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SĠLĠKA VE KARBON NANOTÜP ĠLE GÜÇLENDĠRĠLMĠġ EPOKSĠ 

NANOKOMPOZĠT SENTEZĠ, KARAKTERĠZASYONU VE DENEY 

TASARIM TEKNĠKLERĠ ĠLE ĠNCELENMESĠ 

ÖZET 

Bu çalıĢmada baĢta savunma sanayisi olmak üzere çeĢitli alanlarda kullanılabilecek 

özelliklere sahip nanokompozit malzeme sentezlenmesi amaçlanmıĢtır. Öncelikle 

epiklorohidrinin 4,4'-(propane-2,2-diyl)diphenol (Bisfenol A) ile reaksiyonu 

sonucunda DGEBA reçinesi sentezlenmiĢtir. Sentezlenen epoksi reçinesinin 

karakterizasyonu FTIR ve NMR spektroskopisi ile yapılmıĢtır. 

Sentezlenen epoksi reçinesi DGE, gliserin, benzil alkol, Triton X-405 iyonik 

olmayan yüzey aktif maddesi ile kaplanmıĢ MWCNT ve fume silika katkı maddeleri 

belirli oranlarda karıĢtırılıp kür ajanı olarak DETA kullanılarak ısı ile kürlenmiĢtir. 

Hazırlanan 42 farklı çeĢit kompozit malzemenin çekme mukavemeti, elastik modül 

değeri ve % uzama değeri çekme testi ile belirlenmiĢtir. Çekme testi sonuçları deney 

tasarım teknikleri ile incelenmiĢtir.  

Hazırlanan 42 farklı çeĢit kompozit malzemenin, kimyasallara karĢı dirençleri 

kimyasal test ile gravimetrik olarak belirlenmiĢtir. Kimyasal testler sekiz farklı 

kimyasal ile yapılmıĢtır. Yapılan kimyasal test sonuçlarına göre MWCNT, fume 

silika ve gliserinin katkı maddesi olarak kullanılması kompozit malzemenin 

kimyasallara karĢı direncini arttırdığı görülmüĢtür.  

Sentezlenen epoksi reçine ile hazırlanan katkısız kompozit malzemenin    ve    

değerleri TGA analizi ile elde edilen HDSC termogramından, sıcaklığa bağlı kütle 

kayıpları ve bozunma sıcaklıkları ise TGA analizi ile elde edilen termogramdan 

belirlenmiĢtir. 

Çekme testi verilerine göre, kütlece 2% fume silika ve 0,1% YAM/MWCNT katkı 

maddelerini içeren numune en iyi sonucu vermiĢtir. Bu numuneye TGA analizi 

yapılmıĢtır. Analizden elde edilen veriler, saf epoksi kompozit malzemenin 

analizlerinden elde edilen verilerle karĢılaĢtırma yapılmıĢtır. Yapılan bu karĢılaĢtırma 

sonucu MWCNT ve fume silikanın katkı maddesi olarak kullanıldığı nanokompozit 

malzemenin saf epoksi ile hazırlanan kompozit malzemeye göre daha yüksek    ve 

   değeri ile daha yüksek bozunma sıcaklığına sahip olduğu görülmüĢtür.  

MWCNT‘ lerin epoksi matris içerisinde iyi dağılımını sağlamak amacı ile kullanılan 

yüzey aktif maddenin etkisinin incelenebilmesi için, yüzey aktif madde ile kaplı 

olmayan MWCNT ile hazırlanan nanokompozit malzeme ve yüzey aktif madde ile 

kaplı MWCNT ile hazırlanan nanokompozit malzemeye SEM analizi yapılmıĢtır. 

Analiz sonucu Triton X-405 yüzey aktif maddesinin MWCNT‘leri matris içerisinde 

oldukça iyi dağıtabildiği gözlemlenmiĢtir. 

Çekme testi verilerine göre seçilen farklı katkı maddesi içeriğine sahip olan 

numunelere SEM analizi yapılarak MWCNT haricinde kullanılan katkı maddelerinin 

matris içerisindeki MWCNT dağılımına etkileri incelenmiĢtir. 
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Deneysel olarak gözlemlediğimiz bütün sonuçlar literatür ile uyumlu olup birçok 

alanda kullanıma uygun nanokompozit malzemeler sentezlenmiĢtir. Yapılan çalıĢma 

benzer konular üzerinde çalıĢacak araĢtırmacılar için yol gösterici olacağı 

düĢünülmektedir.   

 

Anahtar kelimeler: Epoksi reçine, yüzey aktif madde, karbon nanotüp, kompozit 

malzeme, spektroskopi, termal analiz. 
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SYNTHESIS OF EPOXY NANOCOMPOSITE REINFORCED SILICA AND 

CARBON NANOTUBE, CHARACTERIZATION AND INVESTIGATION 

WITH EXPERIMENTAL DESIGN TECHNIQUES 

SUMMARY 

In this study, it is aimed to synthesize nanocomposite materials with properties that 

can be used in various fields, especially in the defense industry. First, DGEBA resin 

was synthesized as a result of the reaction of epichlorohydrin with 4,4‘- (propane-

2,2-diol) diphenol (Bisphenol A). Characterization of the synthesized epoxy resin 

was done by FTIR and NMR spectroscopy.  

Synthesized epoxy resin DGE, glycerin, benzyl alcohol, Triton X-405 non-ionic 

surfactant coated MWCNT and fume silica additives were mixed in certain 

proportions and cure with heat using DETA curing agent. The tensile strenght, elastic 

modulus value and elongation value of 42 different types of composite materials 

prepared were determined by tensile testing. Tensile test results were examined by 

experiment design techniques. 

The resistance of 42 different types of composite materials to chemicals was 

determined gravimetrically with chemical test. Chemical tests were done with eight 

different chemicals. Acoording to the chemical test results, the use of MWCNT, 

fume silica and glycerin as additives has been shown to increase the resistance of the 

composite material to chemicals. 

The    and    values of pure composite material prepared with the synthesized 

epoxy resin were determined from the HDSC thermogram obtained by TGA 

analysis, and the temperature-related mass loss and degradation temperature were 

determined from the thermogram obtain by the TGA analysis.  

According to tensile test data, the sample containing 2% silica by mass and 0,1% 

YAM/MWCNT additives by mass gave the best result. TGA analysis was performed 

on this sample. The data obtained from the analysis were compared with the data 

obtained from the analyzes of pure epoxy composite material. As a result of this 

comparison, it was observed that the nanocomposite material, where MWCNT and 

fume silica were used as additives, had higher decomposition temperature with 

higher    and    value compared to composite material prepared with pure epoxy.  

In order to analyze the effect of the surfactant used in order to ensure the goos 

distribution of MWCNTs in the epoxy matrix, SEM analysis was performed on the 

nanocomposite material prepared with MWCNT that was not coated with the 

surfactant and the nanocomposire material prepared with the MWCNT coated with 

the surfactant. As a result of the analysis, it has been observed that Triton X-405 

surfactant can distribute MWCNTs very well in the matrix. 
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All the results we observed experimentally are compatible with the literature and 

nanocomposite materials suitable for use in many fields have been synthesized. It is 

tought that the study will be a guide for researchers who will work on similar issues. 

 

Keywords: Epoxy resine, surfactant, carbon nanotube, composite material, 

spectroscopy, thermal analysis. 
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1.  GĠRĠġ 

Farklı türde birden fazla malzemenin belirli bir amaca yönelik bir araya gelerek 

oluĢturduğu, heterojen özelliğe sahip maddeye kompozit denir. Kompozit 

malzemeler, kompoziti oluĢturan malzemelerden daha üstün özelliklere sahiptirler. 

Kompozit malzemeler epoksi gibi bir polimer matris ve karbon nanotüp gibi takviye 

edici nanoparçacık malzeme olabileceği gibi, fiber takviye edici malzemelerden de 

oluĢabilir. Günümüzde insanların çok amaçlı malzeme arayıĢının artmasıyla birlikte 

nanoparçacık takviyeli kompozit malzeme araĢtırmalarına ilginin artmasına sebep 

olmuĢtur. Karbon nanotüpler üstün mekanik, elektriksel ve ısıl özelliklerinden dolayı 

kompozit malzemelerde iyi bir takviye edici malzemelerdendir. Ayrıca, karbon 

nanotüpler yüksek rijitliğe ve mekanik özelliklerine ek olarak geniĢ özgül yüzey 

alanları sunmaları sebebi ile de tercih edilir. Sahip oldukları büyük yüzey alanı 

polimer matriks ile iyi bir Ģekilde etkileĢime geçerek etkin bir gerilme aktarımı 

sağlarlar. Nanokompozit malzemelerde takviye edici malzemelerin kullanımında 

etkili sonuçların alınabilmesi ve nanokompozitin her yönünde aynı özelliklerin 

görülenilmesi için nano partiküllerin matris içerisinde iyi dağıtılması gerekmektedir. 

Karbon nanotüplerin matris içerisinde iyi bir dispersiyon sağlaması için 

uygulanabilecek en etkili yöntemlerden biri de karbon nanotüplerin yüzey aktif 

madde ile kaplanmasıdır. Yüzey aktif madde ile kaplanmıĢ karbon nanotüplerin 

matris içerisinde iyi dispersiyonu sayesinde nanokompozit malzemenin her yönünde 

aynı özellikleri göstermesi sağlanır. Kompozit malzemelerde yüksek mukavemet ve 

düĢük ağırlık özelliklerinin bir arada sağlanabilmesi zordur. Epoksi reçinesine katkı 

maddesi olarak kullanılacak karbon nanotüplerin izotropik olması kompozite eĢsiz 

özellikler katarken toplam hacim arttığı için birim hacimdeki kütle miktarı azalır. 

Dolayısı ile düĢük ağırlık ve yüksek mukavemet özelliği de bir arada sağlanmıĢ olur. 

Kompozit malzemeye takviye edici bir malzeme olan silikanın da eklenmesiyle 

mukavemet ve modül değerleri, ses yalıtımı, titreĢim sönümleme kabiliyeti, aĢınma 

direnci, kimyasal direnç, termal genleĢme katsayısı, termal iletkenlik ve dielektrik 

sabiti gibi özellikleri iyileĢtirilebilmektedir. 
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Savunma sanayi üzerine malzeme üretimi dünyada ve ülkemizde en yoğun çalıĢılan 

alanlar arasında yer almaktadır. Daha hafif ve daha sağlam malzemelerin uygun 

fiyatla elde edilmesi en önemli amaçlar içerisindedir. Bu çalıĢma, bu alanda 

kullanılan kompozit malzemelerin en uygun kimyasal bileĢikleri ve karıĢım 

oranlarını elde etmekle beraber  uygun deney tasarım teknikleri ile modellenerek 

optimum kimyasal bileĢimi elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda bisfenol A 

tabanlı epoksi reçinenin sentezlenmesi ve karakterizasyonu yapıldıktan sonra alkil 

diglisidil eter gibi reaktif , benzil alkol ve gliserin gibi reaktif olmayan seyrelticilerin 

farklı oranları kullanılarak seyrelme çalıĢmaları yapılacaktır. Sonrasında belirli 

oranlarda silika ve karbon nanotüp katkı maddeleri takviye edilerek farklı içerikte 

nanokompozit malzemeler elde edilecektir. Elde edilen malzemelerin ısıl değiĢimi ile 

yüzey analizi, kimyasal ve mekanik testleri yapılacaktır. Mekanik test sonuçlarına 

göre yapay sinir ağları ile moddellemesi yapılarak optimum bileĢim oranları 

belirlenecektir.
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2.  POLĠMER MALZEMELER 

Yüksek molekül ağırlığına sahip olan polimerler çok sayıda makro molekülün 

birbirleri ile kimyasal bağlarla bağlanıp düzenli bir Ģekilde bir araya gelmesiyle 

oluĢur. BaĢka bir değiĢle polimerlerin en küçük birimi olan monomer adı verilen 

moleküllerin düzenli bir Ģekilde bir araya gelerek uzun zincirler oluĢtuması ile 

polimerler oluĢur (Njuguna ve diğ., 2012). 

Bir polimer zincirinde iki mer bulunacağı gibi binlerce mer de bulunabilir. Polimer 

zincirinde bulunan merlerin sayısı polimerin fiziksel özelliklerini etkileyebilir. 

Örneğin bir polimer zincirinde mer sayısı azaldıkça viskozite azalırken, mer sayısı 

arttıkça viskozite artar ve böylece akıĢkanlık kaybedilebilir hatta çok daha yüksek 

mer sayılarında ise polimer katı halde bulunabilir (Babayevsky ve Gillham, 1973). 

Polimer zincirindeki mer sayısının az olması durumunda polimere ―oligomer‖ denir. 

Polimer zincirindeki mer sayısının çok yüksek olması durumunda ise polimere 

―makromolekül‖ adı verilir (Saçak, 1998).  

Polimerlerde ―polimerleĢme derecesi‖ ve ―molekül ağırlığı‖ terimleri önem 

taĢımaktadır. Polimerlerin özelliklerinin açıklanabilmesi için önemlidir. 

PolimerleĢme derecesi polimerdeki merlerin sayısını gösterirken molekül ağırlığı 

kavramının tam bir tanımı verilemez. Çünkü her merin uzunluğu ve buna bağlı 

olarak molekül ağırlığı farklı olabilir. Bu sebeple ancak ortalama molekül 

ağırlığından bahsetmek daha doğru olur. Bir polimerin polimerleĢme derecesi ve 

molekül ağırlığı o polimerin mekanik ve fiziksel özelliklerini belirler. 

2.1 Polimerlerin Sınıflandırılması 

Polimerler ġekil 2.1‘de gösterildiği gibi plastikler, elastomerler ve elyaf olmak üzere 

üç ana baĢlıkla sınıflandırılırlar. Plastikleri ise termoplastik ve termoset malzemeler 

olarak iki gruba ayırabiliriz. Termoplastik malzemeler, ısıtıldığı zaman Tg 

sıcaklığının üzerine çıkıldığında yumuĢar ve Ģekillendirilebilirken soğutulduğunda 

ise sertleĢebilir. Bu tür bir iĢlem defalarca tekrarlanabilir. Termoset malzemeler ise, 
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Isı ile muamele edilmesinden sonra sadece bir defa istenilen Ģekli alabilen 

plastiklerdir. 

 

ġekil 2.1 : Polimerlerin Sınıflandırılması. 

Isı verilerek ĢekillendirilmiĢ bir termoset plastiğe yeniden ısı verilerek tekrar 

Ģekillendirmek mümkün değildir. Termosetler sıvı halde çapraz bağlı yapıya 

sahiptirler. ÇeĢitli kimyasal iĢlemlerden geçirildikten sonra ısı verilerek kalıplanırlar. 

Elde edilen termoset malzeme katı haldedir. Termoset malzemeler ısıtıldığında 

yumuĢayıp tekrar Ģekillendirilemezler ve bozunmaya uğrarlar. Termoset 

malzemelerin mukavemet değerleri yüksektir ve boyutsal olarak kararlılığa sahiptir . 

Termosetlerdeki polimer zincirleri arasında kuvvetli bağlar oluĢarak üç boyutlu ağ 

yapısı termoplastiklere göre termosetleri daha rijit ve dayanıklı yapar (Mouritz, 

2012). Termosetlerin en bilindik örnekleri; PVC, epoksi ve polyesterdir. 

2.2 Plastiklerin Üretimi 

Çift bağ içeren monomerlerin çift bağları açılır ve ana gruba dönüĢmesi ile yapısal 

değiĢikliğe uğrarlar. Katılma (zincir) ve kondensasyon olarak polimerizasyon süreci 

iki Ģekilde gruplandırılabilir. 

2.2.1 Katılma (zincir) polimerizasyonu 

Katılma polimerizasyonunda doymamıĢ bağlar içeren monomerler doğrudan 

birbirlerine katılarak makromerler yapısını oluĢtururlar. Katılma polimerizasyonu 

serbest radikaller, iyonlar veya koordinasyon kompleks sistemler üzerinden 

POLİMER 

PLASTİKLER 

TERMOPLASTİKLER TERMOSETLER 

ELASTOMERLER ELYAF 



5 

gerçekleĢebilirler. Reaksiyon sonucu genellikle yan ürünler oluĢmaz. Bu 

polimerizasyon yöntemi ile termoplastikler elde edilirler. Termoplastiklerin oluĢum 

polimerizasyonunda tek bir tür monomer kullanır ise homopolimer, farklı türlerde 

birden fazla monomer kullanılır ise kopolimer olarak adlandırılırlar. 

2.2.2 Kondensasyon polimerizasyonu 

Termosetler kondensasyon polimerizasyonu ile elde edilebilirler. Benzer veya 

polifonksiyonel monomerlerin belirli koĢullarda bir kimyasal tepkimeye girerek 

belirli sayılarda birleĢmeleri ve ortamdan su gibi küçük bir molekül ayrılarak bir 

polimer oluĢturmalarıdır. Kondensasyon polimerizasyonunda en önemli koĢul 

monomerlerin polifonksiyonel oluĢudur. Yani; OH, COOH,     gibi fonksiyonel 

gruplardan en az iki tane taĢımasıdır. Bu grupları taĢıyan monomerler esterleĢme, 

amidleĢme gibi reaksiyonlarla genellikle        O,    ,    gibi küçük moleküller 

çıkartarak kondenzasyon polimerlerini oluĢturur. Çoğu kopolimer kondensasyon 

polimerizasyonu ile sentezlenir (Çökeliler, 2009; BeĢergil, 2010). 
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3.  KOMPOZĠT MALZEMELER 

Farklı türde birden fazla birbiri içinde çözünmeyen malzemenin belirli bir amaca 

yönelik bir araya gelerek oluĢturduğu, heterojen yapılara kompozit denir. Temel 

olarak kompozit malzeme; lifler, partiküller gibi takviye elemanı ve bu takviye 

elemanını bir arada tutan matrisin uygun Ģartlarda ve belli kimyasal ve fiziksel 

koĢullarda bir araya getirilmesi ile oluĢturulur. Homojen yapıya sahip alaĢımlar 

izotropik olması sebebi ile oluĢturdukları malzemenin her noktasında aynı özellikleri 

taĢırlar. Fakat kompozit malzemeler heterojen özellik gösterirler. Ancak kullanılan 

matris fazı sayesinde homojen yapı özelliği kazandırılabilir. Kompozit malzemelere 

amaçlanan doğrultuda kullanılan takviye edici malzemeler sayesinde istenen yüksek 

mukavemet, rijitlik, kimyasal direnç, UV dayanım vb. özellikler kazandırılabilir 

(Ulcay, 2002). 

Kompozit malzemeler üç ana bölümden oluĢur. 

