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Kimya Teknolojisi
Lastik Üretimi
Yumuşatıcılar ve Testleri
YumuĢatıcılarda su miktarı tayini, alevlenme noktası tayini,
anilin noktası tayini, viskozite tayini ve yoğunluk tayini
yapabilme ile ilgili bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir.
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Lastik Hamuru Ham Maddeleri 3 modülünü baĢarmıĢ olmak
Lastik hamuru ham maddelerine uygulanan testleri yapmak
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında, ASTM standartlarına uygun
olarak lastik hamuru ham maddelerine uygulanan testleri
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1.
Su miktarı tayini yapabileceksiniz.
2.
Alevlenme noktası tayini yapabileceksiniz.
3.
Anilin noktası tayini yapabileceksiniz.
4.
Viskozite tayini yapabileceksiniz.
5. 5. Yoğunluk tayini yapabileceksiniz.
Ortam: Sınıf, atölye, laboratuvar, iĢletme, kütüphane, ev, bilgi
teknolojileri ortamı (internet) vb., öğrencinin kendi kendine
veya grupla çalıĢabileceği tüm ortamlar
Donanım: Projeksiyon, bilgisayar, DVD çalar, televizyon,
beher, termometre, bek, anilin noktası test cihazı, viskozimetre,
dansimetre, damıtma düzeneği, ısıtıcı, balon, mezür
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
BaĢarılı olmak, baĢarıya ulaĢmak için hiçbir güçlük karĢısında yılmadan tam bir sabır
ve metanetle, hiçbir fırsatı, zamanı, boĢa harcamadan sistemli bir Ģekilde, bilerek ve inanarak
çalıĢmalısınız. Ġnsan, çalıĢtığı iĢin ve eserlerinin güzellikleri ortaya çıktığında çok büyük bir
zevk duyar. Bu zevk, tüm çekilen zahmetleri, yorgunlukları unutturur.
Bu modülde lastik hamuru için vazgeçilmez bir ham madde olan proses yağlarının
(yumuĢatıcıların) özelliklerini, kullanım amaçlarını, kimyasal yapılarını öğreneceksiniz.
Lastik hamurunda yağın önemini, ne zaman hamura katılacağını, giriĢ ve kabul testlerinin
neler olduğunu ve hangi amaçla uygulandıklarını öğrenmiĢ olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında, ASTM standartlarına uygun olarak su miktarı tayini
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Proses yağlarının lastik hamuru içinde kullanım amaçlarını araĢtırıp listeleyiniz.



Proses yağları Türkiye‟de nerelerde üretilir? AraĢtırınız.



Proses yağları lastik sektörü dıĢında hangi sektörlerde kullanılır? AraĢtırınız.

1. YUMUġATICILAR (PROSES YAĞLARI)
1.1. Kullanım Amacı
Lastik hamurunun hazırlanmasında kullanılan en önemli ham maddelerden biri
yumuĢatıcılardır. Karbon karası katıldıktan hemen sonra yağlar karıĢıma katılır. Bu Ģekilde
karbon karası ile kauçuğun daha iyi karıĢmasını sağlar. Karbon karası gibi dolgu
maddelerinden sonra en çok kullanılan malzemelerdir.

ġekil 1.1: Yağların lastik hamuruna eklenmesi

YumuĢatıcılar karıĢım hazırlamada iĢlem kolaylaĢtırıcı olarak kullanılır. ĠĢlem
kolaylaĢtırma ise üretimin farklı aĢamalarında karĢımıza çıkar. YumuĢatıcıların kullanım
amaçlarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz.

3



YumuĢatıcılar, kauçukları ve dolgu maddelerini ıslatarak karıĢtırma esnasında
meydana gelen sürtünmeleri azaltır.



KarıĢtırma sırasında karıĢımın viskozitesini düĢürerek daha kolay karıĢtırma
yapılmasını sağlar. Daha az enerji sarfiyatı olur.



Homojen karıĢım oluĢmasını sağlar.



KarıĢımın akıĢkanlığını artırarak iĢlenmesini kolaylaĢtırır.



KarıĢımın yapıĢkanlığını artırır.



DüĢük karıĢtırma ısısı sağlayarak önceden piĢme riskini azaltır.



Yüksek oranda kullanıldığında karıĢımın maliyetini düĢürür.



KarıĢımın sertlik, elastikiyet gibi fiziksel özelliklerinde değiĢiklik meydana
getirir.

1.2. Sınıflandırılması
YumuĢatıcılar genel olarak fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki sınıfa ayrılır.
Genellikle sınıflandırma yapılırken kauçuklarla olan etkileĢimleri göz önüne alınır.
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1.2.1.Kimyasal YumuĢatıcılar
Kauçuklar sert ve zor iĢlenebilen bir yapıya sahiptir. Özellikle tabii kauçuk oldukça
zor iĢlenir. Tabii kauçuğun zincir yapısı tıpkı düğümlenmiĢ bir ip gibidir ve bu düğümleri
açmak için ipleri tek tek kesmek gerekir. Tabii kauçuğun iĢlenmesini kolaylaĢtırmak amacı
ile yapılan ezme iĢlemine mastikasyon denir. Bu mastikasyon iĢlemi esnasında kütle
hâlindeki kauçuk bir taraftan parçalanırken bir taraftan da birbirine yapıĢır. Aslında bu ezme
iĢlemi esnasında gerçekleĢen parçalanma olayı kauçuğun polimer zincirinin parçalanmasıdır.
Uzun zincirli moleküller kesme kuvveti ile parçalanır. OluĢan parçalar yeniden birleĢme
eğilimindedir. Bu durumda da ezme yani molekül zincirlerinin parçalanması iĢlemi uzun
süre almakta ve enerji maliyeti artmaktadır. Zamandan kazanmak için bazı kimyasal
maddeler kullanılır ve ezilme süresi kısalır. Kauçuğun kimyasal yolla yumuĢatılmasına
peptizasyon, katılan kimyasal maddelere de peptizer adı verilir.

