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Bu çalışmada, farklı kimyasal yapıya sahip yeni epoksit gruplu bileşikler sentezlenerek ticari 

epoksi reçinede ilk kez modifikatör olarak kullanıldı. 2-Metil-2,3-epoksi-pentan-4-on (MEP), 1-Fenil-

2,3,-epoksipropan(FEP), 1-Kloro-2,3-epoksi-5-klorometil-5-heksen (KEH) ve ayçiçeği rafinasyon 

atığından sentezlenen fatty asdin glisidil esteri (FAGE)‟nin kimyasal yapıları FTIR ve kimyasal analiz 

yöntemleriyle aydınlatıldı. Sentezlenen epoksi bileşikler farklı kütle oranlarında (%10, %20, %30 ve 

%40) epoksi reçineye katılarak mekanik, termal, su sorpsiyonu ve kaplama özelliklerine etkisi incelendi. 

Modifiye epoksi numunelerin morfolojisi atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ile karakterize edildi. Tüm 

numunelerin çekme direnci genelde % 30 modifikatör oranına kadar saf epoksiye göre daha yüksek 

bulundu. Genelde tüm numunelerde modifikatör oranı arttıkça % uzamanın da arttığı, en fazla % uzama 

ise (% 0,592 olarak) karbonil grubu içeren MEP‟le modifiye epoksi ile tespit edildi. TGA analizi, FEP ve 

MEP‟le modifikasyonun saf epoksinin termal dayanıklılığını arttırdığını, KEH ve FAGE‟le 

modifikasyonun ise termal dayanıklılığı fazla etkilemediği gösterdi. Su sorpsiyonunda en iyi sonuç 

FEP‟le modifiye epoksi ile elde edildi. Modifiye epoksi numunelerinin atmosfer ortamına, tuzlu su ve 

bazik çözeltilere dayanıklı oldukları gözlemlendi. 
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                   In this study, the new epoxy group compounds which have different chemical structure were 

synthesized and was first used as a modifier in commercial epoxy resin. 2-Methyl-2, 3-epoxy-pentane-4-

10 (MEP), 1-Phenyl-2, 3-epoksipropane (FEP), 1-Chloro-2, 3-epoxy-5-chlorometil-5-hexane, (KEH) and 

the chemical structures of synthesized fatty asdin glisidil ester (FAGE) from sunflower refinement waste 

were clarified by chemical analysis and FTIR method. Effects on mechanical, thermal, water sorption and 

coating properties of epoxy resin were examined by adding synthesized epoxy compounds to epoxy resin 

in different mass ratios (10%, 20%, 30% and 40%) The morphology of modified epoxy specimens were 

characterized by atomic force microscopy (AFM). In general, tensile strength of all samples was found 

higher up to 30% modifier ratio compared to pure epoxy. In general, it was detected that  % elongation 

rate was increasing while modificator rate was increasing and the maximum elongation %  (% 0.592) was 

in the MEP modified epoxy which contains carbonyl group, in all samples. TGA analysis indicated that 

modification with FEP and MEP increased the thermal resistance of pure epoxy, however modification 

with KEH and FAGE did not affect thermal resistance so much. The best result were obtained with FEP 

modified epoxy in water sorption. It was observed that modified epoxy specimens were resistant to 

atmospheric environment, salt water and alkaline solutions.  
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SĠMGELER VE KISALTMALAR 

 

Simgeler 

ºC: Santigrat derece 

E: Elastisite Modülü 

g/ep: Epoksit ekivalent kütlesi 

σ  : Çekme gerilim direnci 

K:termal iletkenlik 
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BBS: Başlangıç bozunma sıcaklığı 

İBS: İkinci bozunma sıcaklığı 
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1. GĠRĠġ 

 

 

Son yıllarda kimya sanayindeki gelişmelere paralel olarak diğer kimyasal 

maddeler ile birlikte epoksit bileşiklerinin üretiminde de artış olmuştur. Günümüzde 

meydana gelen gelişmelerle birlikte diğer kimyasal maddelerle (asit, alkoller, 

polimerler, reçineler, yakıtlar, yağlar vb.) birlikte heterosiklik bileşiklerin en küçük 

üyelerinden biri olan ve aktif reaksiyon kabiliyetine sahip üç halkalı epoksit bileşikleri 

de üretilmektedir (Kurbanlı ve ark., 2001). 

Epoksit bileşiklerden fabrikalarda ve sanayide gerekli olan birçok çeşitli 

maddeler sentezlenmektedir. Epoksi reçinelerin, son yıllarda otomotiv sanayinde ve 

endüstrinin diğer alanlarında üretimi gittikçe önem kazanmaktadır. Epoksi reçineler 

arabalarda titreşimi azaltmak amacının yanısıra, somun, cıvata gibi gereksiz ağırlık 

yapan bağlantı elemanlarının yerine metal parçalarının birbirine bağlanması amacıyla 

kullanılmaktadır. Bu reçineler mükemmel bir darbe direncine sahip olmaları, her türlü 

yüzeye yapışabilme ve çok iyi su direnci gibi özellikleri nedeniyle sanayinin birçok 

alanında giderek artan oranda tercih edilmektedir (Kurbanlı ve ark., 2001). 

           Temel endüstri uygulamaları olan epoksi reçineler yüksek mukavemetleri, iyi 

ısısal kararlılıkları, pürüzsüz bir yüzey oluşturmaları ve mükemmel yapışma 

kabiliyetlerinden dolayı birçok alanda kullanılmaktadır. Yüksek kırılganlıklarının 

giderilmesi için termoplastikler ve kauçukların özelliklerinin iyileştirilmesi için katkı m 

 

addesi olarak kullanılmaktadır. Mekanik ve elektriksel özellikleri diğer reçinelere göre 

mükemmeldir (Kurbanlı ve ark., 2001). 

 Epoksi reçinelerin endüstrideki başlıca kullanım alanlarını şu şekilde sınıflandırabiliriz: 

   1. İnşaat sektöründe korozyona karşı 

   2. Polimerik harç ve beton yapımında 

   3. Elektronik sanayinde kaplama malzemesi olarak 

   4. Yapıştırma sektöründe 

   5. Zemin ve yüzey kaplamada 

   6. Boya sektöründe 

   7. Elektrik sektöründe 

   8. Otomobil sanayinde. 
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             Gelişen teknolojiyle birlikte gelişmiş ülkelerde atık maddeler, çeşitli geri 

dönüşüm teknikleri kullanılarak yeniden kazanılıp, birçok sektörde onlarca yıldır  

kullanılmaktadır. Bir değer ödeyerek alınan maddi varlıkların işe yaramadığı veya 

fonksiyonunu yitirdiği zaman çöpe atılan veya bir yerde biriktirilen, ekonomik olarak 

ömrünü yitirmiş, seramik, beton, ahşap, kâğıt, cam, oto lastiği ve plastik gibi 

materyallere atık denir. Cam, metal, plastik, kâğıt/karton ve tekstil artıkları gibi 

değerlendirilebilir atıklar, çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir 

hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler. Bu atıkların bir takım işlemlerden 

geçirildikten sonra ikinci bir hammadde olarak üretim sürecine sokulmasına geri 

dönüşüm denir. Bu süreç her bir atık türü için malzemenin cins ve niteliğine göre 

farklılık gösterir  (Kan, 2007). 

Geri kazanım tesisi ise tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da içerdiği 

için biraz daha geniş kapsamlıdır. Değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı ayrı 

toplanması, sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya 

enerjiye dönüştürülmesi işlemlerinin bütünü geri kazanım olarak adlandırılır. 

Ülkemizde hatta şehrimizde de bu tür atıkların değerlendirilebileceği tesislerin sayısı 

artmaktadır. Projede sentezlenen epoksit bileşiklerden biri Zade fabrikası atık 

ürününden elde edilen atığın, bu şekilde değerlendirilmesi hem ekonomik olarak, hem 

de çevre açısından kazanım kaydetmektedir  (Anonim, 2012).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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2. KURAMSAL TEMELLER 

 

2.1. Epoksi Reçineleri 

 

Yapılarında iki veya daha fazla yüksek reaktifliğe sahip oksiran halkaları (epoksi 

grupları) içeren oligomerlere epoksi reçineler denir. Epoksi reçineler hakkında ilk bilgi 

1943‟de patent literatüründe yayınlanmıştır ve 1953‟de epoksi reçinelerinin sanayii 

üretimi başlamış, son 20-30 yılda epoksi reçinelerinin çeşit ve üretim kapasitesi çok 

fazla artmıştır. Günümüzde üretilen epoksi reçinelerinin yarısı boyar maddelerin  (lake, 

emaye, boya, cila vb.) hazırlanmasında kullanılır (Bulmuş, 2007). 

Epoksi reçineler; ısı direnci, yapıştırıcı, korozyon direnci ve termoset reçineler 

arasında mekanik özelliklerinde üstün özelliklere sahiptir. Ayrıca kaplamalar, 

yapıştırıcılar, elektrik yalıtkan materyalleri, elektronikler, elektrik ve inşaat 

mühendisliği gibi alanlarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Bulmuş, 2007). 

 

2.1.1. Epoksi reçine çeĢitleri 

1-Di- ve polifenol bazlı epoksi reçineler (bunlara bisfenollerin ve polifenollerin 

glisidil eterleri de denir) 

2-Alifatik bis- ve polialkol bazlı epoksi reçineleri 

3-Doymamış alifatik ve siklo alifatik epoksi reçineler 

Epoksi grubu, oksiran halkasının oluşumu ve reaksiyonları epoksi maddelerinin 

bilhassa reçinelerin temel özellikleri ve kullanımı epoksi grubu veya oksiran halkasının 

yüksek reaktifliğine dayanır. Oksiran halkası, bağ açısı gerilimi nedeniyle çok 

reaktiftirler (Shaw, 1984). 

 

Etilen oksite  ; 

 

CH
2 CH

2

O         oksiran veya epoksi etan denir. Bunun türevleri olan propilen 

oksit, butilen oksit v.b. uygun olarak metil oksiran, etil oksiran  şeklinde adlandırılır. 

Epoksi bileşikleri temel olarak halojenhidrinlerin bazlarla etkilenmesinden  
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ve alkenlerin perasitlerle oksitlenmesinden  

 

R

O

R CH CH
2
 + RCOOHCH CH

2
 + RCOOH

O  

            elde edilirler. 

 

2.1.1.1. Di- ve polifenol bazlı epoksi reçineleri 

 Bu tür epoksi reçineler başlıca p,p-dioksidifenilmetandan, p,p-

dioksidifenilsulfondan, p,p-dioksidifenilpropandan, fenol-formaldehit ve 

polifenollerden üretilerek kullanılır. 

Epoksi reçineler arasında en çok üretilen ve tüketilen bisfenol A epoksi reçinesi, 

yani difenilolpropanın digilisidil eteridir. Üretim kapasitesi toplam epoksi reçine 

üretiminin % 75‟i kadardır. Bu reçine Avrupa ve ABD‟de “Epikot”,  “Araldit”,  

Rusya‟da  “Epoksidian” ticari adları ile üretilir ve satılır. 

Bisfenol A epoksi reçinesi difenilolpropanla, epiklorhidrinin bazik ortamda 

kondenzasyonu sonucu meydana gelir ve sanayide uygulanır. Epoksi reçineleri sentez 

şartlarına bağlı olarak sıvı veya 60-140 ºC‟da eriyen katı formdadırlar. Bunların 

molekül ağırlığı 3100-3700 arasında, epoksi gruplarının miktarı ise  % 2,3-31 arasında 

değişir (Ragimov, 1984). 

 

2.1.1.2. Alifatik alkoller bazında epoksi reçineleri 

           Alifatik alkollerden etilen glikol, trimetiloletan, gliserinden uygun epoksi 

bileşikleri yardımıyla glisidil eterleri elde edilmiştir. 