 Matris 

 Takviye edici malzeme 

 Ara yüzey 

Kompozit olarak tanımlanan yapının içerdiği takviye edici malzeme gibi diğer 

malzemelerin istenilen yapıyı oluĢturması adına bir arada tutulmasını sağlayan ana 

malzemeye matris malzeme denir. Matris malzemesi; kompozit malzemeyi dıĢarıdan 

gelecek kimyasal ve fiziksel bozucu etkenlere karĢı yapıyı koruyucu ve bu etkenlerin 

takviye edici malzemelerin üzerine etkiyen yük ve kuvvetleri ara yüzey oluĢturarak 

dağıtan ve ileten fazı oluĢturur. Kompozit malzemenin üzerine etkiyen kuvvetlerin 

karĢılanmasına yardımcı olarak, yapıya meydana gelebilecek çatlama ve kopmaları 

engelleyerek tok bir yapı oluĢturur. Matris elemanının ıslatıcı özelliğe sahip olması 

gerektiğinden sıvı halde kullanılır ve matrisin viskozitesi uygulamada kolaylık 

sağlanabilmesi için önemlidir. Kompozit malzemelerde kullanılacak takviye edici 

malzemeler çok çeĢitlidir. Kompozit malzemeler takviye edici malzemeye göre 

dörde ayrılır (ġekil 3.1). Kompozit malzemenin kullanım alanına bağlı olarak tercih 

edilirler. 
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ġekil 3.1 : Kompozit malzemenin takviye edici malzemeye göre sınıflandırılması. 

Takviye edici olarak kullanılan malzemenin türüne göre kompozit malzemenin 

özelliklikleride değiĢmektedir. Kompozit malzemeler, yapısında kullanılan takviye 

edici malzemelerin türüne göre adlandırılırlar. Takviye edici malzemenin en temel 

görevi; ana yapıyı oluĢturan matris malzemenin yapısına destek ve dıĢarıdan gelen 

yükü paylaĢmak, malzemenin hacmini arttırarak malzemenin birim kütlesini 

azaltarak daha hafif bir yapı oluĢturmak ve dıĢarıdan gelecek bozucu etkilere karĢı 

kompozit malzemeyi daha dayanıklı kılmaktır. 

3.1 Nanokompozit Malzemeler 

Kompozit malzeme farklı türde birden fazla birbiri içinde çözünmeyen malzemenin 

belirli bir amaca yönelik bir araya gelerek oluĢturduğu heterojen yapılara denir. 

Kompozit malzeme makro boyuttadır. Nanokompozit malzemelerde ise kompozit 

malzemenin içeriğinde matrisin içerisine ilave edilen katkı malzemelerinin nano 

boyutta olması ve nanoboyutta dağılması gerekmektedir. Nanopartiküllerin yüzey 

alanları makro boyuttakilere göre daha geniĢ olduğundan matris ile etkileĢimi daha 

fazla olacaktır. Bunun sonucunda ise malzemenin bozucu dıĢ etkilere karĢı 

dayanıklılığı belirgin düzeyde artacaktır. Nanokompozitler; otomotiv endüstrisindeki 

motor kapağı, triger kayıĢı kapağı ve elektrik alanındaki çeĢitli konektörler gibi farklı 

ve çeĢitli alanlarda uygun olarak kullanılmaktadır (Saeed ve Khan, 2015). Mekanik 

özelliklerinin iyi ve boyutsal kararlılığının olması nanokompozitleri değerli 

kılmaktadır. AĢındırıcı kimyasallara karĢı son derece kararlıdırlar. Bu nedenle 

koruyucu kaplamalarda da kullanılabilirler. 
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3.2 Epoksi Reçine 

Günümüzde uzay, havacılık ve savunma sanayisi, otomotiv sanayisi, rüzgar türbin 

kanatları, fiber takviyeli plastikler, endüstriyel kapmalar gibi çeĢitli alanlarda 

kullanılan epoksi reçineler ilk olarak 1909 yılında Prileschajew tarafından 

keĢfedilmiĢtir. Bisfenol A bazlı epoksi reçinenin üretimi ise ilk olarak Pierre Castan 

tarafından 1936 yılında gerçekleĢtirilmiĢtir (Kesavan ve Ray, 2011). Epoksi 

reçinelerin ticari olarak kullanımı ise 1946 yılında baĢlamıĢ ve günümüze kadar 

birçok çeĢitli endüstri alanında yer edinmiĢtir. 

Epoksi reçine çeĢitli iĢlemlerden geçirildikten sonra sertleĢir ve böylece yüksek 

kimyasal ve korozyon dirence, mekanik ve termal özelliklere sahip olurlar. Bu 

özelliklere ek olarak; iyi elektriksel özellikleri, çok çeĢitli yüzeylere iyi yapıĢabilirlik 

vb. özelliklerinin var olması sebebi ile de birçok endüstriyel alanda kullanılabilme 

ayrıcalığını edinmiĢtir.  

Basitçe tanımlamak gerekirse; yapısında, tepkime verme yatkınlığına sahip iki veya 

daha fazla epoksit (oksiran) grubu içeren sentetik grubuna epoksi reçineleri adı 

verilir. Reaktif olan bu gruplara etilen oksit adı da verilmektedir (ġekil 3.2). Epoksi 

reçineler, çok çeĢitli kür ajanları ile reaksiyon veren ve ısı ile kürleĢebilen termoset 

malzemelerdir. Epoksi reçinelerin özellikleri; epoksi reçinesinin ve kür ajanlarının 

çeĢitlerine ve bunların spesifik kombinasyonlarına bağlı olarak değiĢiklik gösterir 

(Jin ve diğ., 2015). Epoksit dıĢındaki gruplar alifatik, sikloalifatik, aromatik 

hidrokarbon olabileceği gibi hidrokarbonsuz polar grup veya doymamıĢlıkta 

içerebilir. 

 

ġekil 3.2 : Epoksit (Oksiran, etilen oksit) grubu. 

ÇeĢitli kür ajanları ile kürleĢebilen epoksi reçineler; yüksek çapraz bağ 

yoğunluğundan dolayı iyi bir termal stabiliteye ve sürtünme direncine sahip olmakla 

birlikte, yüksek modül değerine ve neredeyse tüm yüzeylere iyi yapıĢabilme 

özelliğine sahiptir. Katkısız epoksi reçinelerde yüksek çapraz bağ yoğunluğu düĢük 

kırılma tokluğuna ve düĢük sünekliğe sebep olduğu için uygulama alanlarını da 

kısıtlamaktadır (Kinloch ve diğ., 2014). Son yıllarda daha yoğun olmakla beraber bir 
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süredir epoksi reçinesinin katkı maddeleri ile iyileĢtirilmesi hakkında çok sayıda 

çalıĢmalar mevcuttur.  

Epoksi reçineler en temelde bir halojenhidrin ile bir bazın reaksiyona girmesi ile elde 

edilir (ġekil 3.3). 

R
H
C

Cl

CH2

Cl

+ NaOH R
H
C

O

CH2 + NaCl + H2O

 

ġekil 3.3 : Bir halojenhidrin ile NaOH' in tepkimesi. 

Diğer bir elde ediliĢ reaksiyonu ise alkenlerin peroksitle tepkimesidir (ġekil 3.4). 

R C
H

R COOH

O

CH2 + R
H
C

O

CH2 + RCOOH

 

ġekil 3.4 : Bir alkenin peroksitle tepkimesi. 

Epoksi reçineler, fiyatlarının diğer bir çok reçineye göre daha yüksek olmasına 

rağmen en çok tercih edilen polimer matristir. Tercih edilme sebepleri ise Ģu Ģekilde 

sıralanabilir: 

• Yorulma ve deformasyona iyi dayanım, mükemmel kopmazlık, sertlik ve 

esneklik özellikleri 

• Yüksek elektiriksel dirence sahip olmaları 

• Yüksek sıcaklıkta iyi mekanik ve fiziksel performans göstermeleri 

• Tüm yüzeylere iyi yapıĢabilirlik 

• AĢınmaya karĢı dirençli, çekme ve darbe dayanımı yüksek 

• Kürlenme sırasında kondenzasyon ürününün ve uçucu bileĢenin oluĢmaması 

ve büzülmenin azlığı 

• Özelliklerinin geniĢ bir aralıkta değiĢtirilebilirliği 

Etilen glikol, gliserin gibi uygun bir alifatik alkol ile epiklorohidrinin bir asidik 

anorganik katalizör eĢliğinde tepkimeye girmesi ile alifatik alkol bazlı epoksi 

reçineler elde edilir. Kondenzasyon sırasında oluĢan susuz katı NaOH ile 

deklorlaĢma sonucu digilisidil eterine dönüĢtürülmektedir. 

Epoksi polimeri polimerizasyon sırasında kür ajanı C-O-C halkasını ve bağlarını açar 

ve monomerleri üç boyutlu ağda olacak Ģekilde tekrar düzenler. Kürlenme sırasında 

2 2 
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düĢük büzülme ve düĢük uçucu salınımı nedeniyle sıcak ve nemli ortamlarda iyi 

mukavemet ve dayanım gösterirler. 

Sikloalifatik ve doymamıĢ alifatik bileĢiklerinin epoksi türevleri ise emaye ve lake 

üretiminde önemli rol oynarlar. Olefin ve sikloolefinler ile perasitlerin asidik 

ortamda tepkimesi sonucu yaklaĢık 40-50 ºC‘ da oluĢurlar. 

Epoksi reçineler monomerlerinin kimyasal yapısına bağlı olarak sınıflandırılırlar. En 

popüler epoksi monomeri BPA‘dır.  

Bisfenol A esaslı epoksi reçineler sodyum hidroksit varlığında BPA ve 

epiklorohidrinin reaksiyonundan sentezlenir. Sentez sonucu oluĢan ana ürün Bisfenol 

A diglisidil eterdir ( ġekil 3.5) (Gao, 1993). 

 

ġekil 3.5 : DGEBA reçine sentez reaksiyonu (Chen ve diğ., 2012). 

BPA esaslı epoksi reçineler (ġekil 3.6) en çok kullanılan epoksi reçine türü olması ile 

birlikte en çok üretilen termoset reçinedir. 

 

ġekil 3.6 : DGEBA reçine kimyasal yapısı. 

Epoksi reçinenin özellikleri dolgu maddelerinin, sertleĢtirici maddelerin, 

seyrelticilerin vb. ilavesi ile kontrol edilebilir. Bir çok ticari epoksinin içerisinde 

modifiye edici madde bulunmaktadır. 

3.2.1 Epoksi reçine türleri 

Epoksi reçineler türlerini epoksi reçineyi oluĢturan monomerin kimyasal yapısına 

göre iki ana baĢlığa ayırabiliriz. 

1. Glisidil epoksi reçineleri 
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2. Glisidil olmayan epoksi reçineleri 

Glisidil epoksi reçineleri de kendi arasında; 

 Glisidil-eter epoksi reçineleri 

 Glisidil-ester epoksi reçineleri 

 Glisidil-amin epoksi reçineleri 

olarak sınıflandırmak mümkündür. Glisidil epoksi reçineleri uygun bir hidroksi 

bileĢiği, dibazik asit veya bir diamin ve epiklorohidrinin yoğunlaĢma polimerizasyon 

reaksiyonu ile elde edilir. Glisidil olmayan epoksi reçineler ise olefinik çift bağın 

peroksidasyonu ile oluĢur. 

3.2.2 Epoksi reçine kür ajanları 

Birçok kullanım alanına sahip epoksi reçine mükemmel yapıĢma özelliğine sahiptir. 

Plastik, metal, cam, tahta gibi birçok yüzeye kuvvetle yapıĢabilirler. Bu özelliğinin 

yanı sıra mükemmel mekanik dayanımları, kimyasal ve suya karĢı gösterdikleri 

direnç, düĢük dielektrik sabiti ve ısıtmaya karĢı kararlılıkları epoksi reçinelerin 

birçok uygulama alanı bulmasını sağlamıĢtır. ÇeĢitli kürleme ajanları ile birlikte çok 

farklı özellikte epoksi reçine kompozisyonları elde edilebilmektedir. 

Epoksi reçineleri sıvı halden kolaylıkla sert halde olan termoset katı hale geçerek hal 

değiĢtirebilirler. Bu sertleĢme reaksiyonu kimyasal bir katkı olan kür ajanının 

(kürleĢtirici) eklenmesi ile gerçekleĢir. Reçineler aĢağıda verilen üç reaksiyon 

sonucunda kürleĢerek termoset bir yapı oluĢturur.  

1. Epoksi gruplarının birbirlerine direkt olarak bağlanması  

2. Epoksi gruplarının aromatik veya alifatik hidroksillerle bağlanması  

3. ÇeĢitli radikal gruplar ve kürleĢtirici arasında gerçekleĢen çapraz bağlanma  

Uzun yıllardan beri yapılan çalıĢmalar sonucunda epoksi reçineleri için çok çeĢitli 

kürleĢtiriciler geliĢtirilmiĢtir. KürleĢtirici seçimi de en az reçine kadar önem 

taĢımaktadır. Reçine sistemi için seçilen kürleĢtirici ne kadar uygun olursa, ürün 

performansı da o kadar iyi olur (Ashcroft, 1993).  

3.2.2.1 Aminler 

Aminler; alifatik, alisiklik, aromatik ve hidrokarbon türlerine göre sınıflandırılır ve 

hepsi epoksi reçinesi için önemli kür ajanlarıdır. Alifatik aminler oda sıcaklığında 
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epoksi reçinesi ile kürleĢebilen kür ajanlarıdır. Amin kürleme ajanının birincil amin 

içerisindeki aktif hidrojen, bir ikincil amin oluĢturmak üzere bir epoksi grubu ile 

reaksiyona girer ve oluĢan ikincil amin de iyileĢtirmek üzere bir epoksi grubu ile 

reaksiyona girer ve üçüncül amin epoksi gruplarını polimerize eder. Bu sebepten 

dolayı epoksi reçinelerin sertleĢmesi iki kademeden meydana gelir. Ġkinci kademede 

çapraz bağlar oluĢarak epoksi filmin performansı daha da yükselir (Ferdosian ve diğ., 

2013). 

Kür ajanları bir molekülde üçten fazla aktif hidrojen atomuna ve iki tane amino 

grubuna sahip olmalıdır. Epoksi gruplarının mol sayısı aktif hidrojenin sayına eĢit 

olduğunda reçinedeki sertleĢme optimum olur. SertleĢme hızı amin türüne, 

yüklenmesine ve epoksi reçinesinin türüne bağlıdır. 

Bisfenol A'nın ve epiklorohidrinin reaksiyonu sonucu oluĢan BPA'nın (DGEBA) 

diglisidil eteri, esasen oda sıcaklığında alifatik aminler ile iyileĢtirilir. Ancak, 

aromatik aminler tarafından yavaĢça sertleĢtirilir ve ısıyla kürlenmeyi gerektirir. 

 Alifatik Aminler 

Epoksi reçinesinde bulunan epoksit grupları ile hızla reaksiyona giren alifatik amin, 

oda sıcaklığında sertleĢtirici bir ajandır. Bununla birlikte, hızlıca kürlenme 

gerçekleĢtiği için ısı üretir ve kısa bir kap ömrü vardır.  

Alifatik aminlerle kürleĢtirilen epoksi reçineler alkalilere ve bazı inorganik asitlere 

karĢı dirençlidirler. Ayrıca suya ve çözücüler için iyi direnç gösterirken pek çok 

organik çözücüye karĢı dirençleri iyi değildir. Alifatik amin cildi tahriĢ eder ve 

toksisiteye sahiptir. Yüksek moleküler ağırlık ve düĢük buhar basıncına sahip olanlar 

daha az toksiktirler. 

 Aromatik Aminler 

Aromatik amin, alifatik aminden daha zayıf baziktir. Aromatik halkanın sterik engeli 

nedeniyle epoksi reçine oda sıcaklığında yavaĢ yavaĢ sertleĢir. Aromatik aminin 

epoksi reçinesini kürlemesi iki basamakta ısıtmayı gerektirir. Ġlk ısıtma, yaklaĢık 80 

℃‘ luk düĢük bir sıcaklıkta olurken ikinci ısıtma, 150 ℃ ila 170 ℃ arasındaki 

yüksek bir sıcaklıkta gerçekleĢtirilir. Aromatik amin ile kürlenen epoksi reçineler iyi 

mekanik özelliğe sahiptir ayrıca alkalilere karĢı iyi bir elektriksel dirence ve 

mükemmel kimyasal dirence sahiptir. Bu nedenle, çözücülere karĢı oldukça 

dirençlidir (Klee, 2019).  
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 Tersiyer amin 

Tersiyer amin bir polimerizasyon katalizörü olarak çalıĢır. Üçüncül amin, bir 

sertleĢtirici madde olarak daha az faydalı olmasına rağmen, asit anhidritler için bir 

hızlandırıcı olarak önemlidir. Poliamin ve poliamid sertleĢtirici ajanlar için 

hızlandırıcı görevi görür ya da ikisi birlikte sertleĢtirici madde olarak rol oynar. 

3.2.2.2 Poliamid 

Epoksi reçinesi için sertleĢtirici olarak yaygın olarak kullanılan poliamid reçinesi, 

dimer asit ve poliamin arasındaki kondenzasyon reaksiyonu ile oluĢur. 

Moleküllerinde reaktif primer ve sekonder aminler içerir. Poliamid amin, orta 

derecede ısı üretimi ile normal sıcaklığın altında kürlenmek için BPA tipi epoksi 

reçinesiyle reaksiyona girer. Çok yavaĢ kürlenme sağlar, bu da uzun bir kap 

ömrüdür. KürlenmiĢ epoksi reçine yüksek gerilme, sıkıĢtırma ve eğilme 

mukavemetlerine sahiptir (Ashcroft, 1993). 

3.2.2.3 Ġmidazoller 

Ġmidazoller epoksi reçinesi için bir tür anyonik polimerizasyon kürleme ajanıdır. 

Üçüncül amin durumunda olduğu gibi imidazoller; organik asit anhidridleri, 

disiyandiamit, polihidrik fenol ve aromatik amin için bir kür hızlandırıcı veya birlikte 

sertleĢtirici olarak kullanılabilir. 

3.2.2.4 Sıvı merkaptan 

0℃ ila -20 ℃ arasında kürleĢtirme sağlayan düĢük sıcaklıkta sertleĢtirici bir ajandır. 

Bir hızlandırıcı olarak üçüncül amin ilave etmeyi gerektirir. Normal sıcaklıkta, 

polimerkaptan 2 ila 10 dakika arasında bir kap ömrüne sahiptir ve hızlı bir Ģekilde 

kürleĢme sağlar. 

