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1. GĐRĐŞ 

 

Polimerler, hayatımızda oldukça büyük bir yere sahiptirler. Giyim, ambalajlama, 

ev yapı ürünleri, fotoğrafçılık, taşıma, sağlık ve daha birçok farklı sektörde yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadırlar. Polimerlerin tüm kullanım alanlarını saymak olanaksızdır. 

Etrafımıza dikkatli bakacak olursak çok daha farklı örneklerle karşılaşabiliriz. Polimer 

gelişimi 1930’lu yıllarda başlamış ve günümüzde de hızla sürmektedir. Teknoloji 

ilerledikçe daha farklı polimer tipleri bulunmakta ya da mevcut polimerlerin daha üstün 

özelikli olanları geliştirilmektedir. Bu gelişimin en yaygın olan yollarından biri ise 

polimer kompozit malzemelerdir. 

Bilim insanları, polimerlerin özeliklerini iyileştirmek için yapıya farklı 

parçacıklar katarak daha iyi polimerler elde etmeye çalışmışlardır. Çeşitli katkı 

maddelerinin yapıya eklenmesi sertlik, bariyer özelikleri, yanma direnci, esneklik gibi 

özelliklerin iyileşmesini sağlamıştır. Bazen polimere yeni bir özellik eklenmesi, 

oluşacak son ürünün aynı zamanda opak ya da kırılgan olmasına da neden 

olabilmektedir (Yalçınkaya, 2008). 

 

1.1. Polimerler 

 

Polimer kelimesi Yunancada “çok” anlamına gelen “polus” ve “parça” anlamına 

gelen “meros” kelimelerinden türetilmiş, “çok parça” anlamına gelen bir kelimedir. Bu 

anlam polimerlerin bir ya da birkaç atomik gruptan meydana geldiğini ifade eder. 

Kısaca polimer, çok sayıda aynı veya farklı atomik grupların kimyasal bağlarla, az veya 

çok düzenli bir biçimde bağlanarak oluşturduğu uzun zincirli yüksek molekül ağırlığına 

sahip bileşiklerdir (Kaya, 2005). 

Polimerler; hafif, ucuz, mekanik özelikleri çoğu kez yeterli, kolay 

şekillendirilebilen, değişik amaçlarla kullanıma uygun, dekoratif, kimyasal açıdan inert 

ve korozyona uğramayan maddelerdir. Bu üstün özelliklerinden dolayı yalnız 

kimyacıların değil; makine, tekstil, endüstri ve fizik mühendisliği gibi alanlarda 

çalışanların da ilgisini çeken materyallerdir. Tıp, biyokimya, biyofizik ve moleküler 

biyoloji açısından da polimerlerin önemi büyüktür. 

1920 yılında Staudinger, bazı madde moleküllerinin diğerlerinden çok daha 

büyük olduğunu savunmuştur. Bu görüş on yıl sonra, 1930 yılında kabul edilerek 

polimer sözcüğü bilim dünyasında kullanılmaya başlanmıştır.  
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Bu tarihten itibaren polimer kimyası çok büyük bir hızla gelişmiş ve kimyanın 

çok önemli bir kolu haline gelmiştir. Bu gelişme sonucunda birçok farklı özelliğe sahip 

polimerler sentezlenmiş, zamanla seramik ve çelik malzemelerin yerlerini almışlardır. 

1980’lerin başında dünyadaki toplam plastik üretimi, toplam çelik üretimini geçmiştir 

(Yalçınkaya, 2008). 

 

1.2. Polimerlerin Tarihsel Gelişimi 

 

Polimer konusundaki ilk çalışmalar 19. yüzyılın ortalarında gerçekleşmiştir. 

Đçinde bulunduğumuz yüzyılın başlarında, bu tür maddeler çeşitli amaçlarda 

kullanılmak üzere endüstriyel ölçülerde yapıldı. Ancak, sentetik yüksek polimerlerin 

oluşmasını düzenleyen temel bilimsel ilkeler 1925 – 1935 yıllarında bulunabildi. 1839 

yılında Goodyear; kauçuk ağacının özsuyunu kükürt ile kaynattığında esnek, sağlam 

siyaha yakın bir madde elde etmiştir. Goodyear' ın bu buluşu halen üretimdedir. 

 1846 yılında Schönbein; selüloz, sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asitten 

nitroselülozu, 1865 yılında Schutzenberger selüloza dayanarak bugün yarı sentetik 

olarak adlandırılan selüloz asetatı sentezlemiştir. Daha sonra 1869 yılında John W. 

Hyatt; nitrik asidin selülozla tepkimesiyle elde edilen ve temel maddesi nitroselüloz 

olan selüloidi üretmiştir. Yine selüloz kullanılarak üretilen yapay ipek, 1891 yılında 

Louis Marie Hilaire Bernigaut tarafından gerçekleştirilmiştir. Amerikalı bilim adamı 

Leo Hendrick Baekeland 1907 yılında tamamen sentetik ilk polimer olan fenol-

formaldehit reçinelerinin üretimini başarmıştır.  

1924’de ise Hermann Staudinger'in Makromolekül Hipotezini ileri sürmesiyle, 

polimer teknolojisi önemli bir ufuk kazanmıştır. Bu teoriye göre, doğal kauçuk ve 

polistirenin, küçük birimleri bir arada bulunduran uzun zincirli moleküller olduğu ileri 

sürülerek, polimer üretiminin deneme yanılma aşamasından kurtulmasına neden 

olmuştur. Makromolekül Hipotezi sonraki yıllarda birçok polimerin üretimine ışık 

tutmuştur.  

1927’de selüloz asetat ve polivinil klorür, 1928’de polimetil metakrilat ve 

Carothers tarafından Naylon adı verilen poliamidler, 1929’da üre-formaldehit reçineleri, 

1936’da poliakrilonitril, stiren-akrilonitril kopolimeri ve polivinil asetat, 1937’de 

poliüretan, 1938’de Teflon ticari ismi ile anılan politetrafloroetilen üretilmiştir. 
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1939’da melamin-formaldehit (formika) reçineleri, 1940’da bütil kauçuğu ve 

silikonların hammaddesi olan silanlar, 1941’de polietilen, polietilen teraftalat, 1942’de 

doymamış poliesterler ve Orlon ticari isimli poliakrilonitril fiber üretimi 

gerçekleştirilmiştir. 

1952’de Max Planck Enstitüsü araştırmacılarından K.Ziegler bazı alüminyum 

alkali bileşiklerini katalizör olarak kullanarak etilenin düşük basınçta 

polimerizasyonunu gerçekleştirmiştir. Ziegler ve Giulio Natta sterospesifik 

polimerizasyonu diğer olefinlere de uygulamışlardır. 1954’de polikarbonat ve 1956’da 

polifenil oksit sentezlenmiştir. Son yıllarda yüksek ısıl ve mekanik dayanıklılığa sahip 

poliimid, poliarilsülfonlar, poliarilamidler, polifenilsülfit, polibütil, polifenil, 

teraftalatpolietereketon gibi önemli plastikler geliştirilmiştir. 

1977 yılına gelindiğinde ise Shirakawa, MacDiarmid ve Heeger, 2000 yılında 

kendilerine Kimya Nobel Ödülünü getirecek olan buluşu gerçekleştirmişlerdir. 

Poliasetilenin, doping edilmesiyle bir metal kadar iletkenliğe sahip olacağını keşfederek 

polimer kimyasında yeni bir alan açılmasına önderlik etmişlerdir (Yıldırım, 2006). 

 

1.3. Polimerlerin Sınıflandırılması 

 

Polimerler çeşitli özelliklere sahip oldukları için geniş bir sınıflandırma 

yapılmaktadır. 

Bunlar; 

� Kaynağına göre 

� Yapılarına göre  

� Monomer çeşitlerine göre 

� Makromolekül zincir şekline göre 

� Uzaydaki yapılarına göre 

� Makromoleküldeki mer bileşimine göre 

� Sentez yöntemine göre 

� Isısal davranışlarına göre 
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1.3.1.  Kaynağına göre polimerler 

 

Bileşiklerin kaynağına göre polimerler sentetik ve doğal olmak üzere 

sınıflandırılır. 

 

 

 
Şekil 1.1. Kaynağına göre polimerler 

 

1.3.2. Yapılarına göre polimerler 
 

Polimerin ana zincirini oluşturan atomların türü açısından polimerler organik ve 

anorganik olarak sınıflandırılır. 

 

 
 

Şekil 1.2. Yapılarına göre polimerler 
 

1.3.3. Monomer çeşitlerine göre polimerler 

 

Monomer şekline göre polimerleri homopolimer ve kopolimer olarak 

sınıflandırılabilir. 

 

Yapılarına Göre Polimerler 

Organik Polimerler 
• Selüloz 
• Protein 
• Polietilen 
• Poliamid vb. 

Anorganik Polimerler 
• Barofan 
• Silikon vb. 

Kaynağına Göre Polimerler 

Doğal Polimerler 
• Kauçuk 
• Selüloz 
• Protein vb. 

Sentetik Polimerler 
• Bakalit 
• PVC 
• Teflon vb. 
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Şekil 1.3. Monomer çeşitlerine göre polimerler 

 

1.3.4. Makromolekül zincirinin şekline göre polimerler 

 

Çok sayıda monomer molekülü yan yana gelerek polimer molekülünü 

oluştururlar. Monomer moleküllerini bir zincirin halkalarına benzetilebilir. Bu halkalar 

bir araya gelerek bir zincir oluştururlar. Bu nedenle polimer molekülü yerine polimer 

zinciri kavramı kullanılır. Polimer zincirinin şekline göre polimerleri, düz zincirli, 

dallanmış ve çapraz bağlanmış olarak sınıflandırılabilir. 

 

 

 
Şekil 1.4. Makromolekül zincirinin şekline göre polimerler 

 

1.3.5. Uzaydaki yapılarına göre polimerler 

 
Uzun zincirlerden oluşan polimer molekülleri çok çeşitli konfigürasyon ve 

konformasyonlarda bulunabilir. Örneğin; polipropilende metil grupları ana zincire göre 

iki farklı düzen içinde yerleşmiş olabilirler.  

Zincir üzerindeki tüm metil grupları aynı tarafta ise “izotaktik” farklı tarafta ise 

bu konfigürasyon “sindiotaktik” izomer olarak adlandırılır. Metil gruplarının gelişigüzel 

yer aldığı yapı ise “ataktik” yapıdır. 

Makromolekül Zincirinin Şekline Göre 
Polimerler 

Düz  Zincirli Polimerler Dallanmış Polimerler Çapraz Bağlanmış 
Polimerler 

Monomer Çeşitlerine Göre Polimerler 

Homopolimerler 
• Polietilen 
• Polipropilen 
• Polistiren vb. 

Kopolimerler 

Rastgele Kopolimer Ardışık Kopolimer Blok Kopolimer Aşı Kopolimer 
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Şekil 1.5. Uzaydaki yapılarına göre polimerler 
 

1.3.6. Makromoleküldeki mer bileşimine göre 

 

            Polimerler meydana geldikleri monomerlere göre; poliolefinler, poliesterler, 

poliamidler, poliüretanlar, poliakrilatlar  v.b. şeklinde sınıflandırılır. 

 

1.3.7. Sentez yöntemine göre polimerler 

 

Polimerler sentez yöntemlerine göre kondensasyon (kademeli) ve katılma 

polimerleri olarak ikiye ayrılırlar. Kondensasyon polimerleri en az iki fonksiyonlu grup 

(-COOH, -NH2, -OH) içeren monomerlerin aralarından küçük bir molekülün (H2O, 

HCl, NH3 gibi) ayrılmasıyla oluşurlar. Örneğin; poliester polimerleri gibi. 

Katılma polimerleri ise serbest radikal, anyonik, katyonik, koordinasyon 

polimerleşmesi ile elde edilebilirler. Bu reaksiyonlarda oluşan polimerin temel 

molekülünün kaba formülü ile monomerin kaba formülü aynıdır. 

 

 

 
Şekil 1.6. Sentez yöntemine göre polimerler 

 

 

Sentez Yöntemine Göre Polimerler 

Kondensasyon Polimerleri Katılma Polimerleri 

Serbest Radikal 
Polimerleşmesi 

Anyonik 
Polimerleşmesi 

Katyonik 
Polimerleşmesi 

Koordinasyon 
Polimerleşmesi 

Uzaydaki Yapılarına Göre Polimerler 

Đzotaktik Polimerler Sindiotaktik Polimerler Ataktik Polimerler 
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1.3.8. Isısal davranışlarına göre polimerler 

 

 Isısal davranışlarına göre polimerler, termoplastik ve termoset olarak ikiye 

ayrılırlar. 

 

  
Şekil 1.7. Isısal davranışlarına göre polimerler 

 

1.4. Epoksi Reçineler 

 

Epoksi reçinesi, yapısında epoksi gruplarını içeren çapraz bağlı polimere verilen 

isimdir. Epoksi reçineler kür edilmiş polimer reçinelerdir. Aşağıdaki formülde epoksi 

grubu gösterilmektedir. 

 
 

Şekil 1.8. Epoksi grubu 
 

Reçinelerin kür olması, bütün reaktif grupların reaksiyona girmesiyle olur. 

Epoksi reçineleri diğer reçine türleri ile karşılaştırıldığında fiyat olarak pahalıdır. Ancak 

epoksi reçineleri teknik özelliklerinden dolayı pek çok sektörde oldukça yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

 Epoksi reçineler aşağıda belirtilen 5 ana mükemmel özelliğe sahiptir: 

a. Kimyasallara ve çözücülere karşı dayanımı mükemmeldir. Özellikle alkali ortamlara 

dayanıklılığı fazladır. 

b. Her türlü yüzeye çok iyi yapışma performansına sahiptir. 

c. Kopmazlık, sertlik ve esneklik özelliği vardır. 

d. Suya karşı çok iyi bir dirence sahiptir. 

e. Kat üstüne kat uygulama kolaylığı vardır. 

Isısal Davranışlarına Göre Polimerler 

Termoplastik Polimerler 
• Polipropilen 
• Polietilen 
• Polistiren vb. 

Termoset Polimerler 
• Fenolik Reçineler 
• Epoksi Reçineler vb. 
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Epoksi reçinelerin yukarıda bahsedilen özelliklere sahip olmaları nedeniyle 

günlük yaşamda kullanım alanları giderek genişlemektedir. Epoksi bazlı reçinelerin 

temel kullanım alanlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz. 

1. Havacılık sektörü (imalatta, yapıştırmada vb.) 

2. Uzay sektöründe (uzay araçlarında, uyduların bağlantısında vb.) 

3. Spor malzemelerinde (golf, tenis raketleri vb.) 

4. Denizcilik sektöründe 

5. Đmalat sanayinde 

6. Otomotiv sanayinde 

7. Müzik aletlerinde 

8. Anten, uydu ve radar yapımında 

Epoksi reçine monomerleri orta seviyeli reaktif malzemelerdir. Çapraz bağ 

reaksiyonu, reçinenin hidroksil ve epoksi grupları arasında meydana gelir. Uygun bir 

katalizör eşliğinde epoksi reçineler yüksek molekül ağırlıklı ürünler oluştururlar.     

Epoksi reçinenin epoksi grupları ve hidroksil grupları başka bir reçinenin reaktif 

grupları ile reaksiyon vererek, boya ve vernik imalatında kullanılan değişik özelliklere 

sahip ürünler meydana getirilir. 