           Alkollerin glisidil eterlerini sentezlemek için birinci aşamada uygun alkolle 

epiklorhidrini anorganik asidik katalizörleri veya Lewis asitlerinin etkisiyle 

kondenzasyonu gerçekleşir. Bu katalizörlerin en etkililerinden biri BF3OEt2 dir. 

Kondenzasyon aşamasında oluşan etilenglikoller dipropilenklorhidrin eterini dioksanda 

katı ve susuz sodyum hidroksitle 60-65 ºC‟da deklorlanma sonucu uygun diglisidil 

eterine çevrilmektedir. 



  

 

5 

          Alifatik alkollerin di- ve poliglisidilik eterleri renksiz şeffaf sıvılardır. Bunların 

epoksi miktarı % 21-30 aralığında değişir (Ragimov, 1984). 

 

2.1.1.3. DoymamıĢ alifatik ve sikloalifatik bileĢiklerin epoksi türevleri 

 

 Bu epoksiler lake ve emaye üretiminde önemlidirler. Bu bileşikler olefin ve 

sikloolefinlerle organik asitlerin hidroperoksitlerinin (perasitler) karşılıklı tepkimeleri 

ile asidik ortamda 40-50 ºC‟da oluşurlar; 

1-) Örneğin oligobütadien % 40 perasidik asitle kloroform ortamında 50-55 

ºC‟da oksitlenerek uygun epoksi reçineye dönüşür.  Bu proses iki basamakta yürütülür. 

Önce perasitler sentezlenir, ikinci basamakta epoksi bileşikler elde edilir. 

2-) Ancak bir basamaklı yöntem de mevcuttur. Bu prosesde % 30-50 hidrojen 

peroksitin asetik asitle karışımı da doymamış bileşiği oksitlendirir. 

3-) Başka bir yöntemde olefin ve sikloolefinleri havanın oksijeni ile aldehitler ve 

vanadiym katalizörlerinin varlığında oksitlenerek epoksi yapısına çevrilebilir. 

Günümüzde üretilen ve çokça kullanılan sikloalifatik epoksilere 

diepoksidisiklopentadien örnek olarak verilebilir. Alifatik epoksilerin ise en önemli 

temsilcisi epoksilendirilmiş bitki yağlarıdır (Ragimov, 1984). 

 

2.1.2. Epoksi reçinelerinin sertleĢtirilmesi 

Epoksi reçineler doğrusal yapılı oligomer bileşiklerdir. Bu nedenle bunların 

fiziksel ve mekanik özellikleri çok düşüktür. Epoksi reçineleri bu durumda kullanılmaz. 

Bunların fiziksel özellikleri çok düşüktür. Onların özel niteliklerini yükseltmek 

(iyileştirmek) için yapıları ve molekül ağırlıkları özel maddelerle değişikliğe 

uğratılmaktadır. Bu maddelerle sertleştiriciler denir. Epoksi reçineler kullanılacağı 

zaman sertleştirilirler. Sertleştirilmiş reçineler yüksek molekül ağırlıklı ve ağ yapılı 

olur. Bu tür polimer ürünleri yüksek yapışkanlığı fiziksel ve mekanik özelliklerle, 

kimyasal direnç ve elektriksel yalıtkanlığıyla bilinirler. 

Epoksi reçinelerinin sertleştirilmesi, çok fonksiyonlu maddelerle; poliamidler, 

poliamid reçineleri, izosiyanatlar, fenol formaldehit ve aminoformaldehit reçineleri, 

organik asitlerin anhitritleri ile polikondenzasyonu ya da lewis asitleri etkisiyle iyon 

polimerizasyonuyla gerçekleştirilir. 

Sertleştirilmiş reçinelerin yapısını belirleyen, mekanik ve fiziksel özelliklerini 

etkileyen faktörler aşağıda verilmiştir. 
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1. Sertleşme mekanizması; sertleştiricinin fonksiyonel gruplarının türü 

2. Reçine ve sertleştiricilerdeki fonksiyonel grupların sayısı; çapraz bağlanma     

    yoğunluğu  

3. Reçine ve sertleştiricilerdeki fonksiyonel grupları arasındaki bağların molekül  

    yapısı 

4. Reçine ve sertleştiricilerin molar oranı; çapraz bağlanma yoğunluğu  

5. Sertleşme derecesi veya sertleşme koşulları 

 

Endüstride kullanılan epoksi reçinelerinin ön polimerlerinin çoğu bir molekülde 

iki epoksi grubu bulunduran diglisidil eterleridir. Diğer taraftan yüzden fazla sertleştirici 

türü bilinmektedir. Dolayısıyla sertleştirici ve reçinelerin kombinasyonlarının  sayısı 

çok fazladır. Farklı yapılı sertleştirilmiş reçinelerin tüm mekanik özelliklerini (sertlik, 

gerilme kuvveti, uzamada kopma, çarpışma kuvveti gibi) tanımlama çok zordur 

(Kamon, 1986). 

 

2.1.2.1. Epoksi reçinelerinin sertleĢtirilme mekanizması ve sertleĢtirilen reçinelerin 

yapısı 

Sertleştirilen epoksi reçinelerin mekanik özellikleri onların yapıları ile 

açıklanmıştır. Bir epoksi reçinesinin sertleştirme mekanizması yada bir sertleştiricinin 

fonksiyonel grubunun tipi sertleştirilen reçinenin yapısının tayininde en hassas 

faktördür. En iyi bilinen sertleştiriciler poliamitler,  asit anhidritler ve polimerizasyon 

katalizleridir. Bu sertleştiriciler arasında aminler, yükseltilmiş sertleştirme sıcaklığı 

kadar oda sıcaklığında da kullanılabilmektedir.  

 Aminlerin sertleştirme mekanizmaları ve aminlerle sertleştirilen epoksi 

reçinelerinin yapıları oldukça yeterli miktarda çalışılmıştır ve aminli sertleştiricilerle 

epoksi reçinelerinin bu sistemleri pratik endüstriyel alanlarda çok yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

Epoksi reçinesinin bir primer aminle sertleştirilme mekanizması aşağıda 

verilmiştir. 
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      (3)    

 

Yukarıda reaksiyonda görüldüğü üzere epoksi gruplar aminin aktif hidrojeni ile 

ardı ardına açılır. 

 Bu reaksiyonda su ve alkol gibi aktif hidrojeni bulunan bileşiklerin bulunması 

gerekir. Alkoller birinci ve ikinci eşitlikteki sertleşme reaksiyonunu hızlandırır. İlave 

olarak poliaminlerin asit anhidrit sertleştiricileri kullanılır. Ancak bu durumda 

sertleştirilecek reçinenin yapısı daha az anlaşılmıştır. Aşağıda sertleştirilen epoksi 

reçinelerinin şematik yapısı görülmektedir (Kamon, 1986).   
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        Eşitlik 1(a-c)‟de epoksi reçinesinin tam sertleşmesinin şematik gösterimi 

verilmiştir. a) aminle sertleştirilen reçine b) anhidrit ile sertleştirilen reçine c) katalizör 

ile sertleştirilen reçineyi göstermektedir. Bazen yalnız anhidritler de kullanılır, fakat 

tersiyeramin katalizörlerin temel bileşiklerle birleştirilmiş hali daha sık kullanılır. 

Önerilen sertleşme mekanizması kabaca aşağıda görülmektedir.  
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    Farklı bir başlangıç mekanizması eşitlik 1(d)‟de önerilmiştir. Sertleştirme 

reaksiyonunun genel yürüyüşü eşitlik 1(f)‟de görülmektedir. Bunlar epoksi grubunun ve 

asit anhidritin farklı kopolimerizasyonunun sonuçlarıdır. Sertleşen reçinenin yapısı 

Şekil 1(b)‟de görülmektedir. Bununla beraber iyi bilinen bazı epoksi grupları diğer 

epoksi grupları ile tepkime verebilir. Başka bir sertleştirici mekanizması epoksi halka 

açılma için polimerleşme katalizi ile başlatılan sertleşme reaksiyonudur. Bu reaksiyonda 

tersiyer aminler ve imidanoller gibi anyonik katalizörler, Lewis asitlerinin amin 

kompleksleri gibi katyonik katalizörler de kullanılır (Kamon, 1986). 

  

2.2. Kullanım alanları 

        

       Epoksi reçineler plastik, metal, cam, tahta gibi birçok yüzeye kuvvetle 

yapışabilirler. Bu özelliğinin yanı sıra mükemmel mekanik dayanımları, kimyasallara ve 

suya karşı gösterdikleri direnç, düşük dielektrik sabiti ve ısıtmaya karşı kararlılıkları 

epoksi reçinelerinin birçok uygulama alanı bulmasını sağlamıştır. Bu uygulamalara 

örnekler aşağıda özet olarak sunulmuştur (Bulmuş, 2000). 

 

2.2.1. Köpükler 

Epoksi reçineler sert ve hafif köpüğümsü yalıtkan yapılar oluşturmak için 

kullanılırlar. Bu ticari ürünler önceden köpüklenmiş panoları, levhaları, çubukları ve 

yerinde paketleme sistemlerini içerir. Yerinde paketleme sistemleri, elektronik 

bileşenlerin yerleştirilmesinde, mikrodalga lenslerde, antenlerde, hafif sandviç 

yapılarında, ısıl yalıtımlarda ayrıca yapıştırıcı olarak, boşlukları doldurmak ve bal 

peteği yapılarını güçlendirmek için dolgu bileşikleri olarak kullanılmaktadır. Epoksi 

köpükler, çok çeşitli sertleştirme vasıtaları nedeniyle çok zengin formülasyonlara 

sahiptirler. Böylece özelliklerinin istenilen kombinasyonlarını elde etmek mümkündür. 

Kullanılabilirlik süreleri uzundur. Epoksi köpükler yüksek sıcaklıklara kadar boyut 

açısından kararlıdırlar. Nemden boyutları çok az etkilenir. Bu köpükler dayanıklı ve 

kuvvetlidirler. Epoksi reçinelerinin yapışma özellikleri çok kuvvetli olduğu için epoksi 

köpükler de üretildikleri veya kondukları boşluklarda kendi kendilerine çok kuvvetli 

olarak bağlanırlar. Epoksi köpükler, bazlara, asitlerin çoğuna, çözücülere ve suya karşı 

dirençlidirler. Dielektrik sabiti 2 ila 7 arasında değişen köpükler yapılabilir. Epoksi 

reçinelerinin elektriksel özellikleri bu köpükleri, hafifliğin önemli olduğu elektriksel 

uygulamalarda çok kullanılan bir malzeme haline getirmiştir (Bulmuş, 2000). 
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2.2.2. YapıĢtırıcılar 

 Bugün toplam epoksi üretiminin % 5‟i yapısal uygulamaların çoğunda 

yapıştırıcı olarak kullanılır. Epoksi reçine yapıştırıcıları, bazı polar olmayan yüzeyler 

dışında hemen hemen bütün yüzeyler ile çok kuvvetli bağlar oluştururlar. Plastikler, 

metaller, seramikler, cam, vulkanize kauçuk, deri ve dokumalar gibi daha birçok 

malzemenin yapıştırılmasında epoksi reçine esaslı yapıştırıcılar kullanılmaktadır. İyi 

görev yapan yapıştırma sistemini oluşturacak epoksi sistemi formulasyonunu 

gerçekleştirmek yüksek ve özel teknoloji gerektirir. Epoksi esaslı reçine yapıştırıcılar, 

oda sıcaklığında sertleştirilmiş iki bileşenli sıvılar, ısı ile sertleştirilmiş sıvılar, tozlar, 

yüksek sıcaklık eriyik yapıştırıcıları, filmler ve teypler olarak mevcuttur. Çok az bir 

kısmı çözücü içerirler. Ürünler, toz veya katı formda ise, reçine ve sertleştirici vasıtası 

önceden karıştırılmış olabilir. Bir kural olarak, bu reçineler önceden ısıtılmış sıcak 

yüzeylere veya sonradan ısıtılacak soğuk yüzeylere uygulanırlar. Epoksi- poliüretan 

reçineler yüksek mekaniksel dayanım gerektiği durumlarda uygulanırlar. Epoksi 

yapıştırıcıları modifiye etmek için akrilatlar da kullanılır. Isı ile sertleştirilen 

yapıştırıcılar, hemen hemen aynı ısıl genişleme sabitine sahip benzer malzemeleri 

yapıştırmak için kullanılırlar. Isıya duyarlı malzemeler, seramikler veya farklı ısıl 

genişleme sabitine sahip diğer malzemeler ise oda sıcaklığında sertleştirilen 

yapıştırıcılar ile yapıştırılmalıdır (Bulmuş, 2000). 

