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ALAN

Plastik Teknolojisi

DAL/MESLEK

Plastik İşleme

MODÜLÜN ADI

Yapısal Test Yöntemleri

MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

Laboratuvar ortamında plastiklerde bulunan ultraviyole
katkısının ve plastik yoğunluk değerinin ölçüldüğü, plastik
katkı malzemelerinin incelendiği öğrenme materyalidir.
40/32
Yapısal temel test yöntemlerini uygulamak
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında plastiklerin yapısal temel test
yöntemlerini uygulayabileceksiniz.
Amaçlar
1. Plastik ürünlerin UV dayanım değerlerini TSE
standartlarına uygun olarak belirleyebileceksiniz.
2. Plastik malzemelerin yoğunluk değerini TSE
standartlarına uygun olarak belirleyebileceksiniz.
3. Plastiklerde kullanılan katkı maddelerinin tespitini
standartlara uygun olarak yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Kalite kontrol laboratuvarı
Donanım: Uygun test ekipmanları ve araç gereçleri

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

iii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
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 ham
maddesi 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.
Yapısal Test Yöntemleri modülü bu yöndeki becerilerin bir kısmının kazandırılması
için hazırlanmış bir modüldür. Bu modülü tamamladığınız zaman sizzler, plastik ürünlerin
UV dayanım ve yoğunluk değerlerini TSE standartlarına uygun olarak belirleyebilecek,
kullanılan katkı maddelerinin tespitini standartlara uygun olarak yapabileceksiniz. Bu bilgi
ve beceriler, sizlerin plastik malzemeyi daha iyi tanımanıza, bu modülden kazandığınız bilgi
ve beceriler bu konu ile ilgili sorunları gidermenize yardımcı olacaktır.
Bu modülde hedeflenen yeterlikleri kazandığınızda plastik işleme alanında daha
nitelikli elemanlar olarak yetişecek, üretime ve ülke kalkınmasına katkıda bulunacaksınız.

1

ÖĞRENME FAALİYETİ -1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ -1

Plastik ürünlerin UV dayanım değerlerini TSE standartlarına uygun olarak
belirleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki plastik kalite kontrol laboratuvarı olan işyerlerini ziyaret ederek
ultra viyole ışınları ve özelliklerini araştırınız



UV ışınlarının plastikler üzerindeki etkisini araştırınız.



Plastiklerin UV dayanım değerlerinin tespitini araştırınız.

1. PLASTİK ÜRÜNLERİN UV DAYANIM
DEĞERLERİNİ BELİRLENMESİ
1.1. Plastiklerin Ultra Viyole (Uv) Dayanım Değerlerinin Tespiti
Elektromanyetik ışın veya elektromanyetik radyasyon, atomlardan çeşitli şekillerde
ortaya çıkan enerji türleri ve bunların yayılma şekillerine verilen addır. İçinde X, γ ışınlarının
ve görülebilir ışığın da bulunduğu ışımalar, dalga boyları ve frekanslarına göre
elektromanyetik spektrumu oluşturur.
Bu spektrumun bir ucunda dalga boyları en büyük, enerjileri ve frekansları ise en
küçük olan radyo dalgaları bulunur. Diğer ucunda ise dalga boyları çok küçük fakat enerji ve
frekansları büyük olan X ve γ ışınları bulunur.

1.1.1. Ultra viyole ışınları ve özellikleri
Elektromanyetik ışımaların ortak özellikleri şunlardır:

Boşlukta düz bir doğrultuda yayılır.

Hızları ışık hızına (yaklaşık 300.000 km/sn) eşittir.

Geçtikleri ortama frekanslarıyla doğru orantılı, dalga boylarıyla ters orantılı
olmak üzere enerji aktarır.

Enerjileri, maddeyi geçerken yutulma ve saçılma nedeniyle azalır, boşlukta ise
uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak azalır.
Hız, dalga boyu (λ) ile frekansın (f) çarpımına eşittir. Elekromanyetik radyasyonların
hızları, ışık hızına eşittir. Bu nedenle formül "c" (ışık hızı) ile gösterilmektedir.
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Görülebilir ışığın ve dolayısyla elektromanyetik radyasyonların birçok özellikleri
yukarıda da belirtildiği gibi dalga modeliyle açıklanabilmiştir.
Yapay dalgalarla yapılan deneylerde elektromanyetik radyasyonların yansıma
(refleksiyon), emilim (absorbsiyon) ve maddeyi geçebilme (transmisyon) gibi özellikleri
gösterebilmektedir.

1.1.2. Uv Işınlarının Plastikler Üzerindeki Etkisi
UV ışınları plastik tarafından absorbe edilir ve bu enerji serbest radikallerin açığa
çıkmasına neden olur. Oksijen varlığında serbest radikaller, çift bağların kırılmasına neden
olur ve oksijen hidroperoksitler oluşturur. Bu süreç foto-oksidasyon olarak tanımlanır.
Plastiğin bünyesinde katalizör artıkları ve diğer kirlilikler varsa bunlar foton reseptörleri
olarak hareket eder ve plastik yapının bozunmasını hızlandırır. Bozunmanın ana görünür
etkileri malzeme yüzeyinde bir görünüm bozukluğu, renk kayması,sararma şeklinde
gözlemlenir.Komponent yüzey UV ışınları nedeniyle kırılgan hâle gelir ve malzemelerde yer
yer çatlaklar oluşur. Bozunmayı engellemek için katkı maddelerinin çeşitli türleri ve
kombinasyonları UV koruması olarak polimere katılabilir. Foto-oksidasyonu önlemek için
bazı antioksidanlar eklemek ayrıca bir yöntemdir.
Plastik Teknolojisi alanında en yoğun Ultra violet uygulaması, film teknolojisi
sektöründe sera örtüsü olarak kullanılmaktadır. Başta UV olmak üzere sera örtüsü
üretiminde kullanılan katkı maddeleri şunlardır:
1.1.2.1. Sera Örtüsü Katkı Tanımları
Plastik film teknolojisi ürünü olan sera filmi yalnızca polietilen ham madde ile
üretilmez. Ürünün üretim sürecinde ve kullanım sürecinde etkili olabilecek çeşitli katkı
maddeleri kullanılmaktadır. Sera filmi üretim sonrası kullanımda etken olan katkı maddeleri
şunlardır:


UV (UltraViolet)

UV katkısı sera örtüsünün güneşe karşı dayanıklılığını
artırır. Filmin kalınlığına, sera örtüsü için talep edilen dayanım
süresine ve seranın kullanılacağı bölgeye göre farklı türlerde ve
farklı oranlarda UV katkıları kullanılır. Bunlar 9, 12, 24, 36 ve 60
ay gibi süreler olmak üzere sera örtüsünün de çeşitlerini belirler.


IR (InfraRed)

IR katkısı, sera ısısını muhafaza ederek gece ile gündüz
arasındaki ısı kaybını +2o +5o azaltarak en aza indirir. IR katkısı,
sera içindeki don riskini azaltır ve bitkilerin strese girmesini önler,
bitki gelişimini hızlandırır. Ayrıca, sera ısıtmasında enerji tasarrufu
sağlar.
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AF (AntiFog)

AF katkısı, terlemeden oluşan küçük su damlacıklarının
bitki üzerine damlayarak zarar vermemesi için film yüzeyinden
ince bir su tabakası olarak yayılmasını sağlar.



EVA (Ethylene-Vinyl Acetate)

EVA katkısı, filmin şeffaflığını artırır, filme sağlamlık ve
esneklik kazandırır.



AD (AntiDust)

AD katkısı, sera örtüsünün dış yüzeyinde toz birikmesini,
dolayısı ile filmin ışık geçirgenliğinin azalmasını engeller.



AV (AntiVirus)

AV katkısı, bitkilerde oluşabilecek haşere faaliyetlerini ve
bazı zararlı mantar türlerinin gelişimini engeller.



