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OPTİSYENLİK MESLEK İÇİ EĞİTİM 

I. BÖLGE İSTANBUL OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI 

Tuba YILDIRIM 



        

2 I. BÖLGE İSTANBUL OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI 

Optisyenlik 

Müesseselerinde  

En Sık  

Kullanılan Cam Türleri 



        

3 I. BÖLGE İSTANBUL OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI 

 

 Optik amaçlı lensler hammaddelerine göre iki ana grupta üretilmektedirler.  

 

 Bunlar plastik ve mineral lenslerdir.  

 

 İçlerindeki kimyasal maddelere göre her ikisi de farklı kırma indislerine sahiptir.  

 

 Ayrıca hammaddelerine göre plastik ve mineral lensler, fotokromik olarak da 

üretilebilirler. 

Müessesede Kullanılan Camlar 
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Plastik Lensler 

Plastik Lenslerin Avantajları 

Hafif olması 

Kırılgan olmaması 

Çerçeve çeşitliliği 
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CR 39 Hammaddeli Lensler (Organik) 

 Organik lensler bir çeşit Reçineden yapılmaktadır.  

 Patentli bir ürün olarak il defa İngiltere'de üretilmiştir 

 Parlak paslanmaz çelik kalıplar arasında basınçla şekillendirilir 

 Polimetacrilat hammaddesinden döküm metodu ile imal edilmiştir 

 Likit (sıvı) formdaki plastik materyal, sertleştirilmiş cam kalıp arasına 

konulmakta ve ısıtılarak katılaştırılmaktadır. 

 

Bu metot, (CR-39) olarak bilinen materyallerin (organik lens) imalatı için geliştirilmiştir 

.  
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CR 39 Hammaddeli Lensler (Organik) 

 Gözlük lenslerinde en çok kullanılan plastik materyal CR- 39'dur. 

 

 Dökme reçine anlamındadır. 39 rakamı ise teknoloji ile ilgilidir. 

 

 Renkli hammadde ile dökülebildiği gibi genellikle natürel (beyaz) renk ile üretilir. 

 

 Talebe göre laboratuvar ortamında kolayca boyanır.  

 

 Fabrika ortamında da yüzey sertleştirme, UV ve AR kaplamalar yapılır. 

  

C: Cast (Dökme)  R: Resin (Reçine)'dir. 
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Organik Lenslerin Avantajları 
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Organik Lenslerin Dezavantajları 
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Trivex Gözlük Camları 

 Amerika Birleşik Devletleri'nde PPG Industries tarafından geliştirilmiştir. 

 

 Helikopter ve uçakların camlarında kullanılmıştır 

 

 Özellikle çocuklar, spor gözlükleri ve koruyucu gözlükler için tavsiye edilir 

 

 En hafif ve en dayanıklı gözlük camıdır 

 

 1,53 Kırılma indeksine sahiptir 

 

 Darbelere karşı 60 kat daha dayanıklıdır 

 

 %100 UV koruma sağlar 
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Polikarbon Camlar 

 Güvenlik gözlükleri, sporcu gözlükleri ve koruyucu gözlüklerde kullanılır 

 Polikarbonat lensler enjeksiyonla kalıplanır. 

 1,59 kırılma indeksine sahiptir 
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Polikarbon ve Trivex Farkları 

 Trivex lensler polikarbonat lenslerden daha yüksek bir Abbe değerine sahiptir. 

 

 Düşük Abbe değerlerine göre daha az renk sapması gerçekleşir 

 

 Trivex lenslerin Abbe değeri 45'tir 

 

 Polikarbonat lenslerin Abbe değeri 30'dur 

 

 Trivex lensler polikarbonat lenslerden daha yüksek bir gerilme mukavemetine 

sahiptir.  
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Fotokromik Lensler 

 Camın içinde bulunan fotokromik moleküller, UV ışınlarına maruz kalınca veya 

sıcaklık artınca hızla renk ve yapı değiştirerek camların koyulaşmasını sağlar. 

 Bu camlar, iç ortamlarda şeffaf, dış ortamlarda koyu renklidir. 

 Bazı fotokromik camlar görünen ışığa da tepki verir, 

 Fotokromik renkleri genelde kahverengi, füme ve yeşil renklidir. 

 Mineral ve Organik hammadde ile yapılabilir. 
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 Işık hassasiyeti olan kişiler 

 Açık havada oyun oynayan çocuklar 

 Ergenlik çağındaki gençler (yetişkinlerden daha uzun süre boyunca dış 

ortamlarda oldukları için) 

 Genç presbiyoplar (yaşa bağlı olarak yakını görememe sorunu olanlar) 

 Açık havada çok vakit geçirenler 

 Sürekli iç/dış mekan değiştiren kişiler 

Kimlere önerilir? 
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Mineral Camlar 

 Işık geçirgenliği yüksek  

 Renksiz, kokusuz  

 Sıcağa ve atmosferik etkilere karşı dayanıklı  

 Kolay donuklaşmaz  

 Kolay çizilmez bir cam çeşididir.  

 Kırılma indisi n= 1,523 dür 

 Abbe değeri en yüksek camdır 
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Mineral Camların Avantajları 
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Mineral Camların Dezavantajları 
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TEŞEKKÜRLER 


