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KAZANIMLAR

1) Polimerleşmeyi kavrayabilme. 
a. Polimer kavramını açıklar.
b. Polimer çeşitlerini açıklar/örnekler verir.
c. Polimerleşmeyi açıklar.
d. Polimerlerin fiziksel özelliklerinden 

bahseder.
e. Yaygın polimerlere örnekler verir. 



2) Plastikleri kavrayabilme. 
a. Plastikleri tanır. 
b. Plastiklerin genel özelliklerini açıklar.
c. Plastikleri sınıflandırır.
d. Plastik yapımında kullanılan hammaddeleri 

açıklar.
e. Yaygın kullanılan plastikleri örneklendirir.



AÇIKLAMALAR:

POLĐMER KĐMYASI

Polimerler; çok sayıda molekülün 
kimyasal bağlarla düzenli bir şekilde 
bağlanarak oluşturdukları yüksek 
molekül ağırlıklı bileşiklerdir.

Poli = Çok Sayıda  



Polimerler, monomer denilen birimlerin bir 
araya gelmesiyle oluşmaktadır. 
Örnek: Polisten

Stren monomerin polimerizasyonu



Yaygın olarak kullanılan bazı
polimerlerin formülleri ve 
sentezlendikleri monomerler:





Polimerler yapılarına göre           
sınıflandırılabilirler.
a) Bir polimer tek bir monomer
biriminin tekrarlanmasından 
oluşuyorsa buna homopolimer denir. 
Örnek olarak, etilenden elde edilen 
polietilen ve strenden elde edilen 
polisten verilebilir 



b) Eğer polimer molekülü iki farklı monomerin
birleşmesinden oluşuyorsa buna kopolimer denir. 
Kopolimerlerin çeşitlerini üçe ayırabiliriz:

1. Ardasık kopolimer

2. Blok kopolimer 

3. Düzensiz kopolimer



Polimer zincirler ister homopolimer
ister kopolimer olsun, üç farklı
formda buluna bilirler:

1. Doğrusal:



2. Dallanmış

3. Çapraz Bağlı



POLĐMERLERĐN 
SENTEZLERĐ

• Serbest Radikal Polimerleşmesi

Zincir polimerleşmesinin radikaller 
üzerinden yürüyen türüdür. 



Serbest radikal polimerleşmesi üç
aşamadan oluşur:

Başlangıçta monomer molekülleri çeşitli 
yöntemler kullanılarak radikal haline 
dönüştürülür. 

Radikal oluşumu, ısı, fotokimyasal, 
radyasyon veya çeşitli başlatıcılar 
tarafından sağlanır. Bu amaçla ortamda 
radikal oluşturmak için en yaygın yöntem 
ortama dışarıdan bir başlatıcı eklemektir. 



Başlatıcı, radikal oluşturarak vinil
grubundaki çift bağa atak yaparak 
polimerizasyon işlemini başlatmış olur. 

Başlatıcı olarak çeşitli peroksitler, 
diazo bileşikleri ve redoks çiftleri 
kullanılır. 

Peroksit başlatıcılardan en yaygın 
kullanılanı benzil peroksittir. Bu 
başlatıcı isi ile kolaylıkla parçalanarak 
serbest radikal oluşturmaktadır. 



Şekilde benzil peroksit isi etkisi ile 
parçalanarak iki tane serbest radikale 
dönüşmektedir.



Daha sonra başlama aşamasında oluşan 
radikaller monomer molekülündeki çift 
bağa atak yaparak polimerizasyonu
başlatırlar. 

Şekilde başlatıcıdan oluşan radikaller 
etilen molekülündeki çift bağdan birini 
kırıp yeni bir radikal oluştururken böylece 
polimerizasyon reaksiyonunu da başlatmış
olmaktadır. 



Oluşan yeni radikaller ortamda 
bulunan monomerler ile reaksiyona 
girerek polimer zincirinin büyümesine 
neden olurlar. 



• Đyonik Polimerizasyon

Zincir polimerizasyonu serbest 
radikaller üzerinden olduğu kadar iyonlar 
ve koordinasyon komp-leks yapıcı ajanlar 
üzerinden de yürüyebilir. 

Bir vinil monomerinin hangi mekanizma 
üzerinden polimerleştirileceği, sübstüye
gruba bağlıdır. 



Örneğin, 
halojenlenmis viniller (vinil klorür, vb. 
gibi) ve vinil esterler yalnızca 
radikallerle polimerleştirilirler. Eğer, 
vinil monomerine elektron verici 
gruplar takılmışsa yalnızca katyonik
polimerizasyon söz konusudur. 



Đyonik polimerizasyon genellikle 
katalizörlerin ayrı bir fazda 
bulunduğu heterojen sistemleri içerir. 

