bu yolla örnekteki faz değişimi sırasındaki ısı transferi miktarı
saptanabilir.

Resim 2.3: Perkin elmer diamond DSC

Laboratuvar ortamında kullanılan bir
diferansiyel
(DSC)cihazının temel teknik özellikleri aşağıda verilmiştir:











taramalı

kalorimetre

Sıcaklık aralığı: -170 ºC ile 730 ºC
Sıcaklık doğruluğu: ± 0.1 ºC
Sıcaklık çözünürlüğü: ± 0.01 ºC
İzleme hızı: 0.01 ºC ile 500 ºC/dk.
Kalorimetre doğruluğu: < ± % 1
Kalorimetre çözünürlüğü: < ± % 0.1
Kalorimetre duyarlılığı: 0.2 m W
Dinamik aralık: 0.2 m W ile 800 mW
Eş sıcaklık kayması (10 dk.): -150/100 ºC <15 m W/ < 10 m W
Örnek Özellikleri: Katı miktarı maksimum 30 mg’ dır.

2.3. Camsı Geçiş Sıcaklığı
Camsı geçiş sıcaklığı ( Glass Transition,Tg ), polimerlere ait karakteristik bir
özelliktir. Polimer; Tg altındaki sıcaklıklarda cam gibi sert ve kırılgandır. Tg üzerinde ise
esnek, bükülebilir ve zor kırılır bir yapıya geçer. Tanım olarak polimerlerde segmentel
hareketlerin başladığı sıcaklıktır. Başka bir tanım, bir polimerde zincirlerin serbest olarak
hareket edebileceği hacmin toplam hacma oranının 1/40 olduğu sıcaklıktır. Bu bir faz geçişi
değildir. Sadece polimer zincirlerinin verilen ısıyı absorblayarak hareketlerini arttırmaya
başladıkları bir geçiştir.
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Bu geçiş poli(butadien), poli(isopren), poli(siloksan) gibi esnek zincirli ve amorf
polimerlerde oda sıcaklığının epeyi altında gözlenir. Poli(stiren), Poli (metilmetakrilat) gibi
polimerlerde ise oda sıcaklığının oldukça üzerinde gözlenir. %100 kristallenmiş bir
polimerde Tg sıcaklığı gözlenemez, Tg, amorf yapıya ait bir özelliktir. Bu özellikten
yararlanılarak polimerin kristal yapısı hakkında bilgi edinilir. Karakteristik Tg değerleri bize
polimer tanımlanmasında ışık tutar.

Şekil 2.6: Camsı geçiş sıcaklığı

2.4. Kristalizasyon Piki
Kristalizasyon piki ( Crystallisation peak, Tc ), herhangi bir polimer molekülünün
veya küçük moleküller topluluğunun sık istiflenmesinin gözlendiği sıcaklıktır. Kristal yapı
amorf yapıya göre daha yüksek yoğunluğa sahiptir. Küçük moleküller için bu erime sıcaklığı
ile aynıdır ve sabit sıcaklıkta olur. Polimerlerde ise bir sıcaklık aralığında gözlenir. Erime
sıcaklığı ile Tg arasındadır. Termogramda ekzotermik pik olarak gözlenir. Kristalizasyon
noktası ve pik alanı ile hesaplanan kristalizasyon enerjisi malzeme tanımlanmasında
önemlidir.

Şekil 2.7: Kristalizasyon piki
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2.5. Erime Piki
Erime, kristalin yapıya ait endotermik bir faz geçişidir. Isı absorblanması ile
moleküller arasındaki Cohesive kuvvetler etkisini yitirir ve moleküller birbirlerinin
üzerinden kaymaya başlar. Bu olay küçük moleküllü bileşiklerde sabit sıcaklıklarda
gözlenirken polimerlerde bir sıcaklık aralığında gözlenir. Bunun nedeni ise zincirler
arasındaki etkileşimler, dolanmalar ve zincirlerin farklı uzunluklarda olmasıdır. Poli(etilen)
için artan sıcaklıkla bağıl hacımdaki artış bir sıcaklık aralığında gözlenmektedir. Erime Piki (
Melting Peak, Tm ), termogramda endotermik olarak belirlenir. Erime noktası ve pik alanı
ile hesaplanan erime enerjisi malzeme tanımlanmasında önemlidir.

