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Bu tez çalıĢmasında ticari epoksi reçine (ER) ve tarafımızdan sentezlenen epoksi 

reçine / mermer atığı kompozitlerinin özellikleri incelenmiĢtir. 

ÇalıĢmada ko-matris olarak kullanılan epoksi toluen oligomeri (ETO), toluen ve 

epiklorhidrinin BF3O(C2H5)2 katyonik katalizör ortamında reaksiyonu ile sentezlenmiĢtir. 

Kompozitlerde matris olarak 1:1 oranında ETO-ER karıĢımı ve Polypox Hardener 

kürleĢtiricileri kullanılmıĢtır. 

Sepiyolit, pomza ve zeolit koagülantlarının farklı dozlarında arıtılan mermer atık 

suyundan elde edilen mermer atığı kütlece %20 oranında matrise karıĢtırılmıĢtır. 

Kompozitlerin çekme ve sertlik testleri ile TGA analizleri yapılarak reçine özelliklerine atık 

ve atıktaki farklı koagülantların etkisi araĢtırılmıĢtır. Kompozitlerin yüzey ve kesit 

karakterizasyonunda SEM kullanılmıĢtır. Çekme testinde en iyi sonuçlar sepiyolit 

koagülantının kullanıldığı mermer atığı ile görülmüĢtür. Pomza koagülantının kullanıldığı 

mermer atığı kompozitlerinin ise termal dayanıklılığı daha yüksek olmuĢtur. 

Anahtar kelimeler: epoksi reçine, mermer atığı, kompozit 
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. 

In the present study, the properties of industrial epoxy resin (ER) and synthesized 

epoxy resin / sludge waste composites were investigated. 

The co-matrix epoxy toluene oligomer (ETO) was synthesized with reaction of 

toluen and epichlorohydrin in the presence of BF3
.
O(C2H5)2 cationic catalyst. In composites 

ETO-ER in ratio 1:1 was used as matrix and Polypox Hardener as cured agent. 

The marble waste obtained from marble wastewater which was treated in different 

dosages of sepiolite, pumice stone and zeolite coagulants is mixed with matrix in 20% 

(w/w). TGA analysis, tensile and hardness tests of composites were carried out. The effects 

of waste and different coagulants in the waste on the properties of resin were investigated. 

SEM was used for characterization of surface and cross sections of the composites.  In the 

tensile test, the best results were seen with the marble waste in which sepiolite coagulant was 

used.  It was found that composites consisted of marble waste with pumice coagulant has 

higher thermal resistance characterization.  

 

Keywords: epoxy resin, sludge waste, composite 
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1.GĠRĠġ 

 

 

 

Türkiye, MTA raporlarına göre 5 milyar m
3
 mermer rezervi ile dünya mermer 

potansiyelinin %40’ına sahiptir ve mermer sektörü 1980’li yıllardan günümüze kadar 

devam eden bir geliĢim süreci içerisindedir. Ancak bu hareketlilik bazı sorunları da 

beraberinde getirmektedir. Türkiye’nin mermer iĢletmelerindeki doğal taĢ (mermer, 

traverten, andezit vb.) bloklarının iĢlenmesi sırasında en önemli problemlerden bir 

tanesi ortaya çıkan doğal taĢ tozlarıdır. Miktarının yılda yaklaĢık 150.000 ton 

civarında olduğu tahmin edilen bu tozların çevresel açıdan problem yaratmayacak 

Ģekilde doğaya bırakılması, daha da önemlisi ekonomiye geri kazandırılabilmesi 

amacıyla kullanıma sunulabilmesi önem taĢımaktadır. 

Bilindiği gibi ülkemiz Avrupa Birliği uyum süreci içindedir ve süreç içinde 

uyum taahhüdü verdiği birçok konuda (çevre, tarım, enerji, eğitim, sağlık, yargı, 

savunma, v.b.) düzenlemeleri yapmak ile yükümlüdür. Fakat uyum süreci içerisinde 

en sorunlu olarak görülenlerden “Çevre” konusu ve alt baĢlığı olan “Atıklar” 

konusunda ülkemizde gerçekleĢtirilen bilimsel ve endüstriyel çalıĢmalar yeterli 

düzeyde görülmemektedir. Atık ürünlerin depolanması ya da doğal çevreye atılması 

çevre kirliliğine ve doğal kaynakların kirlenmesi gibi sorunlara neden olabilmektedir. 

 Günümüzde, atık ve artık olarak ortaya çıkan malzemelerin yeniden 

kullanımı ve geri dönüĢümü konusunda yoğun olarak çalıĢılmaktadır. Bu 

çalıĢmalarda atıklardan yeni ürünler elde edilmesi veya bunların katkı maddesi 

olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Atıkların yeniden kullanımı veya geri 

dönüĢümü; sınırlı olan doğal kaynakların kullanımını azaltarak, doğanın tahrip 

edilmesini önlemekte, üretimde verimliliği artırmakta ve atık depolanması sonucu 

oluĢacak çevre problemlerini en aza indirmektedir. 

Mermerlerin düzgün geometrik Ģekil alabilmesi için kesilmesi gerekmektedir. 

Kesme iĢlemi sonunda mermer tozu ortaya çıkmaktadır. Mermerlerin kesiminde 

soğutma suyu kullanıldığından ve toz bastırıcı olarak sulu kesim yapıldığından, 

mermer kesiminden çıkan ince Ģlam boyutundaki parçacıklar baĢlangıçta ıslak olarak 
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depo edilmekte veya doğrudan araziye bırakılmaktadır. Dolayısıyla çevre kirlenmesi 

söz konusudur. 

Mermer atık sularındaki askıda katı maddelerin çökeltilmesinde pomza, zeolit 

ve sepiyolit gibi doğal malzemelerin kullanımı ile oluĢan mermer atıklarının çevresel 

etkileri açısından mermercilik sektöründe halen kullanılmakta olan kimyasal 

malzemeleri içeren atıklarla kıyaslanamayacağı açıktır. Ayrıca kullanılan bu doğal 

malzemeler ile oluĢan mermer atıklarının ekonomik açıdan 

değerlendirilebilirliklerinin kimyasal malzemeler içeren atıklara kıyasla daha fazla 

olacağı düĢünülmektedir.  

Son yıllarda hem ekonomik, hem daha mukavemetli, hem de çok hafif 

malzemelerin geliĢtirilmesi ve özellikle polimer esaslı kompozit malzemeler üretimi 

üzerine yapılan çalıĢmalar yoğunlaĢtırılmıĢtır. Polimer kompozitler yüksek 

mukavemet, termal kararlılık, sertlik, aĢınmaya karsı dayanıklılık, hafif ağırlık gibi 

özellikleriyle pek çok avantajlar sunarlar. 

ÇalıĢmada mermer atığı ile çeĢitli kompozitler oluĢturularak mermer 

sektörüne yönelik tepkilere yol açan mermer atıklarının, hem çevresel açıdan daha az 

sakıncalı bir içerikle doğaya bırakılması hem de ülke ekonomisine katkısının 

artırılması amaçlanmaktadır. Mermer atığı ile yapılan diğer çalıĢmalarda kullanılan 

polimerler hazır olarak temin edilmiĢtir. Tez çalıĢmamızda ise ticari epoksi reçinenin 

yanı sıra, tarafımızdan sentezlenen epoksi reçine de denenmiĢ ve sonuçlar 

karĢılaĢtırılmıĢtır. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 

 

 

 

2.1. MERMER 

 

 

2.1.1. Mermer Özellikleri 

 

  Bilimsel anlamda mermer: kalker ve dolomitik kalkerlerin ısı ve basınç 

altında baĢkalaĢıma uğrayarak kristalleĢmesi sonucu oluĢmuĢ metamorfik bir 

kayaçtır. Kalsit kristallerinden oluĢan mermerlerin kimyasal bileĢimlerinde, büyük 

oranda kalsiyum karbonat, daha düĢük oranlarda magnezyum karbonat ve silisyum 

dioksit ile pigment olarak da değiĢik metal oksitleri bulunmaktadır. Ticari anlamda 

ise blok verebilen, kesilip iĢlenebilen, cilalandığında parlayan, dayanıklı her türlü 

kayaca mermer adı verilir. Kayacın cinsi ve içeriği ne olursa olsun, iyi cila kabul 

ettikleri takdirde mermer olarak kabul edilirler. Mermerlerde en önemli özellikler; 

renk, desen, doku, sertlik, parlatma, cilaya karĢı duyarlılık ve blok elde edebilme 

oranıdır.  

  Mermerlerin oluĢum özellikleri bir diğer deyiĢle jeolojik kökenleri;  

minerolojik bileĢim, jeolojik yapı, çimentolanma derecesi, homojenlik, sertlik, doku, 

kristallenme derecesi ve boyutu, dayanım özellikleri, özgül ağırlık porozite, tane 

boyutu gibi temel özelliklerde farklılıklar oluĢturmaktadır. Söz konusu farklılıklar,  

mermerlerin iĢletilme aĢamalarını direkt etkilemektedir. Örneğin; mermerlerde "tane 

boyutu" çok önemli bir özelliktir. Çünkü mermerler ilk olarak tane boyutu ile 

değerlendirilirler. Mermerlerin tane boyutu; dayanım, kullanım yeri, parlaklık ve cila 

alma özelliklerine direkt olarak etki etmektedir (Çelik, 2004). Bunun yanı sıra tane 

boyut dağılımının iri ve tane sınırlarının düz olması mermerlerin dayanımlarının 

düĢük olmasına neden olmaktadır. Tane boyut dağılımının genelde ince ve tane 

sınırının da girift olması mermerlerin dayanımını arttırmaktadır. Ancak bu durumda 

mermer iĢleme tesislerindeki atık sularda askıda katı maddelerin çökeltilmesinde de 

problemler artmaktadır. Örneğin, mermer endüstrisinde yaygın olarak kullanılan 
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volkanik kayaçlar, 1 mm’den daha küçük tane boyuna sahip minerallerden meydana 

gelmiĢ ve camsı malzemelerden oluĢmuĢlardır (Esenli, 1996). Tane boyutunun küçük 

olması bu tür mermerlerin iĢlenmesi sırasında önemli derecede iĢlem problemi 

oluĢturmaktadır. Bu tür mermer sınıfına giren andezit iĢleme tesislerinde de oluĢan 

atık sulardan askıda katı maddelerin çöktürülmesi önemli bir problemdir. Diğer 

taraftan farklı mineralojik yapıya sahip oluĢumlarda minerallerin özelliklerine bağlı 

olarak gerek kesilebilme gerekse iĢletme sonrası arıtım aĢamasında farklı çökelme 

koĢullarının oluĢabileceği açıktır. Kısaca farklı oluĢum özelliklerine sahip 

mermerlerde arıtım aĢamasında farklı çökelme Ģartları söz konusu olmaktadır.  

Mermer ve mermer olarak kullanılan doğal yapı taĢları, jeolojik ve ekonomik olmak 

üzere iki ana baĢlık altında sınıflandırılabilirler. 

 

Jeolojik Sınıflandırma 

 

A1. Mermerlerin mineral boyutlarına göre sınıflandırılması 

Mermerler kristal boyutlarına göre üçe ayrılırlar : 

 Ġnce Taneli   < 1 mm 

 Orta Taneli 1 mm - 5 mm 

 Ġri Taneli > 5 mm 

 

A2. Mermerlerin kökenlerine göre sınıflandırılması 

                     Tablo 2.1. Mermerlerin kökenlerine göre sınıflandırılması 

DOĞAL TAġLAR 

TORTUL TAġLAR 

(Sedimanter Kayalar) 

PÜSKÜRÜK TAġLAR 

(Mağma-Volkanik ) 
BAġKALAġMIġ TAġLAR 

(Metamorfik Kayalar) 

 Dolamit 

 AlçıtaĢı 

 Arduvaz 

 Killi ġist 

 Kuvarsit 

 Traverten 

 Konglomeralar 

 Kalkerler 

o Olitik kalker 

o TebeĢir 

o Kalker tüf 

o Killi kalker 

o Granitler 

o Siyenit 

o Diorit 

o Gabro 

o Volkanitler 

o Porpirler 

 Andezit 

 Lavlar 

 Bazalt 

 

o Mermerler 

o Gnays 

o MikaĢist 

o Serpantin 
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Sedimanter mermerler; çeĢitli kayaçların parçalanıp sürüklenerek bir yerde 

birikmesi ve daha sonra bir ara madde ile çimentolanması sonucu oluĢurlar. Bu sınıfa 

giren travertenlerin en belirgin özelliği çok yüksek derecede gözenekli olmalarıdır. 

Mağmatik mermerler, yer kabuğunun altındaki magmanın yeryüzüne çıkması veya 

yerkabuğuna sokulması ile meydana gelirler. Sedimanter mermerlere oranla daha sert 

ve dayanımlıdırlar. Üç gruba ayrılırlar: 

Derinlik TaĢları: Çıkartılması kolay, ancak iĢlenmesi zor olan granit adını 

verdiğimiz kayaçlardır. Granitin dıĢında, siyenit, diyorit, gabro, gibi kayaçlar da 

magmatik derinlik kayaçlarıdır. Bu gruba giren kayaçlar iyi cila kabul ederler. Taneli 

bir doku içerirler. Orta ve iri kristalleĢtikleri için gaz ve ara boĢluk içermezler.  

Yüzey TaĢları: Hem iĢlenmesi hem de iĢletilmesi çok zor olan kayaçlardır. 

Dayanıklı olmaları ve cilalarını uzun süre koruyabilmeleri nedeni ile inĢaat 

birimlerinde kullanılmaktadırlar. Kuvars porfir, bazalt, andezit, trakit ve diyabaz gibi 

kayaçlar bu gruba girmektedirler. Ġnce taneli ve camsal dokuya sahiptirler. Doğada 

andezitlere diğer kayaçlara oranla hacimce daha fazla rastlanır. 

Damar TaĢları: Yer kabuğunun derinliklerinde yer alan magmanın yüzeye 

yakın kayaçların yarık ve çatlaklarına sokularak, burada soğuması sonucu meydana 

gelen kayaçlardır. Bazı damar kayaçları derinlik kayaçlarına bağlanırken bazıları 

volkaniklere bağlıdırlar. Aplit ve pegmatitler gibi kayaçlar bu guruba girmektedirler. 

Aplitler ince taneli eĢ dokulu kayaçlardır. Pegmatitler çok iri taneli ve tali 

minerallerce zengin kayaçlardır. 

Metamorfik oluĢumlu mermerler sedimanter ve magmatik kökenli kayaçların 

değiĢen basınç ve sıcaklık koĢullarının etkisi ile katı halde, mineralojik ve dokusal 

baĢkalaĢıma uğramaları sonucu oluĢurlar. Metamorfik kayaçlar diğer kayaçlardan 

çok farklı yapısal ve dokusal özelliklere sahiptir. Yapısal yönden sedimanter 

kayaçlara (tabaka), Ģistozite (yapraklanma), lineasyon(yönlenme) ve mineralojik 

özellikleri yönünden ise magmatik kayaçlara yaklaĢırlar. Metamorfik jeolojik kökene 

sahip mermerler içerisinde en çok kullanım alanı bulan hakiki mermerler 

(metamorfik kalker) tane boyutu açısından ince veya orta taneli mermer sınıfına 

girmektedirler (Uz ve ark. 2003) 
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Ekonomik Sınıflandırma 

 

Mermer olarak kullanılan kayaçların, mineralojik yapısı ve dokusuna 

bakılmaksızın bilimsel tanımlar dıĢında yapılan sınıflandırmadır. Bu sınıflandırma 

kayaçların renk, desen, sertlik ve albenisi gibi özellikleri göz önüne alınarak 

yapılmaktadır.  Uluslararası saptanmıĢ bir kural ve bağlantısı olmadan mermer 

satıcıları ve mermer iĢleyicileri arasında kullanılır. Bu sınıflandırmada en büyük ölçü 

mermerin fiziksel yapısı ve cila alma yeteneğidir. 

a) Mermer; mermer, kalker, dolomit, konglomera, vs., 

b) Sert Mermer; granit, siyenit, serpantin, diyabaz, anortozit, vs., 

c) Traverten ve oniks mermerleri. 

 

2.1.2. Türkiye Mermer Potansiyeli  

 

Türkiye madencilik sektörüne bakıldığında rezerv, ürün-kalite ve çeĢitliliği 

bakımından –mermer ve bor tuzları dıĢında- madenciliğin yeterli düzeye ulaĢamadığı 

görülmektedir. Ancak tüketim alanlarının çoğalması ile birlikte günümüzde mermere 

olan talep gittikçe artmıĢ ve mermercilik, madencilik sektörü içinde cazip bir 

konuma ulaĢmıĢtır. Buna paralel Ģekilde geliĢen mermer iĢleme sanayi, dünyanın 

önemli taĢ üreticileri arasında yerini almıĢtır. Dünyanın en zengin doğal taĢ 

rezervlerinin bulunduğu Alp-Himalaya dağları kuĢağı üzerinde yer alan Türkiye 

toplam 5,2 milyar m³ (13,9 milyar ton) muhtemel mermer rezervine sahiptir. Dünya 

mermer rezervlerinin yaklaĢık %40’ının ülkemizde bulunduğu tahmin edilmektedir. 

Ülkemizde 80’den fazla değiĢik yapıda ve 120’nin üzerinde değiĢik renk ve desende 

mermer rezervi bulunmaktadır. Bu mermerler genellikle dünya pazarlarında üstün 

kalitesiyle ilgi çeken mermer tipleridir. Afyon, Muğla, Denizli, Burdur, Antalya, 

EskiĢehir, Konya, Marmara adası, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Elazığ, Kayseri, 

Kırklareli, Diyarbakır ve Bursa ülkemizde en yoğun üretim yapan bölgeler olmakla 

birlikte, henüz mevcut potansiyelin çok küçük bir dilimi değerlendirilebilmektedir. 

Türkiye doğal taĢ sektörü, 80’li yılların sonlarına doğru geliĢmeye baĢlamıĢ, bu 
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geliĢme 90’lı yılların sonuna doğru hızla artmıĢtır. Sektördeki bu atak ihracata da 

yansımıĢ ve mermer ülke madencilik gelirleri arasında ilk sıralara yükselmiĢtir (DPT, 

2001, Gürcan ve Sabah, 2003).  

 

2.1.3. Mermer ĠĢleme Atık suları ve Arıtımı 

 

  Mermerlerin ocaktan çıkarılması, blok mermerin fabrikada iĢlenmesi 

esnasında ortaya çıkan ve mamul mermer üretiminden geriye kalan bütün mermer 

parça ve tozları mermer atığı olarak kabul edilmektedir. Mermer atıkları parça 

boyutu olarak iri boyutlu parça mermer atıkları (>2 mm) ve ince boyutlu (<2 mm) 

kesim toz atığı olarak iki kısımda ele alınır. Mermer iĢleme tesislerinde atıklar daha 

çok katraklar ve S/T’lerle beraber silme-cilalama ünitelerinde oluĢmaktadır. 

S/T’lerde kesme iĢlemi elmas soketlerin mermer yüzeyine çarparak taneleri 

yüzeyden koparması prensibiyle gerçekleĢtiğinden oluĢan tanecikler mermerin 

minerolojik yapısına ve kesme Ģekline bağlı olarak 1-2 mm’den küçük olur. 