Mekanik Enerji

+
Peptizasyon sonucu;


Kauçuğun viskozitesi düĢürülerek karıĢtırma iĢlemi çabuklaĢır.



Kimyasalların dağılımı homojen bir Ģekilde olur.



Proses sıcaklığı düĢer.

Peptizer olarak kullanılan maddeler; fenil hidrazin tuzları, aromatik merkaptanlar,
difenil sülfit ve alkil aril sülfonatlardır.

ġekil 1.2: Fenil hidrazin molekülü
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1.2.2. Fiziksel YumuĢatıcılar
Fiziksel yumuĢatıcılar, karıĢıma ve ürüne önemli ölçüde etki eder. Hatta yumuĢatıcılar
ucuzlatıcı görevi de görür. Fiziksel yumuĢatıcılar üç sınıfa ayrılır. ġimdi bunları tek tek ele
alalım.


Mineral yağlar: Mineral yağlar ham petrolün destilasyonu sonucunda elde
edilir. Elde edilen yağlar farklı özellikler gösterebilmektedir. Bu yağlar gerekli
olduğu durumlarda birbirleri ile ve katkı maddeleri ile karıĢtırılabilir.
YumuĢatıcılar arasında en çok kullanılanlar mineral yağlardır. Çünkü daha
ucuzdur ve kolaylıkla kauçuk yapısına katılabilir.
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Resim 1.1: Petrolün rafinerisi

Mineral yağlar da kendi aralarında üç sınıfa ayrılır. Bu sınıflandırma yapılırken karbon
atomlarının bağlanıĢı dikkate alınır.


Parafinik yağlar: Uzun, düz karbon zincirinden oluĢmuĢ doymuĢ
hidrokarbonlardır. Oldukça etkin yumuĢatıcılardır. DüĢük viskozitede olanları
kauçuk moleküllerinin arasına girerek hamurun iç yağlanmasını sağlar. Bu
Ģekilde dolgu maddelerinin iyi karıĢmasını sağlar. Isı yükselmesini azaltır. Açık
renkli olduklarından, leke yapmaz ve açık renkli karıĢımlarda kullanılır.

Resim 1.2: Parafinik yağ

CH3

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

ġekil 1.5: Uzun, düz zincirli, doymuĢ hidrokarbon (parafinik hidrokarbon)

7



Naftenik yağlar: Naftenik yapıda olan yağlarda karbon atomları bir halka
Ģeklinde bağlanmıĢtır. Bu halkaya çeĢitli fonksiyonel gruplar bağlanır. Bazen iki
ya da daha fazla halka da birbirine bağlanmıĢ olabilir. Parafinik yağlar ile
benzer özelliklere sahiptir. Leke yapmadıkları için açık renkli ürünlerin
imalatında kullanılır.

CH2
CH2

CH2

CH2

CH
CH2

CH2
CH2

CH2
CH2

R

Naftenik bir hidrokarbon yukarıda gösterilmiĢtir. Bu hidrokarbonda bir halka ve buna
bağlı fonksiyonel grup bulunmaktadır.

ġekil 1.6: Dekalin (iki tane halkanın birleĢimi ile oluĢmuĢ bir naftenik hidrokarbon)



Aromatik yağlar: Aromatik yağlar da bir benzen halkası ve buna bağlı bir
fonksiyonel grup içerir. Kauçuk karıĢımları için daha uygun bir yağ tipidir.
Daha ucuz oldukları için maliyeti düĢürür. Yüksek oranda kullanıldığında
karıĢımın fiziksel özelliklerinin bozulmasına sebep olur. Koyu renklidir ve renk
bozma özelliğine sahiptir. Aromatik yapılı hidrokarbonlar kokuludur.

Resim 1.3: Aromatik yağlar
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ġekil 1.7: 1,3 dietil benzen (aromatik yağ)
Mineral Yağlar

NR

SBR

BR

NBR

CR

CSM

EPDM

IIR

Parafinik

+

+

+

-

-

-

+

+

Naftenik

+

+

+

0

0

0

+

0

Aromatik

+

+

+

+

+

+

0

-

(+) Uyumlu

(0) ġartlara göre uyumlu

(-) Uyumsuz

Tablo 1.1: Mineral yağların değiĢik kauçuklardaki özellikleri



Sentetik yağlar: Sentetik yağlar petrol esaslı olmayan kimyasal sentez
yöntemleri ile elde edilir. Sentetik yağlar, mineral yağlara oranla daha yüksek
ve daha düĢük sıcaklıklar ile yüksek basınca karĢı dayanıklıdır. Fiyatları mineral
yağlara göre daha pahalıdır. Bu yüzden daha az tercih edilir. Hem karıĢımın
fiziksel özelliklerine hem de iĢlenebilme özelliklerine önemli etkiler yapar.

KarıĢımın fiziksel özelliklerine etkileri Ģu Ģekilde sıralanabilir:

Sertliği azaltır.

Uzama miktarını artırır.

Elastikiyet sağlar.

DüĢük sıcaklıklara karĢı daha iyi dayanıklılık sağlar.

Aleve dayanıklılık sağlar.
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Prosese etkileri ise Ģu Ģekilde sıralanabilir:






Viskoziteyi azaltır.
KarıĢma iĢlemini hızlandırır.
Ġyi dağılım olmasını sağlar.
KarıĢtırma esnasında düĢük ısı oluĢmasını sağlar.
YapıĢma özelliklerini artırır.

