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PLASTĐK MALZEMELER 

TEMEL KAVRAMLAR 

 PLASTĐK NEDĐR? 

“C” nun metal olmayan elementler ( H, O, Cl, N ) le  meydana getirdiği büyük 
moleküllü organik bileşiklerdir. 

                       

                                           

PLASTĐĞĐN DĐĞER ADI=POLYMER NEDĐR? 

(Poly)  = Çok   (Mer) = Birim  eleman- demektir.Birleştirilince birçok birim elemandan 
oluşan büyük bir MAKRO  MOLEKÜL  demektir. 

“Polymer” olabilmesi  için en az (5) ten fazla (mer)’ in biraraya gelmesi gerekir.Bu 
bazen  yüzlerce, bazen de binlerce (mer) bir araya gelip bir tek zincir şeklinde bulunabilir. 

                                                

                       n tane –mer-                                                    polymer 

                                                         

 

 

         Yumak şeklinde binlerce zincir                Yüzlerce “mer”den tek bir zincir 

Polymer zincirlerinden yumak şeklinde binlerce vardır 
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                Polymer zincirleri, lineer, dallı, çapraz bağlı ve network şeklinde oluşurlar. 

 

BĐR SÜRÜ “MER” ÇE ŞĐDĐ VARDIR 

 

 

  “MER” ÇE ŞĐTLER Đ “ 
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MOLEKÜL Z ĐNCĐRLERĐ ARASINDAK Đ BAĞLAR 

Kovalent bağ  : Lineer moleküllerde ana elemanlar arasındaki kimyasal bağ’dır.En 
güçlü bağ’dır.  

   

Van derWaals bağ  : Lineer moleküllerde zincirlerin birbirine uzaklık yakınlıkları 
arasındaki bağ’dır.En zayıf bağ’dır.Elektrostatik çekme kuvvetleridir.Yani molekülün (+) 
kutbu ile  (- ) kutbunun çekim kuvvetleridir.Isıya karşı duyarlı kuvvettir. 

          

KOVALENT BAĞ’IN Z ĐNCĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐSĐ  NASILDIR ? 
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 Organik polymer nedir? :  

Ana zincirde bir atomun bulunabilmesi için en az iki değerlikli olması şarttır.Đkinci 
şart, ana zincir üzerinde  bulunan atomlar arası bağ enerjisi yeterli olmalıdır.Örneğin C-C bağ 
enerjisi 80 kcal/mol’dür.Genellikle organik polymer’de ana zincir C atomlarından oluşur.“C” 
Atomları iki veya üç bağla birbirine bağlıdırlar.Bu haldeki bağlara DOYMAMIŞ BAĞ adı 
verilir.Doymamış moleküller reaksiyona girmeye hazırdırlar. 

               

 

 Đnorganik polymer nedir?  

Ana zincirde C yerine (Si) ,(Ge), (B), (P) gibi elementler bulunur.Bunların bağ enerjileri 
organik polymer’lerdekinden daha yüksektir.Örneğin (B-O)bağ enerjisi 119,3 
kcal/mol’dür.Bu nedenle bu polymer’lerin daha yüksek ısıl ve mekanik dayanıklığa 
sahiptirler. 
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BOYUT  -  ŞEKĐL  -  YAPI  DĐYAGRAMI  
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YAPILARINA  GÖRE  POLYMERLER 

‘Polymerler’  yapılarına göre  ;  HOMOPOLYMER  ve  COPOLYMER şeklinde 
incelenir. 

 

         COPOLĐMER NEDĐR? 

 

COPOLĐMER  ÇEŞĐTLER Đ NELERDĐR ?        
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COPOLĐMER  ÇEŞĐTLER Đ VE MOLEKÜL Z ĐNCĐR ŞEKĐLLER Đ 

  

 MOLEKÜL A ĞIRLI ĞI NEDĐR ? 
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ĐSOMER NEDĐR ? 

Aynı atomları içeren fakat farklı dizilişte olan atomlardan oluşan moleküllere “ isomer” adı 
verilir. BUTANE   VE  ĐSOBUTANE buna örnektir. 
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POLYMER   MOLEKÜLÜ  

POLYMER  MOLEKÜLÜ   

 

•     Polymer molekülleri çok büyük makromoleküllerdir.  

•     Makromollekülün çatısı, “C” atomlarından oluşur. 

•     Tesbih taneleri gibi dizilmişlerdir. 

•      Uzun ve flexible bir davranış sergilerler.       

•    “C”’nun yan bağlarına çoğunlukla “H” atomları ve “R” harfi ile belirtilen başka 
“MER” ler bağlanır.  

•      Çift bağın hem zincirde hemde yan bağlarda olması mümkündür.  

•      Tek “MER” in adı MONOMER  dir. 

 

POLYMER MOLEKÜLÜ NÜN K ĐMYASAL OLU ŞUMU (I) 

•    Etilen (C2H4) oda sıcaklığında ve atmosfer basıncında bir GAZ’dır. 

•    Bu gazın “MER”leri ısı ve basınç altında bir başlatı cı (initiator) ve bir 
çözücü(catalytic) ile reaksiyona soku larak katı hale gelmiş bir POLYET ĐLEN’  e 
dönüştürülebilinir. 

•    (.) işareti henüz çift kullanılmayan elektron (aktif   elektron ) anlamındadır. 

POLYMER  MOLEKÜLÜNÜN  KĐMYASAL OLU ŞUMU (II)  
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POLĐMERĐZASYON 

              

 

 

 

POLYMER MOLEKÜLÜ NÜN K ĐMYASAL OLU ŞUMU(III) 

 

                 POLĐMERĐZASYON 

        

Polyetilen’de (H) atomları (F)  flour atomları 
ile yerdeğiştirmiş se, polymerizasyon sonucu 
PTFE – Teflon meydana gelir. 

 

 

Polyetilen’de (H) atomlarından birisi (Cl) ile 
yerdeğiştirirse  po limerizasyon sonucu PVC  
oluşur. 

 

 

Polyetilen’de (H) atomla rından birisi (CH3) 
ile  yer değiştirirse ; polimerizasyon sonucu 
PP yani polypropilen oluşur. 
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POLYMER ĐZASYON 

Polymerizasyon   ; 

Plastikler,polimerizasyon reaksiyonları ile elde edilmektedirler.Bir çok molekülü 
kimyasal yoldan bir araya bağlama yöntemidir.Bu kimyasal reaksiyonlar iki grupta incelenir. 

 

 

 

1)-  POLYADESYON  : Bu olayda “monomer” ler belli bir zamanda ısı basınç altında 
birleşerek büyüyen zincire teker,teker ilave edilirler. 
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2)-   POLYKONDENZASYON  : Bu proses yüksek sıcaklıklarda oluşur. 

           *    Đki farklı monomer kullanılır 

          *     Genellikle küçük bir molekül oluşur sonra da ayrılır. 

          *     Reaksiyon sonunda küçük miktarlarda yan ürün olan (Su,HCl v.s ) meydana 
gelir. 

          *      Ekseriya üç fonksiyonlu moleküller-( ki bunlar çapraz bağlı ve network 
polimerlerdir) oluşur. 

 

 

                      + H2O          

 

 

 

POLYMER MOLEKÜLÜ NÜN K ĐMYASAL OLU ŞUMU(III)  

•     Tüm “MER”ler aynı ise molekül adı HOMOPOLYMER  

•     Birden fazla tipte “MER” varsa molekül adı COPOLYMER  

•    “MER” ler diğer”MER”lerle bağlanırken 2 aktif bağla bağlı ise BĐFONKSĐYONEL  
yapı, 

•     “MER” ler diğer”MER”lerle bağlanırken 3 aktif bağla bağlı ise 
TRĐFONKSĐYONEL  yapı oluşur.Tri fonksiyonel yapıların molekülleri NETWORK  
şeklinde oluşmuşlardır. 
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POLYMER MOLEKÜLÜNÜN A ĞIRLI ĞI 

POLYMER MOLEKÜLÜ NÜN A ĞIRLI ĞI (I)  

• Kimyasal reaksiyon sonucu oluşan polymer molekül ağır lığı (zincir uzunluğu) ; 
polimerizasyonun başlangıç,yayılma ve bitiş aşamalarındaki relatif hızlarla kontrol 
edilir. 

•  Polymerizasyon esnasında makromolekül Ağırlığı,”SAYICA – ORTALAMA 
MOLEKÜL AĞIRLIĞI” veya “AĞIRLIKÇA ORTALAMA MOLEKÜL A ĞIRLIĞI”  
şeklinde  ifade  edilerek son bulur. 

•    Ortalama molekül ağırlığı  ; 

              Ya        SAYI             olarak ifade edilir 

               Yada   AĞIRLIK     olarak ifade edilir. 

Polimer özellikler sadece ortalama mol. ağırlığına bağlı olmayıp, polimeri oluşturan 
zincirlertin molekül ağırlıklarının dağılımına da  (yani istatistiksel dağılıma) bağlıdır.Dar 
dağılımlar malzeme özelliklerini iyileştirir.A şağıdaki şekil molekül ağırlığı dağılımının 
SAYICA  ve AĞIRLIKÇA  fraksiyonunu göstermektedir. Mn  ve Mw. 

 

        POLĐMERĐZASYON DERECESĐ 

“Ortalama zincir  boyutu”nu açıklamanın alternatif yolu “POLĐMERĐZASYON 
DERECESĐ” ifadesini kullanmaktır.Bir zincirdeki “MER ” sayısını ifade eder. 

 

 

 

 



PLASTĐK MALZEMELER                                                                                  
Prof.Dr.Đrfan AY 

14 

 

POLYMER MOLEKÜLÜ NÜN A ĞIRLI ĞI (II)  

Polimerlerin erime – yumuşama sıcaklıkları molekül ağırlıkları ( ~  100.000 gr/mol’ e 
kadar) ile artar. 

Oda sıcaklığında kısa uzunluktaki zincir polimerleri ( mol ağırlıkları ~ 100 gr/mol 
olan) sıvı veya gaz şeklindedir.Orta uzunluktaki polimerler (~ 1000 gr / mol olan) balmumu 
kıva mındadırlar.Katı haldeki polimerlerin molekül ağırlıkları  104 -107  gr / mol kadardır. 
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POLYMER  MOLEKÜLÜNÜN  ŞEKL Đ 

POLYMER MOLEKÜLÜ NÜN ŞEKLĐ (I) 

 

Tek bağla bağlanmış “ C “ atomlarının açısı  109 0  dir. “C” atomları molekül de “ZĐGZAG ” 
bir yol izlerler. 

Üstelik bağlar arasındaki 1090 lik açı korunurken polimer zincirleri tek  C – C bağı etrafında 
dönebilirler. (Çift ve üçlü bağ çok rijit olur.) 

Rastgele kıvrım ve bükümler sonuçta tıpkı sandwiç’teki “ SPAGETTĐ” görünüşünde bir yapı 
doğurur. 

 

POLYMER MOLEKÜLÜ NÜN ŞEKLĐ (II)  
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POLYMER MOLEKÜLÜ NÜN ŞEKL Đ (II)  

Molekül zincirleri eğilebilir,bükülebilir, kıvrılabilir. 

Komşu zincirler birbirine dolanabilir ve karmakarışık olabilirler. 

Kauçuk –lastik gibi plastiklerin elastik olarak uzamaları bu birbirine sarılı zincirlerin 
sökülmesinden başka bir şey değildir. 

Plastiklerin “mekanik / termal (ısıl)”   özellikleri zincir parçalarının dönme kabiliyetlerine 
bağlıdır. 
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POLYMER  MOLEKÜLÜNÜN  YAPISI  

         Polimer malzemenin fiziksel özellikleri yalnızca molekül ağırlığına ve şekline bağlı 
değildir.Ama aynı zamanda  molekül yapısına da bağlıdır. 

1. LĐNEER YAPIDAK Đ POLĐMERLER 

Zincirleri oluşturan atomlar kendi aralarında kovalent bağla bağlı,fakat zincirler 
arasında Van der Waals bağları vardır. Örnek  ; PE , Naylon   gibi 

 

2. DALLI YAPIDAK Đ POLĐMERLER 

     LĐneer yapıdaki polimere göre zincir dolgusundaki verimlilik veya yapıdaki zincir 
yoğunluğu azalmıştır. 

 

 

3. ÇAPRAZ BAĞLI YAPIDAK Đ POLĐMERLER 

       Bu yapıda zincirler de kovalent bağla birbirlerine bağlanmışlardır.Ek atomlar veya 
moleküllerle zincirler arasında sık sık bağlanma olur.Kauçuk ve lastik  bu yapıdadır. 
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4. NETWORK YAPIDAK Đ POLĐMERLER 

Bu 3D (Üç boyutlu) net-work yapılar, üç fonksiyonlu “MER” lerden oluşmuşlardır. 

 

 

ĐSOMERĐZM  

          Aynı kompozisyona sahip (H-C) bileşikleri farklı atomsal dizilişler şeklinde 
bulunabilirler.Fiziksel özellikler , bu izomer yapıya göre farklılık gösterebilirler. [ Örneğin 
normal butane’nin kaynama sıcaklığı (- 0,50 C)  iken, isobutane’nin (- 12,30 C ) dir.] 
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   Đki tip isomerism vardır. 

 “STEREOĐSOMERĐZM”   ve  “GEOMETRĐC ĐSOMERĐZM” 

     Stereoisomerizm:  Atomlar birbirine aynı sırada bağlı fakat farklı uzaysal düzende 

olabilirler. 

1.ĐSOTACTĐC DOKU   : Tüm yan gruplar ® zincirin aynı tarafında bulunurlar. 

 

2.SYNDĐOTACT ĐC DOKU   : Tüm yan gruplar ® zincirinin sırayla bir üst tarafında bir 

alt tarafında birbirini izleyen bir sıra dahilinde bulunurlar. 

, 

3.ATACT ĐC DOKU   : Tüm yan gruplar ® zincir boyunca rastgele üstte veya altta 

dizilebilirler. 
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Geometrik Đsomerizm 

Tanım  : Bir zincirde çift BAĞ ile bağlı 2 “C” atomu düşüne lim.”H” atomu veya “R” 
yan grup , bu iki atoma bağlı, fakat aynı tarafta olsunlar.  

Aynı tarafta ise adı   : CĐS-POLYĐSOPREN 

Zıt tarafta ise adı       : TRANS-POLYĐSOPREN olur 

 

                       

                      

 

           COPOLYMERLER  (Farklı –MER-lerden oluşan yapı) 

En az iki farklı tipte “MER” e sahip olan Copolymer’le rin dizilme şekilleri farklı 
farklı olabilir. 
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POLYMER ĐN  KRĐSTALĐNLĐĞĐ 

POLYMER ĐN  KRĐSTALĐNLĐĞĐ 

Polymer kristallerindeki atom düzeni, metallerdekinden  daha komplex’tir. 

 

 

 

 

Polymer molekülleri sıkça “KISMI  KRĐSTALĐN”-Yarı kristalin- yapıdadırlar.Bu 
kristalin bölgeler amorf olan malzeme içersinde dağılmış vaziyettedir. 
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Kristalinlik derecesi  nedir ? : 

1)-   Katılaşma esnasındaki “SOĞUTMA  HIZI ” ile tarif edilir ki  ;Soğutma hızı , 
zincirlerin hareketi ve kristal yapı içersinde onların sıraya dizilmeleri için ZAMAN çok 
gereklidir. 

2)-   “MER” KOMPLEXL ĐĞĐ   :  ile tarif edilir ki  ; Kristalinlik nisbeten kolayca 
kristalize olan  PE gibi basit polymerler, komplex yapılarda daha az’dır. 

3)-   “Zincir  durumu ” ,ile tarif edilir ki,   :  “Lineer” yapıdaki polymerler nisbeten 
kolay kristalize olurlar. “Dallı” yapıdaki polymerler, kristalinliğe mani olurlar. “Çapraz 
bağlı” polymerler hem kristalin hem de amorf yapıda olurlar, “network” yapıdaki polymerler 
hemen hemen tamamı amorf’turlar.  

4)-   Đsomerizm  ile tarif edilir ki ; :   Đsotactic , syndiotactic polymerler nisbeten kolay 
kristalize olurlar- geometrik düzenlilik, zincirlerin uyumuna müsaade eder, atactic polymerler 
kristalize olmayı zorlaştırırlar. 

5)-   “Copolmerism” ile tarif edilir ki ;                                                          

Şayet  ; “MER ” dizili şleri daha düzenli olursa, kristalinlik daha da kolaylaşır. “Sıra 
sıra birbiri  ardınca” dizilmi ş olan polymer yapıda ve “blok” tipi polymer yapılarda 
kristalinlik , “rastgele ve yıldız” tipi polymerlerdekilerle kıyaslandığında daha kolay olabilir.    

       

KRĐSTALĐNLĐĞĐN ÇOK OLMASI  ;  Yüksek yoğunluk, daha fazla 
mukavemet,çözünme ve erimeye karşı daha yüksek direnç ve ısıtma ile daha fazla yumuşama 
ifade eder.   