Reaksiyon hızı radikal 
polimerizasyonuna göre çok hızlıdır. 

Bazı durumlarda reaksiyon hızını
kontrol etmek için polimerizasyon
işlemi çok düşük sıcaklıklarda 
gerçekleştirilir. 



• Kondenzasyon Polimerizasyonu

Kondenzasyon polimerleri benzer veya 
farklı yapıdaki poli-fonksiyonel 
monomerlerin, genellikle küçük bir molekül 
çıkararak reaksiyona girmesiyle elde edilir. 

Burada en önemli koşul mono-merlerin
poli-fonksiyonel olusudur. OH, COOH, 
NH2, gibi fonksiyonel gruplardan en az iki 
tane taşıyan monomerler esterleşme, 
amidlesme, vb. gibi reaksiyonlarla, küçük 
moleküller çıkararak, kondenzasyon
polimerlerini oluştururlar. 



Poliüretanlarin elde edildiği üretan
oluşumu ve naylon 6' nin elde edildiği 
kaprolaktam halka açılması gibi, küçük 
molekül çıkışı olmadan doğrudan 
monomerlerin katılması sek-linde 
yürüyen polimerizasyon reaksiyonları
da genellikle bu grup içinde 
değerlendirilir.



POLĐMERĐZASYON 
ĐŞLEMLERĐ

• Yığın Polimerizasyonu

Bu tür polimerizasyonda monomer, içine 
uygun bir başlatıcı ilave edildikten sonra 
belli sıcaklık ve basınçta doğrudan 
polimerleştirilir. 



Bu prosesin en önemli özelliği 
oldukça saf polimerlerin 
üretilebilmesidir. 

Proseste, polimerizasyon sonucu 
oluşan ürün, üretim sonrası ayırma, 
saflaştırma, vb. gibi prosesleri 
gerektirmez, doğrudan satışa 
sunulabilir. 



Ayrıca, diğer proseslere göre daha 
ucuz makine ve teçhizat 
gerektirdiğinden, basit ve ekonomik 
bir proses olarak değerlendirilir.

Bu prosesin en önemli dezavantajı
ortaya çıkan ısının ortamdan kolay 
kolay uzaklaştırılamayışı, dolayısıyla 
sıcaklık kontrolünün güç olmasıdır. 



• Süspansiyon Polimerizasyonu

Bu polimerizasyon tekniği endüstride 
büyük miktarlarda polimer üretiminde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bu polimerizasyonu sonucu 
polimerizasyon şartlarına bağlı olarak 50 / 
1000 mikrometre çapında, gözenekli veya 
gözeneksiz partiküller elde edilir. 



Süspansiyon polimerizasyonunda iki 
faz vardır. 

Monomer fazı

Dağıtma fazı



Reaksiyon sonucunda her monomer
damlası bir polimer partiküle dönüşür. 

Süspansiyon polimerizasyonunda
karşılaşılabilecek en büyük sorun 
partiküllerin birbirlerine yapışarak 
birikmesidir. 

Bunu önlemek için dağıtma fazına 
partikülleri stabil olarak ortamda 
tutabilecek stabilizör maddeler 
eklenir. 



• Emülsiyon Polimerizasyonu

Emülsiyon polimerizasyonunda
birbiri ile karışmayan iki faz söz 
konusudur. 

Monomer fazı dağıtma fazı içinde 
emüsyon halinde dağıtılmıştır. 

Süspansiyon polimerizasyonundan
farklı olarak burada başlatıcı dağıtma 
fazında çözünmüştür. 



Çeşitli emülsiyon yapıcı maddeler 
kullanılarak monomer fazı dağıtma fazı
içinde emülsiyon halde stabil olarak tutulur. 

Bunlardan en yaygın kullanılan 
sodyumdodesilsülfattir. Bu polimerizasyon
tekniği ile 1 mikrometre civarında tek düze 
küresel partiküller elde edilir. 



• Dispersiyon Polimerizasyonu

Bu polimerizasyon tekniği ile 1 '10 
mikrometre arasında tekdüze küresel 
polimer partiküller elde edilir. 

Dispersiyon polimerizasyonunun özelliği 
monomer fazı, dağıtma fazında 
çözünmektedir ama polimerizasyon isleme 
sonunda oluşan polimer dağıtma fazında 
çözünmemektedir.





POLĐMERLERĐN 
MOLEKÜL AĞIRLIKLARI
• Polimerlerin fiziksel özellikleri molekül ağırlığı ile 

ilişkilidir. Bu nedenle polimerlerden beklenen 
fiziksel özellikleri gösterebilmeleri için belirli bir 
molekül ağırlığına sahip olmaları gerekir. 

• Genellikle molekül ağırlığının artması ile yapıda 
moleküller arası çekim artmakla ve bu da polimerin 
mekanik ve ısı özelliklerini etkilemektedir. 