LD (Light Diffuser)

Şekil 1.1: Sera üretiminde
kullanılan katkı
LD katkısı, güneş ışınlarının sera içinde kırılarak
maddeleri
yayılmasını ve bu sayede bitkilerin güneşten yanmasını önler.
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1.1.3. Plastiklerin UV Dayanım Değerlerinin Tespiti
Profesyonel uygulamalara göre plastik için dayanım süresi, maruz kaldığı UV
radyasyon toplam miktarına bağlıdır ve iklim koşullarından kaynaklı diğer bileşenler de
etkilidir.






Coğrafi bölgedeki güneş radyasyonu
Güneş ışınlarının geliş yükseklik ve açısı
Enlem ve mevsime bağlı atmosferik koşullar
Bulut kapsamı
Kirlilik derecesi

gibi bileşenler de etkilidir.
Ortalama global güneş ışınımı (doğrudan ve yaygın ışınımlar) gösteren radyasyon
haritaları, uydular tarafından sağlanan veriler kullanılarak geliştirilmiştir. Plastik
malzemelerin ortalama raf ve kullanım ömrü hesaplanırken bu haritalardan faydalanılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

UV katkılı plastik sera örtüsü filminin kalite kontrol işleminde uyulması gerekenlere
dikkat ederek laboratuvar uygulama basamaklarını yapınız.
İşlem Basamakları
 Laboratuvar ortamı uygulama amacını belirleyiniz.

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

 Laboratuvar sisteminin çalışma konumlarını
numuneye göre belirleyiniz.

 Laboratuvar cihazlarının görev
dilimlerine göre hareket
konumlarını belirleyiniz.
 Numune sera filminin
kalınlığını ölçünüz.
 Yardımcı ekipmanların
 kullanım talimatlarını
öğreniniz.

 Numune film üzerinde yapılabilecek laboratuvar
ortamı çalışmalarını tespit ediniz.

 Güneş ışınlarının geliş,
yükseklik ve açısının film
üzerindeki etkisini öğreniniz.
 Enlem ve mevsime bağlı
atmosferik koşulların film
üzerindeki etkisini öğreniniz.
 Numune sera filminin kirlilik
derecesini tespit ediniz.
 Coğrafi bölgedeki güneş
radyasyonu ölçümünü
öğreniniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Laboratuvar ortamı çalısma prensiplerini uygulayabildiniz mi?
2. Numune filmin kalınlığını ölçebildiniz mi?
3. Güneş ışınlarının geliş yükseklik ve açısının film üzerindeki
etkisini öğrenebildiniz mi?
4. Enlem ve mevsime bağlı atmosferik koşulların film üzerindeki
etkisini öğrenebildiniz mi?
5. Numune sera filminin kirlilik derecesini tespit edebildiniz mi?
6. Coğrafi bölgedeki güneş radyasyonu ölçümünü öğrenebildiniz
mi?
7. Numune filmin UV değerini tespit edebildiniz 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.

Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik ışımaların ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Boşlukta düz bir doğrultuda yayılır.
B) Hızları ışık hızına (yaklaşık 300.000 km/sn) eşittir.
C) Geçtikleri ortama frekanslarıyla doğru orantılı, dalga boylarıyla ters orantılı olmak
üzere enerji aktarır.
D) Enerjileri, maddeyi geçerken, yutulma ve saçılma nedeniyle azalır, boşlukta ise
uzaklığın karesiyle doğru orantılı olarak azalır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi iklim koşullarında plastiğin dayanım süresini olumsuz
etkilemez?
A) Coğrafi bölgedeki güneş radyasyonu
B) Güneş ışınlarının geliş yükseklik ve açısı
C) Bitki örtüsü
D) Kirlilik derecesi

3.

Aşağıdakilerden hangisi sera örtüsü katkı malzemelerinin en önemlisidir?
A) EVA katkı maddesi
B) UV katkı maddesi
C) AD katkı maddesi
D) LD katkı maddesi
Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

4.

Yapay dalgalarla yapılan deneylerde elektromanyetik radyasyonların
………………………., .............................................. ve ................................................
özellikleri gösterebilmektedir.

5.

.............................: Elektromanyetik ışın veya elektromanyetik radyasyon, atomlardan
çeşitli şekillerde ortaya çıkan enerji türleri ve bunların yayılma şekillerine verilen addır.

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
Plastik malzemelerin
belirleyebileceksiniz.

yoğunluk

değerini

TSE

standartlarına

uygun

olarak

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki plastik kalite kontrol laboratuvarı olan işyerlerini ziyaret ederek
test ortamının hazırlanmasını inceleyiniz.



Yoğunluk ölçüm cihazı ile plastik malzemelerin yoğunluk tespitinin yapılmasını
inceleyiniz.



Test sonuçlarının değerlendirilmesini araştırınız.

2. PLASTİK MALZEMELERİN YOĞUNLUK
DEĞERİNİ BELİRLENMESİ
2.1. Plastiklerin Yoğunluk Değerlerinin Önemi
Yoğunluk, plastik maddenin ( t sıcaklığında ) kütlesinin(m) hacmine (V) oranı olarak
ifade edilir.
Plastiklerde yoğunluk değeri verilirken sıcaklık değeri de belirtilir.Örneğin,
PVC’nin yoğunluk değeri (23 °C’de) 1.40 g/cm3 tür.
Yoğunluk standartlarda p sembolu ile gösterilir.

2.1.1. Yoğunluk terimleri
Terim

Formül

Sembol

Birimler
kg/m3
g/cm3

Yoğunluk

p

m/V
kg/L
g/mL

Plastiklerin kendi içinde türlere ayrılmasını sağlayan ölçüt yoğunluktur. Polietilen
ürünler, yoğunluklarına göre alçak yoğunluklu polietilen ve yüksek yoğunluklu polietilen
olarak sınıflandırılır.
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2.2. Yoğunluk Tespitinde Kullanılan Cihazlar ve Özellikleri
Katı ve gözeneksiz plastiklerin yoğunluklarını ölçmede plastik malzemenin yapısına
göre değişen birden fazla yöntem vardır.
Bu metotların standartlarda tanımlanan isimlerini şu şekilde sıralayabiliriz:






Daldırma metodu (boşluk içermeyen katı plastikler için)
Sıvı piknometre metodu (tanecikler,tozlar,pullar,granül yapıdaki plastikler için)
Titrasyon metodu (boşluk içermeyen her türlü plastikler için)
Gradyen yoğunluk kolonu metodu (boşluk içermeyen, gözeneksiz plastikler
için)
Gaz piknometre metodu (kapalı gözenekler içermeyen, gözeneksiz değişik
şekillerdeki sert plastikler için)

Yukarıda belirtilen yoğunluk tayin metotları TS EN ISO 1183 standardına göre
yapılır.

2.2.1. Yoğunluk Ölçmenin Sağladığı Faydalar





Malzemelerin moleküler sıralaması veya fiziksel yapısındaki değişimleri
araştırmak için kullanılabilir.
Polimerlerin kristallenme derecesini tayin etmek için yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Plastik malzemenin içindeki dolgu malzemesinin miktarını tayin etmekte
kullanılabilir.
Yoğunluk, numunelerin homojenliğini değerlendirmek için de kullanılabilir.

2.2.2. Plastik Malzemenin Yoğunluk Değerini Etkileyen Faktörler
Bir plastik malzemenin yoğunluğu, malzemenin maruz kaldığı herhangi bir
şartlandırma veya ısıl işleme bağlı olabilmektedir. Bir polimerin fiziksel yapısı zaman ve
sıcaklıkla değişebilir. Malzemenin hacmi de sıcaklığa bağımlı bir özelliğidir. Bu durum
yoğunluğun zaman ve/veya sıcaklıkla ile değişebileceği anlamına gelir. Plastik maddelerin
yoğunluğu,sıklıkla numune hazırlama metoduna da bağlıdır.