Kristalin yapıdaki polymer’lerin yoğunluğu, amorf yapıdaki polymerlerin 
yoğunluğundan daha fazladır.Bu nedenle “KRĐSTALĐNLĐK  DERECESĐ” yoğunluk 
ölçümünden elde edilebilinir. Şöyle ki; 

% Kristalinlik  =    ρc (ρs - ρa) / ρs (ρc- ρa)  burada ; 

       ρc   :  Tam kristalin yapıdaki polymerin yoğunluğu 

       ρa   :   Tam amorf yapıdaki polymerin yoğunluğu 

       ρs    :   Analiz ettiğimiz kısmi krstalli polymerin yoğunluğu 
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POLYMER  KRĐSTALLER Đ 

          Eriyik halden büyümüş ince kristalin hücrelerinde zincirler resimde görüldüğü gibi ileri 
– geri kıvrılır bükülürler.Buna “zinciri  kıvrılmı ş model” adı verilir.  

            

   Ortalama zincir uzunluğu “kristalinlik ” kalınlığından çok daha büyüktür. 

 

POLYMER KR ĐSTALLER Đ 

 

 

 

  Lamelli kristalin kümeleri~ 10  nm 
kalınlığında amorf malzeme ile 
ayrılmıştır.Kümeler küre şeklindedir. 
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POLYMERLER ĐN MEKAN ĐK DAVRANI ŞLARI 

PLASTĐKLER ĐN MEKAN ĐK DAVRANI ŞLARI 

 *  “Mekanik davranı ş”  terimi , plastik malzemeye yük 
uygulandığında bünyede meydana gelen GERĐLME  ve ŞEKĐL 
DEĞĐŞTĐRME ” lerin  incelenmesini ifade eder. 

   *  Plastiklerin mekanik davranışları incelenirken şu 
hususların göz önüne alınması gereklidir :  

1)-  Yapı bakımından plastikler AMORF  ve 
KISM ĐKRĐSTALĐN halde bulunurlar.Amorf yapıda olanlar Tg  : 

camsı-geçiş sıcaklığına bağlı olarak ;      

                   T < Tg   ise camsı – katı 

                    T> Tg  ise  Lastik veya sıvı halde olurlar.                                       

  2)- Plastiklerde şekil değiştirmeler (ε) gerilmelerin(σ)  

yanı sıra sıcaklık(T) ve şekil değiştirme hızı (ε *  )’na da 
bağlıdırlar.  

 

3)-   Plastikler yük altında “visko-elastik” davranış 
sergilerler.Sürünme ve gerilim  gevşemesi görülür.Bu olaylar ise 
;molekül ağırlığı,zincir uzunluğu, zincirlerin lineer,dallı,çapraz 
bağlantılı,network ağlı oluşuna  veya  zincirlerin streo düzeni olan 
(izotaktik,synidiotaktik ve ataktik) oluşuna bağlıdır. 

Bu yapılara bağlı olarak ;  

        a)- Büyük “yan grup ®”  varsa (Tg) yüksektir. 

        b)- Düzenli zincir yapısında olan Lineer, izotaktik , 
syndiotaktik  plastikler kolay kristalin olurlar. 

        c)- Molekül ağırlığı düşük plastikler daha kolay kristalin 
olurlar. 

        d)- Molekül zincirlerin “dönme hareketi” onların rijit veya 
esnek olmalarını sağlar.Amorf’  larda Tg nin altında bu hareket 
durur.Rijit yapıdadır.Üstünde dönme hareketi olduğundan esnektir.Kristalin  yapılarda dönme 
hareketi yoktur,rijittirler.Ergime noktasına yakın zincir dönmesi görülür.  
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AMORF YAPIDAK Đ PLASTĐKLER ĐN MEKAN ĐK DAVRANI ŞLARI 

PLASTĐKLERDE  AMORF YAPI NE DEMEKT ĐR? 

 AMORF yapı , eriyik halden katı hale geçerken molekül zincirlerden 
DALLANMI Ş,ÇAPRAZ  BAĞLI  ve ATAKT ĐK  yapıya sahip olan zincirler birbirine çok 
yaklaşamazlar ve AMORF bir yapı oluştururlar. (Aşağıdaki şekle bakınız.)  

 

                                   

 

 

 

  

*  Amorf yapıdaki plastikler zorlandıklarında çekme yönüne doğru yönlenme 
gösterirler. 

* Molekül zincirleri arasındaki bağlar yönünden incelendiğinde, zincirlerin uzunluğu 
boyunca kovalent bağ’lar güçlü, fakat zincirler arası Van der Waals kuvvetleri zayıfsa “amorf 
yapı” oluşur.Zincirler arası hidrojen bağları ile bağlılık varsa “kısmi kristalin yapı”  oluşur. 

   *  Amorf  yapı daha yumuşak ve tok bir yapıdır.Ergime sıcaklığı çekme mukavemeti 
ve yoğunluğu daha düşüktür.Kalıp içinde kristalin yapılar kadar kolay akmazlar. Teknolojik 
olarak işlenmeleri daha kolaydır. 

 

 

 

 



PLASTĐK MALZEMELER                                                                                  
Prof.Dr.Đrfan AY 

26 

 

GERĐLME  - UZAMA  

Amorf Polymer’lerin gerilme-uzama davranışları, metallerinkine benzerdir.Aşağıda 
üç farklı polymer’in davranışı görülmektedir. 

 

A  : Gevrek plastik 

 B  : Normal plastik 

 C  : Elastomer-lastik 

 

 

 

 

Normal bir plastiğin GERĐLME – UZAMA  eğrisinde ; 

“ E “ : Elastisite modülü  - Tıpkı metallerdeki gibi hesaplanır.   

 (σ = E * ε ) 

Süneklilik (% ε) = (∆L / L0 ). 100 – Tıpkı metallerdeki gibidir. 

Akma mukavemeti σak = (Fak/A0)  Metallerden farklıdır.Elastik bölgeden hemen 
sonraki max.nokta akma mukavemetini belirtir.  

   Çekme mukavemeti ,                 

  σçek = Fkop / A0  

Metallerden farklıdır.Etkiyen  yük,akma yükünden düşükte olabilir,yüksekte olabilir. 
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MEKAN ĐK DAVRANI ŞLARIN KIYASI  

POLYMER  

E ≈ 10 MPa - 4GPa 

σ çek = 10 - 100 MPa  

% ε = % 1000 

Tg   ↓↓↓↓  ken  Gevrek 

Tg  ↑↑↑↑ ken Lastik gibi 

ε.   ↓↓↓↓ iken lastik gibi 

METAL  

E ≈ 50 - 400 GPa  

σ çek = 100 MPa - 4 GPa  

% ε = % 100 < küçük 

 

SICAKLIK  ETK ĐSĐ 

SICAKLIK ARTARSA ; 

 1)- (E)   ↓  azalır              2)- σÇek     ↓  azalır      3)-    % ε      ↑ artar 
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KISM ĐKRĐSTALĐN YAPIDAK Đ PLASTĐKLER ĐN MEKAN ĐK  DAVRANI ŞLARI  

YARI-KR ĐSTALĐN POLYMER’  NE DEMEKTĐR? (I) 

KISM Đ KRĐSTALĐN yapı  ; 

Plastik eriyik halden katı hale geçerken molekül zincirlerden 
LĐNEER,ĐZOTAKT ĐK  ve SYNDĐOTAKT ĐK  yapıya sahip olan zincirler birbirine daha çok 
yaklaşırlar. Ve “kısmi kristalin ” düzen oluştururlar. (Aşağıdaki şekle bakınız. )  

Molekül zincirleri arasındaki bağlar yönünden incelendiğinde, zincirlerin uzunluğu 
boyunca kovalent bağ’lar güçlü, fakat zincirler arası Van der Waals kuvvetleri zayıfsa “amorf 
yapı” oluşur.Zincirler arası hidrojen bağları ile bağlılık varsa “kısmi kristalin  yapı” oluşur. 

 

Kristalin yapı daha rijit’tir .Daha yüksek ve keskin ergime sıcaklığına 
sahiptir.Çekme, sürünme ve ısı mukavemeti yüksektir.Yüksek ergime viskozitesinden dolayı 
üretim teknolojisi daha zordur. 

 

Aşağıdaki resimde kristalin bölgeler , amorf bölgelerden ayrılmış durumdadır. 
Elastik  deformasyonun esası,uygulanan gerilme yönünde zincir moleküllerin uzaması 
şeklindedir.Bu yapıda (E) ; elastik ve kristalin bölgelerin elastik özellikleri ve bu bölgelerin 
mikroyapısı ile tanımlanır. 
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KISM Đ-KRĐSTALĐN POLĐMERLER ĐN DEFORMASYONU (II) 

Böyle kısmi kristalli bir yapı zorlanırsa ; 

1.   ci şekilde  görüldüğü gibi amorf bağ zincirleri uzar 

2.   ci şekilde  görüldüğü gibi çekme eksenine doğru, yani “lamelli kristalin ”lerine 
doğru bir yöneliş    olur. 

3.   cü şekilde görüldüğü gibi kristalin blok segmentleri ayrılır. 

4.   cü şekilde görüldüğü gibi çekme ekseni boyunca hem kristalin ve hem de amorf 
bölgeleri zorlanır. 
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YARI-KR ĐSTALĐN POLYMERLER ĐN PLASTĐK DEFORMASYONU (III) 

Kısmi kristalli plastiklerin çekme eğrisinin sadece elastik bölgesi sünek metalinkine 
benzer.Uygulanan gerilme artınca plastik malzemenin yapısında yapı değişikli ği “ Yeniden 
kristalleşme” olur. 

 

 

 

σ = σ krt   olduğunda “boğum” başlar.Zincirler sıraya dizilirken mukavemet 
kazanırlar.Boğum bölgesinde lokal mukavemet artar.Boğum , aynı zamanda numune boyunca 
yayılır ve uzar. Sünek metallerden farklı olarak, bu olayda “deformasyon” ilk boğum 
bölgesinde sınırlı olarak kalıyor. Yük altında şekil değiştirme % 1000 ‘e varabilir.  
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MEKAN ĐK ÖZELL ĐKLER Đ   ETKĐLĐYEN FAKTÖRLER  (I) 

1)- Sıcaklık ve strain( deformasyon) hızı  etkili olur  : 

  **  Şayet  sıcaklık ( T0
 ) artarsa  ; (E)   ↓  azalır                2)- σÇek     ↓  azalır      

 3)-      % ε      ↑ artar      

  **  Şayet def. Hızı  ( ε’ )  artarsa    ;     σÇek ↑ artar , % ε ↓  azalır  

2)- Zincir karı şıklığı, güçlü moleküllerarası bağlanma   ; Van der waals, ve çapraz 
bağlanmalar “mukavemet”i artırır. 

3)- Çekme  ;  Metallerde pekleşmenin benzeri,polymer’lerde”Boğum uzaması” na 
karşılık gelmektedir.Fiber ve film’lerin üretiminde kullanılır.Molekül zincirleri hayli yüksek 
oranda yönelmiş durumdadır.- Yani çekilen malzemenin özellikleri anisotropik’tir.Yöne 
bağlıdır.-Aynı hizadaki zincirlerin yönüne dik olan taraftaki mukavemet azalır.  

4)- Isıl işlem  ;Isıl işlem sonucu “kristalinlik boyutunda” ve “dizilme’lerde 
değişmeler olur. Bu da; 

Çekilmemiş malzemede  : Tavlama sıcaklığı artarsa , “E” de artma olur.     σak ve 
σçek  de artma olur.  % ε da azalma olur. Halbuki bu değişmeler metallerde tam zıttı’dır. 

Çekilmiş malzemede   : Tavlama sıcaklığı artarsa , rekristalizasyon ve zincir 
yönlenmesi kaybı sebebiyle tam zıt değişmeler söz konusudur. 

5)- Molekül  ağırlı ğı’nın  etkisi  : Molekül ağırlığı fazla ise polymer’in çekme 
mukavemeti σçek  artar. 

6)- “Kristalin’lik  derecesi” artarsa, daha güçlü ikincil bağlanma,daha güçlü polymer 
fakat gevrek bir polymer malzeme yorumları yapılır. 

Kristalinlik ve molekül a ğırlı ğı ili şkisi 

 



PLASTĐK MALZEMELER                                                                                  
Prof.Dr.Đrfan AY 

32 

 

“KR ĐSTALĐNLĐK”   “CAMSI-DÖNÜ ŞÜM”  “ER ĐME” 

“KR ĐSTALĐNLĐK”, - (I) 

  Kristalle şme : Plastiklerin molekül zincirlerinin birbirlerine göre tertiplenmeleri ya 
“amorf” yada “kristalin” şeklindedir.Polymerlerde kristalinlik önce çekirdekleşme olarak 
doğar,büyür sonra sıra sıra paralel zincir haline gelir.Kristalleşme hızı,tıpkı metallerdeki –S- 
eğrilerinde olduğu gibi, polymerlerdeki   -S-eğrilerinden de bulunabilir (bak aşağıdaki şekil).  
Çekirdekleşme yüksek sıcaklıklarda daha yavaş oluşur. 

 

“CAMSI-DÖNÜ ŞÜM SICAKLI ĞI NE DEMEKT ĐR ?”, (II)  

“CAMSI  DÖNÜŞÜM  SICAKLI ĞI”    : Plastikler ısıtıldıkları zaman, sıcaklığın 
artması ile molekül zincirlerinin dönme hareketi hızlanır,bağ kuvvetleri zayıflar.Tersine 
soğumaya başladığında dönme hareketi 
yavaşlar, belli sıcaklıkta durur. Sadece 
atomların kendi etrafındaki  “TĐTREŞĐM  
HAREKET Đ” kalır Bu sıcaklığa “CAMSI  
DÖNÜŞÜM  SICAKLI ĞI ”  (Tg) denir.  

“Camsı dönüşüm sıcaklığı - Tg”,  ergime 
sıcaklığının 0,5 ila 0,8 katı arasında değişir. 
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Ve  (Tg ) ile ifade edilir.Polymer bu 
camsı dönüşüm noktasının hemen altında rijit- 
katı hale dönüşür.Bu noktanın üzerinde ise, 
henüz bozuk sıvı molekül yapısını muhafaza 
etmektedir. 

Bilindiği gibi plastiğin ergimesi halinde 
ÖZGÜL  HACĐM,ÖZGÜL ISI ve ISIL 
GENLEŞME  gibi özellikleri aniden değişir. 

Yandaki eğride ; (A)  : Tam amorf bir 
yapı, Tg’nin altında rijit, Tg ile Tm arası 
yumuşak Tm üzeri sıvı. 

(B) : Kısmi kristalli yapı, 

(C) : Tam kristalin yapı. 

 

 

 

“ER ĐME” - (III) 

Plastiğin Erime sıcaklığı ( Tm) , ısıtma hızı ile, malzemenin geçmişindeki durumu ile 
özellikle de kristalleşme sıcaklığına bağlı olarak artar. 

     Erime  ; Zincirin kendi içindeki kovalent bağ’ın kırılması anlamına gelir.Bu yüzden 
camsı  (Tg ) ve erime sıcaklıkları (Tm)  : 

*   Katı (tek veya çift bağlı) – rijit zincirler , daha yüksek ergime sıcaklığına sahiptirler. 
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*   Moleküldeki (BOYUT/AĞIRLIK ) oranı ve molekül ağırlığının artışı, erime 
sıcaklığını artırır. 

  *   Molekül boyutu,yan grupların şekli,yan dallar,çapraz bağlanma, kusurlar,  camsı(Tg) 
ve ergime (Tm) sıcaklıklarını değiştirirler. 

      Esas olarak aynı molekül özellikleri hem “erime” hem de “camsı dönüşüm 
sıcaklık”larını artırır ve de düşürür. 

                                           

 

“ER ĐME” - (IV) 

 

Molekül ağırlığına  bağlı polymer özelliklerinin “camsı dönüşüm” ve “ergime 
sıcaklık”ları ile ili şkisi. 
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TERMOPLAST ĐK VE TERMOSET PLAST ĐKLER 

TERMOPLAST ĐK POLYMERLER (I) 

TERMOPLAST ĐKLER  : Isıtıldıkları zaman yumuşar ve akar,soğutulunca 
sertleşirler,katılaşırlar.Bu olay termoplastikler için tekrar edilebilir bir özelliktir.Bu 
şekillendirme esnasında hiçbir kimyasal değişime uğramazlar.Genel de polimerizasyon 
adı verilen kimyasal işlemle elde edilirler.Yüksek sıcaklıklarda zincirler arası bağlar 
zayıflar.Pek çok termoplastik yapıdaki polymer’ler lineer polymer şeklindedir.Ve bir 
miktar da  dallı yapıdadırlar.En önemlileri ,  

                      

 

 

ABS ve  SAN   : 

Đki polimer kimyasal reaksiyon ile birleştirilerek yepyeni bir kimyasal yapı - polimer 
elde edilir. 
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ABS ve  SAN   : ABS sert, rijit ve tok bir malzemedir.Yüksek darbelere 
dayanıklıdır.Darbe sonu kırılması sünektir.Yüksek ısıya dayanıklı,aleve dayanıklıdır.Uzun 
süre güneş etkisinde kalırsa rengi,darbe mukavemeti,sünekliliği azalır. 

