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Paket Lastikleri Esnedikten 
Sonra Nasıl Eski Haline 
Dönebiliyor?
Tuba Sarıgül

Paket lastikleri kauçuktan üretilir. 
Çok eski zamanlardan beri 

insanlar tarafından kullanılan bir 
malzeme olan kauçuğun elastik, 
suya ve ısıya karşı yalıtım sağlayan, 
yumuşak ve uzun ömürlü bir 
malzeme olması nedeniyle günümüzde 
de çok geniş bir kullanım alanı var.

Kauçuk izopren olarak isimlendirilen, 
küçük molekül birimlerinin 
birbirlerine bağlanmasıyla oluşan 
bir makro moleküldür. 
Kauçuğu oluşturan polimer 
zincirleri birbiri içine geçmiş, 
yumağa benzer bir halde bulunur. 
Kauçuğun yapısındaki farklı 
polimer zincirleri arasında kimyasal 
bağlar oluşabilir. Bu olay çapraz 
bağlanma olarak isimlendirilir.

Paket lastiği gerildiğinde 
birbiri içine geçmiş haldeki 
polimer zincirleri 
açılır ve düz bir hal alır. 

Uygulanan kuvvet kaldırıldığında 
ise polimer zincirleri eski şekillerine 
geri döner. Moleküllerin eski dolanık 
hallerine dönmesini sağlayan şey 
farklı polimer zincirleri arasındaki 
çapraz bağlanmalardır. Paket lastiğinin 
gerildikten sonra eski şeklini alması 

kauçuğun bu özelliğinden kaynaklanır. 
Ancak paket lastiğine uygulanan 
kuvvet farklı polimer zincirleri 
arasındaki bağların kırılmasına 
yol açacak kadar büyük olursa, 
uzamış haldeki paket 
lastiği eski haline geri dönemez. 

hale gelmesini sağlayan 
olgunlaşma süreci ise meyve 
maksimum büyüklüğüne 
ulaştıktan ve fizyolojik olarak 
olgunlaştıktan sonra başlar. 
Olgunlaşma sürecinde 
meyvenin dokusunda, 
kokusunda, tadında ve 
yapısındaki şeker miktarında 
değişimler meydana gelir. 
Bu süreçte hücre duvarı 
parçalanır, nişasta olarak 
depolanan karbonhidratlar 
daha basit ve suda 
çözünebilen şeker türlerine 
(örneğin fruktoz) dönüşür. 

Meyveler olgunlaşma 
süreçlerindeki geçirdikleri 
değişimlere göre, toplandıktan 
sonra olgunlaşmaya 
devam eden (klimakterik) 
ve toplandıktan sonra 
olgunlaşmaya devam 
etmeyen (klimakterik 
olmayan) meyveler 
olarak iki gruba ayrılır.

Fizyolojik olarak olgunlaşan 
meyvelerde solunum hızı 
yüksektir ve doku yaşlanmaya 
başladıkça solunum hızı 
yavaş yavaş azalır. Solunum, 

fizyolojik olarak olgunluğa 
ulaşan meyvelerdeki kompleks 
moleküllerin daha basit 
moleküllere dönüşmesini 
ve bu süreçte gerçekleşen 
biyokimyasal tepkimeler 
için gerekli olan enerjinin 
üretilmesini sağlar.

Klimakterik olmayan 
meyvelerde (örneğin 
üzüm, çilek) koparıldıktan 
sonra solunum hızı azalır 
ve olgunlaşma durur. 
Klimakterik meyvelerin 
(örneğin muz, elma) 

olgunlaşma sürecinde ise 
etilen hormonu etkilidir. 
Bu tür meyvelerin olgunlaşma 
sürecinde etilen seviyesinde 
ve solunum hızında ani 
bir artış olur, bu süreç 
meyve koparıldıktan sonra 
da devam edebilir. 
Çünkü meyve ana bitkiden 
su ve besin sağlayamamasına 
rağmen metabolik 
olarak halen aktiftir. 
Bu nedenle meyve 
koparıldıktan sonra da 
solunum ve olgunlaşma 
devam eder. 
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