Katraklarda ise kesme iĢlemi elmas soketlerin mermer yüzeyi üzerinde sürtünmesi ve 

aĢındırması Ģeklinde gerçekleĢmektedir. Burada da yine mermerin minerolojik 

yapısına bağlı olarak genelde 1 mm’den küçük tanecikler oluĢur. Silme-cilalama 

ünitelerinde ise aĢındırma ile yüzey parlaklığı elde edildiğinden oluĢan taneciklerde 

minerolojik yapıya bağlı olarak 500 μm’nin altındadır. Küçük boyutlu taneciklerin 

oluĢum noktaları buralardır. Üretim prosesleri incelendiğinde, mermer iĢleme 

aĢamaları olan kesme, yıkama, silme ve cilalama iĢlemleri sonucunda özellikle katı 

partikül içerik açısından oldukça zengin ham proses atık suları oluĢtuğu 

görülmektedir (Kavaklı 2003).  

  Mermer sektörünün en önemli sorunlarından birisi mermerin kesilmesi 

sırasında açığa çıkan bu çok küçük boyuttaki toz artıklarıdır. Türkiye’nin mermer 

iĢletmelerindeki doğal taĢ (mermer, traverten vb.) blok ve plakalarının iĢlenmesi 

(kesilmesi ve parlatılması ) sırasında ortaya çıkan doğal taĢ tozu miktarının yılda 

yaklaĢık 150.000 ton civarında olduğu tahmin edilmektedir (Ersoy 2003). Önenç’in 

(2001) çalıĢmasına göre 1 m
3
’lük (yaklaĢık 3 ton ağırlığında) bir blok’un iĢlenmesi 

sırasında açığa çıkan toz miktarı, bloktan elde edilecek plaka kalınlığına bağlı olarak, 

blok ağırlığının %30-40’ı arasında değiĢmektedir. Orta büyüklükte bir mermer 
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iĢletme tesisinde günlük 50-150 m
3
 su kullanılmaktadır. Parlatma ve kesilme 

iĢlemleri sulu olarak yapıldığında açığa çıkan artıklar su ile birlikte taĢınmakta ve 

genellikle havuz yöntemi uygulanarak toplanmaktadır. 

 

. 

ġekil 2.1. Konya-Kombassan Mermer ĠĢleme Fabrikası Atıksuyu (Arıtma GiriĢi) 

 

Bu suyun geri kazanılması sonucunda artık tozlar elde edilmektedir. Tesis 

için kullanılan su kayıplarının %20 olduğu bilinmektedir. Ġyi bir arıtma 

yapılamaması durumunda, sistemde yeniden kullanılmak amacıyla geri kazanılan su 

içerisinde kolloidal boyutlu (<1µm) katı partiküller bulunabilmekte, bu da özellikle 

cilalama iĢlemlerini olumsuz etkileyebilmekte ve bunun yanında borularda 

tıkanmalara sebep olmaktadır (Acar 2001). Ham proses atık sularında askıda katı 

madde, demir, alüminyum gibi fiziksel ve kimyasal kirletici parametrelerin oldukça 

yüksek miktarda bulunmaları, söz konusu bu mermer iĢletme tesisleri ham atık 

sularının bir kirlenme potansiyeline sahip olduklarını göstermektedir. Bu nedenle 

mermer iĢleme tesisi ham proses atık sularının alıcı ortam deĢarjlarından önce 

arıtılmalarının gerekli ve zorunlu olduğu anlaĢılmaktadır (Kavaklı,2003). Mermer 

iĢletmeleri Türkiye'de çevre sağlığı açısından önlem alınması gereken ve Ç.E.D. Ön 



9 

 

AraĢtırmasına tabi metal içermeyen kum, çakıl, taĢ, tuz, fosfat ve potas vb.nin de yer 

aldığı istihraç sanayi sınıfında bulunmaktadır. Bu durum birçok yerde yatırımı 

önlemektedir (DPT,1996). 

Mermer iĢletme tesislerinde kullanılan arıtım yöntemlerinin baĢında 

flokülasyon yöntemiyle çöktürme (sedimantasyon) gelmektedir. Genel olarak 

atıksuların çöktürme iĢleminde flokülasyondan baĢka koagülasyon yöntemi de 

uygulanabilmekte, ancak ağırlıklı olarak flokülasyon yöntemi tercih edilmektedir 

(Ersoy, 2003). 

 

    

                                   a                                                                b 

ġekil 2.2. Mermer iĢleme tesislerinde oluĢan mermer atıkları (a. çökeltme havuzu  

                 solda ve b. paledyen atıklar sağda). 

 

2.1.4. Mermer Çamurunun Özellikleri  

 

Mermer tozu diye adlandırılan atık madde (mermer çamuru), depolanmasında 

ve taĢınmasında büyük zaman ve ekonomik kayıp oluĢturmasının yanında, atılan bu 

malzeme çevreye büyük zararlar vermektedir. Bu zararlar genel olarak; 

 Toprak gözeneklerinde ki azalma sonucu olarak tarım alanlarında verim 

düĢmelerine  

 Atık alanlarının bitki yetiĢmesine olanak tanımaması 

 Yer altı suyollarını bloke ettiğinden yer altı su seviyesinin düĢmesine 

 Yer altı suyuna karıĢan ince malzemenin yer altı su kalitesini düĢürmesine 
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 Çok ince bir yapıya sahip olan toz atıkların kuruduktan sonra havada uçarak 

insanlarda akciğer solunum yollarının tıkanmasına neden olması gibi birçok 

istenmeyen etkileri mevcuttur.   

Bu atıkların sonucu olarak meydana gelen bu zararlı etkileri ortadan 

kaldırmak için yeni kullanım alanları bulunması gerekmektedir. Sonuç olarak, 

Türkiye’de kullanılamayan mermer artıkları önemli ekonomik kayıp oluĢturmaktadır. 

Bu malzemelerin bir Ģekilde ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Kullanılan 

mermer atıklarıyla sadece enerji tasarrufu değil büyük oranda çevreye ve tarım 

arazilerine verilen zararları da minimuma indirilecektir. Geri dönüĢtürülmüĢ asfalt 

kaplamadan elde edilecek kazanım endüstriye yeni bir kaynak oluĢturacaktır. Bunun 

sonucu olarak kullanımdaki kaplamalarının ve geometrik standartlarının 

arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Atılan mermer çamuruna yeni bir kullanım alanı 

bulunması hem çevreye hem de iĢletmelere olan depolama ve taĢıma maliyetlerini 

önemli ölçüde azaltacaktır. 

 

2.1.5. Mermer Atıklarının Değerlendirme Alanları 

 

İnşaat Sanayi 

 

Mermer atıkları inĢaat sektöründe aĢağıdaki uygulamalarda kullanılmaktadır: 

• Sıva harcı karıĢımlarında, 

• Dolgu malzemesi olarak, 

• Mozaik üretiminde, 

• Çimento üretiminde, 

• Kaplama ve döĢemelerde, 

• Kireç üretiminde, 

 

   CaCO3 + ısı → CaO + CO2 

   CaO + H2O → Ca(OH)2 + ısı 

 

• Mıcır olarak, 

• Beton üretiminde 



11 

 

Beton karıĢımına ince malzeme olarak belli oranlarda katılır. Betonun 

geçirimliliğini azaltır. ĠĢlenebilirliğini artırır. Donma-çözünme direncini artırır. 

 

Seramik Sektörü 

Seramik üretiminde % 5-6 oranında mermer kullanılmaktadır. Seramik bünye 

ve sırlarında CaO olarak bünyeye alınan hammadde kaynakları genel olarak; kalsit, 

dolomit ve mermerdir. KarıĢık ve kalsitli ak çini çamurlarının mineralojik 

bileĢiminde %5-20 arasında CaCO3 kullanılır. Bu CaCO3 çok ince öğütülmüĢ 

mermer halinde bileĢime katılır. Ġri taneli ve iyi dağılmamıĢ kalsit, çamur içinde 

hatalara yol açar. CaO sırdaki SiO2 ile reaksiyona girerek bir ara tabaka oluĢturur. Bu 

ara tabaka seramik teknolojisinde çok önemlidir. CaO sır içindeki diğer oksitlerle 

birleĢerek cam oluĢumuna yardımcı olmaktadır. 

 

Plastik Sanayi 

Plastik malzemelere, kalınlık ve tokluk vermesi amacıyla çeĢitli dolgu 

maddeleri katılmaktadır. Bu dolgu maddeleri; mermer tozu, odun tozu ve asbest 

tozudur. 

 

Kağıt Sanayi 

CaCO3, özellikle sigara kâğıdı baĢta olma üzere gazete kâğıdı, kaliteli dergi 

kâğıtları üretiminde kullanılmaktadır. Yağ emme özelliğinden dolayı matbaa 

mürekkebinin hızlı kurumasını sağlamaktadır. Kâğıt sektöründe dolgu veya kaplama 

malzemesi olarak kullanılmaktadır. CaCO3 veya MgCO3 kullanılması kâğıdın daha 

düzenli yanmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte CaCO3 ile yapılan kâğıtlar daha 

dayanıklı olmaktadır. 

 

Tarım ve Gübre Sanayi 

Doğal olarak sularla yıkanma yüzünden durmadan kireç kaybettiği için 

toprağa zaman zaman (3–6yılda bir) kireçli madde vermek gerekir. Kireçle toprak 

ıslahı için, kalsiyumlu maddeler kullanılır. Bunlar; kalsiyum karbonat, kalsiyum 

oksit ve dolomit gibi maddelerdir. 
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Yem Sanayi 

Özellikle yumurta yemlerinde CaO veya CaCO3 olarak boyutu 2mm altında 

olan toz katılmaktadır. Bu oran % 10– 12 arasındadır. DüĢük kalsiyum oranlı yemler 

tavuklarda yumurta verimini önemli ölçüde etkilemektedir. Türk Standartları 

Enstitüsünün TS60 standartlarına göre mermer tozu hayvan yemi olarak kabul 

edilmektedir. Buna göre bileĢiminde en az % 92 CaCO3 bulunan mermerler bu amaç 

için kullanılırlar. 

 

Boya Sanayi 

Boya imalatında katkı maddesi olarak kullanılan kalsit (CaCO3), özellikle 

sulu boyalar için önemlidir. Bunun için 10 mikronun altında ve çok saf kalsit 

kullanılmaktadır. Kalsitin içindeki demir oksit oranı % 0,03’den az olması istenir. 

 

Mermer atıklarının taĢınma ve depolanma problemlerinin ve bununla birlikte 

çevreye verdiği zararların da en aza indirgenebilmesi için kullanım alanları tespit 

edilmiĢ ve bu atıkların kullanılabileceği alanların oldukça geniĢ olduğu görülmüĢtür. 

Mermer atıklarının belirlenen alanlarda kullanıldığı takdirde olumsuz yönlerinin çok 

düĢük bir düzeye gerileyeceği ve mermer sektörüne büyük faydalar sağlayacağı ve 

bununla birlikte ekonomik kazanımları da beraberinde getireceği düĢünülmektedir 

(Demir 2003) 

 

 

2.2. KOMPOZĠT MALZEMELER 

 

 

Kompozit malzemeler; aynı veya farklı gruplardaki malzemelerin en iyi 

özelliklerini, yeni ve tek bir malzemede toplamak amacıyla, makro-düzeyde 

birleĢtirilmesiyle oluĢturulan malzemelerdir (ġahin, 2000). Kompozit malzeme, 

temel olarak birbiri içerisinde çözünmeyen ve birbirinden farklı Ģekil ve/veya 

malzeme kompozisyonuna sahip iki veya daha fazla bileĢenin karıĢımından veya 

birleĢmesinden oluĢan bir malzeme sistemidir. 1930'larin sonunda plastik 

malzemelerin özellikleri diğer malzeme çeĢitleri ile boy ölçüĢür düzeyde geliĢmeye 
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baĢlamıĢtır. Kolay biçim verilebilir olması, metallere oranla düĢük yoğunlukta 

olması, üstün yüzey kalitesi ve korozyona karĢı dayanımı plastiğin yükselmesindeki 

en önemli özelliklerdir. Birçok üstün özelliğinin yani sıra sertlik ve dayanıklılık 

özelliklerin düĢük olması plastik malzemelerin güçlendirilmesi için çalıĢmalar 

yapılmasına neden olmuĢtur. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla 1950'lilerde polimer 

esaslı kompozit malzemeler geliĢtirilmiĢtir. Kompozitler, özellikle polimer 

kompozitler yüksek mukavemet, boyut ve termal kararlılık, sertlik, aĢınmaya karĢı 

dayanıklılık gibi özellikleriyle pek çok avantajlar sunarlar. Ayrıca kompozit 

malzemeler dayanıklılık ve sertlik yönünden metallerle yarıĢabilecek olmasının 

yanında çok da hafiftirler. 

 

2.2.1. Kompozit Yapı Elemanları 

 

Kompozit malzemelerin üç ana elemanı bulunmaktadır. Bunlar: 

- Matris malzemeler 

- Takviye (dolgu) elemanları 

- Katkılar’dır. 

 

2.2.1.1. Matris malzemeleri 

 

Matrisin kompozit yapıdaki fonksiyonu; takviye elemanına yük ve gerilim 

transferi sağlayabilmek için takviye elemanıyla matriksi bir arada tutmak yanında, 

çoğu takviye elemanları çok gevrek ve kırılgan olduğundan onların yüzeylerini dıĢ ve 

çevresel etkilere karĢı korumaktır. Matriks yapısı ayrıca, plastiklik ve süneklik 

üstünlüğü ile elyaflarda kırılgan çatlakların yayılmasını önlemek, plastik 

deformasyonlar ve çatlaklar varsa elyaflara paralel olarak yönlerini değiĢtirmek gibi 

fonksiyonları gerçekleĢtirebilmektedir.(ġahin, 2000) Kompozitlerde matris olarak 

kullanılmakta olan malzemeler genel olarak polimerler, metaller ve seramikler olmak 

üzere üç gruba ayrılırlar. Bunların birbirine göre ġekil 2.3.’de de görüldüğü gibi 

zayıf ve üstün yanları vardır. (ġahin, 2000) 
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                              ġekil 2.3. Kompozitlerde kullanılan farklı matris malzemelerinin  

                                               sıcaklık yoğunluk özellikleri (ġahin, 2000) 

 

Metal matrisler 

Makine ve metalurji mühendisliği alanında en yaygın olarak tercih edilen 

malzeme türü olan metaller, orta ve yüksek yoğunluğa sahip ancak tokluk ve 

dayanımını özellik çiftinin en uygun olduğu gruptur. Metaller kolaylıkla dökülerek 

veya plastik deformasyon oluĢturularak Ģekilendirilebilir ve karmaĢık montajlarda 

kaynak, vida ile birleĢtirmeye elveriĢlidir. (ġahin, 2000) 

 

Seramik matrisler 

Seramikler ise düĢük yoğunluklu, çok dayanıklı ve sert olmalarına rağmen 

aĢırı derecede gevrektirler. Bunlar genellikle termal ve kimyasal etkilere karsı 

dirençlidirler. Ancak yüksek ergime sıcaklık dereceleri ve sertlikleri iĢlenmelerini 

zorlaĢtırır ve yalıtkandırlar. Seramik kompozitler Li2O2-Al2O3-SiO2, SiO2 ve BaO-

SiO2-Al2O3-Si3N4 (SiC ile) gibi seramik matrislerden hazırlanır. Takviye edici olarak 

ise daha çok Al2O3, SiC, Si3N4 kullanılır.(ġahin, 2000) 

 

Polimer matrisler 

Polimer ve polimer kompozitler tüm dünyada önemi hızlı bir Ģekilde artan 

malzemelerdir. Yüksek mekanik, fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle 

endüstride çok geniĢ uygulama alanlarına sahiptirler. Özellikle uzay ve uçak 

araçlarının yanında otomotiv, elektronik kısaca bütün endüstri kollarındaki artıĢında 

kolay üretim ve hafiflik büyük önem arz etmektedir. Bundan dolayı polimer esaslı 

kompozitler dünyada stratejik öneme sahiptir. Polimer matrisli kompozitler değiĢik 

amaçlarla tasarlanmaktadırlar. Sağlamlık, esneklik, hafiflik, çevre Ģartlarına (nem, 
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güneĢ ıĢınları, gibi) dayanıklılık, darbe dayanımı, sertlik, ısısal genleĢme katsayıları, 

yorulma, çatlama ve kırılma, çekme, eğme dayanımları ve benzeri özelliklerinden 

dolayı kullanılmaktadırlar. Bütün istenen özellikleri tek bir metal seramik veya 

polimer malzemede bulmak son derece zordur. Ġkinci dünya savaĢından sonra 

polimer matrisli kompozitler çok önemli bir boĢluğu doldurmuĢtur. Günümüzde 

yaygın olarak uçak, roket, füze gövdeleri, yüksek kalitede spor malzemeleri, yapay 

kemik, helikopter motorları gibi maliyetin yüksekliğinin pek önemli olmadığı 

alanlarda kullanıldığı gibi lastik, otomotiv endüstrisi, beyaz eĢya, basınç dayanımlı 

boru ve deniz araç gövdeleri gibi geniĢ bir spektrumda kullanım alanları bulmuĢtur 

(ġahin, 2000-Tavlı, 2004-Öksüz ve Yıldırım, 2005). 

Polimer matrislerin yoğunlukları düĢüktür ve plastiklerle karmaĢık Ģekilli 

parçaları üretmek çok kolay olup birbirleriyle ve diğer malzemelerle 

birleĢtirilebilirler ve TalaĢ kaldırma iĢlemleri kolaydır. Fakat bir kısmının termal 

dayanımları düĢüktür ve birçoğunun çevresel etkilere karĢı kullanımı tehlikeli olup, 

düĢük mekanik özelliklere sahiptirler. Kompozitler malzemelerin % 90’ı polimer 

esaslı matrislerle üretilmektedir. Kompozit malzemelerde polimer matriks olarak 

kullanılan genelde iki tip polimer mevcut olup bunlar; termosetler, 

termoplastiklerdir.(ġahin, 2000) 

-Termoplastikler 

ÇeĢitleri çok fazla olmasına rağmen, matris olarak kullanılan termoplastikler 

sınırlıdır. Termoplastikler düĢük sıcaklıklarda sert halde bulunurlar ısıtıldıklarında 

yumuĢarlar. Termosetlere göre matris olarak kullanımları daha az olmakla birlikte 

üstün kırılma tokluğu, hammaddenin raf ömrünün uzun olması, geri dönüĢüm 

kapasitesi ve sertleĢme prosesi için organik çözücülere ihtiyaç duyulmamasından 

dolayı güvenli çalıĢma ortamı sağlaması gibi avantajları bulunmaktadır. Bunun yanı 

sıra Ģekil verilen termoplastik parça iĢlem sonrası ısıtılarak yeniden 

Ģekillendirilebilir. Oda sıcaklığında katı halde bulunan termoplastik soğutucu içinde 

bekletilmeden depolanabilir. Termoplastikler yüksek sertlik ve çarpma dayanımı 

özelliğine de sahiptirler. Oda sıcaklığında düĢük isleme kalitesi sağlarlar, bu onların 

üretimde zaman kaybına yol açmasına neden olur. Bazı termoplastikleri istenilen 

Ģekilerle sokabilmek için çözücülere ihtiyaç duyulabilir. Termoplastiklerin 
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termosetlere kıyasla hammaddeleri daha pahalıdır. Tablo 2.2’de bazı termoplastik 

malzemelerin mekanik ve fiziksel özellikleri gösterilmektedir.(ġahin, 2000) 

  

        Tablo 2.2. Bazı termoplastik malzemelerin mekanik ve fiziksel  

                          özellikleri (ġahin, 2000) 

MALZEME (ÖZELLĠKLERĠ) POLĠETĠLEN POLĠPROPĠLEN PA 6.6 

YOĞUNLUK (g/cm3) 0,95 0,90 1,14 

ELASTĠK MODÜL (MPa) 1000 1400 700 

ÇEKME DAYANIMI (MPa) 30 35 70 

KOPMA UZAMASI (%) 10-1200 10-500 300 

ISIL ĠLETKENLĠK 0,48 0,12 0,25 

ISIL GENLEġME KATSAYISI 

(I/0C) 

-- 175 260 

 

-Termosetler 

Kompozit malzeme matrisleri olarak en çok kullanılanlardır. Termoset plastikler 

sıvı halde bulunurlar, ısıtılarak ve kimyasal tepkimelerle sertleĢir ve sağlamlaĢırlar. 

