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Günlük yaşam olayı : Teflon tava yada 
tencerelerin yapışmaması.

Kimya ile ilişkisi : Teflonun yani 
tetrafloretilen’in düşük sürtünme katsayısına 
sahip yüzeyinin yapışmaması.

Kimya konusu : 11. Sınıf Plastikler ve 
polimerleşme.

Ders süresi : 4 saat





HEDEF 1 
Polimerleşmeyi kavrayabilme

DAVRANIŞLAR:

1. Polimer kavramını açıklar.

2. Polimer çeşitlerini açıklar/örnekler verir.

3. Polimerleşmeyi açıklar.

4. Polimerlerin fiziksel özelliklerinden 
bahseder.

5. Yaygın polimerlere örnekler verir.



HEDEF 2 
Plastikleri  kavrayabilme

DAVRANIŞLAR:

1. Plastikleri tanıyabilme

2. Plastiklerin genel özelliklerini açıklar.

3. Plastikleri sınıflandırır.

4. Plastik yapımında kullanılan 
hammaddeleri açıklar.

5. Yaygın kullanılan plastikleri 
örneklendirir.



POLĐMERLER

Bugün organik kimyanın çalışma alanının %80‘nini
polimer kimyası oluşturmaktadır.Polimer kimyası
endüstride büyük çığır açmıştır.Naylon 
poşetlerden,plastik bardaklara,lastik eldivenlerden,araba 
tekerlerine,teflon kaplı tencerelerden PVC yüzey kaplama 
maddelerine kadar günlük hayatımızın her alanında 
polimer kaynaklı maddelerle karşılaşır ve kullanırız.



POLĐMERLEŞME

Polimerler makromoleküller adı
verilen ve pek çok alt birimin yapı
içerisinde tekrarlanmasıyla meydana 
gelen maddelerdir.

Polimerin sentezinde kullanılan alt 
birimlere monomerler ve 
monomerlerin birbirine bağlanma 
tepkimelerine de polimerleşme adı
verilir.



POLĐMERLER

KATILMA POLĐMERLERĐ KONDENSASYON POLĐMERLERĐ

POLĐAMĐTLER POLĐESTERLER

POLĐÜRETANLAR ÇAĞLAYAN POLĐMERLERĐ



Polimerin adı monomer ana grup 

Polietilen CH 2  =  CH 2 - CH2 - CH2
Polivinil klorür CH2 = CHCl - CH2 – CHCl

CH3 CH3

Poliizo butilen CH2 =  C - CH2 – C 

CH3 CH3

Polikaprolaktam H – N ( CH2 )5 C = O - N (CH2 )5 C =O

OH



1-KATILMA POLĐMERLERĐ:
Bir veya daha çok ikili bağ içeren monomerler

(alkenler ve alkadienler) birbirlerine pi (π) bağı açılımıyla belirli 
bir düzende katılırlar.Katılma polimerlerini oluşturan en küçük 
yapı etilendir ve polimeri, polietilen diye isimlendirilir.



2-KONDENSASYON POLĐMERLERĐ

Bu tepkimeler, monomer moleküller 

birleşirken su ve alkol gibi küçük moleküllerin 

moleküller arası ayrılmasıyla 

gerçekleşir.Bunlara çoğunlukla basamaklı

büyüme polimerleri de denmektedir.



Kondensasyon polimerleri içerisinde 
en önemlileri:

• 1-POLĐAMĐTLER  

• 2-POLĐESTERLER

• 3-POLĐÜRETANLAR

• 4-ÇAĞLAYAN 
POLĐMERLERĐ



POLĐMERLERĐN ÖZELLĐKLERĐ

• Polimerler, büyük moleküller olduğu için 
moleküller arasındaki Van der Waals çekim 
kuvvetleri de büyüktür.

• Polimerlerin erime ve kaynama noktaları
monomerlere göre oldukça yüksek olur. 

• Polimerler, daha sert ve sağlam,geniş kullanım 
alanlarına sahip,dayanıklı maddelerdir. 

• Polimerlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerindeki 
en önemli etken molekül ağırlıklarıdır.





PLASTĐKLER

Plastik dünyasını açan  ilk önemli pencere, 
Amerikalı bir iş adamının iyi bir bilardo topu 
yaptırmak istemesi ve buna büyük bir maddi 
ödül koymasıdır . Bunun  üzerine   

“ BAEKELAND “

fenol – formaldehit reçinesinin sentezini 
yapmıştır. 