 

1.4.1. Epoksili bileşiklerin önemi 

 

Kimya sanayinin hızlı gelişimi sonunda asitler, alkoller, polimerler, reçineler, 

yakıtlar, yağlar gibi kimyasal maddelerle birlikte epoksi bileşikleri üretilmektedir. 

Örneğin sanayide oldukça geniş bir kullanım alanı olan etilen oksit bileşiği birçok 

organik ve polimer bileşiğinin eldesinde kullanılmaktadır. Epoksi bileşiklerinin ilki olan 

etilen oksitten sanayide gerekli olan aşağıdaki bileşikler sentezlenebilmektedir. 

 

1. Etilen oksitin az miktarda katalizör olarak kullanılan asitlerin beraberinde metil 

veya etil alkolle birleşerek monometil asetat veya monoetil asetat eterleri 

oluşmaktadır. Bu bileşikler birçok asetil- ve nitro selülozlar ve diğer 

polimerlerin çözücüsü olarak kullanılmaktadır. 

2. Etilen oksit katalizör olarak sülfürik asit, fosforik asit vb. diğer asitler ortamında 

su ile kolayca hidratlaşarak etilen glikole dönüşebilir. Etilen glikol sanayide 

antifiriz ismi ile kullanılmaktadır. Yine etilen glikol soğutucu sisteminde 

metilamini absorplamak için kullanılır. 
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Şekil 1.9. Etilen oksitten etilen glikol eldesi 
 

3. Etilen oksitin organik asitlerle reaksiyonlarından onun monoesteri elde 

edilmektedir. Asitler yerine asit anhidritler kullanıldığında etilen glikolün dietil 

esteri sentezlenir. Etilen oksitin büyük moleküllü alifatik ve aromatik diasitler 

ile kondensasyonundan suni lifler ve katkı maddeleri elde edilir. 

4. Etilen oksitin sulu amonyak ile reaksiyonundan mono-, di- ve trietanolaminler 

sentezlenir. Bu bileşiklerin karışımlarının fabrikalarda gazların 

temizlenmesinde, spesifik sabunların sentezinde, emülgatör yapılmasında, 

patlayıcı maddelerin imalatında veya birçok ilaç sentezinde kullanıldığı 

bilinmektedir. Örneğin; H2NCH2OH, N(CH2CH2OH)3 gibi. 

5. Etilen oksit siyanür asidi ile birleşerek siyanohidrin verir. Bu madde poliakrilatın 

sentezinde hammadde olarak kullanılmaktadır. 

6. Etilen oksit, katalizör varlığında hidrojenlendiğinde etil alkole dönüşür. 

7. Etilen oksitin katalitik dimerleşmesinden dioksan elde edilir. 

8. Epoksi grubu içeren birçok feromon bileşikleri tespit edilmiştir. 

9. Etilen oksit ve benzenin AlCl3 katalizörlüğünde reaksiyonundan parfümeride 

esans maddesi olarak kullanılan fenil etanol (gül yağı) elde edilir. 

 
 

Şekil 1.10. Etilen oksitten fenil etanol eldesi 

 

1.4.2. Epoksi bileşiklerinin sentezi 
 

Bileşiminde a-oksit halkası olan organik bileşikleri aşağıdaki metotlarla 

sentezlemek mümkündür. 
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1. Doymamış hidrokarbonların asetil veya benzoil peroksitlerle oksitlenmesi. 

 
 
 

 
 

Şekil 1.11. Benzoil hidroperoksitle epoksi sentezi 

 

2. Doymamış hidrokarbonların katalizör varlığında oksijen veya havanın oksijeni ile 

oksitlenmesi. 

 
 

 

 

 

Şekil 1.12. Hidrokarbonların oksitlenmesiyle epoksi eldesi 

 

3. Bazlarla α-halohidrinlerin karşılıklı reaksiyonu. 

4. Aldehit veya ketonların klor asetik asidin eterleri ile kondensasyonu (Deveci, 2006). 

 

1.4.3. Epoksi reçinelerin sentezi 

 

Epoksi reçinesi sentezi için hammadde olarak kullanılan epoksilere örnek olarak 

şunlar gösterilebilir: 

 

    
 

Şekil 1.13. Glisitalkol    Şekil 1.14. Epiklorohidrin 

 
Şekil 1.15. Bisfenol A (difenilol propan) 
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� Epiklorohidrin 

Epiklorohidrin, propilenden sentezlenir ve sentetik gliserin prosesinin ara 

ürünüdür. Epikloroanhidrin renksiz bir sıvıdır. Yapısında kloroform gibi çözücüleri 

içerir (Bağcı, 2006). 

� Bisfenol-A 

Bisfenol-A epoksi üretiminde en sık kullanılan dihidrit fenoldür. Petrol 

endüstrisinde aseton ve fenolün kondensasyonu ile oluşur. 

 

 
 

Şekil 1.16. Bisfenol-A’nın oluşum reaksiyonu  

� Diglisidil Eter Bisfenol-A (DGEBA) 

En sık kullanılan epoksi reçinesi diglisidil eter bisfenol-A (DGEBA) dır. 

DGEBA epoksi reçineleri alkali katalizör eşliğinde epiklorohidrin ile bisfenol-A’nın iki 

basamaklı reaksiyonu sonucunda sentezlenir. 
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Şekil 1.17. DGEBA’ nın molekül yapısı 

 

Reçinelerin üstün performans karakterlerinin bir kısmı bisfenol ile (dayanıklılık, 

sertlik ve yükseltilmiş ısıl performans), eter bağları ile (kimyasal dayanım), hidroksil ve 

epoksi grupları ile (yapışkan özellikler ve serbestlik değerleri ya da çok değişik 

kimyasal sertleştirici ile tepkimeye girebilme) değiştirilebilir (Bağcı, 2006). 

 

1.4.4. Epoksi reçinelerin sertleşmesi  

 

Epoksi reçineleri, sertleşmeyi sağlayan ajanlarla birlikte mükemmel özellikler 

verirler. Sertleşme ajanları, epoksi reçinesinin hidroksil ve epoksi grupları ile reaksiyon 

verirler. Kararlı karbon-karbon, karbon-oksijen, karbon-azot bağlarını oluşturarak 

polimer zincirinin dayanıklılığını yükseltirler. Bu kararlı bağlar, reçinenin mükemmel 

kimyasal ve çözücü dayanımı göstermesini sağlar. Aynı zamanda reçinenin diğer 

fiziksel özelliklerini artırarak geniş kullanım alanları da yaratırlar. Çapraz bağ 

oluşmasını sağlayan ve epoksi reçinesi ile reaksiyona girecek olan aktif gruplu 

materyallerin doğru seçilmesi, reçine filminin özelliklerini ve performansını yükselterek 

çok çeşitli yerlerde kullanma imkânı verir (Can, 2008). 

� Aminlerle sertleşme 

Birincil ve ikincil alifatik aminler ve bunların üçüncül aminlerle karışımı, 

poliamin bileşikleri ve poliamidler epoksi reçinelerini oda sıcaklığında 

sertleştirdiğinden bu maddeler ikinci bileşen olarak çok yaygın olarak kullanılırlar.  

Bunların başlıcaları etilen diamin, dietilen triamin, trietilen tetramin ve 

tetraetilen pentamindir. Bu amaç için halkalı aminler de kullanılabilir. Bunlar 

viskoziteleri çok düşük maddelerdir. Đkinci bileşenle hemen tepkimeye girildiği için bu 

reçineler çift kutu olarak satılır. Uygulamadan önce her iki kutu karıştırılarak uygulama 

yapılır. 4,4’ Metilen dianilin ve m-difenilen diamin gibi aromatik aminler maddelere 

çok üstün kimyasal ve fiziksel özellikler kazandırırlar. Bu kimyasallardaki aromatik 

halkaların varlığı, ortamdaki aromatik halka miktarını daha da arttırır.  
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Diğer bir deyişle hem epoksiden hem de sertleştiriciden gelen aromatik halkalar 

sertleşmiş reçineye büyük kuvvet kazandırır.  

Birincil bir amin (RNH2) iki epoksi molekülü ile birleşerek düz bir zincir yapar. 

 

 
 

Çoğu kez epoksi zincirinin iki ucunda da epoksi grubu (diepoksi) 

bulunduğundan bunun bir diaminle birleşmesinden karşıt bağlı bir yapı ortaya çıkar. 

 

 
 

Burada diamin yerine iki ucunda – NH2 bulunan bir poliamin de kullanılabilir. O 

zaman poliaminin sertleşmiş reçinenin fiziksel özelliklerine etkisi küçük amin 

moleküllerine göre daha fazla olur. 

Üçüncül aminlerle (R3N) olan tepkimelerde eter bağları kurularak büyük 

moleküller yapılır. 
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Diepoksitlerle oluşacak yapı ise karşıt bağları içerecektir. Epoksi reçinesi 

üzerinde hidroksiller bulunduğu zaman alkoksit iyonu (RO-) oluşur, buradan da 

dallanmalar başlar. 

 
 

Üçüncül aminler tek epoksili sistemlerde hem eter bağı kurarak hem de alkoksit 

iyonundan dallanmalara yol açarak sonunda ağ yapı oluşturur. 

 Aminlerde bulunan yapısal farklılıklar reaktiviteyi etkiler. Reaktivitenin değişik 

aminlerde azalan sırası şöyledir; 

n-bütil amin > dietilamin > di-n-propil amin > di-izoamil amin > metil 

anilin > etilanilin > n-propil anilin > n-butil anilin. 

Ortamda su veya alkol olması tepkimeyi hızlandırır. Asitlerin de hızlandırıcı 

etkisi vardır. Ketonlar ise yarı Schiff bazı ve ketimin oluşumuna yol açtıkları için 

tepkimeyi yavaşlatırlar. 

Epoksi reçinelerinin yüksek yüzey gerilimi boya yüzeyinde kraterlere ve boya 

kenarında parçalı oluşumlara yol açar. Bunu önlemek için akışı düzenleyici kimyasallar 

konulabilir. Üre reçinelerinden %3 kadar veya silikon yağlarından %1 kadar bir ekleme 

yapılırsa bu tür sorunlar azaltılabilir. 

Đkinci bileşen olarak kullanılan poliaminin aktif hidrojen sayısı ürünün 

niteliğinde önemli etmendir. Bu sayı ikiden fazla değilse bazı özellikler, örneğin 

çözücülere karşı dirençlilik düşük düzeyde olur. Poliaminin molekül ağırlığı da önemli 

bir etmendir. Molekül ağırlığı küçük olan aminler sürülen boyanın yüzeyine kolayca 

göç ederler. Çünkü polimer zincirleri oluştukça moleküllerin hareketleri 

yavaşlayacağından zincirler boyanın uygulandığı yüzeye yakın yerde dururlar, küçük 

moleküller ise boyanın üst kısmına çıkarlar. Burada havanın neminin etkisiyle 

aklaşmalar olur bu da boyayı bulanıklaştırır, parlaklığı azaltır. Aminlerin oluşturduğu 

düşük ağırlıklı moleküllerin yüzeye göç etmesi ise orada yağsı görünümlere yol açar. 
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Bu sorunların üstesinden gelebilmenin en kolay yolu molekül ağırlığı yüksek 

poliaminleri kullanmaktır. Düşük molekül ağırlıklı moleküller kullanılırsa epoksi ile 

karıştırdıktan sonra bir süre bekleyip boyayı yüzeye uygulamak gerekir. Bekleme süresi 

içinde amin molekülleri bir miktar dallanmalar ve karşıt bağ oluşumlarıyla büyükçe bir 

yapıya girer, bunların da üst yüzeye göç etmeleri zorlaşır. 

Büyük moleküllü poliamin elde etmenin başka bir yolu da epoksi eşdeğer 

ağırlığı 200-500 arasında olan düşük molekül ağırlıklı epoksi moleküllerini dietilen 

triamin gibi aminlerle tepkimeye sokup son uçları aminlerle biten moleküller 

yapmaktadır. Zincirin fazla büyümemesi için aminin yeterince fazla konulması gerekir. 

Poliaminlerle veya bileşik esaslı poliaminlerle sertleşen çift kutulu boyalar 

kimya fabrikalarında kullanılan makinaların boyanmasında, kuvvetli çözücülerin 

kullanıldığı ağır sanayi dallarında ve korozyonun yüksek olduğu yerlerde kullanılır 

(Doğancı, 2006). 

� Amidlerle sertleşme 

Epoksi reçineleri sertleştirmekte kullanılan poliamidler de yine düşük eşdeğer 

ağırlıklı (85-350 gibi) epoksilerin dimerleştirilmiş yağ asitleri ile tepkimesinden elde 

edilir. Bu ürünlere boyanın üst yüzeyine göçü hemen hemen hiç olmaz. Sertleşme 

sırasında kimyasal birleşim amid (-CONH-) üzerinden olmaz. Zincir üzerindeki ikincil 

bir amin (-NH-) grubu üzerinden olur. Sertleşme için sıcaklığın 150 ºC’ a çıkarılması 

NaOH, KOH veya sodyum fenolat gibi maddelerin katalizör olarak kullanılması 

gerekir.  

Poliamidler poliaminlerin gösterdiği zehirli etkiyi göstermediklerinden 

poliamidlerle çalışmak daha rahattır. Poliaminli reçinelerle karşılaştırıldığında 

poliamidli reçineler uygulandıkları yüzeye daha iyi yapışırlar. Ayrıca yüzeyde 

bulunabilecek su moleküllerini çekerek çözücüyle uçup gitmesini sağlarlar. Esneklikleri 

ve suya karşı dirençleri daha iyiyidir, yüzey bozulmaları en alt düzeydedir. 

Epoksi reçinelerini sertleştirmekte kullanılan poliamidler dimerleştirilmiş yağ 

asitlerinin aminlerle birleştirilmesinden elde edilir. Bunun için önce yağ asitleri aktif kil 

kullanılarak hazırlanan özel katalizörlerle konjuge bağlar içeren izomerlere 

dönüştürülür; bunlar da Diels-Alder tepkimesi ile dimer asitleri oluştururlar. 
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Tepkime sonunda oluşan maddelerin %60-85’i dimer asit, %10-20’si trimer asit 

ve %1-10’u tepkimeye girmemiş yağ asididir.  

Oluşan dimer asit daha sonra bir daiminle örneğin etilen daiminle (H2N-(CH2)2-

NH2) tepkimeye sokularak poliamid elde edilir. Bu amid şöyle gösterilebilir: 

 

 
 

Burada ortama fazla miktarda amin koyarak poliamid zincirlerinin büyümesi ve 

amin gruplarıyla sonlanması sağlanabilir. Reaktif olmayan poliamidlerin yapımı ise 

sonlardaki amin gruplarının asetik propiyonik, izobutirik, benzoik, oktanaoik asit gibi 

asitlerle tepkimeye sokulmasıyla olur. 