Şekil 2.8: Erime piki

2.6. Termal Dekomposizsyon
Artan sıcaklıkla birlikte polimer zinciri üzerinde önce en kararsız gruplardan başlamak
üzere kopmalar olur. Kopan grupların oluşma entalpisine (Heat of formation) bağlı olarak
bozunma egzotermik veya endotermik olur. Polimerlerin termal bozunması,
termogravimetrik analiz cihazı ile izlenebilir.

Şekil 2.9: Termal dekompozisyon
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2.7. Oksidatif Kararlılık (Oxidative Stabilization)
Polimer numunesi, erime noktasının üzerindeki bir sıcaklıkta (ancak termal bozunma
sıcaklığının altında) hava veya oksijen atmosferinde bekletildiğinde okside olarak bozunur.
Her polimerin belirli bir sıcaklıkta oksijene dayanım süresi vardır. DSC cihazı ile polimerin,
belirli bir sıcaklıkta oksijene maruz kalmasından itibaren okside olmaya başladığı ana kadar
geçen süre oksidatif kararlılık süresi olarak belirlenir. Bu değer, plastik ambalaj hammadde
ve son ürünlerinin tanınmasında ve dayanıklılıklarının karşılaştırılmasında yol göstericidir.

2.8. Termogravimetrik Analiz (Tga)
Termogravimetrik analizde kontrollü bir hızla uygun bir atmosferde ısıtılan maddenin
kütlesindeki değişimler çok hassas elektronik bir terazi ile ölçülür. Numune alumina kroze
içine konarak TGA cihazının terazisinde tartıldıktan sonra (5-20 mg), numunenin özelliğine
göre uygun gaz (inert veya reaktif gaz) seçilerek uygun bir sıcaklık programında ısıtılır(1600
°C'ye kadar ısıtma yapılabilmektedir. Genellikle polimer numuneleri için 1000 °C'ye kadar
10 °C/dk. hızı ve 50 ml/dk. gaz akışı programlanır. 600 °C'de azot atmosferinden havaya
geçilir).
Numune kütlesindeki değişim miktarı, zaman ya da sıcaklığın bir fonksiyonu olarak
kaydedilir. Ayrıca boş kroze ile aynı şartlarda blank çalışması yapılır. Çizilen
termogramlarda istenen sıcaklık aralığındaki ağırlık kaybı % olarak hesaplanır. Eğrinin 1. ve
2. türevi alınabilir, eğriler arasında matematiksel işlemler yapılabilir.

2.8.1. Tga İle Uygulamalara Örnekler
TGA/SDTA cihazı, polimerlerin ve çeşitli organik/inorganik esaslı maddelerin nem,
uçucu madde, kül analizinde ve maddenin erime, termal dekomposizsyon, oksidasyon gibi
her türlü termal davranışını incelemek suretiyle malzeme cinsi tayininde kullanılmaktadır
(Resim 3.4).

Resim 2.4: TGA cihazı
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2.8.2. Nicel Analiz





Uçucu madde (Nem, solvent, monomer vb.)
Polimer içeriği
Karbon siyahı-karbon fiber
Kül, cam elyaf (glass fiber), dolgu maddesi (filler)

2.8.3. Nitel Analiz



Dekomposizsyon kinetiği polimerden polimere değiştiği için, polimerin pirolize
olduğu sıcaklık aralığı, polimer ya da polimer karışımı hakkında teşhis olanağı
sağlamaktadır.
SDTA sinyali ile ekzotermik ve endotermik piklerin izlenmesi, malzemenin
erime ve bozunması hakkında ayrıca bilgi vermektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

MFI erime akış cihazı

Resimde görülen erime akış cihazı ile plastik test laboratuvarında yapılacak bir kalite
kontrol işleminde uyulması gereken basamaklara dikkat ederek plastik numunenin erime akış
indeksini belirleyiniz.

İşlem Basamakları

 MFI ölçüm cihazının çalışma prensibini
belirleyiniz.

 MFI cihazı hazırlayınız.

Öneriler








Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini
alınız.
İş önlüğünüzü giyiniz.
Çalışma sırasında kullanacağınız
cihaz ve diğer gereçlerinizi öğretmeninizi
bilgilendirerek temin ediniz.

 Otomatik sayıcı, pistonun alt ucu orifisin
üst seviyesinden 5 cm yukarıda saymaya
başlayacak şekilde ayarlayınız.
 Ağırlık desteğinin üst seviyesi, silindir üst
seviyesinden 94 mm yukarıda olacak
şekilde ayarlayınız.
 Silindir iç kısmı silindir temizleme
çubuğu ve ince pamuklu bezle iyice
temizlendikten sonra, sıcaklık polimerin
türüne göre 190±0.5°C (AYPE,YYPE) ya
da 230±0.5°(PP)ye ayarlayınız.
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 MFI cihazı ile ölçüm yapınız.