SAN ise sert, rijit ve şeffaf bir plastiktir.Çok iyi kimyasal mukavemeti vardır.Tıp 
şırıngaları,vakum temizliyecileri,buzdolabı bölmeleri,bulaşık makinalarının yapımında 
kullanılırlar. 
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ASETAL (POM)    : Yüksek kristalinlik değerine sahiptir.Sert,rijit iyi nem mukavemetine,ısı 
ve çözücü mukavemetine sahiptir.Uzun süre yüksek sıcaklılıklarda kararlı kalırlar.Asetal’in 
kopolimer’leri kuvvetli asitlerden etkilenirler.Asetalin homopolimer’leri ile kopolimerleri 
cam elyafı ile enjeksiyonla kalıplama ürünleri olarak imal edilmektedirler. 

                   

 

AKR ĐLĐK (PMMA)    : Kristal gibi parlak görünen,açık havada yıpranmaya karşı 
dayanıklı,ağırlığı cam ağırlığının yarısı kadar olan bu plastiğin darbe mukavemeti de 
yüksektir. 

 

 

SELÜLOZ ASETAT (CA)    : Saydam,yarı saydam opak veya inci renginde 
olabilirler.Geniş sıcaklık aralığında tokluğunu muhafaza eder.ısıl iletkenlik çok düşük,su 
emme özelliği düşüktür.Havada sürekli kalmaya elverişli değildir . 
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NAYLON -POL ĐAM ĐD (PA)   : Naylon’un Naylon 6,Naylon 66 , Naylon 610 , 
Naylon 612, Naylon 11 gibi çeşitleri vardır.Naylon’un en kötü tarafı su emme özelliğinin 
yüksek olmasıdır.Tüm naylon çeşitleri elyaf ile takviye edilirler.Naylon kristain yapıya 
sahiptir.Naylon 6 , döküme gelen bir yapıdadır.Diğerleri zor aktığından yüksek basınç 
gerektiren enjeksiyon ve extrüzyon yöntemlerini kullanırlar.Đyi mekanik ve tribolojik 
özelliklere sahip olan naylon dişli çark, kam,kaymalı yatak malzemesi olarak kullanılır. 
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POLĐKARBONAT (PC)    :  Aleve dayanıklı,besin maddeleri ve ilaçlarla direkt 
temasları iyi olan,havaya ve ultraviyole ışınlara dayanıklı,darbe mukavemeti parça kalınlığına 
bağlı olan,kalınlık arttıkça azalan ancak 6,5 mm kalınlıkta bile hala mukavemetini koruyan bir 
malzemedir. 

 

 

POLĐETERETERKETON (PEEK)   :   Kısmi kristalli, tel kaplama ve kompozit 
malzemeler için uygun bir reçinedir.Oda sıcaklığında tok,rijit uzun sürede aşınmaya karşı çok 
dayanıklı bir plastiktir.Sulu ortama ve çözücülere karşı mukavemetlidir.Bu plastik 
uçak,askeri,nükleer santral gibi alanlarda kullanılan tel ve kablo için yalıtım malzemesi olarak 
kullanılımaktadır. 

 

 

POLĐETĐLEN  (PE)   : Piyasada en çok kullanılan plastiklerden birisidir.Alçak 
yoğunluklu ve yüksek yoğunluklu cinsleri vardır.Bu malzeme kimyasallara 
dirençli,aşınmalara dirençli,elektrik özelliği, darbe çentik mukavemeti yüksek,nem emme 
özelliği hemen hemen sıfır olan bir malzemedir. 
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POLĐSTĐREN (PS)   :  Bu plastik amorf bir yapıdadır.,parlak ve berrak bir görüntüsü 
vardır.Genişleyen polistiren adı verilen bir cinsi vardı ki enerji sönümlemede çok 
elverişlidir.Yiyecek ve içeceklere karşı çok dayanıklıdır.Düğme,ışık düğmeleri, içecek şişeleri 
ve paketleme malzemesi olarak çok kullanılır. 

 

 

POLĐVĐNĐL KLÖRÜR (PVC)    :  Bu plastik piyasada en çok kullanılan malzemelerden 
biridir.Bir rijit PVC bir de yumuşak PVC cinsi mevcuttur.Hücreli PVC cinsi de vardır.Köpük 
olarak kullanılır.Ateş dayanıklıdır,kendi kendini söndürebilir,elektrik yalıtkanlığı çok 
iyi,Fakat kimyasallara dayanıklılığı az olan bir malzemedir.Su boruları,cam çerçeveleri,tel ve 
kablo izolasyonu olarak,su şişesi olarak kullanılır. 

       

 

POLĐPROPĐLEN (PP)   :  Bu plastik süt beyaz rengindedir.Çok iyi boyanma 
kabiliyeti vardır.Isı, kimyasal ve elektrik özellikleri ne çok iyi ne çok kötü sınırlı 
nisbettedir.Đlaç,kozmetik,besin endüstrisinde çok kullanılır. 
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TERMOSET POLYMERLER (II) 

TERMOSETLER   :  Isıtıldıkları zaman sürekli bir katılaşma meydana gelir.Bir daha asla 
tekrar, tekrar ısıtılıp sertleştirilemez ler.Tıpkı yumurtayı pişirdikten sonra katılaştırıp 
yeniden yumuşatamadığımız gibi.Genelde polikondenzasyon yöntemi ile üretilirler.Isıtma 
esnasında kovalent çapraz bağlan ma oluşmuştur.Bu tip bağlanma eğme ve dönme 
hareketlerini engeller.Daha sert ve aynı zamanda gevrek’tirler.En önemlileri :  

                        

ALK ĐDLER  :  Bu plastiklerin en önemli özellikleri çok düşük su emme, çok iyi elektrik 
özelliği gösterirler,fiyatları oldukça düşüktür.Alkalilerden etkilenir,fakat  zayıf asitlere 
dayanıklıdırlar.Özellikle elektrik malzemelerinde çok kullanılırlar. 

          

AM ĐNO (MELAM ĐN, ÜRE)  : Oda sıcaklığında sıvı, katı ve kuvvetlendirilmiş olarak 
bulunurlar.Bir katalizör,ısı altında malzeme sert ve mukavim hale gelir.Amino plastikler üre 
ve  melaminden elde edilirler.Amino reçineleri, sert,rijit, aşınmaya dayanıklı, yük altında çok 
az şekil değiştirirler.Elektrik yalıtkanlığı süper,yiyeceklere koku vermezler.Aleve karşı 
dayanıklıkları iyidir. Ağaç yapıştırıcıları,kaplamalar da kullanılırlar.Düğme,tabak, 
bardak,elektrik parçaları olarak yapılırlar. 

 



PLASTĐK MALZEMELER                                                                                  
Prof.Dr.Đrfan AY 

42 

 

EPOKSĐ REÇĐNE (EP)   :  Termik özellikleri ve kimyasal mukavemetleri çok 
iyidir.Havada dayanıklılıkları iyidir.Oldukça düşük olan mukavemetleri lifli güçlendiricilerle 
iyileştirilir. 

 

 

FENOLĐKLER  :  Genel amaçlı,katkısız,darbeye karşı  mukavemetli, ısıya 
mukavemetli, iyi elektrik özelliği olan, malzemelerdir. Elektrik parçaları, düğme,,açık havada 
çalışan pompa gövdeleri,elektrik süpürge parçaları, yapıştırma, emdirme, kaplama gibi 
alanlarda kullanılır. 

                            

 

POLYESTER (TERMOSET)  : Genellikle termoset polyester cam ile 
kuvvetlendirilmiş olarak CTP şeklinde kullanılır.Bu reçineler kütle kalıplama ve levha 
kalıplama şeklinde de bulunurlar.Mekanik özellikleri katkı elemanlarına göre çok farklılıklar 
gösterir. Tekne, mimari paneller,atletizm elemanları, su depoları,sandalye,mobilya yapımında 
kullanılırlar. 
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POLiURETAN   :  Bu reçine termoset veya termoplastik şeklinde bulunur. 
Yoğunluğu çok düşük derecelerden rijit derecelere kadar değişir.Sıvı şeklindeki poliüretanlar 
termoset‘lerdir.Esnek,rijit ve tam kabuklu köpük çeşitleri vardır.  
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ELASTOMER  PLASTĐKLER  

ELASTOMERLER-(I)- 

Elastomerler , çok fazla uzatılabilirler sonra, elastik olarak yay gibi gerilerek orijinal 
uzunluklarına geri dönerler.Bu davranış lastikte çok bariz bir şekilde vardır.Bir 
polymer’in elastomer yapı olması için  bazı kriterlerin olması gerekir  

          *     Bu yapı kristalleşmeye karşı direnir. (elastomerler amorf yapıdadırlar.) 

          *     Nisbeten serbest zincir dönmeleri gözlenir.(Üzerlerinde gerilme olmayan 
elastomerler sarılı,kıvrılı vaziyette iken,üzerlerine gerilme uygulanmış elastomerler 
deformasyon esnasında uzamiş vaziyettedirler.) 

 

 

ELASTOMERLER-(II)- 

Elastomerlerde ; 

          *     Bir miktar çapraz bağlanma, plastik deformasyona karşı direnci artırır 
(Vulkanizasyon oluşumunda olduğu gibi) 

          *      Sıcaklık, camsı dönüşüm sıcaklığı (Tg) nın üzerindedir.  (Tg )  camsı dönüşüm 
sıcaklığının altındaki elastomerler gevrekleşir. 
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ELASTOMERLER  : 

VULKAN ĐZASYON-(I)- 

          *     Çapraz bağlanma, elastomerik davranışın gerekli şartlarından birisidir. 

          *     Bu çapraz bağlantı, yüksek sıcaklıklarda genellikle de “S” bileşiklerin 
katkısıyla kimyasal yolla elde edilen ve de tekraralanabilen bir işlemdir. 

          *     “S” atomları çift bağlı  “C” atomları ile KÖPRÜ şeklinde çapraz bağlantı 
yaparlar.  

 

 

VULKAN ĐZASYON-(II)- 

  *     Vulkanize olmamış lastik yüksek çevre sıcaklıklarında yumuşamadan,düşük 
çevre sıcaklıklarında sertleşmeden zarar görür.Bu problemin üstesinden gelmek için 
çok çeşitli kimyasal işlemler denendi.1839 yılında Charles GOODYEAR kazara “S” 
kaplı lastiği ısıtma ile “vulkonizasyon” olayını keşfetti.Isıtma ve soğutma durumunda 
lastiğin özelliğinin sabit kaldığını gördü. 

          *     Çünkü lastik vulkanizasyon ile çapraz bağlantı yapmaktaydı.Elastomer 
malzemeler bir “termoset” polymer’ler dir. 

          *     ( E ) ,  ( σçek ) ve oksitlenmeye karşı direnç vulkanizas yonla artar. ( E ) , 
özellikle çapraz bağlanmanın büyüklüğü ile orantılıdır.Aşırı çapraz bağlantı uzamayı 
azaltır.  
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VULKAN ĐZASYON-(III)- 
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PLASTĐKLERDE V ĐSKOELASTĐC  ÖZELL ĐK  

VĐSKOELASTĐCĐTY (I) 

Plastiklerin en belirgin özelliği aynı anda hem ELASTĐK  hem de VĐSKOS (sıvı) 
anlamına gelen VĐSKOELASTĐK  davranış göstermele ridir.Yani yük altındaki plastikte 
zamanla “uzama” meydana gelir.Uzamayı sabit kabul edersek zaman içersinde 
“gerilme’de azalma” oluşur. Bu yüzden plastikler metallerden farklı davranış 
sergilerler.Bu da Sürünme ve Gevşeme şeklinde kendini göstermektedir.  

 

 

Sürünme’nin tarifinden “sabit bir gerilme” altında malzeme sürekli şekil 
değiştirir.Gevşeme ise ; sabit şekil değiştirme miktarında iken “gerilme”nin  sürekli 
azalmasıdır. 

   * Plastik malzemelerin  bu davranışı matematik model ile açıklanabilir mi?    EVET . 

   * Bu konu ile ilgili esas itibariyle iki model mevcut 

          1.  MAXWELL MODEL Đ 

          2.  VOĐGHT-KELV ĐN MODEL Đ 

   *  Fakat bir üçüncüsü de bu iki modelin karışımı olan 

          3. KARIŞIK MODEL    vardır. 
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MAXWELL MODEL Đ 

  * Bu model bir YAY   be bir DASPOT tan meydana 
gelir.       

  * YAY            için değerler   σ1  ,ε1,  E 

     DASPOT     için değerler   σ2 , ε2,  η  

  * Bağıntılar   : 

      YAY  için   çekme gerilmesi    σ =  E. ε 

                          Kayma gerilmesi  τ  =  G .γ  

    DASPOT için çekme gerilmesi   σ =  η. ε* 

                                        Kayma gerilmesi   τ = µ . γ* 

      formülleri ile ifade edilir. 

 

   Alan sabit kabul edilirse ; kuvvet uygulandığında yay ve daspot seri bağlı olduğundan 
doğan “gerilme” : 

                 σ  = σ1  = σ2     olur. 

                     E. ε 1 = η. ε2     Uygulanan yük sonucu yay hemen şekil değiştirip ε 1 kadar 

şekil değiştirirken daspot zamana bağlı şekil değiştirir. 

                              = η .(dε /dt)  

                 Bu uygulanan kuvvet sonucu oluşan deformasyonun hem yay hem daspotta 
toplam 

“ şekil değiştirme ” miktarı  : 

                  ε =   ε 1 +  ε2        olur.  

Bu denklemlerden hareketle önce “sürünme” için nasıl bir “şekil değiştirme ” olur onu 
matematiğe dökelim?   

                 ε =   ε 1 +  ε2  

             dε/dt = dε1/dt + dε2/dt  

             dε/dt = 1/E .dσ1/dt + σ/η  
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   dε = 1/E .dσ1/dt .dt + σ/η . dt  

   dε = 1/E .dσ1+ σ/η . dt  

    ε = σ /E   + σ /η .t        olur.  

 

 

   Bu denklemin karşılığı olan diyagram da aşağıdaki gibidir. 

 

                                             MAXWELL MODELĐ - Uzaması 

Bu model de “gerilim  gevşemesi” nasıl olacak onu matematiğe dökelim? Gerilim 
gevşemesinde kural şekil değiştirme sabit iken gerilmenin azalmasıydı. Yani ; 

             εt = sabit yani       dε/dt = 0   O zaman ; 

                                            0 = 1/E .dσ1/dt + σ/η  

             t= 0 başlangıcında durum 

             σ = σ0      uygulanan gerilme σ0  olsun 
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             dσ / dt = - (σ 0 /η) / E   olur 

              dσ = -  (σ 0 /η) / E . dt    integrali alınırsa ; 

              σ(t) =   σ0 . e – ( E/ η ) t    şeklinde olur. 

Bu denklemin eğrisi ise aşağıdaki gibidir. 

* Bu model “gerilim  gevşeme” davranışını açıklama bakımından yeterli fakat 
“sürünmeyi”, şekil değiştirmeyi açıklama bakımından yetersizdir. 

 

 

 

VOĐGHT- KELV ĐN MODEL Đ 

* Bu model de yay ile daspot birbirine paralel bağlıdır.  

Aynı anda bir kuvvet uygulanırsa ; 

Uygulanan kuvvet sonucu doğan gerilme : 

             σ = σ1 + σ2  olur. 

Deformasyon sonucu meydana gelen “şekil değiştirme ”   

            ε = ε1 = ε2
*
  olur. 

Bu bilgiler ışığında doğan gerilmeyi yazarsak ; 

            σ = E. ε1 + η .ε2
*   olur. 

Deformasyon sonucu şekil değiştirmeler eşit olduğu için       

            σ = E. ε + η .ε*         yazılır.  
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* Sabit bir gerilme  (σ0) altında “sürünme”yi incelersek ;  

Gerilme formülünü yeniden yazar ve  (ε) ‘nu çekersek; 

                      σ0 = E. ε + η .(dε/dt)                  

                  σ0/ η = (E. ε )/ η  + (dε/dt)  

                      0   = (E. ε )/ η -  σ0/ η + (dε/dt)  

             -  (dε/dt) =  (E. ε )/ η -  σ0/ η  

                 (dε/dt) = σ0/ η  - (E. ε )/ η  

                        dε =[σ0/ η  - (E. ε )/ η ] dt  

 integrali alınırsa ; 

                        ε(t)=  σ0/ E [1 – e –(E/ η) t ] olur.  