Epoksi yapıştırıcılar ile yapıştırmaya örneklerden bazıları şunlardır; metal inşaat 

parçalarında, hafif metal pencere ve kapı çerçevelerinde, metal posta kutularında, tabaka 

metal laminatlarda, hafif metal fotoğrafik üçayaklarda, itfaiye için ayarlanabilir boru ve 

hortum birleştirmelerinde, süt kaplarında ve diğer tabaka metal kaplarda, dökümhane ve 

makine yapımında, dayanıklı metal formları için bileşenlerde, hafif metal dişli yeri 

bileşenlerinde, kalıp- döküm parçalarında, gözenekli dökümlerin birleştirilmesinde, 

lastik endüstrisinde kesme ve ölçme aletlerinde ve öğütme makineleri için sert metal 

desteklerde; araçların imalatında kapıların, koltukların ve bagajın yapımında, tren 

vagonlarında, otobüslerde, gemilerde ve uçaklarda duvar astarlamada, destek ve 

güçlendirme malzemelerinde ve uçaklar için defrost ekipmanlarında kullanılır (Bulmuş, 

2000). 
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2.2.3. ĠnĢaat Uygulamaları 

Epoksi reçineler, dekoratif tek parça yer kaplamaları ve inşaat malzemeleri için 

tutkal olarak, ayrıca beton restorasyonu ve korumasını da içine alan inşaat 

uygulamalarında kullanılır. Yapılarda yer kaplaması olarak kullanılan epoksi reçineleri, 

genel olarak uygulamadan hemen önce hazırlanmış karışımın genellikle 6 mm 

kalınlığında bir tabaka olarak eski yer kaplamasının veya betonunun üzerine 

yayılmasıyla uygulanır. Yüzme havuzları, silo astarlama, kimyasal ve gıda işleme 

yapılarında epoksi reçineler kullanılmaktadır (Bulmuş, 2000). 

 

2.2.4. Dökümler ve kalıplamalar 

 

Döküm reçineleri, düşük molekül ağırlığında epoksi reçinesi ve sertleştirici, 

dolgu maddeleri, güçlendiriciler, katalizörler gibi özel katkı maddelerinden oluşan ve 

açık kalıplara dökülüp basınç uygulamadan katı yapıları sertleştirebilen çözücüsüz, sıvı 

karışımlardır. Sikloalifatik diepoksitler ve anhidrit sertleştiricileri, arttırılmış ark direnci 

ve geliştirilmiş aşınma özellikleri elde etmek için yaygın olarak kullanılan epoksi 

sistemleridir (Bulmuş, 2000). 

Epoksi reçine dökümlerine örnekler arasında kimyasal endüstrilerinde pil 

kaplamaları, santrifüj ve membran pompaları, sıvıların taşınması için borular, boru 

bağlantıları, flanş birleşme noktaları, membran vanaların parçaları ve kaplamaları, 

laboratuar malzemeleri, banyo boyaları elektrik endüstrisinde yüksek voltaj düşük akım 

uygulamaları, telefon ve yüksek frekans ekipmanları, x-ışını cihazları, elektriksel ölçüm 

cihazları, içten yanma sonu kablo durdurucuları sayılabilir. Bu endüstrilerde, epoksiler, 

çevirici bobinleri, kapasitörleri, iç kısımları vb. korumak için kullanılırlar (Bulmuş, 

2000). 

Epoksi kalıplama bileşikleri epoksi reçine, sertleştirme vasıtaları, katalizör, 

dolgular ve diğer katkı maddelerinden oluşan katı karışımlardır. Bu sistemler kuru 

karıştırma veya eriyik karıştırma ile istenirse kalıplama öncesinde hazırlanabilir ve oda 

sıcaklığının altında özellikleri bozulmadan saklanabilirler (Bulmuş, 2000). 

Epoksi kalıplama bileşiklerinin önemli bir uygulaması, yarı iletken çiplerin, 

diyotların ve entegre devreler gibi elektriksel bileşenlerin kapsül içine alınmasıdır. Bu 

uygulama için yüksek saflıkta fenol ve krezol epoksi novalaklarıyla beraber fenol, 

krezol ve anhidrit sertleştirme vasıtaları sıklıkla kullanılır. Bu sistemlerin yüksek 

sıcaklık performanslarının geliştirilmesi için epoksi novalakları yerine tri- ve 
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tetrafonksiyonel epoksi reçineleri kullanılması yönünde çalışmaları yapılmaktadır. 

Baskılı kalıplama reçineleri, vanalar, boru bağlantıları çeşitli plastik çubuklar, eklem 

yerleri gibi fiber ile güçlendirilmiş yapısal parçaları üretmek için kullanılmaktadır 

(Bulmuş, 2000). 

 

2.2.5. Kompozitler/Laminatlar 

 

Epoksi kompozitler, en hızlı büyüyen epoksi uygulamalarından biridir. Bugün 

üretilen epoksi reçinelerin % 28‟ini bu endüstri kullanmaktadır. Güçlendirici materyal 

olarak cam fiberlerin kullanıldığı epoksi kompozitler genellikle bisfenol A esaslı epoksi 

reçinesi ve diamin sertleştirme vasıtasından oluşmuş matriksten yapılırlar. Bu 

kompozitler genellikle otomotiv endüstrisinde kullanım alanı bulmuşlardır. Yüksek 

modüllü grafit fiberler ve yüksek performans matriksten (diaminodifenil sülfon ile 

sertleştirilmiş metilen dianilin esaslı epoksi reçinesi) oluşmuş kompozitler askeri ve 

hava-uzay uygulamalarında kullanılmaktadır. Fiber ile güçlendirilmiş epoksi 

kompozitlerinin diğer uygulama alanları, spor malzemeleri ve ağırlık sınırlaması olan 

endüstriyel ekipmanları içerir (Bulmuş, 2000). 

Epoksi kompozit uygulamalarının en büyük bölümünü, bilgisayar ve elektronik 

ekipmanlarında kullanılmak üzere baskılı devre paneli laminatları oluşturmaktadır. 

Elektrik kompozit uygulamalarının en büyük bölümünü, bilgisayar ve elektronik 

ekipmanlarda kullanılmak üzere baskılı devre paneli laminatları oluşturmaktadır. 

Elektrik laminatları, kısmi olarak sertleştirilmiş epoksi reçinesi ile ıslatılmış cam 

örgüden yapılır. Bu karışım, geniş çok tabakalı presler halinde lamine edilir. Elektrik 

laminatlarının çoğunda temel reçine olarak bisfenol A esaslı epoksi reçinesi, 

gerekiyorsa yangın önleyici özellik kazandırmak üzere tetrabromobisfenol A reçinesi ve 

kür ajanı olarak disiyandiamid kullanılır. Güçlendirici malzeme olarak cam fiberlerden 

başka kâğıt, tekstil malzemeleri, asbest, mika, metal folyoları ve metal ağlar kullanılır.  

Güçlendirilmiş epoksi laminatları, düşük maliyet ve ağırlığın önemli olduğu 

uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Bu laminatlar, neme, yağlara, çeşitli çözücülere, 

zayıf asitlere ve bazlara karşı duyarlılık göstermezler. -60 ºC ile 110 ºC sıcaklık 

aralığında özelliklerini korurlar. Eğer, özellikle ısı dirençli reçineler kullanılmışsa, bu 

reçinelerinin laminatları 260 ºC ve üstü sıcaklıklarda kullanılabilir (Bulmuş, 2000). 

Epoksi laminat reçinelerinin uygulama alanlarına örnekler arasında otomotiv ve 

uçak endüstrilerinde çok çeşitli parçalar, plastik işleme, cam mat laminatlarının ve cam 
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dokumalarının düşük basınç kalıplaması için ve termoplastik tabakaların vakumda 

oluşturulması için kalıplar, her türlü gemi inşaatı, elektrik elektronik endüstrisinde, 

elektrik boruları, baskılı devreler, metal endüstrisinde, cihaz parçaları sayılabilir 

(Bulmuş, 2000). 

 

2.2.6. Kaplamalar 

 

Epoksi reçinelerinin en büyük tüketicisi kaplama endüstrisidir. Epoksi reçineleri 

çoğunlukla kimyasalların kullanıldığı yerlerde özel amaçlı kaplamalarda kullanılır. Bu 

reçineler, çok çeşitli yüzeylerde iyi yapışma ve mekanik özelliklere sahip ince tabakalı 

uzun süreli kaplamalar sağlarlar. Kimyasal maddelere, korozyona ve çözeltilere karşı 

dirençlidirler. Yıkama makinalarında, gemilerde, köprülerde, boru hatları ve kimyasal 

madde fabrikalarında, otomobillerde, konteynerlerde ve yer kaplamalarında uygulama 

bulurlar.  

Yüzey kaplaması için kullanılan epoksi reçineler üç ana grup içerirler: 

(i) Isıtma ile sertleştirilen reçineler; dramlar, kaplar ve tüpler için asit ve baz 

dirençli kaplamalarda, metal levha endüstrisi için zımbalama ve derin 

işleme kaplamalarında 

(ii) Metal folyolar için koruyucu kaplamalarda, bağlantıların korozyona karşı 

korunması için sırlamada ve aletler için astarlamada kullanılırlar. 

(iii) Hava ile kurutulan veya kurutulmayan tiplerin ester reçineleri; adhezyon 

ve direnç özelliklerine sahip uzun süreli astarların ve dış kaplamaların 

üretiminde, çok iyi renklere sahip parlaklığını ve düzgünlüğünü koruyan 

ve deterjanlara karşı mükemmel direnci sırlarda, yıkama makineleri, 

buzdolapları ve jimnastik salonu yer kaplamalarında kullanılırlar. 

(iv) Oda sıcaklığında kür edilen reçineler; mükemmel kimyasal dirençli 

kaplamaların üretimine kullanılırlar. Bu sistemler; tahta, pirinç, bakır, 

nikel ve krom için açık cilalamada, aluminyum folyo için şeffaf 

renklendirilmiş lakelerde, yüksek derecede korozif ortamlara maruz 

kalan borular, konteynerler, cihazlar ve makineler için pigment katılmış 

kaplamalarda, plastikler için kaplamalarda, elektrik endüstrisi için 

koruyucu kaplamalarda; pasa dayanıklı astarlarda; duvar, beton 

dekorasyonu ve su geçirmezlik için dış cilalarda kullanılırlar. 
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3. LĠTERATÜR ARAġTIRMASI 

 

 

Sanayide büyük ölçekte üretilen polimerler arasında epoksi reçineler önemli yer 

tutmaktadırlar. Bu reçinelerin üretimi için gerekli hammaddeler sanayi üretimi olup 

maliyeti düşüktür. Aynı zamanda üretim teknolojisi de kolay olup az maliyet 

gerektirmektedir. Özellikle son yıllarda bu reçinelerin özellikleri bazı uygulama 

alanlarında gerekli talepleri karşılayamadığından, onlara çeşitli maddeler 

(modifikatörler) katılarak özellikleri istenilen yönlerde iyileştirilebilmektedir (Kurbanlı, 

1998 ). 

Bisfenol A epoksi reçinesinin modifikasyonunda epoksi toluen oligomeri (ETO) 

ilk kez Ahmetli ve ark. (2012a, 2012b) tarafından kullanılmıştır. Modifiye epoksinin 

mekanik ve termal özellikleri incelenmiş, bu özelliklerde önemli derecede iyileşme 

görülmüştür. ETO ile modifikasyon, saf epoksinin çekmede uzamasını % 0,372‟den % 

25,073‟e yükselmiştir. Epoksi reçinede kütlece % 50 oranında kullanılan ETO‟nun, saf 

reçinenin termal dayanıklılığını da 270 ºC‟a kadar arttırdığı tespit edilmiştir. ETO, saf 

epoksiye esneklik kazandırarak Young modülü ve Poisson oranı değerlerini de 

yükseltmiştir.  