Kimyasal yapılarında fosfat, eter, tiyoeter ve ester grupları içerir. DOP (dioktil ftalat),
DBP (dibütil ftalat), DINP (diisononil ftalat) en çok kullanılan yağlardır.
O
CH3

O
O

CH3

O

ġekil 1.8: DBP (dibütil ftalat)

O
CH3

O
O

CH3

O

ġekil 1.9: DOP (dioktil ftalat)
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Zincirdeki karbon atomu sayısı ve dallanma derecesi sentetik yağların özelliklerini
belirlemektedir. C atomu sayısı arttıkça kauçukla uyum ve iĢlenebilirlik özellikleri
azalmaktadır. Fazla dallanma olması, düĢük sıcaklıklara dayanma özelliklerini bozar ve
oksidasyonu artırır.

Resim 1.4: Laboratuvar ortamında DOP sentezi



Tabii yağlar: Tabii yağlar hayvansal ve bitkisel yağlar olarak iki kısma ayrılır.
Bu yağlar günümüzde fazla kullanılmamaktadır. Çünkü geliĢen teknoloji
petrolü ana yağ kaynağı hâline getirmiĢtir. Ayrıca bu yağlar diğerlerine göre
oldukça pahalıdır. Tabii yağlar sadece yüzey düzgünlüğünü ve parlaklığını
sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Bitkisel yağlara pamuk yağı, ayçiçek yağı,
fındık yağı, hint yağı, çam katranı; hayvansal yağlara ise don yağı örnek olarak
verilebilir.

Resim 1.5: Fındık, ayçiçek, pamuk yağı

11

1.3. YumuĢatıcıların Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar






NR

Yağların asidik yapıda olmaması gerekir çünkü asitler vulkanizasyonu
geciktirir.
Uçucu yağlar zamanla sertliğe sebep olur.
Kullanılan yağlar lastiğin temas ettiği madde ile reaksiyona girmemelidir.
Yüksek miktarda yağ kullanımı, yüzey kusmalarına sebep olur.
Yağlar kükürdü çözünür hâle getirir.
Özel yağlar

Naftenik

Aromatik

Uyumlu

Uyumlu

Uyumlu

Tabii yağlar
Tabii yağlar

IR

Uyumlu

SBR

Uyumlu

Uyumlu

Uyumlu

BR

Uyumlu

Uyumlu

Uyumlu

IIR

Uyumlu

Uyumlu

EPDM

Uyumlu

Uyumlu

CSM
CR
NBR

Ester, eter tipi
yumuĢatıcılar

Parafinik

Uyumlu

Uyumlu

Uyumlu

Uyumlu

Uyumlu

Uyumlu
Uyumlu
Tablo 1.2: DeğiĢik elastomerler ile uyum gösteren yumuĢatıcılar

YumuĢatıcıların prosese uygun olup olmadığının belirlenmesi amacı ile çeĢitli testler
yapılır. Bunlardan ilki su miktarı tayinidir. Yağlarda çok fazla suyun olması istenmez.

1.4. Su Miktarı Tayini
Aparata ait balon jojeye parafinik yağ için 200 ml ksilen, aromatik toluen konur. 50 gr
numune tartılıp aynı balon jojeye aktarılır. Numune kabı jojenin içindeki toluen / ksilen ile
yıkanarak tamamen temizlenir. Aparat joje ile ısıtıcı arasında 1 cm mesafe kalacak Ģekilde
yerleĢtirilir, distilasyona baĢlanır. 30 dakikanın sonunda ayrılan su miktarı aparatın
skalasından okunur. Su için d = 1 g / ml olduğundan ml cinsinden bulunan su miktarı gram
cinsinden de ayrılır.
Yağdaki su yüzdesi aĢağıdaki formül ile hesaplanır.

% Su 

Su miktarı
Örnek miktarı
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.100

Örnek: 20 ml yağ örneğinde damıtma yapılarak 2 ml su bulunmuĢtur. Buna göre yağ
örneğinde bulunan su yüzdesi nedir?
Çözüm: Soru formül kullanılarak çözülebileceği gibi orantı ile de çözülebilir.
20 ml yağda
2 ml su varsa
100 ml yağda
x ml su vardır.
x = % 10 su

%Su 

2
.100  %10su
20
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Su miktarı tayini yapınız.
Kullanılan araç ve gereçler: Damıtma düzeneği, ısıtıcı, balon, mezür, yağ numunesi,
erlen

ĠĢlem Basamakları
 100 ml yağ numunesini alınız.
 Damıtma düzeneğini kurunuz ve
damıtmaya baĢlayınız.

 Damıtma ile elde ettiğiniz suyun
mezüre alıp miktarını ölçünüz.
 Kullandığınız yağdaki su yüzdesini
hesaplayınız.
 Malzemeleri temizleyip yerlerine
kaldırınız.
 Sonuçları rapor ediniz.