 Silindir içine orifis ve piston
yerleştirilerek sıcaklığın istenen dereceye
ye gelmesi için bekleyiniz.
 4 gr numune huni ve orifis çıkarma
çubuğu yardımıyla 1 dakikada silindire
boşaltılır ve numunenin üzerine piston
yerleştiriniz.
 Ağırlık desteği ayarlanır, ağırlık piston
üzerine yerleştirilir ve ağırlık üzerinden
elle bastırılarak pistonu iyice itiniz.
 Otomatik sayıcının duyargası ağırlığın
altına değdiriniz.
 Erime akış hızına göre uzaklık seçilir ve
reset düğmesine basarak göstergeyi
sıfırlayınız.
 Numunenin silindire boşaltılmasından
itibaren 7 ± 0.5 dk. sonra sıcaklığın olması
gereken sıcaklıkta olup olmadığı kontrol
edilir, ağırlık desteği çekilir. Piston,
seçilen uzunluk başlangıca geldiğinde
saymaya başlar, seçilen uzunluk sonunda
sayma durur. Göstergede okunan değer
(saniye) kaydediniz.
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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.

1.

Değerlendirme Ölçütleri
MFI cihazının çalışma prensibini kavrayabildiniz mi?

2.

MFI cihazı hazırlığını tamamlayabildiniz mi?

3.

Silindir ve orifis hazırlayabildiniz mi?

4.

Plastik numune hazırlayabildiniz mi?

5.

7 dk. Bekleme ve sıcaklık kontrolü yapabildiniz mi?

6.

Göstergede okunan değeri kaydedebildiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Bir sonraki uygulama faaliyeti”ne geçiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ

MFI erime akış cihazı

Resimde görülen erime akış cihazı ile plastik test laboratuvarında yapılacak bir kalite
kontrol işleminde uyulması gereken basamaklara dikkat ederek plastik numunenin akış
indeksini belirleyiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler




 MFI ölçüm cihazının çalışma prensibini

belirleyiniz.


 MFI cihazı hazırlayınız.

 MFI cihazı ile ölçüm yapınız.

Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini
alınız.
İş önlüğünüzü giyiniz.
Çalışma sırasında kullanacağınız cihaz ve
diğer gereçlerinizi öğretmeninizi
bilgilendirerek temin ediniz.

 Otomatik sayıcı, pistonun alt ucu orifisin
üst seviyesinden 5 cm yukarıda saymaya
başlayacak şekilde ayarlayınız.
 Ağırlık desteğinin üst seviyesi, silindir üst
seviyesinden 94 mm yukarıda olacak
şekilde ayarlayınız.
 Silindir iç kısmı silindir temizleme çubuğu
ve ince pamuklu bezle iyice
temizlendikten sonra sıcaklık polimerin
türüne göre 190±0.5°C (AYPE,YYPE) ya
da 230±0.5°(PP)ye ayarlayınız.
 Silindir içine orifis ve piston
yerleştirilerek sıcaklığın istenen dereceye
ye gelmesi için bekleyiniz.
 4 g numune huni ve orifis çıkarma
çubuğu yardımıyla 1 dakikada silindire
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boşaltılır ve numunenin üzerine piston
yerleştiriniz.
Ağırlık desteği ayarlanır, ağırlık piston
üzerine yerleştirilir ve ağırlık üzerinden
elle bastırılarak pistonu iyice itiniz.
Otomatik sayıcının duyargası ağırlığın
altına değdiriniz.
Erime akış hızına göre uzaklık seçilir ve
RESET düğmesine basılarak gösterge
sıfırlayınız.
Numunenin silindire boşaltılmasından
itibaren 7 ± 0.5 dk. sonra sıcaklığın olması
gereken sıcaklıkta de olup olmadığı
kontrol edilir, ağırlık desteği çekilir.
Piston, seçilen uzunluk başlangıca
geldiğinde saymaya başlar, seçilen
uzunluk sonunda sayma durur.
Göstergede okunan değer (saniye)
kaydediniz.

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

Değerlendirme Ölçütleri
1.

MFI cihazının çalışma prensibini kavrayabildiniz mi?

2.

MFI cihazı hazırlığını tamamlayabildiniz mi?

3.

Silindir ve orifis hazırlayabildiniz mi?

4.

Plastik numune hazırlayabildiniz mi?

5.