• Plastiklerin elde edilmeleri ve genel özellikleri
Bir plastikte polimeri oluşturan ana gruplar, plastik türüne göre 

değişik sayılarda olurlar.Ayrıca bu gruplar doğrusal , 
dallanmış veya çapraz bağlı bir yapı oluştururlar . 
Grupların bir moleküldeki sayısına polimerizasyon derecesi 
denir.Grup molekül ağırlığı ile polimerizasyon derecesinin 
çarpımı da plastiğin molekül ağırlığını verir.
ÖRNEK :
Polivinil klorür polimerinin monomeri olan vinil klorür  mol
ağırlığı 63 , polimerizasyon derecesi de 1000 olduğuna göre 
polivinil klorür mol ağırlığı =  63 .1000 = 63000 olur.

Plastiklerde mol ağırlığı genelde 10 000 ile 1 000 000 
arasındadır .



Daha çok petrol , belirli ölçüde de kömür ve diğer 
kaynaklara dayalı olan plastik üretiminde tepkime 
yürüdükçe başlangıç maddelerinin özellikleri bir 
süreçte azar azar değişir , polimerleşme sona erince 
de başlangıç maddelerinden tamamen farklı yeni bir 
ürün oluşur.Örnek olarak etilen gazından katı bir 
plastik olan polietilenin eldesi verilebilir.

Her plastik polimerinin başlangıç monomeri
vardır.Belirli sayıda monomer bir tepkime ile polimer 
zincirini oluşturur.Polimeri oluşturan monomerler
ana gruplar haline geçerken çift bağların açılması
gibi bazı yapısal değişikliklere uğrarlar.
Homopolimer:Bir cins monomer içerir.
Kopolimer:Birden fazla cins monomer içerir.



TERMOPLASTĐKLER TERMOSETLER

ELASTOMERLER

PLASTĐKLER



TERMOPLASTTERMOPLASTĐĐKLERKLER
Termoplastikler ısıtıldıklarında yumuşayan , 

soğutulduklarında katılaşan ; ısıtma ve soğutma 
işlemlerinde kimyasal değişikliğe uğramayan sadece 
fiziksel değişikliğe uğrayan plastik türleridir. 2 türü
vardır.

AMORF YAPIDAKĐLER :
Yüksek derecede dallanmış molekül yapısından 
dolayı düzensiz yapıdadır.
Örnek : polikarbonat , polistiren , polivinilklorür

SEMĐKRĐSTAL YAPIDAKĐLER :
Hafif dallanma gösteren düzenli yapıdaki plastiklere 
kristal yapıdadır denir , hem amorf hem de kristal 
yapı içeren plastiklere semikristal plastikler denir.
Örnek : Polipropilen , poliamid , polietilen



TERMOSETLER 
Yüksek sıcaklıkta erimezler , ısı karşısında 

tekrar şekil değişimi göstermezler .Kesilme 
işlemlerinde döküntü meydana getirirler.

ELASTOMERLER
Zincirdeki köprüler ( enine bağlantılar) hafif 

düzeyde vardır ancak bu köprüler molekül 
zincirinin hareketini zorlaştırır. Yüksek 
sıcaklıklarda bağlantılar kırılır ve yapı eski 
haline geri dönemez.
Örnek : poliüretan



PLASTĐKLERĐN ANA MADDELERĐ
Stiren, asetilen, polistiren, poliasetilen, poliüretan, fenol, formaldehit, 
aseton , propilen gibi maddelerdir. Birçok plastik kendilerine çeşitli 
özellikler katılan dolgu maddeleriyle işlendikten sonra piyasaya 
sürülür.Bu dolgu maddelerinin en önemlileri şunlardır:

� Pekiştirici ve dayanım arttırıcılar 

� Renklendiriciler

� Plastikleştiriciler

� Kaydırıcı ve işlemeyi kolaylaştırıcılar

� Antistatikler ( statik elektriklenmeyi önleyiciler )

� Ultraviyole ışınım dengeleyiciler

� Oksitlenme önleyiciler

� Köpük yapıcılar

� Diğer dolgu maddeleri : Kaymayı arttırıcılar , yanmayı güçleştiriciler 
ve ısı dengeleyeciler



FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLER

Plastiğin görünümü onun biçimi ,

rengi,saydamlığı yüzeyinin parlak 
veya mat oluşu , varsa yüzeysel üretim
kusurları gibi özelliklerini belirler.

MEKANĐK ÖZELLĐKLER
Aşınma dayanımı , uzama ,sertlik ,

çekme, basma dayanımı, darbe dayanımı,
basınç dayanımı gibi özelliklerdir.