2.2.3. Daldırma Yöntemiyle Yoğunluk Tayini
Boşluk içermeyen katı plastikler için kullanılan en yaygın yöntemdir.Geliştirilmiş
cihazlarla çok çabuk ve pratik bir şekilde plastik malzemenin yoğunluk tayinleri
yapılabilmektedir.
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Örnek bir cihaz aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

Resim 2.1: Yoğunluk ölçüm cihazı

Resim 2.1’de görünen yoğunluk tayin cihazı şu parçalardan oluşmaktadır:






Analitik terazi ( 0.1 mg hassaslıkta ölçüm yapabilen)
Daldırma kabı (daldirma sıvısının konulduğu beher)
Sabit destek(daldirma kabını terazi kefesinin üzerinde tutmak için örneğin, bir
üçayak)
Tel (numuneleri daldırma sıvısı içerisinde tutmak için korozyona dayanıklı)
Daldırma sıvısı (Taze damıtık su veya metanol gibi uygun bir sıvıdır. Damıtık
su dışındaki daldırma sıvılarının yoğunlukları önceden tayin edilir.)

2.2.3.1. Numuneler
Boşluk içermeyen yapıda olmalıdır.Numunenin yüzeyi daldırma sıvısına
daldırıldığında hava kabarcıklarının hapsolmasına yol açacak çukurlar içermemelidir. Kütlesi
3 ile 10 gram arasında olmalıdır.
2.2.3.2. İşlem
Laboratuvarda yoğunluk ölçümünün yapıldığı yerle, daldırma sıvısı ve cihaz
teçhizatının tamamının sıcaklığı 23 °C +/-2 °C (veya 27 °C +/-2 °C) aralığında olmalıdır.
İlk önce aşağıdaki resim 2.2’de görüldüğü gibi numune havada asılı şekilde kütlesi
0.1mg doğrulukla tartılır.
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Resim 2.2: Yoğunluk ölçüm cihazı

Daha sonra numune, daldırma kabı içersindeki daldırma sıvısına, tel üzerinde asılı bir
şekilde aşağıdaki Resim 2.3’te gösterildiği gibi daldırılır. Daldırılmış numune 0.1mg
doğrulukla tartılır.

Resim 2.3: Yoğunluk ölçüm cihazı
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2.2.3.3. Hesaplama
Numunenin 23 °C (veya 27 °C) ‘deki yoğunluğu p g/cm3 olarak aşağıdaki eşitlikle
hesaplanır.
mh x ps
p = ----------------mh - ms
Bu formülde,
p
: Numunenin yoğunluğu, g/cm3
mh : Numunenin havada görünür kütlesi, g
ms : Numunenin daldırma sıvısında görünür kütlesi, g
ps : Daldırma sıvısının 23 °C (veya 27 °C)’taki yoğunluğu, g/cm3
2.2.3.4. Bazı Plastik Malzemelerin Yoğunluk Değerleri (23 °C’de)






PVC (Polivinil klörür)
: 1.40 g/cm3
PE (Alçak yoğunluklu) : 0.920 g/cm3
PE (Orta yoğunluklu)
: 0.935 g/cm3
PE (Yüksek yoğunluklu) : 0.950 g/cm3
PP (Polipropilen)
: 0.900 g/cm3

Yoğunluk tespiti yoğunluk kolonunda da yapılabilir. Ön hazırlığı yapılan AYPE ve
YYPE numuneleri kaynayan suda tavlanır, soğuduktan sonra içerisinde kalibreli cam küreler
bulunan dereceli yoğunluk kolonuna atılır. Cam küre yoğunlukları ile kürelerin yoğunluk
tüpünde durduğu hacimler göz önüne alınarak çizilmiş olan kalibrasyon eğrisinden kolona
atılmış ve seviyesi bilinen numunenin yoğunluğu okunur.
Yoğunluk kolonu farklı sıvı sistemleri kullanılarak hazırlanabilir. Kolon hazırlamada
kullanılan sıvı sistemlerinden,



Sodyum astetat-Metil alkol (Yöntem-1)
Su-İsopropil alkol (Yöntem-2)4

iki ayrı yoğunluk tayini yöntemidir.

Resim 2.4: Yoğunluk ölçümü

13

Granül malzemenin havadaki ve etil alkol içindeki ağırlıkları
formülasyonlarda yerlerine konur ve o malzemenin yoğunluğu test edilir.

Resim 2.5: Hassas terazi ve yoğunluk ölçme kiti

2.2.3.5. Hassas Terazi Ve Yoğunluk Ölçme Kiti Özellikleri











Süper hibrit sensör teknolojisi bulunmalıdır.
Kapasite gramaj olarak belli olmalıdır(örneğin, 610 g).
Hassasiyet sınırı bilinmelidir (örneğin, 0.001 g).
Suya karşı korumalı özelliği olmalıdır.
GLP / GMP / ISO uyumluluk belgeleri bulunmalıdır.
Standart alttan tartım özelliği
RS232 haberleşme özelliği
ISO 1183'e göre yoğunluk ölçüm amaçlı ünite mevcut olmalıdır.
Otomatik yoğunluk hesaplama özelliği olmalıdır.
Manuel referans yoğunluk girebilme özelliği olmalıdır.
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ölçülerek

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ


Şekilde resmi verilen yoğunluk test cihazı ile plastik malzemenin yoğunluğunu
ölçünüz.

Şekil 2.3: Yoğunluk test cihazı
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İşlem Basamakları

Öneriler
 Ham madde çalışma talimatını
öğreniniz.
 Numune ham madde boşluk içermeyen
yapıda olacak şekilde hazırlayınız.
 Numunenin yüzeyi daldırma sıvısına
daldırıldığında hava kabarcıklarının
hapsolmasına yol açacak çukurlar
içermemesine dikkat ediniz.
 Numune kütlesi 3 ile 10 gram arasında
hazırlayınız
 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma sırasında kullanacağınız
cihazları ve daldırma takımı gibi
gereçlerinizi öğretmeninizi
bilgilendirerek temin ediniz.

 Plastik ham maddesini hazırlayınız.

 Yoğunluk test cihazını hazırlayınız.
 Yoğunluk test cihazını uygun bir
zemin üzerine koyarak ayarlayınız.
 3-10 g arasındaki ham maddeyi
daldırma kabına koyunuz.
 Analitik teraziyi kontrol ediniz.
 Daldırma sıvısını hazırlayınız.
 Numuneleri daldırma sıvısı içersinde
tutmak için korozyona dayanıklı teli
kontrol ediniz.
 Sabit desteği kontrol ediniz.
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 Yoğunluk ölçümünü yapınız.
 Laboratuvarda yoğunluk ölçümünün
yapıldığı yer ve cihaz teçhizatının
tamamının sıcaklığını 23-27(+\-2
derece) ayarlayınız.
 Numuneyi şekilde görüldüğü gibi
havada asılı şekilde kütlesi 0,1mg
doğrulukla tartınız.
 Daha sonra numuneyi daldırma kabı
içerisindeki daldırma sıvısına tel
üzerinde asılı bir şekilde daldırınız.
 Daldırılmış numuneyi 0,1 mg
doğrulukta tartınız. Hesaplamayı
yapınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evet

Hayır

Yoğunluk ölçüm test cihazı hazır mı?
Numune ham maddesi hazır mı?
Hasas terazi,daldırma sıvısı hazır mı?
Labratuvar ortamı ve cihaz sıcaklığı ayarlandı mı?
Numune tartım işlemi yapıldı mı?
Daldırma sonrası tartım işlemi yapıldı mı?
Hesaplama işlemi ile numune malzeme yoğunluğu tespit edildi 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.