3.2.2.5 Polisülfür reçinesi 

Sıvı merkaptanda olduğu gibi polisülfür reçinesinin uçlarında merkaptan grupları 

vardır. fakat sıvı merkaptan gibi düĢük sıcaklık ve çabuk kürleme özelliklerine sahip 

değildir. EsnekleĢtirici olarak bir kür ajanı olarak kullanılır. Suya karĢı iyi direnci 

nedeniyle yapıĢkanlar, sızdırmazlık maddeleri ve döküm malzemelerinde polisülfür 

reçinesi kullanılmaktadır. 
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3.2.2.6 Anhidritler 

Epoksi reçinelerini kürleme ajanı olarak kullanılan anhidritler, elektrik izolasyon 

malzemelerinde kullanılan reçineleri kürlemede kullanılırlar. Ġyi elektriksel, kimyasal 

ve mekanik özelliklere sahip olan sertleĢtirilmiĢ reçineler oluĢtururlar. Aromatik 

anhidritler genellikle katıdır ve toz boyalarda kullanılırlar. Alisiklik anhidritler 

genelde epoksi reçinelerini kürlemede kullanılır. Alisiklik anhidritlere örnek olarak 

metiltetrahidro ftalik anhidrit, tetrahidroftalik anhidrid, metil nadik anhidrid, 

hekzahidroftalik anhidrid ve metilheksahidroftalik anhidrit verilebilir. Alifatik 

anhidritler ise diğer anhidritler ile kombinasyon olarak kullanılır (Chiang ve diğ, 

2015). 

3.3 Silisyum Dioksit 

Silisyumun kararlı oksit bileĢiği Si   silisyumun kararlı oksit bileĢiğidir. Ağ örgülü 

kovalent bir yapıya sahip olan silisyum dioksitte; her silisyum atomu dört oksijen 

atomuna ve her oksijen atomu da iki silisyum atomuna bağlanır (ġekil 3.7). Grupları 

aynı olmasına rağmen silisyum, karbonun oksijenle yaptığı çizgisel yapıda olan 

karbondioksit molekülüne benzemeyen özelliklere sahiptir ve oksijenle çift bağ 

yapmamasından dolayı düzgün dörtyüzlü yapı oluĢur. Uzayda üç boyutta birbirine 

bağlanarak silisyum dioksit örgüsünü oluĢturur. Bu ağ örgüsünden dolayı erime ve 

kaynama noktaları oldukça yüksek bir katıdır. 

 

ġekil 3.7 : Silisyum dioksitin moleküler yapısı. 

Silisyum yeryüzünde ikinci en çok bulunan elementtir. Yüzey merkezli kübik kafes 

Ģeklinde kristallenir (ġekil 3.8). Yarı iletken veya yalıtkan olan silisyum elementinin 

en yaygın kullanımlarından biri katkı maddesi olarak kullanılmasıdır.  
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ġekil 3.8 : Silisyum dioksitin yüzey merkezli kübik kafes modeli. 

Silisyum dioksitin diğer bazı önemli uygulamaları Ģöyledir; 

 Kuvars, cam endüstrisinde cam üretiminde hammadde olarak kullanılır 

 Silika beton üretimi için hammadde olarak kullanılır 

 Sertliği ve çizilmeye karĢı direnci nedeniyle verniklere silika eklenir 

 Amorf silika, lastiklerin üretimi sırasında kauçuğa dolgu maddesi olarak 

eklenir ve aracın yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olur 

 Silikon üretiminde kullanılır 

 Silika iyi bir yalıtkan olduğundan, elektronik devrelerde dolgu malzemesi 

olarak kullanılır 

 Piezoelektrik özellikleri nedeniyle dönüĢtürücülerde kuvars kullanılır 

 Optik elyaf yapımında kullanılan bir maddedir 

 Nemi emme kabiliyeti nedeniyle, kurutucu olarak silika kullanılır 

3.4 Karbon Nanotüp 

1985 yılında Rice Üniversitesi‘nde bir grafit diski helyum atmosferinde ve 10 bar 

basınç altında lazerle ıĢıklandırma yapılarak gerçekleĢtirilen tepkimenin sonucunda 

küresel Ģekile sahip fulleren sentezlenmiĢtir. 60 ve daha fazla karbon atomunundan 

oluĢan küresel Ģekilli fulleren molekülü Richard Smalley ve ekibi tarafından 

keĢfedilmiĢtir (Kroto, 1985). Bu keĢifle karbon nanotüplerin temeli oluĢmuĢtur. 

Smalley ve ekip arkadaĢları Robert Curl ve Harold Kroto ile fullereni oluĢturan 

karbon yapısını buluĢlarından dolayı 1996 yılında kimya dalında Nobel ödülünü 

kazanmıĢtır (Yılmazer, 2014). Karbon nanotüplerin keĢfi; 1991 yılında Lijima 

tarafından ark buharlaĢtırma yöntemi kullanılarak fulleren sentezinde katot elektrodu 

üzerinde biriken materyalin ne olduğu hakkında araĢtırılması sırasında olmuĢtur. 
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Sumia Lijima‘nın bulmuĢ olduğu bu yapı çok duvarlı karbon nanotüptür. Bu buluĢun 

üzerine yine Lijima ve arkadaĢları 1nm iç çapa sahip tek duvarlı karbon nanotüpleri 

de keĢfetmiĢtir (Iijima, 1991). 1992 yılında farklı araĢtırma gruplarının tek duvarlı 

karbon nanotüplerin üstün özelliklerinin keĢfedilmeye baĢlamasıyla sentezi, 

karakterizasyonu ve uygulama alanları ile ilgili çok fazla araĢtırma ve çalıĢma 

yapılmıĢtır (Yılmazer, 2014). Özellikle nanoteknoloji uygulamalarında en ön sıraları 

almıĢtır. Karbon nanotüpler nanokompozitlerin üretilmesinde kullanılan önemli bir 

takviye malzemesidir. ġu an karbon nanotüp alanında çalıĢan sayısız araĢtırmacı 

mevcuttur.  

Karbon nanotüpler karbon atomunun allotroplarıdır. Silindirik karbon molekülleri; 

mekanik, yapısal, termal, elektrik ve elektronik, optik, biyomedikal ve diğer bilim, 

mühendislik ve tıp alanlarında çok çeĢitli uygulamalarda potansiyel olarak yararlı 

olmalarını sağlayan yeni özelliklere sahiptir. Olağanüstü güç ve benzersiz elektriksel 

özellikler sergilerler ve verimli ısı iletkenleridir (Musaddique ve diğ., 2011). 

Karbon nanotüpler (CNT) kimyasal sentez yöntemi ile türetilebilen nanoyapıların en 

iyi örneklerinden biridir. CNT en basit kimyasal bileĢime ve atomik bağlanma 

konfigürasyonuna sahiptir. Yapı, yapı-özellik iliĢkisinde nano malzemeler arasında 

en çok çeĢitliliğe sahiptir (Dai, 2002). 

CNT‘lerin yapısnı ve özelliklerini anlayabilmek için ilk baĢ karbon atomunun 

bağlanma yapısını öğrenmek gerekir. Bir karbon atomunda 6 elektron bulunur. Bu 

elektronlardan 2 tanesi de 1s, 4 taneside    ,     ve sp hibrit orbitallerini doldurarak 

elmas, grafit, nanotüp ve fullerenleri oluĢturur (ġekil 3.9). 

CNT‘ler grafen tabakalarının silindir Ģeklini alacak Ģekilde kıvrılarak oluĢan yapılar 

olarak düĢünülebilir. Aslında CNT‘lerin oluĢması     hibritleĢmesi ile bağlanarak 

olur. Fakat bu bağlanma gerçekleĢirken dairesel eğrilik kuantum sınırlamasına ve σ-π 

yeniden düzenlenmesine sebep olur. Böylece     hibritleĢmesinden     

hibritleĢmesine doğru bir deformasyona sebep olur. 

Böylece düzlemselden açısala yönelme olur. Üç tane σ bağı düzlem dıĢına doğru 

bükülürken π orbitali tüp dıĢında daha fazla delokalize olur. GerçekleĢen bu 

yönlenmeler ve delokalize olayının gerçekleĢmesi karbon nanotüplerin grafitten 

mekaniksel olarak daha güçlü, elektriksel ve termal olarak daha iletken ve kimyasal 

olarak daha aktif olmasını sağlar. 
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ġekil 3.9 : Karbonun allotropları. 

HibritleĢmenin değiĢmesinden dolayı CNT üzerinde yapısal bozukluklar yani altılı 

halkalara ek olarak beĢli ve yedili halkalar da oluĢur ve bu deforme yapılar bükülmüĢ 

ve sarmal gibi farklı CNT formlarının oluĢumuna sebebiyet verir (Okutan, 2012). 

Hatasız CNT‘lerin elde edilebilmesi için birçok çalıĢma gerçekleĢtirilmektedir. 

3.4.1 Karbon nanotüplerin sınıflandırılması 

Karbon nanotüpler duvar sayısına göre tek duvarlı (SWCNT) ve çok duvarlı karbon 

nanotüpler (MWCNT) olarak ikiye ayrılır. Stereokimyasal özelliklerine göre ise 

kendisini oluĢturan grafen silindirin tüp eksenine yönelimine bağlı olan kiral 

vektörlerine göre zikzak (zigzag), kiral (chiral) ve koltuk (armchair) nanotüpler 

olmak üzere üçe ayrılırlar. 

3.4.1.1 Duvar sayısına göre karbon nanotüpler 

Duvar sayısına göre karbon nanotüpler tek duvarlı ve çok duvarlı olmak üzere ikiye 

ayrılır. SWCNT‘ler silindirik yapıdadırlar ve içleri boĢ grafit tabakasından oluĢurken 

MWCNT‘ler ortak eksenli SWCNT‘lerin eĢmerkezli olarak iç içe geçerek 

oluĢturdukları yapılar olarak düĢünülebilir (Iijima ve Ichihashi, 1993).  

CNT‘lerin çapları nanometre mertebesinde olabileceği gibi üretim yöntemi ve 

Ģartlarına bağlı olarak boyları yüzlerce μm‘den cm mertebesine kadar çıkabilir. 

CNT‘lerin boy/en oranı bugüne kadar sentezlenen ve var olan diğer malzemelerden 

çok daha büyüktür (Wang ve diğ., 2009). 
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 Tek duvarlı karbon nanotüpler 

Tek duvarlı karbon nanotüpler tek bir grafen yapısından oluĢur ve çapları 0,4-2 nm 

arasında değiĢir. Tek duvarlı karbon nanotüplerin (SWCNT) boyları genellikle 

mikrometre olmakla beraber cm birimine kadar olabilen karbon nanotüplerdir. 

Üretimi meĢakatli ve pahalıdır. SWCNT‘ler benzen halkasına benzer Ģekilde altı 

karbonlu halkalardan oluĢan grafen tabakasının sarılmıĢ boru Ģeklindeki yapılardır 

(ġekil 3.10). SWCNT'lerin yüksek çözünürlüklü TEM görüntüleri ġekil 3.11‘ de 

göründüğü gibidir. 

 

ġekil 3.10 : Tek duvarlı karbon nanotüp. 

 

ġekil 3.11 : SWCNT'lerin yüksek çözünürlüklü TEM görüntüleri (Shi ve diğ., 2000). 
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 Çok duvarlı karbon nanotüpler 

Çok duvarlı karbon nanotüpler iç içe geçmiĢ birden fazla eĢmerkezli grafenden 

oluĢurlar (Cumings ve Zettl, 2000). Bu katmanları van der Waals kuvvetleri bir arada 

tutar. Katmanlar arası mesafe 0,34-0,36 nm‘dir. MWCNT‘leri oluĢturan 0,14 nm 

uzunluğunda olan C-C bağları elmasta daha kısadır. CNT‘teki C-C bağlarının 

elmastakine göre daha kısa olması CNT‘lerin elmastan daha güçlü bir malzeme 

olduğu anlamına gelir (Celep, 2007). MWCNT‘lerin çapları SWCNT lerin yaklaĢık 

olarak on katına çıkar. MWCNT yapısının basitçe görünümü ġekil 3.12‘ de 

gösterildiği gibidir. Üretimi SWCNT lere göre nispeten daha ucuz ve kolaydır. 

MWCNT‘lerin yapılarının daha iyi anlaĢılabilmesi için TEM görüntüleri ġekil 3.13‘ 

de verilmiĢtir. 

 

ġekil 3.12 : Çok duvarlı karbon nanotüp. 

 

ġekil 3.13 : (a) DıĢ çapı 5.5nm olan beĢ adet grafit tabakasından oluĢan MWCNT, 

(b) DıĢ çapı 5.5 nm olan iki adet grafit tabakasından oluĢan MWCNT, (c) DıĢ çapı 

6.5nm olan yedi grafit tabakasından oluĢan MWCNT‘nin TEM görüntüleri (Iijima, 

1991). 
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3.4.1.2 Kiralliklerine göre karbon nanotüpler 

Karbon nanotüpler kendisini oluĢturan grafen tabakaların ġekil 3.14‘ te gösterildiği 

gibi tüp eksenine göre yönlenimine bağlı olarak koltuk (armchair), zikzak (zigzag) ve 

kiral (chiral) olmak üzere üç farklı türde olabilir (ġekil 3.15).  

 

ġekil 3.14 : 2D grafen tabakası üzerinde    ve    kafes vektörleri.    sarılma 

vektörü. Sarılma vektörünün (n,0) boyunca sarılması ile zikzak, T vektörü boyunca 

sarılması ile kiral, (n,n) vektörü boyunca sarılmasıyla ise koltuk CNT‘ler oluĢur 

(Hirsch, 2002). 

 

ġekil 3.15 : (a) koltuk CNT, (b) zikzak CNT, (c) kiral CNT (Dresselhaus ve Saito, 

1995). 

3.4.2 Karbon nanotüplerin stereokimyasal yönlenmelerine göre özellikleri 

CNT‘lerin iletkenlik özellikleri elektronların serbestçe hareket edebilmesine bağlıdır. 

Yani CNT‘lerin iletkenlikleri CNT‘nin Ģeklinin ne kadar düzgün olup olmadığı, 

burkulmalarının derecesi, çaplarının boyutu ve kiralitelerine göre değiĢmektedir. 



21 

Kiral ve zikzak CNT‘ler yarı iletken özellik gösterirken, koltuk CNT‘ler metalik 

özellik yani iletken özellik gösterirler. 

CNT‘lerin σ-π hibritleĢme düzenlenmeleri ve çaplarının küçüklüğü ise mekanik ve 

elektriksel özelliklerini etkilemektedir. Bu hibritleĢme düzenlenmesi CNT üzerinde 

molekül adsorpsiyonuna ve yük transferine olanak vermesi CNT‘lerin elektronik 

özelliklerinin ayarlanabilmesini sağlar. CNT‘lerin 100 GPa‘ın üzerinde olan gerilme 

dirençleri ve 1 TPa‘ın üzerinde Young modülüne sahip olmaları kullanıldıkları 

kompozit malzemeye üstün özellik sağlamaktadır.  

Günümüze kadar farklı malzemeler üzerinde yapılan ölçünlerde en yüksek termal 

iletkenliğe sahip maddenin CNT‘ler olduğu belirlenmiĢtir. MWCNT‘lerin sıcaklığa 

bağlı ısıl iletkenlik ölçümünde ısıl iletkenlik değerinin 3000 W/mK üzerinde olduğu 

görülmüĢtür. SWCNT‘lerin MWCNT‘lere göre daha yüksek ısıl iletkenlik değerine 

ulaĢabileceği düĢünülmektedir. Ortalama fenon serbest yolunun çok büyük 

olmasından dolayı CNT‘lerin bu muhteĢem özelliğe sahip oldukları düĢünülmektedir. 

CNT‘ler aynı zamanda oldukça iyi bir ısıl kararlılık gösterirler. Vakum altında 2800 

ºC, hava ortamında ise, 750 ºC sıcaklığa dayanabilmektedirler. 

CNT‘lerin nanometre mertebesinde olan boyutları onlara çok geniĢ spesifik yüzey 

alanı sağlamaktadır (Meyyappan, 2005).  

3.4.3 Karbon nanotüplerin üretim yöntemleri 

Karbon nanotüplerin üretiminde; çözelti içinde ark boĢalım, vakumda ark boĢalım 

(ADS), lazer ablasyon, kimyasal buhar biriktirme (CVD), elektrokimyasal biriktirme 

gibi kullanılan çeĢitli yöntemler vardır (ġekil 3.16). 

Ark deĢarjı veya lazer ablasyon metodu ile üretilen CNT‘ler genellikle bilinen diğer 

tekniklerle üretilenlerden daha az yapısal kusura sahiptir. Bunun nedeni, CNT 

üretiminde kullanılan boru Ģeklindeki grafen tabakalarındaki kusurlar yüksek sıcaklık 

uygulanarak giderilmesidir. Yüksek sıcaklık yöntemleriyle üretilen MWCNT‘ler 

metal katalizli kimyasal buhar biriktirme iĢlemlerinde düĢük sıcaklıklarda üretilen 

kıvrımlı tüpler ile karĢılaĢtırıldığında mükemmel derecede düzdür. DüĢük sıcaklıkta 

üretilen CNT kalitesi 2000 K üzerindeki sıcaklıklarda uzun süreli sentez tavlaması ile 

iyileĢtirilebilir. 
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Günümüzde önemli miktarda SWCNT elde etmenin en kolay ve maliyeti düĢük yolu 

ark metodudur. Fakat ark metodu ile üretilen SWCNT‘ler, lazer ablasyon metodu ile 

üretilenlerden daha az saftır. Birçok teorik ve deneysel olarak yapılan çalıĢma ark 

metodu kullanılarak üretilen SWCNT verimini arttırmak ve büyüme mekanizmasının 

geniĢ bir çerçeve içerisinde en ince ayrıntısına kadar anlaĢılabilmesini sağlamaya 

çalıĢmaktadır. 

 

ġekil 3.16 : Karbon nanotüp sentezi için kullanılan metotlar. 

Bu çeĢitli yöntemlere ve yapılan çalıĢmalara rağmen karbon nanotüplerin ticari 

kullanım ve yığın üretimi için kullanılan üç yaygın prosesi kimyasal buhar 

biriktirme, ark boĢalım ve lazer ablasyondur (Kuchibhatla ve diğ., 2007). 

3.4.3.1 Kimyasal buhar biriktirme (CVD) 

Dirençli veya indüktif ısıtıcı, fırın vere IR lambası gibi geleneksel bir ısı kaynağı 

kullanılan teknik termal CVD‘dir. Literatürde CVD olarak nitelendirilen metot 

termal CVD‘dir. Plazma kaynağının kullanıldığı metot ise PECVD‘dir. CVD ve 

PECVD her iki yöntemde CNT yapılarını elde etmek için oldukça yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

CNT sentezinde kullanılan termal kimyasal buhar biriktirme (CVD) sentez yöntemi 

CNT‘lerin büyük ölçekli üretimi için umut verici tekniklerden biridir (Kim et al., 

2003). Termal CVD yöntemi herhangi bir Ģekilde pompalama sistemi gerektirmez. 