Termoplastik polimerlerden farklı olarak. termoset polimerlerin polimerizasyon 

süreci geri dönüĢü olmayan bir süreçtir. Yüksek sıcaklıklarda dahi yumuĢamazlar. 

Çoğu termoset matris sertleĢmemeleri için dondurulmuĢ olarak depolanmak 

zorundadır. Dondurucudan çıkarılıp oda sıcaklığında bir müddet (1-4 hafta arası) 

bekletildiğinde sertleĢmeye baĢlar ve özelliklerini kaybederek biçim verilmesi zor bir 

hâl alır ve kullanılamaz duruma gelir. Dondurucu içinde olmak Ģartıyla raf ömürleri 

ise 6 ila 18 ay arasında değiĢmektedir. Termoset reçineler kimyasal etkiler altında 

çözülmez ve olağandıĢı hava Ģartlarında dahi uzun ömürlü olmaktadırlar. Tablo 

2.3’te en yoğun kullanılan termosetler ve genel özellikleri yer almaktadır.(ġahin, 

2000) 

                     Tablo 2.3. Bazı termoset malzemelerin mekanik ve fiziksel  

                                özellikleri  (ġahin,  2000) 

 

 

 

 

 

MALZEME (ÖZELLĠKLERĠ) EPOKSĠ POLYESTER FENOLĠK 

YOĞUNLUK (g/cm3) 1,11 1,04-1,46 1,24-1,32 

ÇEKME DAYANIMI (MPa) 70 41-90 34-62 

KOPMA UZAMASI (%) 3-6 4,2 1,5-2 

ISIL ĠLETKENLĠK 0,19 0,19 0,15 

ISIL GENLEġME KATSAYISI 

(I/0C) 

45-65 55-100 68 
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2.2.1.2. Takviye (dolgu) Elemanları  

 

Bir kompozit malzemede takviye malzemesinin en önemli görevi, matris 

içinde homojen olarak dağılıp, matrisin maruz kaldığı gerilmeleri destekleyerek 

kompozit malzemenin mukavemetini arttırmaktır. Bir takviye elemanı matris ile 

reaksiyon verip istenmeyen ürünler oluĢturmamalıdır. Takviye elemanları matrisle 

güçlü bir bağ sistemi oluĢturmalıdır. Takviye malzemesi ve matrisin termal 

genleĢmeleri birbirinden farklı olmamalıdır. Maruz kaldıkları ısı değiĢiminde 

birbirlerini zayıflatıcı etki göstermemelidirler (Haris 1986). 

Kompozit malzemelerde takviye amacıyla kullanılan elyaflar; 

• Doğal elyaflar, (artık yerlerini sentetik elyaflara bırakmıĢlardır.) 

• Sentetik, organik elyaflar; Naylon, aramid, (düĢük yoğunluklu ve güçlü elyaflardır.) 

• Sentetik inorganik, elyaflar; cam, karbon, boron vb (Haris 1986). 

Aramid, karbon, grafit, boron, silisyum karbür (SiC), alümina, cam ve 

polietilen malzemelerin kısa veya uzun devamlı elyaf formunda kullanıldığı ve 

matrisi yaklaĢık % 60 hacim oranında pekiĢtirici iĢlevi olan malzemelerdir (Arıcasoy, 

2006).  

Kompozit ürünlerde inorganik dolguların kullanımı artmaktadır. Dolgu 

malzemeleri genellikle kalıplanan parçaların performans ve maliyet unsurları dikkate 

alınarak seçilmektedir. Bir dolgu malzemesinin seçiminde kimyasal bileĢenler, 

partikül hacmi ve seçilmesi olası malzemelerin hacmi gibi faktörler önem 

kazanmaktadır. Aynı Ģekilde kompozit ürünün bulunacağı ortam da dikkate alınması 

gereken bir husustur. Örneğin; son ürün mineral aside maruz kalacaksa, kalsiyum 

karbonat gibi asitlerden etkilenecek olan dolgu malzemeleri kullanılmamalıdır. Eğer 

son ürünün alev dayanımlı veya ark dayanımlı özelliklere sahip olması gerekiyorsa, 

dolgu malzemesi seçimi kil veya kalsiyum karbonat ile hidrit alüminyum oksidin 

karıĢımı olması gerekir. Yüksek yüzey alanı özellikleri nedeniyle, düzgün yüzey 

görünümü vermek amacıyla kil sıkça kullanılan bir malzemedir (Yıldırım 1993). 

Kompozit uygulamalarında kullanılan baĢlıca dolgu maddeleri Ģunlardır: 
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Kalsiyum Karbonat 

En yaygın kullanımı olan inorganik dolgu malzemesidir. Kalsiyum karbonat 

dolgu malzemelerinin büyük bir çoğunluğu kireçtaĢı veya mermerden elde 

edilmektedir. 

 

Alüminyum Silikat ve Killer 

Ġkinci en yaygın kullanımı olan dolgudur. Kompozit endüstrisinde daha 

yaygın bir ifadeyle kil olarak bilinmektedir.  

 

Alüminyum Trihidrat 

Yüksek alev dayanımı/az duman çıkıĢı gerekli olduğu uygulamalarda dolgu 

malzemesi olarak sıkça baĢvurulmaktadır. Bu tür dolgu malzemeleri yüksek ısılarla 

karĢılaĢtığında bünyesindeki su molekülünü açığa çıkartmaktadır. Böylece alev 

yayılması ve dumanın oluĢmasını azaltmaktadır.  

 

Kalsiyum Silikat 

Doğada Wollastonit metasilikat olarak bulunur. Termoset reçine 

sistemlerinde değiĢik boyutlarda dolgu malzemesi olarak kullanılır. Genellikle boya 

bileĢimlerinde kullanılan bu malzeme reçine sistemlerinde iyi elektrik ve ısı 

yalıtkanlığı sağlar. 

Dolgular, kimyasallar ve diğer katkılar matrise niteliklerine göre özelliklerin 

geliĢtirilmesi amacıyla ilave edilirler. Bu gruptaki kompozit malzemeler uçak-uzay, 

savunma, yapı-inĢaat, tüketim mallarında, korozyon dayanımı gerektiren 

uygulamalarda, elektrik-elektronik, denizcilik, kara taĢıtlarında ve özel amaçlı 

uygulamalarda kullanılmaktadır. Özellikle otomotiv sektöründe giderek artan ve % 

6’ya yaklaĢan bir uygulama artıĢ hızı görülmektedir (Arıcasoy, 2006). 

En çok kullanılan kompozit malzeme kombinasyonları, cam elyafı+poliester, 

karbon elyafı+epoksi ve aramid elyafı+epoksi birleĢimleridir. Kompozit malzemeler 

katlı tabakalar veya ince tabakalar halinde uygulanabilmektedir. 1940'larin 

sonlarında geliĢtirilen CTP (Cam Takviyeli Poliester) günümüzde en çok kullanılan 

ve ilk modern polimer esaslı kompozit malzemedir. Bugün üretilen tüm kompozit 
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malzemelerin yaklaĢık olarak % 85'i CTP'dir ve çoğunlukla tekne gövdeleri, spor 

araçları, paneller ve araba gövdelerinde kullanılmaktadır (Sayman ve Aksoy, 1978).  

 

2.2.1.3. Katkılar 

 

Antioksidanlar 

Antioksidantlar, plastik malzemeye az miktarda katılarak çeĢitli bozunmaları 

önleyen katkılar olarak tanımlanırlar. Hava, ısı, ıĢık, kimyasal reaksiyonlar gibi 

etkenlerin tesirini kaldırmak maksadıyla polimer iĢlenirken veya harmanlama iĢlemi 

esnasında antioksindantlar sisteme katılırlar. Polimerler için kullanılan 

antioksidontlar: 

I. AlkillenmiĢ fenol ve bisfenoller 

II. Fenol kondensazyon ürünleri 

1. Polifenoller 

2. Aminler 

3. Esterler 

4. Organik fosfit ve fosfatlar 

5. Karbon siyahı 

 

Antistatikler 

Plastik maddelerde biriken statik elektriğin toplanmamasını ve toplanan 

elektriksel yükün hemen bırakılmasını temin için antistatik maddeler kullanılır. 

 

Yağlayıcı-Kaydırıcılar 

Yağlayıcı – kaydırıcılar, polimerik malzemelerin gerek katı gerekse ergimiĢ 

haldeki akıĢkanlıklarını kolaylaĢtıran ve ergimiĢ polimerin makine ve ekipmanlarının 

çeĢitli kısımlarına yapıĢmasını önleyerek, plastiklerin iĢlenmesini kolaylaĢtıran katkı 

maddeleridir. 
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2.2.2. Kompozit Malzemelerin Avantaj ve Dezavantajları 

 

Kompozit malzemelerin birçok özelliklerinin metallerinkine göre çok 

farklılıklar göstermesinden dolayı, metal malzemelere göre önem kazanmıĢlardır. 

Kompozitlerin özgül ağırlıklarının düĢük oluĢu hafif konstrüksiyonlarda kullanımda 

büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bunun yanında, fiber takviyeli kompozit 

malzemelerin korozyona dayanımları, ısı, ses ve elektrik izolasyonu sağlamaları da 

ilgili kullanım alanları için bir üstünlük sağlamaktadır. AĢağıda bu malzemelerin 

avantajlı olan ve olmayan yanları kısaca ele alınmıĢtır. Kompozit malzemelerin 

dezavantajlı yanlarını ortadan kaldırmaya yönelik teorik çalıĢmalar yapılmakta olup, 

bu çalıĢmaların olumlu sonuçlanması halinde kompozit malzemeler metalik 

malzemelerin yerini alabilecektir (Arıcasoy, 2006). 

· Yüksek Mukavemet: Kompozitlerin çekme ve eğilme mukavemeti birçok metalik 

malzemeye göre çok daha yüksektir. Ayrıca kalıplama özelliklerinden dolayı 

kompozitlere istenen yönde ve bölgede gerekli mukavemet verilebilir. Böylece 

malzemeden tasarruf yapılarak, daha hafif ve ucuz ürünler elde edilir.  

· Kolay ġekillendirebilme: Büyük ve kompleks parçalar tek iĢlemle bir parça 

halinde kaplanabilir. Bu da malzeme ve iĢçilikten kazanç sağlar. 

· Elektriksel Özellikler: Uygun malzemelerin seçilmesiyle çok üstün elektriksel 

özelliklere sahip kompozit ürünler elde edilebilir. Bugün büyük enerji nakil 

hatlarında kompozitler iyi bir iletken ve gerektiğinde de baĢka bir yapıda, iyi bir 

yalıtkan malzemesi olarak kullanılabilirler. 

· Korozyona ve Kimyasal Etkilere KarĢı Mukavemet: Kompozitler, hava 

etkilerinden, korozyondan ve çoğu kimyasal etkilerden zarar görmezler. Bu 

özellikleri nedeniyle kompozit malzemeler kimyevi madde tankları, boru ve 

aspiratörler, tekne ve diğer deniz araçları yapımında güvenle kullanılmaktadır. 

Özellikle korozyona karĢı mukavemetli olması, endüstride birçok alanda avantaj 

sağlamaktadır. 
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· Isıya ve AteĢe Dayanıklılığı: Isı iletim katsayısı düĢük malzemelerden oluĢabilen 

kompozitlerin ısıya dayanıklılık özelliği, yüksek ısı altında kullanılabilmesine olanak 

sağlamaktadır. Bazı özel katkı maddeleri ile kompozitlerin ısıya dayanımı 

arttırılabilir.  

· Kalıcı Renklendirme: Kompozit malzemeye, kalıplama esnasında reçineye ilave 

edilen pigmentler sayesinde istenen renk verilebilir. Bu iĢlem ek bir masraf ve isçilik 

gerektirmez. 

· TitreĢim Sönümlendirme: Kompozit malzemelerde süneklik nedeniyle doğal bir 

titreĢim sönümleme ve sok yutabilme özelliği vardır. Çatlak yürümesi olayı da 

böylece minimize edilmiĢ olmaktadır.  

Bütün bu olumlu yanların dıĢında kompozit malzemelerin uygun olmayan 

yanları da Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

· Kompozit malzemelerdeki hava zerrecikleri malzemenin yorulma özelliklerini 

olumsuz etkilemektedir; 

· Kompozit malzemeler değiĢik doğrultularda değiĢik mekanik özellikler gösterirler; 

· Ayni kompozit malzeme için çekme, basma, kesme ve eğilme mukavemet değerleri 

farklılıklar gösterir; 

· Kompozit malzemelerin delik delme, kesme türü operasyonları liflerde açılmaya 

neden olduğundan, bu tür malzemelerde hassas imalattan söz edilemez; 

· Hammaddenin pahalı olması;  

· Lamine edilmiĢ kompozitlerin özellikleri her zaman ideal değildir, kalınlık yönünde 

düĢük dayanıklılık ve katlar arası düĢük kesime dayanıklılık özelliği bulunmaktadır; 

· Malzemenin kalitesi üretim yöntemlerinin kalitesine bağlıdır, standartlaĢmıĢ bir 

kalite yoktur; 

· Kompozitler kırılgan (gevrek) malzeme olmalarından dolayı kolaylıkla zarar 

görürler, onarılmaları yeni problemler yaratabilir; 

· Sıcak kurutma gerekmektedir; 

· Kompozitler onarılmadan önce çok iyi olarak temizlenmeli ve kurutulmalıdır. Bazı 

durumlarda bu zor olabilir; 

· Bazı kurutma teknikleri uzun zaman alabilmektedir. 
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Görüldüğü gibi kompozit malzemeler, bazı dezavantajlarına rağmen çelik ve 

alüminyuma göre birçok avantaja sahiptir. Bu özellikleri ile kompozitler otomobil 

gövde ve tamponlarından deniz teknelerine, bina cephe ve panolarından komple 

banyo ünitelerine, ev eĢyalarından tarım araçlarına kadar birçok sanayi kolunda 

problemleri çözümleyecek bir malzemedir (Arıcasoy, 2006). 

 

 

2.3. EPOKSĠ REÇĠNESĠ 

 

 

Epoksi reçineleri adını yapısında bulunan epoksi fonksiyonel gruplarından 

almıĢtır (ġekil 2.4). Epoksi reçinelerinin her bir molekülünde bir veya daha fazla 

epoksi grubu vardır. Epoksi reçineleri ġekil 2.4.’te görüldüğü gibi oksijen bağlarına 

sahip eteri yapısında bulundurur. Ticari epoksi reçineleri alifatik, sikloalifatik veya 

aromatik arka bağlar içerir (DurmuĢ 2006). 

 

                                         ġekil 2.4. Epoksi fonksiyonel grubu 

 

Epoksi reçinesi ilk olarak 1930 yılında sentezlenmiĢ ve birçok endüstriyel 

uygulamalar için kullanılmıĢtır. Bu uygulama alanları; yapı malzemeleri, kaplamalar, 

kompozit malzemeler, havacılık, laminantlar, yapıĢtırıcılardır (Vaia ve ark 1995). 

Epoksi diğer polimer matrislere göre pahalı olmasına rağmen, kompozitler 

için en çok tercih edilen polimer matristir. Epoksilerin en çok kullanılan polimer 

matris olmasının baslıca sebepleri, 

• Çekme ve darbe dayanımları oldukça yüksektir. 

• AĢınmaya karsı çok dayanıklıdır. 

• Yüksek sıcaklıkta iyi mekanik ve fiziksel performans 

• Hangi düzgünlük ve dokuda olursa olsun, herhangi bir yüzey yapıĢtırabilir. 

• Oda sıcaklığında katılaĢabilirler. 
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• DüĢük viskozite ve düĢük akıĢ hızı 

• KürleĢme süresince uçuculunun düĢük olmasıdır. 

• Yüksek elektriksel direnç 

• Yüksek kimyasal direnç (Kaw 1997). 

 

Epoksilerin çapraz bağlanma sırasında uçucu madde oluĢmaz, çapraz 

bağlanma sonrası büzülme oranları da (%1-5) düĢüktür. Ancak fiyatları yüksektir ve 

piĢirme zamanları uzundur. PiĢirme zamanını azaltmak amacıyla hızlandırıcılar 

kullanılarak çapraz bağlanma tepkimeleri hızlandırılır. Kullanım sıcaklıkları polimer 

özelliklerine bağlı olarak 150ºC ye çıkar (Velde 1992). Epoksiler, epoksi gruplarının 

kendi aralarında homopolimerizasyonu veya anhidrid, amin, novalak gibi maddelerle 

reaksiyona girmesiyle elde edilirler. En yaygın olarak kullanılan epoksi reçineleri 

alkali katalizör eĢliğinde epiklorhidrin ile bisfenol-A’nın reaksiyonu ile elde edilir 

(ġekil 2.5): 

 

               ġekil 2.5. Digliserid eter bisfenol-A (DGEBA)’nın kimyasal yapısı  

                                (Lee ve Neville K 1967). 

 

Reçinelerin üstün performans karakterlerinin bir kısmı bisfenol ile 

(dayanıklılık, sertlik ve yükseltilmiĢ ısıl performans), eter bağları ile (kimyasal 

dayanım), hidroksil ve epoksi grupları ile (yapıĢkan özellikler ve serbestlik değerleri 

ya da çok değiĢik kimyasal sertleĢtirici ile tepkimeye girebilme) devir edilir (Lee ve 

Neville 1967). 
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2.3.1 KürleĢtirici 

 

Epoksi reçineleri kolaylıkla sıvı halden sert termoset katı hale geçerek hal 

değiĢtirebilirler. Bu sertleĢme kimyasal bir katkının (kürleĢtirici) eklenmesi ile 

gerçekleĢir (Lee ve Neville 1967). 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. KürleĢtiriciyle çapraz bağlanma çeĢitli radikal gruplar arasında gerçekleĢir. 

 

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 oluĢan 

ürünü performansı da o kadar iyi olur. 

KürleĢtiricileri iki grup altında toplayabiliriz. Bunlar katalitik kürleĢtiriciler 

ve ko-reaktif kürleĢtiricilerdir. 

 

2.3.1.1. Katalitik kürleĢtirici 

 

Katyonik ve anyonik katalitik kürleĢtiriciler kürleĢme prosesi sırasında Levis 

asit ya da bazın kürleĢmesiyle reçinenin homopolimerizasyonu baslar. Bu tip 

kürleĢtiriciler yardımıyla malzemenin elektriksel ve fiziksel özellikleri iyileĢtirilir. 

Katalitik kürleĢtiriciler oda sıcaklığında uzun, yüksek sıcaklıklarda ise daha kısa 

kürleĢme zamanı sağlarlar (Lee ve Neville 1967). 

 

2.3.1.2. Ko-reaktif kürleĢtiriciler 

 

Polifonksiyonel ayıraç olan ko-reaktif kürleĢtiriciler, epoksi reçineleri içinde 

stokiyometrik miktarlarda kullanılır ve aktif hidrojen atomlarını yakalarlar. 

Poliaminler, poliamidler, polifenoller, polikarboksilasitler ve anhidretler önemli ko-
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reaktif kürleĢtiricilerdir. Poliaminler alifatik, aromatik, sikloalifatik ve heterosiklik 

gruplar olmak üzere geniĢ bir kürleĢtirici sınıfına sahiptir (Othmer 1994). 