Aşağıdakilerden hangisi plastikte yoğunluğun tarifidir?
A) Plastik maddenin ( t sıcaklığında ) kalınlığının(K) hacmine (V) oranıdır.
B) Plastik maddenin ( t sıcaklığında ) elastikiyetinin(E) hacmine (V) oranıdır.
C) Plastik maddenin ( t sıcaklığında ) kütlesinin(m) hacmine (V) oranıdır.
D) Plastik maddenin ( t sıcaklığında ) ergime derecesinin(C) hacmine (V) oranıdır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi yoğunluk ölçüm metodu değildir?
A) Daldırma metodu
B) Katı piknometre metodu
C) Sıvı piknometre metodu
D) Titrasyon metodu

3.

Aşağıdakilerden hangisi yoğunluk ölçmenin sağladığı faydalardan birisi değildir?
A) Malzemelerin moleküler sıralaması veya fiziksel yapısındaki değişimleri arttırmak
için kullanılabilir.
B) Polimerlerin kristallenme derecesini tayin etmek için yaygın olarak
kullanılmaktadır.
C) Polimerlerin kristallenme derecesini tayin etmek için yaygın olarak
kullanılmaktadır.
D) Yoğunluk, numunelerin homojenliğini değerlendirmek için de kullanılabilir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi yoğunluk ölçme cihazı parçalarından biri değildir?
A) Analitik terazi
B) Tutamak
C) Daldırma kabı
D) Sabit destek

5.

Yoğunluğu 1.40 g/cm3 olan plastik malzeme hangisidir?
A) Poliproplen
B) Polietilen
C) Polisitrilen
D) Polivinilklorür

6.

Aşağıdakilerden hangisi yoğunluk ölçme cihazı özelliklerinden biri değildir?
A) Hassasiyet sınırı bilinmelidir.
B) Suya karşı korumalı özelliği olmalıdır.
C) Haberleşme özelliği olmamalıdır.
D) Kapasite gramaj olarak belli olmalıdır

7.

Aşağıdakilerden hangisi plastik malzemenin yoğunluk değerini etkileyen faktörlerden
biri değildir?
A) Plastik maddelerin yoğunluğu, sıklıkla numune şekline bağlıdır.
B) Bir polimerin fiziksel yapısı zaman ve sıcaklıkla değişebilir.
C) Malzemenin hacmi de sıcaklığa bağımlı bir özelliğidir.
D) Plastik maddelerin yoğunluğu, sıklıkla numune hazırlama metoduna da bağlıdır.
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Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

8.

Granül malzemenin havadaki ve etil alkol içindeki ağırlıkları ölçülerek
formülasyonlarda yerlerine konur ve o malzemenin ……………… test edilir.

9.

Laboratuvarda yoğunluk ölçümünün yapıldığı yerle, daldırma sıvısı ve cihaz
teçhizatının
tamamının sıcaklığı ………………………………………
aralığında olmalıdır.

10.

…………………………… ile yoğunluk ölçümü boşluk içermeyen katı plastikler için
kullanılan en yaygın yöntemdir.

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-3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
AMAÇ
Plastiklerde kullanılan katkı maddelerinin tespitini standartlara uygun olarak
apabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki plastik kalite kontrol laboratuvarı olan işyerlerini ziyaret ederek
test ortamının hazırlanmasını inceleyiniz.



DSC-FTIR- TGA cihazları ile katkı maddelerinin tespitinin yapılmasını
araştırınız.



UV-Vis spektrofotometre ile katkı maddelerinin tespitinin yapılmasını
araştırınız.



X-Ray spektrofotometre

ile katkı maddelerinin tespitinin yapılmasını

araştırınız.

3. PLASTİKLERDE KULLANILAN KATKI
MADDELERİNİN TESPİTİNİ YAPMAK
3.1. Plastiklerde Kullanılan Katkı Maddeleri ve Özellikleri
Plastikte kullanılan katkı maddeler aşağıda maddelendirilerek açıklanmıştır

Isı stabilizatörleri

Antistatikler

Kaydırıcılar

Dolgu maddeleri

Bağlayıcılar

Boyar
maddeler/

Kristalizatörler
Renklendiriciler

UV stabilizatörler

Dolgular/Takviyeler

Plastikleştiriciler

Talk

Alev geciktiriciler

Kalsiyum karbonat (Kalsit)

Modifikatörler

Cam elyaf

Antioksidantlar

Cam bilye

3.1.1. Isı stabilizatörleri
Isı stabilizatörler, plastiklerin ömrünü arttıran katkılardır. Açığa çıkan maddelerle
kimyasal reaksiyona girerek malzemelerin özellik değişimine uğramasını önler veya
geciktirir. Gerek üretim prosesi gerekse depolama sırasında plastiğin bozulmasını önlemek
ve kullanım süresini uzatmak amacı ile karışıma ilave edilir. İki çeşit ısı stabilizatör vardır:
Ana ve yardımcı ısı stabilizatörlerdir.
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Ana ısı stabilizatörler son ürünün ısı dayanımını arttırır. Yardımcı ısı stabilizatörleri
ise malzemenin proses sırasında degradasyonunu önler.
Kurşun bileşikleri, en eskileri ve üzerlerine en çok araştırma yapılmış olanlarıdır. Bazı
kurşun bileşikleri sadece ısı stabilizyonu yaparlarken bazıları kaydırıcılık, ışık haslığı ve
benzeri etkilere de sahiptir.
Örnekleri şunlardır:












Bazik kurşun karbonatlar
Tetrabatik kurşun sülfatlar
Tribazik kurşun sülfatlar
Dibazik kurşun stearatlar
Nötr kurşun stearatlar
Dibazik kurşun fosfitler
Kurşun ftalatlar
Kurşun salisilatlar
Kurşun silikatlar
Kurşun kompleksleri
Kurşun kompresipiteleri

3.1.1.1. Baryum, kadmiyum, kalsiyum ve çinko
Geniş kullanma sahalarına sahiptir. Sert ve sıvı tipleri vardır. Genellikle ayakkabı,
köpüklü PVC ve taban kaplama mamulleri için stabilizatör olarak ve esnek PVC ürünlerinde
kulanılır. Gıda ambalajlarına uygun PVC ürünlerinde kalsiyum çinko stabilizatörleri önemli
yer tutar.
3.1.1.2. Organik kalay stabilizatörleri
Kalayın çeşitli karboksilik asit ve merkapto bileşikleridir. Genellikle sert PVC
stabilizasyonunda kullanılır. Proses sırasında mükemmel bir ısı stabilizasyonu ile birlikte,
berrak bir görünüm ve mamulde düzgün bir yüzey sağlar. Aynı şekilde yumuşak PVC için
bilhassa ester kalay tipleri, gıda ile ilgili mamuller üretiminde iyi birer stabilizatördür. Tek
kusurları fazla pahalı olmalarıdır. Örnekleri şunlardır:





Bütiltinmerkaptitler
Oktiltinmerkeptitler
Estertinler
Bütiltinkarboksilatlar

3.1.1.3. Epoksi stabilizatörleri
Soya yağı gibi yağların ve oleik asit gibi doymamış yağ asitlerinin epokside edilmesi
ile elde edilir. Her iki tip PVC için proses sırasına meydana gelen HCI’i anında izale etme,
uzun müddet mamul madde ısı stabilizasyonu sağlama özellikleri vardır.
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3.1.2. Kaydırıcılar
Kaydırıcılar, moleküller arasındaki sürtünmeyi azaltır ve prosesi kolaylaştırır. Bir
başka deyişle polimerlerin katı ve eriyik hâldeki akışkanlıklarını kolaylaştıran ve eriyik
hâlindeki polimerin makinelerin değişik yerlerine yapışmasını önleyerek plastiklerin
işlenmesini kolaylaştıran katkı maddeleridir. Plastik malzemelerin ekstrüzyonu sırasında
kullanılan iki çeşit kaydırıcı tipi vardır: İç ve dış kaydırıcılar. Wax gibi iç kaydırıcılar
polimerlerle uyumludur, plastik karışımın viskozitesini azaltarak ekstrüzyon prosesinin
kolaylaştırılmasına yardcımcı olur. Stearat gibi dış kaydırıcılar ise plastik karışımı ile vida
arasındaki sürtünmeyi azaltarak enhsksiyon prosesi sırasında paröanın kalıptan ayrılmasını
kolaylaştırır. Kaydıcılar, genellikle %0,1 – 3,0 oraanında ilave edilir, daha fazla ilave
edilmeleri durumunda hem karışım ısı etkisiyle bozunabilir hem de son ürünün mekanik
özelliklerinde azalma gözlenebilir. İç ve dış kaydırıcılar olmak üzere iki grupta toplanır.
3.1.2.1. Dış kaydırıcılar
PVC ile pek bağdaşamaz. Kaba tabirle PVC’de erimez. İşlem sırasında ürünün dış
yüzeyine göç eder, jelleşmiş PVC ile makine metal yüzeyleri arasında meydana gelen
sürtünmeyi azaltır, mamul yüzeyine parlaklık kazandırır.
3.1.2.2. İç kaydırıcılar
PVC’nin kendi molekülleri arasında bir akışkanlık sağlar. PVC ile çok iyi bağdaşır ve
homojen karışım yapar. Diğer katkı maddelerinin PVC’de homojen dağılımını sağlar. Katkı
maddeleri içersinde ısı stabilizatörlerinden sonra en önemlileri bunlardır. Etkinlikleri şöyle
sıralayabiliriz:

















Karışımın akışını sağlamak,
Pnömatik aktarmaya yardımcı olmak
Çok verim, az enerji sarfiyatı
Isı ve zamanla uyumlu plastikleşme
Metalden ayırma, plate-out a mani olma
Ürün sertlik ayarı(Plastifikasyon özelliği)
Berraklık(PVC içersinde iyi çözünür)
Mamul yüzey düzgünlüğü ve parlaklığı
Yüzey sürtünme katsayısını azaltma(Dokunum güzelliği)
Işık stabilizasyonuna desteklik(Mamul madde)
Mamulün su absorbunu azaltma(Hidrofobik organik waxlar).
Antistatik özellikler
Dolgu ve boyaların dispersiyonuna yardım
Elektrik yalıtımına yardım(Apolar bileşikler)
Viskosite ayarı ve antiblok tesiri(İşlemede)
Erimiş PVC’nin sertleşme zamanının geciktirilmesi
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Belli başlı kaydırıcılar şunlardır:











Fetasitler
Fetasit amidleri
Fetasit esterleri
Fetasit sabunları
Fetasit alkoleri
Fetasitesterleri
Hidrokarbon waxlar
Polietilen waxlar
Wax ester karışımları
Feaset ester karışımları

3.1.3. Bağlayıcılar
Bağlayıcılar, cam elyaf ile polimer veya iki farklıpolimer arasında kimyasal bir bağ
oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Plastiklerin mekanik ve kimyasal dayanımlarını
arttırmaktır.

3.1.4. Kristalizatörler
Erimiş hâldeki polimer hızla soğutulduğunda, çok sayıda ancak küçük kristaller
oluşur. Polimer yavaş soğutulduğunda ise az sayıda ancak büyük kristaller oluşur. Bu
düzensiz soğuma malzemede amorf bir yapıda meydana getirir. Bu oluşumu engellemek
amacıyla kristalliği düzenleyici katkı maddeleri kullanılmaktadır.

3.1.5. UV stabilizatörler
UV stabilizatörler, plastiklerin UV ışınları etkisiyle bozunmasını azaltmak veya
önlemek amacıyla kullanılan katkılardır. Bu maddeler, ürünün kimyasal değişimine neden
olabilecek enerjiyi ısıya dönüştürecek şekilde soğurur ve bu enerjinin dağılmasını sağlar. Bu
şekilde, son ürün kısa dalgalı UV ışınlarına karşı dayanıklı hâle gelir.

3.1.6. Alev geciktiriciler
Alev geciktiriciler, plastiklerin düşük sıcaklıklarda tutuşmalarını ve alev oluşsa bile
ilerlemelerini önler. Alev geciktiricileri halojen içeren ve halojen içermeyen diye
sınıflandırmak mümkündür. Halojen içeren alev geciktiriciler, yapıların bulunan Br, Cl gibi
halojenler nedeniyle HBr ve HCI gazları açığa çıkarır. Halojen içermeyen alev geciktiriciler
kullanıldığı durumda, açığa çıkan gazların miktarı çok daha azdır. Halojen içermeyen alev
geciktiricilerin en önemli avantajı plastiklerde sağladıkları düşük yoğunluktadır.

3.1.7. Plastikleştiriciler
Plastikleştiriciler, plastik işleme karışımlarına eklenen ve en son eklenen ve son ürün
olan plastik malzemenin fiziksel ve mekanik özelliklerini değiştiren kimyasal maddelerdir.
Plastikleştiriciler, dış plastikleştiriciler ve iç plastikleştiriciler olarak başlıca iki grup olarak
sınıflandırılabilir. Dış plastikleştiriciler daha yaygın olarak kullanılan türdür ve polimerin
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işlenmesi sırasında yapıya fiziksel olarak ilave edilir. Çok basit bir ifade ile polimer, yapıda
seyreltici rolü oynar. Polimer zincirleri arasına girererek ikincil kuvvetin etksini azaltır ve
böylece yapıyı yumuşatır. Maliyetleri düşüktür ancak zamanla malzemeden ayrılır. İç
plasitkleştiriciler polimerlerin sentezi sırasında kullanılır ve işleme kimyasal olarak katılar.
Esas polimerik yapı oluşturan monomere komonomer olarak bağlanır ve polimer zinciri
üzerinde yer alır. Bu amaçla camsı geçiş sıcaklığı düşürülmek istenen polimerin monomeri
ile camsı geçiş sıcaklığı düşük bir monomer ile kopolimerleştirilir. Ortaya çıkan kopolimerin
camsı geçiş sıcaklığı bu iki monomerin camsı sıcaklığı arasında bir değerdir. Monomerin
oranı ayarlanarak istenen camsı geçiş sıcaklığı değerine ulaşılabilir. İç plastikleştiricilerin
maliyetleri yüksektir ama olumsuz bir durum söz konusu değildir. Plastikleştiricilerin
polimer ile uyuşabilmesi uygulamada dikkat edilmesi gereken en önemli özelliktir. Ayrıca
iyi bir plastikleştiricinin zehirli olmaması, yanmaz olmaması, etkisini uzun süre devam
ettirmesi ve tatsız olması istenir. Isı ve basınçla biçimlendirmede plastiğin akışını ve
işlenebilirliğini kolaylaştıran, kırılganlığını azaltan, esnekliğini arttıran dolgu maddeleri olan
plastikleştiriciler, plastik ile uyumlu olmalı, çok iyi karılşabilmeli ve yapıda içinde
kalabilmelidir.

3.1.8. Modifikatörler
Bunlar da işlem yardımcıları ve mamul özellik yardımcıları olmak üzere iki gruptur.
Genellikle akrilik polimer ve kopolimerleri ile kloropolietilen tiplerdir.
PVC’ye kauçuğumsu özelik kazandıran bu maddeler, bitmiş ürünün maruz kalacağı
darbeleri mat ederek mamule antişok özellik kazandırır. İşleme sırasında iç ve dış kaydırma
ile uniform jelasyonu sağlama, dimensiyonel kontrolü artırma, işlem toleranslarını artırma
gibi çok önemli yardımları vardır.

3.1.9. Antioksidantlar
Ana ve yardımcı maddelerinin işlem sırasında ve sonrasında oksitlenerek bozunmasını
önler. Diğer katkıları da oksitlenmeden korur.