Öneriler
 ĠĢ önlüğünüzü giyerek çalıĢma masanızı
düzenleyiniz.
 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız.
 Balonu önce çeĢme suyu sonra saf su ile
temizleyip kurutunuz.
 Damıtma düzeneğini kurarken hortumların
yerlerine dikkat ediniz.
 Düzenekte termometreyi doğru ayarlayınız.
 Isıtıcı ayarını dikkatli yapınız.
 Düzeneği kurarken Fiziksel DeğiĢimler 3
modülünde öğrendiğiniz bilgileri dikkate
alınız.
 Isıtma iĢlemi yapacağınız için yanıklara ve
yangına karĢı önlem alınız.
 Kullandığınız mezürün kuru olmasına
dikkat ediniz.
 Düzeneği kurarken öğrenme faaliyetinde
öğrendiğiniz bilgileri dikkate alınız.
 Isıtma iĢlemi yapacağınız için yanıklara ve
yangına karĢı önlem alınız.
 Kullandığınız tüm malzemeleri önce çeĢme
suyu sonra saf su ile yıkayınız malzemeler
kuruduktan sonra yerlerine kaldırınız.
 Amacınızı, iĢlem basamaklarınızı ve
sonucunuzu içeren bir rapor hazırlayınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Sıra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Değerlendirme Ölçütleri
ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi?
100 ml yağ numunesini aldınız mı?
Damıtma düzeneğini kurdunuz mu?
Damıtma iĢlemini baĢlattınız mı?
Damıtma sonucu elde ettiğiniz suyu mezüre alıp miktarını
ölçtünüz mü?
Kullandığınız yağdaki su yüzdesini hesapladınız mı?
Malzemeleri temizleyip yerlerine kaldırdınız mı?
Sonuçları rapor ettiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi yumuĢatıcıların kullanım amaçlarından değildir?
A) YapıĢkanlığı artırır.
B) Homojen karıĢım oluĢmasını sağlar.
C) KarıĢtırma iĢlemini zorlaĢtırır.
D) KarıĢımın maliyetini düĢürür.

2.

AĢağıdakilerden hangisi mineral yağ türlerinden biridir?
A) Sentetik yağlar
B) Aromatik yağlar
C) Bitkisel yağlar
D) Tabii yağlar

3.

Kauçuğun kimyasal yolla yumuĢatılmasına ne denir?
A) Peptizasyon
B) Mastikasyon
C) Karboksilasyon
D) Oksidasyon

4.

Mineral yağlar nasıl elde edilir?
A) Laboratuvarda elde edilir.
B) Hayvanlardan elde edilir.
C) Bitkilerden elde edilir.
D) Ham petrolün damıtılmasından elde edilir.

5.

AĢağıdakilerden hangisi parafinik bir hidrokarbondur?
A) Oktan
B) Dekalin
C) 1,2 dietil benzen
D) Naftalin

6.

AĢağıdakilerden hangisi açık renkli ürünlerin imalatında kullanılmaz?
A) Aromatik yağlar
B) Parafinik yağlar
C) Naftenik yağlar
D) Sentetik yağlar
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7.

AĢağıdakilerden hangisi sentetik yağlardan değildir?
A) DOP
B) DINP
C) DBP
D) DODP

8.

AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Uçucu yağlar zamanla sertliğe sebep olur.
B) Yüksek miktarda yağ kullanımı yüzey kusmalarına sebep olur.
C) Yağlar asidik yapıda olmalıdır.
D) Yağlar kükürdü çözünür hâle getirir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında, ASTM standartlarına uygun olarak alevlenme noktası
tayini yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Yağlarda alevlenme noktası tayini neden gereklidir? AraĢtırınız.



Alevlenme noktası tayini kauçuk sektörü dıĢında hangi sektörlerde uygulanır?
AraĢtırınız.



Alevlenme noktası yağlardan baĢka maddelere de uygulanır mı? AraĢtırınız.

2. ALEVLENME NOKTASI TAYĠNĠ
2.1. Prensibi
Yanıcı bir ürünün (yağın) hava ile karıĢtığı anda parlayabilen bir karıĢım meydana
getirdiği en düĢük sıcaklığa alev alma noktası denir. Sıvıların alevlenmesi alev alma noktası
ile karakterize edilir. Tüm alevlenebilen sıvılar buhar basıncına sahiptir. Bu buhar basıncı
sıvının sıcaklığı ile orantılıdır. Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar. Buhar basıncı arttığı için
alevlenen sıvının havadaki buhar konsantrasyonu da artar. Ne zaman yeterli miktarda sıvı
buharlaĢırsa o sıcaklıkta alev alır.

ġekil 2.1: Alev alma özelliği olan sıvıların üzerinde bulanan iĢaretler
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Alev alma noktası ne kadar düĢükse yangın riski o kadar fazladır. AĢağıda bazı
sıvıların alev alma noktaları verilmiĢtir.
Madde

Alev Alma Noktası ( °C )

Karbon disülfür

- 30

Dietil eter

- 20

Toluen

6

Etanol

120

Fuel oil

> 55

Aseton

- 18

Gaz yağı

- 43

Tablo 2.1: Bazı sıvıların alev alma noktaları

Alev alma noktası tayininde farklı cihazlar kullanılmaktadır.
Alev için verilen gaz

Sıvı
Ilık buhar banyosu
ġekil 2.2: Basit alev alma noktası tayini cihazı

ġekilde alev alma noktasını basit olarak tayin etmek için kullanılan cihaz
görülmektedir. Alevin dikkatli bir Ģekilde izlenebilmesi için cihaz hava akımı olmayan bir
yere konulmalıdır. Termometre cihazın dibine değdirilmemelidir. Düzenek uygun Ģekilde
kurulduktan sonra numunenin alev aldığı sıcaklık termometreden okunur. Bu cihaz dıĢında
alev alma noktası tayini için kullanılan çok daha geliĢmiĢ cihazlar bulunmaktadır. Yağlarda
alevlenme noktası Cleveland açık kap (Cleveland open cup-COC) ve Pensky Martens kapalı
kap (Pensky Martens closed cup-PMCC) metodu olmak üzere iki farklı yöntemle
belirlenebilir. Cleveland açık kap metodunda atmosfere açık Ģartlarda alevlenme noktası
belirlenir. 79 °C altında olan kimyasallar için açık kap metodu uygulanmaz. DüĢük
alevlenme noktaları Pensky Martens kapalı kap metodu ile belirlenir.
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Resim 2.1: Alev alma noktası tayininde kullanılan cihazlar