Substrat genellikle 1 inç‘ten daha küçüktür. 25 cm‘lik bir tüp içerisine kuvartz tüp 

yerleĢtirilir. Termal CVD‘de hidrokarbon karıĢımı olarak CO, metan, etan, etilen, 

asetilen veya baĢka hidrokarbon seyreltilmeden kullanılır. Reaktiyon öncesi reaktör 

CNT SENTEZ 
METOTLARI 

Ark deşarj Lazer ablasyon 

Kimyasal buhar 
depozisyon 

(CVD) 

Sıcak flament 
Mikrodalga 

plazma 
Radyo frekansı Plazmalı 

Sulu Termal Oksijenli 

Elektroliz 
Sonokimyasal 
hidrotermal 
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ilk önce argon, helyum gibi bir soygaz ile temizlenir. Daha sonra reaksiyon süresince 

hammadde gaz akıĢından geçirilir. Katalizör olarak metal nanopartiküller kullanılır. 

Katalizörü aktive edebilmek için belirli bir sıcaklığın altına inilmemesi 

gerekmektedir. Hidrokarbonların 700-900 ℃‘ da atmosferik basınç altında 

parçalanmasıyla nanotüpler elde edilir. OluĢan nanotüpler genelde silikon 

malzemenin üzerinde toplanır. Bu malzeme cam yada metalde olabilir. 

ġekil 3.17‘de gösterilen termal CVD yöntemi bir termal hidrojen çıkarma prosesidir. 

Bu yöntem daha çok çok duvarlı karbon nanotüp üretiminde kullanılmaktadır.  

 

ġekil 3.17 : Kimyasal buhar biriktirme metodunun Ģematik olarak gösterimi. 

ġekil 3.18‘de Ģematik olarak gösterilen PECVD yönteminde ise hidrokarbon olarak 

metan kullanıldığında 900 ℃ reaktörde metandan baĢka bir maddeye rastlanılmaz. 

Reaktörde asetilen, etilen, etan gibi kararlılığı daha yüksek hidrokarbonlarda ve 

çeĢitli radikaller kullanıldığında partikül yüzeyinde gerçekleĢecek katalitik 

reaksiyonlar için daha düĢük aktivasyon sıcaklığına sahip olurlar. PECVD‘de 

genellikle termal CVD‘de de üretilen nanotüplere göre daha dikey olarak hizalanmıĢ 

yapılara izin verir. CVD metodunda gerçekleĢen hizalamalar Van der Waals 

etkileĢimleri ile olurken PECVD‘de nanotüpler birbirinden bağımsız dikey olarak 

hizalanırlar.  

Bir DC plazma reaktörü, topraklanmıĢ bir elektrot ve bir güç kaynağına bağlı 

topraklanmıĢ bir çift elektrottan oluĢur. Katota uygulanan negatif DC sapması ile 

besleme gazı bozunmaya uğrayarak ortaya ıĢıma, pozitif ve negatif iyonlar, radikaller 

ve atomlar çıkar. Elektrotların her birinin önünde kılıf bir gölge vardır. Bu bölge 

yüksek elektrik alanı ve düĢük yoğunluklarla karakterize edilebilir. Nanotüpler katot 

veya anot üzerinde biriktirilebilir. Nanotüp biriktirilecek elektrotun altına plazma 

akıĢında asılı olacak bir tungsten teli ısıtma kaynağı olarak iĢlev görebilir 

(Meyyappan, 2005). 
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ġekil 3.18 : PECVD metodunun Ģematik gösterimi (Meyyappan, 2005). 

3.4.3.2 Ark boĢalım 

Arc boĢalım yöntemi ilk defa 1991 de Lijima tarafından çok cidarlı CNT (MWCNT) 

üretimi için kullanıldı (Sumio, 1991). Arc boĢalım metodu laboratuvar koĢullarında 

da kullanılabilen basit bir yöntem olmasına rağmen elde edilen MWCNT beklenilen 

saflıkta olmamasıyla beraber kullanılan Ni, Co, Fe gibi katalitik etki gösteren 

metallerin nanotüplerden ayrıĢtırılması da gereklidir. 

 >1700 ℃ gibi çok yüksek sıcaklıklar gerektiren, MWCNT lerin üretiminde 

kullanılan bu yöntemde inert bir atmosfer olan helyum veya argon kullanılır. Bir 

reaktör içerisinde 2 adet grafit elektrot bulunur (ġekil 3.19). ÇeĢitli atom 

yüzdelerinde Ni-Co, Co-Y veya Ni-Y gibi karıĢımlar katalizör olarak kullanılır 

(Musaddique ve diğ., 2011). Anot ve katot arasında oluĢan yüksek sıcaklık ile karbon 

süblimleĢir. YaklaĢık 50 amper akım ile karbon nanotüpler katot üzerinde toplanır 

(Journet ve Bernier, 1998). Bu metotta uygulanan akım anot ve katot arasında yüksek 

sıcaklıkta akıĢ sağlayarak anottan reaksiyon sırasında buharlaĢan karbonun bir 

kısmını katotta silindirik olarak tekrar yoğunlaĢtırır. Katotta oluĢan silindirik tortu 

hem nanotüpler hem de nanoparçacıkları içerir. Çubukların çapı, çubuklar arası 

uzaklık ve gaz basıncı akımı etkileyen faktörlerdir. Plazma akımının sıcaklığın 

düzenli olması daha yüksek kalitede CNT elde edilmesini sağlar. Eğer iki elektrotta 

grafit ise elde edilen nanotüpün MWCNT olması beklenir. 
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Reaktörde bulunan argon-helyum gazlarının difüzyon ve termal iletkenlik katsayıları 

gazların bağıl konsantrasyonlarını etkiler. Nanotüp çaplarındaki değiĢiklikleri ise ısı 

transferi, kütle difüzyonu, sıcaklık ve ortamdaki karbon-metal parçacıklarının 

yoğunlukları etkiler (Örs, 2009). 

 

ġekil 3.19 : Ark boĢalım metodunun Ģematik olarak gösterimi (Örs, 2009). 

3.4.3.3 Lazer aĢındırma  

Ilk olarak fullerenlerin sentezinde kullanılan lazer ablasyon yönteminde (ġekil 3.20); 

karbon-nikel-kobalt karıĢımı yaklaĢık olarak 1200 ℃ sıcaklıkta ki inert atmosfer 

ortamında lazer aĢındırma ile buharlaĢtırılır. Üretilen karbon türleri süpürücü gaz 

yardımıyla su ile soğutulan bir kolektörde toplanır (Sokolov, 1996). SWCNT‘lerin 

üretiminde lazer aĢındırma metodunun kullanılması verimi oldukça yükseltir. Ark 

boĢalım yöntemine göre lazer aĢındırma yönteminde daha düzenli CNT yığınları 

oluĢturulur ve yine ark boĢalım metoduna göre daha az sıcaklık gerektirir. Katalizör 

olarak kullanılan platin, bakır, kobalt, nikel gibi elementler veya bunların karıĢımları 

CNT‘lerin geliĢiminine grafit bloğunu aĢındırarak katkı sağlamaktadır. Lazer 

aĢındırma yönteminde grafit tozundan, karbon çimentosundan ya da metalden oluĢur. 

Bu kompozit bir kalıp içerisine yerleĢtirilir ve lazere maruz bırakılır (Celep, 2007). 
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Lazerin gelme doğrultusu boyunca argon gazı pompalanır. Fırın sıcaklığı 1100-1200 

℃ aralığında sabit tutulur. Lazer ıĢınları kompozit hedefi aĢındırmaya baĢlar ve 

CNT‘ler oluĢur. Elde edilen CNT‘ler toplayıcı üzerine pompalanan gaz yardımıyla 

taĢınır (Sokolov, 1996). Elde edilmek istenen belirli aralıkta çapa sahip olan CNT 

sıcaklığı değiĢtirerek sentezlenebilir (Celep, 2007).  

 

ġekil 3.20 : Lazer ablasyon metodunun Ģematik olarak gösterimi. 

3.4.4 Karbon nanotüplerin saflaĢtırma yöntemleri 

CNT‘lerin sentez yöntemine göre seçilebilecek birçok farklı saflaĢtırma yöntemi 

vardır (Choudhary ve diğ., 2014). Literatürde saflaĢtırma metotları üzerine çalıĢılmıĢ 

birçok yöntem bulunmaktadır. Bu uygulamalarda en çok tercih edilen yöntemler 

termal oksidasyon, hidrotermal etkileĢim,     plazma, asit etkileĢimi, 

mikrofiltrasyon yöntemiyle ayırma ve HPLC metodlarıdır (Okutan, 2012). Tüm 

saflaĢtırma yöntemleri ortak birkaç ana adımdan oluĢmaktadır. Bunlar kısaca, 

partiküllerin filtrasyonu ile bir araya getirilmesi, katalizör partiküllerinin 

giderilebilmesi için çözücü ile muamele edilmesi (konsantre çözücü olarak asit), 

fulleren ve Ģekilsiz karbon kümelerini ayırmal ve uzaklaĢtırmak için uygulanan 

mikrofiltrasyon ve çeĢitli kromatografik yöntemler kullanılır (Choudhary ve diğ., 

2014). 

3.4.5 Karbon nanotüplerin fonksiyonelleĢtirilmesi 

Günümüzde karbon nanotüplerin dolgu malzemesi olarak kullanımı bir diğer çalıĢma 

alanıdır. CNT‘lerin farklı birçok alanda kullanılabilmesi için bu nanopartiküllerin 

uygulanacağı ortama uyum sağlaması için farklı özelliklerin eklenmesi 

gerekmektedir. Bu özelliklerin eklenebilmesi için CNT‘leri fonsiyonelleĢtirme 

yöntemleri tercih edilir. Karbon nanotüplerin yüzey alanlarının büyük olması bir 
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matris içerisinde dispersiyonunun düĢük olma sorununu ortaya çıkarmıĢtır. Bunun 

nedeni ise matris malzeme ile aralarında olan yüzeyler arası etkileĢimin ve Van der 

Waals etkileĢimlerinin az olmasıdır. Bu sebeple karbon nanotüplerin bir matris 

içerisinde iyi bir dispersiyon göstermesi için CNT lerin fonksiyonlandırma yoluna 

gidilmiĢtir. Fonksiyonlandırma, kovalent (kimyasal) ya da non-kovalent (fiziksel) 

olabilir. SWCNT‘ler MWCNT‘ler gibi kutuplarında yarım fullerene benzeyen 

yapılara sahip değildirler. Yan duvarları ise oldukça düzgün değil ve hatta 

kusurludur. Bu nedenle doğrudan bağlanılabilecek reaktif bölgeleri mevcut değildir. 

Diğer bir problem ise çözünürlükleri düĢüktür. Ortamda genellikle demetler halinde 

bulunurlar buda çözelti içerisinde aglemerasyona sebep olur. SWCNT‘lerin kovalent 

bağla iĢlevselleĢtirilmesi anca çok kuvvetli reaktifler kullanılırsa mümkün olabilir. 

Kimyasal grupların yan duvarlara bağlanması ile yan duvar fonksiyonelleĢtirme 

gerçekleĢir. Mümkün olan koĢullarda mükemmel kusursuz CNT‘ler sentezlenemez 

ve bükük veya hatalara sahip olurlar ve bu bölgeler kimyasal atak için uygun 

bölgelerdir. Çünkü bu kusurlu alanlarda bağlar mekanik olarak oldukça gergindir. Bu 

mekanik gerginlik kimyasal modifikasyonun olabilmesini sağlayacak alanlar 

oluĢturur. Fonksiyonel gruplar ise hataların ve/veya burkulmaların olduğu ya da 

CNT‘nin uç bölgelerine yerleĢirler. Bir SWCNT‘deki tipik kusurlar ġekil 3.21‘ de 

verilmiĢtir. CNT‘lerin nitrik asit ve sülfirik asit kullanılarak oksitlenmesi sonucunda, 

oksijen içeren gruplar tüp sonlarına, uçlarına ve kusurlu kısımlara yerleĢir. Oksijen 

içeren gruplar CNT‘lere kimyasal bağlarla bağlanırlar ve genelde bu grup –COOH 

gruplarıdır (Hamon ve diğ, 2002).  

 

ġekil 3.21 : (A) 6 üyeli bir halkanın yerine 5 veya 7 üyeli halkalar, (B) sp3 

melezleĢme kusurları, (C) oksidatif koĢullar nedeniyle hasar görmüĢ bölgelere bağlı -

COOH grupları, (D) SWCNT'lerin -COOH grupları ile sonlandırılmıĢ açık uçları. 



28 

Kimyasal olarak bağlanan bu gruplar bir sonraki adımda yapılabilecek ikinci bir 

fonksiyonelleĢtirme iĢlemi için baĢlangıç noktasıdır (Adamska ve Narkiewicz, 2017; 

Klumpp ve diğ., 2006).  

 

ġekil 3.22 : SWCNT için olası fonksiyonlandırmalar; (a) eksik-grup, (b) kovalent 

yan grup, (c) yüzey aktif maddeler ile non-kovalent ekzohedral, (d) polimerlerle non-

kovalent ekzohedral, (e) endohedral (ör. C60 ile), fonksiyonlandırmalar (Hirsch, 

2002).  

Ekzohedral fonksiyonlaĢtırmada CNT‘nin dıĢ duvarına kimyasal grupların 

bağlanmasıdır. Bu bağlanma hataların olduğu bölgelere ve CNT‘lerin uç kısımlarına, 

yan duvarlara ya da kovalent olmayan etkileĢimlerle moleküllerin CNT‘leri 

sarmalaması olabilir (Banerjee ve diğ., 2005; Hirsch, 2002). Endohedral 

fonksiyonlaĢtırmada ise CNT‘lerin iç boĢluklarının farklı nano tanecikler ile 

doldurularak fonksiyonlaĢtırma iĢlemidir (Hirsch, 2002). 

3.5 Yüzey Aktif Maddeler  

Yüzey aktif maddeler, arayüzlerde adsorpsiyona ve çözücülerde birikmeye yol açan 

ikili özelliklere sahip moleküllerdir. Bu ikili özelliğinden dolayı yüzey aktif 

maddeler nanoteknoloji alanında çok sayıda uygulama alanı bulmaktadır. 

Nanokompozit malzemelerde dolgu maddesi olarak kullanılan CNT gibi 

nanoparçacıkların matris içerisindeki aglemorasyonunu engellemek için yüzey aktif 



29 

madde kullanılarak CNT fonksiyonelleĢtirilir. CNT‘ün dıĢ yüzeyi non-kovalent 

bağlarla yüzey aktif madde ile modifiye edilir. Modifikasyon prosedürünü; bekleme, 

mekanik olarak karıĢtırma, ultrasonikasyon ve çözücü kimyasalın uçurulması olarak 

sıralayabiliriz. Bu prosedürü uyguladıktan sonra yüzey aktif madde CNT‘lerin dıĢ 

yüzeylerine hidrofobik veya π–π etkileĢimler yoluyla ve bazen iyonik arasındaki 

elektrostatik etkileĢimlerle adsorbe edilir. CNT‘lerin kovalent olmayan yüzey 

modifikasyonunda günümüze gelene kadar dodesiltrimetilamonyum bromür, sodyum 

dodesil benzensülfonat, dodesiltrimetilamonyum bromür, CTAB ve TX-100 gibi 

farklı çeĢitlerde yüzey aktif madde kullanılır. Yüzey aktif maddelerin hidrofilik kafa 

grupları sulu faza bakarken hidrofobik zincirleri CNT‘lerin yüzeyleri ile etkileĢemi 

girerek bu yan duvarlara tutunur. Böylelikle CNT‘ler yüzey aktif madde ile 

kaplanmıĢ olur (Var, 2010). 

3.5.1 Yüzey aktif maddelerin sınıflandırılması 

Yüzey aktif maddeler kullanıldıkları alana göre sınıflandırıldıklarında emülgatörler, 

köpürtücüler, ıslatıcılar, dağıtıcılar vb. alt gruplara ayrılabilirler. Fakat sadece bir 

yüzey aktif madde bile bu sınıflandırmadaki özelliklerin hepsine yada minimum iki 

tanesine tek baĢına sahip olabilir. yüzey aktif maddeler sahip oldukları hidrofob 

grubun yapısına, sudaki veya yağdaki çöznürlüklerine gibi fiziksel özelliklerine göre 

de sınıflandırılabilirler. Fakat bunların hiçbiri yüzey aktif maddenin kimyasal yapısı 

hakkında bilgi vermez. Bu nedenle tercih edilen ve en yaygın kullanılan 

sınıflandırma hidrofilik grubun yapısına göre olandır. Hidrofilik grubun yapısına 

göre yüzey aktif maddeler anyonik, katyonik, anfoterik ve iyonik olmayan olarak 

dörde ayrılır (Var, 2010). 

3.5.2 Anyonik yüzey aktif maddeler 

Sulu çözeltinin içerisinde YAM molekülünün büyük ve etkili kısmı anyon olarak yer 

alır. Günümüzde kullanılan yüzey aktif maddelerin büyük bir kısmı anyonik yüzey 

aktif maddelerdir. Anyonik YAM‘lara örnek olarak SDBS (ġekil 3.23), AOT (ġekil 

3.24), SDS (ġekil 3.25) verilebilir. 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/electrostatics
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ġekil 3.23 : (SDBS) Sodyum dodesil benzen sülfonatın kimyasal yapısı. 

 

ġekil 3.24 : (AOT) Sodyum di-2-etilhekzil sülfosüksinatın kimyasal yapısı. 

 

ġekil 3.25 : (SDS) Sodyum dodesil sülfat kimyasal yapısı. 

Anyonik YAM‘in alt gruplarında ise; 

 Sülfonatlar (R-SO3H, R-SO3X) (R: Hidrofobik grup   : Alkali metal iyonu 

ya da organik katyonu) 

 Sülfatlar (R-O-SO3H, R-O-SO3X) (R: Hidrofobik grup   : Alkali metal 

iyonu ya da amonyum katyonu) 

 Karboksilatlar (RCOOH, R-COOX) (R: Hidrofobik doğrusal alkil zinciri, X: 

Na veya K katyonu) 

 Alkil aromatik sülfon asitler 

yer alır. En çok kullanılanlar ise sülfonatlar ve karboksilatlardır. 
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3.5.3 Katyonik yüzey aktif maddeler 

Amin ve kuaterner amonyum bileĢiklerinin tuzları olan katyonik YAM‘ler suda 

çözündüklerinde hidrofob grup pozitif yük taĢır. N atomuna dört grubun 

bağlanmasıyla N artı yüklü olur ve kuaterner amonyum tuzu oluĢur (ġekil 3.26). 