Poliamidi elde etmek için dimer asitlerle dietilen amin 120-150 ºC arasında dört 

saat kadar geri kazanımlı tepkime kabında ısıtılır. Meydana gelen tuzun kondensleşme 

tepkimesiyle su çıkararak amid grupları oluşturması için sıcaklık 200-260 ºC arasında 

değiştirilir. Tepkime kazanının dibinden azot vermek, azeotropik damıtma yapmak ve 

vakum uygulamak yararlı olur. Ürün tepsilere alınır, sonra ufalanır. Bu ürün epoksi 

reçinelerinin sertleştirilmesinde kullanıldığı gibi mürekkep yapımında da kullanılır 

(Doğancı, 2006). 
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� Anhidrit ve asitlerle sertleşme 

Anhidrit ve asitlerle sertleştirilecek reçineler tek kutu halinde satılabilir. Raf 

ömrü genel olarak uzun olur. Fakat bu yöntemle sertleştirme aminlerle sertleştirmenin 

arkasından gelir. Anhidrit kullanımı asit kullanımından daha yaygındır. Kullanılan 

baslıca anhidritler ftalik anhidrit, trimetilik anhidriti, hekzan hidroflatik anhidrit ve 

metil hekzahidroftalik anhidrittir (nadik anhidrit). 

Tepkimenin başlaması anhidrit ile epoksi reçinesinde bulunan hidroksil 

grubunun esterleşme yoluyla birleşmesiyle olur. Tepkime sonunda anhidritin ikinci 

grubu karboksil grubuna dönüşür. 

 

 
 

Üründe meydana gelen karboksil grubu da başka bir molekülün epoksi grubuyla 

tepkimeye girer ve üç epoksi grubu içeren bir molekül oluşur. 

 

 
 

Epoksi grubu sayısı arttıkça boyanın sertliği artacağı için epoksi grubu sayısını 

daha da arttırmak mümkündür. Yine benzer şekilde karboksil grubu ile reçinenin 

hidroksil grubu birleştirilerek dört epoksi grubu içeren bir molekül yapılabilir. 

Bu molekülün yapısı aşağıda gösterilmiştir. Ftalik anhidrit yerine metilik 

anhidrit kullanılsaydı epoksi sayısı daha çok artardı. 
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Bu ürün oluşurken bir mol su çıkar. Su da anhidrit ile birleşerek onu aside 

çevirirken, epoksi ile birleşip onu glikole çevirir. 

 
 

Glikol grupları da epoksi grupları ile eter oluşturarak birleşir. 

 

 
 

Bu tür eterleşme tepkimesinde ortamda çıkan su sürekli uzaklaştırılırsa daha az 

olur. Bütün bu olayların sonunda moleküller karşıt bağlarla bağlanarak ağ yapısı 

oluşturur. 

Anhidritlerle epoksi reçinelerinin tepkimesi 200 ºC’ a çıkılsa bile bir katalizör 

kullanılmadığı zaman yavaştır. Bu yüzden ortama asit veya baz bir katalizör konulursa 

tepkime hızlanır. Asit bir katalizör kullanılırsa asidin etkisiyle ortamdaki su veya 

reçinenin hidroksil grubu anhidriti kolayca açarak tepkimeyi başlatır. p-Toluen sülfonik 

asit ve benzoik asit gibi maddelerle sertleşme 100 ºC civarında sağlanabilir. Katalizör 

olarak organik asitler yerine zayıf Lewis asiti örneğin bortriflorür (BF3) de 

kullanılabilir. Baz katalizör olarak zayıf bir baz örneğin üçüncül aminler (R3N) 

kullanılabilir. Üçüncül aminin anhidritle birleşmesiyle anhidrit açılır, karboksil iyonu da 

epoksi ile birleşerek zincir büyümesini başlatır. 
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Baz katalizörler, özellikle üçüncül aminler esterleşme tepkimelerini yaptırırlar. 

Anhidritler ikinci bileşen olarak kullanıldığında elde edilen filmlerin kimyasal dirençleri 

aminler kullanıldığı zaman elde edilen filmlerin direncinden daha düşüktür (Doğancı, 

2006). 

 

1.5. Killer 

 

Bir kayaç terimi olarak kilin tam anlamıyla tanımlanması güçtür. Çünkü kil 

olarak bilinen materyallerin oldukça geniş bir kapsamı vardır. Genel anlamda killer, su 

ile karıştırıldığında plastik özellik kazanan, ince taneli, hidratlaşmış alüminyum 

silikatlardır. Bazı minerallerde, alüminyumun yerini kısmen veya tamamen demir veya 

magnezyum almıştır. 

Kil minerallerinin oksit olarak genelleştirilmiş kimyasal formülü; 

(A2O)x(BO)y(C2O3)z(SiO2)m(H2O)n şeklindedir. 

A: tek değerli katyonlar (Na+, K+, Li+, vb.) 

B: iki değerli katyonlar (Ca2+, Mg2+, Mn2+, vb.) 

C: üç değerli katyonlar (Al3+ , Fe3+ , vb.) 

Killer küçük parçacıklar halinde bulunurlar. Parçacık boyutları 10-2000 µm 

arasında değişir. Bu boyutlar kolloidal sınırlara yakındır. Jeolojide yaygın bir biçimde 

kullanılan Ventworth ölçeğinde, killer 4 µm’dan küçük taneli doğal materyaller olarak 

belirtilmiştir. Toprak araştırmalarında ise bu üst sınır 2 µm’dir. Birçok araştırmada 

görülmüştür ki kil olarak bilinen doğal materyalin büyük bir çoğunluğu 2 µm’nin 

altında tane büyüklüğüne sahiptir. 
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Killer havada kurutulduklarında sertleşirler. Su ile ısıtıldıklarında ise tekrar 

yumuşak hale gelirler. Isıtıldıklarında 80-160 °C arasında adsorpsiyon sularını, 400-600 

°C arasında ise yapı sularını kaybederler. Bu sıcaklık aralıkları, kil mineralinin türüne 

göre farklılık gösterebilir. 

Kil mineralleri pek çok kullanım alanına sahiptir. Bunlardan bazıları; seramik 

endüstrisi, dökümcülük, petrol endüstrisi, sondaj çamuru, şarap ve likörlerin arıtılması, 

çimento sanayi, kâğıt endüstrisi, ilaç sanayi, lastik sanayi, sabun ve temizlik maddeleri 

yapımı, gübre sanayi, yangın söndürücüler, boya endüstrisi, yağ endüstrisi, tarım 

ilaçları, tekstil endüstrisi, dolgu maddesi yapımı ve kozmetik sanayidir. 

 

1.5.1. Kil mineralleri 

 

Kilin tanımı ilk defa 1546 yılında Agricola tarafından yapılmıştır. Her ne kadar 

plastiklik, tane boyu ve pişirilince sertleşmeyi içeren esaslar çoğunlukla sabit kalmışsa 

da, bu tanım o zamandan beri birçok kez değiştirilmiştir. Kil; doğal olarak oluşmuş, 

başlıca ince taneli minerallerden meydana gelen, yeterli miktarda su katılınca genellikle 

plastikleşen ve kuruma veya pişmeyle sertleşebilen malzemedir. 

Killer sulu alüminyum silikatlardır. Feldspatlı volkanik kayaçların bozunmaları 

sonucu oluşmuşlardır. Bazı minerallerde alüminyumun yerini kısmen veya tamamen, 

demir veya magnezyum alır. Nispeten düşük sıcaklık ve basınç altında, feldspatları 

oluşturan kompleks silikatların asidik ortamda bozunmasıyla kaolin türü kil minerali 

oluşur. Volkanik küllerin sağladığı bazik çözeltilerde, volkanik kayaçların bozunması 

ise bentonit türü kil mineralini oluşturur. 

Birinci kil tiplerinin moleküler bileşimi kabaca H4Al2Si2O9 (kaolin) ve HAlSi2O6 

(montmorillonit) şeklinde yazılabilir. Fakat bu formüller kil minerallerinin davranışları 

hakkında hiçbir şey açıklamaz. Hakiki bileşimleri bu kadar basit olmayıp Si/Al 

oranlarında değişiklik gösterirler, su içerikleri farklıdır ve bir miktar da magnezyum, 

demir, kalsiyum ve alkali metal içerirler. Bileşim ve özellikleri arasında belli bir bağıntı 

yoktur. Aynı bileşimli iki kil minerali plastisite ve iyon alış verişi bakımından büyük 

farklılıklar gösterebilirler. Bileşimleri çok farklı iki kil mineralinin de özellikleri 

şaşırtıcı derecede birbirine benzeyebilir. 

Killer, kil olmayan öğeleri de içerirler. Bunlar başlıca kuvars, feldspat ve 

mikadır. Ayrıca volkanik tozlar, fosil parçaları, sülfatlar, sülfitler ve karbonatlardır.  
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Karakteristik olarak kil mineralleri çok ince taneli olup, normal mikroskoplar 

kristal morfolojisini inceleyebilmek için yetersizdir. Kil minerallerinin özelliklerinin 

bilinmesi için X-ışını difraksiyon yöntemleri ve elektron mikroskoplarından 

yararlanılmıştır. Bu yöntemler yardımı ile kil minerallerinin yapısı ortaya çıkarılmış, 

kimyasal bileşimlerdeki anormallikler açıklanabilmiş ve kil mineralleri gözle 

görülebilen özelliklerine uygun düşen bir sınıflamaya sokulmuştur (Demirbilek, 2007). 

Killer, tabakalı yapıya sahiptirler. Bu tabakaların kristal yapıları tetrahedral ve 

oktahedral olmak üzere iki temel birimden oluşmaktadır. 

 

� Tetrahedral birim 

 

Tetrahedral birim, merkezinde bir silisyum atomu bulunan ve bu atomun dört 

oksijen atomuyla çevrilmesiyle oluşmuş düzgün dörtyüzlü şeklidir. Merkez atomu olan 

silisyum, yükünü oksijen atomlarıyla eşit olarak paylaşarak kendisini çevreleyen 

atomların negatif yüklü olmalarını sağlamaktadır. Oluşan SiO4
4- anyonu, alkali ve 

toprak alkali iyonlarıyla etkileşime açıktır. 

 

                
 

Şekil 1.18. Silisyum tetrahedrali   Şekil 1.19. Bağlanmış silisyum tetrahedralleri 

 

� Oktahedral birim 

 

Oktahedral birim, merkezinde bir alüminyum atomu bulunan ve bu atomun dört 

ya da altı oksijen atomuyla çevrilmesiyle oluşmuş düzgün sekizyüzlü şeklidir. 

Merkezde bulunan alüminyum dört ya da altı oksijen iyonuyla bağ yapabilir; ancak 

silikat yapılarında alüminyum altı bağla daha kararlı haldedir. 
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Şekil 1.20. Alüminyum oktahedrali                            Şekil 1.21. Bağlanmış alüminyum oktahedralleri 

 

Böylece tetrahedral tabakasının oluşturulduğu yaklaşımla bir oktahedral tabakası 

elde edilmiş olur. 

 Oktahedral tabakasının dış yüzeylerinde oluşan negatif yükü dengelemenin bir 

yolu daha vardır. Bu da negatif yüklü oktahedral tabakanın iki yüzeydeki oksijenlerin 

silikat tabakasındaki oksijenlerle ortak kullanımının sağlanmasıyla gerçekleşir. 

Tetrahedral – Oktahedral – Tetrahedral (TOT) yapılar Şekil 1.22’deki gibi 

birleşerek yük dengesi sağlanmış olur. 

 

 
 

Şekil 1.22. TOT yapı 
 

1.5.2. Killerin sınıflandırılması 

 

Killer yapısal özeliklerine göre 3 ana grupta sınıflandırılmaktadırlar. Bunlar 

kaolin, smektit (montmorillonit) ve illit mineralleridir. 

 

Çizelge 1.1. Killer ve özellikleri (Yalçınkaya, 2008) 
 

KĐLLER ÖZELLĐKLERĐ 

Kaolin 
Al2Si2O5(OH)4 

Çok az şişme özelliği 
Silika-alümina tabakası 

Montmorillonit 
(Na.Ca)0.33(Al.Mg)2SiO10(OH)2.nH2O 

Yüksek şişme özelliği 
Silika-alümina-silika tabakası 

Đllit 
(K.H3O)(Al.Mg.Fe)2(Si.Al)4O10[(OH)2.(H2O)] 

Çok az şişme özelliği 
Silika-alümina-silika tabakası 
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Kil mineralleri volkanik tüflerin değişiminden ya da tabakalı silikatların 

hidratlanması ile oluşur. Hava koşulları, pH ve ortamdaki katyonlar kil minerallerinin 

oluşumunda etken olmaktadır. Ortamda yüksek miktarda K+, Na+, Ca2+ ve Mg2+ 

bulunuşu öncelikle montmorillonit ve illit gibi üç katmanlı kil minerallerinin 

oluşmasına neden olur. Eğer K+ iyonları fazla ise illit mineralleri, Mg2+ iyonları fazla 

ise montmorillonit mineralleri, çok fazla Mg2+ iyonunun varlığı halinde de klorit 

minerali oluşur. Asidik ortamda iki katmanlı kaolinit minerali oluşmaktadır. 

Mikalar küçük partiküllere ayrıldıkça K+ iyonu değiştirme kapasiteleri artar ve 

illite dönüşürler. Đlitin K+ kaybı ve de tabakaları aralanmaya devam ederse K+ yerine 

eğer ortamda varsa Ca2+ ve Mg2+ geçer. Bu gelişme ile illit, vermikülite veya 

montmorillonite dönüşür. 

 

 

 
 

Şekil 1.23. Mikanın öncelikle illite ardından vermikülit ve montmorillonite dönüşmesi 
(Demir, 2008) 
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1.5.3. Killerin fiziksel ve kimyasal özellikleri 

 

Kil bileşenlerinin çok ince taneli olması ve suyu sevmesi, ayrıca bu tanelerin 

negatif bir elektrik yük almasına neden olan asidik karakterleri nedeniyle bu maddeler 

kolloidal özellikler taşır. Bunun dışında killer, türlerine göre farklı sıcaklıklarda 

dehidratasyona uğrarlar. 

Killerin, genel olarak özellikleri küçük tane boylarına bağlanabilir. Kil 

örneklerinin büyük bir kısmında tane boylarının hemen hepsi veya büyük bir kısmı 

kolloidal ölçek içindedir ve bu parçacıklar uzun zaman suda asılı kalabilirler 

(suspansiyon) veya elektrolitler vasıtasıyla kümelenebilirler.  

Küçük parçacıkları sayesinde killer su ve organik maddeleri soğurarak plastik 

hale gelirler veya bir başka deyim ile ıslandıkları zaman istenilen şekle sokulabilirler. 

Bu özellik hemen her kil minerallerde görülmesine rağmen bir kil mineralinden diğerine 

değişebilir. 

 

� Katyon değiştirme kapasitesi (KDK) 

 

Killerin fiziksel özeliklerinin genellikle değişebilen katyonlara bağlı olması 

nedeniyle katyon değiştirme kapasitesi, kil minerallerinin endüstriyel kullanımları ile 

ilgili en önemli parametrelerden biridir. Kil mineralleri, tabakaları arasına giren 

birtakım inorganik ya da organik anyon ve katyonları adsorplama ve değişebilir 

konumda tutma özelliğine sahiptir. Bu iyonlar sulu çözeltideki iyonlarla muamele 

edilerek değiştirilebilir. Đyon değişimi katyon ve anyon değişimi olmak üzere iki grupta 

incelenebilmektedir. 