Ahmetli ve ark. (2012c) epoksi reçineyi farklı stiren- ve biyobazlı polimerlerle 

de modifiye ederek, polimerlerin yapı ve miktarının reçinenin termal ve mekanik 

özelliklerine etkilerini incelemişlerdir. Sentezlenen polimerlerin yapısı FTIR ile 

aydınlatılmıştır. Çalışmada biyobazlı polimerler, fatty asit atığından sentezlenmiştir. 

Stiren bazlı polimerler olarak da poli(stiren-ko-itakonik asit) ve stiren-itakonik asit 

kopolimerinin glisidil esteri kullanılmıştır. Mekanik test sonuçlarına göre, modifiye 

reçinenin yüzey sertliği, çekmede uzaması ve çekme dayanımı saf epoksiye göre daha 

yüksek bulunmuştur. Çekmede uzama değerinin modifikasyonla artması, sentezlenen 

tüm polimerlerin polar yan gruplara sahip olmaları ile açıklanmış, en iyi sonuçların 

biyobazlı polimerlerle elde edildiği belirtilmiştir. Bunun aksine, Young modülü 

değerleri ise en yüksek stiren bazlı polimerlerle görülmüştür.  

Brostow ve ark. (2009) DGEBA tip epoksi reçinenin mekanik özelliklerini 

iyileştirmek için floroepoksi oligomerle (DGTFA) modifiye etmişlerdir. Sertleştirici 

olarak alifatik poliamin kullanılmıştır. Termogravimetrik analiz sonuçları, DGTFA 

oranı arttıkça termal dayanıklılığın azaldığını göstermiştir. DGTFA ilavesi epoksiye 

yüksek aşınma direnci ve düşük dinamik sürtünme özelliği kazandırmıştır.  
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Evseev ve Tanaeva (1998) yaptıkları çalışmada epoksi reçineyi antrakinonla 

modifiye ederek termal özellikleri incelemişlerdir. Saf ve antrakinonla modifiye 

reçinenin ısı iletkenliği 4,2-400 K aralığında ölçülmüş, modifikasyonun ısı iletkenliğini 

% 60 arttırdığı belirlenmiştir.  

Kandola ve ark. (2010) polieter sülfon ve farklı alev geciktiricilerle triglisidil-p-

aminofenol epoksi reçinesini çeşitli oranlarda karıştırarak, sertleşme, termal bozunurluk 

ve çar oksidasyonu üzerine etkisini araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre, polieter 

sülfon epoksi reçinenin sertleşme sıcaklığını 20 ºC kadar arttırmış, fakat bozunma 

sıcaklığına minimal etki etmiştir. Alev geciktiricilerin de sertleşme sıcaklığına aynı 

etkisi görülmüştür, fakat bozunma sıcaklığını düşürmüşlerdir. Fosforlu ve azotlu alev 

geciktiricilerin çar oksidasyonunu azaltarak daha fazla çar oluşturdukları tespit 

edilmiştir. Buna karşın, halojenli alev geciktiriciler bu aşamada daha az etki 

göstermişlerdir.  

Ticari epoksi reçinenin çeşitli silan monomerleri ile modifikasyonu Ji ve ark. 

(2007) tarafından yapılmıştır. Saf ve kimyasal olarak modifiye edilmiş epoksi reçine 

yapısı,  FTIR spektrumları ile aydınlatılmıştır. Modifiye reçinenin adezyon ve korozyon 

özelliklerinin incelenmesi için Machu testi uygulanmıştır. EIS ölçümleri, 

modifikasyonun epoksi reçine korozyon özelliklerini iyileştirdiğini göstermiştir. En iyi 

sonuçlar, 3-glisidoksipropil trimetoksilanla gözlemlenmiştir.  

Epoksi reçinenin düşük moleküllü sıvı kauçuklarla modifikasyonu, epoksi 

reçinenin birçok alanda ticari olarak uygulanmasını sağlamıştır. Thomas ve ark. (2007) 

DGEBA tip epoksi reçine modifikasyonu için bütadien-akrilonitril sıcı kauçuğunu 

kullanmışlardır. Çalışmada % 5-20 oranında katılmış kauçuğun ve sıcaklığın epoksi 

sertleşmesine etkisi incelenmiştir. Modifiye epoksinin camsı geçiş sıcaklığının kürleşme 

sıcaklığı arttıkça azaldığı tespit edilmiştir. Camsı geçiş sıcaklığının, kauçuk miktarı 

arttıkça da azalmakta olduğu ve bunun çapraz bağlanma oranının azalmasına bağlı 

olduğu belirlenmiştir. 

Cao ve ark. (2001) epoksi modifikasyonu için polyester kullanarak mekanik 

özelliklere etkisini araştırmışlardır. Polyester, 4-24 phr oranında ilave edilmiştir. 

Sertleşme işlemi 180 ºC‟da 4 saat sürede yapılmıştır. Reçinenin kayma modülü dinamik 

mekanik analizle test edilmiştir. Maleik anhidritle sertleştirilmiş reçinenin morfolojisi 

SEM analizi ile aydınlatılmıştır. SEM görüntüsünden, polyesterin epoksi içinde top-

kristalin dağılmış faz oluşturduğu görülmüştür ki, bu da modifiye epoksinin yüksek 

kayma modülüne sahip olduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlar, 16 phr polyester ilavesi 
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ile reçinenin minimum iç gerilimine sahip olduğunu, mekanik ve ısı direncinde hiçbir 

değişiklik olmadığını göstermiştir.  

Epoksi reçineler kriyojenik mühendislik alanlarında gittikçe daha sık 

kullanılmaktadır. Bu nedenle bisfenol F epoksi reçinesinin kriyojenik kuvvetinin 

arttırılması için Chen ve ark. (2009) n-bütil glisidil eterle (BGE) modifiye etmişlerdir. 

BGE miktarı epoksi reçineye göre 0-60 phr aralığında değişmiştir. BGE epoksi reçinede 

40ºC‟da mekanik karıştırma ile çözünerek dietiltoluen diaminle sertleştirilmiştir. 

Modifiye reçine önce 80 ºC‟da 8 saat, daha sonra 130 ºC‟da 10 saat kürleştirilmiştir. 

ASTM D 638-96 standardına uygun elde edilen numunelerin çekme testleri yapılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar, modifiye epoksisinin darbe dayanımı, yumuşaklık ve kriyojenik 

kuvvetinin arttığını göstermiştir. DSC analizi ile ise n-butil glisidil eter miktarı arttıkça 

epoksi reçinenin camsı geçiş sıcaklığının azaldığı belirlenmiştir. Sertleştirilmiş modifiye 

reçinenin morfolojisi SEM ile incelenmiştir. Sertleşmeden önce BGE/epoksi sistemi 

homojen ve şeffaf olup, sertleştirildikten sonra ise opak görünüm almıştır ki, bu da 

ayrılmış faz oluşumuna işaret etmektedir. SEM görüntülerinden, ayrılmış faz boyutunun 

BGE oranı arttıkça büyüdüğü görülmüştür.  

Ochi ve ark. (1998) silikonla modifiye epoksiye aramit-silikon blok 

kopolimerini ilave ederek faz yapısına etkisini araştırmışlardır. Önce bisfenol-A 

reçinesinin silikonla 70 ºC‟da 30 saat sürede kimyasal modifikasyonu yapılmıştır. Daha 

sonra artan epoksi reçine, aramit-silikon blok kopolimeri ile 80 ºC‟da 24 saat sürede 

reaksiyona sokulmuştur. Çözücü uzaklaştırıldıktan sonra kürleştirme işlemi 180 ºC‟da 5 

saat sürede 4,4-diaminodifenilmetanla yapılmıştır. Sertleştirilmiş modifiye epoksinin 

morfolojisi SEM ile incelenmiştir. SEM görüntülerinden, kopolimerde silikon miktarı 

arttıkça silikonlu faz çapının da büyüdüğü görülmüştür. Bu sonuç, blok kopolimerdeki 

silikon miktarının düşük olmasının epoksi ile daha iyi uyum sağladığını göstermektedir.  

Sertleştirilmiş epoksi sisteminin adezyon özelliklerini iyileştirmek için 

Okamatsu ve Ochi (2002) bisfenol-A epoksi reçinesini üretanla modifiye etmişlerdir. 

Modifiye epoksinin morfolojisini incelemek için SEM kullanmışlardır. Sertleştirilmiş 

modifiye epoksinin adezyon özelliğinin kürleşme sıcaklığına bağlı olmadığı 

belirlenmiştir.  

DGEBA tipi reçinenin poli(vinil asetat) karışabilirliği ve kürleşmesi Lapprand 

ve ark. (2003) tarafından araştırılmıştır. Kürleştirici olarak 4,4-diaminodifenilsülfon 

kullanılmıştır. Sertleştirme işlemi 2 farklı sıcaklık olarak 140 ºC ve 180 ºC‟da 

yapılmıştır. Sıcaklık etkisini incelemek için DSC analizi kullanılmıştır. Saf reçinenin 
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DSC eğrilerinden, Tg piki tek olup kürleşme sıcaklığı arttıkça  Tg  pikinin de küçüldüğü 

görülmektedir. Saf epoksi için nihai Tg sıcaklığı 184 ºC olup, 210 ºC‟da 1 saat sürede 

post- kürleşme ile ulaşılmıştır. Poli (vinilasetat)la modifiye reçine için ise iki Tg piki 

tespit edilmiştir ki, bu da kürleşmede faz ayrışma prosesinin olduğunu kanıtlamaktadır. 

Modifiye epoksinin 180 ºC‟da ulaştığı ve bundan sonra sabit kaldığı tespit edilmiştir.  

Yang ve ark. (2007) DGBEA tipi epoksi reçineyi 2 farklı daiminle modifiye 

ederek mekanik özelliklere etkisini incelemişlerdir. Çekme testi için numuneler ASTM 

D-638-96 standardına göre hazırlanmıştır. Sonuçlar, daiminle modifikasyonun epoksi 

reçinenin çekmede uzamasını ve darbe dayanımını arttırdığını göstermiştir. 

Numunelerin kırılma yüzeyleri SEM ile incelenmiştir. Modifiye epoksinin çekme 

dayanımı da diamin miktarına bağlı olarak yükselmiştir. Fakat çekme dayanımındaki 

azalma diamin miktarı artıkça kürleşmiş reçinedeki çapraz bağlanma yoğunluğunun 

azalmasına bağlı olarak açıklanmıştır. DSC analizi ise camsı geçiş sıcaklığının diamin 

miktarına bağlı olarak azaldığını göstermiştir. DCS eğrilerinde tek Tg pikinin olması, 

daiminle modifiye epoksinin homojen faz yapısına sahip olduğunu göstermektedir.  

Bisfenol-a epoksi reçinesinin poli( eter eter keton) modifikasyonu Francis ve 

ark. (2006) tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kürleşme kinetiği incelenmiş, 

modifiye epoksinin morfolojisi ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Sertleşme işlemi 

için 3 farklı sıcaklık 150, 160 ve 180 ºC denenmiştir. Numunelerin morfolojisi ve DSC 

analizleri yapılmıştır. Numuneler fazlarına ayrılmış bir morfoloji sergilemişlerdir. Saf 

epoksinin camsı geçiş sıcaklığının kürleşme sıcaklığına bağlı olarak arttığı görülmüştür. 

Bu sonuç, sıcaklık arttıkça epoksi reçinede çapraz bağ yoğunluğunun artması ile 

açıklanmıştır. Modifiye epoksi numunelerinin DSC eğrilerinde ise 2 pik görülmüştür. 