 

ġekil 3.26 : Kuaterner amonyum tuzunun sentez reaksiyonu. 

Kuaterner amonyum tuzları tüm pH‘larda çözünürken birincil, ikincil ve üçüncül 

aminler sadece sadece asidik ortamda çözünür. Katyonik YAM‘ler iyonik olmayan 

ve amfoterik YAM‘lerle birlikte kullanılabilirler. Setil trimetil amonyum bromür 

(CTAB) (ġekil 3.27), dodesil amonyum klorür, dodesil trimetil amonyum klorür, 

katyonik YAM‘lere örnek olarak verilebilir (Var, 2010). 

 

ġekil 3.27 : (CTAB) Setil trimetil amonyum bromürün kimyasal yapısı. 

3.5.4 Amfoterik yüzey aktif maddeler 

Hem anyonik hem katyonik fonksiyonel gruplar içeren YAM‘lerdir. Yüksek 

pH‘larda anyonik özellik gösterirken düĢük pH‘larda katyonik özellik gösterirler. 

Amfoterik YAM‘lerde iyonik özellik arttıkça sudaki çözünürlükleri de artar. (3-[(3-

Solamido propil)dimetilamonyum]-2-hidroksi-1-propansülfonat) (CHAPS) (ġekil 

3.28) ve Zwittergent 3-14 amfoterik YAM‘lere örnek olarak verilebilir (Aslan, 

2012). 
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ġekil 3.28 : CHAPS kimyasal yapısı. 

3.5.5 Ġyonik olmayan yüzey aktif maddeler 

Ġyonik olmayan YAM‘ler elektrik yükü taĢımazlar. Diğer YAM türlerine göre pH 

değiĢimlerine ve tuzlu ortamlara çok daha az duyarlıdırlar. Ġyonik olmayan 

YAM‘lerin çözünürlükleri molekülde bulunan hidrofilik grubun boyutuna bağlıdır. 

En çok bilinen hidrofil grupları ise etilen oksit zincirleridir. Etilen oksit hidrofil 

grubu içeren bu zincirin uzunluğu arttıkça molekülün hidrofobik özelliği de artar. 

Çünkü zincirin diğer ucunda ise hidrofob grup yer alır. Molekülün zincir 

uzunluğunun artması hidrofob kısmının büyük olması demektir. Ġyonik olmayan 

YAM‘lere Triton X-100 (ġekil 3.29), Triton X-114 (ġekil 3.30), Triton X-405 (ġekil 

3.31), penta etilenglikol monodesil eter (C10E5), n-dodesil penta oksietilenglikol 

eter (C12E5) örnek olarak verilebilir. 

 

ġekil 3.29 : Triton X-100 kimyasal yapısı (Yarestani ve diğ., 2014). 

 

ġekil 3.30 : Triton X-114 kimyasal yapısı (Appusamy ve diğ., 2014). 
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ġekil 3.31 : Triton X-405 kimyasal yapısı.
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4.  YAPAY SĠNĠR AĞLARI 

Yapay sinir ağları insanların öğrenme Ģeklinden yararlanarak ilk olarak elde edilen 

veriler ve verilerin elde ediliĢ Ģekli arasındaki iliĢkileri öğrenerek daha sonra hiç 

görmediği örneklerden elde edilen veriler hakkında öğrendikleri bilgileri kullanarak 

karar veren bilgisayar sistemleridir. 

Öğrenme iĢlemini sisteme tanımlanan örnekler yardımı ile gerçekleĢtirirler. Yapay 

sinir ağları biyolojik bir sinir sisteminde olduğu gibi birbirine bağlı proses elemanları 

olan yapay sinir hücrelerinden oluĢur. Her bir proses elemanının bir ağırlık değeri 

vardır. Bağlantıların sahip olduğu bilgi bu ağırlık değerlerinde saklı olup ağa 

yayılmıĢtır. OluĢturulacak olan ağın yapısının belirlenmesinde, ağ parametrelerinin 

seçiminde kullanılan belirli bir standart bulunmamaktadır. Günümüze kadar yapılan 

çalıĢmalara bakıldığında yapay sinir ağları; sınıflandırma, örüntü tanıma, sinyal 

filtreleme, veri sıkıĢtırma ve optimizasyon çalıĢmalarında en güçlü teknikler arasında 

sayılabilirler (Öztemel, 2008).  

Yapay sinir ağları ġekil 4.1‘ de gösterilen biyolojik sinir sisteminden etkilenerek 

geliĢtirilmiĢtir. Biyolojik sinir hücreleri sinapsisler aracılığıyla birbirleri ile iletiĢim 

kurarlar. Bir nöron yapısında iĢlenen bilgiler aksonlar vasıtası ile diğer hücrelere 

gönderilirler.  

 

ġekil 4.1 : Biyolojik sinir sistemini oluĢturan bir nöronun yapısı. 
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Biyolojik sinir hücrelerine benzer Ģekilde yapay sinir hücreleri de dıĢarıdan gelen 

bilgileri bir toplama fonksiyonu ile toplar ve aktivasyon fonksiyonundan geçirerek 

çıktıyı üretir. Üretilen çıktıyı ağın bağlantılarının üzerinden diğer hücrelere (proses 

elemanlarına) gönderir. DeğiĢik toplama ve aktivasyon fonksiyonları vardır. Yapay 

sinir ağlarını birbirlerine bağlayan bağlantıların değerlerine ağırlık değerleri 

denmektedir. 

ġekil 4.2‘ de verilen yapay bir nöron modelinde   ‘den   ‘e kadar verilen değerler 

nörona olan giriĢlerdir. Öğrenmenin sağlanabilmesi için giriĢlerin sıfırdan farklı 

değerlere sahip olmaları gerekir. Bu sebeple nörona sapma (bias) değeri eklenir ve bu 

sapma değeri genellikle 1 olarak baĢlatılır. Yapay bir nöronda bulunan   -    

ağırlık değerleridir. Ağırlıklar sinyal ile bağlantılı olup, ağırlık ve girdiler sinyalin 

gücünü belirler. 

 

ġekil 4.2 : Yapay bir nöron modeli. 

ġekil 4.3‘ te gösterildiği gibi proses elemanları birbirlerine paralel olarak 3 katman 

halinde bir araya gelerek bir ağ oluĢtururlar. Bunlar; 

a) Girdi katmanı: Yapay sinir ağının ilk katmanı olup veri giriĢinin sağlandığı ve 

iletilmeye baĢlandığı proses elamanıdır. 

b) Ara katmanlar: Girdi ve çıktı katmanları arasında bulunan nöronların 

bulunduğu bir veya birden fazla katmanın bulunabildiği proses elamanıdır. 

c) Çıktı katmanı: Genellikle bir nöronu bulunur ve çıkıĢı 1‘den küçük 0‘dan 

büyük olur. Tek bir çıkıĢ olabileceği gibi birden fazla çıkıĢa da sahip olabilir. 

Yapay sinir ağında girdiler ağa giriĢ katmanından iletilir. Girdiler ara katmanlarda 

bulunan ağırlık değerleri ile iĢlenir ve çıktı katmanına gönderilir. Yapay sinir ağında 

girdiler için en uygun ağırlıkların bulunabilmesi ve oluĢturulması ağın eğitim 

aĢamasında meydana gelir. 
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ġekil 4.3 : Yapay sinir ağını oluĢturan katmanlar. 

Bu duruma karĢılık ağın eğitim aĢamasının baĢlangıcında ağırlık değerleri rastgele 

atanırlar. Ağın eğitimi sırasında yapay sinir ağında ağın öğrenme kuralına göre 

ağırlıklar değiĢtirilir. Bu iĢlemler ağa verilen eğitim verilerinin tamamı için doğru 

çıktılar elde edilene kadar tekrarlanır ve sonrasında eğitim tamamlanır. Test 

aĢamasında ise test setindeki veriler ağa verilerek sonuçlar elde edilir. Tasarlanan 

yapay sinir ağı mimarisi test setindeki örnekleri en doğru Ģekilde sınıflandırdığında 

ağ eğitimi tamamlanmıĢ ve ağ eğitilmiĢ kabul edilir (Kukreja ve diğ., 2016). 
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5.  KOMPOZĠT KARAKTERĠZASYONU 

5.1 Termogravimetrik Analiz (TGA)  

Termogravimetrik analiz (TGA), bir maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin 

sıcaklığın veya zamanın bir fonksiyonu olarak kalitatif ve kantitatif olarak 

belirlenebildiği oldukça kolay bir yöntemdir. Bu yöntemde numunenin kütlesindeki 

azalmanın zamana, sıcaklığa ve atmosferdeki değiĢime karĢı çizilen grafikleri 

termogram ya da ısıl bozunma eğrisi olarak adlandırılan grafikleri verir. TGA analizi 

sayesinde kompozit malzemenin içerisindeki karbon ve inorganik bileĢenlerinin bağıl 

oranları da tespit edilebilmektedir. 

Deney numunesi, sabit ısıtma hızında ısıtılır ve kütle değiĢimi sıcaklığın bir 

fonksiyonu olarak ölçülüp kaydedilir. Alternatif olarak, numunenin, uygun bir sabit 

sıcaklıkta, belli bir zaman aralığında kütle değiĢimi zamanın bir fonksiyonu Ģeklinde 

ölçülüp kaydedilir. Genel olarak, deney numunesinin kütlesinin değiĢmesine neden 

olan reaksiyonlar; bozunma veya yükseltgenme reaksiyonları veya bir bileĢenin 

buharlaĢmasıdır. Kütlenin zamana veya sıcaklığa karĢı çizilen grafiği TG eğrisidir. 

Sıcaklığın fonksiyonu olarak malzemenin kütlesindeki değiĢim ve bu değiĢimin 

yayıldığı aralık malzemenin termal kararlılığının göstergesidir. TG verileri, aynı 

deney Ģartları altında elde edilen ölçümler kullanılmak kaydıyla, aynı monomerden 

elde edilmiĢ polimerler ailesinin bağıl termal kararlılıklarının değerlendirilmesinde 

ve polimer-polimer veya polimer-katkı maddesi etkileĢimlerinin irdelenmesinde 

kullanılabilir (Joseph ve diğ., 2008). 

5.2 Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) 

Isıl bir analiz yöntemi olan Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC), zamana karĢı 

sıcaklık ile analizi yapılan bir numunenin fiziksel özelliklerindeki değiĢimleri 

belirler. Fiziksel özelliklerdeki bu değiĢimin temel sebebi bir sıcaklık değiĢimi 

sırasında numune tarafından emilen ya da yayılan ısı miktarıdır. Bu yöntemde 

referans örnek ile numune arasındaki sıcaklık farkına dayanarak numune tarafından 
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emilen ya da yayılan ısı miktarını ölçmektedir (Gill ve diğ., 2010). Numunenin amorf 

ve kristalin davranıĢlarını, numuneye ait camsı geçiĢ sıcaklığı, erime, süblimleĢme, 

faz değiĢimi, ısıl kararlılık ve ısı kapasitesi gibi özellikleri hakkında bilgi edinilmesi 

için DSC analizi yapılmaktadır. 

5.3 Mekanik Testler 

Malzemelerin kullanım alanlarına bağlı olarak farklı mekanik özelliklere sahip 

olmaları beklenmektedir. Bu nedenle seçilen malzemeye ait mekanik özelliklerinin 

karakterize edilmesi çok önemlidir. Mekanik testler ile kristalin bir katı maddenin 

mekanik özellikleri, karakteristik kristal örgüsü ve yapısal kusurları kontrol 

edilebilmektedir. Bir kusura sahip olmayan maddenin sahip olduğu kristal örgünün 

içerisindeki etkileĢimler bu katı maddenin elastik özelliklerini oluĢuturur. Maddenin 

üstün mukavemet özellikleri madde içerisindeki yapısal kusurların olmamasına 

bağlıdır. Herhangi bir yapısal kusurun bulunması ise katı maddelerin mukavemetini 

önemli ölçüde azaltmaktadır. Nano boyuta sahip katı maddelerde ise serbest yüzey 

etkilerine sahip olmalarından dolayı yapısal kusurlar mevcut olmayabilir. Buna bağlı 

olarak CNT gibi nano parçacık takviyeli nanokompozit malzemeler üstün 

mukavemet özellikleri sergileyebilmektedir (T. Chen & Cheung, 2016). CNT katkılı 

nanokompozitlerin sertlik, mukavemet, gerilme, uzama gibi özellikleri mekanik test 

sonuçları ile yorumlanabilmektedir (Papageorgiou ve diğ., 2017). 

Çekme testinde numunenin iki ucu test cihazındaki alt ve üst mengenelere 

sıkıĢıtırılır. Test cihazına öncesinde tanımlanan kuvvet numuneye uygulanarak 

numune yukarı yönde çekilir. Numune davranıĢı ilk önce uzama ve sonra kopma 

yönünde gerçekleĢir. Çekme testi bize gerilme uzama yani stress- strain diagramını 

verir. Bu diagram malzemenin dayanıklılığını (toughness) gösteren, kırılmadan önce 

absorbladığı maksimum enerji miktarını da gösterir (IĢık, 2005). 

Bir polimer üzerine elastik stres uygulandığında polimer zincirleri yükleme yönüne 

doğru gerilme gösterir. Elastik gerilme kovalent bağlarla polimerin zincir omurgası 

boyunca var olan atomlar arasında meydana gelir. Zincirde bulunan bükülmeler 

uygulanan bu stresle düzleĢir ve bağların gerilmesi bükülmüĢ zincirlere uygulanan 

stres sebebiyle bükülmüĢ zincirlerin düzleĢmesi ile artar.  
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Termoplastik, termoset ve elastomer malzemelerin gerinim-gelirim eğrisindeki 

davranıĢ biçimi ġekil 5.1‘ de verilmiĢtir. Strain-stress eğrisindeki eğim doğrusaldır. 

Termoset ve termoplastik malzemelerde bu eğim young modulü verir yani 

malzemenin sertliği hesaplamak için kullanılır. Kırılma ise termoset malzemelerde 

çapraz bağların uygulanan gerilme altında kopmaya baĢlaması ile görülür. Önce 

mikrometre boyutunda çatlaklar meydana gelir. Sonrasında bu çatlaklar birleĢerek 

büyür ve numune kırılır. 

 

ġekil 5.1 : Termoset, termoplastik ve elastomer malzemenin çekme gerilimi-gerinim 

eğrileri. 

5.4 Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM) 

Kimyanın, malzeme biliminin, jeoloji ve biyolojinin birçok çalıĢma alanında katı 

yüzeylerin fiziksel niteliği hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak için yüzey 

karakterizasyonunda önemli bir teknik olarak kullanılan yöntem optik mikroskopidir. 

Optik mikroskopinin ayırıcılığı ıĢık dalga boyuna kırınımın etkisiyle sınırlıdır. 

Taramalı elektron mikroskopi (SEM) yüzey karekterizasyonunda kullanılan en 

önemli tekniklerden biridir. 

Yüzey karakterizasyon tekniklerinin baĢında gelen SEM yönteminde numunenin 

incelenecek yüzeyi elektron ıĢını ile taranır ve yüzeyden yansıyan veya geri saçılan 

elektron ıĢınları toplanır. Toplanan bu ıĢınlar yansıtılarak aynı tarama oranında katot 

ıĢın tüpünün üstünde numunenin taranan kısmının görüntüsünü oluĢturur. Bu yöntem 

kalitatif ve yarı kantitatif yüzey analizini sağlar. Analizi yapılacak numunenin yüzeyi 

elektriksel iletken olmalıdır ve böylelikle engellenmemiĢ ve yavaĢlatılmamıĢ Ģekilde 

toprağa akan elektronlar, yük birikimi nedeniyle oluĢabilecek gerçek dıĢı yapay 
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verilerin alınma olasılığını en aza indirir. Optik mikroskobun kullanımını kısıtlayan 

çok ince veya çok küçük bazı yapı elementlerinin analizinde çok yüksek büyütme 

kabiliyetine sahip olan SEM yöntemi kullanılmaktadır.  

Yüzey analizi yapılacak numunenin iletken olmama durumunda ise numune yüzeyi 

optimum kalınlık seçilerek ince bir metalik film tabakasıyla kaplanır.  

SEM de mümkün olan büyütme aralık çapı 10-50000 arasındadır ve bu büyütme bize 

katı yüzeyler hakkında hakkında morfolojik ve yüzeysel bilgi sağlamakla beraber 

kompozit malzemelerde takviye sistemi ile matris sistemi ara yüzeyi ve aralarındaki 

etkileĢim, matris içindeki tanecik dağılımı hakkında bilgi verir (Callister, 1997). 
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6.  LĠTERATÜR ARAġTIRMASI 

Literatürde CNT ve silisyum dioksit katkılı epoksi nanokompozitler hakkında birçok 

çalıĢma mevcuttur. Fakat yapılan bu çalıĢmalarda, CNT ve silisyum dioksit ile reaktif 

ve reaktif olmayan seyrelticilerin farklı oranlarda epoksi bazlı kompozit malzemede 

kullanılması ve sinerjik etkilerinin araĢtırılması, kimyasal, termal ve mekanik 

özelliklerinin bir arada verildiği ve deney tasarım teknikleri ile desteklendiği bir 

çalıĢma bulunmamaktadır. 

1993 yılında yapılan bir çalıĢmada BPA ve BPS esaslı epoksi reçine sentezi 

yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada 1:1:1 oranlarında kullanılan BPA ve NaOH kullanılmıĢtır. 

0,05 mol BPA, 0,05 mol NaOH, 60 mL dioksan ve 30 mL destile su ilave edilip 

reksiyon hızla karıĢtırılıp ısıtılmıĢtır. Reaksiyon ısısı uygun sıcaklığa geldiğinde ise 

içerisine 0,05 mol ECH ilave edilmiĢtir. Reaksiyon farklı sıcaklıklarda 

gerçekleĢtirilmiĢtir. ECH‘nin BPA ile olan reaksiyonunun 1/1-p ye karĢılık t grafiği 

ġekil 6.1‘ verilmiĢtir. Epoksi reçinesinin farklı sıcaklıklarda yapılan sentezlerinin 

reaksiyon kinetiği incelenmiĢtir (Gao, 1993). 

 

ġekil 6.1 : ECH‘nin BPA ile olan reaksiyonunun 1/1-p ye karĢılık t grafiği (Gao, 

1993). 