3.1.10. Antistatikler
Plasiklerin işlenmeleri ve kullanımları sırasında, dielektrik özellikleri nedeniyle statik
elektrik birikimi olur. Biriken bu elektrik elektriksel şok, yanma veya patlamaya ve malzeme
üzerinde toz, kir, vb. yabancı maddelerin birikmesine neden olur. Antistatik katkı maddeleri
toplanan elektriksel yükün havaya veya suya iletilerek bırakılmasını sağlar, elektrostatik
yüklenmeyi ve tozlanmayı önler. Plastiklere ilave edilen antistatik maddenin plastik ile
uyumlu, enjeksiyon işlemine ve ısıya dayanıklı olması gerekmektedir.
İşlem sırasında ve mamulde sürtünmeden dolayı meydana gelebilecek statik elektrik
akümülasyonuna mani olur.

3.1.11. Dolgu maddeleri
Genelde inorganik maddeler (toprak ürünleri) olmaları nedeniyle mamullere kesafet,
dayanıklılık, ağırlık kazandıran maddelerdir. Ucuz olmaları nedeniyle ekonomiktir. Sanıldığı
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gibi malı ucuzlatmak için değil, yukarıdaki özellikleri nedeni ile kullanılır. Çok pahalı türleri
de vardır. Yanmaya, elektrik izolasyon kabiliyetine, dayanıklılığa ve sertlik derece
ayarlanmasına yardımcıdırlar. Bazıları şunlardır:









Metal karbonatları
Metal sülfatları
Lignin türevleri
Sellülozikler
Silikatlar
Metaalo-organil bileşikler
Amyant tozları
Tabii mikalar ve benzerleridir.

3.1.12. Boyar maddeler/ Renklendiriciler
Plastik malzemenin görünümüne estetik olarak etki eden faktör renklenmedir. Plastik
maddenin yapısına ve kullanım amacına göre değişik renklendiriciler kullanılır.
Renklendiriciler, boyalar ve pigmentler olarak sınıflandırılır. Boyalar, saydamlık ve parlaklık
verir. Işığa karşı dayanıksızdır. Pigmentler saydamlık ve opaklık verebilir. Organik veya
inorganik, doğal ve sentetik olabilir. Saydam olarak kullanılan renklendiriciler organik
kaynaklıdır. Opak renklendiriciler organik ve inorganik kaynaklı olabilir. Saydam
renklendiricinin kırılma indisi, plastiğin kırılma indisi, plastiğin kırılma indisine yakın
olmalıdır. Renklendiricilerin kullanım oranları, renklendiricinin özelliğine ve plastiğin
türüne bağlıdır.
Plastik renklendirici aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Malzeme içinde çok iyi dağılmalı, homojen görünüm vermeli ve
malzemeyi etkin bir şekilde boyamalıdır.

Plastik malzeme ile uyumlu olmalıdır, plastiğin özelliğini bozmamalıdır.

Enjeksiyon prosesi süresince bozulmamalıdır.

Gün ışığı (UV ışığına) dayanmalıdır.

Yıkanabilmeli yani yıkama ile boya çıkmamalıdır.

Zehirli madde içermemelidir.
İnorganik veya organik pigment veya boyalarıdır. PVC ile bağdaşan tipleri tercih
edilir. Yaldızlı, sedefli iri parçalı tipleri ancak şeffaf PVC ürünlerinde kendilerini
gösterebilir.
3.1.12.1. Plastik ürünlerde boya ( masterbatch ) kullanımı
Masterbatch kelimesi "ana karışım" anlamına gelmekle birlikte genellikle "Eritip
şekillendirme aşamasında plastik ham maddeye katılan, granül biçimindeki boyadır."
anlamında kullanılan bir terimdir. Plastik boru sektöründe de sıklıkla masterbatch
kullanılmaktadır.
Mastrebatch
kullanımının
amacı,
ürünün
kullanım
amacına
göre
renklendirilmesi(Örneğin, yeraltı plastik kanalizasyon borularında renk turuncu,yeraltı
plastik içme su boruları ise mavi renklidir.)
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Ürüne kullanıldığı alanda dayanım sağlaması(Örneğin, açık hava şartlarında çalışacak
polietilen ve polipropilen türü plastik borularda siyah renkli masterbatch kullanımı
yaygındır.)
Plastik boru sektöründe kullanılan polietilen ve polipropilen türü plastik ham
maddeleri natural yani şeffaf renkte olabilmektedir.Bu ham maddelere üretim sırasında
yapılacak ürünlerin kullanım amacına göre masterbatch katılarak renklendirilir.
Bir de PE ve PP gibi ham maddeler rafineri şartlarında renkli üretilir.Bu ham maddeler
için herhangi bir ilave katkıya ihtiyaç yoktur,işlemeye hazırdır.
Masterbatchlerin yapısında ana taşıyıcı plastik malzeme(Polietilen veya
polipropilen),yeterli oranda(konsantrasyonda) boyar madde ve proses kolaylaştırıcı katkılar
mevcuttur.
Masterbatchlerde beklenen kalite düzeylerini yani plastik ham maddeye iyi
karışmasını, içerdiği boyar maddenin içeriği ve üretim süreci belirler.
Örneğin, siyah renkli masterbatchler genellikle %40 ile %50 oranlarda karbon siyahı
içerir.Burada masterbatch üretiminde kullanılan karbon siyahının tane iriliğinin 10 nm ile 25
nm(nanometre) arasında olması gereklidir.Bu husus, plastik ham maddede iyi bir
dağılım(dispersiyon) için önemlidir.
Dağılımı etkileyen diğer önemli bir husus üretimde kullanılan makinalardır.Ekstrüder
vidalarında bu amaç için tasarlanan karıştırıcı bölümler, iyi bir dağılım sağlamaya
yaramaktadır.
Orijinal renkli plastik ham maddelerde renklendirmede dağılım, boyar madde ana
polimere rafineri şartlarında karıştırıldığı için her zaman daha iyi sonuçlar vermektedir.
Orijinal renkli veya masterbatch katkısı ile renklendirilmiş plastik malzemede boyar
maddenin miktarının tesbiti ve dağılımı hakkında deneyler yapılarak karar vermek
mümkündür.
Bir de en önemli husus, gıda ile temasta olan plastik ürünlerde kullanılan
masterbatchlerin içindeki katkıların sağlığa uygun olması gereklidir.
3.1.12.1. Mastrebatch çeşitleri






Beyaz masterbatchler: Süt beyazı, buz beyazı, beyaz eşya beyazı ve diğer
tonlarda olmaktadır.
Siyah masterbatchler: Mavimsi, kahvemsi, şeffaf siyah ve diğer tonlardadır.
Renkli masterbatchler: Sarı, kırmızı, yeşil, mavi, diğer tüm ara renklerde ve tüm
tonlarda olabilir.
Katkı masterbatchleri: Renk dönüşü kolaylaştıran temizlik katkıları antioksidan,
UV, yanmazlık, cam elyaf, ısı stabilizatör, iç ve dış kaydırıcılar ve benzeridir.
Dolgu masterbatchleri: Talk, kalsit vb. dolguları içerir.
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3.1.13. Dolgular/Takviyeler
Genelde inorganik maddeler (Toprak ürünleri) olmaları nedeniyle mamullere kesafet,
dayanıklılık, ağırlık kazandıran maddelerdir. Ucuz olmaları nedeniyle ekonomiktir. Sanıldığı
gibi malı ucuzlatmak için değil, yukarıdaki özellikleri nedeni ile kullanılır. Çok pahalı türleri
de vardır. Yanmaya, elektrik izolasyon kabiliyetine, dayanıklılığa ve sertlik derece
ayarlanmasına yardımcıdırlar. Bazıları şunlardır:









Metal karbonatları
Metal sülfatları
Lignin türevleri
Sellülozikler
Silikatlar
Metaalo-organil bileşikler
Amyant tozları
Tabii mikalar ve benzerleridir.