7 dk. bekleme ve sıcaklık kontrolü yapabildiniz mi?

6.

Göstergede okunan değeri kaydedebildiniz 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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Erime akış hızı cihazı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
Alüminyum bir silindirdir.
B)
Sıcaklığı termostatik olarak kontrol edilir
C)
İçinde ağırlığı belirli bir piston hareket eder
D)
Ek cihaz olarak orifis bulunur

2.

Aşağıdakilerden hangisi orifis için söylenemez?
A)
Orifisin dış çapı 9.47 ile 9.53 mm’dir
B)
Orifisin iç çapı 2.09 ile 2.10 mm’dir
C)
Orifisin ağırlığı 475 g’dır
D)
Orifisin boyu 7.98 ile 8.03 mm’dir

3.

Aşağıdakilerden hangisi Difransiyel taramalı kalorimetre sisteminde yer almaz?
A)
Silindir
B)
Referans hücresi
C)
Numune hücresi
D)
Isıtıcılar

4.

Aşağıdakilerden hangisi difransiyel taramalı kalorimetre uygulamalarından biri
değildir?
A)
Cam geçiş sıcaklığı
B)
Erime akış
C)
Termal genleşme
D)
Korozyon

5.

Aşağıdakilerden hangisi Difransiyel taramalı kalorimetre cihazı teknik özelliklerinden
biri değildir?
A)
Sıcaklık aralığı: -170 ºC ile 730 ºC
B)
Kalorimetre doğruluğu: < ± % 1
C)
Kalorimetre duyarlılığı: 0.2 m W
D)
Ölçme aralığı 5-10 mm

6.

Termogravimetrik analizde hangisi nicel analiz değildir?
A)
Uçucu madde (Nem, solvent, monomer vb)
B)
Polimer içeriği
C)
Polimer yoğunluğu
D)
Karbon siyahı-karbon fiber
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Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve boşluklara uygun cevapları yazınız.
7.

……………………………., özel olarak dizayn edilmiş iç çapı ve uzunluğu belirli bir
orifisten, belirli bir yük altında ve belirli sıcaklıkta, 10 dakikada geçen erimiş reçine
miktarını belirler.

8.

Camsı geçiş sıcaklığı ( Glass Transition,Tg ) , polimerlere ait karakteristik bir
özelliktir. Polimer; Tg altındaki sıcaklıklarda cam gibi ………………………..

9.

………………………….. ( Crystallisation peak, Tc ), herhangi bir polimer
molekülünün veya küçük moleküller topluluğunun sık istiflenmesinin gözlendiği
sıcaklıktır.

10.

Termogravimetrik analizde kontrollü bir hızla uygun bir atmosferde ısıtılan maddenin
kütlesindeki değişimler çok hassas ………………………………ile ölçülür.
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.

33

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME

Kalite kontrol laboratuvarı

Resmi görülen, kalite kontrol laboratuvarında yapılabilecek termal analiz
uygulamalarını tasarlayarak cihazların kullanma yöntemlerine dikkat ederek test
uygulamalarını gerçekleştiriniz.

34

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

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Test plakaları hazırladınız mı?

2.

Test için laboratuvar ortamı hazırladınız mı?

3.

Yatay test plakasının yavaş yanmasını gerçekleştirdiniz mi?

4.
5.

Evet Hayır

Dikey test plakasının ateşi çektikten sonra 10 saniye içinde
sönmesini gerçekleştirdiniz mi?
Dikey test plakasının ateşi çektikten sonra 30 saniye içinde
sönmesini gerçekleştirdiniz mi?

6.

Testin değerlendirme sonuçlarını aldınız mı?

7.

Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?

8.

MFI cihazının çalışma prensibini kavrayabildiniz mi?

9.

MFI cihazı hazırlığını tamamlayabildiniz mi?

10.

Silindir ve orifis hazırlayabildiniz mi?

11.

Plastik numune hazırlayabildiniz mi?

12.

7 dk. Bekleme ve sıcaklık kontrolü yapabildiniz mi?

13.

Göstergede okunan değeri kaydedebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
C
2

A

3

D

4

A

5

B

6

A
21

7

8

70
alev alması riski
kendiliğinden sönme

9

elektriksel

10

650; 750; 850; 960 °C

11

kızgın tel deneyi
alev almaz

12

kor

13

30
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ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
A
2

C

3

A

4

D

5
6
7
8
9
10

D
C
erime akış indeks değeri
sert ve kırılgandır
kristalizasyon piki
elektronik bir terazi
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