Bu formülün eğrisi aşağıdaki gibidir.Denklemdeki E/η  gecikme zamanını ifade 

eder.Sisteme σ0 gerilmesi uygulandığında (ε) ani değil de (E/η) kadar bir gecikme ile 

olacak ve ancak  t = ∝ olduğunda            σ0 = E. ε  olacaktır.Bu sonuç ise malzemenin 

davranışını yansıtmaz. 

 

* Bu model “gerilim gevşeme”sini izah edemez.Zira sabit şekil değiştirmede (dε/dt)  = 0  ise 

formül gereği ; 

                           σ0 = E. ε + η .(dε/dt) 

                           σ0 = E . ε + 0  gerilme sabit kalır. 

Oysa gerilmenin zamanla düşmesi gerekirdi.Bu sonuç ta gerçeğe uymuyor.  
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     MAXWELL VE VO ĐGHT- KELV ĐN BĐRLEŞĐK MODEL Đ 

  *  Bu model iki modelin birleşik halidir.Denklemi de aşağıdaki gibidir. 

         ε(t) = [σ0 /E    +  σ0 /η  + σ0 /E  (1- e –( E/η)t )] 

                         (I)             (II)                  (III) 

  (I)  :  Hook özelliği  -  ealstiklik ifade eder. 

  (II)  :  Newtonun viskos davranışı ifade edilir. 

  (III) :   Yük kalktıktan sonra elastik hale geçiş  ifade edilmektedir. 

 

 

   *  “Elastiklik”  plastik malzemenin fiziksel bağ kuvvetleri ile alakalıdır. 

“Viskozluk” , moleküllerin kayması ile alakalıdır.Çapraz bağlanma bu değeri 
azaltır.Plastiğin “geciken elastik tepki”si ise molekül zincirlerinin keyfi oluşumu 
sebebiyledir. 

  *  Görüldüğü gibi plastik malzemeler tek bir zincirden değil, birbirine bağlı birçok zincir 
ve alt zincirlerden meydana gelmektedir.Üstelik bu zincirler eşit şekil 
değiştirmemektedirler Bu nedenle yukarıda açıklanan modeller plastik malzemenin 
davranışı hakkında sadece fikir verebilirler.Plastiklerin viskoelastik davranışını 
MOLEKÜLER SEVĐYEDE tam olarak ifade edemezler. 

VĐSKOELASTĐK CREEP- 

Pek çok polymer, sabit yük altında zamana bağlı olarak deformasyona karşı hassastır 
ve oda sıcaklığında bile sürünme önemli olabilir (orta seviyedeki gerilmelerde bile-yani 
σak dan daha düşük gerilmelerde-.) 

Sürünme test sonuçları zamana bağlı  “sürünme modülü” ile  tarif edilir. 

                   Ec (t) = σak / ε(t) 

Sürünme miktarı, “kristalinlik ” artarken azalır.  
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PLASTĐKLERDE ÇATLAK- Ç ĐZĐK  VE KIRILMA  

 

POLYMERLERDE KIRILMA OLAYI-(I)- 

Polymerlerin kırılma mukavemetleri metal ve seramiklerle kıyaslandığında çok düşük 
seviyelerdedir. 

         *     Gevrek kırılmalar, termoset polymerlerde olur.Kırılma, gerilim biriktiricilerin 
olduğu çentik, çizik gibi yerlerde başlar.Kovalent bağ’lar da kırılma esnasında hayli 
güçlüdür. 

          *     Termoplastiklerde hem sünek hem de gevrek kırılma tipi görülür.Gevrek 
kırılma düşük sıcaklıklarda, yüksek deformasyon hızlarında ve gerilim birikimi olan 
yerlerde görü lür. 

          *      Gevrek –sünek dönüşümü, ekseriya  artan sıcaklıkla olur. 

Camsı termoplastiklerin kırılması,ekseriya ufak çatlak ve çizgilerin-(crazing)-
arasından ilerliyerek olur.Lokal bölgeler aktığı zaman,mikroboşluklar, birbirine bağlı sıra sıra 
birleştikleri zaman “crazing” adı verilen çatlak ve çizikler oluşur. 
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    *     Hayli yüksek çekme yüklerinde bu “köprü” ler uzar,çatlak yayılmasına  olanak 
tanır ve kırılırlar. 

          *     “ Crazing” kırma enerjisini absorbe eder ve kırılma tokluğunu artırır. 
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PLASTĐK MALZEMELER ĐN ĐŞLENME  TEKN ĐKLER Đ 

ENJEKSĐYON YÖNTEM Đ  ĐLE ĐŞLEME TEKN ĐĞĐ 

ENJEKSĐYON MAK ĐNASI  

Bu yöntem genellikle “termo plastik”lere uygulanan şekil verme tekniğidir. 

  *  Bu makine asıl olarak ; 

     1. Enjeksiyon kısmı 

     2. Kalıp bağlama kısmı  olmak üzere iki ana bölümden oluşur. 

Ancak unutmamak gerekir ki bu yöntemle “termoset”ler de işlenir. 

 

ENJEKSĐYON MAK ĐNASININ PARÇALARI 

Enjeksiyon Ünitesi  :   

Bu ünitede  BESLEME  HUNĐSĐ , bir  SĐLĐNDĐR ve içersinde SONSUZ VĐDA , 
ayrıca silindirin dış kısmında ISITICI’  lar  ve uç kısımda MEME  mevcuttur. 
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   Kalıp  bağlama Ünitesi  :  

Meme’ nin önünde bulunan bu ünitede bir SABĐT bir de HAREKETL Đ PLAKA  
vardır.Kalıbın yarısı sabit plakaya diğer yarısı da hareketli plakaya bağlıdır.Hareketli plaka ile 
kalıp açılr kapanır.Kalıbın sabit plakaya bağlanan kısmında YOLLUK  bulunur, bu memeden 
aldığı erimiş plastiği kalıp boşluğuna iletmeyi sağlar. 

   Bazı enjeksiyon sistemlerinde sonsuz vida yerine PĐSTON kullanılarak erimiş 
plastik kalıba basılır.  

    

*  Đki tip enjeksiyon makinası vardır.  

                   -  Vidalı enjeksiyon (A) 

                               -  Pistonlu enjeksiyon  (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A 

B 
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ENJEKSĐYON MAK ĐNASININ PARÇALARI  

        

 

Kalıp bağlama Ünitesi  : Şekilden 
görüldüğü gibi kalıp bağlama ünitesi tek bir 
mafsal yardımı ile açılıp kapatılır. 

 

 

 

 

                                                                            

 

Kalıp bağlama Ünitesi  : Şekilden 
görüldüğü gibi kalıp bağlama ünitesi çift bir 
mafsal yardımı ile açılıp kapatılır.  

 

 

 

 

 

 

Kalıp bağlama Ünitesi  : Şekilden 
görüldüğü gibi kalıp bağlama ünitesi basit 
bir hidrolik sistem yardımı ile açılıp 
kapatılır 
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ENJEKSĐYON MAK ĐNASI ( Videoyu izle!!!) 

Sistemin çalışması  : 

  * Toz veya granül haldeki plastik reçine sıvı hale gelinceye kadar ısıtılır. 

   * Basınç uygulanarak sıvı polimer bir “meme” içersinden kalıp içine gönderilir. 

   * Kalıp içindeki “yolluklar ” sıvı plastik akışını kontrol ederler. 

   * Kalıp içindeki malzeme katılaşıncaya kadar basınç altında tutulur. 

   * Kalıp açılır, iticilerle ürün kalıptan dışarı alınır. 

      Günümüzde  ; PE , PS, PP,  ABS, SAN, Naylon   gibi pek çok polimer bu yöntemle 
işlenir. 

   *  Enjeksiyon işlemi  ISI  ve 
BASINÇ uygulanarak yapılıyor. 

   *  PS  için bu ısı   163 -260 0 C ,  
SAN  için bu ısı  191 -270 0C 

       PP  için bu ısı    204 – 288 0 C 
, PE  için bu ısı 149 -260 0 C 

   *  Basınç olarak ise; 

                        Pistonlu enjeksiyon 
makinalarında  1000 – 2000 bar 

                        Sonsuz vidalı 
makinalarda   500 – 1200 bar  

 

     Bu basınçların meme deliği 
önündeki basınçlar olduğu unutulmasın.Kalıp 
yolluklarında ve kalıp boşluğundaki basınç 
daha düşüktür. 

   *  Bu işlemde sıcaklık,silindir 
boyunca farklı,püskürtme memesinde farklı, 
kalıp içinde farklı seviyededir.Örnek :Naylon 
66 için sıcaklık dağılımı şöyledir.Kalıpta  80-
120 0 C , Meme ucunda 280-300 0C , Silindir 
önünde 300-320 0 C ,silindir merkezinde 
300-320 0 C ,Besleme hunisi giri şinde 280-
3200 C, dir.  
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*  Soğutma kademesi için  : 

             - Kalıp sıcaklığı 80 0 C  olmalı, fakat kristalin yapısı oluşması ve iyi mekanik 
özellikler elde etmek için kalıp sıcaklığı 120 0 C önerilir.  

ENJEKSĐYON VĐDASI-(HELEZON) (I)  : Đşlenecek plastik malzemenin 
“ türüne”ve “üretim  hızı”na bağlı olarak silindir ve vida boyutları seçilir. 

 

   *  Vidanın dönme hızı , erimiş reçineyi kalıp boşluğuna itme hızı önemlidir.Bu hız ;  
plastiğin kristalize olmasını önleyeceği için,daha iyi yüzey kalitesi sağlıyacağı için yüksek 
olmalıdır. 

   *  Reçine nemli olmamalıdır.Vidayı ve silindiri oksitler. 

   *  Vida BESLEME  ,SIKI ŞTIRMA  ve ERĐYĐĞĐ TAŞIMA  kısımlarından oluşur. 

           

   *  Termoplastikler işlenecekse  (Silindir boyu / Çap) oranı  L/D   15/1 veya 20/1 olan 
silindirler kullanılır. 

   *  Enjeksiyon vidası Besleme , Sıkıştırma  ve 
eriyiği taşıma bölgelerinden meydana gelir. 

   *  Enjeksiyon vidasının dış çapı sabittir. Ancak 
vida dişlerinin yükseklikleri farklıdır.Besleme bölgesinde 
yüksek , sıkıştırma bölgesinde daha düşüktür. 

   * Vida malzemeleri ; 4140 takım çeliği , D2 çeliği 
üzeri kromla, ve karbid’le kaplanmış, nitrasyonla ısıl işlem 
yapılmıştır. 

* Baskı oranı = Besleme diş yük / enjk.diş yük 

 * Termoplastikler için bu oran  2/1 ile 3,5/1 ara sında değişir.  



PLASTĐK MALZEMELER                                                                                  
Prof.Dr.Đrfan AY 

60 

 

ENJEKSĐYON VĐDASI –(III)-VE  TERMOSETLER  

   *  “Termoset”lerin enjeksiyonla işlenmeleri 
“ termoplastik”lerden farklıdır. 

  1.  Termoset silindir içersine gelir.Isıtılır,yumuşar 140 
N/mm2 (MPa ) basınçla kalıp içersine enjekte edilir.Kalıbın 
yaklaşık % 90 ı doldurulur. 

  2.  Sonra basınç 70 N/mm2 (MPa) düşürülür.Bu basınçta 10-
15 saniye tutulur. 

  3. Kalıp daha önceden yaklaşık 150-200 0 C ısıtılır.Bu 
sıcaklıkta polimerizasyon işlemi devam eder “network ağ 
oluşumu”na fırsat tanınır.Böylece yapı termoset yapıya dönüşür. 

   4.  Termosetler için L/D  oranı  12/1 ile 16/1 arasında değişir.Baskı oranı da 1.0 
civarındadır. 

   5.  Termoset’lerde en önemli sorun ; plastik,  ısıtıcı silindirden memeye ve kanala oradan da 
kalıp içine basılırken sertleşip donması ve memeyi tıkama ihtimalidir.  
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PÜSKÜRTME (Enjeksiyon) MEMESĐ 

*  “ Meme” enjeksiyon makinasına ait iken, “yolluk ” 
kalıba aittir. 

   *  Meme’ler değişik şekillerde olabilirler.Püskürtme 
memesinin şekli kalıp içersindeki yollukla uyumlu olmalıdır. 

 

   * Memeler ayrı parça şeklinde imal edilip, helezonun  

ucuna vidalanırlar. 

YOLLUK  SĐSTEMLER Đ  : Erimiş plastiği 
memeden geçtikten sonra kalıp içindeki boşluklara 
dağıtımını sağlayan “kanallara” yolluklar adını 
veriyoruz. 

Yolluktan beklenti ,sıvı plastiği kalıp boşluğuna 
dengeli şekilde doldurmasıdır.Bunun için kalıp 
tasarımında yolluk dizaynı çok önemlidir. 

Günümüzde iki tip yolluk revaçtadır. 

   1.Soğuk yolluklar  (normal yolluklar)                                  Sıcak Yolluklar  

   2.Sıcak yolluklar     

                                    

        Soğuk yolluk (Normal yolluk                                                    

        sistemini ifade ettiği için ayrıca 

         bahsedilmeyecektir.)  
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SICAK  YOLLUKLAR   :  Bu yöntemde , yolluklar içten ve dıştan 
ısıtılmaktadırlar.Sebep de memeden kalıp boşluğuna giderken reçinenin donma ihtimalini 
ortadan kaldırmaktır. 

   *  Sıcak yolluklar, kolay çıkması için kesik koni biçiminde yapılmışlardır. Koniklik 
açısı  2-6 0 arasındadır. 

*  Sıcak yolluktan istenen, kalıp boşluğunu tam doldrmadan, reçine yolda 
katılaşmasın.Basınç çok düşmesin.Temiz bir enjeksiyon sağlasın. 

                 

        

 

SICAK YOLLUK – Yolluk Şebekesi  

*  Çok boşluk olan kalıplarda, yolluk sistemi “yolluk  
şebekesi” oluşturur.Bir “ana yolluk ” bir de boşluklara giden 
“dağıtım yolluk ”ları mevcuttur. 

Yolluk şebekesinin tasarımında dikkat edilecek hususlar 
şunlardır. 

  *  Ana yolluk kısa,dağıtım yollukları kısa olmalıdır. 

  *  Reçine boşluğa yön değiştirmeden girmelidir. 

  *  Ana yolluktan sonra tüm yollar eşit uzunlukta 
olmalıdır. 

  *  Tüm dağıtım yolluklarının kesitleri toplamı,ağız 
kısmındaki kesite eşit olmalı. 

  *   Kalıp boşlukları aynı anda doldurulmalı, aynı anda 
tıkanmalıdır 

   Yukarıdaki kurallara uyulursa “ DENGELĐ YOLLUK  ŞEBEKESĐ” uyulmazsa “ 
DENGESĐZ YOLLUK   ŞEBEKESĐ ”oluşur. 
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  *   Dengesiz yolluk şebekesinde boşluklar eşit doldurulmaz,her boşluk için ayrı bir 
soğutma zamanı gerekir. O zaman da ; 

        -  Boşluklar tam doldurulmaz, 

        - “Büzülme farkı ” çarpılıklara sebep olur, 

        - Her üründe farklı özellik ortaya çıkar, 

 

                                

                    Dengeli yolluk                                                    Dengesiz yolluk      

    Soğuk yolluk ve sıcak yolluğun dışında başka sistemlerde vardır. 

      YOLLUKSUZ  KALIPLAR  

   *  Bu kalıplar, meme kanalının kalıp boşluğuna kadar 
uzantısı biçiminde olan yolluklardır. 

   *  Bu kalıplar “yalıtılmış yolluk  sistemleri” ve “sıcak 
yolluk  sistemleri” olmak üzere iki ayrı sistem kullanırlar.  

•      Yalıtılmış sistemde reçinenin geçtiği kanallar çok 
geniş tutulmuş tur.Yolluk cidarında katılaşmış bir reçine 
tabakası oluşur.Bu da yalıtım görevi yapar.Böylece iç 
kısımlar sıvı kalır. 

   * Bu sistemlerin soğuk yolluklara karşı şu üstünlükleri 

vardır : 

      --   Đş hızlı yapılır ,         --  Parça kalitesi iyileşir 

      --  Yolluk fireler kalkmıştır,     --  Reçine içinde 
kesme gerilmeleri azalır.     

      --  Kalıp aşınması azalmıştır,    
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           AĞIZ SĐSTEMLER Đ-( I )- 

* Ağız sistemi , memenin yolluğa ve yolluğun da kalıp boşluğuna giriş yerine denir. 

   *  Bu giriş “açık” veya “daralmış” biçimde olabilir. 

