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B 01.   şartlarındaki ortamda α değeri ..........   dir. 
(A) 0.5          (B) 1.0       (C) 2.0          (D) 0.5 den küçüktür. 

D 02. Çözünürlük parametrelerine grup katkısı ,  ,  ve -CH3 için  sırasıyla 28, 133, 735 ve 214 (cal cm3)1/2 
mol-1 dir.  Bu verilere göre poli (α-metil stiren)’in  çözünürlük parametresi yaklaşık olarak ne kadardır? Poli(α-metil stiren) in 
yoğunluğu 1.08 g cm-3 tür.   
(A) 8.25 (cal cm-3)1/2          (B) 7.69 (cal cm-3)1/2       (C) 11.53 (cal cm-3)1/2         (D) 10.07 (cal cm-3)1/2 

C 03. Şekil 1 deki (a) polimeri için aşağıdakilarden hangisi doğrudur.  
(A) kristal yapılı bir polimerdir.          (B) yarı-kristal bir polimerdir.        
(C) amorf yapılı bir polimerdir.           (D) camsı geçiş sıcaklığı yüksek bir polimerdir. 

A 04. Aşağıdakilerden hangisi Tg nin artmasına neden olur?  
(A) dalların kısalması veya azalması          (B) plastikleştirici konsantrasyonunun artması       
(C) mol tartısının düşmesi                           (D) zincir esnekliğinin artması 

B 05. 25 oC de izotaktik polipropilenin kristal yoğunluğu 0.932 g cm-3, amorf  polipropilenin ki ise 0.850 g cm-3 olarak bulunmuştur. 
Yoğunluğu 0.899 g cm-3 olan polimerin kristallik derecesi nedir? 
(A) %95       (B) %62          (C) %52          (D) %35 

D 06. Polimerlerin kristallik özelliklerini açıklamak için .....    
(A) camsı geçiş sıcaklıkları kullanılır.                     (B) kristallik derecelerinin yüksek olması gerekir.        
(C) sterospesifik polimerler kullanılmalıdır.            (D) saçaklı misel modeli kullanılır. 

C 07. 1 mol stiren kullanılarak emülsiyon polimerizasyonu gerçekleştirilmiştir.  Elde edilen boncukların ortalama çapı 250 nm olduğuna 
göre  polimerizasyon %100 gerçekleştiyse kaç boncuk elde edilmiştir? Polistirenin yoğunluğu 1.05 g cm-3 tür. 
(A) 1.5x1020          (B) 1.2x1016       (C) 1.8x1010          (D) 2.5x105 

A 08. Emülsiyon polimerizasyonu ile elde edilen 250 nm çaplı PS boncuklardaki polimerin mol tartısı 950 Kg mol-1 olarak  hesaplanmıştır. 
Tek bir boncuk içindeki polimer moleküllerinin sayısı nedir? Polistirenin yoğunluğu 1.05 g cm-3 tür. 
(A) 50400          (B) 250       (C) 1.4x107          (D) 50 

D 09. 1 mol stiren kullanılarak süspansiyon polimerizasyonu gerçekleştirilmiştir.  Elde edilen boncukların ortalama çapı 100 mikrometre 
olduğuna göre  polimerizasyon %100 gerçekleştiyse kaç boncuk elde edilmiştir? Polistirenin yoğunluğu 1.05 g cm-3 tür. 
(A) 5.2x1020          (B) 3.2x1015       (C) 2.7x108          (D) 1.5x1012 

C 10. Aşağıdaki polimerizasyonlardan hangisinde negatif aktivasyon enerjisi görülebilir?  
(A) Katı hal polimerizasyonu           (B) Çözelti polimerizasyonu       
(C) Gaz fazı polimerizasyonu          (D) Çökelti Polimerizasyonu 

A 11. Süspansiyon polimerizasyonu veya ürünü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
(A) Boncuk boyutları 1μm nin altındadır.    (B) Ortamda az miktarda yüzey aktif ajan bulunur. Yüzey aktif ajan miktarı artışı emülsiyon 
polimerizasyonuna geçilmesine neden olabilir.    (C) Polimerizasyon ortamının sıcaklığını kontrol etmek kolaydır.          (D) Ortamdaki herbir 
monomer damlası bir kütle polimerizasyon sistemi gibi davranır. 

C 12. Sterospesifik polimerizasyondaki başlatıcının görevi aşağıdakilerden hangisidir? 
I) Polimerizasyonu başlatan türleri sağlamak  II) Oluşan ürünü korumak   
III) Sterospesifik yönlenmeyi sağlamak    IV) Molekül büyüklüğünü denetlemek 
(A) I, II, III          (B) I, II, IV       (C) I, III          (D) I, II, III, IV 

A 13. H2N-(CH2)4-NH2 ve ClOC-(CH2)4-COCl monomerlerinin tepkimesiyle oluşan polimerin tekrarlanan biriminin mol tartısı nedir? C: 
12 akb, H: 1 akb, N: 14 akb, Cl:35.5 akb  
(A) 198 g mol-1          (B) 206.5 g mol-1       (C) 241 g mol-1          (D) 204 g mol-1 

A 14. Aşağıdakilerden hangisi kinetik zincir uzunluğunu azaltır? 
(A) radikal konsantrasyonunun artması          (B) Birleşme ile sonlanmaların artması        
(C) orantısız sonlanmaların artması                 (D) çözücü konsantrasyonunun azalması 

B 15. Şekil 3 de saf stirene çeşitli maddeler katılarak polimerleşme hızları gözlenmiştir. Deneyler aynı şartlarda yapıldığına göre hangi 
hangi madde yalnızca geciktirici olarak görev yapmıştır? 
(A) I          (B) II       (C) III          (D) IV 
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