Jin ve arkadaĢlarının 2011 yılında yapmıĢ olduğu bir araĢtırmada MWCNT‘ler DDA 

ve ayrıca sülfirik asit & nitrik asit karıĢımı ile muamale edilmiĢtir. Muamele 
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edilmemiĢ CNT‘ler DGEBA Daha sonra farklı kimyasallarla muamele edilen 

MWCNT‘ler DGEBA ile 80 ℃‘ da bir saat karıĢıtırılıp ultrasonik banyoda 30 dk 

bekletildikten sonra kür ajanı olarak DDA eklenmiĢtir. Hazırlanan karıĢım kalıba 

dökülüp etüvde 110 ℃‘ da bir saat, 140 ℃‘ da iki saat, 170 ℃‘ da 1 saat 

bekletilmiĢtir. Hiçbir kimyasal ile muamele edilmeden kullanılan CNT ile hazırlanan 

kompozit; DGEBA/P-CNT/DDM, asit ile muamele edilmiĢ CNT ile hazırlanan 

kompozit; DGEBA/A-CNT/DDM ve dodosilamin ile muamele edilmiĢ CNT ile 

hazırlanan kompozit DGEBA/D-CNT/DDM olarak adlandırılmıĢtır. Hazırlanan 

kompozitlerin termal ve mekanik karakterizasyonu yapılmıĢtır. Elde eldilen 

malzemelerin camsı geçiĢ sıcaklıkları Çizelge 6.1‘ de verilmiĢtir. TGA ve DSC 

termogramları ġekil 6.2 ve ġekil 6.3‘ de verilmiĢtir (Jin ve diğ., 2011). 

Çizelge 6.1 : Kompozit malzemelerin    (ºC) değerleri. 

 

Kompozit 
 

  (ºC) 

DGEBA/DDM 170,4 

DGEBA/P-CNT/DDM 173,5 

DGEBA/A-CNT/DDM 179,4 

DGEBA/D-CNT/DDM 181,6 

 
 

ġekil 6.2 : CNT‘ lü kompozitlerin TGA termogramları. 

T (℃) 

w
 (

%
) 
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ġekil 6.3 : CNT‘ lü kompozitlerin DSC termogramları. 

2015 yılında Rahmanian ve arkadaĢlarının yaptığı bir çalıĢmada ise katkı maddeleri 

katalitik CVD metodu kullanılarak silis mikropartikülleri üzerinde CNT‘lerin 

büyütülmesi yoluyla üretilmiĢtir. Monometalik katalizör olarak demir ve silika 

katalizör kaplaması için demir-nikel ve demir-kobalt katalizör olarak seçilmiĢtir. 

CNT- silika katkı maddesi epoksi reçinesine dahil edilerek kür ajanı ile kürlenmiĢtir. 

Elde edilen kompozitlerin mekanik özellikleri ġekil 6.4 ve ġekil 6.5‘ te silis takviyeli 

epoksi kompozitleri ile karĢılaĢtırılmıĢtır. %1 lik katkı maddesi ile hazırlanan 

kompozit malzemelerde elastik modülü, gerilme mukavemeti ve darbe 

mukavemetinde önemli geliĢmeler gözlemlenmiĢtir (Rahmanian ve diğ., 2015). 

 

ġekil 6.4 : Kompozit malzemelerin % içeriğine karĢılık gelen elastik modül 

değerleri. 

Is
ı 
A

k
ıĢ

ı 
(m

W
) 

T (℃) 
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ġekil 6.5 : Kompozit malzemelerin % içeriğine karĢılık gelen gerilme değerleri. 

Geng ve arkadaĢlarının 2008 yılında yaptığı bir araĢtırmada Triton X-100 yüzey aktif 

maddesi 0,125 mg/mL ve 1,25 mg/mL oranlarında aseton ile ve belirli oranlarda 

CNT ilave edilerek 6 saat oda sıcaklığında sonikatör ile karıĢtırılmıĢtır. Daha sonra 

bu karıĢıma farklı yüzdelerde DGEBA eklenerek sonikatör ile 60 ℃‘ da 2 saat 

karıĢtırılıp bir gece saat 80 ℃‘ da vakumlu etüvde bekletilmiĢtir. Daha sonra mPDA 

kür ajanı ile karıĢıtırılıp teflon kalıba dökülmüĢtür. Bu karıĢım 3 saat 80 ℃‘de etüvde 

bekletilmiĢtir. Daha sonra 150 ℃‘ da 2 saat post-cure uygulanmıĢtır.  

 

ġekil 6.6 : (a,b) CNT/epoksi, (c,d) Triton X-100/CNT/epoksi nanokompozitlerinin 

SEM görüntüleri. 
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Elde edilen nanokompozitlerin karakterizasyonu yapılmıĢtır.  

Iyonik olmayan Triton X-100 yüzey aktif maddesi kullanılması CNT‘lere zarar 

vermeden matris içerisinde CNT‘lerin iyi bir Ģekilde dağılmasını sağlamıĢtır (ġekil 

6.6). Hazırlanan kompozit malzemenin mekanik, kırık, termomekanik özelliklerinin 

tümünün CNT‘lerin yüzey aktif madde ile muamelesi sonrası iyileĢtiği 

gözlemlenmiĢtir (Geng ve diğ., 2008). 
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7.  DENEYSEL ÇALIġMALAR 

7.1 Materyal 

Bisfenol A tabanlı epoksi sentezinde bisfenol A, epiklorohidrin, sodyum hidroksit, 

etanol, toluen saflaĢtırma yapılmaksızın kullanıldı. 

MWCNT yüzeyinin kaplanmasında Triton X-405 ve metanol saflaĢtırma 

yapılmaksızın kullanıldı. 

Kompozit katkı maddesi olarak diglisidil eter, gliserin, benzil alkol, fume silisyum 

dioksitin yanı sıra iç çapı 0,5-2 nm, dıĢ çapı 5-15 nm, uzunluğu 30-50 µm ve > % 92 

saflığa sahip MWCNT saflaĢtırılmaksızın kullanıldı. Kürleme ajanı olarak DETA 

kullanıldı. 

Kimyasal test için destile su, hidroklorik asit, nitrik asit, sodyum hidroksit, sodyum 

karbonat, toluen ve aseton kullanıldı.  

Kalıp hazırlamada RTV kalıp silikonu ve kürleĢtiricisi kullanıldı. 

7.2 Yöntem 

IR spektrum ölçümleri Perkin Elmer Spectrum Two FT-IR spektrofotometresinde 

alındı. Çekme testleri Shimadzu AGS-X serisi universal çekme basma cihazında 

yapıldı. 
1
H-NMR analizi Giresun Üniversitesi AraĢtırma Laboratuvarında; SEM ve 

TGA analizleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi AraĢtırma Laboratuvarı‘ nda 

yapıldı.  

7.2.1 Epoksi reçine sentezi 

 1 numaralı çözelti 

Geri soğutucu altında iki boyunlu balon içerisine 11,4 gram (50 mmol) BPA ve 46,4 

gram (0,5 mol ) epiklorohidrin alındı.  

 2 numaralı çözelti 
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2 gram (50 mmol) NaOH behere alındı. YaklaĢık olarak 20 mL destile su içerisinde 

tamamen çözünene kadar karıĢtırıldı. 

2 numaralı çözelti 1 numaralı çözeltiye 40 ℃ sıcaklıkta bir saat içerisinde damla 

damla eklendi. Sıcaklık 75-80 ℃ arasında olacak Ģekilde ısıtıldı ve bu sıcaklık 

reaksiyon süresince sabit tutuldu. Ekleme bittikten üç saat sonra reaksiyon 

sonlandırıldı (Pham ve Marks, 2000). 

OluĢan çözelti ayırma hunisine alındı. 50 mL destile su + 50 mL toluen karıĢımı ile 

yıkandı. Toluen ve epoksi karıĢımı olan faz behere alındı. Epoksi içerisindeki toluen 

uçuruldu. 

Sentezlenen epoksi reçineye FTIR ve 
1
H-NMR analizi yapıldı. Reçinenin oluĢumu 

FTIR analizi ile ispatlanırken, epoksi eĢdeğer gram (EEW) değeri 
1
H-NMR 

spektrumu kullanılarak hesaplandı (Garcia ve Soares, 2003).  

7.2.2 RTV kalıp hazırlama 

3 cm x 25 cm x 25 cm ölçülerinde kare cam havuzun içerisine 1 mm x 1 cm x 10 cm 

ölçülerinde kesilmiĢ pleksi parçalar yapıĢtırıldı. Satın alınan RTV kalıp silikonu 

belirtilen oranlarda kürleyici kimyasalı ile karıĢtırılarak kalıp havuzuna döküldü. Bir 

gece sonra 80 ℃‘ da altı saat post cure yapıldı. 

Kompozit malzemelerin sertleĢmesi için çapraz bağlayıcı kür ajanının miktarı 

hesaplandı. 

Reçine : DGEBA 

Kür ajanı : DETA  

Molar kütle DGEBA : 190 

Molar kütle DETA : 104,17713 g/      

3 N : 14,007x3= 42,0214 

C : 12,011x4= 48,044 

13 H : 1,008x13= 14,11213 

Azota bağlı 5 Hidrojen vardır bu durumda:  

104,17713/5= 20,835426  

190/20,835426=9,12 gram 
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EĢdeğer epoksi baĢına 9,12 gram DETA kullanılır. DGEBA‘nın eĢdeğer ağırlığı ise 

190 gram ise (380 g/mol/2 eq./mol) her 100 gram epoksi için 9,12 gram kür ajanı 

kullanılması gerekmektedir ( Termoset plastiklerin el kitabı). 

7.2.3 Karbon nanotüplerin yüzey aktif madde ile kaplanması 

20 ml metanol, 0,25 gram CNT ve 0,25 gram Triton X-405 behere alındı. Bir gece 

bekletildikten sonra iki saat mekanik karıĢıtıcı ile karıĢtırıldı. dört saat ultrasonik 

banyoda bekletildi. Metanol uçuruldu ve numune kurutuldu. 

7.2.4 Epoksi matrisli kompozitlerin malzemelerin hazırlanması 

Reaktif katkı maddesi olarak diglisidil eter (DGE), reaktif olmayan katkı 

maddelerinden gliserin ve benzil alkol kullanıldı.  

Belirli bir kütle epoksi behere alındı. Belirtilen miktarlarda katkı maddesi epoksiye 

eklendi. Mekanik karıĢtırıcı ile 30 dakika karıĢtırıldı. Ultrasonik banyoda 30 dakika 

bekletildi. KarıĢım oda sıcaklığına geldiğinde üzerine epoksi miktarının % 10‘u 

kadar kür ajanı olarak kullanılan DETA eklendi. Hızlıca karıĢtırıldı. Hazırlanan 

karıĢım RTV kalıba döküldü. Baloncukların giderilmesi için numunenin yüzeyinde 

alev gezdirildi. Oda sıcaklığında iki saat bekletildikten sonra 24 saat 75 ℃ de etüvde 

kürlenmesi için bırakıldı.  

Ġlk olarak 10 çeĢit farklı içerikte kompozit hazırlandı. Daha sonra katkı maddelerinin 

birbirleri ile etkileĢimlerini incelemek amacıyla katkı maddelerinin beraber 

kullanıldıkları dokuz çeĢit farklı kompozit malzeme hazırlandı.  

Ġlk 19 çeĢit kompozit malzemenin çekme testleri incelendiğinde elde edilen veriler 

doğrultusunda en iyi sonuç veren kompozit malzeme içerikleri belirlendi.   

Silika ve CNT katkı maddeleri farklı miktarlarda kullanılarak nanokompozit 

malzemeler hazırlandı.   Daha önce 19 faklı kompozit malzemenin arasından 

belirlenen en iyi çekme testi sonucunun elde edildiği kompozit malzemelerin katkı 

içerikleri ile silika ve CNT katkı maddeleride kullanılarak yeni içerikli nanokompozit 

malzemeler hazırlandı. Kompozit malzemelerin içerik miktarları Çizelge 7.1‘ de 

verilmiĢtir. 
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Çizelge 7.1 : Epoksi polimerinin kütlesine göre katkı maddelerinin kütlece % 

bileĢimleri. 

7.2.5 Nanokompozitlerin hazırlanması 

20-42 numaralı numunelerin hazırlanmasında belirli bir kütlede epoksi behere alındı. 

Epoksi miktarına göre belirli yüzdelerde katkı maddesi epoksiye eklendi. Sonikatör 

ile sıcaklık kontrol edilerek bir saat soğuk su banyosu içerisinde karıĢtırıldı. 

Vakumlu etüvde 24 saat bekletilerek mikro baloncuklar giderildi. Epoksi miktarının 

 

No 

DGE 

(%) 

Gliserin 

(%) 

Benzil alkol 

(%) 

Silika 

(%) 

CNT 

(%) 

1 - - - - - 

2 10 - - - - 

3 15 - - - - 

4 20 - - - - 

5 - 2 - - - 

6 - 5 - - - 

7 - 10 - - - 

8 - - 10 - - 

9 - - 15 - - 

10 - - 20 - - 

11 10 2 - - - 
12 15 2 - - - 

13 20 2 - - - 

14 10 10 - - - 

15 15 10 - - - 

16 20 10 - - - 

17 10 - 15 - - 

18 15 - 15 - - 

19 20 - 15 - - 

20 - - - 2 - 

21 - - - 5 - 

22 - - - 10 - 
23 

24 

25 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,05 

0,1 

1 

26 - - - - 2 

27 - - - 2 0,1 

28 - - - 5 0,1 

29 - - - 10 0,1 

30 - - - 2 1 

31 - - - 5 1 

32 - - - 10 1 

33 10 - - 2 0,1 
34 10 - - 2 1 

35 - 2 - 2 0,1 

36 - 2 - 2 1 

37 - - 10 2 0,1 

38 - - 10 2 1 

39 10 2 - 2 0,1 

40 10 2 - 2 1 

41 10 - 10 2 0,1 

42 10 - 10 2 1 
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% 10‘ u kadar DETA eklenerek homojen olana kadar karıĢtırılarak kalıp ayırıcı 

sıkılan RTV kalıba dökülür ve oluĢan baloncuklar alev ile giderildi. Oda sıcaklığında 

2 saat bekletildikten sonra 24 saat 75 ℃ de etüvde kürlenmesi için bırakıldı. 

Fume silika ve YAM ile kaplanmıĢ MWCNT‘lerin birlikte kullanımı ile 

nanokompozit malzeme üzerinde oluĢacakları etkilerin belirlenebilmesi için Çizelge 

7.1‘ de belirtilen yüzdelerde katkı maddeleri kullanılarak 27-32 numaralı numuler 

hazırlandı. 

1-32 numaralı numunelerin çekme test sonuçlarına göre elde edilen en iyi verilerin 

içerikleri belirlenerek aynı oranlarda katkı maddeleri kullanılarak kompozit malzeme 

üzerindeki sinerjik etkilerinin belirlenebilmesi için Çizelge 7.1‘ de belirtilen 

oranlarda katkı maddeleri kullanılarak 33-42 numaralı nanokompozit malzemeler 

hazırlandı.  

7.2.6 Kimyasal test 

42 adet farklı numunenin kimyasal testi gravimetrik olarak yapıldı. Kimyasal test 

için destile su, inorganik asit, organik asit, solvent ve alkali çözeltiler kullanıldı. %10 

HCl, %10     , %10 AcOH, %10 NaOH ve %10        çözeltileri hazırlandı. 

Çözücü olarak toluen ve aseton kullanıldı. Toplamda destile su dahil olmak üzere 

sekiz farklı kimyasal test için kullanıldı. Kimyasal test için hazırlanan kompozit 

malzemelerin tartımları alındı. Tartımları alınan kompozit malzemeler sekiz farklı 

kimyasalın içerisine atılarak yedi gün oda sıcaklığında bekletildi. Yedi gün 

sonrasında çözeltilerden nunmuneler çıkarılarak kuruması beklendi. Numuneler 

kuruduktan sonra tartımları alındı. Test öncesi ve sonrası yapılan tartımlardan kütlece 

% değiĢimler hesaplandı. 
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8.  BULGULAR VE TARTIġMA 

8.1 DGEBA Reçine Karakterizasyonu  

8.1.1 FTIR  

Sentezlenen DGEBA epoksi reçinesinin IR spektrumu ġekil 8.1‘ de verilmiĢtir. Elde 

edilen veriler literatür ile uyumlu olup IR spektrumundaki 3066      deki band Ar-

H bağını ve 3081      deki zayıf gerilme bandı epoksit grubundaki karbona bağlı 

hidrojenin varlığını göstermiĢtir. 829      ve 917      deki bandlar ise epoksit 

grubunun varlığını doğrulamıĢtır. 1509      de görünen çoklu gerilme bandları ise 

aromatik yapıdaki C-C ve C=C bağlarını, 1184      ve 1244      deki Ģiddetli iki 

band yapıdaki Ar-O varlığını göstermiĢtir (Fu ve diğ., 1999). 

 

ġekil 8.1 : Sentezlenen DGEBA epoksi reçinesinin IR spektrumu. 

8.1.2 
1
H-NMR 

Sentezlenen DGEBA epoksi reçinesinin ġekil 8.2‘ de verilen 
1
H-NMR spektrumu 

literatürle uyumlu olup 4.1 ppm de görülen pik –OH‘ ın bağlı olduğu karbona ait 

hidrojenleri temsil etmektedir (Garcia & Soares, 2003).  
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ġekil 8.2 : DGEBA epoksi reçinesinin 
1
H-NMR spektrumu (Garcia ve Soares, 2003). 

 

ġekil 8.3 : Sentezlenen DGEBA epoksi reçinesinin 
1
H-NMR spektrumu. 

ġekil 8.3‘ de görüldüğü üzere 4.1 de mevcut olan pik için 0,26 integrasyon 

gözlemlenmiĢtir. Buna göre sentezlenen DGEBA epoksi reçinesinin EEW değerinin 
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bulunabilmesi için    
  

  
 denklemi kullanılarak ilk olarak    değeri 1,71 olarak 

hesaplanmıĢtır. Aromatik grupta sekiz proton ve iki adet epoksit terminalinde 

toplamda altı proton bulunmaktadır. Epoksit gruplarına ve aromatik gruba bağlı 

hidrojenlerin sayısı kullanılarak teorik olarak    değeri   = 8/6=1,33 olarak 

hesaplanmıĢtır. Polimerizasyon derecesinin hesaplanmasında    ve    değerlerinin 

bulunduğu   
     

  
 
       

    
 denklemi kullanılarak polimerizasyon derecesi 

n=0,28 olarak hesaplanmıĢtır. Sentezlenen epoksi polimerinin EEW değeri ise 

EEW=142n+170 eĢitliğinden yararlanılarak 206 olarak hesaplanmıĢtır (Garcia ve 

Soares, 2003). 