 

 
 

Şekil 1.24. Kil mineralleri, katyonlar ve anyonların hareketlerinin şematik olarak gösterilmesi 
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Kil minerallerinin tabakaları arasında bulunan Na+, K+, Ca2+ ve Mg2+ gibi 

katyonlar inorganik ve organik tüm katyonlarla yer değiştirebildiklerinden dolayı 

değişebilen katyonlar olarak adlandırılır. Kil minerallerinin değişebilen katyonlarının 

miktarı, negatif yük miktarının yanında iç ve dış yüzey alanlarının genişliğine, ortamın 

şartlarına, iyon değiştiricilerin cinsine, değerlik ve tutunma güçleri gibi faktörlere 

bağlıdır. 

Killerin KDK’ ları ve hızları, iyon değiştirme ortamının koşullarına  (sıcaklık, 

basınç, konsantrasyon, karışım vb.), kilin cinsine ve tane boyutuna bağlıdır. Đyonun 

değerliği arttıkça yer değiştirme gücü de artmaktadır. Atomlar aynı değerlikte 

olduklarında ise iyon çapı büyüdükçe yer değiştirme kolaylaşmaktadır. Tane boyutunun 

küçülmesi ile de KDK’ a artış gözlenir. Sıcaklık artışı ise genel olarak KDK’ yı düşürür. 

KDK’ da temas süresi uzun tutulmamalıdır. 

Süre arttıkça desorpsiyon olayı gözlenir. KDK, kildeki negatif yükü 

nötralleştiren değişebilen katyonların bir ölçüsü olarak da tanımlanabilir. Killerin KDK’ 

ları metilen mavisinin kimyasal adsorpsiyonu volümetrik ya da spektroskopik yoldan 

ölçülerek belirlenir. Bunun yanı sıra benzer başka yollardan da belirlenebilmektedir. 

 

Çizelge 1.2. Önemli kil minerallerinin katyon değişim kapasiteleri (Demir, 2008) 
 

Mineral KDK (cmol / kg) 
Kaolinit 5 – 15 
Montmorillonit 80 – 120 
Đllit 25 – 40 
Vermikülit 100 – 150 
Klorit 5 – 15 

 

� Anyon değişim kapasitesi 

 

Birçok toprak alkali killerinin mineral bileşenlerinde anyon değişim 

reaksiyonlarının olduğu belirtilmiştir. Anyon değiştirme kapasitesi genellikle meq/100 g 

cinsinden bir kil mineralinin adsorbe ettiği değişebilir anyonların toplamı olarak 

tanımlanır. Bir kil mineralince taşınan pozitif yüklerin ölçümü seklinde düşünülür. Grim 

(1968) tarafından kil mineralinde anyon değişimi üç tür halinde tanımlanmıştır: 

1. Hidroksil gruplarının yerleşimi: bir yüzey tepkimesi, örneğin kaolinitin fosfatı 

adsorbsiyonu 
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2. Silis tertahedrali ile benzer geometrik boyutta anyonlar (örneğin fosfat, arsenat, 

borat) kil minerallerinin kenarlarında, yüzey tepkimesi seklinde, adsorbe 

olabilir. 

3. Serbest değişebilir alüminyum ve demir değişilen anyonlar ile çözünmez tuzlar 

oluşturabilir, bu durum değişimin bu nedenle mi yoksa kil minerali ile mi ilgili 

olduğunu belirsizleştirir. 

Bazı kil minerallerinin anyon değişim kapasiteleri Çizelge 1.3’ te verilmiştir. 

Katyon/anyon değişim kapasitesi oranının ortalaması kaolinit için yaklaşık 0,5; illit için 

2,3; montmorillonit için 6,7 olduğu belirtilmiştir. 

 
Çizelge 1.3. Kil minerallerinin anyon değişim kapasiteleri (Demirbilek, 2007) 

 

Mineral ADK (meq / 100 g) 

Montmorillonit (Geisenheim) 31,0 

Montmorillonit (Wyoming) 23,0 

Beidellit (Unterrupsroth) 21,0 

Nontronit (Untergrieshach) 20,0 

Nontronit (Preimdtal) 12,0 

Saponit ( Groschlattengrun) 21,0 

Vermikülit (Kuzey Afrika) 4,0 

Kaolinit (Kolloidal) 20,2 

Kaolinit (Melos) 13,3 

Kaolinit (Schnaittenbach) 6,6 

 

1.5.4. Kaolin 

 

Kaolin; Al2O3.2SiO2.2H2O formülüne sahip % 39,50 Al2O3 , %46,55 SiO2, 

%13,95 H2O içeren bir mineraldir ve doğada Fe2O3, CaCO3, mika gibi safsızlıkları da 

yapısında bulundurabilir. 

Mat ve gevşek toprağımsı görünümde nadiren kristal halde bulunan kaolinin 

sertliği 2-3 özgül ağırlığı 2,6’ dır. Kaolinin toz durumundaki görünüşü Şekil 1.27’ de 

gösterilmiştir. Erime derecesi 1760 oC olup, refrakter malzeme olarak 

kullanılmaktadırlar. Saf olduğunda beyaz, safsızlıklara bağlı olarak yeşilimsi ve sarımsı 

renklerde olabilir. 
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Şekil 1.25. Kaolin 
 

Kaolin, tabakalı bir yapı göstermekte olup kristal yapısı bir dörtyüzlü ve bir de 

sekizyüzlülerden oluşan birbirine bağlı iki tabakadan meydana gelmiştir. Kaolin 

yapısının şematik görünümü Şekil 1.26’ da gösterilmiştir.  

 
 

Şekil 1.26. Kaolin şematik görünümü (http://shreeramminerals.com/minerals/about-kaolin/, 2013) 

 

Fiziksel özellikleri ve bulunduğu ortam nedeniyle kaolinleşme, orijinal ana 

kayacın bozulma işleminin yerinde gerçekleşmesiyle oluşan cevherleşmedir. Yani, bir 

kaolin yatağını bir kil yatağından ayıran en önemli fiziksel faktör, cevherleşme ile 

orijinal kayacın aynı yerde olmasıdır. Kil yatakları ise taşınarak depolanmış yataklardır. 

Kaolinin oluştuğu ana kayaç kompleks alümina silikatlardan meydana 

gelmektedir. Bu silikatlar ise alterasyon sırasında hidrolize olmaktadırlar. Alkali ve 

toprak alkali iyonlar çözünerek ve tuzları oluşturarak uzaklaşırlar. Geri kalan madde 

alüminyum silikat ve yapısal silisyum dioksittir. Feldspat, mika, kuvars gibi henüz 

ayrışmamış olan mineral artıkları da kaolinin bünyesinde kalırlar. 

Temiz ve saf kaolinler karbondioksitli sıcak su kaynaklarının derinlerdeki granit 

ve pegmatitler üzerine etkileri sonucu meydana gelirler. Yüzeyde oluşan kaolinler ise az 

çok karışıktır. Magmatik kökenli kaolin yataklarının kalitesi ve jeolojik yapı özellikleri 

magmanın katılaştığı derinliğe ve onun kimyasal bileşimine bağlıdır. 
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Kaolinde aranılan en önemli teknolojik özellik; onun ateşe dayanıklılığıdır. Đyi 

bir kaolinin ateşe dayanıklılığı 1750-1770 0C arasındadır. Kaolinlerin önemli 

özelliklerinden biri de, soda ve bazı organik maddeler katılınca çok az su ile döküm 

kabiliyetini kazanabilmesidir. 

 

o Kullanım alanları 

 

Çeşitli endüstri alanlarında kullanılan kaolinlerin değişik düzen ve boyutta 

olmaları gerektiğinden, kullanılacak kaolinlerin aranan şartları taşıması gerekir. Kaolin 

en fazla kağıt ve seramik endüstrilerinde kullanılmaktadır. Kağıt endüstrisinde 

kullanılan kaolinin beyaz, doğal parlaklığa sahip, yumuşak ve suda kolay dağılabilir 

özellikte olması istenir. 

Kaolin kağıt endüstrisinde iki amaçla kullanılır: 

- Dolgu maddesi olarak, 

- Kağıt yüzeyinin kaplanması (kuşelenmesi) olarak. 

Beyazlık dolgu kaolininde %83-84, kaplama kaolininde %87-88, tane boyut 

dağılımı homojen ve dolgu kaolininde tamamının 45 mikronun altında, kaplama 

kaolinin de 15 mikronun altında ve en az %70’inin 2 mikronun altında olması istenir. 

Özellikle kağıt dolguda Avrupa kaolinle birlikte kalsit de kullanmaktadır. Kuşe-

kaplama kağıtta da benzer durum söz konusu olup, özellikle kuşe kağıtta kaolinin kalite 

bakımından avantaj ve üstünlüğü vardır. 

Tesis türü kaolinler, cam elyafı, kimya sanayi, ilaç sanayi gibi sektörlerde 

kullanılan hammaddedir. Ancak kullanım oranlarının düşüklüğüne karşın bu tüketimin 

parasal boyutu yüksektir. 

Cam elyaf yapımında, ısı izolasyonu ve plastiklerin güçlendirilmesinde 

kullanılır. Cam elyafın ana hammaddesi silis, kaolin ve kireç taşı ile birlikte borik asit, 

soda ve sodyum sülfattır. Alüminyum camlarda erime ısısını düşürür, kristalize olmasını 

önler ve suda diğer kimyasallarda çözünebilirliği azaltır. Cam elyaf üretimi için 

istenilen kaolinde %37 Al2O3, %44 SiO2, en fazla %1 Fe2O3, %2 Na2O ve %1 H2O 

olmalıdır. 

Seramik endüstrisinde ise porselen ve fayans hamurunun esasını kaolin 

oluşturur. Bu endüstride plastiklik özelliği önemli olup, plastiklik suyunun %25-35 

civarında olması, 1150-1300 0C ’ a pişmesi ve pişme renginin beyaz olması istenir.  
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Kaolinde bulunması mümkün olan karbonatlar, sülfatlar, sülfürler ve metal 

oksitler (Fe2O3, TiO2) istenmezler. Pişmemiş seramiklerin kuruma ve nakliye sırasında 

kırılıp dağılmamaları için bir kuru mukavemete sahip olmaları gerekir. Plastik kaolinin 

kuru mukavemeti 40-55 kg/ 2 cm olmalıdır. Üretilen mamul maddelerin istenilen 

boyutlarda olması için kaolinin kuruma küçülmesi %5-7 olmalıdır. Bunun yanında 

pişme küçülmesi ve basınç mukavemeti gibi özellikler önemlidir. 

Petrol rafinelerinde petrol ürünlerinin katalitik dönüşümlerinde kataliz olarak 

kullanılır. Pek çok katalizler yüksek ısı ve basınç altında çalışırlar. Bu nedenle kaolinler 

yüksek ısı şartlarına uygundur. 

Beyaz çimento üretiminde renk verici Fe, Mn, Ti oksitleri içermeyen, beyaz 

pişen kaolin kullanılmaktadır. Boya ve plastik endüstrisinde ise elektriksel direnç ve 

tane inceliği önem kazanmaktadır. Bazı ilaçlarda adsorpsiyon özelliğinden dolayı kaolin 

kullanılır. Kaolin diş macunlarında kullanılır. Ayrıca otomobil ve metal parlatıcılarında, 

oksitlenmiş yüzeylerin temizlenmesinde kaolin kullanılır. Kaolinin diğer kullanım 

alanları ise lastik, refrakter, tıbbi ve zirai ilaçlar, kozmetik, tekstil, marley yer 

döşemeleri, mürekkep yapımı gibi endüstrilerdir (Balkan, 2006). 

En önemli endüstriyel killerden biri olan kaolinin ticari değeri beyazlığına, 

kimyasal saflığına, tane boyu dağılımına, pişme davranımına vb., bağlı olarak 

belirlenmektedir. Kaolin yataklarında ana mineral kaolinit ile beraber yatağın kalitesini 

olumsuz yönde etkileyen kuvars, muskovit, limonit, anatas, illit, bazı organik maddeler 

gibi safsızlıklar bulunmaktadır. Safsızlıkların ekonomik bir şekilde kısmen veya 

tamamen uzaklaştırılmaları ile ilgili bu güne kadar birçok çalışma yapılmıştır. Đri 

boylardaki safsızlıklar (genellikle kuvars) eleme ve hidrosiklonlarla kolaylıkla 

uzaklaştırılabilirken, birkaç mikron boyundaki safsızlıkların uzaklaştırılabilmesi özel 

yöntemlerin uygulanmasını gerektirmektedir.  

Yukarıda belirtilen ve kaolin yataklarında safsızlık olarak nitelendirilen 

minerallerden farklı olarak, Türkiye'de 12'den fazla kaolin yatağı yüksek kükürt 

içerikleri nedeniyle doğrudan kullanılamamaktadır. Zira alunit içeren hammaddelerin 

yüksek sıcaklıklarda pişirilmeleri sırasında gaz çıkışı ve alkalisülfat buharlaşması gibi 

nedenlerle sinterleşme tam olarak oluşmamakta ve gaz çıkışı nedeniyle seramiklerde 

gözenekli yapılar, çatlamalar ve kırılmalar meydana gelmektedir (Bayraktar ve ark., 

1999). 
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Kil ve Kaolin Arasındaki Farklar: 

a. Kaolinler primer oluşurlar. Yapısında yabancı maddeler az olduğundan tabii 

görünüşleri gibi pişme renkleri de beyazdır. 

b. Kaolin kristalleri kil kristallerinden daha büyüktür. Bu nedenle killer daha 

plastiktirler ve kuru mukavemetleri daha fazladır. 

c. Kaolinlerin kristal büyüklüğü ve saflığı ateşe dayanım kabiliyetini artırır. Bu nedenle 

killer daha çabuk sinterleşir. Kaolin ise ateşe daha fazla dayanıklıdır ve pişme çekmeleri 

de daha azdır. 

d. Kaolinde kristaller tam şekillidir, killerde ise köşelerden kırılmalar olmuştur ve 

boyları daha küçüktür. 

Kaolinit grubu mineralleri yapıdaki tabakalar O2- ve OH- iyonları sayesinde 

kuvvetle bağlı olduklarından ve Al3+’de Si+4 katyonlarının diğer katyonlar ile yer 

değiştirmemesinden ötürü diğer killere oranla başka iyonları ve suyu yüzeye 

soğurmazlar. Montmorillonit bu yüzden kaolinite oranla daha plastiktir. Plastiklik 

yüzeye soğurulmuş iyonlara bağlı olup Na ve K montmorillionitleri için plastiklik en 

fazla, Ca montmorillonitleri için ise en düşüktür. Montmorillonit killerinin sondaj 

çamurlarında ve suyun ve diğer sıvıların istenmeyen iyonlarını atabilmek amacı ile filtre 

olarak kullanılması bu killerin yüzeye soğurma yeteneklerinden ileri gelmektedir. 

Yapısal tabakaların kısmen yer değiştirmeyen katyonları ile birbirine bağlı bulunan illit 

ve klorit killeri orta derecede plastik ve iyon değiştirme yeteneğine sahiptirler. 

Vermikulitin yüzeye soğurma yeteneği montmorillonit kadar fazladır, fakat plastikliği 

sınırlıdır (Demirbilek, 2007). 

 

1.6. Kompozitler 

 

Đki ya da daha fazla sayıdaki aynı ya da farklı gruptaki malzemelerin, en iyi 

özeliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özelik çıkarmak amacıyla, bu 

malzemelerin birleştirilmesiyle oluşan malzemelere “Kompozit Malzeme” denir. Başka 

bir deyişle birbirlerinin zayıf yönünü düzelterek üstün özelikler elde etmek amacı ile bir 

araya getirilmiş değişik tür malzemelerden ya da fazlardan oluşan malzemeler olarak da 

adlandırılabilirler. 
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 Her kompozitte matriks ve takviye malzemesi olmak üzere genellikle iki tip 

madde bulunur. Bu malzemeler birbirlerinden farklı fiziksel özeliklere sahiplerdir ve bir 

araya getirilmeleri ile oluşan kompozit malzeme her ikisinden farklı özelikler kazanır. 