   *  Açık ağız’larda kalıp boşluğuna direkt girilirken, daralmış ağızlarda belli bir kesit 
küçülmesinden sonra kalıp boşluğuna girilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AĞIZ  SĐSTEMLER Đ-( II )-  

*   Açık ağızlarda parçayı yolluktan ayırmak için kesme yapmak gerekirken, daralmış 
yolluklar da parça yolluktan kolayca ayrılır. Açık ağız da büyük iz, daralmış ağızda küçük iz 
kalır. 

*   Ağız tasarımında ; 

    =  Görünüş   : Ağızlar mümkünse parçanın görünmeyen yerlerine konulmalı, 

    =  Gerilmeler  : Ağız’lar parçanın yüksek gerilme doğacak kısımlarına 
yerleştirilmemelidir.  
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AĞIZ  SĐSTEMLER Đ-(III)-  

*  Basınç  : Ağız’lar parçanın en kalın kesitine yerleştirilmelidir.Par çayı çıkartmak 
için basınç uygulandığında zarar görmesinler. 

*  Yönlenme  :  Reçine molekülleri akış yönünde kendilerini yönlendirirler, buda tek 
eksende mekanik özelliği artırırken, diğer yönlerde düşürür.Bu yönlenmeyi biraz azaltmak 
gerekir. O zaman ağız reçine kalıp boşluğuna girdiği anda akışı saptıran bir engelin olduğu 
yere konmalıdır. 

 *  Çarpıklık  olayı  :Yanlış boyutlandırılmış ağız’lar, kalıp boşluğunda uygun 
olmayan akış meydana getirirler.Bunun sonucu  ; 

--  Üründe “kaynak çizgileri”, “ çarpıklık ” ve “eğilme” oluşur. 

           

ENJEKSĐYON KALIPLARINDA SO ĞUTMA (I) 

  *   Bilindiği gibi önce ısınan sonra da doğal soğuyan bir cisimde  A/G  oranı ne kadar 
büyükse cisim o kadar hızlı soğur. (A  : Cismin yüzeyi      G  . Cismin ağırlığı ) Bu oran 
düşükse cisim geç soğur. 

   *   Enjeksiyon işleminde soğumanın çabuk olması için su ile soğutma yapılır.Kalıp içine su 
kanalları açılır, ısı transfer edilerek reçine soğutulur. 
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   *   Kalıp içine açılacak su deliği kanalları, bilerek kaba işlenir ki “türbülanslı  akış” elde 
edilsin. Zira türbülanslı akış, laminar akıştan 3-4 misli daha iyi soğutma yapar. 

   *   Kalıp içine açılacak soğutma kanallarının, merkezler arası mesafelere eşit, fakat kalıp 
boşluğuna yakın yerlere açılması gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

Türbülanslı akış 

*  Kalıplarda iyi soğutma elde etmek için  : 

            --   Kalıp boşluğu etrafında bağımsız bir soğutma devresi olmalı. 

            --   Su kanalları mümkünse kısa yollu olmalı 

            --   Akışa karşı direnç oluşturacak farklı kanal kesitlerinden kaçınılmalı 

            --  Kalıba yeterli sayıda soğutma kanalı yerleştirilemeyen durumlarda “ısı 
iletimi ” çeliğinkinin 2-4 katı daha yüksek olan Berilyum  Bronz’undan yapılmış kalıplar 
kullanılır. 
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ENJEKSĐYON KALIP  MALZEMELER Đ 

   *  Plastik kalıp malzemesi seçilirken ; 

        --  Aşınmaya karşı dayanıklı olması, 

        --  Darbe ve yorulmaya karşı dayanıklı olmalı, 

        --  Talaş kaldırma yöntemi ile kolay işlenmeli, 

        --  Isıl işlem sonrası kararlılık göstermeli, 

        --  Korozyona karşı dayanıklı olması istenir. 

      

 

KALIP MALZEMELER Đ - (II) 

   * Yukarıdaki özellikleri en iyi karşılayan malzeme “çelikler”dir.Hafif olmaları 
sebebiyle bazı durumlarda “aluminyum” malzemeler de kullanılmaktadır.Yaygın bir kanı 
“çelik kalıplar  pahalıdır” bu düşünce doğru değildir.Kalıbın işlenmesi pahalıdır.Çelik 
kalıpların malzeme fiatı toplam kalıp maliyetinin % 10 ‘u kadardır. 
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KALIP  MALZEMELER Đ- (III)  

*  En çok kullanılan Alaşımlı kalıp malzeme cinsleri şunlardır. 

         1.  45NiCr6 - 310 HB ( DIN   1.2710 – AISI   P20)  : Tok, çok iyi parlatılabilen 
bir çeliktir.Enjeksiyon ve extrüzyon kalıpları için uygun bir malzemedir. 

         2.  X36CrMo17 -340 HB (DIN  1.2316 – AISI  420F)  : Talaş kaldırması çok 
iyi,yorulma mukavemeti ve korozyon direnci yüksek olan bir “paslanmaz çelik”tir. 

 

 

       3.  X42Cr13 – 52 HRC (DIN 1.2083 – AISI 420)  : Korozyon direnci iyi,parlatma 
özelliği iyi,tam sertleşebilen “paslanmaz” çeliktir. 

         4. X40CrMoV5 1 -52 HRC (DIN 1.2344 – AISI  H13)  :Aşınma mukavemeti 
iyi,parlatma özelliği iyi, tam sertleşebilen “paslanmaz” çeliktir. 

         5.  X155CrVMo12 1 – 60 HRC ( DIN 1.2379 –AISI  D2)  : Aşınma mukavemeti 
iyi,uzun ömürlü küçük ve karmaşık kalıpların yapımında kullanılan “paslanmaz çelik”tir. 
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PLASTĐKLER ĐN KALIPLAMA ESNASINDA RENKLEND ĐRĐLMELER Đ 

   *  Plastikler, estetik açıdan çok değişik ve en güzel şekilde renklendirilirler. 

   *  Renklendirme,     1)-. “ hazır renkli  polimer granür ”leri ile  

                                    2)-.  “kalıplama esnasında renklendirme” yapılır. 

    

*  1 . “HAZIR  RENKL Đ  POLĐMER  GRANÜRLER Đ” ile renklendirmede granürler 
enjeksiyon makinası besleme hunisi icine atılır,eritilir ve kalıp içine basılır. 

Bu yöntemde granürler, daha 
önceden renkli hale karıştırıcılar vasıtasıyla 
getirildiklerinden AYRICA  YENĐ BĐR 
ĐŞLEM YAPMAYA GEREK YOKTUR . 

 

             

 

 * 2 .  KALIPLAMA  ESNASINDA RENKLEND ĐRME   ; 

1)- Katı renkli granürler  

2)- Toz renklendiriciler 

3)- Sıvı renklendiriciler 

 Granül veya toz , karıştırıcıda harmanlandıktan sonra besleme hunisine konur,ürün 
renkli çıkar.Sıvı renklendirmede ürün çıktıktan sonra fırça ile yüzey renklendirilir. Fakat pek 
tavsiye edilmez. 
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REAKSĐYONLU ENJEKS ĐYONLA  KALIPLAMA 

RIM   NEDĐR ? 

1960 lı yıllarda BAYER firmasınca poliüretan’ın “enjeksiyon kalıplama” yöntemiyle 
üretilme tekniğidir. 

   *  Bu yöntemle üretilen parçaların fiziksel özellikleri “ yüksek mukavemet” ve 
“düşük ağırlık ” olarak kendini gösterir. 

 

    RIM  (REACTĐON ĐNJECTĐON MOULDĐNG)  

*  (RIM) METODU  ĐLE  KALIPLAMA  NASIL  
YAPILIR?  

       Poliüretan’ın enjeksiyon kalıplama yöntemi ile 
imalatında 2 farklı yapıda SIVI bileşen kullanılır.Bunlardan 
birincisi, ĐSOCYANATA  diğeri ise POLYOL   
sıvılarıdır.Bu iki sıvı ayrı ayrı depolardan yaklaşık 1500-
3000 Psi arasında bir basınçla karışma odasına gelir.Yüksek 
bir hızda yoğun bir şekilde karışır.Karışma odasından 
karışım yaklaşık atmosfer basıncında kalıba içine 
akar.Kalıp içinde sıvı egzotermik kimyasal reaksiyona 
girer.Böylece poliüretan kalıbın şeklini alarak şekillenir.    

*  Sonuçta , flexible halden, katı hale kadar değişik 
katılıkta  poliüretanlar elde edilir.Çıkan parçaların 
yoğunlukları 0,2 ila 1,6 arasında değişir. 
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PLASTĐK MALZEMELER ĐN ĐŞLENME  TEKN ĐKLER Đ 

EXTRÜZYONLA ĐŞLEME TEKN ĐĞĐ 

EXTRÜZYON   

PLASTĐK EXTRÜZYON NEDĐR  ? 

Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı 
mamullerin işlendiği bir plastik işleme prosesidir. 

              

 

 

 

 

 

 

“EXTRÜZYON MAK ĐNASININ YAPISI NASILDIR?”  
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   Extrüzyonla işlem safhaları 

   1. Toz veya granül haldeki “reçine”  besleme hunisine konur. 

   2. Toz veya granül,  ısıtma silindirine gelir, “extrüzyon vida”sı ile ileri itilirken  aldığı ısı 
veya sürtünme sonucu yumuşar ve erir.             

   3. Silindir ucunda belli miktar depolanır.”Kalıptan ” geçmeye zorlanır. 

   4. Kalıptan çıkan ürün “kalıp içinin ” şeklini almıştır. 

   5. Düzenli bir “soğutma sistemi”nden geçirilir. 

   6. ”Ölçü kontrolü ”  ve “Uzunluk ayarı” yapılır.Đstenilen uzunlukta “kesilir ”. 

   7. “Konveyör” veya başka bir sistemle ürün uzaklaştırılır. 

 

EXTRÜZYON MAKĐNASININ PARÇALARI : 

1.Extrüzyon vidası  : Bu vidanın çapı φ D , silindir kovan uzunluğu da L olsun. Bu vidanın 
hatvesi,helis açısı,şekli makinanın çalışmasını etkiler. Ayrıca,  “(L /D) Oranı”  çok önemlidir. 

 L/D  >  24  olan vidalar çok kaliteli eriyik sağlarlar. Eğer katkı maddeleri ilave edilirse ;                                                                                                
L/D  >  30 Oranı tercih edilir.                                                     

 Kauçuklar extrüze edilirlerse ;      

 L/D  > 20 Oranı kafi gelir.  

 

Basma oranı =(Besleme  

diş derinliği /taşıma  diş derinliği) 

Bu oran genellikle ; 

1 : 2, 4  veya 1 : 3, 2  olması gerekir.  

 

EXTRÜZYON  

   *   Eğer büyük çaplı vidalarda “besleme diş derinli ği” çok derin olmaz ve de “uzunluğu” 
yeterli olmazsa, düşük viskoziteli plastikler için  çıkışta yeterli basınç oluşmaz. 

   *   Eğer “taşıma kanalı” çok sığ olursa, yüksek viskoziteli plastiklerde aşırı ısınma olur. 
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NE ZAMAN  ĐKĐ VEYA DAHA FAZLA EXTRÜZYON V ĐDASI KULLANILIR? 

   Kalıplama basıncını  yükseltmek ve daha iyi karışım elde etmek istendiği zaman iki veya 
daha fazla olan vidalar kullanılır. 

 

       

 

   *  Nem, plastikler de ürün kalitesini bozar.Nem almak masraflı ve uzun sürdüğünden “özel 
vida sistemi” ile ve açılan “havalandırma deliğinden” su buharı şeklinde alınır. 

   *   Plastiğin içinde yağ,yumuşatıcı konmuşsa bunların karıştırılması üstte,ısıtıp basılmaları 
altta yapılıp iki kademeli sistemlerde olabilir. 

   *   Ürün kalitesini “elekler”   ve “yerleştirme  biçimleri ” de etkiler.Elek delikli bir plakadır 
ve reçinenin kalıba girmeden önce reçine içindeki basıncı eşitler. 

 

 

2. Extrüzyon kalıpları : Đstenilen ürün kesitine göre ; kalıplar : 

   a)- Dairesel kesitli çubuklar için 

   b)-Borular için 

   c)-Düz kesitler için , 

   d)-Kablolar için, 

   e)-Özel uygulamalar için şeklinde bulunurlar. 
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   ÇUBUK  EXTRÜZYON  KALIPLARI   : 

   Bu kalıplar “ön şekillendirme” ve “tam şekillendirme” bölümlerinden oluşur.Bu tür bir 
yapı, reçine’nin sürekli akması, kopmaması içindir.Bu sayede laminar bir plastik akış 
sağlanır.  

 

                                                         Çubuk extrüzyon kalıbı 

Bu kalıp içinine giren plastik hızı için v = 4 Q /π.r3   formülü kullanılır.  

 

 

 

 

 

EXTRÜZYON  BORU KALIPLARI    

Çalışırken hangi helezon 
kullanılacak ve hangi sı caklıkta 
çalışılacak en iyi plastik uzmanı 
bilecektir. Extruderden çıkan boru 
sıcaktır.Önce soğutulur, özel 
kalıplar ve mandrel ile ölçüler 
sağlanır.Boru ayrıca dıştan hava ile 
de soğutulur. 

 

Boruyu taşıyan konveyörün hızı,çıkan boru 
hızı ile uyumlu olmalıdır.Taşıyıcı hızı fazla olursa, 
boru gerilir, uzar, incelir. Yavaş olursa,boru 
ezilir,dürülür,büzülür. Flexible borular makaralara 
sarılırken,sert borular kesilirler. 
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EXTRÜZYON LEVHA-F ĐLM ÜRETEN KALIPLARI 

 1.Düz levha extrüzyonu : 

 

 

 

EXTRÜZYON LEVHA-F ĐLM ÜRETEN KALIPLARI    

1.  Düz levha extrüzyonu : 

 *  Bu yöntemle film ve levhalar üretilir. 

  *   Plastik levha dışarıya iki şekilde alınır. 

    a)-  Levha su banyosuna alınır, sonra sarılıp kesilir. 

     b)- Levha soğutulmuş iki silindir arasından geçirilerek soğutulur,rule yapılır ve 
tabakalar halinde kesilir. 

 2.  Üfleyerek  (TUBULAR)  boru extrüzyonu : 

       Özel tasarımlı kalıplar kullanılır.Bu kalıplar aşağıya veya yukarıya yönlenmiş 
şekilde olabilir.Boru kesiti 10cm ile 25 cm arasında değişir.Kalıba içten hava üflenir.Kalıptan 
çıkan ince film boru silindirler arasından geçer ve yayılır.Đstenen genişlik elde edilince daha 
fazla hava üflenmez. 
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Bu yolla 0,01 mm ile 0,06 mm arasındaki kalınlıklarda film üretilir. 
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TEL VE KABLONUN PLAST ĐKLE KAPLANMASI 

      

 

 Plastikler, teller için birer izolasyon 
malzemesidir.Tel helezon vida içersinden veya köşeli 
extruder kafasından dışarı çekilir. 

    a)-Basınçlı kaplamada yaklaşık 500 bar basınç 
uygulanır.Tel hızı  

00-1200 m/dak’ dır. 

    b)-Tüp kaplamada ise kalıptan bir tüp gibi çıkan 
reçine kabloya yapışır. 

Tel kaplamada görülen yüksek hızlar helezon 
ucundaki kısımda aşınmalara sebep olur. 

 

 EXTRÜZYON PROFĐL KALIPLARI  

Profil üretimi zordur.Çünkü hem çok çeşitlidir 
ler.Hem de karmaşıktırlar. 

   * Boyut doğruluğu,şekil doğruluğu,yüzey görüntüsü 
ve standarda uygunluğu  müşteri  isteğidir . Bunun 
için ; 

 -   Mümkünse kesitler basit olmalı,  

 -  Kalıptan sıcak çıkan kesitler bir müddet sağlam 
kalmalı   

 -  Malzeme yığılması olmamalı,iç boşluklar çok küçük olmamalıdır 

     

Extrüzyon profillerinin   % 80 i’  

PVC dir.Bazılarıda PA ve PMMA 

‘dır. 
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CO-EXTRÜZYON PROSESĐ   

Đki veya daha fazla fakat farklı reçinelerden tek bir ürün elde etme prosesine co-extrüzyon 
işlemi adı verilir. 

 *  Örnek   :  Darbeye mukavemetli bir polistren ince bir ABS tabakası ile kaplanarak ısıl 
işlemle şekillendirmeye uygun plastik elde edilir. 

  

 

EXTRÜZYON’DA SO ĞUTMA VE KAL ĐBRASYON 

   Kalıptan çıkan ürün hala yumuşaktır.Etrafından soğutma suyu geçirilmiş bir kalibrasyon 
kalıbından geçirilirse ürün son şeklini alır. 

   *   Bazı basit extrüzyon ürünlerinde kalibre kalıbı kullanılmaz, soğutma için de hava 
üfleme,kalıp içinde soğutma,rulo’larla soğutma su banyosun da soğutma yöntemleri 
uygulanır. 

