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POLİMER MORFOLOJİSİ
Polimerler yüzlerce veya daha fazla molekülün bir araya gelerek
oluşturduğu monomerlerin tekrarlanır şekilde bir zincir halinde
dizilmesiyle oluşan yapılardır.
Latince’de “poly” çok ve “mer” parçacık anlamına gelir. Dolayısı ile
Polymer tanımından anlaşılacağı üzere bir çok monomer parçacığın
yan yana gelmesiyle oluşur. Örnek olarak birçok Etilen molekülünün
bir araya gelmesiyle oluşan “Poli-etilen” verilebilir. Bu şekilde birçok
molekülün bir araya gelip bir polimeri oluşturmasına polimerizasyon
denir.

Polimer Yapısının Enjeksiyon Prosesindeki Önemi
Polimerlerin yapısı Enjeksiyon prosesinde çok büyük öneme sahiptir.
Doğru seçilmeyen kalıp sıcaklığı kalıplanan parçanın bazı teknik
özelliklerini iyileştirirken yüzey kalitesinde olumsuz sonuçlar
doğurabilir. Örneğin testler bize gösteriyor ki 23.9 °C ABS için
optimum kalıp sıcaklığıdır. Bu kalıp sıcaklığını kullanıldığında istenilen
mukavemet değerlerine ulaşılır.
Ayrıca Kristallerde daha homojenize bir eriyik için yüksek vida hızına
ihtiyaç varken Amorflar için bu zorunluluk değildir.

Polimerlerdeki Isıl Geçiş Sıcaklıkları
Polimerlerde 3 tip ısıl geçiş sıcaklığı vardır. Geçiş sıcaklığı malzemenin
yapısını değiştirdiği sıcaklıklardır. Buna göre bir Polimer farklı
sıcaklıklarda farklı formlarda olabilir. Örneğin;
- 0 °C altında katı
- 0-100 °C arasında sıvı
- 100 °C üzerinde ise gazdır.

Polimer Morfolojisi
Camsı geçiş sıcaklığı (Tg)
Polimer morfolojisi polimer zincirlerinin yapısını nitelendirmektedir.
Sıklıkla kullanıldığı şekliyle polimerler moleküllerinin dizilişlerine göre Camsı geçiş sıcaklığının altında tüm polimerler sert ve kırılgan bir
2 sınıfa ayrılırla. Bunlar; Amorf ve Yarı-Kristal yapılardır.
yapıya sahipken bu değerin üzerinde yumuşak ve esnek bir yapıya
sahiptir. Kalıplanan parçalarda meydana gelen hacimsel çekme Tg
sıcaklığı, oda sıcaklığı veya servis sıcaklığıyla orantılıdır. Eğer Tg
sıcaklığı oda sıcaklığı/servis sıcaklığından büyükse parçada minimum
çekme gözlenirken Tg sıcaklığının oda sıcaklığı/servis sıcaklığından
düşük olduğu durumlarda maksimum hacimsel çekme gözlenir.
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Eğer kalıp sıcaklığı camsı geçiş sıcaklığının çok altında tutulursa
Polimer Viskozitesi
moleküllerin dengeli bir yapı kurması güçleşir bu da malzemenin iç
yapısında oluşan yüksek stresten dolayı en ufak yük altında zarar
Polimer’in akışını inceleyen bilim dalına Rheology. (Akış Bilimi) denir.
görmesine neden olur. Ayrıca kalıplanan parça geometrisindeki
farklılıklardan dolayı montajlama anında diğer parçalarla uyumsuzluk
Viskoelastisite
gösterir.
Yarı-Kristallerde Tc sıcaklığı Tg sıcaklığının her zaman üstündedir ve
kalıp sıcaklığının Tc sıcaklığına yakın olması istenir.