Bazı durumlarda üçüncü eleman olarak ise katkı maddeleri kullanılabilir (http://  

composite.about.com/, 2013). 

 

 Matriks elemanı: Kompozit malzemelerde matriksin üç temel fonksiyonu 

vardır. Bunlar, elyafları bir arada tutmak, yükü elyaflara dağıtmak ve elyafları 

çevresel etkilerden korumaktır. Đdeal bir matriks malzemesi başlangıçta düşük 

viskoziteli bir yapıda iken daha sonra elyafları sağlam ve uygun bir şekilde 

çevreleyebilecek katı forma kolaylıkla geçebilmelidir. 

 Takviye elemanı: Matriksin içinde yer alan takviye elemanı, kompozit yapının 

temel mukavemet elemanıdır. Düşük yoğunluğunun yanı sıra yüksek elastiklik 

modülüne ve sertliğe sahip olan elyaflar kimyasal korozyona karşı da dirençlidir. 

Günümüzde kompozit yapılarda kullanılan en önemli takviye malzemeleri 

sürekli elyaflardır. Bu elyaflar özellikle modern kompozitlerin oluşturulmasında 

önemli bir yer tutarlar. 

 Katkı maddeleri: Dolgular, kimyasallar ve diğer katkılar matrikse, niteliklerine 

göre özeliklerin geliştirilmesi amacıyla eklenirler. Yapılarında çok sayıda farklı 

malzeme kullanılabilen kompozitlerin gruplandırılmasında kesin sınırlar çizme 

olanağı yoktur, ancak yapıdaki malzemelerin formuna göre aşağıdaki gibi bir 

sınıflama yapılabilir. 

Taneciklerle güçlendirilmiş kompozitler: Mikroskobik boyutlardaki 

maddelerin matriks içinde dağılmasıyla oluşurlar. Nükleer reaktörlerde 

kullanılan alüminyum-alüminyum oksit kompoziti bu gruba örnektir. 

Tanelerle donatılı kompozitler: Bu grubun en bilinen örneği betondur. Daha 

doğrusu beton ve türevleri, bu grubun tamamını oluşturmaktadırlar. 

Makroskobik parçacıkların yapı içinde dağılmasıyla oluşurlar. 

Liflerle donatılı kompozitler: Bu tip kompozitlerde kullanılan takviye 

malzemelerin L/d oranları çok büyük olduğu için liflerle donatılı adını 

almışlardır. Matriks içinde dağılan lifli maddeler, yapıya yüksek dayanım 

kazandırmaktadırlar. 

Tabakalı kompozitler: Birden fazla plakanın birlikte kullanılmasıyla oluşmuş 

kompozit türüdür. Bu gruba örnek olarak kontraplak verilebilir. 



 

 

32

 Kompozit malzemeler; kendilerini oluşturan fazların özeliklerine göre hafiflik, 

esneklik, korozyon direnci ve yüksek ısı dayanımı gibi birçok özeliğe sahiptir. 

Kompozitler kullanılacakları yere göre istenen özeliklere sahip bir şekilde 

sentezlenebilmektedirler. 

 

1.6.1. Polimer kompozitleri  

 

Yaygın olarak kullanılan yapı elemanları, metaller, polimerler, kompozitler ve 

seramikler olmak üzere dört gruba ayrılabilir. Çeşitli kompozit malzemeler çok eski 

çağlardan beri bilinmekte ve kullanılmaktadır. Fakat son yıllarda geliştirilen ileri 

kompozit malzemeler, malzeme uygulamalarında bir devrim meydana getirmiştir. 

Kompozit malzemeler genel olarak kullanılan takviye elemanına göre fiber takviyeli ve 

tanecik takviyeli olarak sınıflandırılırlar. Tanecik takviyeli kompozit malzemelerde 

matriks malzemesi bir veya daha fazla farklı malzemeden oluşan tanecikler 

içermektedir. Bu tanecikler, metalik veya metalik olmayan malzemelerden olabilir. 

Aynı durum matriks malzemesi içinde geçerlidir.  

Kısacası dört farklı bileşim tanımlanabilir,  

1. Metal olmayan matriks içerisinde metal olmayan tanecikler, 

2. Metal olmayan matriks içerisinde metalik tanecikler 

3. Metal matriks içinde metal tanecikler 

4. Metal matriks içinde metal olmayan taneciklerden meydana gelen kompozit 

malzemelerdir. 

  Tanecikli kompozitlerde takviye elemanı olarak kullanılan tanecikler çeşitli şekil 

ve boyutlarda olabilir. Şekil 1.27 ’de kaba ve orta sinterlenmiş karbür alaşımlı kesici 

takımların mikro yapıları gösterilmektedir. Sert metal kesici uçlar, bir metalik matriks 

içine sert seramik parçacıkların bu şekildeki gibi çökelmesinden oluşur. 

 

 
 

Şekil 1.27. Düz sinterlenmiş karbürlerin (WC-Co) mikro yapıları 
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Kompozit malzemelerde polimer esaslı matrikslerin yanı sıra metal, seramik 

türevi malzemeler de matriks olarak kullanılmaktadır. Diğer matrikslerin kullanılmasına 

rağmen kompozit malzemelerin % 90’ı polimer esaslı matrikslerle üretilmektedir.  

Polimerlerin kullanım alanlarının çeşitlenerek artması dolayısıyla 

kullanımlarının gerektirdiği mekanik, ısıl ve elektriksel özellikleri sağlayan polimerlerin 

geliştirilmesi ya da mevcut polimerlerin katkı maddeleri ile istenilen özelliklere 

getirilmesi önem kazanmış ve bu yönde yapılan çalışmalar artmıştır. Polimerler genel 

olarak fiberler ve tanecikler ile takviye edilmektedir. 

Fiber takviyeli polimerik kompozit yapılarda, polimer matriksler çeşitli şekillere 

sahip fiberler ile takviye edilebilmektedir. Fakat günümüzde polimer matriksler nano 

boyutlara sahip tanecikler ile de takviye edilmeye başlanmış ve elde edilen kompozit 

malzemeler polimerik nanokompozitler olarak adlandırılmıştır. Dolgu parçacıklarının 

nanometrik boyutlarından dolayı nanokompozitler yüksek alan/hacim oranlarına sahiptir 

ve çok düşük kil yoğunluklarında bile fazlar arası etkileşim alanı çok geniş olduğundan 

fiziksel ve mekanik özelliklerinde çok önemli artışlar görülebilmektedir. 

 Endüstriyel termoplastik ve termoset polimerlerin nanokompozitlerinin 

geliştirilmesi için araştırma çalışmaları, hızla artarak devam etmektedir. Özellikle 

poliolefinler (PE, PP) gibi apolar yapılı polimerlerin nanokompozitlerinin 

hazırlanmasında büyük zorluklar bulunmaktadır. 

 

 
 

Şekil 1.28. Kil taneciklerle takviye edilmiş polimerik kompozit yapı 
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Polimer matriksli nanokompozit malzeme üretmek amacıyla çeşitli üretim 

yöntemleri üzerinde önemli çalışmalar sürdürülmektedir. Bunlar, eriyik harmanlama, 

yerinde polimerizasyon ve diğer tekniklerdir. Bu yöntemlerden her biri, amaçlanan 

kompozit özelliklerine ve üretim verimliliğine uygun olarak tercih edilir.  

Birçok araştırmacı tarafından genellikle eriyik harmanlama, ekstrüzyon ve 

basınçlı kalıplama yöntemlerinin birleşimi genel olarak tercih edilmektedir. Đstenen 

özellikte polimer matriksli nanokompozit numune elde edebilmenin ön koşulu 

taneciklerin matriks içerisinde düzenli dağılmış olmalarıdır. 

Polimerik nanokompozit malzeme üretebilmek için, polimer matriksin nano 

boyuttaki çeşitli malzemeler ile takviye edilebileceğinden yukarıda bahsedilmişti. 

Örneğin, doğal olarak tabakalı yapıda olan kilin polimer içinde dağıtılabilmesi 

nedeniyle çok iyi katkı malzemesi olabilecekleri anlaşılmıştır. Böylece kil/polimer 

nanokompozitlerin hazırlanması, karakterizasyonları ve özelliklerinin belirlenmesi ile 

ilgili çalışmalar başlamıştır. 

Geleneksel kompozitlerde polimer kilin birim hücre aralığına çok girmez. 

Tabakalanmış nanokompozit tipinde polimer matriksi içine eklenen organokiller 

kristalografik olarak görünür. Bu tür nanokompozitlerde polimerin bir veya birkaç 

moleküler tabakası kilin aralığına girer. Ayrılmış tabakalı nanokompozitlerde silikat 

tabakaları polimer matriksinde tek tek disperse olmuşlar, pul pul dağılmışlardır. Kilin 

kristal tabakaları tamamen polimer matriksi içinde dağılır (Şen ve ark., 2010). 

 

1.6.2. Polimer – kil kompozitlerinin kullanım alanları 

 

Kil-polimer kompozitlerinin potansiyel kullanım alanları şunlardır: 

• Otomobil endüstrisi (mekanik dayanım nedeniyle; yakıt tanklarında, iç ve 

dış panellerde, tamponlarda vs.) 

• Đnşaat sektörü (mekanik ve termal dayanım nedeniyle; panellerde, dış 

cephede, borularda) 

• Elektronik ve elektrik (iletkenlik, termal özellikleri ve ateşe dayanım 

nedeniyle; devrelerde, elektrik bileşenlerde) 

• Gıda paketleme (düşük gaz geçirgenlikleri, termal ve mekanik dayanım 

nedeniyle; kutu, şişe vs. kaplarda, filmlerde) 
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Biyomedikal malzemelerde düşük gaz geçirgenlikleri nedeniyle yapay bağırsak 

olarak şişirilmiş film halinde  kullanılmaları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

Birçok tip gıda malzemesinin raf ömrünü belirgin bir biçimde uzattıkları, düşük gaz 

geçirgenlikleri dolayısıyla özellikle paketlemede gıdaların bozulma sürelerini uzattıkları 

ve daha taze tuttukları için gıda endüstrisinde uygulamaları hızla araştırılmakta ve 

geliştirilmektedir. 

Kil/polimer kompozitlerinin kullanım alanları ile ilgili çalışmaların giderek 

artması bu  malzemelerin gelecekte çok daha ucuz ve yaygın olacağını 

göstermektedir. Polimere ilave edilen kilin, polimerin molekül ağırlığını arttırması 

nedeniyle çok yüksek molekül ağırlıklı polimer üretimi içinde kil-polimer 

nanokompozitleri kullanılmaktadır (http://www.fizik.itu.edu.tr/tr/rheology/sayfalar/tr 

/calisma_kon/nanokompozitler.html, 2013). 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 

 

Bakar ve  Skrzypek (2006), yaptıkları çalışmalarında kaolin ve poliüretan ile 

oluşturulan modifiye epoksi reçine esaslı konvansiyonel ve hibrit kompozitlerin termal 

ve mekanik özelliklerini araştırmışlardır. Matriks olarak DGEBA (Araldite 260 GY) ve 

çapraz bağlayıcı ajan olarak poliamin Aradure 460 kullanılmıştır. Bu çalışmada 

kullanılan zincir uzatıcı 1,4-bütandioldur. Araştırma sonuçlarına göre; poliüretan 

modifiye edici ilavesiyle darbe dayanımı ve kritik gerilme şiddet faktörü (KC) ile ifade 

edilen çatlak yayılması direncini geliştirmiştir. Eklenen kaolin darbe dayanımının, 

çivileme mekanizmasında çatlağa yol açan kritik gerilme şiddet faktörünün 

yükselmesine sebep olmuştur. Epoksi reçinesinin termal direnci de kaolinin 

eklenmesiyle artmıştır. Eklenen her iki değiştirici (poliüretan ve kaolin) epoksi 

reçinesinin kırılma tokluğunun iyileşmesini sağlamıştır.  

Harani ve ark. (2009), yaptıkları çalışmada epoksi reçinesini sertleştirebilmek 

için farklı konsantrasyonlarda poliol ve hidroksi uçlu bileşen kullanılmıştır. Bu çalışma 

sonunda poliol içeriğinin artmasıyla darbe dayanımının arttığı ve maksimum değerlere 

ulaşıldığı bulunmuştur. Đki farklı tipte modifiye edici kullanılmıştır. Bunlardan yüksek 

molekül ağırlığına, uzun zincir ve az dallanmış yapıya sahip olan modifiye edici kritik 

konsantrasyonlarda darbe dayanımında en iyi sonucu vermiştir.  

Nohales ve ark. (2006), çeşitli kürleştiriciler (alifatik ve sikloalifatik daimin) 

kullanarak sepiyolit/epoksi reçine DGEBA kompozitlerini hazırlamış, morfolijik, 

esneklik ve termal özelliklerini incelemişlerdir. Kompozitlerin yüzey karakterizasyonu 

SEM ve TEM ile incelenmiştir. Sikloalifatik daiminle kürleştirilmiş kompozitlerin 

termal kararlılığı ve mekanik özellikleri daha yüksek olmuştur. 

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

edilmemiş sepiyolit nanokompozitlerinin mekanik ve morfolojik özelliklerini 

incelemişlerdir. Sepiyolit, aminosilan ve glisidilsilanla modifiye edilmiştir. Önce %1,2 

4,2 ve 8,4 oranında modifiye edilmemiş kille kompozitler hazırlanarak mekanik 

özellikleri incelenmiş, en iyi kil oranı olarak %8,4 belirlenmiştir. Bu oran modifiye 

sepiyolite de uygulanmış, mekanik özelliklerde en iyi sonuç glisidilsilanla modifiye 

sepiyolitle elde edilmiştir. 
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Zhou ve ark. (2007), tarafından hazırlanmış diğer bir çalışmada SC-15 ticari 

epoksi reçine/montmorillonit kompoziti, termal ve mekanik özellikleri incelenmiştir. 

Kompozitlerde kil %0- 4 oranında epoksi reçineye karıştırılmıştır. Optimum kil oranı 

%2 olarak belirlenerek kompozit dayanıklılığında  %27 artış gözlemlenmiştir. Bu kil 

orandaki kompozitin termal kararlılığı da saf epoksi reçineye göre yüksek olmuştur. 

Kompozitlerin yüzey karakterizasyonu SEM ile yapılmıştır. 

Ho ve ark. (2006), yaptıkları çalışmada Araldite GY 251 epoksi reçinesine %0-8 

oranında nanokil katarak kompozitlerin mekanik özelliklerini incelemişlerdir. 

Kompozitlerin çekme ve sertlik testleri yapılmış, yüzey karakterizasyonu için SEM 

uygulanmıştır. Çalışma sonucunda kil miktarı arttıkça nanokompozit malzemelerin 

çekme dayanımlarının arttığı ve %5 kil oranında en yüksek değere ulaştığı kil miktarı 

daha da arttırıldığında çekme dayanım değerlerinin tekrar düştüğü gözlenmiştir. 