Bunlardan yüksek sıcaklıkta görülen pik epoksi ile zengin faza, diğeri ise termoplastikle 

zengin faza işaret etmektedir. Bu sonuçlar SEM görüntülerindeki 2 fazlı morfoloji yapı 

ile de desteklenmektedir.  

Epoksilenmiş poli(stiren-bütadien) blok kopolimerini Serrano ve ark. (2009) 

epoksi reçine modifikasyonunda kullanmış, dielektrik analizlerini yapmışlardır. 

Ramos ve ark. (2005) epoksi reçinenin karboksille sonlandırılmış bütadien-

akriloniril kopolimeri ve hidroksille sonlandırılmış polibütadienle modifiye etmişlerdir. 

Çalışmada kimyasal modifikasyonun gerçekleştiği FTIR ile aydınlatılmıştır. Kimyasal 

bağlanma ajanı olarak tolüen diizosiyanat kullanılmıştır. Numunelerin kürleşmesi 120 

ºC‟da ve 16 saat sürede yapılmıştır. Modifikasyon sonucunda saf epoksinin darbe 
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dayanımı artmıştır. SEM analizi, iki fazlı morfoloji oluştuğunu, fakat elastomer 

parçacıklarının epoksi matris içinde iyi bir şekilde dağıldığını göstermiştir.  

 Epoksi reçinenin amin, epoksi ve karboksil gibi organofonksiyonel gruplu 

siloksan oligomerleri ile modifiye edilmesi, reçinenin su sorpsiyonu ve yüzey 

özelliklerini iyileştirmektedir. Bu amaçla Yılgör ve Yılgör(1998) bisfenol-A epoksi 

reçinesinin modifikasyonunda 1,3-bis(γ-aminopropil) tetrametildisiloksanı 

kullanmışlardır. Modifikatör, reçineye % 0-24,5 oranında katılmıştır. Sertleştirilmiş 

reçinenin karakterizasyonunda DSC, TGA ve çekme testi uygulanmıştır. DSC analizi, 

modifikasyonun saf epoksinin camsı geçiş sıcaklığını düşürdüğünü göstermiştir. 

Siloksanların, hidrokarbonlara göre termal olarak daha kararlı oldukları bilinmektedir. 

Siloksanların molekül kütlesi arttıkça, modifiye reçinenin termal kararılığı da 

artmaktadır. Bu nedenle, epoksinin 1,3-bis((γ-aminopropil) tetrametildisiloksanla 

modifiye edilmesi, reçinenin termal kararlılığını  arttırmıştır. Kopmada nihai gerilim, % 

10 modifikatör miktarına kadar artmış, daha sonra azalma göstermiştir. Çekmede uzama 

yüzdesinin ise siloksan miktarına bağlı olarak artması, siloksanın elastomer özellikli 

olması ile açıklanmıştır.  

              Park ve ark. (2004) tetrafonksiyonel epoksi reçine modifikasyonunda % 0-20 

oranında biyobazlı epoksillenmiş soya yağını (ESO) kullanmış, saf ve modifiye 

reçinenin termal ve mekanik özelliklerini incelemişlerdir. ESO, soya yağının asetik asit 

ve hidrojen peroksitle reaksiyonundan sentezlenmiş, yapısı FTIR, 
1
H NMR ve 

13
C NMR 

ile aydınlatılmıştır. Reçinede ESO miktarı arttıkça termal kararlılığın ve camsı geçiş 

sıcaklığının azaldığı tespit edilmiştir. Modifiye reçinenin eğilme kuvveti sadece %10 

ESO miktarına kadar artmıştır. Saf ve modifiye epoksinin SEM görüntüleri alınmıştır. 

SEM görüntülerinden, saf reçinenin tek fazlı olduğu halde, modifiye reçinenin iki fazlı 

olduğu ve ESO‟nun reçinede delikler şeklinde dağılımı gözlemlenmektedir.  

          Dinakaran ve ark. (2003) epoksi reçine modifikasyonunda siyanat esteri (CE) ve 

bismaleimitle (BMI) çalışma yapmışlardır. Modifiye reçinenin DSC ve TGA analizleri 

yapılmış, mekanik özellikleri incelenmiştir. Saf reçineye % 4-12 oranında CE ilave 

edilmesi, gerilme direncini % 7-22 oranında azaltmıştır. Aynı oranda BMI ilavesi ise 

aksine, gerilme direncini % 7-37 oranında arttırmıştır. Camsı geçiş sıcaklıklarında ve su 

sorpsiyonunda da aynı olay gözlemlenmiştir. CE camsı geçiş sıcaklığının azalmasına, 

BMI ise artmasına neden olmuştur. Modifiye epoksinin elektrik özellikleri de 

incelenmiş, CE‟nin dielektrik dayanımını ve ark direncini arttırdığı belirlenmiştir. 
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             Tek komponentli olan epoksi reçine sisteminde kürlenme yüksek sıcaklıklarda 

başlar. Katalizör kullanıldığında da kürlenmenin daha düşük sıcaklıklarda başlamasını 

sağlar. Bilindiği gibi katalizörlü kompozisyonda kürlenme sıcaklığı katalizörsüz 

kompozisyona göre daha düşüktür. Düşük sıcaklıkta da yapışma özelliklerinin daha 

zayıf olduğu görülmektedir. Çünkü kullanılan sertleştirici ısı alarak sertleşen bir yapıya 

sahiptir. Bu nedenle yüksek sıcaklıklarda epoksi reçinenin fonksiyonel grupları ile 

sertleştiricinin amin grupları arasındaki çapraz bağlanma yoğunluğu artmaktadır, ve 

dolayısıyla bu durumda yapışmayı olumlu biçimde etkilemektedir (Bhuniya ve ark. 

2002).  

Farklı bir çalışmada yağlı plakalardaki yapışma özelliği yağsız plakalara göre 

daha düşük olduğu, metal yüzeyinde bulunan yağların yapışmayı olumsuz etkilediği ve 

metal plaka yüzeylerinin temizliğinin önemli olduğu sonucuna varılmıştır (Irving, 

1994). 

Epoksi reçinelerinin uçlarında bulunan epoksi (etilen oksit) grubu amino  

reçinelerinin gruplarıyla değişik bağlar oluşturur. Ayrıca arada bulunan hidroksiller de 

tepkimeye girer. Bazı bağlar kurulurken yeni bağlar yapabilecek yeni gruplar oluşturur. 

Bu şekilde sertleştirilmiş reçinenin olağanüstü yapışma, kimyasallara karşı direnme, 

renk tutma, parlaklık ve çok iyi esneme özelliği vardır. Mekanik dayancın, sertliğin ve 

parlaklığın en üst düzeyde olabilmesi için üre reçineleri yerine melamin reçineleri 

kullanılmalıdır. Bu reçineler metallerin süsleme amaçlı boyanmasında ve otomobil 

boyası yapımında kullanılır (Doğancı, 2006).  
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4. MATERYAL VE METOD 

 

 

Bu bölümde epoksi reçinede modifikatör olarak kullanılan çeşitli epoksit gruplu 

bileşiklerin sentezi, kullanılan kimyasal maddeler, modifiye epoksi numunelerinin 

karakterizasyonunda uygulanan testler ve analizler anlatılmıştır. 

 

 

4.1. Kullanılan Kimyasal Maddeler 

 

 Bu tez çalışmasında fatty asit atık olarak ZADE Yemeklik Bitkisel Yağ 

Rafinasyon ve Soğuk Pres Tesisleri‟nden (Konya) temin edilmiştir. Epiklorohidrin 

(ECH), benzen, NaOH, HCl, AlCl3 Merck firmasından,  epoksi reçine (NPEK 114) ve 

epoksi sertleştirici (EPAMINE PC17) Konuray firmasından temin edilmiştir. 

 

4.1.1. Epiklorohidrin (ECH) 

 

Epiklorohidrin, propilenden sentezlenir ve sentetik gliserin prosesinin ara 

ürünüdür.  

 

 

 

Kimyasal yapısı Şekil 3.1‟de gösterilmiştir. 

 

CH
2 CH CH

2
CI

O  

Sekil 4.1. Epiklorohidrinin kimyasal yapısı 

 

         4.1.2. Ayçiçeği yağı rafinasyon atığı fatty asit (FA) 

 

 Yazıcıgil (1998) yaptığı çalışmada Zade Fabrikası (Konya) ayçiçeği yağı 

rafinasyon atığı olan fatty asit atığını kullanmış, atığın yağ asidi kompozisyonunu Gaz 
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Kromotoğrafi ile analiz etmiştir (Tablo 3.1). Tablo 4.1‟den görüldüğü gibi, atığın % 

54,59‟nu cis-linoleik asit, % 24,41‟ni oleik asit oluşturmaktadır. 

                     

             Tablo 4.1. Ayçiçeği yağı fatty asit atığının yağ kompozisyonu (Yazıcıgil, 1998) 

      Fatty asit BileĢim (kütlece %) 

C12:0 0,26 

C14:0 0,34 

C16:0 7,95 

C16:1 0,38 

C18:0 3,97 

C18:1 24,41 

C18:1 cis 0,93 

C18:2 trans 0,50 

C18:2 cis 54,59 

C20:0 0,33 

C18:3 trans 0,57 

C18:3 cis 0,15 

C20:1 1,56 

C22:0 0,97 

C22:1 2,29 

C24:0 0,61 

 

 

4.1.3. Stiren  

 

Stirenin kimyasal yapısı aşağıdaki şekildedir: 

CH2 CH

                   

Stiren açık sarı renkte, keskin kokulu ve yağımsı bir sıvıdır. Polimerizasyon 

sırasında ısı açığa çıkaran ve patlayıcı hale gelebilen bir maddedir. Stiren; hızlı bir 

şekilde kopolimerize oluşunun yanında, kaynama noktasının yeterince yüksek 
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olmasından dolayı, sıcak poliester üzerine buharlaşma olmaksızın ilave edilebilir. 

Çözünürlüğü yüksek olduğu için, fazla miktarda poliesteri çözebilir. 

 Stirenin fiziksel özellikleri Tablo 4.2‟de verilmiştir. 

 

Tablo 4.2.  Stirenin fiziksel özellikleri 

Formülü C8H8 

M A (g/mol) 104,14 

k.n. (˚C) 145,2 

d (g/mL) 0,9060 

 

 

4.1.4. Ticari NPEK 114 epoksi reçinesi (ER) 

 

NPEK 114, C12-C14 alifatik glisidil eterle seyreltilmiş bisfenol-A tipi epoksi 

reçinedir. Genelde de en yaygın olarak kullanılan epoksi reçineleri alkali katalizör 

eşliğinde epiklorohidrin ile bisfenol-A‟nın reaksiyonundan elde edilir (Şekil 3.2). 

Epoksi reçineler sıcak veya soğuk olarak poliamin, poliamid veya onların türevleri ile 

kürleştirilebilir. Anhidrit türü kürleştirici kullanıldığında ise yüksek sıcaklık 

gerekmektedir. NPEK 114 epoksi reçinesinin özellikleri Tablo 4.3‟de verilmiştir. 

 

 

 

ġekil 4.2. Digliserid eter bisfenol-A (DGEBA)‟nın kimyasal yapısı 
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Tablo 4.3. NPEK 114 epoksi reçinesinin karakteristik özellikleri 

Özellikler Değer 

Epoksit ekivalent kütlesi (g/eq) 190-210 

Viskozitesi (cps/25ºC) 600-1200 

Rengi 1.0 max. 

 

4.1.5. Epoksi sertleĢtiricisi 

 

 EPAMINE PC17 sikloalifatik poliamin olup epoksi reçinelerde sertleştirici 

olarak kullanılmaktadır. Aminle ile kürleştirilmiş epoksi kaplamalar yüksek kimyasal ve 

mekanik özelliklere, UV ışınlarına ve suya karşı dirence sahip olmaktadırlar. 

 

4.1.6. Hızlandırıcı 

 

 Epoksi hızlandırıcı olarak 2, 4, 6-tris (dimetilaminometil) fenol (Sigma-Aldrich) 

kullanıldı. 