Genel kullanımlarda en sık kullanılan epoksi kürleĢtiricileri ġekil 2.6’da 

gösterilen alifatik, siklo-alifatik, aromatik aminler ve poliaminlerden oluĢmaktadır. 

Birçok amin için, çapraz bağlanma reaksiyonu ġekil 2.7’deki basitleĢtirilmiĢ 

reaksiyon üzerinden yürür. Buna göre, çapraz bağlı yapının dallanmıĢ noktalarını 

vermek için her birincil amin grubu iki epoksi grubuyla reaksiyona girer. 

 

 

                             ġekil 2.6. Epoksi reçine kürleĢtiricileri 
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                              ġekil 2.7. Epoksi reçinelerin amin çapraz bağlanması 

 

ġekil 2.8.’de DGEBA epoksi reçinesinin ġekil 2.6’da yapısı gösterilen 

sikloalifatik aminle (izophoronediamine (IPDA)) kürleĢme reaksiyonu seması 

verilmiĢtir. Birincil amin epoksi halkasıyla reaksiyona girer, halkayı açar ve 

reaksiyonu katalizleyen hidroksil grubu oluĢur, bir baĢka epoksi halkasıyla 

reaksiyona girmek için ikincil amin hazırdır ve böylece çapraz bağlar oluĢturulur. 

Bu çalıĢmada sertleĢtirici olarak sikloalifatik amin kullanılmıĢtır. Sikloalifatik 

aminler oda sıcaklığında hızlıca sertleĢir fakat oda sıcaklığında kürleĢmelerini 

tamamlamaları pek mümkün değildir. JelleĢen malzemeler sert görünürler ve 

yaklaĢık Tg degerleri 55 ºC’dır. Fakat çok kolay kırılır ve kürleĢmeleri %60’dan 

daha azdır. Bu tip sertleĢtiriciler için önerilen kürleĢme sıcaklıkları ve zamanları 

yaklaĢık olarak Ģöyledir; 30 dakika 70-90 ºC daha sonrada 2-3 saat 150-170 ºC. 

Sikloalifatik amin sertleĢtiriciler malzemeye çok iyi elektriksel, kimyasal ve mekanik 

özellikler sağlar.  
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                 ġekil 2.8. DGEBA’nın siklo-alifatik aminle kürleĢme reaksiyonu  

                                 (Kim 2004) 
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3. LĠTERATÜR ARAġTIRMASI 

 

 

 

3.1. Epoksi Reçine ile Yapılan ÇalıĢmalar 

          

Literatür araĢtırmalarından, çeĢitli kompozitlerin eldesinde matris olarak 

kullanılan epoksi reçinenin diğer polimer matrislere göre daha önemli olduğu 

görülmektedir. Bu kompozitlerde epoksi reçine değiĢik takviye elemanları ile 

modifiye edilmiĢlerdir. Takviye elemanı olarak çoğunlukla montmorillonit, silika 

türü killer ve grafit kullanılmıĢtır. Literatürde epoksi reçine kullanımı ile 

nanokompozit hazırlanması üzerine yapılan çalıĢmalar daha yaygındır. Epoksi diğer 

polimer matrislere göre pahalı olmasına rağmen, üstün mekanik özellikleri, korozif 

sıvılara ve ortamlara dayanımı, üstün elektriksel özellikleri, yüksek ısı derecelerine 

dayanımı gibi birçok özelliğinden dolayı kompozitler için en çok tercih edilen 

polimer matrislerin arasındadır. Bu çalıĢmaların çoğunda bisfenol-A ve 

epiklorhidrinden üretilen ticari epoksi reçine (bisfenol A’nın digilisidil eteri) genelde 

farklı takviye malzemeleri ile nanokompozit haline getirilmiĢtir. 

         Lan ve Pinnavaia (1994) yaptıkları çalıĢmada Tg (Camsı GeçiĢ Sıcaklığı)’ ye 

dayanan bisfenol A’nın digilisidil eteri epoksi sistemi uygun modifiye organik silikat 

eklendiğinde polimerin önemli geliĢmeler gösterdiğini kanıtlamıĢlardır. Dökülen 

nanokompozitler derinlemesine incelendiğinde iç galeri yüzeylerinin iki amaç için 

kullanıldığı görülmüĢtür. Birinci amaç bütün silikat katmanlı nanokompozitlerde 

geçerli olan iç galeri bölgesini organofilik hale getirme, dolayısıyla katmanlı silikalar 

arasındaki matris malzemenin araya sokma iĢlemine izin vermesinin sağlamaktır. Bu 

yüzeyin ikinci fonksiyonu da onyum iyonları ile yüzeyin epoksi polimerizasyon 

reaksiyonunda katalizör gibi davranmasını sağlamak olmuĢtur. 

Nohales ve ark (2006) çeĢitli kürleĢtiriciler (alifatik ve sikloalifatik daimin) 

kullanarak sepiyolit/epoksi reçine DGEBA kompozitlerini hazırlamıĢ, morfolijik, 

esneklik ve termal özelliklerini incelemiĢlerdir. Kompozitlerin yüzey 

karakterizasyonu SEM ve TEM ile incelenmiĢtir. Sikloalifatik daiminle kürleĢtirilmiĢ 

kompozitlerin termal kararlılığı ve mekanik özellikleri daha yüksek olmuĢtur. 
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Kelly ve ark (1994) yaptıkları çalıĢmada, epoksi reçinesi olarak diglisidileter-

bisfenol A ile az miktarda epoksifilik montmorillonitler kullanmıĢlardır. Bu 

montmorillonitler üç tip organik modifiye edicilerle modifiye edilmiĢtir. Bu 

çalıĢmada epoksifilik montmorillonit/epoksi bileĢiklerinin saf epoksiye göre yüksek 

değerde camsı geçiĢ sıcaklığna (Tg), eğilme modülüne ve eğilme dayanımına sahip 

olduğunu göstermiĢlerdir. 

Franchini ve ark (2009) DGEBA epoksi reçinesi/modifiye ve modifiye 

edilmemiĢ sepiyolit nanokompozitlerinin mekanik ve morfolojik özelliklerini 

incelemiĢlerdir. Sepiyolit, aminosilan ve glisidilsilanla modifiye edilmiĢtir. Önce 

%1,2; 4,2 ve 8,4 oranında modifiye edilmemiĢ kille kompozitler hazırlanarak 

mekanik özellikleri incelenmiĢ, en iyi kil oranı olarak %8,4 belirlenmiĢtir. Bu oran 

modiiye sepiyolite de uygulanmıĢ, mekanik özelliklerde en iyi sonuç glisidilsilanla 

modifiye sepiyolitle elde edilmiĢtir.  

Dai ve ark (2008) tarafından yapılan çalıĢmada epoksi reçine/montmorillonit 

nanokompozitinin fiziksel özelliklerine çeĢitli kuarterner bağlayıcıların 

(dodesiltrifenilfosfonyum bromür ve hekzadesiltrimetilamonyum bromür) etkisi 

araĢtırılmıĢtır. Önce kil kuarterner bağlayıcılarla modifiye edilmiĢ, daha sonra amin 

sertleĢtirici ortamında %0, 1, 3, 7 oranında epoksi reçineye katılarak in-situ metotla 

nanokompozit elde edilmiĢtir. Saf epoksi reçine ve nanokompozit kaplamaların 

korozyon, termal ve mekanik özellikleri incelenmiĢ, kuarterner alkil fosfonyum tuzu 

ile daha iyi sonuçlar gözlemlenmiĢtir. 

D.E.R. 354 ticari epoksi reçinesinin karbon siyahı (CB) ve montmorillonitle 

modifiye edilerek takviye elemanlarının reçinenin elektriksel ve mekanik 

özelliklerine etkisi Etika ve ark (2009) tarafından araĢtırılmıĢtır. Kompozitlerde CB 

kütlece %2,5; kil ise %0-5 oranında kullanılmıĢtır. Kompozitlerin SEM analizinden, 

CB agregatlarının epoksi reçinede düzenli bir dağılımı ve kendi aralarında uyum 

sağladığı görülmüĢtür. Fakat eĢit oranda karbon siyahı ve kil kullanılan kompozitte 

bu uyum görülmemiĢtir. %2,5 karbon CB ve %0,05 kil içeren kompozitin elektrik 

geçirgenliğinin daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Kil oranının sonraki artıĢı bu 

özelliği kötü yönde etkilemiĢtir. Saf epoksi reçinenin mekanik özellikleri 

kompozitlerle karĢılaĢtırıldığında, CB reçinenin mekanik özelliklerini arttırmıĢtır. 
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Diğer bir çalıĢmada takviye malzemesi olarak nanoboyutta TiO2 (5–40 nm, 

0.5–2% oranında) dolgusu, matris olarak epoksi reçine (bisfenol A’nın digilisidil 

eteri) kullanılmıĢ, ultrasınik yöntemle 20 dk karıĢtırılmıĢtır. Nanokompozitler aminle 

28 saat oda sıcaklığında, daha sonra 93°C’da 8 saat sertleĢtirilerek hazırlanmıĢtır. 

Nanokompozitlerin TEM görüntüleri çekilmiĢ, termal analizi yapılmıĢ, fiziko-

mekanik ve termal özelliklerine TiO2 boyutunun ve miktarının etkisi incelenmiĢtir. 

Elde edilen sonuçlara göre, 5 nm boyutunda %1 TiO2 oranında hazırlanan 

nanokompozit daha yüksek termal ve fiziko-mekanik özelliklere sahiptir (Chatterjee 

ve Islam 2008). 

SC-15 ticari epoksi reçine/montmorillonit kompoziti Zhou ve ark (2007) 

tarafından hazırlanmıĢ, termal ve mekanik özellikleri incelenmiĢtir. Kompozitlerde 

kil %0-4 oranında epoksi reçineye karıĢtırılmıĢtır. Kil oranının %2’ye kadar 

arttırılması, storage modül değerinin %58 artmasına neden olmuĢtur. Kil miktarının 

sonraki artıĢı bu değeri azalttığından, optimum kil oranı %2 olarak belirlenerek 

kompozit dayanıklılığında da %27 artıĢ gözlemlenmiĢtir. Bu kil orandaki kompozitin 

termal kararlığı da saf epoksi reçineye göre yüksek olmuĢtur. Kompozitlerin yüzey 

karakterizasyonunda SEM kullanılmıĢtır. 

Lan ve Pinnavaia (1994) yaptıkları çalıĢmada Tg (camsı geçiĢ sıcaklığı)’ ye 

dayanan bisfenol A’nın digilisidil eteri epoksi sistemi uygun modifiye organik silikat 

eklendiğinde polimerin önemli geliĢmeler gösterdiğini kanıtlamıĢlardır. Dökülen 

nanokompozitler derinlemesine incelendiğinde iç galeri yüzeylerinin iki amaç için 

kullanıldığı görülmüĢtür. Birinci amaç bütün silikat katmanlı nanokompozitlerde 

geçerli olan iç galeri bölgesini organofilik hale getirme, dolayısıyla katmanlı silikalar 

arasındaki matris malzemenin araya sokma iĢlemine izin vermesinin sağlamaktır. Bu 

yüzeyin ikinci fonksiyonu da onyum iyonları ile yüzeyin epoksi polimerizasyon 

reaksiyonunda katalizör gibi davranmasını sağlamak olmuĢtur. 

Kelly ve ark (1994) yaptıkları çalıĢmada, epoksi reçinesi olarak bisfenol 

A’nın digilisidil eteri ile az miktarda epoksifilik montmorillonitler kullanmıĢlardır. 

Bu montmorillonitler üç tip organik modifiye edicilerle modifiye edilmiĢtir. Bu 

çalıĢmada epoksifilik montmorillonit/epoksi bileĢiklerinin saf epoksiye göre yüksek 
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değerde camsı geçiĢ sıcaklığna (Tg), eğilme modülüne ve eğilme dayanımına sahip 

olduğunu göstermiĢlerdir.  

Zerda ve Laser (2001) yaptıkları çalıĢmada, bağlayıcılarla nanokompozit 

sentezi yapmıĢlardır. Bunu hazırlamak için modifiye edilmiĢ montmorillonit tipi kil 

ve camsı epoki kullanılmıĢtır. Camsı epoksi alifatik diamin ile kür edilmiĢtir. 

Nanokompozitlerde Young’s modül değerinin geliĢtiği gözlenmistir, fakat en son 

dayanımda azalma ve gerilmede de baĢarısızlık tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢmada 

makroskopik sıkıĢma davranıĢlarının değiĢmediği gösterilmiĢtir. Bu duruma rağmen 

sıkıĢtırmadaki hata mekanizması geliĢtirilememiĢ örneklerden farklıdır. Modifiye 

edilmemiĢ reçineye göre sertlik değerinin %200’den fazla arttığı gözlenmiĢtir. 

Malzemenin yüzey karakterizasyonu için SEM ve AFM kullanılmıĢtır. 

Kowalczyk ve Spychaj (2008) Epidian-6, Epidian-6011, Epidian-664 ticari 

epoksi reçinelerinin modifiye edilmiĢ montmorillonitle kompozitlerini kaplama 

olarak kullanarak özelliklerini incelemiĢlerdir. Kompozitlerde modifiye kil %2,5 ve 

%5 oranında kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucu kilin, kaplamanın sertlik, adhezyon 

gibi özelliklerini iyi yönde etkidiği belirlenmiĢtir. Kil etkisi, kil miktarına ve türüne 

bağlı olarak değiĢmektedir. 

Bongiovanni ve ark (2008) da epoksi reçine /kil kompozitinin kaplama 

özelliklerini araĢtırmıĢlardır. UVR 6110 epoksi reçinesi %5 oranında çeĢitli modifiye 

montmorillonitlerle UV-ıĢınların etkisiyle %2 fotobaĢlatıcı ile kürleĢtirilmiĢtir. Kil 

içeren epoksi reçinenin halka açılımı ile polimerizasyon kinetiğini incelemiĢlerdir.  

Harrani ve ark (1999) yaptıkları çalıĢmada, epoksi reçinesini sertleĢtirebilmek 

için farklı konsantrasyonlarda hidroksibağlayıcı olarak poliol kullanılmıĢtır. Bu 

çalıĢma sonunda poliol içeriğinin artmasıyla darbe dayanımının arttığı ve maksimum 

değerlere ulaĢıldığı bulunmuĢtur. Ġki farklı tipte modifiye edici kullanılmıĢtır. 

Bunlardan yüksek molekül ağırlığına, uzun zincir ve az dallanmıĢ yapıya sahip olan 

modifiye edici kritik konsantrasyonlarda darbe dayanımında en iyi sonucu vermiĢtir.  

Kornmann ve ark (2000) yaptıkları çalıĢmada epoksi/kil nanokompozit 

sentezinde killerin katyon değiĢim kapasitesinin önemli olduğu anlaĢılmıĢ ve bunun 

sebebinin, silikat tabakaları arasına girebilen alkilamonyum iyonu sayısının, bu 

değiĢime bağlılığı olarak belirlenmiĢtir. Bu noktada ĢiĢen fazın son nanokompozit 

yapısı için kritik olduğu anlaĢılmıĢtır. DüĢük katyon değiĢim kapasiteli 
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montmorillonitin epoksi reçinesinde ĢiĢmesi sırasında tabakalı yapı oluĢturduğu 

görülmüĢtür. Örneklerin kürleĢme kinetikleri, x ısını kırınımı ve yapısı incelenmiĢ ve 

nanokompozit sentezinin kürleĢme kinetiği dıĢında kürleĢtirici maddenin 

galerilerdeki dağılma hızının da önemli olduğu anlaĢılmıĢtır. 

Liu ve Erhan (2008) kompozit eldesinde matis olarak soya yağından elde 

edilen epoksi reçine, kil ve trietilentetramin sertleĢtirici olarak kullanılmıĢtır. 

Kompozitlerde kil dağılımı X-iĢını difraksiyonu (XRD) ve TEM ile incelenmiĢtir. 

ÇalıĢmada epoksi reçinenin keten dolgu maddesi ile de kompoziti elde edilmiĢ ve 

fiziko-mekanik özellikleri incelenmiĢtir. Her iki kompozitte eğilme ve gerilme 

modülleri epoksi reçine miktarına bağlı olarak artmaktadır. Eğilme modülünün 

değeri keten dolgu maddesinin %10’dan fazla miktarında azalma göstermektedir. 

Nanokompozitlerde ise gerilme modülünün değeri kil oranı %0-8 aralığında uygun 

olarak artmakta, %8’in üzerinde azalmaktadır. Nanokompozitlerin camsı geçiĢ 

sıcaklığı Tg da tayin edilmiĢ, en iyi sonuç %5 kil oranı ile 20,7°C olarak 

bulunmuĢtur. 

Liu ve ark (2005) epoksi soya yağı/montmorillonit nanokompozitlerini 

hazırlayarak karakterizasyonunu yapmıĢ ve mekanik özelliklerini incelemiĢlerdir. 

KürleĢtirici olarak trietilentetramin kullanılmıĢtır. Epoksi matrise kil %0, 5, 8 ve 10 

oranında katılmıĢtır. Kompozitlerin TEM analizi, kilin matriste topaklanmadan iyi 

dağıldığını göstermiĢtir. Kompozitlerin Tg sıcaklık değerleri saf epoksi reçineye göre 

yüksek olmuĢ, en yüksek değer ise %5 kil oranında görülmüĢtür. Kompozitlerde kil 

kullanımı epoksi reçinenin gerilim direnci, uzama %’si ve Young modülü değerlerini 

de arttırmıĢ, en iyi sonuç %8 kil oranında elde edilmiĢtir. 

Ho ve ark (2006) Araldite GY 251 epoksi reçinesine %0-8 oranında nanokil 

katarak kompozitlerin mekanik özelliklerini incelemiĢlerdir. Kompozitlerin çekme ve 

sertlik testleri yapılmıĢ, yüzey karakterizasyonu için SEM uygulanmıĢır. Mekanik 

testlerde en iyi sonuç %5 kil oranında görülmüĢtür. 

DGEBA epoki reçine/nanokil reçinesinin mekanik özelliklerini ise Qi ve ark 

(2006) araĢtırmıĢlardır. Kompozitlerde %2, 5 ve 10 oranında kil kullanılmıĢtır. Kil, 

epoksi reçinede 80-90ºC’da 2 saat sürede mekanik karıĢtırılarak dağıtılmıĢtır. Reçine 

dietiltoluen daiminle kürleĢirilmiĢtir. Kompozitlerin çekme testleri yapılmıĢ, gerilim 
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modülünün kil oranına bağlı olarak arttığı görülmüĢ, en iyi kil oranı %5 olarak 

belirlenmiĢtir. 

Gupta ve Ricci (2008) ise D.E.R. 334 epoksi reçinesinde silika aerojelini 

kullanarak kompozit hazırlamıĢ, özelliğini incelemiĢlerdir. Kompozitlerde aerojel 

%20 ve %30 oranında kullanılmıĢtır. Kompozitlerin yoğunlukları saf polimere göre 

daha düĢük, sıkıĢtırma modülü ise %30 oranında daha yüksek olmuĢtur. Fakat 

yüksek yoğunluklu kompozitin sıkıĢtırma dayanımı daha düĢüktür. Kompozitlerin 

SEM görüntülerinden, aerojel partiküllerinin epoksi matris içine çekilerek reçine ile 

örtülmesi görülmektedir. 

Epoksi reçine/grafit kompozitleri Jana ve Zhong (2009) tarafından 

hazırlanmıĢtır. Kompozitlerde DGEBA epoksi reçinesine grafit %0, 0.5, 1, 2 ve 5 

oranında katılmıĢtır. Kompozitlerin mekanik özellikleri incelenmiĢ, saf epoksi 

reçineye göre grafitin %13 oranında esneklik modülünu ve %43 oranında esneklik 

dayanımını arttırdığı görülmüĢtür. En iyi sonuçlar %5 grafit oranında elde edilmiĢtir. 