Qi ve ark. (2006), epoksi reçine içerisine kil ilavesinin reçinenin mekanik 

özellikleri üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Bu doğrultuda bir tanesi modifiye 

edilmemiş, diğerleri modifiye edilmiş olan dört faklı kil, farklı katı oranlarında 

kullanılmış ve en yüksek elastik modülü değeri, modifiye edilmemiş kil ile %10 katı 

oranında elde edilirken her bir kil için artan kil miktarı ile birlikte bu değerde bir artış 

görülmüştür. Ancak çekme dayanımı değerlerinde modifiye ve modifiye edilmemiş kil 

ilavesi ile düşüş gözlenmiştir. 

Hussain ve ark. (2007), bir çalışmalarında organik olarak modifiye edilmiş 

tabakalı kil ile epoksi reçine kullanarak farklı kil içeriklerinde nanokompozit malzeme 

üretmiş ve mekanik özelliklerini incelemiştir. Çalışmanın sonucunda nanokompozit 

ürünlerin çekme dayanımlarında sadece %1 kil ilavesinde bir artış görüldüğü bunun da 

çok düşük oranlarda olduğu artan kil miktarı ile çekme dayanımı değerlerinin, 

istiflenmiş tabakalı yapının gerilme konsantrasyonu etkisi nedeni ile kil tanesi reçine ara 

yüzeyindeki adhezyon etkisinin düşmesinden dolayı düştüğü belirtilmiştir. Ancak 

nanokompozit ürünlerin elastisite modüllerinde kil miktarı artışı ile birlikte bir artış 

olduğu da gözlenmiştir. 

Yasmin ve ark. (2006), bir çalışmalarında farklı kimyasallar ile modifiye edilmiş 

killeri değişik oranlarda kullanarak epoksi reçinenin mekanik özelliklerinin iyileştirilip 

iyileştirilmediği incelemiştir. Çalışma neticesinde kil oranları arttıkça elastik 

modulünün artış gösterdiği ve iki modifiye kil karsılaştırıldığında ise metil, bis-2-

hidroksietil, quaterner amonyum tuzu ile modifiye edilmiş kilin oktadesil trimetil 

amonyum tuzu ile modifiye edilmiş kile göre daha yüksek değerler verdiği görülmüştür. 
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Yang ve ark. (2007), bir çalışmalarında epoksi-kil nanokompozitlerinin mekanik 

dayanımlarının sıcaklığa bağlı olarak değişimlerini incelemiş bu doğrultuda 

numunelerin oda sıcaklığında ve 77 °K sıcaklığında mekanik özelliklerini 

irdelemişlerdir. Sonuç olarak 77 °K’ de yapılan mekanik dayanım değerlerinin oda 

sıcaklığına göre yüksek sonuçlar verdiği, çekme dayanımı değerlerinin her iki sıcaklık 

için de %1 kil ilavesinde en yüksek değere ulaşmıştır. Kil ilavesinin artışına bağlı olarak 

düşüş gösterdiği ancak çekme modülü değerlerinin her iki sıcaklık için de kil ilavesinin 

artışı ile birlikte lineer bir şekilde arttığı gözlenmiştir. 

Işık ve ark. (2003), yaptıkları çalışmada, polieter poliol darbe düzenleyici de 

kullanarak epoksi kil nanokompozitleri üretmiş ve mekanik özelliklerini incelemişlerdir. 

Çalışma sonucunda polieter poliol ilavesinin artması ile artan kil miktarlarında çekme 

dayanımını arttırmadığı hatta düşmesine neden olduğu ancak poly polieter poliol 

kullanılmadan yapılmış olan nanokompozit ürünlerin çekme dayanım değerlerinin kil 

artısı ile birlikte artış gösterdiği görülmüştür. Elastisite modülü değerlerinde ise polieter 

poliol ilavesinin olumlu etki gösterdiği, hatta en yüksek elastisite modülü değerine %3 

polieter poliol ilavesinde %5 kil katkısında ulaşıldığı bildirilmiştir. 

Wang va ark. (2006), epoksi-kil nanokompozitlerinin mekanik özelliklerini 

inceledikleri bir çalışmada epoksi matriks içerisine modifiye kil ilavesinin çekme 

modülünü arttırdığı, ancak çekme dayanımını %2 kil ilavesine kadar arttırdıktan sonra 

artan viskozite etkisi ve numunenin hazırlanması esnasında meydana gelen kusur 

yüzeyleri nedeni ile çekme dayanımı değerini düşürdüğü görülmüştür. 

Anaklı (2008), çalışmasında iletken poli (2-etilanilin) (PEAn) - kaolinit 

kompozitleri kaolinit partikülleri varlığında asidik sıvı ortamda potasyum kromat 

yükseltgeni kullanılarak 2-etilanilinin kimyasal polimerizasyonuyla hazırlanmıştır. 

Hazırlanan iletken poli (2-etilanilin) - kaolinit kompozitinin içerdiği PEAn miktarı ve 

kompozit iletkenliği üzerine yükseltgen derişimi, monomer derişimi, polimerizasyon 

süresi ve polimerizasyon sıcaklığının etkisi araştırılmıştır. Hazırlanan kompozitlerin 

karakterizasyonu XRD, FTIR, TGA / DTA ve SEM teknikleri kullanılarak yapılmış, 

iletkenliğe karşı yüzey direnci ve mikrosertlik özellikleri incelenmiştir. SEM analizi 

sonucunda kaolinit yüzeyinin polimerle kaplandığı ve hammaddeleri ile 

karşılaştırıldığında ise hazırlanan kompozitlerin özelliklerinin geliştirilmiş olduğu 

gözlenmiştir. TGA sonuçları da hazırlanan kompozitin termal kararlılığının saf 

polimerden daha iyi olduğunu göstermiştir. 
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Zerda ve Lesser (2001), yaptıkları bir çalışmada, epoksi-kil nanokompozitlerin 

mekanik dayanımlarını incelemişlerdir. Çalışma sonucunda nanokompozit ürün 

içerisindeki kil miktarı arttırıldıkça çekme modülünde artış meydana gelirken kil 

taneciklerinin dağılmamış olup sadece aralanmış olmalarından kaynaklanan zarar verici 

etki çekme dayanımında düşüşe neden olmuş ve ürünlerin süneklik özelliklerini 

etkilemiştir. Ancak aralanmış yapının basma dayanımı üzerine önemli bir etkisi 

görülmemiştir. 

Yutang ve ark. (2010), eritip kalıba dökme metodunu kullanarak yeni faz 

değişim malzemesi olarak kararlı formda polietilen glikol (PEG)/ epoksi reçine(ER) 

kompozitini hazırlamışlardır. Bu yeni malzemede, PEG ısı depolama malzemesi ve ER 

destek malzemesi olarak davranmıştır. Ayrıca ER polimeri yapısal mukavemeti sağlamış ve 

erimiş PEG in sızmasını önlemiştir. Kompozitin yapısı ve morfolojisi FTIR ve SEM ile 

gözlenmiştir. Kompozitin termomekanik özellikleri polarize optik mikroskop (POM), statik 

termomekanik analiz (TMA) ve diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) kullanılarak 

karakterize edilmiştir. Deney sonuçları PEG ve ER nin fiziksel etkileşiminin iyi 

olduğunu göstermiştir. PEG/ER kompozitinin katı-katı faz değişim sıcaklığı 132,4 J/g 

değerine ulaşmıştır. Dolayısıyla PEG/ER kompozitinin endüstriyel ısı kullanımında, 

elektronik cihazların korunmasında, binaların ısınmasında enerji depolayıcı faz değişim 

malzemesi olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. 

Astruca ve ark. (2008), çalışmalarında farklı partikül boyutlu iki kaolin örneğini 

içeren DGEBA epoksi reçinesi ile sertleştirici olarak poliamidoamin kullanmışlardır. 

Epoksi matriksler üzerinde dolgu maddesi olarak kil kullanılmasının etkisini 

yorumlamışlardır. Anyonik ve katyonik ajanlar, sodyum poliakrilat ve 

dimetildioktadesilamonyum klorür, kaolin parçacıklarının matriks içine dağılmasına 

yardımcı olmuştur. FTIR, TGA, Zeta potansiyeli ve yüzey enerjisi ölçümleri, yüzey 

davranışlarının verimliliğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

Epoksi/poliamidoamin/kaolin sistemleri üzerinde gerçekleştirilen mikrosertlik 

testlerinde, parçacıkların pigment hacim konsantrasyonlarının dolgu maddeleri 

üzerindeki etkisini, hacmin %33 kadar artmasıyla partikül dağılımını iyileşmiştir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

  

3.1. Materyal 

 

Epoksi Reçine: Deneysel çalışmada matriks sistemi için gerekli malzeme olarak NPEL 

128 Epoksi Reçinesi (ER) kullanılmıştır. Kullanılan bu reçine Konuray Kimya San. ve 

Tic. Ltd. Şti’den temin edilmiştir. NPEL-128, Bisfenol-A ve Epiklorohidrinden üretilen 

sıvı bir reçinedir. DGEBA şeklinde adlandırılır. Kullanılan NPEL-128 epoksi 

reçinesinin fiziksel özellikleri Çizelge 3.1.’de verilmiştir. 

 
Çizelge 3.1. Epoksi reçinesinin fiziksel özellikleri 

 

Kimyasal bileşimi DGEBA 
Fiziksel durumu Sıvı 

Epoksi eşdeğer ağırlığı (g/eş) 184~190 

Parlama noktası (˚C) 150 

Viskozite (cps 25 ˚C’da) 12000~15000 

Yoğunluk (g/cm³ 25 ˚C’da) 1,16 

 

Amin sertleştirici: PC-17 ticari isimli alifatik amin grubu içeren sertleştirici 

kullanılmıştır. 

Anhidrit sertleştirici: MNA (Metil-5-norbornen-2, 3-dikarboksilikanhidrit) 

kullanılmıştır.  C10H10O3 şeklinde gösterilir. Bir diğer adı, metil nadik anhidrit’ tir. 

Hızlandırıcı: Çalışmalarda hızlandırıcı olarak 2,4,6-tris(dimetilaminometil) fenol 

kullanılmıştır. 

PEG: Polietilen glikol (PEG) plastikleştirici ve yumuşatıcı olarak kullanılmıştır. 

Kaolin: Dolgu maddesi olarak kullanılan öğütülmüş kalsine kaolin Calk 89/1,3 

kullanılmış olup özellikleri aşağıdaki gibidir. 

 
Çizelge 3.2. Kaolin kilinin kimyasal analiz yüzdesi 

 

SiO2 56,00 ± 2 

Al2O3 39 ± 1 

Fe2O3 0,7 ± 0,1 

TiO2 0,4 ± 0,05 

A.Z. (1050 oC) Max.1 
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Çizelge 3.3. Kaolin kilinin fiziksel analiz özellikleri  
 

Beyazlık, Elrepho 2000 (%) 89,00 ± 1,50 

45 µm Elek Bakiyesi, Yaş Analiz (%) Max.0,05 

d50 (µm) 

Sedigraf 5100 

1,30 

-10 µm (%) Min. 90,00 

-2 µm (%) Min. 55,00 

pH 7,00 ± 1,00 

Özgül Ağırlık (g/cm3 ) 2,60 

 

Kalıp ayırıcı: Kalıp hazırlamada kalıp ayırıcı olarak vazelin kullanılmıştır. 

Asit: Korozyon testlerinde %10’luk HCl çözeltisi kullanılmıştır. 

Baz: Korozyon testlerinde %10’luk NaOH çözeltisi kullanılmıştır. 

Tuz: Korozyon testlerinde %3’lük NaCl çözeltisi kullanılmıştır. 

 

3.2. Yöntem 

 

Kompozit malzemenin hazırlanmasında bir behere belli miktarda epoksi reçinesi 

konularak üzerine reçinenin ağırlıkça %0, 1, 3, 5, 10 oranlarında kaolin ilave edilerek 

homojen bir karışım elde edilene kadar mekanik karıştırıcıyla karıştırılmıştır. Elde 

edilen homojen karışımlar oda sıcaklığında 1 saat ultrasonik banyoda karıştırılmıştır. Bu 

karışımlara ağırlıkça %25 oranında aminli sertleştirici (ya da %30 oranında anhidritli 

sertleştirici) ilave edilerek iyice karıştırıldıktan sonra üzerine birkaç damla hızlandırıcı 

eklenmiştir. Son olarak bu karışım ASTM (TSE 1398-2) standartlarına göre yapılmış 

olan kalıplara dökülerek numunelerdeki hava kabarcıkları tamamen yok oluncaya kadar 

kalıplar oda sıcaklığında bekletilmiştir. 

Aminli sertleştirici kullanılan karışımların 50 oC’ da 24 saat ısı etkisiyle 

sertleşmesi sağlanmış sonrasında etüv sıcaklığı 100 oC’ a çıkarılarak 4 saat boyunca 

post-kür işlemine tabi tutulduktan sonra kompozit malzemeler elde edilmiştir.  

 Anhidritli sertleştirici kullanılan karışımların 60 oC’ da 24 saat ısı etkisiyle 

sertleşmesi sağlanmış sonrasında etüv sıcaklığı 120 oC’ a çıkarılarak 24 saat boyunca 

post-kür işlemine tabi tutulduktan sonra kompozit malzemeler elde edilmiştir. 

Çalışmanın diğer aşamasında epoksi reçinesi ve kaolin karışımına %1, 3, 5 

oranlarında PEG katıldıktan sonra gerekli miktarda sertleştirici ve hızlandırıcı ilave 

edilerek diğer aşamalar benzer şekilde yapılmış ve yeni kompozit malzemeler elde 

edilmiştir. 
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Şekil 3.1. Kompozit kalıbı 

 

3.3. Kompozit Malzemelere Uygulanan Testler 

 

3.3.1. Çekme testi 

 

Kompozit malzemelerin çekme deneyleri TST MARES marka cihazda (Şekil 

3.2.) yapılmıştır. Çekme testinde ölçümü yapılacak numuneler cihazın analiz haznesine 

yerleştirilerek numunelere yukarı doğru çekme uygulandı, numunenin koptuğu andaki 

uygulanan kuvvet ve uzama miktarı cihaz tarafından kaydedildi. Kompozit malzemelere 

ait elde edilen veriler Çizelge 4.1 ve 4.2’de toplandı. 

 

 
 

Şekil 3.2. TRS MARES marka çekme-basma dayanım cihazı 
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3.3.2. Sertlik testi 

 

Numunelerin sertliği Shore Durometer TH 210 sertlik tayin cihazıyla yapıldı. 

Numunelere en az 3 kez ölçüm uygulandı ve elde edilen 3 değerin ortalaması alınarak 

maddenin sertliği Shore-D değeri olarak alındı. Kompozit malzemelere ait sertlik 

değerleri Çizelge 4.3’ te toplandı. 

 

 
 

Şekil 3.3. Sertlik ölçüm cihazı 

 

3.3.3. Asit-baz-tuz dayanım testi 

 

Saf ER, ER-%5 Kaolin, ER-%5 Kaolin-%5 PEG, ER-%5 PEG ve anhidritli 

/aminli sertleştirici içeren kompozit numuneleri % 10’luk NaOH, % 10’luk HCl ve 

%3’lük NaCl çözeltilerinde 2 hafta bekletildi. Bu süre sonunda kompozit 

numunelerinde meydana gelen fiziksel değişim, renk değişimi ve çözeltilerdeki renk 

değişimleri gözle gözlendi. Elde edilen veriler Çizelge 4.4’ te toplandı.. 