4.2. Yapılan Sentezler 

 

4.2.1. 2-Metil-2,3-epoksi-pentan-4-on (MEP) sentezi     

 

2-Metil-2-penten-4-on‟un bazik ortamda hidrojen peroksitle oksidasyonundan 

sentezlenmiştir.  

Üç boyunlu balonda 10 g 2-metil-2-penten-4-on 10 mL eterde çözüldü ve 

üzerine 2 mL % 20‟lik NaOH çözeltisi ilave edilerek karıştırıldı. Daha sonra karışımın 

üzerine oda sıcaklığında damla-damla 5mL % 20‟lik H2O2 (hidrojen peroksit) ilave 

edildi. Reaksiyon karışımı oda sıcaklığında 2 saat karıştırıldıktan sonra 3 mL seyreltik 

HCI ile nötrleştirildi. Önce evaporatörde eter uzaklaştırıldı, daha sonra 61-62 ºC/20 mm 

Hg vakum distilasyonla   % 70 verimle 2-metil-2,3-epoksipentan-4-on elde edildi. 

 

4.2.2. 1-Fenil-2,3-epoksipropan (FEP) sentezi  

 

Benzenin epiklorhidrinle AICI3 katalizörlüğünde alkilasyonundan sentezlenen 3-

klor-1-fenilpropanol-2‟nin bazik ortamda dehidroklorlanmasından sentezlenmiştir. 
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Termometre, damıtma hunisi ve mekanik karıştırıcı ile donatılmış 3 boyunlu 

balonda  benzen: AICI3 : epiklorohidrin = 8 : 1 : 1  mol oranında, yani 78 g benzen ve 

16,6 g AICI3 karışımı 0 ºC‟a kadar soğutuldu ve karıştırılarak üzerine damla-damla  

11,6 g  epiklorohidrin ilave edildi. Daha sonra reaksiyon karışımı 10-15 ºC‟da 10 dakika 

daha karıştırılarak HCI‟ün sulu çözeltisi ile parçalandı. Ayırma hunisine alınarak üst 

organik tabaka alt su tabakasından ayrıldı, su ile yıkandı ve Na2SO4 ile kurutuldu. Önce 

evaporatörde benzenin fazlası uzaklaştırıldı, daha sonra 91
 

ºC/2 mm Hg vakum 

distilasyonla % 50 verimle alkilasyon ürünü olan 3-kloro-1-fenilpropanol-2  elde edildi. 

İkinci aşamada sentezlenen 3-kloro-1-fenilpropanol-2‟nin bazik ortamda 

dehidroklorasyonundan 1-fenil-2,3-epoksipropan elde edildi. Bunun için termometre, 

damıtma hunisi ve mekanik karıştırıcı ile donatılmış 3 boyunlu balonda 56 g KOH 

(veya NaOH )‟in 150 mL eterde çözeltisi hazırlandı, 15 ºC‟da karıştırılarak üzerine 

damla damla  34 g 3-klor-1-fenilpropanol-2  ilave edildi. Reaksiyon sonrası karışım 

Na2SO4 ile kurutuldu, distilasyonla eter uzaklaştırıldı,  59-60
 
ºC/2 mm Hg vakum 

distilasyonla ise % 80 verimle 1-fenil-2,3-epoksipropan  elde edildi. 

 

4.2.3. 1-Kloro-2,3-epoksi-5-klorometil-5-heksen (KEH) sentezi      

      

2-Metilkloro-1-propen‟in 2,3-dikloro-propanalla AICI3 katalizörlüğünde 

kondensasyonundan ve daha sonra dehidroklorasyonundan sentezlenmiştir. 

Reaksiyon balonunda 18 g 2-klorometil-1-propen,  3 g AICI3 ve çözücü olarak 

40 mL benzen karıştırıldı. Üzerine oda sıcaklığında damla-damla 2,6 g 1,2-

dikloroakrolein ilave edilerek 2 saat daha karıştırıldı. Reaksiyon karışımı su ile 

yıkanarak nötrleştirildi. Sudan ayrılan organik tabaka eter ortamında 20 mL % 40‟lık 

NaOH ile oda sıcaklığında 3 saat karıştırılarak dehidroklorasyon tamamlandı, yıkanarak 

nötrleştirildi, Na2SO4 ile kurutulduktan sonra, 64-66
 
ºC/4 mm Hg vakum distilasyonla  

% 70 verimle 1-kloro-2,3-epoksi-5-klorometil-5-heksen elde edildi. 

 

4.2.4. Fatty asit glisit esterinin (FAGE) sentezi  

 

14,5 g FA numunesi benzende çözüldü ve üzerine 8 mL % 40‟lık KOH çözeltisi 

ilave edilerek 40 ºC‟da 30 dakika karıştırıldı. Daha sonra 4,4 mL ECH damla-damla 

ortama ilave edilerek sıcaklık 80 ºC‟a yükseltildi. Karıştırma işlemine 5 saat devam 

edildi. Ayırma hunisine alınan karışımdan organik faz ayrıldı ve KCl‟den temizlenmesi 
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için AgNO3‟la kontrol edilerek beyaz çökelti oluşmayana kadar birkaç defa saf su ile 

yıkandı.  Reaksiyona girmeyen ECH ve benzen vakumlu evaporatörde uzaklaştırıldı 

(Pıstıl Gürler, 2010). 

 

4.3. Epoksit Grubu Tayini   

 

            Epoksit grubunun tayini, bileşiğin yapısında bulunan epoksit halkasıyla HCI‟ün 

birleştirilmesi esasına dayanır.  

           

R CH
2 CH CH

2
HCI

O

R CH
2 CH CHCI

2

OH

+

   

           2 adet 250 mL‟ lik erlene 0.2- 0.5 g numune alınarak üzerine 25 mL çözücü 

karışımı (60 mL susuz aseton + 1,5 mL derişik HCI; aseton yerine dioksan da 

kullanılabilir) ilave edildi ve 2 saat oda sıcaklığında karıştırıldı. Daha sonra HCI‟ ün 

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

edildi (çözücü karışımı kullanılacağı gün hazırlanmalı ve kullanılmadan önce 30 dakika 

karıştırılmalıdır).  

           Numunenin dışında bir de kontrol (numunesiz) analiz yapıldı. Epoksit grubunun 

(E.S.) miktarı % olarak aşağıdaki formül yardımı ile hesaplandı (Pıstıl Gürler, 2010).        

 

         V1: Kontrolün titrasyonu için harcanan 0,1 N  KOH, mL 

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

          f: 0,1 N KOH çözeltisinin faktörü  

 

         m: Numune ağırlığı, g  

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

 

4.4. Modifiye Epoksi Numunelerini Hazırlama Yöntemi 

 

1. Önce modifikatör madde belli bir oranda epoksi reçineye katılarak mekanik 

karıştırıcıda 1 saat karıştırıldı. 
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2. Daha sonra, kütlece % 30 epoksi sertleştirici ve % 1 epoksi hızlandırıcı eklendi, 

kalıp içine aktarıldı ve oda sıcaklığında 60 dakika hava kabarcıkları giderilene 

kadar bekletildi. 

3.  Kompozit örnekleri, ASTM D 638 standartlarına göre paslanmaz-çelik kalıp içinde 

hazırlandı. Kürleşme prosedürü 24 saatte 40 °C‟da ve kürlenme sonrası 60-120 

°C‟da 48 saatte meydana gerçekleştirildi. Aynı işlemler saf ER matrisi ile yapıldı. 

4. Modifiye epoksi numunelerinin hazırlanmasında kullanılan oranlar Tablo 4.4‟de 

verilmiştir. 

 

Tablo 4.4. Numunelerde kullanılan oranlar 

 

Numune  

No 

Modifikatör 

(matrise göre 

kütlece %) 

SertleĢtirici 

(matrise göre 

kütlece %) 

Hızlandırıcı 

(matrise göre 

kütlece %) 

0 - 30 1 

1 10 30 1 

2 20 30 1 

3 30 30 1 

4 40 30 1 

 

 

Epoksi numunelerinin boyutları Şekil 4.3‟te gösterilmiştir. 

 

ġekil 4.3. Kalıplanmış epoksi numunesinin boyutları 

 

4.5. Deneylerde Kullanılan Cihaz ve Aletler 

 

            Bruker-Platinum ATR-vertex 70 marka FTIR spektrofotometresi (Selçuk 

Üniversitesi, İleri Teknoloji Araştırma Merkezi / KONYA) 

            Solver P47H (NT-MTD) marka AFM cihazı (Selçuk Üniversitesi, İleri 

Teknoloji Araştırma Merkezi / KONYA) 

            Shore Durometer TH 210 marka sertlik tayin cihazı (Selçuk Üniversitesi, 
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Mühendislik Fakültesi, Kimya Müh. Bölümü / KONYA) 

TST-Mares/TS-mxe marka çekme-basma cihazı (Selçuk Üniversitesi, 

Mühendislik Fakültesi, Kimya Müh. Bölümü / KONYA) 

            Seteram Thermagravimetric Analyzer (Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, 

Kimya Bölümü / KONYA) 

Heidolph marka evaporatör (Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya 

Müh. Bölümü/ KONYA) 

            Olympus marka Bx51 model (DP25 marka kamera) mikroskop 

 

4.6. Yapılan Analizler ve Testler 

 

4.6.1. Mekanik karakterizasyon 

 

Malzemeye uygulanan mekanik testler oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir ve 

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

gerilme, çarpma, sıkışma veya kopmaya maruz kaldığında kuvvetin tepkisini ölçmek 

için kullanılır. Mekanik testler polimerlerin mekanik özelliklerinin karakterizasyonunun 

tespitinde çok önemlidir (Austin, 2004). 

 

4.6.1.1. Çekme testi 

 

Çekme testi polimerlerde mekanik özelliklerinin belirlenmesinde en sık 

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

belirli bir hızla ve sabit sıcaklıkta koparılıncaya kadar çekilmesidir (Şekil 3.4). 

Bu metotta kullanılan numune biçimi Şekil 3.3‟ten görüldüğü gibi kaşık 

numunesi şeklindedir. Deney sırasında, standart numuneye devamlı olarak artan bir 

çekme kuvveti uygulanır, aynı esnada da numunenin uzaması kaydedilir. Birim alana 

herhangi bir anda düsen yük miktarı ve gerilim olarak tanımlanır. Endüstriyel 

polimerlerin hemen hemen tümünün karakter çizelgesinde yer alan gerilim direnci ve 

uzama sonuçları, kopmada erişilen gerilim direnci ve uzamadır (Işık, 2005).  

Çekme Dayanımı: Çekme dayanımı numunenin kopmadan önceki dayanabildiği 

maksimum gerilimdir. Gerilim numunenin ilk kesitindeki birim alanına herhangi bir 

anda düsen yük miktarı olarak da tanımlanır. Çekme dayanımı değerleri gerileme karşı 

uzama grafiklerinden bulunur (Işık, 2005). 
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F / A = Gerilim 

Burada, F - kuvvet; A - alan  

σ = ε * E 

Burada,  σ - çekme gerilim direnci; ε – uzama; E – elastisite modülü 

 

 

ġekil 4.4.Kullanılan çekme testi cihazı 

 

Çekme Modülü (elastisite modülü veya Young modülü): Çekme modülü, bir 

malzemenin orantısal limitinin altında kalan gerilim/dayanım oranıdır. Malzemenin 

deformasyona ne kadar iyi dayandığını gösterir. Çekme modülü, belli bir oranda çekme 

geriliminin uzama değerine bölünmesi ile elde edilen değerdir. 

 Kompozit numunelerinin çekme testi ASTM standardına uygun D 638-01 

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

 

4.6.1.2. Sertlik testi 

 

 Sertliği ölçülecek numuneler Shore Durometer TH 210 sertlik tayini cihazına 

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

hesaplanarak maddenin sertliği Shore-D değeri olarak alındı.  