2.2. YapılıĢı
Ġyice temizlenip kurutulan kap, test numunesi ile doldurma seviyesine kadar
doldurulur. Aparat kapatılıp termometre yerleĢtirildikten sonra, test kabı ve içindeki numune
beklenilen alevlenme noktasının 15±5°C altındaki bir sıcaklığa kadar ısıtılır. Bu sıcaklığa
eriĢildikten sonra ateĢleyiciler yok olur ve alev çapı 4 mm‟ye ayarlanır. Isıtma hızı dakikada
5-6°C sıcaklık artıĢı verecek Ģekilde ayarlanır ve aĢağı yönde 90-120 rpm hızla karıĢtırılır.
Numunenin parlama noktası biliniyorsa ve 110°C‟nin altında ise beklenilen parlama
noktasının 17°C-28°C altındaki sıcaklıktan itibaren her 1°C‟lik sıcaklık artıĢlarında test alevi
verilmeye baĢlanır. Numunenin parlama noktası 110°C‟nin üstünde ise beklenilen parlama
noktasının 17°C-28°C altındaki sıcaktan itibaren her 20°C‟lik sıcaklık artıĢlarında test alevi
verilmeye baĢlanır. Test alevinin verilmesi sırasında aparat üzerindeki bir mekanizma
vasıtasıyla kapak üzerindeki boĢluk açılır ve bu esnada ateĢleyiciler aĢağı eğilerek bu
noktaya yönelir. Bu iĢlem çok çabuk yapılırsa (1 sn.) ateĢleme iĢlemi esnasında karıĢtırma
yapılmaz. Parlamanın tespit edildiği andaki bu sıcaklık numunenin parlama noktası olarak
alınır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Alev alma noktası tayini yapınız.
YGULAMA FAALĠYETĠ
Kullanılan araç ve gereçler: Beher, termometre, test cihazı, yağ numunesi, mezür

ĠĢlem Basamakları
 Alev alma noktası tayini için cihazı
hazırlayınız.
 Alev alma noktası belirlenecek yağı
alev alma noktası tayin cihazına
koyunuz.
 Cihazdan alev alma noktasını
okuyunuz.
 Sonuçları rapor ediniz.

Öneriler
 ĠĢ önlüğünüzü giyerek çalıĢma masanızı
düzenleyiniz.
 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız.
 Düzeneği hazırlarken öğrenme faaliyetinde
öğrendiğiniz bilgileri dikkate alınız.
 Cihazı hazırlarken kullanma kılavuzuna
uyunuz.
 Bulduğunuz değeri not ediniz.
 Rapor hazırlamak çok önemlidir.
Amacınızı, iĢlem basamaklarınızı,
sonucunuzu içeren bir rapor hazırlayınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Sıra
1
2
3
4
6

Değerlendirme Ölçütleri
ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi?
Alev alma noktası tayini için cihazı hazırladınız mı?
Alev alma noktası belirlenecek yağı alev alma noktası tayin
cihazına koydunuz mu?
Cihazdan alev alma noktasını okudunuz mu?
Sonuçları rapor ettiniz mi?

Evet Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Yanıcı bir ürünün (yağın) hava ile karıĢtığı anda parlayabilen bir karıĢım meydana
getirdiği en düĢük sıcaklığa …….. ……. ………. denir.

2.

Tüm alevlenebilen sıvılarda yeterli miktarda sıvı …………….. o sıcaklıkta numune
alev alır.

3.

Alev alma noktası ne kadar düĢükse ………….riski o kadar fazladır.

4.

Alevin dikkatli bir Ģekilde izlenebilmesi için cihaz ………. ……. olmayan bir yere
konulmalıdır.
AĢağıdaki soruyu dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

5.

AĢağıdakilerden hangisi alev alma tehlikesi olan sıvıları ifade etmek için kullanılır?

A)

B)

C)

D)

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında, ASTM standartlarına uygun olarak anilin noktası tayini
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Yağlarda anilin noktası tayini neden gereklidir? AraĢtırınız.



Anilin noktası tayini kauçuk sektörü dıĢında hangi sektörlerde uygulanır?
AraĢtırınız.

3. ANĠLĠN NOKTASI TAYĠNĠ
3.1. Prensibi
Kullandığımız yağın ne kadar aromatik ya da ne kadar parafinik olduğunu anlamak
için yapılır. Belirli bir hacimdeki yağın, aynı hacimdeki anilin içerisinde, minimum çözünme
sıcaklığına anilin noktası denir. EĢit miktarda kullanacağımız yağ ve eĢit miktarda anilin
kaba konur. Ortam sıcaklığında görüntü bulanıktır. Çözünme gerçekleĢmeye baĢlarken ortam
ĢeffaflaĢır ve bu sıcaklık anilin noktası olarak kaydedilir. KarıĢma sıcaklığına bakılarak
yağın aromatik ağırlıklı mı yoksa parafinik ağırlıklı mı olduğu anlaĢılır.
Mineral Yağlar

Anilin Noktası (°C)

Parafinik Yağlar

95-130

Naftenik Yağlar

70-95

Aromatik Yağlar

35-70

Tablo 3.1:Mineral yağların anilin noktası




Anilin noktası ne kadar düĢük ise yağ o kadar aromatiktir.
Anilin noktası ne kadar yüksek ise yağ o kadar parafiniktir.