8.2 Çekme Testi 

Çekme testi Çekme testi Shimadzu AGS-X serisi universal çekme basma cihazında 

dakikada 2 mm hızda 1000 N‘luk kuvvet uygulanarak yapıldı. Her çeĢit numuneden 

minimum üç, maksimum beĢ adet olacak Ģekilde 42 çeĢit farklı termoset malzeme 

hazırlandı. Hazırlanan numunelerin çekme testleri yapıldı. Her numunenin ortalama 

gerilme, modül ve uzama değerleri ve standart sapmaları hesaplandı. Elde edilen 

veriler Çizelge 8.1‘ de verilmiĢtir. 

Sentezlenen saf epoksi reçineye kütlece %10 DETA ilavesi ile kürlenen termoset 

malzemeden elde edilen numunelerin ortalama gerilme değeri 59,69 MPa, ortalama 

modül değeri 1690,79 MPa ve ortalama uzama değeri %6,32 olarak hesaplanmıĢtır.  

Katkı maddesi olarak %10 DGE eklenmesi ile kompozitin ortalama gerilme değeri 

54,09 MPa olarak ölçüldü. DGE‘de epoksit gruplarının saf epoksi reçinete göre daha 

az bulunmasından ve bu epoksit gruplarınında çapraz bağlanmaya girmesi sebebi ile 

gerilme değerindeki azalma yaklaĢık 5 MPa gibi küçük bir değerdir (Bakar ve diğ., 

2010). Buna bağlı olarak DGE‘nin % miktarı arttıkça gerilme değerinde düĢüĢ 

miktarı artmıĢtır. Buna ek olarak DGE miktarı arttıkça ortalama uzama değeride 

azalmıĢtır. DGE katkı maddesinin kullanımında en iyi sonuç 2 numaralı numune olan 

%10 DGE eklenmesinde gözlenmiĢtir. 

Sentezlenen saf epoksi reçineye kütlece %10 DETA ilavesi ile kürlenen termoset 

malzemeden elde edilen numunelerin ortalama gerilme değeri 59,69 MPa, ortalama 

modül değeri 1690,79 MPa ve ortalama uzama değeri %6,32 olarak hesaplanmıĢtır.
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Çizelge 8.1 : Kompozit malzemelerin gerilme, modül ve % uzama verilerinin maksimum, minimum ve standart sapma değerleri.  

 
No 

DGE 

(%) 

Gliserin 

(%) 

Benzil 

alkol 

(%) 

Silika 

(%) 

CNT 

(%) 

GERĠLME (Mpa) MODÜL (MPa) % UZAMA 

Max. Min. Ort. s.s Max. Min. Ort. s.s. Max. Min. Ort. s.s. 

1 - - - - - 69,03 53,74 59,70 7,30 1814,00 1669,41 1736,07 60,31 6,70 5,71 6,29 0,51 

2 10 - - - - 63,23 46,15 54,09 7,02 1820,20 1648,83 1720,21 72,53 4,81 3,16 4,22 0,09 

3 15 - - - - 41,29 35,13 38,16 3,08 1709,26 1691,67 1698,91 9,20 3,73 2,78 3,26 0,49 

4 20 - - - - 39,92 27,82 36,22 5,71 1693,58 1622,27 1664,68 32,09 3,58 1,99 2,97 0,33 

5 - 2 - - - 52,70 42,08 47,33 5,31 2177,34 1724,22 1870,25 132,69 6,67 2,76 4,60 1,84 

6 - 5 - - - 50,97 36,37 44,82 7,56 1820,15 1710,23 1781,80 62,04 3,93 2,23 3,33 0,95 

7 - 10 - - - 44,67 36,06 41,08 4,26 1621,42 1510,07 1566,71 46,92 3,84 2,99 3,29 0,38 

8 - - 10 - - 55,00 44,71 50,19 4,29 1751,85 1645,04 1702,44 46,41 6,06 4,46 5,23 0,66 

9 - - 15 - - 49,38 36,77 42,41 5,87 1744,62 1443,59 1613,11 127,07 5,46 4,18 4,58 0,70 

10 - - 20 - - 43,70 36,62 40,95 2,84 1647,69 1457,76 1556,15 72,38 5,30 3,15 4,25 0,94 

11 10 2 - - - 51,63 44,74 47,90 2,84 1553,00 1453,33 1502,28 44,90 5,48 4,39 4,93 0,47 

12 15 2 - - - 50,51 34,73 43,02 6,60 1571,05 1312,35 1499,09 146,45 4,39 2,69 3,50 0,71 

13 20 2 - - - 50,80 34,80 41,01 8,58 1535,50 1461,85 1494,90 37,40 4,50 2,62 3,34 1,01 

14 10 10 - - - 36,77 27,33 32,83 4,56 1773,84 1471,00 1466,73 6,04 2,92 1,98 2,34 0,43 

15 15 10 - - - 36,12 27,90 30,97 3,27 1523,66 1385,12 1449,21 57,67 3,31 2,15 2,55 0,45 

16 20 10 - - - 33,88 23,67 29,18 4,27 1444,78 1185,24 1227,72 82,79 3,60 2,39 2,89 0,46 

17 10 - 15 - - 50,63 30,69 42,78 8,97 1995,31 1618,71 1744,10 68,95 5,47 2,40 3,99 1,38 

18 15 - 15 - - 38,47 32,77 35,97 2,20 1446,77 1259,96 1382,24 72,16 5,44 3,49 4,27 1,03 
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Çizelge 8.1 (Devamı) : Kompozit malzemelerin gerilme, modül ve % uzama verilerinin maksimum, minimum ve standart sapma değerleri. 

 

No 

DGE 

(%) 

Gliserin 

(%) 

Benzil 

alkol 

(%) 

Silika 

(%) 

CNT 

(%) 

GERĠLME (Mpa) MODÜL (MPa) % UZAMA 

Max. Min. Ort. s.s. Max. Min. Ort. s.s. Max. Min. Ort. s.s. 

19 20 - 15 - - 31,07 24,93 29,50 2,58 1208,34 1005,06 1128,28 83,92 5,81 3,72 4,67 0,86 

20 - - - 2 - 54,88 43,93 48,26 4,68 2264,41 2033,51 2169,61 97,56 3,51 2,31 2,76 0,53 

21 - - - 5 - 48,25 41,29 44,40 3,30 2098,61 1994,42 2041,58 49,42 2,94 2,39 2,64 0,24 

22 - - - 10 - 41,62 34,51 39,03 3,93 2055,23 1972,29 2014,08 41,47 2,35 1,91 2,17 0,23 

23 - - - - 0,05 52,84 51,87 52,35 0,48 1958,00 1866,09 1904,77 47,65 3,63 3,48 3,51 0,10 

24 - - - - 0,1 66,27 60,75 64,34 3,11 1855,61 1793,13 1826,25 31,41 5,32 4,68 5,02 0,32 

25 - - - - 1 78,06 69,68 74,21 4,23 2609,81 1958,78 2272,90 326,11 5,78 5,15 5,44 0,32 

26 - - - - 2 51,21 43,69 47,96 3,86 2307,67 1825,85 2078,14 241,71 3,53 2,43 2,93 0,56 

27 - - - 2 0,1 86,73 76,94 81,64 4,91 2237,11 1966,19 2119,36 138,89 6,58 5,02 5,80 1,10 

28 - - - 5 0,1 76,95 68,76 74,18 4,70 2305,75 1961,49 2182,07 191,50 5,17 4,25 5,74 1,84 

29 - - - 10 0,1 78,66 61,04 69,69 8,82 2232,65 1889,84 2057,47 171,53 5,08 4,13 4,59 0,48 

30 - - - 2 1 82,44 75,49 79,29 3,52 2351,59 2129,58 2229,54 112,64 5,23 3,93 4,58 0,65 

31 - - - 5 1 51,17 48,42 50,39 1,98 2329,27 2318,67 2324,25 5,32 3,24 3,01 3,13 0,12 

32 - - - 10 1 41,07 31,50 37,82 5,48 2500,84 2181,34 2349,36 160,39 1,85 1,54 1,71 0,15 

33 10 - - 2 0,1 59,84 43,75 51,57 8,08 2153,02 1799,69 1997,73 142,29 4,89 3,01 3,77 0,98 

34 10 - - 2 1 59,03 47,09 53,06 8,45 2900,92 2661,68 2780,86 119,62 3,08 2,08 2,58 0,50 

35 - 2 - 2 0,1 87,96 65,08 74,15 12,10 2611,49 2087,09 2306,85 272,31 4,92 4,14 4,54 0,39 

36 - 2 - 2 1 69,37 61,91 65,85 3,75 2389,04 2274,73 2343,84 60,79 4,84 4,15 4,53 0,35 
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Çizelge 8.1 (Devamı) : Kompozit malzemelerin gerilme, modül ve % uzama verilerinin maksimum, minimum ve standart sapma değerleri.  

 

 
No 

DGE 
(%) 

Gliserin 
(%) 

Benzil  
alkol 
(%) 

Silika 
(%) 

CNT 
(%) 

GERĠLME (Mpa) MODÜL (MPa) % UZAMA 

Max. Min. Ort. s.s. Max. Min. Ort. s.s. Max. Min. Ort. s.s. 

37 - - 10 2 0,1 64,25 57,71 60,33 3,46 2877,43 2252,71 2876,68 44,70 4,43 3,14 4,44 1,11 

38 - - 10 2 1 92,39 66,36 75,15 14,90 2921,46 2832,07 2376,80 114,18 5,63 3,44 3,89 0,67 

39 10 2 - 2 0,1 67,94 63,87 65,94 2,04 2238,24 1965,08 2098,02 136,73 4,94 4,67 4,80 0,14 

40 10 2 - 2 1 80,84 72,47 75,73 4,48 2781,77 2357,05 2401,48 239,48 5,04 4,27 5,46 0,81 

41 10 - 10 2 0,1 69,06 54,05 60,21 7,86 2231,33 1923,24 1984,04 154,05 4,94 4,75 4,50 0,60 

42 10 - 10 2 1 48,78 47,92 48,78 6,56 2260,17 2129,15 2081,72 92,65 3,79 2,39 2,94 0,75 
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Katkı maddesi olarak %10 DGE eklenmesi ile kompozitin ortalama gerilme değeri 

54,09 MPa olarak ölçüldü. DGE‘de epoksit gruplarının saf epoksi reçinete göre daha 

az bulunmasından ve bu epoksit gruplarınında çapraz bağlanmaya girmesi sebebi ile 

gerilme değerindeki azalma yaklaĢık 5 MPa gibi küçük bir değerdir (Bakar ve diğ., 

2010). Buna bağlı olarak DGE‘nin % miktarı arttıkça gerilme değerinde düĢüĢ 

miktarı artmıĢtır. Buna ek olarak DGE miktarı arttıkça ortalama uzama değeride 

azalmıĢtır. DGE katkı maddesinin kullanımında en iyi sonuç 2 numaralı numune olan 

%10 DGE eklenmesinde gözlenmiĢtir. 

Benzil alkolün katkı maddesi olarak kullanımında en iyi sonuç %10‘luk ilavesinde 

alınmıĢtır. 8 numaralı numunede ortalama gerilme değeri 50,19 MPa olarak 

hesaplanmıĢtır. Ġlave edilen benzil alkolün miktarı arttıkça ortalama gerilme 

değerinde azalma olmuĢtur. Buna karĢılık olarak modül değeri de azalmıĢtır 

(Riemenschneider ve Bolt, 2005). 

Yüzey aktif madde ile kaplanmıĢ karbon nanotüplerin dolgu malzemesi olarak 

%0,05, %0,1, %1 ve %2 oranlarında kullanıldığı sırasıyla 23, 24, 25 ve 26 numaralı 

numunelerin gerilme değerleri karĢılaĢtırıldığında en iyi sonucun literatür ile 

karĢılaĢtırıldığında epoksi matrise CNT‘nin iyi yüklenebilmiĢ olması sebebi ile en 

yüksek gerilme değeri %1 oranında MWCNT kullanılmasında elde edilmiĢtir (Ma ve 

diğ, 2010). ġekil 8.4‘de görüldüğü gibi max. MWCNT‘nin kullanım miktarı %1 

olarak belirlenmiĢtir. MWCNT‘nin %2 oranında kullanılması gerilme değerini ve 

modül değerini düĢürmüĢtür. Bunun nedeni MWCNT‘ lerin matrise aĢırı miktarda 

yüklenmesi ve çapraz bağların kompozite uygulanan kuvvet karĢısında yükü 

dağıtamamasıdır (Rafique ve diğ., 2016).  

 

ġekil 8.4 : 23, 24, 25 ve 26 numaralı numunelerin gerilme (MPa) değerleri. 
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ġekil 8.5 : 23, 24, 25 ve 26 numaralı numunelerin Young Modül (MPa) değerleri. 

Katkı maddesi olarak sadece fume silikanın kullanıldığı 20, 21, 22 numaralı 

kompozit malzemelerde gerilme değeri 1 numaralı numuneye göre bir miktar düĢüĢ 

göstermesine rağmen numunelerin modül değeri artmıĢtır (Battistella ve diğ, 2008). 

% 0,1 YAM/MWCNT‘ nin dolgu maddesi olarak kullanıldığı 24 numaralı 

numunenin gerilme değeri 64,34 MPa, modül değeri ise 1826 MPa‘dır. Katkı 

maddesi olarak fume silikanın ve YAM/MWCNT lerin beraber kullanıldığı 

nanokompozit malzemelerde ise ġekil 8.6‘ da görüldüğü gibi en iyi gerilme değeri 27 

numaralı numune olan %2 fume silika ve %0,1 YAM/MWCNT kullanımında 81,64 

MPa olarak elde edilmiĢtir. 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29 numaraları numunelerin modül 

değerleri karĢılaĢtırıldığında ġekil 8.7‘ de görüldüğü üzere en yüksek modül değeri 

28 numaralı numunede elde edilmiĢtir. 

 

ġekil 8.6 : 20,21, 22, 24, 27,28 ve 29 numaralı numunelerin Gerilme (MPa) 

değerleri. 
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ġekil 8.7 : 20,21, 22, 24, 27,28 ve 29 numaralı numunelerin Young Modül (MPa) 

değerleri. 

%1 YAM/MWCNT‘nin katkı maddesi olarak kullanıldığı numunenin gerilme değeri 

74,21 MPa olarak hesaplanmıĢtır. Buna karĢılık katkı maddesi olarak %2 fume 

silikanın kullanıldığı 20 numaralı numunenin gerilme değeri 49,71 MPa‘dır. %1 

YAM/MWCNT ve %2 fume silikanın beraber kullanımı gerilme değerinde artıĢa 

sebep olurken modül değerine olan etkisi göz ardı edilebilecek kadar küçük olduğu 

ġekil 8.8 ve ġekil 8.9‘ da görülmüĢtür. 

 

ġekil 8.8 : 20,21, 22, 25, 30, 31 ve 32 numaralı numunelerin Gerilme (MPa) 

değerleri. 

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

20 21
22

24
27

28
29

2159,45 
2041,58 2014,08 

1826,25 
2119,36 

2292,37 

2057,47 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

20
21

22
25

30
31

32

49,71 
44,4 

39,03 

74,21 79,29 

50,39 

37,82 



60 

 

ġekil 8.9 : 20,21, 22, 25, 30, 31 ve 32 numaralı numunelerin Young Modül (MPa) 

değerleri. 

Saf epoksi reçineden hazırlanan kompozit malzeme ile katkı maddesi olarak %10 

DGE, %2 gliserin ve benzil alkolün kullanıldığı kompozit malzemeler 

karĢılaĢtırıldığında ise ġekil 8.10 ve ġekil 8.11‘ deki veriler elde edilmiĢtir. En 

yüksek gerilme değerleri DGE ile beraber gliserin, fume silika ve YAM/MWCNT‘ 

nin kullanılmasıyla 39 ve 40 numaralı numunelerde elde edilmiĢtir. Modül değeri ise 

33, 34, 39 ve 40 numaralı numunelerde dikkate değer Ģekilde iyileĢtiği görülmüĢtür. 

 

ġekil 8.10 : 1, 2, 5, 8, 11, 33, 34, 39, 40 numaralı numunelerin Gerilme (MPa) 

değerleri. 
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ġekil 8.11 : 1, 2, 5, 8, 11, 33, 34, 39, 40 numaralı numunelerin Young Modül (MPa) 

değerleri. 

Katkı maddelerinin kullanım yüzdeleri arttıkça kompozit malzemelerin gerilme 

değerleri 1 numaralı numunenin gerilme değeri ile karĢılaĢtırıldığında azaldığı 

görülmüĢtür (ġekil 8.12). %5 oranında gliserinin kullanıldığı 6 numaralı numunenin 

gerilme değeri azalırken modül değeri 1 numaralı numuneye göre artıĢ göstermiĢtir 

(ġekil 8.13). 

 

ġekil 8.12 : 1, 3, 6, 9, 12 ve 18 numaralı numunelerin Gerilme (MPa) değerleri. 
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ġekil 8.13 : 1, 3, 6, 9, 12 ve 18 numaralı numunelerin Young Modül (MPa) değerleri. 

Saf epoksi reçinesinden elde edilen termoset kompozit malzeme olan 1 numaralı 

numune ile 4, 7, 10, 13, 16 ve 19 numaralı; katkı içeren kompozit malzemelerin 

gerilme değerleri karĢılaĢtırıldığında katkı maddesi olarak %10 gliserin kullanılan 7 

numaralı numune ve %20 benzil alkol kullanılan 10 numaralı numunenin gerilme 

değeri 4, 13, 16 ve 19 numaralı numuneye göre daha az düĢüĢ göstermiĢtir (ġekil 

8.14). 16 ve 19 numaralı numunelerin modül değerlerinde ise belirgin Ģekilde azalma 

meydana gelmiĢtir (ġekil 8.15). 

 

ġekil 8.14 : 1, 4, 7, 10, 13, 16 ve 19 numaralı numunelerin Gerilme (MPa) değerleri. 
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ġekil 8.15 : 1, 4, 7, 10, 13, 16 ve 19 numaralı numunelerin Young Modül (MPa) 

değerleri. 

Katkı maddesi olarak DGE, gliserin ve benzil alkolün tek baĢına kullanılması ile elde 

edilen kompozit malzemelerin gerilme değerleri saf epoksi reçinesinden elde edilen 

kompozit mazlemenin gerilme değerine göre düĢüĢ göstermiĢtir. Fakat bu katkı 

maddelerinin yanında fume silika ve YAM/MWCNT kullanımı kompozit 

malzemelerin gerilme değerlerinde belirgin Ģekilde iyileĢmeye sebep olmuĢtur ( ġekil 

8.16). Gerilme değerlerindeki bu iyileĢmeye benzer olarak kompozit malzemelerde 

kullanılan CNT, silika ve gliserin miktarı ile doğru orantılı olarak modül 

değerlerinde de artıĢ meydana gelmiĢtir ( ġekil 8.17). 