 

4.6.2. AFM 

 

Saf ER ve modifiye ER numunelerinin yüzey morfolojisi Solver P47H marka 

AFM (Atomik Kuvvet Mikroskopu) (NT-MDT) cihazı ile oda sıcaklığında ve yarı 

kontak modda incelenmiştir. Rezonans frekansı 150 kHz ve iğne ucu 2 nm olan elmas 
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karbon kaplı (Diamond-like carbon (DLC)) silikon kantilever (NT-MDT) kullanılmıştır. 

AFM görüntülerinin analizi Nova 914 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

4.6.3. FTIR analizi 

 

Saf ER ve modifiye ER numunelerinin FTIR spektrumları Bruker-Platinum 

ATR- Vertex 70 spektrometresi ile 4000–500 cm
-1 

bant aralığında ve 2 cm
-1

 

çözünürlüğünde yapıldı. FTIR spektrumlarında karakterize bantların yerleri saptanarak, 

her bir banda karşılık gelen fonksiyonel gruplar belirlendi 

 

4.6.4. TGA  

Numuneler önce toz haline getirildi sonra SETARAM ve NETZCH-Geratebau 

GmbH model termogravimetrik analiz cihazında 10 °C/dak sıcaklık artışıyla 50 °C‟dan 

700 °C‟a kadar ısıtıldı ve meydana gelen kütle kayıpları grafiksel olarak elde edildi.  

 

4.6.5. Su tutma tayini 

 Gravimetrik yöntem ile su tutma özelliğini değerlendirmek için numuneler 

belli bir süre boyunca oda sıcaklığında deiyonize su içinde muhafaza edildi. Numuneler 

belli sürelerde sudan çıkarıldı ve yüzeyi kuruduktan sonra tartıldı. Aynı işlem 45 ºC ve 

65 ºC‟da da yapılarak su tutma özelliğine sıcaklık etkisi incelendi. Numunenin su 

sorpsiyonu aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplandı: 

 

Su tutma % = ( Wt – W0 ) x 100 / W0 

 

Wt: belli bir zaman suda bulunan numunenin kütlesi  

Wo: kuru numune kütlesi 

 

4.6.6. Modifiye ER numunelerinin kaplama özelliklerinin incelenmesi 

  

Çelik metal plakalar modifiye ER numuneleri ile ayrı ayrı 100–120 μm 

kalınlığında kaplandı. Kaplanmış plakalar oda sıcaklığında kurutuldu.  

Kaplamaların adhezyon özelliklerinin incelenmesi için „Lattice notch‟ metodu 

kullanıldı. Kaplanan plakalar üzerinde 3x3 mm ebatında kareler oluşturuldu ve üzerine 

bir bant yapıştırılıp bant kuvvetle çekildi. Toplam kare sayısından (a) kopan karelerin 
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sayısı (b) çıkarılarak kalan karelerin sayısı % adezyon olarak hesaplandı. 

 

                         

 

Korozyon en genel anlamda malzemelerin çevre etkisiyle bozularak kullanılmaz 

hale gelmesidir. Korozyon ülke ekonomisi için çok önemlidir. Her yıl, yıllık çelik 

üretiminin dörtte biri kadar bir kayba sebep olmaktadır. Bunun bir ulusa verdiği zarar, 

yıllık ulusal gelirin % 3-4‟ü kadar olabilir. Kentlerin havası, yağmur suları (sülfürik asit 

ya da nitrik asit izleri) ve deniz suyu korozyonun başlıca etkenleridir. Bu nedenle 

kaplamaların antikorozyon özelliklerinin incelenmesi için saf su ile % 5‟lik NaCl, HCl 

ve NaOH çözeltileri hazırlandı, birer beher içine alındı. Kaplanan plakalar tuz, asit ve 

baz çözeltilerinde 15 gün süreyle bekletilerek durumları gözlemlendi. Ayrıca kaplama 

atmosfer ortamında 3 ay bekletilerek durumu Olympus marka mikroskopla incelendi. 
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5. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

 

MEP, FEP KEH ve FAGE‟nin sentez reaksiyonları sırasıyla Şekil 5.1, Şekil 5.2, 

Şekil 5.3 ve Şekil 5.4‟de verilmiştir. 
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ġekil5.1.MEP‟in sentez reaksiyonu 
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                                     ġekil 5.2.  FEP‟in sentez reaksiyonu 
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ġekil5.3.KEH‟in sentez reaksiyonu 
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ġekil5.4.FAGE‟in sentez reaksiyonu 

 

5.1. Sentezlenen Modifikatörlerin Karakterizasyonu 

 

5.1.1. MEP, FEP, KEH ve FAGE’nin FTIR analizi sonuçları 

 

Epoksi reçine modifikasyonunda kullanılan epoksit gruplu bileşiklerin kimyasal 

yapısı FTIR spektrumları ile aydınlatıldı (Şekil 5.5 - 5.8). FTIR spektrumunda görülen 

bantlar ve bu bantlara karşılık gelen gruplar Tablo 5.1' de verilmiştir. 
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ġekil 5.5. MEP‟in FTIR spektrumu 

 

ġekil 5.6. FEP‟in FTIR spektrumu 
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ġekil 5.7. KEH‟in FTIR spektrumu 

 

 

ġekil 5.8. FAGE‟in FTIR spektrumu 
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Tablo 5.1. MEP, FEP, KEH ve FAGE‟nin FTIR spektrumunda görülen bantlar 

Fonksiyonlu 

grup 

MEP için 

görülen 

bantlar, cm
-1

 

FEP için 

görülen 

bantlar, cm
-1

 

KEH için 

görülen 

bantlar,cm
-

1
 

FAGE için 

görülen 

bantlar, cm
-1

 

Epoksit 
1250; 915; 828 1250; 913; 830 

1250; 913; 

875; 830 

1250; 913; 

830 

Fatty asit –(CH2)n- 

birimi 
- - 

- 720 

Ester için C-O-C - - - 1166 

C=O gerilmesi ester - - - 1750 

R2C=CH2 - - 1655 - 

Alifatik C-H düzlem 

içi eğilmesi (CH2 

için) 

- 1400 

      1450 1450 

Alifatik –CH grubu - 1375 1375 1375 

C-H gerilmesi alkan 2975 3000 3000 2833; 2950 

CH2 için C-H düzlem 

dışı eğilmesi 
1100 1100 

1056 1100 

Karbonile komşu 

CH2 

1410 - 
- - 

Aromatik C=C - 1600 - - 

Aromatik C-C 

gerilmesi 
- 1500 

- - 

Monosubstitue 

benzen 
- 770 

- - 

Aromatik C-H 

düzlem içi eğilmesi 

(monosubstitue 

benzen için) 

- 1030 

 

- 

 

- 

C=O gerilmesi keton 1722 - - - 

C-Cl - - 745 - 
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5.1.2. Epoksit Sayısı  

 

Epoksit grubu tayini sentezlenen tüm modifikatörlere uygulanmıştır. Örnek olarak 

FAGE numunesi için yapılan epoksit sayısı hesabı aşağıda gösterilmiştir: 

V1: 83 mL 

V2: 77,6 mL 

m: 0,2222 g 

% ES: (83 – 77,6) * 0,43 / 0,2222 = 10,5 

Tüm modifikatörler için elde edilen sonuçlar Tablo 5.2‟de verilmiştir. 

 

Tablo 5.2. Epoksit sayıları 

Modifikatör Epoksit sayısı 

(%) 

MEP 23,48  

FEP 8,43 

KEH 7,30 

FAGE 10,50 

 

 

5.2. Saf Epoksi ve Modifiye Epoksi Numunelerinin Kürlenme Derecesi 

 

Yüksek molekül kütleli epoksi bazlı termoplastiklerin aksine, hemen-hemen tüm 

epoksi reçineler çapraz bağlayıcı ajanlar (sertleştiriciler) kullanılarak katı, çözünmeyen 

üç boyutlu termosetlere dönüştürülmektedirler. Optimum performans özellikleri, epoksi 

reçinenin uygun sertleştirici ile çapraz bağlanmasından (kürlenme) elde edilir. Hem 

kürlenme derecesi, hem de çapeaz bağlanmada oluşan bağlar sertleştiriciye bağlı 

olmaktadır ki, bu da sonuç olarak kürlenmiş epoksi reçinenin kimyasal ve termal 

direncini, elektrik ve mekanik özelliklerini etkiler (Pham ve Marks, 2003). 

 Saf epoksi ve modifiye epoksi numunelerinin kürlenme dereceleri FTIR 

spektrumlarına göre tayin edilmiştir. Şekil 5.9‟da kürlenmemiş epoksinin, Şekil 5.10‟da 

ise kürlenmiş epoksinin FTIR spektrumları verilmiştir. 
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ġekil 5.9. Kürlenmemiş epoksi reçinenin FTIR spektrumu 

 

 

ġekil 5.10. Kürlenmiş epoksi reçinenin FTIR spektrumu 

 

 

 

 



  

 

39 

 

Epoksi grubunun 830, 913 cm
-1

 ve 1250 bölgelerinde karakteristik bantlar 

verdiği bilinmektedir (Abdalla ve ark., 2008). Fakat 830 cm
-1

 bölgesindeki bant, benzen 

halkasının 2 bitişik hidrojen atomlarının titreşimi ile çakışabilir. Ancak 913 cm
-1

 

bölgesindeki bant girişim sergilemiyor (Lau ve ark., 2005; Shen, 1982). Bu nedenle 

kürlenme derecesi arttıkça 913 cm
-1

 bölgesindeki bandın şiddeti azalmaktadır ki, bu da 

913 cm
-1

‟deki bandın epoksi grup değişikliğine hassas olduğu ve Beer-Lambert 

yasasına uyduğu anlamına gelmektedir (Jana ve Zhong, 2007; Fraga ve ark., 2008). 

Şekil 4.9 ve 4.10‟dan da görüldüğü gibi, kürlenmemiş epoksinin FTIR spektrumundaki 

912 cm
-1

‟deki bant, kürlenmiş epoksinin FTIR spektrumunda çıkmamıştır ki, bu da saf 

epoksinin iyi derecede kürlendiğini kanıtlar. 

MEP, FEP, KEH ve FAGE‟le modifiye epoksinin FTIR spektrumları ise 

sırasıyla Şekil 5.11, Şekil 5.12, Şekil 5.13 ve Şekil 5.14‟de verilmiştir. 

 

 

ġekil 5.11.  MEP‟le kürlenmiş epoksi reçinenin FTIR spektrumu 
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ġekil 5.12.  FEP‟le kürlenmiş epoksi reçinenin FTIR spektrumu 

 

 

ġekil 5.13.  KEH‟le kürlenmiş epoksi reçinenin FTIR spektrumu 
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ġekil 5.14.  FAGE‟le kürlenmiş epoksi reçinenin FTIR spektrumu 

 

Şekil 5.11-5.14‟den görüldüğü gibi, modifiye epoksi numunelerinin FTIR 

spektrumlarında da 912 cm
-1

‟deki bant kaybolmuştur ki, bu da modifiye epoksi numun 

 

elerinin de iyi derecede kürlendiğinin göstergesidir. 

Kürlenmemiş saf epoksi ve kürlenmiş modifiye epoksi numunelerinin FTIR 

spektrumlarından kürlenme derecesi aşağıdaki formülle hesaplanabilir (Wang ve ark., 

2011): 

 

 

  

Akürlenmemiş – kürlenmemiş saf epoksinin 1600-1616 cm
-1

 ve 913 cm
-1

 bölgelerindeki 

bantlarının absorbans değerleri; 

Akürlenmiş – kürlenmiş modifiye epoksinin 1600-1616 cm
-1

 ve 913 cm
-1

 bölgelerindeki 

bantlarının absorbans değerleri 
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 Saf epoksi ve modifiye epoksi numunelerinin (kütlece % 30 modifikatör içeren) 

hesaplanmış kürlenme dereceleri Tablo 5.3‟te verilmiştir. 