Kompozitlerin Tg değerleri 125-150ºC aralığında değiĢmiĢtir. En yüksek Tg değeri 

%1 grafit oranı için tespit edilmiĢtir. 

Diğer bir çalıĢmada da DGEBA epoksi reçinesi/grafit kompozitleri 

hazırlanarak mekanik, termal, yapı ve vizkoelastik özellikleri incelenmiĢtir (Yasmin 

ve Daniel 2004). Reçine sertleĢtiricisi olarak metil tetrahidroftalik anhidrit 

kullanılmıĢtır. Reçineye grafit %2,5-5 oranında katılmıĢtır. Kompozitler yüksek 

gerilim dayanımı, Poisson oranı ve elastiklik modülüne sahip olup grafit miktarına 

bağlı olarak bu değerler artmaktadır. Mekanik özelliklerde en yüksek değerler %2,5 

grafit oranında görülmüĢtür. Grafit, saf epoksi reçineye göre kompozitlerin Tg 

değerinin yükselmesine de neden olmuĢtur. Kompozitlerin termal dayanıklılığı TGA 

analizi ile tayin edilmiĢ, grafit, saf epoksi reçinenin ilk bozunma sıcaklığını 

360ºC’dan 368ºC’a yükseltmiĢtir. 

Tarrio-Saavedra ve ark (2008) trimetilolprapanın diglisidil eteri epoksi 

matrisli kompozit hazırlamada sanayi atığı silika kullanmıĢ, silika miktarının 

kompozitlerin termal özelliklerine etkisini incelemiĢlerdir. Epoksi reçineye silika 

%0, 10, 20, 30, 40 ve 50 oranında katılmıĢtır. Kompozitler önce oda sıcaklığında 24 

saat, daha sonra 90ºC’da 2 saat silikon kalıplarda kürleĢtirilmiĢtir. TGA analiz 

sonuçlarından, silikanın epoksinin termal özelliğini fazla etkimediği görülmüĢtür. 
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Wang ve ark (2008) kompozit hazırlamada D.E.R. 332 epoksi reçinesini, I.30 

organofilik kilini ve 4,4'-diaminodifenilsülfon kürleĢtiricisini kullanmıĢlardır. 

Bisphenol-A epoksi/nanokil kompozitleri, %2,5: 5; 7,5 kil oranında in-situ 

polimerizasyonla elde edilmiĢ, kil oranının nanokompozitin yapı ve özelliklerine 

etkisi araĢtırılmıĢtır. KarıĢım önce mekanik olarak 1 saat 80ºC’da, daha sonra 

ultrasonik banyoda 2 saat karıĢtırılmıĢtır. SEM görüntülerinden %5 ve 7 kil oranında 

daha iyi dağılım olduğu görülmektedir. Epoksi/kil nanokompozitlerinin kümelenme 

modülü saf epoksi reçineye göre daha yüksektir. Nanokompozitlerin TGA analiz 

sonuçlarından, kil oranının termal kararlılığa etki etmediği görülmüĢtür. Tüm 

kompozitlerin Tg sıcaklıkları saf epoksiden düĢük, fakat termal bozunma sıcaklıkları 

daha yüksek olmuĢtur. Nanokompozitlerde Tg değeri kil oranı arttıkça azalmaktadır. 

Zirkonyum fosfanatların sentezi ve karkterizasyonu ile epoksi/zirkonyum 

fosfanat kompozitlerinin özellikleri Tsai ve ark (2008) tarafından araĢtırılmıĢtır. Çift 

bağa sahip zirkonyum vinilfosfat sentezi için ZrOCl2 bileĢiği vinil fosfonik asitle 

reaksiyona sokulmuĢtur. BileĢiğin yapısı IR, 
31

P NMR spektroskopisi ile 

aydınlatılmıĢtır. Zirkonyum vinilfosfat, ER-828 reçinesinde %1-10 oranında 

kullanılmıĢ, kompozitlerin termal özellikleri incelenmiĢtir. Saf epoksi ve 

nanokompozitlerin DSC termogramları, nanokompozitlerin daha yüksek Tg değerine 

sahip olduklarını, Tg değerinin Zr-P oranının %1-5 oranında yükseldiğini, daha 

yüksek oranlarda ise azaldığını göstermiĢtir. Kompozitlerin termal bozunma 

sıcaklıkları ise düĢük olmuĢtur ki, bu da çapraz bağlanma ile açıklanabilir. 

Kompozitlerin yanma özellikleri LOI testi ile incelenmiĢ, saf epoksi reçineye göre 

daha yüksek LOI değerlerine (daha iyi yanmazlık özelliği) sahip oldukları 

görülmüĢtür. Nanokompozitin XRD analizi takviye maddesinin epoksi matris 

içerisinde iyi dağılım sağladığını göstermiĢtir. 

Carrasco ve Pages (2008) trifonksiyonel epoksi reçine/montmorillonit (%0,5-

10 oranında) kompozitini hazırlayarak termal özelliklerini incelemiĢlerdir. 

Nanoparçacıkların matris içerisinde dağılımı XRD ile tayin edilmiĢtir. Aminle 

sertleĢme FTIR analizi ile aydınlatılmıĢtır. Aminle kürleĢmenin zamana ve sıcaklığı 

bağlılığı incelenmiĢ, reaksiyon hızının sıcaklık ve kil miktarına bağlı olarak arttığı 

belirlenmiĢtir. KürleĢme için en uygun süre kil oranına bağlı olarak 120°C’da 270-

450 dk., 150°C’da 110-140 dk., 200°C’da 50-70 dk. olarak bulunmuĢtur. 
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Yapılan diğer çalıĢmada sanayi atığı olan silikanın (%10-50 oranında) epoksi 

reçine ile kompoziti elde edilmiĢ, termal özellikleri incelenmiĢtir (Saavedra ve ark 

2008). Matris olarak trimetilolprapanın glisidil eteri, sertleĢtirici olarak m-

ksilendiamin 2,94:1 oranında kullanılmıĢtır. KarıĢım 15 dk. mekanik olarak ve 5 dk. 

Ultrasonik banyoda karıĢtırılmıĢtır. Daha sonra 24 saat oda sıcaklığında, 2 saat da 

90°C’da sertleĢtirici ilave edilerek kürleĢtirilmiĢtir. TGA analizi 20-600°C aralığında 

yapılmıĢtır. En iyi sonuç %50 silika oranında gözlemlenmiĢtir. 

Battistella ve ark (2008) kompozit eldesinde epoksi reçine olarak bisfenol 

A’nın digilisidil eteri, takviye maddesi olarak modifiye ve modifiye olunmamıĢ silika 

nanopartiküllerini (%0,1; 0,3 ve 0,5) kullanmıĢlardır. Takviye elemanının matris 

içerisinde dağılımı TEM ve SEM ile incelenmiĢtir. ÇalıĢmada silika, 3-

aminopropiltrimetoksisilan (AMEO) ve 3- glisidiloksipropiltrimetoksisilan (GLYM) 

ile kimyasal olarak modifiye edilmiĢtir. En iyi dağılım GLYM ile modifiye silika ile 

gözlemlenmiĢtir. Nanokompozitlerin fiziksel özellikleri modifikatör ve silika oranına 

göre değiĢmektedir. 

 

3.2. Mermer Atığı ile Yapılan ÇalıĢmalar 

 

Mermer atıklarının ekonomik olarak değerlendirilebilirliliğine yönelik 

çalıĢmalar incelendiğinde çalıĢmaların genelde; mermer tozu atıklarının dolgu 

iĢlemlerinde kullanılması, hafif yapı blokları üretiminde kullanılması, zeminlerin 

mermer tozu ile iyileĢtirilmesi, çimento üretiminde katkı maddesi olarak kullanılması 

gibi genellikle inĢaat sektörüne yönelik çalıĢmalar olduğu gözlenmiĢtir. (Ünal ve 

Kibici 2001; Kavas ve Kibici 2001; Erkan ve ark. 2004; Kavas ve ark. 2003; Demir 

ve BaĢpınar 2003; Zorluer ve Usta 2003; Akbulut ve Gürer 2006). 

 

Ünal ve Kibici (2001) mermer tozu atıklarının beton üretiminde kullanımını 

araĢtırmıĢlardır. Mermer tozu, Alı Çetinkaya kampusu alanı içerinde bulunan mermer 

atölyesine ait çökelti havuzundan alınarak 105°C lik sıcaklıkta etüvde kurutulmuĢtur. 

Kurutulan malzeme elle ovuĢturma ve mala gibi aletlerle ezilerek toz haline 

getirilmiĢ ve 0-2 mm. arasında tane dağılımına sahip mermer tozunun belirli 

oranlarda karıĢıma katılmasının beton basınç dayanımı üzerine nasıl bir etki yapacağı 
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araĢtırılmıĢtır. Deneysel çalıĢmanın sonuçlarına göre; mermer tozlarının beton 

karıĢımında kullanılması beton kalitesinde olumsuz bir etki oluĢturmadığı 

görülmüĢtür. Bu açıdan bilhassa Afyon bölgesinde iĢleme sonucu açığa çıkan 

mermer atıkları diğer sanayilerde olduğu gibi hazır beton tesislerinde de ince 

malzeme olarak değerlendirilebilirliği sonucuna varılmıĢtır. 

Afyon bölgesi mermer atıklarının portland kompoze çimentosu üretiminde 

katkı maddesi olarak kullanım olanakları ise Kavas ve Kibici (2001) tarafından 

araĢtırılmıĢtır. Bu amaçla, iĢletmelerin atık stoklarından alınan örneklere ilk olarak 

karakterizasyon testleri ve deneyleri yapılmıĢtır. Sonuçlar değerlendirilerek atıkların 

çimento sanayinde kullanılabilirliğinin içerik açısından uygun olduğu gözlenmiĢtir. 

Daha soma, portland kompoze çimentosu klinkerine % 3, % 6 ve % 9 gibi belirli 

oranlarda mermer atıkları katılarak mermer atık katkılı çimento üretilmiĢ ve bu 

çimentoya standart testler ve deneyler yapılarak üretilen çimentonun uygunluğu 

araĢtırılmıĢtır. Yapılan araĢtırmalar sonucunda mermer atık katkısının çimento 

üretimi esnasmda katkı hammaddesi olarak belirli sınırlara kadar kullanılabileceği 

sonucuna varılmıĢtır. 

Erkan ve ark (2004) yaptıkları çalıĢmada, mermer artıkları depolama 

sahasından alınan üç adet mermer tozu numunesinin kağıt üretiminde dolgu maddesi 

olarak kullanılabilirliği incelemiĢ, bunun için numunelere kağıt dolgu malzemesi 

olarak kullanılabilirliğe iliĢkin standart testler uygulanmıĢlardır. Sonuçlar, her üç 

numunenin de dolgu pigmenti olarak kullanılabilir özellikte olduğunu göstermiĢ; 

ancak, gri renkli 2 No.'lu numune beyazlık değeri ve CaCO3 yüzdesi açısından 

referans değerlerin dıĢında kalmıĢtır. Beyazlık, baskı kalitesi vs. gibi kağıt kalitesinin 

arttırılmasına yönelik parametreler dikkate alındığında, karıĢık (%50 beyaz+%50 gri) 

olan 1 ve beyaz renkli 3 No.'lu numunelerin dolgu maddesi olarak istenen teknik 

özelliklere sahip olduğu tespit edilmiĢtir. %80'i 20/zm altında yeralan bu numuneler, 

uygun öğütme teknolojileri ile %40-80'i 2 ftm'un altında olacak Ģekilde boyut 

küçültme iĢlemine tabi tutulduktan sonra, kağıt sektöründe dolgu hammaddesi olarak 

kullanılabilecek özellikte olduğu belirlemiĢlerdir. 

Afyon Bölgesi Mermer Atıklarının (ABMA) Kalsiyum Alüminali (CA. CaO-

ANOa) çimento üretiminde bir hammadde olarak kullanılabilirliği Kavas ve ark 

(2003) tarafından araĢtırılmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda, Afyon bölgesinde üretim 
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yapan dört farklı mermer iĢleme tesisinin Ģlam atık sahalarından alınan numunelerin 

aynı miktarda katılımıyla oluĢturulan KarıĢım Mermer Atık Numune'sinin (KMAN) 

karakterizasyon çalıĢmaları için kimyasal, mineralojik ve tane boyut analizi 

yapılmıĢtır. Karaterizasyon çalıĢmaları sonrasında, farklı miktarlarında KMAN'si 

içeren üç değiĢik reçete (RF, Rl ve R2) hazırlanmıĢ ve bu reçetelerden Uç farklı 

kalitede (DüĢük, Orta ve Yüksek) Kalsiyum Alüminali (KA) çimento ÜretilmiĢtir. 

Üretilen çimento numunelerine standart çimento deneyleri olan kimyasal analiz, 

yoğunluk, incelik (blaine), priz baĢı ve sonu ile 6 ve 12 saat sonrası basma dayanımı 

gibi deneylerin yanı sıra XRD, DTA ve SEM analizleri yapılmıĢtır Üretilen KMAN 

katkılı çimento numunelerine yapılan standart testler sonrasında elde edilen değerler 

Uluslararası refrakter çimento piyasasında önemli bir paya sahip Secar firması 

tarafından piyasaya sunulan aynı sınıf CA çimentosu (Fondu, Secar 51 ve Secar 70) 

katalok değerleriyle karĢılaĢtırmıĢtır. KarĢılaĢtırma sonrasında KMAN kullanılarak 

üretilen CA çimentolarının Secar firması tarafından piyasaya sunulan CA çimentosu 

değerlerini kazandığı görülmüĢtür 

Demir ve BaĢpınar (2003) mermer çökeltme havuzlarında biriken mermer 

tozlarının hafif duvar bloğu üretiminde kullanılabilirliliğini araĢtırmıĢlardır. 

Çökeltme havuzundan alınan örneklerin kimyasal yapısı belirlenmiĢ, tane boyutu 

analizi yapılarak fiziksel yapısı belirlenmiĢtir. ÇalıĢmada ana hammadde olarak 

havuz çökeltisi mermer tozu ve katkı olarak genleĢtirilmiĢ perlit kullanılmıĢtır. Perlit 

katkı ürünün birim hacim ağırlığını azaltmak ve gözenek oluĢturmak amacı Ġle 

ağırlıkça % 2,5- 5 arasında mermer tozuna katılmıĢtır. Mermer tozu, genleĢmiĢ perlit 

ve bağlayıcı olarak değiĢik oranlarda katılan kireç- alçı malzemeler önce kuru 

karıĢım yapılarak homojen karıĢımı sağlanmıĢtır. KarıĢıma su Ġlave edilerek homojen 

ve plastik kıvama gelinceye kadar karıĢtırılmıĢtır, örnekler kalıba döküldükten 24 

saat sonra kalıptan çıkarılarak mukavemet kazanmaları için nemli bez ile örtülerek 

28 gün süre ile kür edilmiĢtir. Deney örnekleri üzerinde fiziksel ve mekanik testler 

uygulanarak sonuçlar değerlendirilmiĢtir. Sonuçta kendi gurubuna giren hafif beton 

duvar malzemeleri ile karĢılaĢtırıldığında ekonomik Ģartlarda ve yeterli mekanik 

özellikleri sağlayan hafif duvar elamanı üretilebileceği belirlenmiĢtir. 

Zeminlerin katkı maddeleri ile ĠyileĢtirilmesi diğer iyileĢtirme yöntemlerine 

göre daha ekonomik olmasından dolayı çok geniĢ bir Ģekilde kullanılmaktadır. Katkı 
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maddeleri kireç, çimento, uçucu kül, bitüm gibi malzemelerdir. Son zamanlarda 

endüstriyel atık maddelerin bu amaç için kullanımı ön plana çıkmıĢtır. Zorluer ve 

Usta (2003) tarafından yapılan çalıĢmada, mermer fabrikalarının atığı olan mermer 

tozu, iyileĢtirme için katkı maddesi olarak düĢünülmüĢtür. Zemin numunesi olarak 

MeĢelik kili kullanılmıĢtır. Numuneler, MeĢelik kilinin kum ağırlığına göre atık 

mermer tozu ile belirli oranlarda karıĢtırılarak standart proctor sıkıĢtırma enerjisinde 

hazırlanmıĢtır. Numunelerin ĢiĢme yüzdeleri odometre deneyleri ile belirlenmiĢtir. 

Deney sonuçlan, atık mermer tozunun killerin ĢiĢme potansiyelini etkilediğini 

göstermiĢtir. Sonuç olarak, atık mermer tozu zemin iyileĢtirmesinde kullanılabilir bir 

malzeme olduğu belirlenmiĢtir. 

Asfalt kaplama yollarda kullanılan malzemelerin ortalama % 95’i 

agregalardan oluĢmaktadır. Yol inĢaatında tüketilen bu agregalar civardaki agrega 

ocaklarından veya doğal agrega kaynaklarından temin edilmektedir. Mermer 

ocaklarında önemli miktarlarda açığa çıkan parça mermer atıkları yol kaplamlarında 

agrega olarak değerlendirilebilir. Akbulut ve Gürer (2006) tarafından yapılan 

çalıĢmada Afyon-Ġscehisar bölgesindeki homojen bir mermer ocağı atıklarından 

agrega üretilmiĢ ve bu numuneyi karĢılaĢtırmak için Ģehir içi asfalt karıĢımlarda 

kullanılan bir Ģahit agrega numunesi alınmıĢtır. Agrega numuneleri üzerinde standart 

agrega, Marshall stabilite-akma ve dolaylı çekme deneyleri yapılmıĢtır. Deney 

sonuçları mermerden üretilen agregaların mekanik özelliklerinin ve asfalt 

karıĢımdaki stabilite ve akma değerlerinin sınır Ģartlar içinde kaldığını ve bu 

malzemelerin orta ve düĢük trafik hacimli asfalt kaplamaların binder tabakalarında 

agrega olarak değerlendirilebileceğini göstermiĢtir. 

 

3.3. Diğer ÇalıĢmalar  

 

Literatürde siloksan, poliakrilamid, doymamıĢ poliester, doymamıĢ polimer 

reçine gibi polimerlerin çimento, silika, kalsit, atık cam, granitle kompozitleri elde 

edilerek bunların dolgu maddesi, doğal taĢ ve mermer üzerine kaplama olarak 

kullanımına ait çalıĢmalar az sayıda da olsa mevcuttur (Demirdağ, 2009; Manoudis 

ve ark. 2008; Morote-Martinez ve ark. 2008; Lee ve ark. 2008). Polimer bazlı 

kompozit malzemelerle dolgu yapılmıĢ veya kaplanmıĢ inĢaat materyallerinin 

darbeye ve suya dayanıklılık, camsı geçiĢ sıcaklığı gibi özellikleri daha yüksek 
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olmuĢtur. Bu nedenle polimer kompozit malzemeler taĢ heykel ve bina gibi birçok 

yapıların korunmasında uygulama alanı bulabilir. 

Demirdağ (2009) yaptığı çalıĢmada, farklı oranlarda poliakrilamid ve çimento 

karıĢımının traverten gözeneklerinin kaplanmasında uygulamıĢ, traverten taĢının 

teknik özelliklerine etkisini araĢtırmıĢtır. Poliakrilamit kalsitle birlikte 

kullanıldığında travertenin gözenekliliği azalmıĢ,  dayanıklılığı ise artmıĢtır. 