 

ġekil 8.16 : 1, 2, 5, 11, 33, 34, 35, 36, 39 ve 40 numaralı numunelerin gerilme (MPa) 

değerleri. 
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ġekil 8.17 : 1, 2, 5, 11, 33, 34, 35, 36, 39 ve 40 numaralı numunelerin Young Modül 

(MPa) değerleri. 

ġekil 8.18 ve ġekil 8.19‘ da gösterilen verilere göre benzil alkol ve DGE‘nin tek 

baĢına katkı maddesi olarak kullanımı kompozit malzemeye ait gerilme ve modül 

değerlerinde azalmasına sebep olmuĢtur. YAM/MWCNT ve fume silikanın DGE ve 

benzil alkolün yanında katkı maddesi olarak kullanımı kompozit malzemenin gerilme 

ve modül değerlerini iyileĢtirmiĢtir. 

 

ġekil 8.18 : 1, 2, 8, 33, 34, 37, 38, 41 ve 42 numaralı numunelerin gerilme (MPa) 

değerleri. 
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ġekil 8.19 : 1, 2, 8, 33, 34, 37, 38, 41 ve 42 numaralı numunelerin Young Modül 

(MPa) değerleri 

8.3 Yapay Sinir Ağlarıyla Deneysel Tasarım 

Yapay sinir ağlarına ġekil 8.20‘de gösterildiği gibi 5 farklı değiĢken girdi olarak 

verilmiĢtir. Girdiler katkı maddesi olarak kullanılan DGE, gliserin, benzil alkol, fume 

silika ve YAM/MWCNT‘ dir. Gizli katmanlarda ise 10 adet nöron bulunmaktadır. 

Yapay sinir ağ modelinden 3 farklı çıktı elde edilmiĢtir.  

 

ġekil 8.20 : Yapay sinir ağlarının Ģematik gösterimi.  

ġekil 8.21‘ de eğitim, test, ve ikinci test olan kontrol için ‗R‘ ile gösterilen Pearson 

katsayılarının değerleri verilmiĢtir. Y ekseni yapay sinir ağları tarafından tahmin 

edilen çıktı değerlerini, x ekseni ise beklenen gerçek değerler olan hedefleri gösterir. 
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Yapılan modellemede R değerinin 1‘ e yakın bulunması sonucu bu değerlerin 

yeterince iyi yakınsama gösterdiği tespit edilmiĢtir. 

 

ġekil 8.21 : Değerlendirilen sinir ağlarının regrasyon grafikleri. 

ġekil 8.22‘ de iterasyon sayısına karĢılık gelen ortalama hata karesi olan MSE 

değerleri verilmiĢtir. Eğitim, test ve ikinci test olan kontrolün ortalama hata karesi 

değerinin yakınsamaya ulaĢılmadan azaldığı gösterilmiĢtir. Kontrol ve testin 

ortalama hata karesi yakınsama üzerindeyken artıĢa devam ederken eğitimin 

ortalama hata karesi azalmaya devam etmiĢtir. Yakınsamadaki hata değeri ortalama 

hata karesinin hesaplanması için kullanılan kriterdir. 

Test ve ikinci test olan doğrulama (kontrol) testinin ortalama hata karesi eğrisinin 

yakınsama noktasında artıĢları çok keskin değilse yapay sinir ağının performansı 

geçerli kabul edilir. 5. Ġterasyonda bulunan yakınsama noktasında test ve kontrolün 

ortalama hata karesindeki artıĢın keskin olmadığı görülmüĢtür. 

ġekil 8.23‘ de eğitim, kontrol ve test adımlarının hata histogramı verilmiĢtir. 
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ġekil 8.22 : Eğitim prosedürüne devam edilmesi. 

 

ġekil 8.23 : Hata histogramı. 

8.4 Termal Analiz 

1 ve 27 numaralı kompozit malzemelerinin termal stabilitesi TGA analizi ile 

belirlenmiĢtir. Dakikada 2 ℃ sıcaklık artıĢı olacak Ģekilde 500 °C‘ ye kadar 

ölçümleri alınmıĢtır. Numunelerde köpürmeler meydana geldiği için daha yüksek 

sıcaklıklara çıkılamamıĢtır. DGEBA reçinesinin DETA ile kürlenerek hazırlandığı 1 

numaralı kompozit malzemenin   (ºC) ve   (ºC) değeri ġekil 8.24‘ te verilen HDSC 
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termogramından 175,5 ºC ve 304 ºC olarak bulunmuĢtur. 81 MPa gerilme değerine 

sahip 2% fume silika ve 0,1% MWCNT/YAM kullanılarak hazırlanan 27 numaralı 

nanokompozit malzemenin   (ºC) ve   (ºC) değerleri ġekil 8.25‘ te verilen HDSC 

termogramından 192,22 ºC ve 333,27 ºC olarak bulunmuĢtur (Jin ve diğ., 2011).  

 

ġekil 8.24 : 1 numaralı numunenin HDSC termogramı. 

 

ġekil 8.25 : 27 numaralı numunenin HDSC termogramı. 

ġekil 8.26 ve ġekil 8.27‘ de verilen 1 ve 27 numaralı numunelerin TGA 

termogramına göre 500 ºC de kütle kaybı % 92,99 ve % 88,05‘ tir. Elde ettiğimiz 

verilere göre katkı maddesi olarak fume silika ve YAM/MWCNT kullanımı 

kompozit malzemenin termal stabilitesini iyileĢtirildiği görülmüĢtür. 
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ġekil 8.26 : 1 numaralı numunenin TGA termogramı. 

 

ġekil 8.27 : 27 numaralı numunenin TGA termogramı. 

8.5 Kimyasal Test 

Oda sıcaklığında yedi gün süre ile kompozit malzemelerin sekiz farklı çözelti 

içerisinde bırakılması sonucunda elde edilen gravimetrik olarak kimyasal test 

sonuçları Çizelge 8.2‘ de verilmiĢtir. Saf epoksi polimerinin DETA kür ajanı ile 

kürlenmesi ile elde edilen termoset malzemenin kimyasal testi sonucu ile farklı katkı 

maddelerinin ilave ile hazırlanan diğer kompozit malzemelerin sonuçları 

karĢılaĢtırıldığında en iyi sonuçlar YAM/MWCNT ve fume silikanın katkı maddesi 

olarak kullanılması ile elde edilen kompozit malzemelerde görülmüĢtür. Bu iki katkı 

maddesinin kullanılması kompozit malzemenin kimyasallara karĢı daha dayanıklı 

hale getirdiği gözlemlenmiĢtir. Bu iki kimyasal haricinde gliserinin kullanılması 

özellikle çözücülere karĢı direnci arttırmıĢtır. 
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Çizelge 8.2 : Epoksi matrisli hazırlanan kompozit malzemelerin % bileĢimleri ve bu numunelerin kimyasal test sonrası kütlece % değiĢimleri.  

No 
DGE 

(%) 

Gliserin 

(%) 

Benzil 

Alkol 

(%) 

Silika 

(%) 

CNT 

(%) 
Su HCl      AcOH NaOH        Toluen Aseton 

1 - - - - - 1,16 0,86 0,12 0,07 2,64 2,21 0,43 6,18 

2 10 - - - - 0,98 0,75 2,17 1,57 2,49 1,47 0,04 9,49 

3 15 - - - - 0,59 1,08 2,26 1,63 2,22 0,35 1,18 15,95 

4 20 - - - - 0,92 0,98 2,27 2,48 2,66 2,36 2,98 17,47 

5 - 2 - - - 0,68 0,71 1,39 1,23 2,49 2,09 0,21 3,81 

6 - 5 - - - 1,14 0,83 1,17 1,69 3,80 1,45 - 2,57 

7 - 10 - - - 1,50 0,98 2,76 2,14 2,41 1,50 0,16 3,65 

8 - - 10 - - 0,77 0,72 2,43 1,91 4,56 1,85 2,21 11,98 

9 - - 15 - - 0,43 1,41 3,44 5,72 2,29 2,48 9,45 13,32 

10 - - 20 - - 0,95 - 1,63 2,57 3,30 2,98 -0,07 14,45 

11 10 2 - - - 0,39 1,07 4,03 3,51 1,73 1,07 2,56 9,37 

12 15 2 - - - 0,27 0,78 1,85 1,84 1,36 1,82 -0,37 13,79 

13 20 2 - - - 0,09 0,71 0,76 1,78 0,12 1,00 -0,79 13,52 

14 10 10 - - - 0,19 -0,55 - 0,17 1,87 0,81 -1,97 0,79 

15 15 10 - - - 0,94 0,91 1,55 1,30 2,58 4,01 -0,27 4,01 

16 20 10 - - - 1,08 1,35 1,65 2,84 1,95 1,62 -0,44 10,01 

17 10 - 15 - - 0,91 1,52 2,41 3,08 2,13 2,43 -0,51 9,18 



71 

Çizelge 8.2 (Devamı) : Epoksi matrisli hazırlanan kompozit malzemelerin % bileĢimleri ve bu numunelerin kimyasal test sonrası kütlece % 

değiĢimleri. 

No 
DGE 

(%) 

Gliserin 

(%) 

Benzil 

Alkol 

(%) 

Silika 

(%) 

CNT 

(%) 
Su HCl      AcOH NaOH        Toluen Aseton 

18 15 - 15 - - 1,28 0,85 2,05 3,43 1,46 1,34 0,98 9,61 

19 20 - 15 - - 0,20 0,55 1,10 2,71 0,84 1,15 -0,50 6,65 

20 - - - 2 - 0,36 - 0,86 0,34 1,19 3,29 - 3,50 

21 - - - 5 - - 2,21 -0,77 - - 1,25 - -1,64 

22 - - - 10 - 0,28 0,67 0,42 1,02 -0,84 0,74 -0,86 -0,36 

23 - - - - 0,05 0,44 0,59 1,20 1,16 1,84 1,90 0,95 0,98 

24 - - - - 0,1 0,35 0,56 1,26 0,85 1,67 2,61 - 0,65 

25 - - - - 1 0,32 0,45 1,25 1,04 2,07 1,77 0,73 1,48 

26 - - - - 2 0,69 - 1,41 0,77 2,25 2,30 1,23 0,28 

27 - - - 2 0,1 0,30 0,40 0,92 0,93 1,98 1,29 0,45 0,61 

28 - - - 5 0,1 - 0,42 - - 0,52 1,26 - - 

29 - - - 10 0,1 0,21 0,32 0,83 0,78 - 1,11 - - 

30 - - - 2 1 0,12 - 0,87 0,39 1,01 1,03 - 1,99 

31 - - - 5 1 - 0,54 0,10 - 0,19 1,22 - -0,06 

32 - - - 10 1 - 0,09 0,39 1,02 0,16 0,77 - - 

33 10 - - 2 0,1 0,21 0,12 0,73 0,94 1,01 1,57 - 3,36 

34 10 - - 2 1 0,33 - 0,72 1,02 1,23 0,81 0,09 4,39 

35 - 2 - 2 0,1 0,18 0,35 0,78 0,45 2,00 1,77 0,19 1,00 
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Çizelge 8.2 ( Devamı) : Epoksi matrisli hazırlanan kompozit malzemelerin % bileĢimleri ve bu numunelerin kimyasal test sonrası kütlece % 

değiĢimleri. 

No 
DGE 

(%) 

Gliserin 

(%) 

Benzil 

Alkol 

(%) 

Silika 

(%) 

CNT 

(%) 
Su HCl      AcOH NaOH        Toluen Aseton 

36 - 2 - 2 1 0,19 - 0,95 0,53 1,11 1,17 - 1,98 

37 - - 10 2 0,1 0,21 0,55 0,75 - 1,03 0,87 - - 

38 - - 10 2 1 0,13 0,03 0,45 0,49 - 1,00 - 1,07 

39 10 2 - 2 0,1 0,22 0,91 2,58 1,97 1,76 1,09 1,99 2,79 

40 10 2 - 2 1 - - 2,43 0,94 1,12 0,87 0,98 1,76 

41 10 - 10 2 0,1 0,33 0,75 1,12 0,76 1,87 1,12 1,12 3,98 

42 10 - 10 2 1 0,14 0,52 0,98 1,14 1,02 1,04 1,09 4,55 
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8.6 SEM Analizi 

Kompozit malzemeler görüntülemenin daha iyi olabilmesi için Au ile kaplanarak 

analize hazırlanmıĢtır. Kompozit malzemelere 10.00 K büyütme uygulanarak 1 µm 

ve 2 µm‘ lik alanda SEM analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Triton X-405 yüzey aktif 

maddesi ile kaplı olmayan MWCNT‘ lerin katkı maddesi olarak kullanıldığı 

kompozit malzemede MWCNT‘ lerin epoksi matris içerisinde iyi dağılmadığı ġekil 

28‘ de SEM görüntüsü ile görülmüĢtür (Soliman ve diğ, 2012). Triton X-405 ile 

kaplanmamıĢ MWCNT‘ lü kompozit malzemenin SEM görüntüsü ile Triton X-405 

ile kaplanmıĢ MWMWCNT‘ lü kompozit malzemenin SEM görüntüsünü 

karĢılaĢtırdığımızda MWCNT‘ lerin kompozit malzeme içerisinde etkin bir Ģekilde 

dağıtılabildiği görünmüĢtür (Geng ve diğ., 2008).  

 

ġekil 8.28 : (A) MWCNT-epoksi nanokompozit malzemenin, (B) YAM/MWCNT- 

epoksi nanokompozit malzemenin SEM görüntüsü. 

Çekme testi verilerine göre en iyi sonuç veren 27 numaralı numunenin SEM 

görüntüsü ġekil 8.29‘da verilmiĢtir. Kompozit malzemeye katkı maddesi olarak 

YAM/MWCNT ile beraber fume silikanın eklenmesi YAM/MWCNT‘ lerin matris 

içerisinde ki dağılımını olumsuz etkilememiĢtir (Guo ve diğ., 2015). Çekme testi 

verilerine göre saf epoksiye göre daha iyi sonuç veren 10% DGE, 2% gliserin, 2% 

fume silika ve 1% YAM/MWCNT‘ün katkı maddesi olarak kullanıldığı 40 numaralı 

nanokompozit malzemenin SEM görüntüsünde ise bir miktar aglemerasyonun 

meydana geldiğini göstermiĢtir. 38 numaralı numune olan 10% benzil alkol, 2% 

fume silika ve 1% YAM/MWCNT takviyeli nanokompozit malzemenin SEM 

görüntüsü ġekil 8.29‘da verilmiĢtir. Fume silika ve MWCNT‘ün yanısıra benzil 
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alkolün katkı maddesi olarak kullanılması matris içerisinde katkı maddelerinin 

dağılmasına negatif yönde etkilememiĢtir. 

 

ġekil 8.29 : (C) 27, (D) 38, ve (E) 40 numaralı nanokompozit malzemelerin SEM 

görüntüleri. 
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9.  SONUÇLAR VE YORUMLAR 

Tez çalıĢması kapsamında DGEBA epoksi reçinesi sentezlenmiĢ ve sentezlenen 

epoksi reçinenin karakterizasyonu FTIR ve 
1
H-NMR analizi ile yapılmıĢtır.  

Sentezlenen DGEBA epoksi reçinesinin IR spektrumundaki 3066      deki band 

Ar-H bağını ve 3081      deki zayıf gerilme bandı epoksit grubundaki karbona 

bağlı hidrojenin varlığını göstermiĢtir. 829      ve 917      deki bandlar ise 

epoksit grubunun varlığını doğrulamıĢtır. 1509      de görünen çoklu gerilme 

bandları ise aromatik yapıdaki C-C ve C=C bağlarını, 1184      ve 1244      deki 

Ģiddetli iki band yapıdaki Ar-O varlığını göstermiĢtir. 

Sentezlenen DGEBA reçinesinin 
1
H-NMR  spektrunumundan yararlanılarak EEW 

değeri 206 olarak bulunmuĢtur. 

Epoksi reçinesinin matris malzemesi olarak kullanıldığı 42 farklı çeĢit kompozit 

malzeme hazırlanmıĢtır. Takviye malzemesi olarak DGE, gliserin, benzil alkol, 

MWCNT ve fume silika kullanılmıĢtır.  

MWCNT‘lerin epoksi matris içerisinde iyi dağılmama sorununu MWCNT‘lerin 

yüzey aktif madde ile kaplanması ile ortadan kalkmıĢtır. Triton X-405 yüzey aktif 

maddesi ile MWCNT‘lerin kaplanması sonucu aglemerasyonun engellendiği SEM 

analizi ile tespit edilmiĢtir.  

Hazırlanan kompozit malzemelere çekme testi ve kimyasal test uygulanmıĢtır. Saf 

epoksi reçinesinin DETA ile kürlenerek hazırlanan kompozit malzeme ile 

kıyaslandığında en yüksek çekme mukavemeti değerine sahip olan numunenin Triton 

X-405 iyonik olmayan yüzey aktif madde ile kaplı MWCNT ve fume silika takviyeli 

nanokompozit malzemede elde edildiği görülmüĢtür. 

Gravimetrik olarak yapılan kimyasal test sonuçlarına göre yine MWCNT ve fume 

silikanın takviye edici malzeme olarak kullanılması ile kimyasal direnç arttırılmıĢtır. 

Sentezlenen DGEBA reçinesinin DETA ile kürlenerek hazırlandığı 1 numaralı 

kompozit malzemenin   (ºC) ve   (ºC) değeri 175,5 ºC ve 304 ºC olarak 
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bulunmuĢtur. 81 MPa gerilme değerine sahip 2% fume silika ve 0,1% 

MWCNT/YAM kullanılarak hazırlanan 27 numaralı nanokompozit malzemenin 

  (ºC) ve   (ºC) değerleri 192,22 ºC ve 333,27 ºC olarak bulunmuĢtur. Elde edilen 

veriler karĢılaĢtırıldığında camsı geçiĢ sıcaklığı, erime sıcaklığı ve bozunma 

sıcaklığının takviye edici malzemeler ile iyileĢtirildiği görülmüĢtür.  

Bu çalıĢmada termal ve kimyasal dayanımlı, iyi dispersiyona sahip ve çekme 

mukavemeti yüksek nanokompozit malzemeler elde edilmiĢtir. Daha sonraki 

çalıĢmalarda istenilen özelliklere sahip kompozit malzemeler, kullanım miktarları 

değiĢtirilerek farklı katkı maddeleri ile katyonik ve anyonik yüzey aktif maddeler 

kullanılarak elde edilebilecektir. 
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