3.1.14. Talk
Talk minerali, lamellar yapısı nedeniyle mekanik dayanımın gerekli olduğu
uygulamalarda kullanılan bir dolgu malzemesidir. Bu nedenle, talkın kimyasal yapısı ve elek
kalitesi oldukça önemlidir.
Talkın genel özellikleri şunlardır:

Yüzey sertliğini arttırır.

Kalıp çekmesini azaltır.

Sıcaklık direncini azaltır ve boyutsal kararlılık sağlar.

Akışı azaltır.

Darbe mukavemetini azaltır, kırılganlığı arttırır.

Çekme mukavemetini ve uzamayı azaltır.
Kullanılan talkın tipine bağlı olarak renk değişiklikleri oluşabilir.

3.1.15. Kalsiyum karbonat (Kalsit)
Kalsiyum karbonat minerali inert bir dolgu malzemesidir, fiziksel ve mekanik
özellikler ile düşük maliyet arasında dengeyi sağlamaktadır. Kalsiyum karbonatın en önemli
özelliği, plastiklere katıldığında su absorbsiyon yüzdesini arttırmasıdır. Belirtilen olumsuz
etkiyi önlemek ve kalsiyum karbonatın plastik içindeki dağılımını arttırmak amacıyla
kalsiyum karbonatın yüzeyi kaplanmaktadır.
Kalsiyum karbonatın genel özellikleri şunlardır:

Kalıp çekmesini azaltır.

Çekme mukavemetini ve uzamayı azaltır, çekme modülünü arttırır.

Kaplamalı kalsit tipleri kullanıldığı zaman darbe mukavemeti, boyutsal
kararlılık ve uzun süreli ısı dayanımını arttırır.

Kaplamalı kalsiyum karbonatın avantajları şunlardır:
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o

o

Stearat hidrofobik (su sevmeyen) bir maddedir. Bu nedenle,
kalsiyum karbonatın ve plastiklerin nem absorbsiyonunu önler.
Kalsiyum karbonat stearat ile kaplandığı için depolama esnasında
nem absorbe etmez.
Stearat inert (saf) bir maddedir. Bu nedenle stearatla kaplanmış
kalsiyum karbonat inert hâle gelir ve ürünün kimyasal dayanımı
artmış olur.

3.1.16. Cam elyaf
Cam elyaf, plastiklerin çekme mukavemetini, çekme modülünü ve darbe
mukavemetini arttıran bir takviye malzemesidir.
Cam elyafın takviye özelliğini etkileyen faktörler şunlardır:




Uzunluk/Çap oranı büyük olmalıdır (Cam elyafın uzunluğu fazla
olmalıdır.).
Cam elyaf direncin gerekli olduğu tarafa doğru yönlendirilmedir.
Cam elyaf ve plastik malzeme arasında bir bağ oluşması gereklidir. (silan
kaplı cam elyaf)

Mekanik ve termal özelliklere olumlu etkisine rağmen cam elyaf, kötü yüzey
görüntüsüne, ekstrüderlerde aşınmaya ve anizatropik yapı (Akışa paralel yöndeki kalıp
çekmesi akışa dik yöndeki kalıp çekmesinden daha azdır.) nedeniyle basılı parçalarda
çarpılmaya neden olmaktadır.

3.1.17. Cam bilye
Cam bilye, katı camsı kürecik yapısındadır ve plastik malzemelerde dolgu malzemesi
olarak kullanılmaktadır. Cam bilye ile yüksek termal dayanım elde edilebilir.
Cam bilye, küresel şekline bağlı olarak iç direncin dispersiyonuna yardımcı olur,
ayrıca lamellar yapısına sahip diğer dolgu malzemelerine kıyasla plastiklerin kırılganlığını
azaltır.

3.2. Organik Katkı Maddelerinin Tayini
Filmlerde (tek katlı, coex, metalize vb.) ve diğer ambalaj malzemelerinin ham madde
ve son ürününde DSC-FTIR- TGA cihazları ile koordineli çalışma sonucu malzeme cinsi
tayin edilebilmektedir.
Ayrıca polimerden solvent ekstraksiyonu ile ayrılan organik katkılar, UV-Vis
spektrofotometre, FTIR veya otomatik titratör cihazları ile nitel ve nicel olarak tayin
edilebilmektedir.

28

3.2.1. Fourıer Transform Infrared Spektrofotometre (Ftır)
Plastikler için en uygun ve geniş kullanım alanına sahip spektroskopik metod infrared
metodudur. FTIR ‘deki yeni gelişmeler bu metodun uygulanabilirliğini daha da arttırmıştır.
Bugün IR olmaksızın kompleks plastik formulasyonlarının ve malzemelerin analizlerini
düşünmek çok zordur.
Infrared tekniğinde, moleküllerdeki kimyasal bağların titreme, eğilme, bükülme,
sallanma vb. tüm hareketleri için gerekli olan enerji infrared ışınların elektromanyetik
enerjisinden absorplanır. Bu absorpsiyonlar sonucu elde edilen IR spektrumları, molekül
içindeki fonksiyonel grupları gösterir. Burada ölçülen absorbanslar pikler ile ifade edilir.
Infrared spektrumlar genellikle dalga numarası ile tanımlanır. Burada ölçülen absorbans,
konsantrasyona ve numune kalınlığına doğrudan bağlıdır.
Kimyasal bağlar C-H, C-C gibi aynı miktarda ayni şekilde enerji absorplamaz.
Pikler yapılarına bağlı olarak kuvvetli, orta ve zayıf; şekillerine bağlı olarak geniş,
orta ve dar olarak tanımlanır.
IR spektrumları, piklerin bulunduğu yere, yapılarına ve şekillerine göre irdelenerek
numunelerde malzeme cinsi tayin edilir. Pik boyu ve pik alanı ölçülerek standartlar ile
karşılaştırmak suretiyle miktar tayini de yapılabilir.
Polimer numunelerde FTIR çalışmalarında en önemli hususlar, uygun numune
hazırlamak ve elde edilen spektrumları yorumlanmaktır.
FTIR (Fourier Transform Infrared) ile polimerik, organik ve inorganik malzemelerin
FTIR spektrumları alınabilmekte ayrıca kalitatif ve kantitatif olarak çalışmalar
yapılabilmektedir(Resim 3.1).

Resim 3.1: FTIR cihazı

3.2.2. Numune Hazırlama


Pellet, toz formundaki polimer numuneler, şeffaf pres film (80-200 mikron
kalınlığında) haâline getirilerek hazırlanır.
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Bazı durumlarda toz numunelerden KBr ile karıştırıp soğuk pres yapılarak tablet
oluşturulur.
Film numuneleri ile doğrudan ölçüm yapılabilir.
Kasa, şişe, bidon gibi plastik ambalaj malzemeleri ile yine pres film hazırlanır.
Şeffaf pres film elde edilemiyorsa 10x3 cm boyutlarında plaka kesilerek ATR
aparatı ile ölçüm yapılır. ATR, coex formundaki filmlerde dış ve iç yapı
elemanlarının tanımlanmasında son derece faydalıdır. Ancak ATR ile
ölçümlerde hassasiyet düşük olduğundan, nicel analiz pek başarılı
olamamaktadır.
Wax şeklindeki numunelerle doğrudan KBr sel üzerine sürülerek ölçüm yapılır.
Sıvı numuneler, sandviç tekniği ile belirli kalınlıklarda hazırlanarak ölçülür.
Yukardaki yöntemlerle uygun bir spektrum elde edilemiyorsa diğer analitik
yöntemler, ekstraksiyon, piroliz vb. uygulanır. CCl4, DMF gibi uygun bir
solvent içinde çözülen polimer numunesi, KBr sel üzerine sürülerek spektrumu
alınır.
Kauçuk numuneleri kuru kuruya piroliz edilerek pirolizat ürünleri CCl içinde
toplanır. KBr sele sürülen numune CCl4 uçurularak spektrumu alınır.
Organik katkı maddelerinin teşhisi isteniyorsa katkı maddeleri uygun solventle
polimerden ekstrakte edilerek deriştirilir. Çözelti, sandviç aparatına
yerleştirilerek spektrumu alınır. Bu şekilde nitel ve nicel tayinler yapmak
mümkündür. Ancak kantitatif çalışmalarda kalibrasyon grafiği hazırlamak için
gerekli standart maddeyi, piyasadaki çeşitli ticari katkı maddelerinin her birinin
kimyasal yapısına uygun olarak temin etmek zor olduğundan bir takım sorunlar
yaşanmaktadır.