Manoudis ve ark (2008) mermer yüzeyini koruyu kaplama olarak 

polialkilsiloksan-silika nanokompozitini kullanmıĢlardır. 7 nm boyutundaki silika 

%o,1-7 oranında polimere katılmıĢtır. KarıĢımlar mermer yüzeyine püskürtülerek 

numuneler önce 40ºC’da düĢük basınçta 1 gece, daha sonra ise 2-3 gün oda 

sıcaklığında sabit tartıma gelene kadar bekletilmiĢtir. Mermer hidrofil materyal olup, 

SCA değeri 40-50º’dir. Yüzeyin silika nanokompoziti ile kaplanması, bu değeri 

arttırmıĢtır. %1’den fazla silika oranında SCA > 150º değerler almıĢ ve yüzey yüksek 

hidrofob özelliği kazanmıĢtır. 

Morote-Martinez ve ark. (2008) ise doğal taĢın mekanik ve yapı özelliklerini 

iyileĢtirmek için stiren içeren doymamıĢ poliester-nanosilika kompozitini 

kullanmıĢlardır. Silika, poliestere %0,3-5 oranında katılmıĢtır. KaplanmıĢ mermerin 

mekanik özelliklerinde iyileĢme kaydedilmiĢtir. Bu iyileĢme silikanın %2’den daha 

yüksek oranlarında daha fazla gözlemlenmiĢtir. 

Lee ve ark (2008) ise atık cam ve mermer parçalarını ucuz hammadde olarak 

suya ve mekanik etkilere yüksek dayanıklı malzeme üretiminde kullanmıĢlardır. Bu 

amaçla %40 atık cam ve %60 atık mermerden oluĢan karıĢıma %8 oranında bağlayıcı 

olarak doymamıĢ polimer (%32-37 stiren içeren) ilave edilmiĢ ve kürleĢtirici 

katılarak 130-135ºC’da sertleĢtirilmiĢtir. Numune ASTM D 790 standardına uygun 

test edilmiĢ ve iyi sonuçlar gözlemlenmiĢtir. Numunenin su absorpsiyonu %0,02’den 

düĢük olmuĢtur. 

 

Fakat mermer atığı ile yapılan çalıĢmalarda kullanılan polimerler hazır olarak 

temin edilmiĢtir. Tez çalıĢmamızda ise ticari epoksi reçinenin yanı sıra, tarafımızdan 

sentezlenen epoksi reçine de denenmiĢ ve sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır. 
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4. MATERYAL VE METOD 

 

 

 

Bu bölümde; epoksi reçine ile mermer atıksuyu arıtım çamuru tozu (zeolit, 

sepiyolit ve pomza koagülantlarının kullanıldığı) kompozitlerinin hazırlanması ve 

karakterizasyonları sırasında kullanılan kimyasal maddeler, ayrıca bunların 

özellikleri, deney sistemi ve karakterizasyon testleri anlatılmıĢtır. 

 

4.1. Kullanılan Kimyasal Malzemeler 

 

4.1.1. Matris sistemi 

 

ÇalıĢmada matris sistemi olarak sentezlenen epoksi toluen oligomeri (ETO) 

ve ticari epoksi reçine (ER) kullanılmıĢtır. ETO sentezinde kullanılan kimyasallar 

Tablo 4.1’de verilmiĢtir. Deney süresince ayrıca potasyum hidroksit (KOH), 

hidroklorik asit (HCl), aseton ve fenolftalein indikatörü vb. kimyasal maddeler 

kullanılmıĢtır.  

 

Tablo 4.1. ETO Sentezinde Kullanılan Kimyasalların Özellikleri 

Kimyasal Epiklorhidrin Toluen 
Bor triflorür 

dietil eteri 

Sodyum 

hidroksit 

Ticari MenĢei 
Merck UN 

2023 

CHROMASOLV 

34866/ SIGMA-

ALORICH 

Merck UN 2604 
Carlo Erba 

Reagenti 

Fiziksel durumu Sıvı Sıvı Sıvı Katı-Granül 

Formülü C3H5ClO C6H5CH3 BF3.O(C2H5)2 NaOH 

Molekül ağırlığı, 

g/mol 
92,53 92,14 141,93 39,997 

Yoğunluğu 

(g/cm
3
, 20

0
C/4

0
C) 

1,178-1,182 0,864 1,120-1,130 - 
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4.1.2. D.E.R 321 epoksi reçinesi (ER) 

 

 D.E.R.-321 – aromatik seyreltici ile modifiye edilmiĢ bisfenol-A ve 

epiklorohidrinin reaksiyon ürünü olan epoksi reçinedir. D.E.R 321 epoksi reçinesi 

sıcak veya soğuk olarak poliamin, poliamid veya onların türevleri ile kürleĢtirilebilir. 

Anhidrit türü kürleĢtirici kullanıldığında ise yüksek sıcaklık gerekmektedir. Epoksi 

reçine kompozit yapımında, koruyucu kaplamalar eldesinde, yapıĢtırıcı olarak 

kullanılabilir. D.E.R.-321 epoksi reçinesinin özellikleri Tablo 4.2’de verilmiĢtir. 

 

         Tablo 4.2. D.E.R. 321 epoksi reçinesinin karakteristik özellikleri 

Özellikler Değer 

Epoksit ekivalent kütlesi (g/eq) 180-188 

Epoksit %’si 22,9-23,9 

Epoksi grup içeriği (mmol/kg) 5320-5560 

Yoğunluk (g/mL) 1,14 (25ºC için) 

Parlama noktası (ºC) 121 

 

4.1.3. Epiklorhidrin (ECH) 

 

Epiklorhidrin, propilenden sentezlenir ve sentetik gliserin prosesinin ara 

ürünüdür. Kimyasal yapısı ġekil 4.1’de gösterilmiĢtir. 

 

                                 ġekil 4.1. Epiklorohidrinin kimyasal yapısı 

 

4.1.4. SertleĢtirici 

 

         SertleĢtirici olarak polietilen poliamin (PEPA) ve Polypox Hardener 043 

kullanılmıĢtır. Polypox Hardener 043 sikloalifatik poliamin olup epoksi reçinelerde 

kullanılmaktadır. Polypox H 043 ile kürleĢtirilmiĢ epoksi kaplamalar yüksek 
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kimyasal ve mekanik özelliklere, UV ıĢınlarına ve suya karĢı dirence sahip 

olmaktadırlar. 

 

4.1.5. Mermer atıksuyu arıtım çamuru 

 

ÇalıĢmada kullanılan mermer atıksuyu arıtım çamuru S.Ü. Maden 

Mühendisliği Bölümünden temin edilmiĢtir.  

 Maden Mühendisliği Bölümünde kullanılan traverten süspansiyonu, Konya’ 

da faaliyet gösteren Kombassan A.ġ. Meram Mermer Fabrikasının (MER-MER) 

atıksu çökelme havuzu giriĢinden, fabrikanın tam kapasite çalıĢması esnasında 

alınmıĢ, orjinal süspansiyonun katı oranı % 5,97 olup, pH’ı 7,5 olarak tespit 

edilmiĢtir. Traverten süspansiyonunun kimyasal analizi Tablo 4.3.’de verilmiĢtir.  

Tablo 4.3. Traverten tozunun kimyasal analiz sonuçları (Kombassan Mermer Fab.) 

Ġçerik(%) 

Numune 

Traverten 

SiO2 Al2O Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 MnO K.K. Top. 

0,67 0,13 0,070 0,67 54,57 0,028 0,007 0,00 0,005 43,74 99,9 

 

Deneysel çalıĢmalarda kullanılan sepiyolit minerali EskiĢehir’deki DoğuĢ 

Madencilik Aġ.’den, zeolit minerali Ġzmir’deki Enli Madencilik A.ġ.’den, pomza 

minerali ise Isparta Gelincik yöresindeki ocaklardan temin edilmiĢtir. Çökeltmeye 

yardımcı malzeme olarak kullanılan sepiyolit, zeolit ve pomza minerallerinin genel 

özellikleri ve kimyasal analiz sonuçları, sırasıyla Tablo 4.4 ve Tablo 4.5’te 

gösterilmiĢtir.  
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Tablo 4.4. Deneysel çalıĢmalarda kullanılan zeolit, sepiyolit, pomzanın 

                              genel özellikleri 

 

Mineral Zeolit Sepiyolit Pomza 

 

Sertlik (mohs) 

 

3,5 – 4 

 

2 – 2,5 

 

5 – 5,5 

Yığın 

yoğunluk 

 

850 -1100 

 

457 

 

356 

Gerçek 

yoğunluk 

 

2,5 

 

2,1 

 

2,3 

 

Tablo 4.5. Deneysel çalıĢmalarda kullanılan zeolit, sepiyolit ve pomza  

                  örneklerinin kimyasal analizi  

 

 SiO2 Al2O3 

 

Fe2O3 

 

K2O 

 

MgO SO3 

 

Na2O 

 

CaO TiO2 

 

MnO K.K. 

Zeolit 70,9 12,4 1,21 4,46 0,83 - 0,28 2,54 0,089 <0,01    - 

Sepiyolit 60,42 1,83 - 0,14 20,65 0,07 - 1,82 - - 15,50 

Pomza 60,50 17,15 3,38 4,54 2,09 0,16 4,30 4,68 0,41 - <0,64 

 

Mermer tozlarının süspansiyon içinde çöktürülmesi deneylerinde önce 1000 

ml’lik beherler kullanılmıĢtır. Numuneler iyice çalkalandıktan sonra beherler 

içerisine 500 mL numune konularak istenilen konsantrasyonda (g / 500 mL numune 

olarak) koagülant ilavesi yapılmıĢ ve çalıĢılacak karıĢtırma süreleri ve hızlarına bağlı 

olarak jar test cihazında karıĢtırmaya tabi tutulmuĢtur.  KarıĢtırma süresi sonunda 

sistem durdurulmuĢ ve numune 500 ml’lik, yüksekliği 30 cm, iç çapı 4,5 cm, dıĢ çapı 

5,2 cm olan mezürlere alınarak çökelmeye bırakılmıĢ ve kurutulmuĢtur (Beyazyüz 

2010). 

 

4.2. Deneylerde Kullanılan Cihaz ve Aletler 

 

1. Sertlik Tayin Cihazı (Shore Durometer TH 210) (Selçuk Üniversitesi, 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Müh. Bölümü / KONYA) 

2. Çekme-Gerilme Tayin Cihazı (TST-Mares/TS-mxe) (Selçuk Üniversitesi, 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Müh. Bölümü / KONYA) 

3. Philips XL30 SFEG marka Taramalı Elektron Mikroskobu (Gebze Ġleri 

Teknoloji Enstitüsü) 
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4. Vakumlu etüv (Nüve EV 018), etüv (Nüve FN 500) (Selçuk Üniversitesi, 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü/ KONYA) 

5. Heidolph marka Evaporatör (Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık 

Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü/ KONYA) 

6. Manyetik KarıĢtırıcı-Isıtıcı (Yellow Line MSC Basic C-sokslet için) ve 

(Hot&Stir Model MS 300) (Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık 

Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü/ KONYA) 

7. Mekanik KarıĢtırıcı (Heidolph Type RZR1) (Selçuk Üniversitesi, 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü/ KONYA) 

8. KarıĢtırıcı (Nüve SL 350) (Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık 

Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü/ KONYA) 

9. Analitik terazi (Precisa XB 220 A) (Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-

Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü/ KONYA) 

Deneylerde kullanılan cam malzemeler: Üç boyunlu rodajlı balonlar ( 500ml,  

1000 ml), balon joje (500 ml; 1000 ml), mezürler ( 50, 100 ml’lik); büretler (25, 

50 ml),  pipetler (5, 10, 25 ml’lik), otomatik pipet  0,1- 2,0 ml, termometre (0-

250
0
C), beherler ( 50; 100, 250, 500 ml), rodajlı kapaklı erlenler, (250 ml; 500 

ml) geri soğutucular, bagetler, balıklar, puar, filtre kağıtları (Selçuk Üniversitesi 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Polimer ve 

Plastikler AraĢtırma Laboratuarı-KONYA). 

 

4.3. Epoksi Toluen Oligomerinin (ETO) Sentezi 

 

KarıĢtırıcı, geri soğutucu ve termometre ile donatılmıĢ sisteme 276 g toluen (3 

mol) ve 18 g (ECH’nin kütlece %2’si) katalizör BF3O(C2H5)2 konularak, üzerine 2 

saat süre ve 40ºC’da 92,5 g (1 mol) ECH ilave edilmekle karıĢtırılmaya devam 

edildi. Daha sonra reaksiyon karıĢımı 60ºC’a kadar ısıtılarak 6-7 saat sürede 

karıĢtırmakla 1,2 mol %40’lık NaOH çözeltisi eklendi. Reaksiyon tamamlandığında 

oligomer, NaOH ve Cl
-
 iyonlarından AgNO3 çözeltisi ile test edilerek sıcak su ile 

birkaç kez yıkanarak temizlendi, toluen ise vakumlu evaporatörde uzaklaĢtırıldı. 
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Sentezlenen ETO’nun formülü ise ġekil 4.2.’de verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.2. ETO’nun formülü 

 

4.4. Epoksit Grubu Tayini 

 

Epoksit grubunun tayini, polimerin yapısında bulunan epoksit halkasıyla 

HCI’nin birleĢtirilmesi esasına dayanır (ġekil 4.3). Eğer polimerin birleĢiminde 

epoksit grubunun yanında asit gurubu da varsa bu metot kullanılmaz. 

  

 

                                     ġekil 4.3. Epoksit halkasıyla HCl reaksiyonu  

 

2 adet 250 mL’lik erlene 0.2-0.5 g polimer alındı, üzerine 25 mL çözücü 

karıĢımı (60 mL aseton + 1,5 mL deriĢik HCI; aseton yerine dioksan da 

kullanılabilir) ilave edilip, 2 saat oda sıcaklığında karıĢtırıldı. Daha sonra HCI’ün 

fazlası fenolftalein ortamında 0,1N KOH/H2O çözeltisi ile pembe renk alana kadar 

titre edildi (çözücü karıĢımı kullanılacağı gün hazırlanmalı ve kullanılmadan önce 30 

dakika karıĢtırılmalıdır).  

           Numunenin dıĢında bir de kontrol (numunesiz) analiz yapıldı. Epoksit 

grubunun (E.S.) miktarı % olarak aĢağıdaki formül yardımı ile hesaplandı: 
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V1: Kontrolün titrasyonu için harcanan 0,1N KOH, mL 

V2: Numunenin titrasyonu için harcanan 0,1N KOH, mL 

f: 0,1N KOH çözeltisinin faktörü  

m: Numune ağırlığı, g  

0,0043: 1 mL 0,1N KOH’ e uygun olan epoksit grubunun miktarı 

 

Tablo 4.6. D.E.R 321 Epoksi Reçinesi (ER) epoksit grubu sayısı için veri çizelgesi 

Numune M V1 V2 
Epoksit Grubu 

Sayısı 

1 0,2618 100,7 87,0 22,90 

2 0,2396 100,7 87,7 23,33 

Ortalama - - - 23,12 

 

                   Tablo 4.7. Epoksi Toluen Oligomeri (ETO) epoksit grubu 

                                     sayısı için veri çizelgesi 

Numune 

No 
m, g 

V1, 

mL 

V2, 

mL 
Epoksit grubu sayısı 

1 0,2078 94 89,1 10,14 

2 0,2401 94 87,8 12,36 

Ortalama - - - 11,25 

 

 

4.5. Kompozit Hazırlama Yöntemi  

 

1. Kompozit yapımı için %50 ETO ve %50 ER’den oluĢan matris ve matrisin 

kütlece % 20’si kadar mermer atıksu arıtım çamuru tozu eklenerek karıĢım 

mekanik karıĢtırıcıyla 30 dakika karıĢtırıldı. Daha sonra hazırlanan bu 

karıĢıma karıĢım kütlesinin %30’u kadar sertleĢtirici ilave edildi.  
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2. Kalıp yüzeyine kalıp ayırıcı uygulandıktan sonra karıĢım kalıp içine döküldü. 

Etüvde 40, 60, 80, 100°C’de 1’er saat sertleĢtirildi ve daha sonra sıcaklık 

120°C’a çıkartılarak 3 saat boyunca post-kür iĢlemine tabi tutuldu. Kompozit 

hazırlamada ASTM standartlarına uygun kalıplar kullanıldı.  

3. Aynı iĢlemler % 100 ER matrisi de kullanılarak kompozitler elde edilmesinde 

uygulandı. 

 

Kompozitlerin hazırlanmasında kullanılan oranlar Tablo 4.8-4.10’da 

verilmiĢtir. 

 

          Tablo 4.8. Sepiyolit koagülantı ile elde edilen mermer atığı kompozitinde 

                            kullanılan oranlar 
 

Numune 

No 

Sepiyolit içeren mermer atığı, 

matrise göre kütlece % 

SertleĢtirici, 

kütlece % 

Atık çamurdaki 

sepiyolit  dozu, 

g/500 mL 

0 - 30 - 

1 20 30 0,5 

2 20 30 2 

3 20 30 4 

4 20 30 8 

 

          Tablo 4.9. Pomza koagülantı ile elde edilen mermer atığı kompozitinde 

                            kullanılan oranlar 

 
Numune 

No 

Pomza içeren mermer atığı, 

matrise göre kütlece % 

SertleĢtirici, 

kütlece % 

Atık çamurdaki 

pomza dozu, 

g/500 mL 

0 - 30 - 

1 20 30 1 

2 20 30 2 

3 20 30 0,5 

4 20 30 4 

 

 

 



48 

 

 

          Tablo 4.10. Zeolit koagülantı ile elde edilen mermer atığı kompozitinde 

                            kullanılan oranlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Kompozit Numunelerinin Kalıplanması  

 

ASTMD 638 standardına (Plastiklerin Çekme Özellikleri için Standart Test 

Metotları) uygun kalıplar kullanılarak numuneler hazırlandı. Numuneler kalıplarda 

önce 40ºC’ da bir saat hava kabarcıklarının çıkması için bekletildi. Daha sonra 

sıcaklık 60, 80, 100ºC’ a yükseltilerek sertleĢtirme iĢlemine birer saat daha devam 

edildi. Son olarak numuneler 120ºC ’da 3 saat daha bekletilerek kalıplardan alındı. 

Elde edilen kompozitlerin boyutları ġekil 4.4’ de gösterilmiĢtir. 

 

                             ġekil 4.4. KalıplanmıĢ kompozitlerin boyutları 

 

 

 

 

 

Numune 

No 

Zeolit içeren mermer atığı, 

matrise göre kütlece % 

SertleĢtirici, 

kütlece % 

Atık çamurdaki 

zeolit dozu, 

g/500 mL 

0 - 30 - 

1 20 30 0,5 

2 20 30 2 

3 20 30 6 

4 20 30 8 
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4.7. Kompozit Malzemelerin Karakterizasyonu 

 

4.7.1. Mekanik karakterizasyon 

 

Malzemeye uygulanan mekanik testler oda sıcaklığında gerçekleĢtirilmiĢtir ve 

her deney seti için bütün numuneler test edilmiĢtir. Mekanik testler örneğin sabit 

oranda gerilme, çarpma, sıkıĢma veya kopmaya maruz kaldığında kuvvetin tepkisini 

ölçmek için kullanılır. Mekanik testler polimerlerin mekanik özelliklerinin 

karakterizasyonunun tespitinde çok önemlidir (Austin 2004). 