Yağların aromatik mi yoksa parafinik mi olduğunu anlamanın diğer bir yolu da
refraktometre ile ıĢık kırılganlığını ölçmektir.
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NH2

ġekil 3.1: Anilin molekülü

Resim 1.1: Anilin noktası tayininde kullanılan cihazlar

3.2. YapılıĢı
2 gram susuz numune Na2SO4 tartılıp 25 ml. numuneye eklenir. Numune 5 dakika
bekletilerek soğutulduktan sonra vakumla süzülür. 1 g KOH tartılıp 12-15 ml aniline eklenir.
5 dakika bekletilerek kurutulduktan sonra pipetle 10 ml çekilip yine aynı aparata alınır ve
karıĢtırılır. Ġki sıvının birbiriyle karıĢmayıp iki faz oluĢturması durumunda tek faz elde
edilinceye kadar aparat su veya gliserin banyosunda ısıtılır, sonra soğutulur. Tekrar fazın
oluĢtuğu andaki sıcaklık değeri anilin noktası olarak kaydedilir.
Eğer iki sıvı baĢlangıçta birbiriyle karıĢıp tek faz oluĢturursa bu durumda buz
banyosunda soğutulup iki faz hâline geçtiği andaki sıcaklık değeri anilin noktası olarak
kaydedilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
YumuĢatıcılara uygulanan testleri yapınız.
Kullanılan araç ve gereçler: Anilin noktası test cihazı, termometre, yağ numunesi,
anilin, mezür
ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 Anilin noktası tayini için cihazı
hazırlayınız.

 ĠĢ önlüğünüzü giyerek çalıĢma masanızı
düzenleyiniz.
 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız.

 Anilin noktası belirlenecek yağı ve
eĢit miktardaki anilini behere
koyunuz.

 Kullandığınız beherin temiz ve kuru
olmasına dikkat ediniz.

 KarıĢımın ĢeffaflaĢtığı sıcaklığı
termometreden okuyunuz ve
kaydediniz.
 Malzemeleri temizleyip yerlerine
kaldırınız.
 Sonuçları rapor ediniz.

 Termometredeki sıcaklığı gözden
kaçırmayınız.
 Kullandığınız tüm malzemeleri önce çeĢme
suyu sonra saf su ile yıkayıp malzemeler
kuruduktan sonra yerlerine kaldırınız.
 Amacınızı, iĢlem basamaklarınızı ve
sonucunuzu içeren bir rapor hazırlayınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Sıra
Değerlendirme Ölçütleri
Evet Hayır
1. ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi?
2. Anilin noktası tayini için cihazı hazırladınız mı?
Anilin noktası belirlenecek yağı ve eĢit miktardaki anilini behere
3.
koydunuz mu?
KarıĢımın ĢeffaflaĢtığı sıcaklığı termometreden okuyup kaydettiniz
4. mi?
5.
6.

ĠĢi biten malzemeleri temizleyip yerine kaldırdınız mı?
Sonuçları rapor ettiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Kullandığımız yağların ne kadar aromatik olduğunu anlamak için hangi test uygulanır?
A) Alev alma noktası tayini
B) Anilin noktası tayini
C) Viskozite tayini
D) Yoğunluk tayini

2.

Parafinik yağların anilin noktası hangi sıcaklıklar arasında bulunur?
A) 35–70
B) 70–95
C) 95–130
D) 140–170

3.

Anilin molekülünde benzen halkasına aĢağıdaki gruplardan hangisi bağlıdır?
A) NH2
B) NO2
C) CO2
D) CH3

4.
Bir mineral yağın anilin noktası 60°C olarak bulunmuĢtur. Buna göre bu yağ hangi
yapıdadır?
A) Aromatik
B) Naftenik
C) Parafinik
D) Halkalı
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

28

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında, ASTM standartlarına uygun olarak viskozite tayini
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Yağlarda viskozite tayini neden gereklidir? AraĢtırınız.



Viskozite tayini kauçuk sektörü dıĢında hangi sektörlerde uygulanır?
AraĢtırınız.



Viskozite ölçümü için laboratuvarınızda gerekli cihazınız bulunmadığında
viskozite ölçümü yapabilmek için bir yöntem araĢtırınız ve bunu uygulayınız.

4. VĠSKOZĠTE TAYĠNĠ
4.1. Prensibi
Daha önce “Sıvılar” modülünde öğrendiğiniz gibi akıĢkanların akmaya karĢı
gösterdikleri dirence viskozite denir. Aynı koĢullarda, viskozitesi küçük olan sıvılar,
viskozitesi büyük olan sıvılara göre daha hızlı akar.

Resim 4.1: Sıvıların akıcılığı

Sıvıların viskozitesi sıvıların bileĢimine bağlıdır. Yoğunluk ve ağır bileĢen miktarı
arttıkça viskozite de artar. Sıcaklık ve gaz miktarı arttıkça viskozite düĢer.
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SOĞUK

SICAK

Sıcaklık arttıkça akıĢkanlık artar
SI birim sisteminde viskozitenin birimi pascal saniyedir (Pa.s). Pa.s (pascal.saniye)
birimi; kg.m-1s-1 yani (kütle)-1.(zaman)-1 veya N.s.m-2 ile eĢ değerdir. CGS birim
sistemindeki viskozite birimi poise (g cm-1 s-1) dir. 1 poise (puvaz) = 0,1 Pa.s veya 1 cP
(santipuvaz) = 1 mPa s(mili Pa.s)dır. Bir sıvı 1 cm2 kesitindeki bir tüp içerisinde 1 dyn basınç
altında 1 saniyede 1 cm ilerliyebiliyorsa viskozitesi 1 poisedir. Poise‟nin yüzde birine
santipoise denir.
Sıvıların viskozluğu molekül yapıları ve moleküller arası etkileĢmelerle yakından
ilgilidir.
Herhangi bir boru içinde akan bir sıvının akıĢ hızı akımı sağlayan yürütücü kuvvet ile
akımı engellemeye çalıĢan direncin büyüklüğüne bağlıdır.
Viskozite ölçümü için birbirinden farklı birkaç yöntem vardır. Viskozite ölçmek için
kullanılan araçlara viskozimetre, viskozite ölçme iĢlemine ise viskozimetri denir.
Viskozite ölçümünde en çok kullanılan araçlardan biri ostwald viskozimetresidir. Bu
viskozimetrenin kullanımı ve ayrıntılarını “Sıvılar” modülünde öğrenmiĢtiniz.