 



PLASTĐK MALZEMELER                                                                                  
Prof.Dr.Đrfan AY 

79 

 

EXTRÜZYONLA ŞĐŞĐRME PROSESĐ 

Extrüzyonla şişirme (Klasik yöntem) 

Şişe, bidon,kap gibi içi boş olan ürünlerin imalatında kullanılan bir plastik işleme yöntemidir. 

   Prosesin çalışması  : 

  * Extruder kafasından gelen bal kıvamındaki 
reçine boru şeklinde “ürün kalıbı” içine iner. 

  * Kalıp kapanır ve içine hava üflenir.Ürün kalıp 
boşluğunun şeklini alır. 

  * Ürün katlaşıncaya kadar kalıp içinde kapalı 
kalır. 

  * Kalıp açılır, ürün dışarı alınır. 

Bu yöntemde erkek ve dişi kalıp bulunmaz, bunun 
yerine iki yarı kalıp plaka vardır. 

   *  Đki yarı kalıp yüksek “kapama kuvveti”ne 
maruz kalır. 

   *  Şişirme işleminde ürünün soğutulması önemlidir.Đnce cidarlı ürün kalıba değer değmez 
soğur ama hızlı soğumaz,ısı iletimi yüksek malzeme lerden kalıp yapmak gerekir.dökme 
aluminyum gibi. 

   *  Şişirme işleminde hava basıncı düşük ama kapama kuvvetleri yüksektir. 

  *  Havanın kalıp cidarı ile ürün arasında sıkışması şişe yüzeyini bozacağından ince hava 
delikleri gerekir. 

   *  “ Şişirme oranı” önemli bir faktördür.Kalıp içine sarkan ara ürün çapı ile son ürün çapı 
arasındaki farkı ifade eder.Her iki halde hacim aynı olduğu için son ürünün cidar kalınlığını 
etkiler. 
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Dönel Sürekli proses  : Klasik yöntemde anlatılan işlemlerin sürekli hale getirildiği bir 
prosestir.(Video ile animasyonda izle). 
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THERMOFORM ĐNG  (Isıl şekillendirme)  ĐLE  PLASTĐK ĐŞLEME 

THERMOGORM ĐNG  =  (Vakum ve basınçlı hava) ile plastiğe şekil verme 

   *  Bu yöntemde “plastik levha” kullanılır.Levhalar ısıtılır, yumuşatılır Sonra da ; 

                 1.  Vakum uygulayarak 

                 2.  Basınçlı hava uygulayarak 

                 3.  Mekanik bir sistem uygulayarak  şekillendirme yapılır. 

   *  Bu yöntemin diğer adı “Isıl şekillendirme” olarak da bilinir. 

    

 

Thermoforming – Vakumla şekillendirme  

    * Önce plastik levha 135-200 C0 rezistansla 
veya infrarujla ısıtılır. 

    * Isınmış plastik kalıp üzerine konup vakum 
oluşturulur. 

    * Levha kalıbın içinin şeklini alır, soğutulur 
ve kalıptan dışarı alınır.Fazlalıklar kesilir. 

    *  Şekil değiştiren levhanın kalınlığı her yerde 
aynı değildir.Kö şeler incelir.Derinlik fazla 
olursa yırtılma da görülür. 

    *  Sürekli şekillendirme yapabi len vakumla 
şekillendirme tesisi de vardır.(video-animasyon 
izle) 
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Thermoforming – Basınçlı hava ile şekillendirme  

Bu proses vakumla şekillendirmenin tam tersidir.Isıtılan  levha basınçlı hava( 4-6 atm) 
ile kalıp üzerine basılır. 

*  Levha ile alt kalıp arasında kalan 
hava, havalandırma deliklerinden dışarı çıkar. 
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Thermoforming – Mekanik sistem uygulayarak şekil verme (Erkek kalıp-Dişi 
kalıp uygulayarak) 

Bu yöntemde vakum veya basınç lı hava yoktur.Sadece üst kalıp, alt kalıp vardır.Veya 
derin çekme işleminde olduğu gibi zımba vardır. 

    *  Bu işlem de levha ısıtılır.Lev ha alt kalıba konur.Üst kalıp aşa ğı doğru bastırlır. 

    *  Ürün hem üst kalıp hem de alt kalıbın şeklini alarak şekillenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLASTĐK MALZEMELER                                                                                  
Prof.Dr.Đrfan AY 

84 

 

PLASTĐK MALZEMELER ĐN ĐŞLENME TEKN ĐKLER Đ 

HADDELEME (Calendering)  ĐLE  ĐŞLEME TEKN ĐĞĐ 

HADDELEMEYE(Calendering) G ĐRĐŞ  

Bu yöntem genellikle termoplastiklere ve de özellikle ısıya karşı dayanıklılığı düşük 
olan polimer’lere uygulanır. Örnek  PVC,ABS ve dolgulu PE. 

Extrüzyon yöntemi ile elde edilen levha ve film şeklindeki mamüller, “HADDE ” adı 
verilen bir seri silindirik rulo’lar arasından geçirilerek istenilen kalınlıkta “film ” ve 
“ levhalar” bu yöntemle de üretilirler. 

 

   

 

 

 Sistemin çalışması  : 

    *  Toz veya granül haldeki plastik, uygun 
miktarda katkı maddeleri (yumuşatıcı, 
yağlayıcı,renk verici,  stabilizatör v.s) ile karıştırlır 
ve yumuşak hale getirilir. 

   *  Bu karışım bir seri  150-200 0 C ısınmış 
haddeler arasından geçirilir, film veya levha haline 
dönüştürülür. 

   *  Đstenilen kalınlığa gelince bir seri soğutma 
haddesi arasından geçirilir, sertleştirilir sonra 
kangala sarılır. 
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    CALENDER ĐNG 

   *  Haddeleme hattındaki haddeler  ; 

    --   Karıştırıcı – yumuşatıcı (En az 2 veya  
daha fazla) 

    --   Kalibrasyon yapıcı, 

              --   Soğutucu ( 1 er adet ) 

   --   Yönlendirici  ( 1 er adet )    

      *  Grup haddelerin dizilişleri  I  F  L  Z  S gibi   
harflere  benzer tarz    da olur. 

 

 

 

 

Lastiğin “calendering” yöntemiyle işlenmesi 
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“calendering” yöntemiyle üretilen ürünler 
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DÖKÜM  TEKN ĐĞĐ (Dekoratif amaçlı)  ĐLE   PLASTĐK  ĐŞLEME   

Dökümle çubuk, boru,levha, tüp,film ve özel şekiller üretme 

   *  Bu yöntem özellikle “dekoratif-süsleme” amaçlı işlemler için yapılır 

         Sistemin çalışması  : 

   *  Önce her çeşit “ termoplastik”yapılı plastik sıvı durumuna getirilir.   

   *  Oda sıcaklığında sıvı halde olabilecek “termoset” yapılı plastikler :     polyester, 
poliüretan, silikon ve epoksi gibi termosetlerdir. 

   *  Önce malzemesi ahşap, porselen veya metal olan bir “model” hazırlanır. 

 

*  Kalıbı kum kalıba benzetirsek, kumların yerini burada RTV   yani (rubber  
temperature vulcanizing) adlı silicon malzeme almıştır.  

   *  Sıvı,  kalıp içine dökülür ve çapraz bağ oluşuncaya kadar bekletilir. 

   *  Bazen “sertleşme hızı” nı artırmak için sıcaklık (65 – 100 0 C) ve basınç 
uygulanabilir. 
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    *  Soğuyan “kimyasal bağ”la bağlanan ürün kalıptan dışarı alınır. 

    *  Bu yöntem basit model ve araçlar kullandığı için “ucuz”dur. 

    *  Ayrıca çubuk, boru veya özel şekiller için genellikle “iki parçalı metal kalıp” 
kullanılırken,film için “dönel metal tambur” kullanılır. 

    

 

 

Dekoratif amaçlı dökme plastik ürünleri 
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PLASTĐKTEN “KÖPÜK” B ĐÇĐMĐNDE ÜRÜN ELDE ETME 

KÖPÜK NED ĐR ? 

*  Fiziksel olarak köpük, “katı plastik” ile “ gaz”’dan meydana gelir. 

*  Gaz plastiğin içine dağılmış vaziyettedir.Malzeme her iki fazın özelliğini taşır. 

       Köpüğün en önemli özellikleri nelerdir? 

   *  Yoğunluğu, ısı yalıtımı, ateşe karşı davranışı,su üstünde kalması ve ömrüdür.  

 

 

 

Polimerden köpük nasıl elde edilir ? 

   *  Önce reçine eritilir,sıvı haldeki reçine içine katalizatör ve köpük yapıcı madde 
(gaz) katılır, karıştırılır.Bu karışıma gerekli olursa ek malzeme de konabilir. 

   *  Karışım bir kalıba dökülür.Kalıp ısıtılır.Kimyasal reaksiyon başlar ve köpük 
oluşur. 

   *  Köpük yapıcı gazı,direkt erimiş plastiğe de verebiliriz,veya bir kimyasal şişirme 
malzemesi olarak da katabiliriz.  
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Köpüğün ana yapısı nasıldır ? 

1. REÇĐNE 

   *  Köpüğün (ana yapısı) matrisi  REÇĐNE’dir .Bu ana reçinenin yanında 
yumuşatıcılar,stabilizatörler,ateş geciktiriciler,elyaf gibi başka katkı elemanları da olabilir. 

   *  Köpüğün ana yapısı, yani reçine ; köpüğün kimyasal dayanımını, yanmasını,özgül 
ısısını , camsı geçiş sıcaklığını ve rijitliğini tayin eder. 

   *  Reçine ya termoplastik esaslı veya termoset esaslı olur. 

   *  TERMOPLAST ĐK REÇĐNELER   : Polistiren,PVC ,PE, PP, ve ABS 
köpükleridir. 

   *  TERMOSET REÇĐNELER   : Poliüretan, fenol-formaldehit, üre-formaldehit, 
epoksi köpükleridir. 

2. ŞĐŞĐRME MADDES Đ 

   *  Bu madde köpüğün ısı dayanımın önemli ölçüde etkiler. 

   *   Bu maddeler “fiziksel” ve “kimyasal” olarak iki grupta incelenir. 

   *  Fiziksel şişirme maddeleri yalnızca fiziksel özellikleri etkilerler. En çok 
kullanılanları HĐDROKARBONLAR  ve HALOJENL Đ(flour,klor,brome,iyod katkılı) 
HĐDROKARBONLAR   gibi alçak üfleyici organik sıvılardır.  

 

 

*  Bu maddeler ısının etkisi ile sıvı halden gaz hale geçerek “köpük” oluştururlar. 

*  Kimyasal şişirme maddelerinden en çok kullanılanı “AZOT ĐKARBONAM ĐDE” 
adlı organik azot bileşenleridir.Bunlar çoğunlukla azot gazı olmalarına karşılık az oranda 
başka gazlar da içerirler. 

Brome katkılı hidrkarbon  
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 *  Bunların dışında başka bir şişirme maddesi de “su”dur.Su köpük maddelerinden 
“ isosionat” ile reaksiyona girer ve  CO2  gazı meydana getirir.Bu da köpüğü oluşturur. 

 

  

Azodikarbonamide   maddesi 

 

 

      

 

KÖPÜK HÜCRE YAPILARI NASILDIR? 

   *  Đki tip hücre oluşur. AÇIK HÜCREL Đ KÖPÜKLER  ve KAPALI  HÜCREL Đ 
KÖPÜKLER  

   *  Açık tipler esnek , kapalı tipler rijit  olduğu varsayılır.Net bir ayrım yoktur. 

   *  Köpük oluşturma prosesi sonucunda ortaya çıkan köpükte açık ve kapalı her ikisi de 
mevcuttur.Oran olarak hangisi fazla ise onun adı söylenir. 

   *  Örnek PVC de her iki tip köpük oluşur.Orana bakılır. Rijit poliüretan köpüklerde % 85-
95 kapalı tip köpük vardır. 

 

 

PVC  hem açık hem kapalı hücre 
yapısına sahiptir. 
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AÇIK HÜCREL Đ KÖPÜKLER  

 --  Sıvı gazlar içlerinden geçerken dirençleri çok azdır. 

 --   Ses yalıtım özellikleri vardır,ve ayrıca esnek oldukları takdirde yastık yapma 
özellikleri vardır. 

 

 

*  Bu tip köpükler ses yalıtımında ve mobilya döşemeciliğinde kullanılırlar. 

       KAPALI HÜCREL Đ KÖPÜKLER 

   *  Bu köpüklerde hücre zarını oluşturan reçine membranı gaz ve sıvıların geçmesine 
engel olur.Direnç gösterir.Açık köpüklere göre çok az sıvı ve gaz geçirirler. 

   *  Çok iyi ısı yalıtım özelliğine sahipttirler.Bu alanda bolca kullanılırlar. 

               Rijit fenolformaldehit kapalı                     Rijit poliüretan kapalı 

 

 

  

 

KÖPÜK ISI YALITIMI OLARAK KULLANIMI 

   

Flexible poliüretan açık köpük 
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ROTAT ĐONAL (DÖNER KALIPLARLA PLAST ĐK ĐŞLEME)MOULD ĐNG 

DÖNER KALIPLAMA YÖNTEM Đ NEDĐR? 

   *  Top, oyuncak ve içi boş büyük, fakat basit parçaların imalatı döner kalıplama 
yöntemi ile yapılır. 

   *  Kullanılan hammadde SIVI  veya TOZ   halinde reçinedir. 

   *  Bu hammadde kalıp içine konur, kalıp kapatılır birbirine dik iki eksen etrafında 
sürekli olarak döndürülür.Bu şekilde işlem sonucu merkezkaç kuvvetinin etkisiyle malzeme 
kalıp boşluğunun cidarlarına düzgün şekilde yayılır.Dönme devam ederken kalıp ısıtılır 
reçine(termoplastik veya termoset) erir sonra katılaşır. 

 

 

   * AVANTAJLARI  

1.  Çok büyük parçalar üretilir. 

2.  2500 galon’luk kimyasal madde taşıyacak 
bidonlar yapılabilinir. 

3.  Kalıp tasarımında minimum sınırlama 
vardır. 

 4.  Kalıp fiyatları çok düşüktür. 

5.  Plastik kaynak gerekmez. 

 6.  Ürünlerde gerilme meydana gelmez.  
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 *  DEZAVANTAJLARI 

1.  Đmalat yavaş olduğundan parça fiyatları artar. 

2.  Her plastik hammaddesi bu yöntemle işlenemez,hammadde sınırlaması vardır. 

 3.  Bazı geometrik parçaların kalıplanması zordur. 
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Rotational moulding (Döner kalıplama) Ürünleri 
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PLASTĐK MALZEMELER ĐN ĐŞLENME  TEKN ĐKLER Đ 

BASINÇLA KALIPLAMA  ( Compresssion moulding)ĐLE ĐŞLEME TEKN ĐĞĐ 

BASINÇLI KALIPLAMA NED ĐR? 

Granül veya toz haldeki reçine ısıtılmış kalıba konur,basınç uygulanır katılaşması için 
zaman tanınır,parça dışarı alınıp soğumaya bırakılır. 

 

 

   *  Proses’te işlem sırası : 

        1.  Toz veya granül halde daha 
önce ön şekillenip tablet haline getirilen 
reçine dişi kalıba konur. 

        2.  Kalıp daha önceden ön 
ısıtma yapıldığından, erkek kalıp 
tarafından basınç uygulanır. 

        3.  Đyice eriyen ve kalıp 
boşluğunu dolduran reçine için 
polimerizasyon’un ikinci kademesi 
tamamlanır ve malzeme katılaşır. 

       4.  Sertleşme tamam olunca 
kalıp açılır ürün dışarı alınır. 
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Bu proseste  : 

   *  Sıcaklık   = 120 -260 0 C     Basınç  = 7-8  N/mm2  

       Polimerizasyon süresi  :   3 - 20 dakika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   *  Üç tip kalıplama kullanılır. 

         1.ci tip positif kalıplama  – Bu kalıplamada üretilecek parça tam tartılıp 
konulmalı, az eksik veya az fazla istenen parça kalitesini bozar.Çünkü fazla malzemenin 
dışarı akması için bir kanal yoktur. 

          2.ci tip yarı-positif kalıplama – Dişi kalıbın üst yüzeyinde bir taşma kanalı 
açılır. Kalıp boşluğuna gereğinden fazla malzeme konur. Kalıp kapanmasından sonra strok’un 
son kısmında tam basınç uygulamasıyla taşan plastik taşma kanalına gider. 
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3.cü tip taşmalı kalıplama – Burada gereğinden fazla malzeme konulur.Taşan 
malzemeye erkek kalıp baskı yaptığında içerde erimiş reçineyi ‘de  daha fazla sıkıştırmış 
olur.Parça kalıptan çıkartılınca taşan kısım kesilir. 