 

4.7.1.1. Çekme testi 

 

Çekme testi polimerlerde mekanik özelliklerinin belirlenmesinde en sık 

kullanılan test yöntemi olup, standartlara göre hazırlanmıĢ numunenin tek eksende, 

belirli bir hızla ve sabit sıcaklıkta koparılıncaya kadar çekilmesidir. Bu metotta 

kullanılan numune biçimi ġekil 4.5’te görüldüğü gibi dikdörtgen veya kaĢık 

numunesi Ģeklindedir (IĢık 2005) 

Deney sırasında, standart numuneye devamlı olarak artan bir çekme kuvveti 

uygulanır, aynı esnada da numunenin uzaması kaydedilir. Birim alana herhangi bir 

anda düsen yük miktarı ve gerilim olarak tanımlanır. Endüstriyel polimerlerin hemen 

hemen tümünün karakter çizelgesinde yer alan gerilim direnci ve uzama sonuçları, 

kopmada eriĢilen gerilim direnci ve uzamadır.  

Çekme Dayanımı: Çekme dayanımı numunenin kopmadan önceki 

dayanabildiği maksimum gerilimdir. Gerilim numunenin ilk kesitindeki birim alanına 

herhangi bir anda düsen yük miktarı olarak da tanımlanır. Çekme dayanımı değerleri 

gerileme karsı uzama grafiklerinden bulunur. 

F / A = Stres 

Burada, F - kuvvet; A - alan  

σ = ε * E 

Burada,  σ - çekme gerilim direnci; ε – uzama; E - modül 
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                         ġekil 4.5. Çekme (tensile) numunesi ve gerilme  

                                           test yöntemi (IĢık 2005). 

Çekme Modülü (Young modülü): Çekme modülü, bir malzemenin orantısal 

limitinin altında kalan gerilim/dayanım oranıdır. Malzemenin deformasyona ne kadar 

iyi dayandığını gösterir. Çekme modülü, belli bir oranda çekme geriliminin uzama 

değerine bölünmesi ile elde edilen değerdir. 

 Kompozit numunelerinin çekme testi ASTM standardına uygun D 638-01 

Plastiklerin Çekme Özelliklerinin test metoduna göre 5 mm/dk hızla yapıldı. 

Numunelerin çekme test çıktıları EK 1-5’ te verilmiĢtir. 

 

4.7.1.2 Sertlik testi 

 

 Sertliği ölçülecek numuneler Shore Durometer TH 210 sertlik tayini cihazına 

yerleĢtirildi ve en az 3 kez numunelere kuvvet uygulandı ve bu 3 değerin ortalaması 

hesaplanarak maddenin sertliği Shore-D değeri olarak alındı. 

 

4.7.2. Yüzey karakterizasyonu 

 

Kimyanın, malzeme biliminin, jeoloji ve biyolojinin birçok çalıĢma alanında 

katı yüzeylerin fiziksel niteliği hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak için yüzey 
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karakterizasyonunda önemli bir teknik olarak kullanılan optik mikroskopidir. Optik 

mikroskopinin ayırıcılığı ıĢık dalga boyuna kırınımın etkisiyle sınırlıdır.  

Taramalı elektron mikroskopi (SEM), taramalı tünelIeme mikroskopi (STM) 

ve atomik kuvvet mikroskopi (AFM) yüzey karekterizasyonunda kullanılan en 

önemli üç tekniktir (Callister 1997). 

 

Taramalı elektron mikroskobu (SEM) 

 

Bazı yapı elementleri çok ince veya çok küçük oldukları için bunları optik 

mikroskobu kullanarak incelemek çok zordur. Böyle durumlarda çok yüksek 

büyütme kabiliyetine sahip olan elektron mikroskobu kullanılır. SEM analizinde, 

numune yüzeyi elektron ıĢınına tabi tutularak taranır ve toplanan elektron ıĢını 

yansıtılır, daha sonra aynı tarama oranında katot ıĢın tüpünün üstünde görüntülenir. 

Ekrandaki görüntü numunenin yüzey özelliklerin gösterir.  

Taramalı elektron mikroskop, katı yüzeyler hakkında morfolojik ve yüzeysel 

bilgi sağlar. Taramalı elektron mikroskop özellikle kompozit malzemelerde kırılma 

yüzeylerinin incelenmesinde kullanılarak; takviye sistemi ile matris sistemi ara 

yüzeyi ve aralarındaki etkileĢim, matrisin takviye sistemini ıslatabilirliği ve matris 

içindeki tanecik dağılımı hakkında bilgi verir (Callister 1997). 

Deney setlerinin çekme testleri sonucunda elde edilen kırılma yüzeyleri 

iletken yüzey elde etmek ve daha iyi görüntü alabilmek için altınla kaplanarak çeĢitli 

büyütme oranlarında (x 125 - 500) SEM görüntüsü çekilmiĢtir. 

 

4.7.3. Termal karakterizasyon 

 

Kontrollü Ģartlarda maddelerin sıcaklığının değiĢtirilmesi ile ağırlığındaki 

değiĢimin ölçümüne termogravimetri denir. Bir TG deneyinde ölçülen değiĢkenler; 

ağırlık, zaman ve sıcaklıktır. Polimerlerin termal kararlılığının ölçülmesinde 

genellikle termogravimetrik analiz tekniği kullanılır. Termogravimetri, bir polimer 

örneğinin ağırlık kaybını, zamanın ve sıcaklığın bir fonksiyonu olarak izleme 

tekniğidir. Eğer sabit bir ısıtma hızında sıcaklıkla ağırlık kaybı incelenecekse buna 

dinamik termogravimetri; sabit bir sıcaklıkta zamanın bir fonksiyonu olarak ağırlık 
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kaydediliyorsa buna izotermal termogravimetri denir. Termogravimetrik analiz 

sonunda bir polimerin bozunmaya baĢladığı sıcaklık ve %50 ağırlık kaybının 

meydana geldiği sıcaklık (yarı ömür sıcaklığı) kolaylıkla belirlenebilir. Ayrıca 

değerlendirme tekniklerinden yararlanarak polimerin termal bozunma tepkimesinin 

derecesi ve aktifleĢme enerjisi gibi büyüklükler de hesaplanabilir. 

TGA analizi için numuneler toz haline getirildi. Farklı oranlardaki 

numunelerin her birinden 100 mg alınarak sıcaklık artıĢıyla bozunmaya karĢı 

dayanıklılığı Seteram Thermagravimetric Analyzer cihazında sıcaklığı 10°C/dk hızla 

artırmak suretiyle tayin edildi. 
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5. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIġMA 

 

 

 

5.1. Fiziko-Mekanik Özellikler 

 

 

5.1.1. Kompozitlerin çekme test sonuçları 

 

Çekme testinde numuneler cihazın analiz haznesine yerleĢtirilerek yukarı 

doğru çekme yapılır, numunelerin koptuğu andaki uygulanan kuvvet ve uzama 

miktarı kaydedilir. Kompozitlerin çekme testi de bu Ģekilde yapılarak elde edilen 

sonuçlar Tablo 5.1-5.6’da gösterilmiĢtir. En iyi sonuçlar elde edilen kompozitlerin 

çekme testi grafikleri ise EK 1-9’da verilmiĢtir. 

 

Tablo 5.1. (%50 ER + % 50 ETO) / mermer atığı (sepiyolit ile) kompozitlerinin 

                   çekme testi sonuçları 

Numune 

No 

Kopmada 

Uzama, mm 

Kopmada 

uzama, % 

Mak. 

muk., 

Kg/mm
2
 

Mak.muk., 

N/mm
2
 

e-mod Sepiyolit 

dozu, 

g/500 mL 

0 37,110 25,073 0,20 1,93 0,667 - 

1 44,630 30,489 0,27 2,68 1,667 0,5 

2 38,000 25,983 0,33 3,20 1,724 2 

3 32,800 22,427 0,29 2,81 1,724 4 

4 28,970 19,802 0,27 2,68 1,724 8 

 

Tablo 5.2. ER / mermer atığı (sepiyolit ile) kompozitlerinin çekme testi sonuçları 

Numune 

No 

Kopmada 

Uzama, mm 

Kopmada 

uzama, % 

Mak. muk., 

Kg/mm
2
 

Mak.muk., 

N/mm
2
 

e-mod Sepiyolit 

dozu, 

g/500 mL 

0 0,410 0,372 0,22 2,18 10 - 

1 0,850 0,582 0,55 5,43 18,571 0,5 

2 1,400 0,959 0,90 8,83 18,929 2 

3 0,920 0,630 0,59 5,75 17,857 4 

4 0,860 0,589 0,56 5,52 17,667 8 
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Tablo 5.1 ve 5.2’de verilen analiz sonuçlarına göre, tüm kompozitlerde 

mermer atığındaki sepiyolit dozu numunelerin çekme özelliğini etkilemektedir. 

Kompozitlerde çekmeye karĢı maksimum mukavemet saf epoksi reçinelere göre çok 

daha yüksek olmakta, (ER + ETO) matrisli kompozitlerde 2,68-3,20 N/mm
2
, ER 

matrisli kompozitlerde 5,43-8,83 N/mm
2
 aralığında değer almaktadır. 

Matris olarak (ER + ETO)’nın kullanıldığı kompozitlerde, atıktaki sepiyolit 

dozu arttıkça kopma anındaki % uzama azalmakta, fakat numunelerin çekmeye karĢı 

maksimum mukavemeti artmaktadır. Sepiyolitin 0,5 ve 2 g/500 mL dozlarında 

numunelerin uzama %’si reçineye göre daha yüksek değer göstermiĢ, sırasıyla 

%30,489 ve %25,983 olmuĢtur. 

ER ile yapılan kompozitlerde daha iyi sonuçlar elde edilerek tüm 

numunelerin uzama %’si saf ER’ye göre çok daha yüksek olmaktadır. En iyi sonuç 

hem % uzama, hem de maksimum mukavemet olarak sepiyolitin 2 g/500 mL 

dozunda görülmüĢtür. 

Buradan da her iki matrisin kullanıldığı kompozitlerde, atıktaki sepiyolitin 

düĢük dozunun daha etkili olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

 

Tablo 5.3. (%50 ER + % 50 ETO) / mermer atığı (pomza ile) kompozitlerinin 

                  çekme testi sonuçları 

Numune 

No 

Kopmada 

uzama, 

mm 

Kopmada 

uzama, 

% 

Mak. muk., 

Kg/mm
2
 

Mak.muk., 

N/mm
2
 

e-mod Pomza 

dozu, 

g/500 mL 

0 37,110 25,073 0,20 1,93 0,667 - 

1 36,280 24,736 0,24 2,35 1,333 0,5 

2 33,000 22,555 0,24 2,35 1,071 1 

3 26,810 18,133 0,16 1,57 0,345 2 

4 21,010 14,339 0,16 1,60 1,333 4 
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Tablo 5.4. ER / mermer atığı (pomza ile) kompozitlerinin çekme testi sonuçları 

Numune 

No 

Kopmada 

uzama, 

mm 

Kopmada 

uzama, 

% 

Mak. muk., 

Kg/mm
2
 

Mak.muk., 

N/mm
2
 

e-mod Pomza 

dozu, g/500 

mL 

0 0,410 0,372 0,22 2,18 10 - 

1 1,340 0,917 0,17 1,63 5,517 0,5 

2 1,000 0,684 0,30 2,94 8,276 2 

3 0,930 0,637 0,31 3,01 11,379 4 

 

 Mermer atığında pomzanın bulunması da benzer sonuçlara neden olmuĢtur. 

Fakat sepiyolitten farklı olarak, (ER + ETO) matrisinin kullanıldığı tüm 

kompozitlerin çekmede kopma anındaki % uzamasının, epoksi reçineye göre daha 

düĢük olduğu görülmektedir. Atıkta pomza dozunun atması, çekmeye karĢı 

maksimum mukavemeti de etkilemiĢtir. Pomzanın 0,5 ve 1 g/500 mL dozdaki 

mermer atığı ile yapılan kompozitlerde maksimum mukavemet saf epoksi reçineye 

göre daha yüksek olup 2,35 N/mm
2
, daha yüksek dozlarda ise sırasıyla 1,57 ve 1,60 

N/mm
2
 değerlerini almakta ve saf epoksi reçineye göre daha düĢük olmaktadır. 

 ER matrisli kompozitlerde ise daha iyi sonuçlar elde edilerek tüm 

numunelerin uzama %’si saf ER’ye göre çok daha yüksek olmaktadır. En iyi sonuç 

% uzama olarak pomzanın 0,5 g/500 mL, maksimum mukavemet olarak  4 g/500 mL 

dozunda görülmüĢtür. 2 g/500 mL pomza dozunda da maksimum mukavemet çok az 

farklı olup 2,94 N/mm
2
’dir. 

Buradan da her iki matrisin kullanıldığı kompozitlerde, atıktaki pomzanın 

düĢük dozunun daha etkili olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

 

Tablo 5.5. (%50 ER + % 50 ETO) / mermer atığı (zeolit ile) kompozitlerinin çekme 

                   testi sonuçları 

Numune 

No 

Kopmada 

uzama, 

mm 

Kopmada 

uzama, 

% 

Mak. Muk., 

Kg/mm
2
 

Mak.muk., 

N/mm
2
 

e-

mod 

Zeolit 

dozu, 

g/500 mL 

0 37,110 25,073 0,20 1,93 0,667 - 

1 23,240 15,717 0,15 1,44 0,333 0,5 

2 23,280 15,730 0,14 1,37 0,333 2 

3 29,880 20,251 0,20 1,94 0,667 6 

4 27,580 18,638 0,16 1,56 0,690 8 
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Tablo 5.6. ER  / mermer atığı (zeolit ile) kompozitlerinin çekme testi sonuçları 

Numune 

No 

Kopmada 

uzama, 

mm 

Kopmada 

uzama, 

% 

Mak. muk., 

Kg/mm
2
 

Mak.muk., 

N/mm
2
 

e-mod Zeolit 

dozu, 

g/500 mL 

0 0,410 0,372 0,22 2,18 10 - 

1 1,160 0,794 0,66 6,47 18,276 0,5 

2 0,830 0,568 0,71 6,99 24,333 2 

3 0,960 0,657 0,71 6,99 22,069 6 

4 1,070 0,732 0,76 7,49 21,786 8 

 

 Zeolitin koagülant olarak kullanıldığı mermer atığı kompozitlerinde % 

uzamada pomza koagülantı ile benzer sonuçlar, maksimum mukavemette ise hem 

sepiyolit, hem de pomza koagülantlarından farklı sonuçlar görülmüĢtür. 

 (ER + ETO) matrisinin kullanıldığı tüm kompozitlerin çekmede kopma 

anındaki % uzamasının, (ER+ ETO) epoksi reçineye göre daha düĢük olduğu 

görülmektedir. Atıkta zeolit dozunun atması, çekmeye karĢı maksimum mukavemeti 

de etkilemiĢtir. Zeolitin 6 g/500 mL dozdaki mermer atığı ile yapılan kompozitde 

maksimum mukavemet saf epoksi reçineyle aynı olup 1,93 N/mm
2
, diğer dozlarda 

ise daha düĢük olmaktadır. 

 ER ile yapılan kompozitlerde daha iyi sonuçlar elde edilerek tüm 

numunelerin uzama %’si ve maksimum mukavemetleri saf ER’ye göre çok daha 

yüksek olmaktadır. En iyi sonuç % 0,794 uzama olarak zeolitin en düĢük yani 0,5 

g/500 mL, maksimum mukavemet 7,49 N/mm
2
 olarak zeolitin en yüksek yani 8 

g/500 mL dozunda görülmüĢtür.  

Buradan da her iki matrisin kullanıldığı kompozitlerde, atıktaki zeolitin 

yüksek dozlarının daha etkili olduğu sonucuna varılmıĢtır.  

Sepiyolit ve pomza koagülantlarının kullanıldığı mermer atığı, zeolit 

koagülantının kullanıldığı mermer atığına göre kompozitlerde daha iyi sonuçlar 

vermiĢtir. Fakat hem %uzama, hem de maksimum mukavemette en iyi sonuçlar 

sepiyolit koagülantının kullanıldığı mermer atığı ile elde edilmiĢtir. 
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5.1.2. Kompozitlerin Sertlik Test Sonuçları 

 

Kompozit numunelerinin sertlik tayini yapılarak elde edilen sonuçlar Tablo 

5.7-5.12’de verilmiĢtir. 

 

               Tablo 5.7. (%50 ER + % 50 ETO) / mermer atığı (sepiyolit ile) 

                                  kompozitlerinin sertlik testi sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

                 Tablo 5.8. ER  / mermer atığı (sepiyolit ile) kompozitlerinin sertlik  

                                   testi sonuçları 

Numune No Sertlik, Shore D Sepiyolit dozu, g/500 mL 

 

0 58 - 

1 60 0,5 

2 63,5 2 

3 57 4 

4 58 8 

 

                Tablo 5.9. (%50 ER + % 50 ETO) / mermer atığı (pomza ile) 

                                   kompozitlerinin sertlik testi sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numune No Sertlik, Shore D Sepiyolit dozu, g/500 mL 

 

0 34 - 

1 39 0,5 

2 39 2 

3 40 4 

4 41,5 8 

Numune No Sertlik, Shore D Pomza dozu, g/500 mL 

0 34 - 

3 35,2 0,5 

1 36,9 1 

2 38,5 2 

4 39 4 
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                 Tablo 5.10. ER / mermer atığı (pomza ile) kompozitlerinin  

                                     sertlik testi sonuçları 

Numune No Sertlik, Shore D Pomza dozu, g/500 mL 

0 58 - 

3 56 0,5 

1 60 1 

2 61 2 

4 57,5 4 

 

                  Tablo 5.11. (%50 ER + % 50 ETO) / mermer atığı (zeolit ile) 

                                      kompozitlerinin sertlik testi sonuçları 

 

 

                  

 

 

 

 

 

                 Tablo 5.12. ER / mermer atığı (zeolit ile) kompozitlerinin  

                                        sertlik testi sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Numune No Sertlik, Shore D Zeolit dozu, g/500 mL 

0 34 - 

1 35 0,5 

2 38 2 

3 41 6 

4 35 8 

Numune No Sertlik, Shore D Zeolit dozu, g/500 

mL 

0 58 - 

1 69 0,5 

2 61 2 

3 67,5 6 

4 67 8 
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Tablo 5.7-5.12’deki verilen değerler incelendiğinde, tüm kompozitlerde 

mermer atığının bulunması, saf reçinelerin sertlik değerini arttırmıĢtır.  

(ETO + ER) matrisli kompozitlerde sertlik değerleri sepiyolit, pomza ve 

zeolitin daha yüksek dozlarında yüksek olmuĢtur. Saf (ETO + ER) reçinesinin 34 

Shore D sertlik değerine karĢın, en yüksek sertlik değeri ise 41,5 Shore D olarak 

sepiyolitin 8 g/500 mL dozdaki kompozitinde görülmüĢtür. 

ER matrisli kompozitlerde ise sertlik değerleri sepiyolit, pomza ve zeolitin 

daha düĢük dozlarında yüksek olmuĢtur. Saf ER reçinesinin 58 Shore D sertlik 

değerine karĢın, en yüksek sertlik değeri ise 69 Shore D olarak zeolitin 0,5 g/500 mL 

dozdaki kompozitinde görülmüĢtür. 

 

5.2. SEM Analizi 

 

Saf (ETO + ER) reçinesinin SEM görüntüsü ġekil 5.1’de, kompozitlerin SEM 

görüntüleri ise ġekil 5.2-5.4’de verilmiĢtir. 