Resim 4.2: Oswald viskozimetresi

Bu öğrenme faaliyetinde daha geliĢmiĢ bir viskozimetre ile viskozite ölçümü yapmayı
öğreneceksiniz.
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4.2. YapılıĢı
Aparata ait flask kullanılarak 200 ml numune alınıp iç tanka boĢaltılır. Eğer
numunenin yoğunluğu yüksek ise bu durumda önceden 70 °C‟ye kadar ısıtılmasında fayda
vardır. DıĢ tanktaki su kaynamaya baĢladıktan 10 dakika sonra üstteki çubuk çekilerek
numunenin akmaya baĢlaması sağlanır. Yukarıda belirtilen Ģekilde iĢleme devam edilir. Ġki
paralel analiz sonunda elde edilen değerlerin aritmetik ortalaması alınır.

Hesaplama:
Eo = t / tv
Eo = Kinematik viskozite
t = Yağın akması için geçen süre (sn.)
tv = Suyun akması için geçen süre
Bu Ģekilde hesaplanan dinamik viskozite değeri ilgili tablo kullanılarak kinematik
viskoziteye çevrilir. Sonuç mm² / sn. cinsinden kaydedilir.

31

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Viskozite tayini yapınız.
Kullanılan araç ve gereçler: Viskozimetre, yağ numunesi, mezür
ĠĢlem Basamakları
 Viskozite tayini için cihazı
hazırlayınız.

Öneriler

 ĠĢ önlüğünüzü giyerek çalıĢma masanızı
düzenleyiniz.
 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız.

Viskozitesi belirlenecek yağı viskozite
kabına koyunuz.

 Kullandığınız kabın temiz ve kuru olmasına
dikkat ediniz.

Viskoziteyi cihazdan okuyunuz.

 Hassas ölçüm yapınız.
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Malzemeleri temizleyip yerlerine
kaldırınız.

 Kullandığınız tüm malzemeleri önce çeĢme
suyu sonra saf su ile yıkayınız malzemeler
kuruduktan sonra yerlerine kaldırınız.

 Sonuçları rapor ediniz.
 Amacınızı, iĢlem basamaklarınızı ve
sonucunuzu içeren bir rapor hazırlayınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Sıra
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Değerlendirme Ölçütleri
ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi?
Viskozite tayini için cihazı hazırladınız mı?
Viskozitesi belirlenecek yağı viskozite kabına koydunuz mu?
Viskoziteyi cihazdan okudunuz mu?
ĠĢi biten malzemeleri temizleyip yerine kaldırdınız mı?
Sonuçları rapor ettiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

AkıĢkanların akmaya karĢı gösterdiği dirence ……………. denir.

2.

Aynı koĢullarda viskozitesi …………. olan sıvılar daha …………. akar.

3.

………… arttıkça viskozite düĢer.

4.

SI birim sisteminde viskozite birimi …………….‟dir.

5.

Viskozite ölçmek için kullanılan araçlara ……………. denir.

6.

Viskozite ölçümünde en çok kullanılan araç ………… …………‟dir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında, ASTM standartlarına uygun olarak yoğunluk tayini
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Yağlarda yoğunluk tayini neden gereklidir? AraĢtırınız.



Yoğunluk tayini kauçuk sektörü dıĢında hangi sektörlerde uygulanır?
AraĢtırınız.

5. YOĞUNLUK TAYĠNĠ
5.1. Prensibi
Yoğunluk, birim hacim baĢına düĢen kütledir. SI birim sisteminde yoğunluk (kg/m3)
olarak verilir. Sıvılarda yoğunluk ölçümü için kullanılan dalıcı ve yüzücü aletler
„„aerometre‟‟olarak adlandırılır. Aerometrelerin temel ilkesi, sıvının kaldırma kuvvetinin sıvı
yoğunluğu ile doğru orantılı olmasıdır. Sıvı içine daldırılarak kullanılır.

Resim 5.1: Yoğunluk ölçümü

Yoğunluk ölçümleri için uygulamada yaygın olarak kullanılan araçların baĢında
dansimetreler gelir. Sıvının özgül ağırlığını doğrudan verir. Genellikle kapalı bir cam tüpten
oluĢmuĢlardır. Tüpün alt kısmı, aracın dik durması ve gerekli ağırlığın sağlanması amacıyla
içerisinde saçma veya cıva bulunan bir kürecik Ģeklindedir. Üst kısmı da üzerinde yoğunluk
ve bazılarında da sıcaklık göstergesi bulunan bir cam borudan oluĢmuĢtur. Bir sıvı içinde
dengede duran dansimetrenin sıvı yüzeyine rastlayan bölüm çizgisi karĢısındaki sayı o
sıvının yoğunluğunu verir.
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Resim 5.2: ÇeĢitli dansimetreler

Resim 5.3: Dansimetrenin yakından görünüĢü

5.2. YapılıĢı
Dansimetre dengeye getirilir, 100 cm³lük mezüre yoğunluğuna bakılacak sıvı çözelti
aktarılır. Dansimetrenin denge ağırlığının bir ucu dansimetre, cıvalı kısmı ise mezür içerisine
bırakılır.
Dansimetre sıkalasına uygun (g)‟lar yerleĢtirilerek denge sağlanır. Dansimetreden
denge değeri okunur.
HESAPLAMA:
Örnek :
2-10.0.2 = 2
4-1.0.4 = 0.4
8-10.0.8 = 8
5-0.1.0.5 = 0.05
10.45 ölçümlerin toplamı
( 0.1 . 10 , 45 ) + ( 0.1 . 10.45 . 0.0002 ) + 0012
d = 1.046409 g / cm³
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Dansimetre ile yoğunluk tayini yapınız.
Kullanılan araç ve gereçler: Mezür, dansimetre, numune
ĠĢlem Basamakları
Mezüre yoğunluğu ölçülecek sıvıyı
koyunuz.