 

3.3.4. Korozyon testleri 

 

Saf ER, ER-%5 Kaolin, ER-%5 Kaolin-%5 PEG, ER-%5 PEG ve anhidritli 

/aminli sertleştirici içeren kompozit kaplamalar % 10’luk NaOH ve HCl, %3’lük NaCl 

çözeltilerine daldırılarak iki hafta boyunca çözelti ortamında bekletildi. Bu sürecin 

sonunda elde edilen veriler Çizelge 4.5’ te toplandı. 
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Şekil 3.4. Metal yüzeyine kaplanan kompozit kaplamaların korozyon dayanımı testi 

 

3.3.5. Adhezyon testi 

 

Hazırlanan kompozit karışımlarla temiz herhangi bir kirlilik ve yağ içermeyen 

metal yüzeyine 100 – 120 µm kalınlığında ince bir film kaplandı. Kaplamalar oda 

sıcaklığında kabarcıkların çıkması için bekletildi. Daha sonra kompozit malzemeler gibi 

etüvde sertleştirildi. Metal yüzeyindeki film keskin bir aletle eşit ve küçük (1-2 mm) 

parçalara bölündü, bunların üzerine yapışkanlığı kuvvetli olan bir bant iyice yapıştırılır 

ve bu bant kuvvetle çekilerek plakadan ayrıldı. Bu işlem sonucu plaka yüzeyinde kalan 

ve ayrılan kısımların sayısından % adhezyon kabiliyeti bulundu. Adhezyon kabiliyeti 

(%) aşağıdaki formüle göre hesaplandı: 

 

% Adhezyon=  ((a-b) /a) x 100 

a: Metal yüzeyindeki karelerin sayısı 

b: Kopan karelerin sayısı 

a-b: Metal yüzeyinde kalan kare sayısı 

 
Saf ER, ER-%5 Kaolin, ER-%5 Kaolin-%5 PEG, ER-%5 PEG ve anhidritli 

/aminli sertleştirici içeren kompozit karışımından hazırlanan kompozit kaplamalara 

adhezyon testleri uygulandı. Elde edilen sonuçlar Çizelge 4.6’da toplandı. 

 

 

 



 

 

45

3.3.6. Su Absorpsiyon testi 

 

Saf ER, ER-%5 Kaolin, ER-%5 Kaolin-%5 PEG, ER-%5 PEG ve anhidritli 

/aminli sertleştirici içeren numuneler beher içindeki saf suya daldırılıp 2 hafta su 

içerisinde bekletilmiştir. Đki günde bir tartımları alınmış ve elde edilen veriler Şekil 4.1 

ve Şekil 4.2’ de gösterildi. 

 

3.3.7. Vicat yumuşama sıcaklığı 

 

Kompozit numunelerinin ısıya karşı dayanıklılıkları vicat test cihazında tayin 

edildi. Vicat cihazındaki iğnenin numune tabletine battığı andaki sıcaklık değeri vicat 

yumuşama noktası olarak kabul edildi. Saf ER, ER-%5 Kaolin, ER-%5 Kaolin-%5 

PEG, ER-%5 PEG ve anhidritli /aminli sertleştirici içeren kompozit malzemelere vicat 

testi yapıldı ve elde edilen veriler Çizelge 4.7’ de toplandı. 

 

3.3.8. Termal analiz (TGA) 

 

Saf ER, ER-%5 Kaolin, ER-%5 Kaolin-%5 PEG, ER-%5 PEG ve anhidritli 

/aminli sertleştirici içeren numuneler için TGA yapıldı. Analizler dakikada 10oC ısıtma 

hızıyla azot atmosferinde yapıldı. Elde edilen TGA verileri Çizelge 4.8’ de toplandı. 

 

3.3.9. SEM 

 

Saf ER, ER-%5 Kaolin, ER-%5 Kaolin-%5 PEG, ER-%5 PEG ve anhidritli 

/aminli sertleştirici içeren numunelerin SEM görüntüleri alındı. Elde edilen SEM 

görüntüleri Şekil 4.11 ve Şekil 4.12’ de gösterildi. 
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4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

 

4.1. Çekme Test Sonuçları 

 

Deneysel sonuçlara göre, PEG içermeyen numunelerde kaolin oranının 

artmasıyla çekme dayanımı azalmıştır. Anhidrit sertleştirici kullanılan ve %1 kaolin 

içeren malzemenin çekme dayanımı 19,31 N değerinden %10 kaolin ilavesiyle 17,52 N 

değerine düşmüştür. Benzer şekilde PC-17 sertleştirici kullanılan ve %1 kaolin içeren 

malzemenin çekme dayanımı 22,23 N değerinden %10 kaolin ilavesiyle 18,48 N 

değerine düşmüştür. Bu durum yüzeyde ya da matrikste gerilim birikiminin artması ve 

mikro çatlakların oluşması ile açıklanabilir. Kompozit malzeme içerisindeki kaolin 

oranının artmasıyla malzemenin gevrekliği artmıştır. 

PEG yapıya esneklik kazandırmaktadır. PEG oranı arttıkça malzemenin esneklik 

etkisi daha baskın hale geleceğinden çekme dayanımı da azalır. Çizelge 4.1’de 

görüldüğü gibi anhidrit sertleştirici kullanılan malzemelerde kaolin içermeyen sadece 

epoksi ve anhidrit sertleştirici içeren malzemenin dayanımı 23,51 N değerinden %5 

PEG eklenmesiyle çekme dayanımı 22,95 N değerine inmiştir. Benzer şekilde %1 

kaolin içeren ve PEG içermeyen malzemenin çekme dayanımı 19,31 N değerinden %1 

kaolin içeren malzemeye %5 PEG eklenmesiyle çekme dayanımı 18,77 N değerine 

düşmüştür. Yine PC-17 sertleştirici kullanılan malzemelerde kaolin içermeyen sadece 

epoksi ve anhidrit sertleştirici içeren malzemenin dayanımı 24,26 N değerinden %5 

PEG eklenmesiyle çekme dayanımı 22,13 N değerine inmiştir. Benzer şekilde %1 

kaolin içeren ve PEG içermeyen malzemenin çekme dayanımı 22,23 N değerinden %1 

kaolin içeren malzemeye %5 PEG eklenmesiyle çekme dayanımı 21,21 N değerine 

düşmüştür. 

Farklı kaolin ve PEG oranlarıyla hazırlanan malzemelerin çekme uzaması 

değerleri Çizelge 4.2’de verilmiştir. Kaolin oranı artıkça malzeme daha gevrek bir 

yapıya sahip olacağı için malzemenin çekme uzaması azalmaktadır. Bunun sebebi, 

epoksi matriksin gerçek uzama değerinin numunelerin uzamasından daha fazla 

olmasıdır. Kaolinin büyük oranda SiO2 içermesi ve SiO2’nin de sert bir yapıya sahip 

olması nedeniyle uzama değerinin çoğunluğu epoksi matriksinden kaynaklanmaktadır. 
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Kaolin ve PEG birlikte bulunduğu kompozit malzemelerde, PEG’in yapıya 

elastikiyet katmasından dolayı çekme uzaması değeri artmaktadır. Çizelgeden de 

görüldüğü her iki tür sertleştiricinin kullanıldığı %3 kaolin-%5 PEG içeren 

malzemelerde çekme uzaması en yüksek değeri almaktadır (%0,555/ %0,572). 

 

Çizelge 4.1. Kompozit malzemelerin çekme dayanımı 
 
 

Sertleştirici: 
Anhidrit 

Çekme Dayanımı Mukavemet (N) 
%0 Kaolin % 1 Kaolin %3 Kaolin %5 Kaolin %10 Kaolin 

%0 PEG 23,51 19,31 18,79 18,48 17,52 
%1 PEG 23,61 19,11 18, 55 18,32 17,38 
%3 PEG 23,28 18,98 18,37 18,21 17,11 
%5 PEG 22,95 18,77 18, 33 18,08 16,93 
Sertleştirici:  
PC-17 

Çekme Dayanımı Mukavemet (N) 
%0 Kaolin % 1 Kaolin %3 Kaolin %5 Kaolin %10 Kaolin 

%0 PEG 24,26 22,23 21,06 20,27 18,48 
%1 PEG 22,51 21,95 20,94 19,17 18,36 
%3 PEG 22,33 21,53 20,71 19,08 18,25 
%5 PEG 22,13 21,21 20,13 18,53 18,03 
 
 

Çizelge 4.2. Kompozit malzemelerin kopma uzama yüzdeleri 

 
Sertleştirici:  
Anhidrit 

Kopma Uzama (%) 
%0 Kaolin % 1 Kaolin %3 Kaolin %5 Kaolin %10 Kaolin 

%0 PEG 0,522 0,495 0,483 0,439 0,402 
%1 PEG 0,542 0,517 0,532 0,465 0,440 
%3 PEG 0,555 0,522 0,547 0,497 0,465 
%5 PEG 0,572 0,533 0,555 0,512 0,492 
Sertleştirici:  
PC-17 

Kopma Uzama (%) 
%0 Kaolin % 1 Kaolin %3 Kaolin %5 Kaolin %10 Kaolin 

%0 PEG 0,532 0,504 0,492 0,461 0,421 
%1 PEG 0,527 0,515 0,542 0,482 0,435 
%3 PEG 0,540 0,521 0,559 0,497 0,495 
%5 PEG 0,551 0,525 0,572 0,512 0,495 
 
 

Çizelge 4.1. ve Çizelge 4.2’den de görüleceği gibi çekme testleri sonucu elde 

edilen verilerden saf ER içerisine katılan kaolin malzemelerin % uzama değerlerini 

düşürdüğü PEG’in ise çok az da olsa artırdığı görülmektedir. Bu düşme ve artma kendi 

içerisinde kil miktarı arttıkça daha da düşmekte PEG miktarı arttıkça artmaktadır. 

Anhidrit sertleştirici içeren kompozit malzemeler PC-17 içeren kompozit malzemelere 

göre daha düşük çekme mukavemeti değerlerine sahiptir.  
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Kompozit malzemeye katılan kaolin miktarı yüklemeye olumsuz etki yapmakta 

ve malzemenin mukavemeti azalmaktadır. Kompozit malzemeye katılan PEG ise % 

uzamayı artırmaktadır. Genel anlamda alifatik amin sertleştirici ile hazırlanan 

kompozitler, anhidrit sertleştirici ile hazırlanan kompozitlere göre daha yüksek 

mukavemete sahiptirler. 

 

4.2. Sertlik Test Sonuçları 

 
Çizelge 4.3. Kompozitlerin ortalama sertlik değerleri 

 

Sertleştirici: 
Anhidrit 

Sertlik Değeri (ShoreD) 
%0 Kaolin % 1 Kaolin %3 Kaolin %5 Kaolin %10 Kaolin 

%0 PEG 88 87 86 86 84 
%1 PEG 70 73 77 79 80 
%3 PEG 65 72 75 75 80 
%5 PEG 60 71 76 78 78 
Sertleştirici:  
PC-17 

Sertlik Değeri (ShoreD) 
%0 Kaolin % 1 Kaolin %3 Kaolin %5 Kaolin %10 Kaolin 

%0 PEG 86 84 84 83 82 
%1 PEG 76 70 66 76 76 
%3 PEG 73 68 66 73 75 
%5 PEG 70 68 65 74 73 

 

 

Çizelge 4.3’ten de görüleceği gibi kompozit içerisindeki kaolin miktarı arttıkça 

numunenin sertliğinde düzenli bir şekilde azalma ya da artma olmamaktadır. Genel 

anlamda kaolin ilavesi epoksi malzemenin sertliğini azaltmaktadır. Kompozit 

malzemelere PEG ilavesi de numunelerin sertlik değerini düşürmektedir. Anhidrit 

sertleştirici içeren kompozit malzemeler PC-17 içeren kompozit malzemelere göre daha 

yüksek sertlik değerlerine sahiptir. 
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4.3. Kompozit Malzemelerin Asit-Baz-Tuz ve Su Dayanım Sonuçları 

 
Çizelge 4.4. Kompozit malzemelerin asit-baz-tuz-su dayanım sonuçları 

 
Sertleştirici Numune % 10’luk HCl % 10’luk NaOH % 3’lük NaCl Su 

A
n

h
id

ri
t ER + + + + 

ER-Kaolin%5 + + + + 

ER-PEG%5 + + + + 

ER-Kaolin-PEG + + + + 

P
C

-1
7 

ER + + + + 

ER-Kaolin%5 + + + + 

ER-PEG%5 + + + + 

ER-Kaolin-PEG + + + + 

 

Kompozitlerin hazırlanan çözeltilere karşı korozyon dayanımlarının 

gözlemlenmesi sonucu Saf ER, ER-%5 Kaolin, ER-%5 Kaolin-%5 PEG, ER-%5 PEG 

ve anhidritli /aminli sertleştirici içeren kompozitlerin asit, baz ve tuz çözeltilerine karşı 

dayanıklı olduğu tespit edilmiştir. Çözelti ve madde yüzeyinde herhangi bir fiziksel ve 

renk değişim olmadığı gözle tespit edilmiştir. Çizelge 4.4’te de görüldüğü gibi elde 

edilen sonuçlar bu kompozit malzemelerin asit, baz, tuz ve sulu ortamlarda rahatlıkla 

kullanılabileceğini göstermektedir. 

 

4.4. Kompozit Kaplamaların Korozyon Dayanım Test Sonuçları 

 
Çizelge 4.5. Kompozit kaplamaların korozyon dayanım test sonuçları 

 

Sertleştirici  Numune 
% 10’luk HCl % 10’luk NaOH % 3’lük NaCl 

A
n

h
id

ri
t 

ER + + + 

ER-Kaolin%5 + + + 

ER-PEG%5 + + + 

ER-Kaolin-PEG + + + 

P
C

-1
7 

ER + + + 

ER-Kaolin%5 + + + 

ER-PEG%5 + + + 

ER-Kaolin-PEG + + + 
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Kaplamaların hazırlanan çözeltilere karşı korozyon dayanımları Çizelge 4.5’te 

de görülmektedir. Gözlemler sonucu bütün kaplamaların asit, baz ve tuz çözeltilerine 

karşı dayanıklı olduğu tespit edilmiştir. Metal yüzeyi iyice kaplanamayan bazı 

kaplamalarda çözelti çok ince bir noktadan metalle film tabakası arasına girmekte 

kompozit kaplamalar ince bir film halinde kalkmaktadır. Bu süreçte metal aşınmaya 

başlarken kompozit film tabakasında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu sonuçlar ise 

kompozit malzemelerden elde edilen metal üzerine film kaplamaların ve normal 

kompozit malzemenin asit, baz ve tuz içeren ortamlarda rahatlıkla kullanılabileceğini 

göstermektedir. 

 

4.5. Adhezyon Test Sonuçları 

 
Çizelge 4.6. Kompozit kaplamaların adhezyon test sonuçları 

 

Sertleştirici Numune % Adhezyon 

A
n

h
id

ri
t ER 100 

ER-Kaolin%5 100 
ER-PEG%5 100 
Kaolin-PEG 100 

P
C

-1
7 

ER 100 

ER-Kaolin%5 100 
ER-PEG%5 100 
ER-Kaolin-PEG 100 

 

 

Yapılan testler sonucunda Çizelge 4.6’dan da görüleceği gibi bütün kompozit 

kaplamaların temiz metal yüzeylerine mükemmel bir şekilde yapıştığı, zamanla 

herhangi bir kavlama ve kabarmanın olmadığı tespit edilmiştir. 