• Polimerlerin molekül ağırlıkları, jel geçirgenlik 
kromatografisi, viskozimetrik ölçüm, ozmotik ve 
basınç ışık saçılması gibi yöntemlerle belirlenebilir.



• Polimerizasyon ilerledikçe polimer 
zinciri büyür ve molekül ağırlığı artar.

• Polimerizasyonun bu aşamasında artik 
ortamda monomer sayısı azalmıştır. 
Bu nedenle ortamdaki radikaller 
sönümlenmeye baslar.



• Ortamdaki radikaller çeşitli yollar ile 
(dallanma yeni çift bağ oluşturma 
veya bir başka radikal ile reaksiyona 
girerek) sönümlenir ve polimerizasyon
işlemi tamamlanır. 



Bazı Polimerlerin 
Özellikleri ve Önemli 

Kullanım Yerleri:
Amino reçineleri

Kimyasal direnç, üstün yüzey sertliği, iyi 
ısısal kararlılık ve iyi renk koruma.
Dekoratif malzeme, yapıştırıcılar, levha ve 
plakalar, tekstil işlemlerinde kalıplanmış
malzemeler, kontraplak ve kâğıt kaplama



Poliesterler

Alevlenmeye ve kimyasallara karşı üstün direnç, 
düşük fiyat, üstün mekaniksel ve elektriksel 
özellik, üstün ısısal kararlılık.
Yapı malzemeleri, levha ve plaka, hava ve deniz 
taşıt parçaları, lif dekoratif malzeme, misina ve 
kayak malzemesi.

Alkit reçineleri

Kimyasal direnç, üstün elektriksel ve ısıl özellik ve 
geniş esneklik-sertlik aralığı
Elektriksel yalıtkan, boyalar, cam macunu, 
elektronik alet parçaları ve cam lifi takviyeli 
parçalar.



Polikarbonat

Şeffaf, iyi sürünme direnci, lekelenmeye karşı
direnç, yüksek kırılma indisi, iyi boyutsal kararlılık 
ve üstün kimyasal ve elektriksel özellik.
Yalıtkan malzeme, metal malzeme yerine, lens, 
elektrik aletleri parçaları, fotoğraf filmi, döküm 
kalıplama ve emniyet baretleri.



Poliamit

Kimyasal direnç, sertlik, iyi aşınma direnci, kolay 
kalıplanabilirlik, hafiflik ve düşük sürtünme 
katsayısı.
Şişe, lastik, lif, paketleme, dikiş ipliği, çeşitli 
aletler, dişli ve misina.



Poliüretan

Đyi kimyasal fiziksel ve elektriksel özellikler, diğer 
reçinelerle kullanıldığında üstün ürün çeşitliliği
Roket yakıtı bileşeni, yalıtım, köpük ve elastromer.

Polieter

Değişik biçim ve boyutta kolay işlenebilirlik, çoğu asit alkali 
ve tuzlara karşı üstün direnç.
Su saati parçaları, vana, pompa dişlileri ve tabakalar.

Epoksi

Đyi yapışma özelliği, üstün elektriksel özellik, iyi ısı yalıtımı, 
setlik, düşük büzülme ve sütün kimyasal direnç.
Yer döşemesi, yapıştırıcılar, ince levha ve plakalar, yüzey 
kaplamaları ve astarlar.



Silikon

Esneklik, inert, oksidasyona direnç, üstün 
elektriksel özellik ve iyi ısıl özellik.
Kauçuk, su itici malzeme, levhalar, köpüklenmeyi 
önleyici ve kapsülleme malzemesi.

Polietilen

Dış ortamda neme karşı iyi direnç, esneklik, zayıf 
mekaniksel kuvvet ve üstün kimyasal direnç.
Kap ve kutular, oyuncak, mutfak eşyaları, 
kaplamalar, boru ve tüp, kablolarda yalıtkan 
tabakalar ve paketleme ve ambalaj filmi.



Polipropilen

Kokusuz ve şeffaf düşük yoğunluk, iyi ısıl direnç, 
üstün yüzey sertliği, kırılmazlık, üstün kimyasal 
direnç ve iyi elektriksel özellik.
Levha ve tabakalar, lif boru ve tüp, elektronik alet 
parçaları, oyuncak, mutfak eşyaları, tıbbi malzeme 
ve çeşitli aletler.

Poli(vinil klorür)

Üstün fiziksel ve kimyasal özellik, işleme kolaylığı, 
nispeten düşük fiyat diğer polimerlerle iyi uyum ve 
üstün kimyasal direnç.
Boru ve tüp, yapıştırıcı, inşaat malzemesi, atık su 
deposu, su tesisat malzemesi ve yağmurluk.