 

                             ġekil 5.1. Saf epoksi reçinenin SEM görüntüsü      
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                                                                     a 

 

b 

         ġekil 5.2. (%50 ER + % 50 ETO) / mermer atığı (sepiyolit dozu 2 g/500 mL) 

                           kompozitinin SEM görüntüleri:  a) yüzey; b) kesit   
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a 

 

b 

          ġekil 5.3. (%50 ER + % 50 ETO) / mermer atığı (pomza dozu 4 g/500 mL) 

                           kompozitinin SEM görüntüleri:  a) yüzey; b) kesit   
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a 

 

 

b 

          ġekil 5.4. (%50 ER + % 50 ETO) / mermer atığı (zeolit dozu 4 g/500 mL) 

                           kompozitinin SEM görüntüleri:  a) yüzey; b) kesit   
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 ġekil 5.2den, sepiyolitin koagülant olarak kullanıldığı mermer atığı ile 

yapılan kompozitin yüzey SEM görüntüsünden, kompozitte mermer atığının 

diğerlerine göre daha homojen bir Ģekilde dağıldığı görülmektedir. ġekil 5.3’’deki 

yüzey görüntüsünden ise pomzanın koagülant olarak kullanıldığı mermer atığının 

kompozitte homojen bir Ģekilde dağıldığı, bazı yerlerde kümeleĢmeler olduğu 

görülmektedir. Her iki kompozitin kesit görüntüsü incelendiğinde, sepiyolit içeren 

mermer atığının (ER + ETO) matrisi ile kenetlenmiĢ, pomza içeren mermer atığının 

ise tabakalı bir yapı oluĢturduğu görülmektedir. Çekme testinde de sepiyolit içeren 

mermer atığı kompozitlerinin en iyi sonuçlar vermesi, SEM görüntülerindeki bu yapı 

ile açıklanabilir. 

ġekil 5.4’e göre ise, zeolitin koagülant olarak kullanıldığı mermer atığı ile 

yapılan kompozitte ise heterojen bir dağılım vardır, fakat yüzeyi daha pürüzsüzdür. 

Zeolitli kompozitin kesit görüntüsünden, kilin yapısına bağlı olarak boĢluklar 

görülmekte ve bu da kompozitlerin % uzamasını etkilemektedir. Çekme testi 

sonuçlarına göre de, zeolitin hiçbir dozunda (ER + ETO) matrisli kompozitin % 

uzaması saf reçineden yüksek olmamıĢtır. 

 

5.3. Termal Analiz 

 

 Sepiyolit, pomza ve zeolit koagülantlarının kullanıldığı mermer atığı ile 

yapılan kompozitlerin TGA analiz sonuçları sırasıyla ġekil 5.5-5.10’da, saf ER’nin 

TGA eğrisi ise ġekil 5.11’de gösterilmiĢtir. 
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Sample temperature/°C50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

TG/%

-70

-65

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0
dTG/% /min

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0Delta : -50.9518  %

Delta : -23.4638  %

Figure:

30/06/2010 Mass (mg): 10.6

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:G.A sepiyoli(6)

Procedure: calibrasyon (Zone 1)SETSYS Evolution - 1750

 

  ġekil 5.5. (%50 ER + % 50 ETO) / mermer atığı (sepiyolit dozu 2 g/500 mL) 

                         kompozitinin TGA eğrisi 

 

 

Sample temperature/°C50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

TG/%

-70

-65

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0
dTG/% /min

-8

-6

-4

-2

0

Delta : -6.0801  %

Delta : -5.8122  %

Delta : -62.2957  %

Figure:

22/06/2010 Mass (mg): 11.3

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:G.A Sepiyolit(3) 

Procedure: calibrasyon (Zone 1)SETSYS Evolution - 1750

 

            ġekil 5.6.  ER / mermer atığı (sepiyolit dozu 2 g/500 mL) kompozitinin  

                              TGA eğrisi 
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Sample temperature/°C50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

TG/%

-65

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5
dTG/% /min

-8

-6

-4

-2

0

2

Delta : -1.4742  %

Delta : -4.5508  %

Delta : -64.4125  %

Figure:

21/06/2010 Mass (mg): 5.9

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:G.A Pamza(2)

Procedure: calibrasyon (Zone 1)SETSYS Evolution - 1750

 

            ġekil 5.7. (%50 ER + % 50 ETO) / mermer atığı (pomza dozu 4 g/500 mL) 

                             kompozitinin TGA eğrisi 

 

 

Sample temperature/°C50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

TG/%

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

dTG/% /min

-6.5

-6.0

-5.5

-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

Delta : -42.1044  %

Figure:

29/06/2010 Mass (mg): 8.9

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:G.A Pamza (5)-

Procedure: calibrasyon (Zone 1)SETSYS Evolution - 1750

 

           ġekil 5.8. ER  / mermer atığı (pomza dozu 4 g/500 mL) kompozitinin  

                            TGA eğrisi 
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Sample temperature/°C50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
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Figure:

28/06/2010 Mass (mg): 8.1

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:G.A zeolit(4)

Procedure: calibrasyon (Zone 1)SETSYS Evolution - 1750

 

            ġekil 5.9. (%50 ER + % 50 ETO) / mermer atığı (zeolit dozu 8 g/500 mL) 

                             kompozitinin TGA eğrisi 

 

Sample temperature/°C50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

TG/%
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Figure:

21/06/2010 Mass (mg): 12.2

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:G.A. Zeolit (1)

Procedure: calibrasyon (Zone 1)SETSYS Evolution - 1750

 

            ġekil 5.10. ER  / mermer atığı (zeolit dozu 8 g/500 mL) kompozitinin 

                              TGA eğrisi 
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Sample temperature/°C50 100 150 200 250 300 350 400
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Area /%.s : 11.7266

Figure:

05/11/2010 Mass (mg): 17.6

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:HP-ER No:0

Procedure: calibrasyon (Zone 1)SETSYS Evolution - 1750

 

ġekil 5.11. Saf ER’nin TGA eğrisi 

 

                   Tablo 5.13. Kompozitlerin kütle kaybı sonuçları 

Kompozit 

Kütle kaybı, % 

200°C 300°C 350°C 

 

400°C 

 

450°C 

Saf ER 4 8 25 67 83 

ER/mermer atığı 

(sepiyolit ile) 
5 10 17,5 55 68 

ER/mermer atığı 

(pomza ile) 
0 9 28 34 36,5 

ER/mermer atığı 

(zeolit ile) 
2,5 8,5 17 52 69 

ER+ETO/mermer atığı 

(sepiyolit ile) 
0 12 48 65 68 

ER+ETO/mermer atığı 

(pomza ile) 
0 2,5 12,5 52,5 62,5 

ER+ETO/mermer atığı 

(zeolit ile) 
0 22,5 46 52 56,5 
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        Grafik 5.1. ER / mermer atığı kompozitlerinin sıcaklıkla kütle kaybı 
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                   Grafik 5.2. (%50 ETO + %50 ER) / mermer atığı kompozitlerinin 

                            sıcaklıkla  kütle kaybı 

 

Tablo 5.13 ve Grafik 5.1-5.2’den görüldüğü gibi, kompozit numuneleri iyi 

termal sonuçlar vermiĢtir. Saf ER’nin TGA eğrisinde iki parçalanma aĢaması 

görülmektedir. Ġlk kütle kaybı aĢaması 150-280°C aralığında olup, poliaminle çapraz 
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bağlı epoksi reçinenin son propil zincirindeki hidroksilin parçalanması ve olefin 

oluĢumu ile ilgilidir. Ġkinci kütle kaybı aĢaması ise 352°C’da baĢlamakta ve bisfenol-

A grubunun parçalanmasını göstermektedir. Erickson (2007) yaptığı çalıĢmada, 

340°C’ın üzerinde DGEBA epoksi reçinesinin parçalanma ürünleri olarak fenol, 4-

izopropilfenol, bisfenol-A’nın oluĢtuğunu FTIR ve GC analizi ile test etmiĢtir. 

Neiman ve ark (1962) ise farklı kürleĢtiricilerle (polietilen poliamin ve maleik 

anhidirt) çapraz bağlı DGEBA reçinesinin 405°C’da termal bozunmasını inceleyerek 

epoksi reçinenin %2-5’nin gaz ürünlere dönüĢtüğünü ve bu ürünler arasında karbon 

monooksid, karbondioksid, metan ve propilenin daha fazla miktarda bulunduğunu 

belirlemiĢlerdir. 

Kompozit numunelerinin TGA analizi, mermer atığının ER’ye eklenmesinin 

ER’nin termal dayanıklılığını arttırdığını göstermiĢtir. (ER + ETO) matrisli 

kompozitlerle karĢılaĢtırıldığında, ER matrisinin kullanıldığı kompozitlerle daha iyi 

sonuçlar gözlemlenmiĢtir. Sepiyolit ve zeolit koagülantının kullanıldığı mermer atığı 

kompozitleri benzer sonuçlar vermiĢtir. En iyi sonuç ise pomza koagülantının 

kullanıldığı mermer atığı kompozitinde görülmüĢtür. 

(%50 ER + %50 ETO) matrisli kompozitlerde de aynı sonuç elde edilmiĢ, 

pomza koagülantının kullanıldığı mermer atığı, kompozitin termal bozunmaya karĢı 

dayanıklılığını saf ER’ye göre daha fazla arttırmıĢtır. Bu kompozit ER /mermer atığı 

(pomza ile) kompoziti ile karĢılaĢtırıldığında ise, hatta 350ºC’a kadar (ER + ETO) 

matrisi ile daha iyi termal analiz sonucu elde edilmiĢtir.  

Kompozitlerin yapısındaki mermer atığına göre char yüzdesi de 

değiĢmektedir. Poliaminle çapraz bağlı saf epoksi reçinenin 600°C’daki char yüzdesi 

%15’dir. ER matrisli kompozitlerde ise aynı sıcaklıktaki char yüzdesi sepiyolit, 

pomza ve zeolit koagülantlarının kullanıldığı mermer atığı kompozitlerinde sırasyla 

%27, 59 ve 27’dir. Char yüzdesinin artması, yanabilen gazların oluĢumunu 

azaltmakta, piroliz reaksiyonunun ekzotermikliğini azaltmakta ve yanan materyalin 

termal iletkenliğini inhibe etmektedir (Learmonth ve Searle 1969). 
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6. SONUÇLAR 

 

 

 

Matris olarak (ER + ETO)’nın kullanıldığı kompozitlerde, atıktaki sepiyolit 

dozu arttıkça kopma anındaki % uzama azalmıĢ, fakat numunelerin çekmeye karĢı 

maksimum mukavemeti artmıĢtır. ER ile yapılan kompozitlerde daha iyi sonuçlar 

elde edilerek tüm numunelerin uzama %’si saf ER’ye göre çok daha yüksek 

olmuĢtur.. En iyi sonuç hem % uzama, hem de maksimum mukavemet olarak 

sepiyolitin 2 g/500 mL dozunda görülmüĢtür. Buradan da her iki matrisin kullanıldığı 

kompozitlerde, atıktaki sepiyolitin düĢük dozunun daha etkili olduğu sonucuna 

varılmıĢtır. 

Mermer atığında pomzanın bulunması da benzer sonuçlara neden olmuĢtur. 

Fakat sepiyolitten farklı olarak, (ER + ETO) matrisinin kullanıldığı tüm 

kompozitlerin çekmede kopma anındaki % uzamasının, epoksi reçineye göre daha 

düĢük olduğu görülmektedir. Atıkta pomza dozunun atması, çekmeye karĢı 

maksimum mukavemeti de etkilemiĢtir. Pomzanın 0,5 ve 1 g/500 mL dozdaki 

mermer atığı ile yapılan kompozitlerde maksimum mukavemet saf epoksi reçineye 

göre daha yüksek, daha yüksek dozlarda saf epoksi reçineye göre daha düĢük 

olmuĢtur. ER matrisli kompozitlerde ise daha iyi sonuçlar elde edilerek tüm 

numunelerin uzama %’si saf ER’ye göre çok daha yüksek olmuĢtur. En iyi sonuç % 

uzama olarak pomzanın 0,5 g/500 mL, maksimum mukavemet olarak 4 g/500 mL 

dozunda görülmüĢtür. Buradan da her iki matrisin kullanıldığı kompozitlerde, 

atıktaki pomzanın düĢük dozunun daha etkili olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Zeolitin koagülant olarak kullanıldığı mermer atığı kompozitlerinde % 

uzamada pomza koagülantı ile benzer sonuçlar, maksimum mukavemette ise hem 

sepiyolit, hem de pomza koagülantlarından farklı sonuçlar görülmüĢtür. (ER + ETO) 

matrisinin kullanıldığı tüm kompozitlerin çekmede kopma anındaki % uzamasının, 

epoksi reçineye göre daha düĢük olmuĢtur. Atıkta zeolit dozunun atması, çekmeye 

karĢı maksimum mukavemeti de etkilemiĢtir. Zeolitin 6 g/500 mL dozdaki mermer 

atığı ile yapılan kompozitde maksimum mukavemet saf epoksi reçineyle aynı olup 

1,93 N/mm
2
, diğer dozlarda ise daha düĢük olmaktadır. ER ile yapılan kompozitlerde 
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daha iyi sonuçlar elde edilerek tüm numunelerin uzama %’si ve maksimum 

mukavemetleri saf ER’ye göre çok daha yüksek olmaktadır. En iyi sonuç % uzama 

olarak zeolitin en düĢük, maksimum mukavemet ise zeolitin en yüksek yani dozunda 

görülmüĢtür. Buradan da her iki matrisin kullanıldığı kompozitlerde, atıktaki zeolitin 

yüksek dozlarının daha etkili olduğu sonucuna varılmıĢtır.  

Elde edilen değerlere göre sepiyolit ve pomza koagülantlarının kullanıldığı 

mermer atığı, zeolit koagülantının kullanıldığı mermer atığına göre kompozitlerde 

daha iyi sonuçlar vermiĢtir. Fakat hem %uzama, hem de maksimum mukavemette en 

iyi sonuçlar sepiyolit koagülantının kullanıldığı mermer atığı ile elde edilmiĢtir. 

Kompozitlerin sertlik ölçümleri de yapılmıĢ, (ETO + ER) matrisli 

kompozitlerde sertlik değerleri sepiyolit, pomza ve zeolitin daha yüksek dozlarında 

yüksek olmuĢtur. ER matrisli kompozitlerde ise sertlik değerleri sepiyolit, pomza ve 

zeolitin daha düĢük dozlarında yüksek olmuĢtur.  

(ER + ETO) matrisli kompozitlerin SEM görüntüleri alınmıĢtır. Kesit 

görüntüsü incelendiğinde, sepiyolit içeren mermer atığının (ER + ETO) matrisi ile 

kenetlenmiĢ, pomza içeren mermer atığının ise tabakalı bir yapı oluĢturduğu 

görülmektedir ki, bu da çekme testi sonuçlarını desteklemektedir. Zeolitli kompozitin 

kesit görüntüsünden, kilin yapısına bağlı olarak boĢluklar görülmekte ve bu da 

kompozitlerin % uzamasını etkilemektedir. Çekme testi sonuçlarına göre de, zeolitin 

hiçbir dozunda (ER + ETO) matrisli kompozitin % uzaması saf reçineden yüksek 

olmamıĢtır. 

Sepiyolit, pomza ve zeolitin en uygun dozlarının olduğu mermer atığının her 

iki matrisle yapılan kompozitlerinin termal özellikleri de incelenmiĢtir. Kompozit 

numunelerinin TGA analizi, mermer atığının ER’ye eklenmesinin ER’nin termal 

dayanıklılığını arttırdığını göstermiĢtir. (ER + ETO) matrisli kompozitlerle 

karĢılaĢtırıldığında, ER matrisinin kullanıldığı kompozitlerle daha iyi sonuçlar 

gözlemlenmiĢtir. Sepiyolit ve zeolit koagülantının kullanıldığı mermer atığı 

kompozitleri benzer sonuçlar vermiĢ, en iyi sonuç ise pomza koagülantının 

kullanıldığı mermer atığı kompozitinde görülmüĢtür. (%50 ER + %50 ETO) matrisli 

kompozitlerde de aynı sonuç elde edilmiĢ, pomza koagülantının kullanıldığı mermer 

atığı, kompozitin termal bozunmaya karĢı dayanıklılığını saf ER’ye göre daha fazla 

arttırmıĢtır. 
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8. EKLER  

 

 

EK 1. Saf ER’nin çekme test grafiği 

 

 

 

EK 2. Saf ( %50 ETO-%50 ER )’nin çekme test grafiği 
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EK 3. (% 50 ER + % 50 ETO ) / mermer atığı kompozitinin (sepiyolit ile –  

           Numune no: 1) çekme test grafiği  

 

 

EK 4. (% 50 ER + % 50 ETO ) / mermer atığı kompozitinin ( sepiyolit ile – 

Numune no: 2) çekme test grafiği  
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EK 5. (% 50 ER + % 50 ETO ) / mermer atığı kompozitinin ( sepiyolit ile – 

Numune no: 3) çekme test grafiği  

 

 

 

 

 

EK 6. (% 50 ER + % 50 ETO ) / mermer atığı kompozitinin ( sepiyolit ile – 

Numune no: 4) çekme test grafiği  
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EK 7. ( % 100 ER ) / mermer atığı kompozitinin ( sepiyolit ile – 

Numune no: 1) çekme test grafiği  

 

 

 

 

EK 8. ( % 100 ER ) / mermer atığı kompozitinin ( sepiyolit ile – 

Numune no: 2) çekme test grafiği  
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EK 9. ( % 100 ER ) / mermer atığı kompozitinin ( sepiyolit ile – 

Numune no: 3) çekme test grafiği  

 

 

 

 

EK 10. ( % 100 ER ) / mermer atığı kompozitinin ( sepiyolit ile –  

Numune no: 4) çekme test grafiği  
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EK 11. (% 50 ER + % 50 ETO ) / mermer atığı kompozitinin ( pomza ile – 

Numune no: 1) çekme test grafiği  

 

 

 

EK 12. (% 50 ER + % 50 ETO ) / mermer atığı kompozitinin ( pomza ile – 

Numune no: 2) çekme test grafiği  
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EK 13. (% 50 ER + % 50 ETO ) / mermer atığı kompozitinin ( pomza ile – 

Numune no: 3) çekme test grafiği  

 

 

 

EK 14. (% 50 ER + % 50 ETO ) / mermer atığı kompozitinin ( pomza ile – 

Numune no: 4) çekme test grafiği  
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EK 15. ( % 100 ER ) / mermer atığı kompozitinin ( sepiyolit ile – 

Numune no: 1) çekme test grafiği  

 

 

 

EK 16. ( % 100 ER ) / mermer atığı kompozitinin ( sepiyolit ile – 

Numune no: 2) çekme test grafiği  
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EK 17. ( % 100 ER ) / mermer atığı kompozitinin ( sepiyolit ile –  

Numune no: 3) çekme test grafiği  

 

 

 

 

EK 18. (% 50 ER + % 50 ETO ) / mermer atığı kompozitinin ( zeolit ile – 

Numune no: 1) çekme test grafiği  
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EK 19. (% 50 ER + % 50 ETO ) / mermer atığı kompozitinin ( zeolit ile – 

Numune no: 2) çekme test grafiği  

 

 

 

EK 20. (% 50 ER + % 50 ETO ) / mermer atığı kompozitinin ( zeolit ile – 

Numune no: 3) çekme test grafiği  

 



88 

 

EK 21. (% 50 ER + % 50 ETO ) / mermer atığı kompozitinin ( zeolit ile – 

Numune no: 4) çekme test grafiği  

 

 

 

 

EK 22. ( %100 ER ) / mermer atığı kompozitinin ( zeolit ile –Numune no: 1) 

 çekme test grafiği  
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EK 23. ( %100 ER ) / mermer atığı kompozitinin ( zeolit ile –Numune no: 2) 

 çekme test grafiği  

 

 

 

EK 24. ( %100 ER ) / mermer atığı kompozitinin ( zeolit ile –Numune no: 3) 

çekme test grafiği  
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EK 25. ( %100 ER ) / mermer atığı kompozitinin ( zeolit ile –Numune no: 4) 

çekme test grafiği  

 

 

 

 

 