3.2.3. Spektrumların Yorumlanması
Önceden yayımlanmış IR spektrum atlaslarına bakarak yorum yapmak mümkündür
ancak bu hem çok zaman alır hem de bilgilerin sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Bu
nedenle FTIR cihazının (Resim 3.2) belleğinde kendi çalışmalarımızla bir kütüphane
oluşturmak önemlidir. Bu çalışmaların verimi ve çeşitliliği zamana ve bilgi birikimine bağlı
olarak artmaktadır.

Resim 3.2 FTIR cihazı
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3.3. İnorganik Katkı Maddelerinin Tayini
İnorganik katkıların içeriği ise direkt olarak polimerden hazırlanan plakada X-Ray
spektrofotometre ile tayin edilebildiği gibi, analitik yöntemlerle kül edilerek eritiş yapılan
numunede AAS, ICP cihazları ile miktar tayinleri yapılabilmektedir.
SiO2, CaCO3, TiO2, Talk vb. inorganik katkı içeren polimer numunelerinde önce
analitik yöntemlerle veya TGA ile kül ve polimer miktarları tayin edilir. Kül içeriğini
tanımlamak için preste uygun sıcaklık ve basınçta polimer tabletleri hazırlanarak XRF
cihazında ölçüm yapılır. Nicel analiz için numune ile aynı base polimeri ve aynı katkıları
içeren standart tabletler hazırlamak önemlidir. Bu mümkün olmadığı zaman polimer
numunesi kül edilerek tablet hazırlanır ve inorganik standartlara karşı ölçüm yapılır.
Bazı durumlarda kül soda eritişi-HCl ya da lityumtetraborat-HCl eritişi ile
çözünürleştirilerek hazırlanan çözelti ile ICP veya AAS cihazında ölçüm
yapılmaktadır(Resim 3.3).

Resim 3.3: ICP cihazı
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ

Resim 3.1: Fıtr cihazı

Yukarıda Şekil 3.1’de görülen Fıtr test cihazı ile numune plastik malzemelerin katkı
maddelerini tayin ediniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Fıtr test cihazı çalışma prensibini belirleyiniz.

 Numune plastik malzemeleri hazırlayınız.
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 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini
alınız.
 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma sırasında kullanacağiniz
test cihazı ve yardımcı
ekipmanlarını öğretmeninizi
bilgilendirerek temin ediniz.
 Test cihazı mekanizmalarını
kontrol ediniz.
 Pellet, toz formundaki polimer
numuneler, şeffaf pres film (80200 mikron kalınlığında) hâline
getirirerek hazırlayınız.
 Film numuneleri ile doğrudan
ölçüm yapınız.
 Kasa, şişe, bidon gibi plastik
ambalaj malzemeleri ile yine pres
film hazırlayınız.
 Sıvı numuneleri, sandviç tekniği
ile hazırlayınız.
 Kauçuk numuneleri kuru kuruya
piroliz edilerek pirolizat ürünleri
CCl içinde toplayınız.

 Ölçüm yapılacak ortamı hazırlayınız.
 Ortamın sıcaklık durumunu
ayarlayınız.
 Ortamın temizliğine dikkat
ediniz.
 Ortamın ışık durumunu
ayarlayınız.

 Ölçüm yapıp sonucu yorumlayınız.

 Katkı maddeleri uygun solventle
polimerden ekstrakte ederek
deriştiriniz.
 Numuneyi sandviç aparatına
yerleştirilerek spektrumu alınız.
 Önceden yayımlanmış IR
spektrum atlaslarına bakarak
yorum yapmanız mümkündür.
 Bunun için FTIR cihazının
belleğinde kendi çalışmalarımızla
ilgili bir kütüphane oluşturunuz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Plastikte kullanılan katkı maddelerini tanıyabildiniz mi?
2. Organik katkı maddelerinin tayininde kullanılan cihazları
öğrendiniz mi?
3. İnorganik katkı maddelerinin tayininde kullanılan cihazları
öğrendiniz mi?
4. FTIR cihazının çalışma prensibini öğrendiniz mi?
5. FTIR cihazı için numune hazırlayabildiniz mi?
6. Spektrumların yorumlamasını yapabildiniz 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.

Aşağıdakilerden hangisi proses yardımcısı katkı maddelerinden biri değildir?
A) Isı stabilizatörleri
B) Kaydırıcılar
C) Işık stabilizatörleri
D) Modifikatörler

2.

Aşağıdakilerden hangisi mamul madde üzerinde tesiri olan katkı maddelerinden biri
değildir?
A) Darbe modifikatörleri
B) Kaydırıcılar
C) Dolgular
D) Boyar maddeler

3.

Bitmiş üründe esneklik ve yumuşaklık sağlayan katkılara ne denir?
A) Dolgu maddeleri
B) Antioksidanlar
C) Biositler
D) Plastifiyanlar

4. Aşağıdakilerden hangisi dolgu maddelerinden biri değildir?
A) Antistatikler
B) Metal sülfatları
C) Silikatlar
D) Amyant tozları
5.

Aşağıdakilerden hangisi organik katkı maddelerinin tayininde kullanılan cihazdır?
A) X-Ray spektrofotometre
B) FTIR cihazı
C) AAS cihazı
D) ICP cihazı

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

Resim 1.1 : Kalite kontrol laboratuvarı

Resim 1.1’de resmi görülen, kalite kontrol laboratuvarında yapılabilecek yapısal test
uygulamalarını tasarlayarak cihazların kullanma yöntemlerine dikkat edip test
uygulamalarını gerçekleştiriniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Evet
Hayir
1.
Laboratuvar ortamı çalısma prensiplerini uygulayabildiniz mi?
2.
Numune filmin kalınlığını ölçebildiniz mi?
3.
Güneş ışınlarının geliş yükseklik ve açısının film üzerindeki
etkisini öğrenebildiniz mi?
4.
Enlem ve mevsime bağlı atmosferik koşulların film üzerindeki
etkisini öğrenebildiniz mi?
5.
Numune sera filminin kirlilik derecesini tespit edebildiniz mi?
6.
Coğrafi bölgedeki güneş radyasyonu ölçümünü öğrenebildiniz
mi?
7.
Yoğunluk ölçüm test cihazı hazır mı?
8.
Numune ham maddesi hazır mı?
9.
Hasas terazi, daldırma sıvısı hazır mı?
10. Labratuvar ortamı ve cihaz sıcaklığı ayarlandı mı?
11. Numune tartım işlemi yapıldı mı?
12. Daldırma sonrası tartım işlemi yapıldı mı?
13. Hesaplama işlemi ile numune malzeme yoğunluğu tespit edildi
mi?
14. Plastikte kullanılan katkı maddelerini tanıyabildiniz mi?
15. Organik katkı maddelerinin tayininde kullanılan cihazları
öğrendiniz mi?
16. İnorganik katkı maddelerinin tayininde kullanılan cihazları
öğrendiniz mi?
17. FTIR cihazının çalışma prensibini öğrendiniz mi?
18. FTIR cihazı için numune hazırlayabildiniz mi?
19. Spektrumların yorumlamasını yapabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3

A
C
B
yansıma
emilim
maddeyi
geçebilme
Ultra viyole

4
5

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

C

2

B

3

A

4

B

5

D

6

C

7

A

8

yoğunluğu
23 °C +/-2 °C
(veya 27 °C +/-

9

2 °C)
Daldırma

10

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.

C
B
D
A
B
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