                   

 

 

 

KALIPLARIN ISITILMASI  

   *  Kalıplar içlerindeki kanallara döşenmiş elektrik direnç tellerin den elektrik akımı 
geçirmek suretiyle ısıtılırlar veya o kanallardan buhar geçirmek suretiyle ısıtılırlar.Buharla 
ısıtma hızlı olur, fakat tercih elektrikle ısıtmadan yanadır. 
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BASINÇLI KALIPLAMA   

Basınçlı kalıplamada kalıplar, bir prese 
bağlanırlar.Üst kalıp presin koç’una alt kalıp ise 
presin alt tablasına bağlanır.Erkek kalıbın üstünde 
ısıtma plakası,dişi kalıbın altında ısıtma plakaları 
mevcuttur. 

Kalıbın üst kısmı yukarı doğru hareket 
ederek kalıp açılır. Dişi kalıp içine tablet konur. 
Kalıbın üst kısmı hareketli olduğu için aşağı doğru 
iner ve kalıp kapanır. 

Isıtılan reçine kapanan kalıpta şekil alır. Bu 
şekilde basınç altında tutulan reçine bir süre bekletilir ki çapraz bağlanma ile yapısı iyice 
güçlensin.Katılaşınca kalıp açılır.Çıkartma pim’lerinin yardımıyla ürün dışarı alıp soğutulur. 

 

BASINÇLI KALIPLAMA ÜRÜNLER Đ 

                                    

         

 

Basınçlı kalıplama ürünleri arasında,elektrik anahtar parçaları,radyo ve tv kasaları, 
çekmece ve kasaya benzer parçalar, düğmeler gibi basit ve ucuz parçalar üretilir.Karmaşık ve 
çok ağır parçaların üretimi için uygun bir yöntem değildir. 
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TRANSFER KALIPLAMA  (Resin Transfer moulding)  ĐLE  ĐŞLEME TEKN ĐĞĐ 

TRANSFER KALIPLAMA NED ĐR ? 

Basınçlı kalıplamada son 
ürün basınç uygulayarak meydana 
geldiği için maça olarak ince metal 
parçalar veya gömülü parçalar 
basıncın etkisiyle başka yerlere 
taşınma ihtimali vardır. Ayrıca tüm 
reçinelerin ısı yalıtım katsayıları 
çok düşüktür. Basınçlı kalıplamada 
kalıbın cidarına yapışan reçine önce 
soğur, iç kısımlar geç soğur bu da 
ürün kalitesini etkiler. 

Bu dezavantajlar transfer 
kalıplama yöntemi ile ortadan 
kaldırılır. 

 

 

RESĐN TRANSFER KALIPLAMA 

Prosesin işlem sırası  : 

  1. Reçine, ergime odasına konur. 

  2. Bu odada reçine eritilir. 

  3. Hidrolik pistondan yüksek bir 
basınçla eriyik bir ağız ve yolluktan kalıp 
boşluğuna basılır. 

  4. Kalıpta ısı etkisi ile çapraz bağ 
oluşuncaya kadar bekletilir. 

  5. Sertleşme tamamlanınca ürün 
kalıptan çıkartılır. 

   *  Bu yöntemde  “Ergime 
odası”, ” ağız ve yolluklar ” ve “kalıbın ayrılma yüzeyleri ve dikey - yatay kalıp olması” 
önemlidir. 
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   * ERGĐME ODASI  : 

Ergime odası silindirik olursa, amaca daha uygun olur.Bu odadaki sıvı reçine bir 
pistonla kalıba basılır.Đyi bir basma için piston ile oda arası boşluk  küçük olmalıdır. 

 

 

   *  AĞIZ VE YOLLUKLAR 

YOLLUK  ergime odasını direkt kalıp boşluğuna bağlar.AĞIZ  , yolluğun kalıp 
boşluğuna girdiği yerdir.Ağız kesiti yolluk kesitinin 1/3 ü kadardır. Reçine akışının en hızlı 
olduğu yer ağız kısmıdır. Reçinenin kinetik enerjisi ısıya dönüşür.Reçine burada daha iyi 
ısınır.Yolluk kesiti hem büyük olmalı, hem küçük olmalı.Birbirine zıt olan bu durum şöyle 
açıklanır.Reçine kolay aksın basınç düşmesin diye büyük olmalı.Fakat  her işten sonra 
yollukta kalan reçine fazla kalıp kayıp olmaması için de kesit küçük olmalıdır.Đyi bir kesit bu 
iki isteği karşılayan kesittir. 
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KALIBIN AYRILMA YÜZEY Đ 

Sıvı reçine kalıba basılırken kalıp tamamen kapalıdır. Ürün katılaştıktan sonra kalıp 
açılır. Transfer kalıplarında en önemli noktalardan birisi, “kalıbın ayrılma yüzeyinin 
konumu”dur. Kalıbın ayrılma yüzeyi piston hareket yönünde veya ona dik yönde olur. Piston 
hareket yönündeki kalıplar DĐKEY veya YATAY olabilirler.Piston hareketine dik yöndeki 
kalıplar da PĐSTON ÜST TARAFTA veya PĐSTON ALT TARAFTA olabilirler.Pozisyona 
göre ürünün çıkması kolay veya zor olur. 

 

 

TRANSFER KALIPLAMA ÜRÜNLER Đ  
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PLASTĐK MALZEMELER ĐN ĐŞLENME TEKN ĐKLER Đ 

PLASTĐKLER ĐN KAYNAK  ED ĐLMELER Đ 

PLASTĐK KAYNA ĞI  

* Tüm plastik çeşitleri kaynak edilebilinir mi? 

Plastiklerden yalnızca termoplastikler kaynak edilirler. Ancak tüm termoplastikler 
kaynağa uygun değildir.Termoset’lerin kaynağı mümkün değildir.Kaynak yerine “yapıştırma” 
veya “birbirine geçme” teknikleri ile birleştirme yapılır. 

   *  Niçin termoset’ler kaynak edilemezler ? 

    Çünkü,  termoset’ler daha önceden şekillenirken bir defa kimyasal reaksiyona 
girerek sertleştiğinden ikinci kez kaynak için ısıtıldıklarında yumuşamazlar, ancak yanar veya 
kömürleşebilirler. 

   * Esas olarak kaç tür plastik kaynak çeşidi vardır? 

    Đki tip plastik kaynak çeşidi vardır.  

                     a)-   Dıştan ısıtma isteyen kaynak grubu 

                     b)-   Isıyı kendisi yaratan kaynak grubu 

   *  DIŞTAN ISITMA ĐSTEYEN PLASTĐK KAYNAKLAR  

             1.  SICAK GAZ KAYNAĞI 

             2.  SICAK ELEMAN KAYNAĞI 

              3. LAZER KAYNAĞI 
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         4.  ĐNDĐKSĐYON KAYNAĞI 

         5.  YÜKSEK FREKANS KAYNAĞI 

         6.  ELEKTRĐK DĐRENÇ KAYNAĞI  

 

 

 

   *  ISIYI KEND ĐSĐ YARATAN PLAST ĐK KAYNAKLARI  

            1.  SÜRTÜNME KAYNAĞI 

            2.  ULTRASON KAYNAĞI 

            3.  TĐTREŞĐM KAYNA ĞI  

       

 



PLASTĐK MALZEMELER                                                                                  
Prof.Dr.Đrfan AY 

105 

 

SICAK GAZ KAYNA ĞI  

   *   Proses nasıl çalışır? 

       1.  Bu yöntem büyük parçalar için çok elverişlidir. 

       2.  Birleştirme elemanı olarak ELEKTROT  kullanılır. 

       3.  Birleşecek parçaları ısıtmak için SICAK  GAZ  kullanılır. 

       4.  Sıcak gaz olarak HAVA  ve AZOT  GAZI  kullanılır. 

       5.  Kullanılacak gaz’ların kuru ve temiz olması gerekir. 

       6. Elektrot ile kaynak edilecek parçanın yapısı aynı olmalıdır. 

 

                Plastik kaynağı yapılacak parçalara önce parçanın konumuna göre V,T şeklinde 
ağız açılır. Kaynak edilecek parçalarla birlikte elektrot malzemesi sıcak gaz ile( 1200 – 1800 ) 
ısıtılır.Gaz sıcaklığı ise plastiğin cinsine göre 2000 – 3500  arasında olur.Sert termoplastiklerde 
elektrot’un bastırılması DÜZ bir parça ile,yumuşak plastiklerde RULO  ile yapılır. 
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SICAK ELEMAN KAYNA ĞI  

   *  Proses nasıl çalışır? 

          1.  Bu yöntemde elektrot kullanılmaz. 

          2. Kaynatılacak parçalar alın alına veya T oluşturacak şekilde tutulur. 

           3.  Elektrik resiztansı ile çalışan bir SICAK ELEMAN  parçalar arasına getirilir. 

 

4.  Đyice yumuşayan plastik parçalar arasındaki sıcak eleman hızla aradan çekilir. 

          5. Parçalar bastırılır. Yüzeyler birbiri ile birleştirilir.Parçalar soğuyuncaya kadar kalıpta 
tutulur. 

 6. Parçalar soğuduktan sonra dışarı alınır. 
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PLASTĐK LAZER KAYNA ĞI  

*  Proses nasıl çalışır? 

*  Bu kaynağın önemli özelliği,plastik parçalardan biri lazer ışınlarını geçiren 
TRANSPARAN özelliğine, diğeri de ışınları EMME (absorbe etme) özelliğine sahip olması 
gereklidir. 

 

   * Termoplastiklerin çoğu transparan olduğundan bu şart kendiliğinden yerine gelir. 
Emme özelliği için plastiğe katkı maddesi 
ilavesi(Karbon) gerekir. 

      1.  Önce dalga uzunluğu 800-110 nm olan 
lazer ışını gönderilir. 

      2.    Laser (3) , transparen (1) parçadan ge 
çer,ışık emici (2) parçanın yüzeyini ısıtır. 

3. Bu ısı, (1) no’lu parçanın da ısınma sına 
sebep olur. 

4. Her iki parçanın yüzeyleri erir 

5. Parçalar soğur, katılaşır. Güçlü bir bağ 
oluşur. 

 

*  Plastik laser kaynaklarında 
BĐNDĐRME tipi kaynaklar iyi netice 
verirken ALIN kaynak tipleri iyi 
netice vermez. Çünkü plastiklerin ısı 
iletimleri düşüktür. Yanal ısı 
yayılması yeterli olmaz. 
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*  Plastiklerin birbirleri ile laser kaynağı yapılıp yapılamayacağı ili şikteki tablo’da 
gösterilmiştir. 

 

 

 

* Laser kaynağı yapılmış plastik parça örnekleri 
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   * Laser kaynağı yapılmış plastik parça örnekleri 

           

 

PLASTĐK YÜKSEK FREKANS KAYNA ĞI ( Dielektrik veya Radyo frekans kaynağı ) 

*  Proses nasıl çalışır ? 

      Bu yöntem, parçaların temas yüzeylerinde yüksek frekans(20  -  60 MHz) oluşturan 
ELEKTROMANYETĐK enerji kullanır. 

     1.Kaynak edilecek plastiğin “YALITKANLIK”’ını esas alan bir yöntemdir. 

     2. Kaynak edilecek plastikler iki elektrot plaka arasına konur. 
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     3. Yüksek frekans elektromanyetik alan 
doğurur. Plastikler yalıtkandır. Elektrik kayıpları 
meydana gelir.  

     4. Plastiklerin molekülleri dipol moment 
özelliğine sahip olduklarından erime aşamasına kadar 
titreşirler ve ısı doğar. 

     5. Parçalar doğan ısı ile yumuşarlar ve 
elektrotlarla bastırılır. Elektromanyetik alan kesilir. 
Kaynak soğur ve sonra katılaşma meydana gelir. 

 

   *  Önemli kriterler  : 

        *  Bu yöntemle dipol momentine sahip genellikle PVC ve PU plastikleri kaynak 
edilir.Başka plastikler ancak polar katkı malzemesi ilave edilerek bu yöntemle kaynak 
edilebilirler. 

       *  Bu yöntemin en önemli avantajı HIZ’  dır.Plastikler birkaç saniye içinde 
ısınırlar. 
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PLASTĐK YÜKSEK FREKANS KAYNAĞI 

*  Bu kaynak yöntemi özellikle tıp alanında ve tüketim  mallarının paketlenmesinde 
kullanılan film’lerin kaynağında çok kullanılır. 

              

 

 

PLASTĐK ELEKTR ĐK DĐRENÇ KAYNA ĞI ? 

   * Proses nasıl çalışır? 

     Bu yöntem metallerin “nokta 
kaynak-spot welding” yönteminde kaynak 
edilmelerine benzer. 

       1. Plastik parçalar iki elektrot 
arasına konur. 

       2. Elektrik akımı verilir. 
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   *   3. Noktasal bölgede, elektrik direnç 
kayıplarından dolayı E=I 2.R.t bağıntısına uyan ısı 
doğar. Elektrotlar arasında kalan plastiğin noktasal 
kısmı yumuşar veya erir. Elektrik akımı kesilince 
eriyik katılaşır. 

       Bu yöntemde kaynak hızlı yapılır, 
kolayca otomatiğe çevrilebilinir, ekonomiktir. 
Elektrota ihtiyaç yoktur, çarpılma görülmez. 

 

 

 

SÜRTÜNME KAYNA ĞI  

   * Proses nasıl çalışır? 

Bu kaynak yöntemi oldukça sert olan PVC gibi plastiklerin kaynağında kullanılır. 

          1. Kaynak edilecek parçalardan biri sabit, diğeri döner. Sabit olan yavaşça dönel 
parçaya değdirilir. 

          2. Sürtünme sonucu ısı doğar. Yüzeyler yumuşar. 

          3. Parçalar bastırılır. Hareket durur. 

          4. Kaynak yeri soğur. Katılaşır. Sağlam birleşme olur. 
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   *  Parçalar aşağıdaki diyagramda 
görüldüğü gibi kaynak için alın alına 
getirilir, sürtünme başlar ama akma 
başlamaz. (I. bölge) 

   *  Biri sabit diğeri hareketli parçalara 
kuvvet uygulama sürerken sıcaklık 
artar, akma kaynak kenarlarına doğru 
taşmaya başlar.(II. Bölge) 

   *  Bu bölge sabit hal (lineer bölge) 
bölgesidir. Malzemeye sabit hızda 
kaynak yapmaya devam edilir.(III. 
Bölge) 

*  Đç yüzeylerin sürtünmesi durduğu zaman, soğuma başlar. Kaynağın iyice pekişmesi için 
kuvvet uygulamaya devam edilir.( IV Bölge) 

* Bu kaynak yöntemi ile PS = ABS  ;  PMMA = PC  ve  PPO = PA plastikleri beraber 
kaynak edilebilmektedirler. 
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SÜRTÜNME KAYNA ĞI  

              

                  Polypropilen                                                        Emme manifoldu  

 

PLASTĐK ULTRASON ĐK 
KAYNA ĞI 

   * Bu yöntem çok hızlıdır.Kaynak 
zamanı 1 saniyeden az’dır.Kolayca otomatik 
hale getirilir. 

   *  Ultrasonik kaynak makinası 4 ana 
bölümden oluşur. 

         a)- Güç ünitesi 

         b)-Converter (Dönüştürücü) 

         c)-Booster(Titreşim yapıcı) 

         d)-Sonotrode (Horn = kaynağı 
yapan takım) 
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PLASTĐK ULTRASON ĐK KAYNA ĞI  

   *  50-60 Hz olan şehir şebeke cereyanı frekansı, ultrasonik cihaza girdiği anda (20 
000-60 000Hz) ‘e yükseltilir. 

   *  Bu elektrik enerjisi, converter’e verilir. Converter içersinde piezo elektriksel  disk 
vardır.Bu disk sayesinde elektrik enerjisini düşey yönde titreşim enerjisine(SES enerjisi) 
çevrilir. 

          

*  Bu titreşim enerjisi booster’a taşınır.Burada ses dalgasının amplitüd’ü ( ŞĐDDETĐ) 
artırılır.Sonra ses dalgaları Horn’a taşınır.Horn ultrasonik kaynak takımıdır ve titreşimi direkt 
parçaya yansıtır.Aynı zamanda  basınç uygular. 

   *  Kaynak bölgesine gelen titreşimler (Saniyede 20 000 – 40 000 saykıl),ısı doğurur, 
böylece plastik yumuşar veya erir.Basınç altında kaynak yapılmış olur. 

  

                         Booster                                                                      Horn  
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*  Proses nasıl çalışır ? 

  Bu yöntem , önce şehir şebeke cereyanının frekansını yükseltir,sonra bunu 
ses(titreşim) enerjisine çevirir.Bu enerji ısı doğurur,bu ısı da plastik malzemeleri yumuşatmak 
ve eritmek için kullanır. 

     1.Şekilde görüldüğü gibi parçalar tabla üzerine konur. 