Polistiren

UV ışınlarına direnç, iyi vurma ve gerilme direnci, düşük fiyat 
ve işleme kolaylığı, asit alkali ve tuzlara karşı üstün direnç.
Đzolasyon malzemesi, ince cidarlı kaplar, soğutma kuleleri, 
boru köpük, kauçuk, çeşitli aletler, otomobil parçaları ve 
paneller.



Selülozik

Dış ortamda dayanıklılık, yüzey parlaklığı, yüksek vurma 
direnci, düşük ısıl iletkenlik ve yüksek dielektrik özelliği.
Tekstil ve kâğıt endüstrisi, manyetik bant, paketleme ve 
ambalaj malzemesi, kalınlaştırıcı, boru ve tüp.

Akrilik

UV ışınlarına direnç, kristal parlaklığı, orta derecede 
kimyasal direnç, iyi vurma ve gerilme direnci asit ve alkali 
tuzlara karşı üstün direnç.
Lens, elastromer, dekoratif yapısal paneller, aydınlatma 
sistemleri, pencere ve gölgelik, tabela reklam panosu ve 
yapıştırıcı.



BEBEK BEZLERĐ
GERÇEKTEN 

EMĐCĐ MĐDĐR?

BEBEK BEZLERBEBEK BEZLERĐĐ
GERGERÇÇEKTEN EKTEN 

EMEMĐĐCCĐĐ MMĐĐDDĐĐR?R?



DENEYĐN ADI: Süper Emici 
Polimerler

DENEYĐN AMACI: Polimerlerin 
genel özelliklerinin açıklanması ve 
emici polimerlerin deney yolu ile 
gösterilmesi. 



KULLANILACAK MALZEMELER:

• Kullanılmamış emici bebek bezi
• Beher
• Makas
• Gazete
• Ölçme kabı
• Sofra tuzu
• Kaşık



DENEYĐN YAPILIŞI:

• Đlk olarak polimeri bebek bezinden ayırmalıyız. 
Bunu yapmak için bebek bezini keser, parçaları
plastik bir çanta içine doldururuz. 

• Plastik çantanın ağzını kapatır, birkaç dakika 
şiddetli bir biçimde sallarız. Bebek bezi 
parçacıklarından beyaz bir tozun geldiğini görürüz. 

• Çantayı açıp parçalanmış bebek bezlerini atarız. 
• Bir masanın üzerine gazeteyi yayıp çanta 

içindekileri dökeriz.



Polimerlerine ayırmak için 
bezleri çantaya koyuyoruz.

Polimerleri bir gazete 
kağıdının üzerine döküyoruz.



• Gazete üzerine dökülmüş olan tozları bir 
kaşık yardımı ile toplayıp bu tozları bir 
plastik kabın içerisine koyarız. 

• Plastik kabın içerisine 300ml kadar sıcak su 
ilave ederiz. 

• Bir süre sonra kabın içerisindeki polimer 
taneciklerin suyu emdiği gözlemleriz. 

• Kabı ters çevirdiğimizde suyun 
dökülmediğini gözlemleriz. 

• Daha sonra bu kaba bir çorba kaşığı kadar 
sofra tuzu ilave ederiz.



Polimerleri bir plastik kaba döküyoruz. Kabın içerisine su ilave ediyoruz.

Polimerlerin suyu emdiğini gözlemliyoruz.



Kabın içerisine tuz ilave ediyoruz. Polimerlerin suyu bıraktığını görüyoruz.



SONUÇ:

• Yapmış olduğumuz deneyde ‘süper emici polimerlerin’
suyu tutma özelliklerini deney yolu ile göstermiş olduk.

• Emici bebek bezlerindeki beyaz tuz iki polimerin, 
polyacrylamide ve sodyum polyacrylate’ in karışımından 
yapılmıştır.



• Đki maddedeki monomerler kendi bağlarının bir 
kısmını kırar ve su moleküllerini tutar ve onlara 
bağlanırlar. 

• Tuz ekleyerek polimerin suyu bırakması
sağlanabilir. Belli bir miktar tuz eklendiği zaman, 
polimer su moleküllerini sızdıracak ve onun yerine 
sodyum iyonlarıyla bağ kuracaktır.
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• Bebek bezi üreticileri bebek bezine küçük 
bir miktar polimer koyarak, bebek bezlerini 
emici yaparlar. 

• Süper emici polimerler için çok sayıda 
kullanım alanları vardır: 
Örneğin; tarımda bazı mahsulleri sulamak 
için bu polimerlerden faydalanmaktayız. 
Bitki sulandığında polimerler çok miktarda 
su emerler ve bitki suyu zaman içinde yavaş
yavaş alır. Bu sayede su tüketimi azalmış ve 
sudan tasarruf edilmiş olur.