Öneriler

 ĠĢ önlüğünüzü giyerek çalıĢma masanızı
düzenleyiniz.
 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız.
 Mezürü temizleyip kurulayınız.

 Uygun dansimetreyi seçiniz.

 Örneğe uygun dansimetreyi seçiniz.

Dansimetreyi sıvının içine bırakınız.

 Dansimetreyi sıvının içine yavaĢça
bırakınız.

 Dansimetreden sıvının yoğunluğunu
okuyunuz.

 Okumayı dansimetrenin dikey salınımı
durduktan sonra yapınız.
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 Okuduğunuz değeri kaydediniz.

 Malzemeleri temizleyip yerlerine
kaldırınız.

 Kullandığınız tüm malzemeleri önce çeĢme
suyu sonra saf su ile yıkayınız malzemeler
kuruduktan sonra yerlerine kaldırınız.

 Sonuçları rapor ediniz.

 Amacınızı, iĢlem basamaklarınızı ve
sonucunuzu içeren bir rapor hazırlayınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Sıra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Değerlendirme Ölçütleri
ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi?
Mezüre yoğunluğu ölçülecek sıvıyı koydunuz mu?
Uygun dansimetreyi seçtiniz mi?
Dansimetreyi sıvının içine bıraktınız mı?
Dansimetreden sıvının yoğunluğunu okudunuz mu?
ĠĢi biten malzemeleri temizleyip yerine kaldırdınız mı?
Sonuçları rapor ettiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Yoğunluk birimi ………..‟tür.

2.

Yoğunluk ölçümü için kullanılan araçlara genel olarak ……………. denir.

3.

Aerometrelerin temel ilkesi sıvının …………… ……………. sıvının yoğunluğu ile
doğru orantılı olmasıdır.

4.

Dansimetrenin alt kısmında ……… veya ………. doludur.

5.

Yoğunluk ………….‟nin, …………. bölünmesi ile bulunur.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME
.

MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Yağlar ne zaman karıĢıma katılır?
A) Karbon karalarından önce
B) Karbon karalarından sonra
C) Kauçuklar ile birlikte
D) Tüm maddelerden sonra

2.

Yağlar karıĢımın iĢlenmesini nasıl kolaylaĢtırır?
A) Sıcaklığını artırarak
B) Kauçuk ile tepkimeye girerek
C) KarıĢımın akıĢkanlığını artırarak
D) Maliyeti düĢürerek

3.

AĢağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Yağlar karıĢımın yapıĢkanlığını artırır.
II. Yağlar karıĢımın maliyetini düĢürür.
III. Yağlar homojen karıĢım oluĢmasını sağlar.
A) I-II-III
B) I-II
C) II-III
D) I-III

4.

AĢağıdakilerden hangisi mineral yağlardandır?
A) Hayvansal yağlar
B) Bitkisel yağlar
C) Tabii yağlar
D) Naftenik yağlar

5.

Tabii kauçuğun iĢlenmesini kolaylaĢtırmak amacı ile yapılan ezme iĢlemine ne denir?
A) Mastikasyon
B) Peptizasyon
C) Nötralizasyon
D) Oksidasyon

6.

AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A) Element ve bileĢikler aynı cins taneciklerden oluĢmuĢlardır.
B) KarıĢım homojen ya da heterojendir.
C) AlaĢımlar heterojen karıĢımlardır.
D) Emülsiyonlar heterojen sıvı-sıvı karıĢımlardır.

7.

AĢağıdaki moleküllerden hangisi parafinik yapılıdır?
O
N
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A)

CH2

CH2

CH3
B)

CH2

CH2

CH3

O
O
C)

D)

8.

Yağların kullanımı ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Uçucu yağlar zamanla sertliğe sebep olur.
II. Yağlar kükürdü çözünür hâle getirir.
III. Fazla yağ kullanımı yüzey kusmalarına sebep olur.
A) I-III
B) II-III
C) I-II
D) I-II-III

9.

80 ml yağ örneğinde % 10 su olduğu bulunmuĢtur. Buna göre bu örnekteki su kaç
ml‟dir?
A) 8 ml
B) 0,8 ml
C) 4 ml
D) 0,4 ml
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10.

AĢağıdaki tablodaki maddelerin yangın risklerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Madde

Alev alma noktası (°C)

1

Toluen

6

2

Gaz yağı

- 43

3

Aseton

- 18

A) 2, 1, 3
B) 2, 3, 1
C) 1, 2, 3
D) 3, 2, 1
11.

Naftenik yağların anilin noktası hangi sıcaklıklar arasında olmalıdır?
A) 35–70
B) 95–130
C) 150–170
D) 70–95

12.

AkıĢkanların akmaya karĢı gösterdiği dirence ne denir?
A) Viskozite
B) Yoğunluk
C) Anilin noktası
D) Alev alma noktası

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C
B
A
D
A
A
B
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.

Alev alma
noktası
BuharlaĢtığında
Yangın
Hava akımı
B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.

B
C
A
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.

Viskozite

2.
3.

DüĢük, hızlı
Sıcaklık

4.

Pascal.saniye

5.
6.

Viskozimetre
Oswald
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.

kg/m³
Aerometre
Kaldırma
kuvvetinin
Saçma,
cıva
Kütle,
hacme

5.

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

B
C
A
D
A
B
D
A
B
D
A
A
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