Viskozite akışkanın akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Katılar belli bir
yüke maruz kaldıklarında kısa süreli şekil değişikliği gösterirler, yük
ortadan kaldırıldığında ise parça ilk formuna geri döner bu özellik
elastisite olarak adlandırılır. Parçaya sınır değerlerinden daha yüksek
bir yük uygulanırsa bu durumda parça kalıcı deformasyona uğrar.
Plastik katı formunda ve sıvı formunda farklı karakteristik özellikler
gösterir. Bu özellik viskoelastik olarak adlandırılırken plastiğin
davranışı viskoelastisite olarak adlandırılır.
2 tür deformasyon vardır;
a) Plastik Deformasyon
b) Elastik Deformasyon

Eriyik Geçiş Sıcaklığı ( Tm )
Bu sıcaklıktan sadece Yarı-Kristaller için bahsedebiliriz, bu sıcaklığın
altında eriyik yumuşak ve esnek bir yapıya sahiptir ancak tam
manasıyla eriyik değildir. Bu sıcaklığın üzerinde malzeme tamamen
homojenize bir eriyik haline gelir.

Kristalleşme Sıcaklığı ( Tc )

Newton ve Newton Tipi Olmayan Akış
Newton akışı, uygulama anında vizkozitenin kesme oranından (shear
rate), buna bağlı olarak enjeksiyon hızından etkilenmediği
akışkanlardır. Newton olmayan akış ise kesme oranından ve
dolayısıyla enjeksiyon hızından etkilenen akış türüdür.

Bu sıcaklık değeri sadece Yarı-Kristaller için mevcuttur. Bu sıcaklığın
altında kristalleşme azalırken üstünde daha kristal bir yapı kazanır.
Eğer kalıp sıcaklığı bu değerin altına ayarlanırsa kristal yapının azaldığı
gözlenir.
Plastiklerin tümü hem Newton akış hem Newton olmayan akış özelliği
gösterirler. Düşük kesme oranında akış Newton olmayan akış özelliği
gösterirken kesme gerilmesi arttıkça plastik Newton akış özelliği
gösterir. Çünkü yüksek kesme oranında moleküller birbirlerinden
uzaklaşmaya başlar ve akış yönünde sıralanırlar.
Belli bir kesme oranına kadar viskozite değeri değişiklik gösterir ama
daha sonrasında viskozite sabitlenir ve bu değerden sonra enjeksiyon
hızı viskoziteyi etkilemez.
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Plastiğin Önemli Özellikleri
Kalıp bilimini anlamak için plastiklerin özelliklerini bilmek çok
önemlidir.
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Yoğunluk
Yoğunluk malzemenin kütlesinin hacmine oranıdır ve birim olarak
genelde gram/ cm3 kullanılır.( Örn. Polistiren yoğunluğu 1.04 g/c3).
Her barel farklı boyutlara sahiptir. Barel hesabında Polistiren referans
alınır ve hesaplamalar buna göre yapılır.

Hacimsel Çekme (Shrinkage)
Hacimsel çekme kalıplanan parçanın kalıp içindeki eriyik haldeki
hacmi ile kalıptan çıktıktan sonraki hacmi arasındaki değişim oranıdır.
Hacimsel çekme yüzde veya mm olarak gösterilir.

Yarı-Kristallerde çekme homejenize değildir. Bu, Yarı-Kristallerin
kristalik yapısıyla ilişkilidir. Bu tip malzemeler izotropik olmayan
malzemeler olarak adlandırılır.
Amorflarda ise hacimsel çekme daha homejenize bir yapıya sahiptir
bu tip malzemelere ise izotropik malzemeler olarak adlandırılır.

MFR ve MFI Değerleri
MFR ve MFI değerleri hammaddenin belli test şartları altında ölçülen
değerleridir. MFR ve MFI değerleri bir malzeminin akış yeteğeni
hakkında bize bilgi verir. Bir Barel yardımıyla 10 dakika boyunca
istenilen şartlarda test edilen hammaddeden ölçülen bu değerlerin
vizkozite ile olan ilişkisi şu şekildedir.

Yüksek Vizkozite = Düşük MFI
Düşük Viskozite = Yüksek MFI

Brightworks Engineering
Mahircem İleri Müh. Tek. Tic. Ltd. Şti.
Gümrükönü V.D. - 610 042 30 90
Mersis No: 0610042309000016

Adapazarı Ofis: Arifiye Mah. Atatürk Cad. No:98 Megalit İş Hanı
No: 24 Arifiye / SAKARYA
Tel: +90 264 229 30 87
Fax: +90 264 229 30 88
E-Mail: info@bwetr.com
Web: www.brightworksengineering.com
3/3