ELEKTRĐKSEL ÖZELLĐKLERĐ

Özel bir amaçla üretilmedikçe plastiklerin hemen 
hemen hepsi yalıtkandır ve iyi bir dielektrik
özelliğine ( elektrik alan şiddeti azaltma 
yeteneği)sahiptir.
Özel amaçlar için plastiğin iletken olması
istenebilir.Sıradan plastikler için bu amaca bileşimine 
metal tozları , grafit , karbon siyahı gibi maddeler 
katılarak ulaşılabilir.Son zamanlarda üzerinde 
çalışılan “ Poliasetilen “ ve benzeri plastiklerin dolgu 
maddesine gerek kalmadan iletken özelliğine sahip 
olduğu bilinmektedir , bu özelliği ile bakıra alternatif 
olabilir.





ÇÖZÜNÜRLÜKLER

Fenol formaldehit , melamin formaldehit, poliester gibi 
termoset plastiklerden kalıplanmış parçalarla PE 
(polietilen ) , PP ( polipropilen ) , PVC (polivinil klorür ) , 
PA ( poliamid ) ,  PTFE 

( politetraflor etilen ) gibi yüksek mol ağırlıklı polimerler 
çözücülere karşı çok dirençlidir.

Selüloz plastikleri (selüloz asetat , selüloz nitrat gibi ) , vinil
asatat , polistiren gibi maddeler de üniversal çözücülere 

( aseton , benzen , etilen diklorür, etanol ,  toluen gibi ) 

direnç göstermeyip çözünürler.



KĐMYASAL ÖZELLĐKLERĐ
Genelde çoğu plastik maddeler 
belirli derişimlerdeki asitlere ve 
bazlara karşı dirençlidirler.Bu 
direnç plastik türlerine göre çok 
az değişmektedir.

PE (polietilen ) , PTFE 
(politetraflor etilen ) , PP 
(polipropilen ) , epoksi , poliester
,  vinil plastikleri kuvvetli 
asitlere ve bazlara karşı direnç
gösteren tipik bileşiklerdir.

Fenolik , poliasetal
polimerler ve termoplast 
poliester ise kuvvetli asitlere ve 
bazlara karşı dirençli değildir.



ethen propen

Cl

vinylchlorid

Nacrylnitril

styrene

F

FF

F

tetrafluorethen

O

O

methacrylicacid methylester

Polymerisation: Bausteine



PVC

PE

PP



ISISAL ÖZELLĐKLERĐ

Plastiklerin en önemli ısısal özellikleri ısı iletkenliği , ısı
genleşmesi , ısıya dayanıklılık , eğilme sıcaklığı , erime 
sıcaklığı , yumuşama sıcaklığı ve yanma oranı
incelemesidir.
Plastikler genelde çok küçük ısı genleşmesi katsayısı ve ısı
iletkenlik katsayısına sahiptir.
Eğilme , yumuşama ve erime sıcaklıkları daha çok 
termoplast ürünler için önemlidir.Termoset ürünler ise 
genelde daha yüksek ısısal özelliklere 
sahiptir.Termoplastlar genelde 50OC -125 oC sıcaklıktaki 
ortamlarda kullanılabildiği halde termosetler 110oC– 300 
oC sıcaklıklarında bile dayanıklıdır



Karbon elyafıSilikon 
plastikleri

Polivinil klorid
( PVC )

TEFLONSelüloz 
plastikleri

Poliamid(PA)–
Naylon

Cam elyafıAmino 
reçineleri

Politetraflor etilen     
( PTFE )

ELASTOMERLERTERMOSETLERTERMOPLASTĐKLER



Teflon

Teflon, karbon ve flor 
atomlarından oluşan 
molekül yapısından 
dolayı, başka 
hiçbir malzemede 
bir arada bulunmayan 
üstün özelliklere 
sahiptir.Monomeri
tetrafloretilen (TFE)dir. 
Çok düşük sürtünme 
katsayısı
vardır.Yüzeyine hiçbir 
şey yapışmaz. 





ÖÖLLÇÇME VE DEME VE DEĞĞERLENDERLENDĐĐRMERME

1. Polimerlerin genel özellikleri nelerdir?

2. Plastiklerin ham maddeleri nelerdir ?

3. Plastiklerin kimyasal özelliklerini 
açıklayınız.

4. Teflonun monomeri nedir adlandırınız.



Asağıdaki adlandırmaları kısaltmalarıyla 

eşleştiriniz.

PA

PVC

PE

PP

PC

PTFE

PS

POLĐETĐLEN

POLĐPROPĐLEN

POLĐAMĐT

POLĐVĐNĐLKLORÜR

POLĐSTĐREN

POLĐTETRAFLOROETĐLEN

POLĐKARBON



Asağıdaki adlandırmaları kısaltmalarıyla 

eşleştiriniz.

PA

PVC

PE

PP

PC

PTFE

PS

POLĐETĐLEN

POLĐPROPĐLEN

POLĐAMĐT

POLĐVĐNĐLKLORÜR

POLĐSTĐREN

POLĐTETRAFLOROETĐLEN

POLĐKARBON
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