 Bu sonuçlar bize epoksi reçinesine kaolin eklenmesinin epoksi reçinesinde var 

olan adhezyon kabiliyetini yok etmediğini göstermektedir. Benzer şekilde kaolin ve 

epoksi reçinesi ile hazırlanan homojen kompozit malzeme karışımlarının kaplama 

maddesi olarak kullanılabileceğini göstermektedir.  
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4.6. Su Absorbsiyon Test Sonuçları 
 

 
 

Şekil 4.1. Anhidrit sertleştirici içeren kompozitlerin su absorpsiyon grafikleri  

 
 

 
 

Şekil 4.2. PC-17sertleştirici içeren kompozitlerin su absorpsiyon grafikleri 

 

Kompozit malzemelere ait ölçümlerden elde edilen sonuçlardan kompozitlere ait 

% absorpsiyon özellikleri zamana karşı grafiğe geçirilmiştir (Şekil 4.1. ve Şekil 4.2.). 

Grafiklerden de görüleceği gibi kompozit malzemeler içerisindeki katkı çeşidi yani 

kaolin ve PEG arttıkça su absorpsiyonu artmaktadır. Su absorpsiyonunda en fazla %0,8 

gibi bir değere çıkıldığı, bu değerin epoksi reçine, kaolin ve PEG içeren kompozitlerde 

olduğu, en az absorpsiyon değerinin ise saf epoksi reçinesinden hazırlanan 

malzemelerde olduğu görülmektedir. 
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PC-17 kullanılarak hazırlanan kompozitler için yapılan ölçümlerde su 

absorpsiyonu genel anlamda 4 gün sonunda dengeye ulaşmakta ve bu süre sonunda da 

en fazla %0,8 lik değere ulaşılmaktadır. Anhidrit serleştirici kullanılarak hazırlanan 

kompozit malzemelerde ise PC-17’ye göre daha düşük değerler elde edilmiştir. 

Bilindiği gibi saf epoksi hidrofobiktir ve epoksiden elde edilen malzemeler suda 

çözünmezler. Elde edilen kompozit malzemelerin suyu absorbe etmesinin malzemelerin 

yüzeylerindeki pürüzlülükten ve kompozit hazırlarken dış yüzeylerde kalan 

kaolinlerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Böylece su absorbe özelliğinin düşük 

olması, kompozitin sulu ortamlarda da rahatlıkla kullanılabileceğini göstermektedir. 

 

4.7. Vicat Yumuşama Noktası Analiz Sonuçları 

 
Çizelge 4.7. Kompozitlerin vicat analiz sonuçları 

 

Sertleştirici Numune  Vicat Yumuşama Noktası (oC) 

A
n

h
id

ri
t ER 110 

ER-Kaolin%5 74 

ER-PEG%5 59 

ER-Kaolin-PEG 65 

P
C

-1
7 

ER 107 
ER-Kaolin%5 72 

ER-PEG%5 60 

ER-Kaolin-PEG 66 
 

Çizelge 4.7’deki vicat analizlerinden görüleceği gibi her iki sertleştiriciyle 

hazırlanan kompozit malzemelerde içerisine katılan kil ve PEG genel anlamda saf 

ER’nin yumuşama noktasını düşürmektedir. PC-17 serleştirici içeren malzemelerin 

anhidritli malzemelere göre daha düşük sıcaklıklarda yumuşamaya başladığı 

görülmektedir. 
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4.8. TGA Sonuçları 

 

Sample temperature/°C50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

TG/%

-80

-75

-70

-65

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

dTG/mg/min

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2Delta : -11.2113 %

Delta : -71.7586 %

Peak :423.1570 °C
Onset Point :378.0493 °C
Area /mg.s : 6.3323

Figure:

03/12/2013 Mass (mg): 12.1

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:HDEVECi-05

Procedure: cal (Zone 1)SETSYS Ev olution - 1750

 

 
Şekil 4.3. Epoksi + Anhidrit numunenin TGA analizi 

 
 

Sample temperature/°C50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

TG/%

-75

-70

-65

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0
dTG/mg/min

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

Delta : -9.8206  %

Delta : -68.4310  %

Peak :417.5930 °C
Onset Point :371.9978 °C
Area /mg.s : 6.8589

Figure:

03/11/2013 Mass (mg): 13

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:HDEVECi-17

Procedure: cal (Zone 1)SETSYS Ev olution - 1750

 
 

Şekil 4.4. %5 K + %5 Peg + Epoksi + Anhidrit numunenin TGA analizi 
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Sample temperature/°C50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

TG/%

-85

-80

-75

-70

-65

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

dTG/%/min

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

Delta : -13.4301  %

Delta : -67.9828  %

Peak :417.7130 °C
Onset Point :373.7031 °C
Area /%.s : 6.3532

Figure:

13/03/2013 Mass (mg): 12.9

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:HDEVECi-11

Procedure: cal (Zone 1)SETSYS Ev olution - 1750

 
 

Şekil 4.5. %5 Peg + Epoksi + Anhidrit numunenin TGA analizi 

 

 
Sample temperature/°C50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

TG/%

-80

-75

-70

-65

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

dTG/%/min

-10.0

-7.5

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

Delta : -10.8894  %

Delta : -67.6932  %

Peak :418.5029 °C
Onset Point :373.7828 °C
Area /%.s : 7.1967

Figure:

14/03/2013 Mass (mg): 15.1

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:HDEVECi-07

Procedure: cal (Zone 1)SETSYS Ev olution - 1750

 
 

Şekil 4.6. %5K + Epoksi + Anhidrit numunenin TGA analizi 
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Sample temperature/°C50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

TG/%

-85

-80

-75

-70

-65

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

dTG/%/min

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

Delta : -3.4414  %

Delta : -80.2818  %

Peak :371.8150 °C
Onset Point :340.1314 °C
Area /%.s : 9.4181

Figure:

18/03/2013 Mass (mg): 14

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:HDEVECi-01

Procedure: cal (Zone 1)SETSYS Ev olution - 1750

 
 

Şekil 4.7. Epoksi + PC-17 numunenin TGA analizi 
 
 

Sample temperature/°C50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

TG/%

-80

-75

-70

-65

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

dTG/%/min

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

Delta : -2.8485  %

Delta : -76.4379  %

Peak :370.2813 °C
Onset Point :334.1489 °C
Area /%.s : 8.1610

Figure:

19/03/2013 Mass (mg): 12.8

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:HDEVECi-03

Procedure: cal (Zone 1)SETSYS Ev olution - 1750

 
 

Şekil 4.8. %5 K + Epoksi + PC-17 numunenin TGA analizi 
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Sample temperature/°C50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

TG/%

-80

-75

-70

-65

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

dTG/mg/min

-1.75

-1.50

-1.25

-1.00

-0.75

-0.50

-0.25

0.00

0.25

Delta : -4.0917  %

Delta : -79.5224  %

Peak :369.1345 °C
Onset Point :336.5345 °C
Area /mg.s : 8.4327

Figure:

26/03/2013 Mass (mg): 13

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:HDEVECi-23

Procedure: cal (Zone 1)SETSYS Ev olution - 1750

 
 

Şekil 4.9. %5 Peg + Epoksi + PC-17 numunenin TGA analizi 
 
 

Sample temperature/°C50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

TG/%

-80

-75

-70

-65

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

dTG/mg/min

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

Delta : -3.1565  %

Delta : -77.9292  %

Peak :367.0784 °C
Onset Point :330.2211 °C
Area /mg.s : 8.5012

Figure:

27/03/2013 Mass (mg): 13.2

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:HDEVECi-29

Procedure: cal (Zone 1)SETSYS Ev olution - 1750

 
 

Şekil 4.10. %5 K + %5 Peg + Epoksi + PC-17 numunenin TGA analizi 
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Çizelge 4.8. Kompozit malzemelerin TGA test sonuçları 

 
Sertleştirici Numune IDT 5% 10% 50% 

A
n

h
id

ri
t ER 223 305 347 422 

ER-Kaolin%5 223 322 355 425 

ER-PEG%5 222 303 335 412 

ER-Kaolin-PEG 222 320 352 422 
P

C
-1

7 

ER 150 332 345 385 

ER-Kaolin%5 150 330 349 387 

ER-PEG%5 150 316 344 383 

ER-Kaolin-PEG 162 332 355 388 
 

Kompozitlerin termal dayanımını belirlemek için TGA analizleri yapılmıştır. 

Kompozitlerin TGA eğrilerinde bozulma yolunun, saf ER’ye göre daha yüksek sıcaklık 

değerlerine doğru kaydığı görülmektedir (Çizelge 4.8). Kaolin tabakalarının matriks 

içinde dağılmasıyla, sıcaklıkla bozulan ürünlerin ortamdan uzaklaşması zorlaşmaktadır. 

Bu nedenle öncelikle tabakaların dışında kalan ürünler ortamdan hızla uzaklaşmaktadır. 

Anhidrit sertleştirici kullanılan kompozitlerde; polimerin bozunmaya başladığı 

223 °C ve %50 bozunduğu 422 °C’ daki numunelerin kalan yüzde miktarları polimere 

göre azda olsa değişmiştir. Kompozite ilave edilen kaolin miktarı sıcaklık dayanımını 

artırmakta, bu durumun nedeni artan kaolin miktarları ile kaolin fazının daha etkin 

olmasıdır. Kompozite PEG ilavesi ise sıcaklık dayanımını azaltmaktadır. PC-17 

sertleştiricinin kullanıldığı kompozitlerde polimerin bozunmaya başladığı 150 °C ve 

%50 bozunduğu 385 °C’ daki numunelerin kalan yüzde miktarları polimere göre azda 

olsa değişmiştir. Kompozite ilave edilen kaolin miktarı sıcaklık dayanımını artırmakta, 

bu durumun nedeni artan kil miktarları ile kil fazının daha etkin olmasıdır. Kompozite 

PEG ilavesi ise sıcaklık dayanımını azaltmaktadır.  

TGA grafiklerinden elde edilen ve Çizelge 4.8.’e aktarılan verilerden de 

görüldüğü gibi kompozit malzemeye eklenen kaolin, termal dayanımı artırırken PEG ise 

termal dayanımı azaltmaktadır. Kompozit içerisine eklenen kaolinin kompozit 

malzemelerin yanma ya da ısıya maruz kaldıklarında saf ER’ye göre daha dayanıklı 

olmasını sağladığı görülmektedir. Amin gruplu sertleştirici içeren kompozit 

malzemelerin ise anhidritli sertleştirici içeren kompozit malzemelere göre daha düşük 

termal dayanıma sahip olduğu görülmektedir. 
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4.9. SEM Sonuçları 

 

Farklı oranlarda kaolin ve PEG içeren numunelerden sadece %5’lik 

kompozitlerin kırılma yüzeylerine taramalı elektron mikroskobu kullanılarak (SEM) 

bakılmıştır. Kaolinin reçine içindeki dağılım ve PEG’in yapışmaya etkisini 

gözleyebilmek için SEM cihazından yararlanılmıştır. Elde edilen SEM görüntüleri Şekil 

4.11 ve 4.12’de gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 4.11. Anhidritli kompozit numunelerin SEM görüntüleri 
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Şekil 4.11’de anhidrit sertleştirici kullanılarak hazırlanmış olan %5’lik 

kompozitlerin SEM görüntüleri verilmektedir. Görüntülerde kompozit içerisine ilave 

edilen kaolinin ve PEG’in kompozit yapı içerisinde homojen bir şekilde dağıldığı 

görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 4.12. Aminli kompozit numunelerin SEM görüntüleri 

 

Şekil 4.12’de ise alifatik amin sertleştirici kullanılarak hazırlanmış olan %5’lik 

kompozitlerin SEM görüntüleri verilmektedir. Görüntülerde kompozit içerisine ilave 

edilen kaolinin ve PEG’in kompozit yapı içerisinde homojen bir şekilde dağıldığı 

görülmektedir. 

Tüm SEM görüntüleri incelendiğinde kompozit türlerinin hepsinde iyi bir 

dağılım gerçekleşmiş hiç birinde yoğun bir topaklanma görülmemiştir. 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERĐLER 

 

Kompozit malzemelere uygulanan çekme testlerinde elde edilen veriler sonucu; 

saf epoksi reçineye katılan kaolinin miktarı arttığı oranda % uzama değerinin düştüğü, 

eklenen PEG miktarının artmasıyla % uzama değerinin kısmen arttığı görülmüştür. 

Anhidrit ve PC-17 sertleştiricilerden, PC-17 ile hazırlanan kompozit malzemelerin daha 

yüksek çekme mukavemetine sahip olduğu anlaşılmıştır.  

Kompozit malzemelerde yapılan sertlik testlerinde, kaolin ve PEG ilave 

edilmesiyle saf epoksi numunelerin sertliğinin azaldığı belirlenmiştir.  

 Bunların yanında hazırlanan kompozit malzemelerin asit, baz, tuz ve su 

ortamlarına karşı dayanıklı olduğu, madde yüzeyinde fiziksel veya renk değişiminin 

olmadığı gözlenmiştir. Ayrıca metal yüzeyine kaplanan ince film kaplamalarının da asit, 

baz, tuz çözeltilerine karşı dayanıklı olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar, elde edilen 

kompozit malzemelerin bu ortamlarda rahatlıkla kullanılabileceğini göstermiştir.  

Metal yüzeyine yapılan kompozit kaplamaların adhezyon özellikleri 

incelendiğinde, yüzeye mükemmel şekilde yapıştığı ve zamanla herhangi bir  kavlama 

veya kabarma olmadığı görülmüştür. Kaolin ilavesinin saf ER’nin var olan yüksek 

adhezyon özelliğini kaybettirmediği tespit edilmiştir. 

Kompozitler malzemelerle yapılan su absorpsiyonu test sonuçlarına göre katkı 

maddesinin artmasıyla en fazla %0,8 gibi küçük bir oranda malzemenin su absorpladığı 

tespit edilmiştir. 

Kompozit malzemelerinde yapılan vicat analizlerinde kompozit malzemelere 

ilave edilen kaolin ve PEG’in saf epoksi reçinesinin yumuşama noktasını düşürdüğü 

tespit edilmiştir. PC-17 sertleştirici içeren malzemelerin ise anhidrit sertleştirici içeren 

malzemelere göre daha düşük sıcaklıklarda yumuşamaya başladığı görülmüştür. 

Çalışmada kullanılan NPEL-128 epoksi reçinesinin viskozitesi çok yüksek 

olduğu ve homojen bir karışım elde edebilmek için, hazırlanan kompozit içerisindeki 

kaolin oranında %10 değerinin üstüne çıkılamamıştır. Bu nedenle daha düşük 

viskoziteli bir epoksi reçine ile daha yüksek oranlarda yükleme yapıldığı takdirde 

malzemenin mekanik ve termal özelliklerindeki değişimin daha iyi gözlenebileceği 

düşünülmektedir. Ayrıca deneysel hataları en az seviyeye indirmek için laboratuar 

ortamında elle kalıba dökme yerine basınç altında kalıplama yöntemiyle kompozit 

malzeme hazırlamanın da malzemenin mekanik ve termal özelliklerindeki değişimi 

etkileyeceği düşünülmektedir. 
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