     2.Horn, parçalara temas ettirilir. 

     3. Basınç uygulanır. 

     4.Titreşim verilir. 

 

 

*  Proses nasıl çalışır ? 

      5. Kaynak edilecek parçalar basınç altında tutulurken titreştirip ısıtmaya devam 
edilir.. 

      6. Isı, plastiği yumuşatıp erit tikten sonra biraz basınç altında tutulur. 

      7. Horn parçalar üzerinden kaldırılır .Kaynak tamamlanır. 
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*  Kaynak Tasarımı 

 

 

ÇIKINTILI B ĐRLEŞTĐRME 

   * Stryrene, ABS,PC gibi amorf yapılarda tercih 
edilir.Kolay kaynaklanabilen bir tasarım.  

 

 

 

ADIM T ĐPĐ BĐERLEŞTĐRME 

   * Parçalarda iyi görüntü ve güçlü kaynak 
arzulandığında tercih edilir. Amorf yapılılar için daha uygun. 

 

 

 

 

KAYMA KENARLI  B ĐRLEŞTĐRME 

   * Yüksek mukavemet ve sızdırmazlık istendiği 
durumlarda tercih edilir. Amorf yapıdaki plastik parça büyük 
olmalı, kısmi – kristalin  parçalar ise NYLON, PPS, PSO olur. 

 

 

 

 

 

ÇIKINTILI-KANALLI T ĐP BĐRLEŞTĐRME 

   *  Bu tasarımda “taşma” görülmez. Amorf  yapılılardan 
kalın cidarlılar STYRENE,ABS,PC tercih edilir. 
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PLASTĐK T ĐTREŞĐM KAYNA ĞI 

   *  Proses nasıl çalışır? 

       Bu yöntemde plastik iki parça açısal şekilde,lineer şekilde ve biaxial şekilde yatay 
hareket ettirilerek titreştirilir.Bu yöntem ultrasonik kaynak yöntemine benzer, fakat farkı ; çok 
daha düşük frekanslarda,çok daha yüksek amplitüd(şiddeti)lerde ve çok daha büyük sıkıştırma 
kuvvetlerinde çalışır. 

 

   *  Titre şim kaynağının 4 aşaması vardır. 

        1.  Katı sürtünme  : Bu aşamada yüzeylerden birisi diğerine karşı yatay olarak 
katı şekilde sürtünür.Birleşme için gerekli ısı doğar. 

        2.  Değişim  :  Kaynak yerindeki parçalar erimeye başlar.Yüksek kayma 
sürtünmesinden doğan yüksek ısı sebebiyle,erimiş katmanlar kalınlaşır. 

Viskozite artar,kayma sürtünmesi azalır,ısınmada kayıp olur.eriyen parçalar üzerindeki 
basınç artar ve kaynak için akma yükselir. 

  3.Optimum kaynak mukavemeti: Birleşme optimum mukavemete erişince kaynak 
işlemi durur.  
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     Bu işlemin durması demek ; eriyen parçaların hızı ile dışa doğru yayılan parçaların 
hızları eşit olmuş demektir. 

     4. Soğutma  ;  Kaynak yerinde basınç varken, malzeme tekrar katılaşır.Moleküler 
bağlanma yaparak kaynak olur. 

      KAYNAK PARAMETRELER Đ 

     Frekans   :  100 – 400 Hz 

      Amplitüd (şiddeti)  :  0,5  -  2,5  mm 

      Cyle time (Titreşme zamanı)  :  10  saniye 

      Kaynak basıncı  :  0,5  -  5  MPa  ( 70 – 700 Psi ) 

     KAYNAK ED ĐLEN PLAST ĐKLER  

      STANYL  , AKULON  , ARNĐTE  , XANTAR 

 

 

 

HANGĐ TERMOPLAST ĐĞĐ   HANGĐ KAYNAK YÖNTEM Đ  ĐLE                                                                                    
KAYNAK  ETMEL ĐYĐM? 

Termoplastikler en iyi “yanma” ile ayırt edilirler. 
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Nasıl yanar? Hangi yöntem?  

Acrylic – PMMA  

   *  Sarı yanar, alevin dibi açık-mavi, aromatik koku vardır, kendi kendine sönmez. 

          ---   Ultrasonik, sıcak hava kaynak yöntemi ile kaynaklanır. 

Acrylonitril Butadien Styrene  --- ABS 

   *  Đsli yanar,alev rengi portakal rengidir,lastik gibi kokar,kendi kendine sönmez. 

          ---  Sıcak eleman,sıcak hava,ultrasonik kaynak yöntemi ile kaynaklanır. 

Polyacetal --- POM  

   *  Açık mavi bir alevle yanar, 

        ---  Sıcak eleman,sıcak hava+azot gazlı,ultrasonik kaynak yöntemi ile 
kaynaklanır. 

Polyamide– PA 

   *  Sarı yanar, alevin dibi mavi ve alev islidir, erir ve köpük yapar formik asit gibi 
koku vardır, kendi kendine sönmez. 

          ---   Sıcak eleman ve sürtünme kaynak yöntemi ile kaynaklanır. 

Polycarbonate  --- PC 

   *  Đsli alevle yanar,sarı alev ve kızarmış kül vardır,tatlı kokar,kısmen kendi kendine 
söner. 

          ---  Tüm kaynak metodları ile kaynaklanır. 

Polyetilen --- PE  

   *  Açık bir alevle yanar,altı mavi,üstü sarıdır,damlama yapar ve donyağı gibi 
kokar.Kendi kendine sönmez. 

        ---  Sıcak eleman,sıcak hava,sürtünme  kaynak yöntemi ile kaynaklanır. 

   *  Sıcak eleman kaynağı sıcaklığı   PE  :  800  : 2000 -2200  

        Sıcak eleman kaynağı sıcaklığı   PE   :  1000  -  2000 (Hızlı değişim-aşırı zaman) 
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Polypropylene  --- PP 

   *  Açık alevle yanar,altı mavi üstü sarı renktedir,çok damla damlatır yağ veya mum 
gibi kokar, kendi kendine sönmez. 

          --- Sıcak eleman,sıcak hava,sürtünme kaynak metotları ile kaynaklanır. Sıcak 
eleman sıcaklığı : 210 0   ± 10 0  

Polystyrene --- PS  

   *  Portakal rengi isli bir alevle yanar,Kendi kendine sönmez. 

        ---  Sıcak eleman,sıcak hava,ultrasonik  kaynak yöntemi ile kaynaklanır.  

Polysulfon  --- PSU 

   *  Kendi kendine sönmez.  

   --- Sıcak eleman,sıcak hava,sürtünme,ultrasonik  kaynak metodları ile kaynaklanır.  

Polyvinylcloride --- PVC  

   *  Kenarlarında yeşili olan sarı  renkli  isli bir alevle yanar,Beyaz bir duman ve 
hidroklorik asit kokusu  gibi kokar.Kendi kendine sönmez. 

        ---  Tüm  kaynak yöntemi ile kaynaklanır. 

Polyvinylidenchlorid ---PVDF 

   *  Kendi kendine sönmez, 380 0 nin üzerinde ısıtılırsa,zehirleyici duman salar. 

        ---  Sıcak eleman,sıcak hava,sürtünme,ultrasonik  kaynak metodları ile 
kaynaklanır.  Sıcak eleman sıcaklığı : 210 0   ± 8 0 
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PLASTĐK MALZEMELER ĐN ĐŞLENME TEKN ĐKLER Đ 

PLASTĐKLER ĐN GERĐ DÖNÜŞÜMÜ  (Recycling) 

 

PLASTĐKLER ĐN GERĐ KAZANIMI  

   *  Plastikler atık olarak doğaya atıldıklarında, 
bozunma sıcaklıklarının yüksek olması, ultroviyole 
ışınlarına dayanıklı olması, doğadaki bakterilere karşı 
dayanıklı olması onların uzun süre bozunmadan 
kalmalarına sebeptir. 

   *  Bu sebepten dolayı çevreyi kirlettiklerinden 
“geri dönüşümleri ” bir toplumsal zorunluluktur. 

   *  Plastiklerin en çok PE, PP, PVC, PS 
tüketilmektedir. Dolayısıyla atık olarak da çevrede 
bunlar çok bulunmaktadır. 

*  Doğada “imalat artık ”ları olarak ve “şehir 
çöp artık ”ları olarak atık plastik vardır. 

   *  Atık plastiklerin geri kazanımı 
incelendiğinde;  

 4 çeşit yol izlendiği görülür. 

      1.)- Atıkları, orijinal plastiklere katıp orijinal 
polimere yakın yeni plastik elde etmek için yapılan geri 
kazanım, 

*  Bu tip geri kazanımda,makinalardan çıkan 
artık plastikler ile temiz çöp plastikler kullanılır. 

      2.  Đkinci geri kazanım 
yöntemi, orijinal plastik elde etme 
yerine II.ci kalite mal elde etmek için 
yapılan işlemdir. 

       *  Plastik kullanılıp 
kirlendikten sonra, yani çöp haldeki 
plastik artıklar,ayrılır,temizlenir 
eritilerek kullanılır. 
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3.  Bu tip geri kazanıma kimyasal geri 
kazanım  işlemi de denir. 

       *  Bu işlemde amaç, atık 
plastiklerden ihtiyaç olan monomeri alıp, 
yeni kimyasal içerikli farklı özellikte 
polimerler elde etmektir. 

  4.  Dördüncü geri kazanım işlemi ise 
atık plastikleri yakıp, çıkan enerjilerinden 
faydalanmaktır.Bu çıkan gaz’ların insan sağlığına zararları yüzünden mahsurlu bir yöntemdir. 

 

“Plastiğin geri dönüşümü” ne demektir? 

   *  Kullanım dışı kalan “plastik atık malzeme”lerin tekrar kullanıma geri 
kazandırılması işlemine denir. 

   *  Ne gibi avantajları olur? 

        1.Hammadde ihtiyacı azalır. 

        2.Nüfus artışı ile beraber ortaya çıkan tüketimin doğal dengeyi bozması önlenir. 

        3.Atık’ların çevreyi kirletmeleri önlenir. 

        4. Plastiği sıfırdan üretmek yerine atık kullanımı ile enerji tasarrufu sağlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslar arası geri dönüşüm simgesi-LOGO’ su 
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*  Plastiklerin esası; ham petrol, gaz ve kömürdür. 
Plastiğin genelde ana kaynağı petrol rafinerisinden arta kalan bakiye maddelerdir.  

   *  Dünyada üretilen toplam petrolün sadece %4’ü plastik üretimi için 
kullanılmaktadır. 

 

*  Plastikler ,çöpe atıldığı zaman çürümez, paslanmaz, çözünmez, biyolojik   olarak 
bozulmaz ve doğada bozulmadan uzun yıllar kalır.. Suyun ve toprağın kirlenmesine neden 
olur. Sulardaki canlılara zarar verir hatta ölümlerine  neden olur. 

   *  Kullanım dışı kalan plastik atık malzemeleri karada 2000 yılda, denizde 450 yılda 
ancak yok olmaktadır. 

 

 

 

 

Çöp kutularında görülen plastik 

maddelerin LOGO ‘ları  
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“Plastiğin geri dönüşümü” nasıl olmaktadır? 

 

 

1. Önce plastik çöp atıklar toplanıp bir yere yığılır. 

     



PLASTĐK MALZEMELER                                                                                  
Prof.Dr.Đrfan AY 

126 

 

2.  Bu çöp atıkları kaba bir şekilde ayrılır. 

 

 

3 .Bir bant üzerinde taşınırken manyetik bir sistemden geçirilerek plastik olmayan 
maddelerden ayrılır. 

 

 

4. Bu çöp atıkları yüzdürme tankına konarak yıkanır. 

 



PLASTĐK MALZEMELER                                                                                  
Prof.Dr.Đrfan AY 

127 

 

5. Yıkanan plastikler kurutulur ve kırma makinalarında parçalanır. 

 

6. Kırılan plastik parçalar aglomer makinalarında granül hale sokulur.  . Aglomer makinaları 
plastik film atıklarının geri dönüştürlmesi için kullanılır. Kazan içinde bulunan ve yüksek 
hızda dönen bıçaklar plastik filmi yüksek sıcaklıkta ısıtarak parçalar. Daha sonra az 
miktarda su ile şoklanan plastik, yeniden kullanılabilir GRANÜL hale gelir. 
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7. Geri kazanılan plastik tekrar extrüzyon veya diğer yollardan işlenerek plastik üretimine 
kazandırılmış olur.   

 

“Plastiğin geri dönüşümü” nden hangi ürünler elde edilir. 

Plastiğin geri dönüşümden elde edilen bazı malzemeler şunlardır: 
       1.  Sera örtüsü,  

       2.  otomotiv sektöründe plastik torba,  

       3.  marley,  

       4.  pis su borusu,  

       5.  elyaf ve dolgu malzemesi,  

       6.  araba yedek parçası yapımında  

       7.  Deterjan şişeleri, çöp kutuları ve benzeri ürünler  

       8. Yağmursuyu ve atık su boruları  

       9.  Marley ve çeşitli plastik dolgu malzemeleri  

       10.  Çeşitli plastik oyuncak ve kırtasiye malzemeleri yapılmaktadır.  

ATIK PLAST ĐKLER ĐN DEĞERLENDĐRĐLMELER Đ  

Polietilentetraftalat (PET):  

PET genellikle su, meşrubat ve yağ şişelerinin ambalajlanmasında kullanılır. Hafif ve 
dayanıklı olması nedeniyle kullanım alanı giderek genişlemektedir. Atık PET'ler, sentetik 
elyaf ve dolgu malzemesi olarak değerlendirilebilir. 
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Polivinilklorür (PVC)  :  

Su ve sıvı deterjanların, bazı kimyasal maddelerin, sağlık ve kozmetik ürünlerinin 
ambalajlarında kullanılır.Kullanılmış PVC ambalajlarından kirli su boruları, marley ve çeşitli 
dolgu malzemeleri üretilir. 

 

Polikarbonat (PC): 

 Polikarbonatlar, termoplastiklerin özel bir grubudur. Đşlenmesi, kalıplanması, ısıl olarak 
şekillendirilmesi kolaydır, bu tip plastikler modern imalat sektöründe çok geniş kullanım 
alanı olan plastiklerdir.  

 

Bu (PC) polikarbonat çok dayanıklı bir malzemedir, kurşun geçirmez cam yapımında 
kullanılır. Polikarbonatların karakteristikleri polimetil metakrilat’a (PMMA  ; akrilik) oldukça 
benzer, fakat polikarbonat daha güçlü ve daha pahalıdır. Ayrıca bu polimer oldukça şeffaf ve 
ışığı geçiren bir yapıdadır. Bir çok cam türünden daha iyi ışık geçirgenlik karakteristiğine 
sahiptir.  
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PC’nin Kullanım Alanları :Polikarbonat, endüstri ve laboratuvarlarda olduğu kadar 
ev eşyalarında da yaygın kullanılır. Koruma amaçlı parçaların yapımında kullanılır (Bankalar 
ve bazı binalarda kırılmayan veya ışığı yansıtan pencereler gibi). Polikarbonatdan yapılan 
diğer ürünler arasında gözlük ve güneş gözlüğü camları, CD (kompakt disk), otomobil far 
camları sayılabilir.  

 

Ayrıca iki ya da daha fazla cidarlı (multicell) gözenekli levhalar halinde imal edilen 
(PC) polikarbonat, her türlü açıklıkların kapatılmasında kullanılabilen bir çatı kaplama 
malzemesidir. Đyi ısı izolasyon özelliği nedeniyle seralarda cam ve naylona alternatif olarak 
kullanılmaktadır. 

 

Polietilen (PE):  

Evlerimizde en çok kullandığımız plastik türüdür. Çamaşır suyu, deterjan ve şampuan 
şişeleri, motor yağı şişeleri, çöp torbaları gibi birçok kullanım alanı vardır. Geri 
dönüştürülmüş PE'den deterjan şişeleri, çöp kutuları ve benzeri ürünler. 
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Polipropilen (PP): 

Deterjan kutularının kapakları, margarin kapları gibi ambalaj malzemeleri üretilir. 
Ayrıca dayanıklı olması ve geri dönüştürülebilirliği nedeniyle otomotiv sektöründe de önemli 
bir kullanım alanı bulmaktadır. Geri dönüştürülmüş PP'den sentetik halı tabanı, çeşitli plastik 
banyo mutfak ve kırtasiye malzemeleri üretilir.  

       

Polistren (PS):  

Evlerden kaynaklanan ambalaj atıkları içerisinde en az rastlanan ambalaj türüdür. 
Yoğurt ve margarin kaplarında yoğun olarak kullanılan polistren’ in geri kazanımı, PE ve PP 
de olduğu gibi yaygın bir şekilde yapılmaktadır.  

                       

Polyamid (PA) (Naylon): 

 Fiber, diş fırçası kılları, misina vb. kullanım alanları vardır.  

                   