Tablo 5.3. Saf epoksi ve % 30 modifikatör içeren epoksi numunelerinin kürlenme dereceleri 

Numune Kürlenme derecesi  

(%) 

Saf ER 91,70 

MEP‟le modifiye ER 99,20 

FEP‟le modifiye ER 92,89 

KEH‟le modifiye ER 92,85  

FAGE‟le modifiye ER 93,11 

 

Tablo 5.3‟e göre, modifiye ER numunelerinin kürlenme dereceleri saf ER‟ye 

yakın veya daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuç modifikatör maddelerde de epoksi 

grubunun varlığına bağlı olarak açıklanabilir. Literatürden de bilindiği gibi, halka yapılı 

veya halka yapılı olmayan eterlerle karşılaştırıldığında epoksit halkası anormal 

reaktiftir. Son derece gergin bağ açıları, C-C ve C-O bağlarının kutuplaşması ile birlikte 

epoksitin yüksek reaktivite göstermesine neden olmaktadır. Böylece iki kimyasal reaktif 

işlevsel epoksi ve hidroksi gruplarını içeren epoksi reçineler, genelde epoksit grubundan 

çapraz bağlanır. Epoksi grubunun reaksiyonu, oksiran halkasının açılması ve daha uzun, 

doğrusal C-O bağlarının oluşumu ile sonuçlanmaktadır. Bu özellik de kürlenmiş 

epoksiye düşük büzülme ve iyi boyutsal kararlılık kazandırır (Pham ve Marks, 2003). 

 

5.3. Modifiye Epoksi Numunelerinin Karakterizasyonu 

 

5.3.1. AFM analiz sonuçları 

 Saf ER ile MEP, FEP, KEH ve FAGE‟le modifiye epoksi numunelerinin AFM 

görüntüleri, uygun olarak Şekil 5.15 ve5.16‟da verilmiştir. 

 

ġekil 5.15. Saf epoksinin AFM görüntüsü 
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ġekil 5.16. Modifiye epoksinin AFM görüntüleri: a) MEP‟le; b) FEP‟le; c) KEH‟le; d) FAGE‟le 

 

 

Şekil 5.15 ve 5.16‟dan görüldüğü gibi, modifikatör ilavesiyle saf epoksinin 

yüzey pürüzlülüğü artmıştır. FEP‟le modifiye ER‟nin yüzey morfolojisi (Şekil 5.16b) 

diğerlerine göre daha pürüzlü ve daha yüksek olmaktadır ki, bu da FEP‟in yapısındaki 

aromatik halkanın büyüklüğüne bağlı olabilir. 

 

5.3.2. Mekanik özellikler  

 

 Kompozitlerin mekanik özellikleri kesinlikle mikroyapıya ve takviye ile matris 

arasındaki arayüzeyin performansına dayanmaktadır. Reçine ve takviye arasındaki 

birleşme kuvveti sadece reçine sisteminin adezyon özelliklerine bağlı değildir, aynı 

zamanda takviye malzemesi üzerindeki yüzey kaplamadan etkilenir. Polyester veya 

vinil ester reçinelerine kıyasla epoksi sistemleri, kimyasal bileşimi (polar hidroksil 

grupları ve diğer gruplar) nedeniyle en iyi performansı sunuyor.  
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5.3.2.1. Modifiye epoksi numunelerinin çekme testi sonuçları 

 

Mekanik özellikleri (örn., çekme dayanımı, kopma uzaması) incelemek için 

kompozit numunelere çekme testi uygulanmıştır. Çekme testinden elde edilen sonuçlar 

Tablo 5.4‟de açıklanmıştır. Saf epoksi ve modifiye epoksi sistemlerinin gerinim-gerilim 

eğrileri ise Şekil 5.17‟de gösterilmiştir.  

 

                   Tablo 5.4. Modifikatör türü ve miktarının ER‟nin mekanik özelliklerine etkisi 

Modifikatör  

(kütlece %) 

Kopma uzaması  

(%) 

Çekme direnci  

(MPa) 

Elastisite modülü 

(GPa) 

Saf ER 

- 0,487 41,75 5,59 

MEP’le modifiye ER 

10 0,592 59 6,50 

20 0,545 58 5,53 

30    

40    

FEP’le modifiye ER 

10 0,351 48 5,07 

20 0,445 44 5,33 

30 0,451 47 6,04 

40 0,464 30 4,07 

KEH’le modifiye ER 

10 0,477 48 5,52 

20 0,522 56 5,93 

30 0,527 55 4,23 

40 0,541 53 4,83 

FAGE’le modifiye ER 

10 0,532 51 4,37 

20 0,540 49 4,93 

30 0,527 50 5,73 

40 0,536 39 4,83 
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ġekil 5.17. Saf ER ve modifiye ER numunelerinin gerinim-gerilim grafiği 

                   

Mekanik testler, farklı morfolojilerin ER polimer matrisin hareketliliğini nasıl 

etkilediğini incelemek için yapılmıştır. Bu amaçla elde edilen modifye ER 

numunelerinin çekme direnci, kopmada uzama, sertlik gibi özelliklerine bakılmıştır. 

Polimerlerin mekaniksel özellikleri molekül kütlesine, çapraz bağlanmaya, dallanmaya, 

segmentsel hareketlere, morfolojiye ve sıcaklık, basınç, yükleme oranı, çevresel 

koşullar gibi dış faktörlere bağlıdır (Saçak, 2005; Krause ve ark., 1983; Crompton, 

1984; Brown, 1979; Ghosh, 1982). Polimerin yan zincirindeki yer değiştirenler 

polimerin fonksiyonelliği açısından temel bir faktördür. Yan zincirdeki yer değiştirenin 

tipi mekaniksel özellikleri de etkiler. Polar ve iyonik yan zincirlerin artışı gerilme 

mukavemetinde artışa neden olur (James ve ark., 2008). Organik grupların polaritelerine 

göre sıralaması: amit > asit > alkol > keton ~ aldehit > amin > ester > eter > alken > 

alkan şeklindedir. Aromatik bileşiklerin ve konjuge polienlerin polaritesi alkan ve 

alkenlere göre daha yüksektir (Anonymius 1). 

Sethuraman ve ark. (2010) yaptıkları çalışma göstermiştir ki, polimere bağlanan 

yan grupların yapısı ve miktarı polimerin mekaniksel özellikleri üzerinde ciddi bir 

etkiye sahiptir. Alifatik alaninin yan grup olarak bağlandığı polimerin mukavemeti 

aromatik alaninin bağlandığı polimere göre çok daha yüksektir. Cerit (2012) yaptığı 

çalışmada en yüksek uzama değerini alifatik aldehitlerle kondenzasyon ürünü modifiye 

polistirenlerden (MPS) krotonaldehitle MPS‟de % 2,91; aromatik ve halka yapılı 
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aldehitlerle kondenzasyon ürünü MPS‟lerden ise sinnamaldehitle MPS‟de %1,86 olarak 

bulmuştur. Yine krotonaldehit ile modifiye edilen doymamış çift bağ içeren ve karbon 

sayısı daha fazla olan (-CO-CH=CH-CH=CH-CH3) içerikli MPS‟le diğer MPS‟lere göre 

daha yüksek gerilme mukavemeti ve uzama değerleri elde etmiştir. Sonuçlar kendi 

arasında değerlendirildiğinde ise alifatik keton gruplu MPS‟ler, aromatik ve halka 

yapıya sahip keton gruplu MPS‟lere göre daha yüksek mekaniksel sonuçlar vermiştir. 

Bu çalışmada saf ER için elde edilen çekme testi sonuçları: kopma uzaması 

oranı % 0,487 ve çekme direnci 41,75 MPa‟dır. Çekme testi sonuçlara göre en fazla % 

uzama (% 0,592 olarak) karbonil grubu içeren MEP‟le modifye epoksi ile tespit 

edilmiştir. Genelde tüm numunelerde modifikatör oranı arttıkça % uzamanın da arttığı 

görülmüştür. En düşük elde edilen % uzama oranı ise olan aromatik yapılı FEP‟le 

modifikasyonda tespit edilmiştir ki, bu da literatür bilgileri ile de uyumlu bir sonuçtur. 

Tüm numunelerin çekme direnci genelde % 30 modifikatör oranına kadar saf 

epoksiye göre daha yüksek bulunmuştur. % 10 oranında modifikatör katılan epoksi 

numunelerinin çekme sonuçları karşılaştırıldığında, çekme direncinde en yüksek 

değerler, 59 MPa olarak daha polar keton gruplu MEP‟le, 51 MPa olarak ise daha fazla 

karbon sayılı ve 2 çift bağlı alifatik yapıya sahip FAGE‟le modifikasyonda görülmüştür. 

% 10 oranında modifikatör içeren numunelerin çekme direnci sıralaması söyledir: 

MEP‟le (59 MPa) > FAGE‟le (51 MPa) > FEP‟le ve KEH‟le (48 MPa). 

Seramik gibi gevrek malzemeler plastik deformasyona uğramazlar ve düşük 

gerilim altında kırılırlar (Beer, 2009). Bu yüzden sert ve kırılgan polimerlerin Young 

modülü yüksek, kopma uzamaları ise düşüktür (Billmeyer, 1984). Yumuşak bir polimer 

için Young modülü düşük, fakat kopma uzaması yüksektir (Maiti ve ark., 2008). Hem 

çekme direnci, hem de elastisite (Young) modülleri açısından değerlendirildiğinde ise 

MEP‟le modifikasyon için en uygun oran % 10, KEH‟le % 20, FEP ve FAGE‟le ise % 

30 olarak belirlenmiştir. Bu oranlarda modifiye epoksi reçineyi modifikatörün yapısına 

göre mekaniksel özellikler bakımından (çekme direnci ve elastisite modülü) sıralarsak: 

MEP > KEH > FAGE > FEP olduğu görülmektedir.  

Birçok malzemede uygulanan gerilimle ortaya çıkan gerinim belli bir sınıra 

kadar doğru orantılıdır ve bu iki değer grafikte düz bir çizgiyi temsil etmektedir. 

Doğrusal-elastik bölge, ya verim noktasının altında, ya da gerilme-deformasyon eğrisi 

üzerinde verim noktası kolayca tespit edilemiyorsa % 0-0,2 gerinim arasında olan ve 

hiçbir kalıcı deformasyonun meydana gelmediği şekil değiştirme bölgesi olarak 

tanımlanmaktadır (Beer ve ark., 2009). 
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Şekil 4.17'de saf ER eğrisi ile karşılaştırıldığında, açıkça modifye ER 

numunelerinin gerilim-gerinim eğrilerinin iki kısma: elastik ve plastik bölgelere 

ayrıldığı görülmektedir. 

Elastik bölgede gerilimle gerinim orantılı olarak artış göstermiştir. Gerinimdeki 

sonraki artış ise gerilimde küçük bir artışı meydana getirmiştir. Daha sonra, gerinimle 

gerilim artışının, kompozitlerin kırılmasına kadar yükselmeye devam ettiği 

belirlenmiştir. Modifye ER numuneleri saf ER‟ye göre daha geniş gernim-sertleşme 

bölgeleri sergilemişler ki bu da modifikatör ilavesinin plastisiteyi arttırdığı anlamına 

gelmektedir. En geniş gerinim bölgesi MEP‟le modifiye ER‟nin grafiğinde 

görülmektedir ki, çekme testi sonuçlarında da en yüksek elastisite modülü ve uzama 

değeri bu modifikatörle elde edilmiştir. 

 

5.3.2.2. Modifiye epoksi numunelerinin sertlik testi sonuçları 

 

Modifiye epoksi numunelerinin sertlik tayini yapılarak elde edilen sonuçlar 

Tablo 5.5‟de verilmiştir. Metallerin aksine elastomerlerin sertlik ve gerilme mukavemeti 

değerleri arasında bir korelasyon yoktur. Bir elastomerin bileşenlerinin yapısına bağlı 

olarak sertlik değeri artarken gerilme mukavemeti artabilir veya azalabilir (Gunasekaran 

ve ark., 2007). Fakat mekanik özellikler bakımından sertlik ve çekme direnci arasında 

orantılı bağlantı olduğu için sertlik ölçümleri çekme testleriyle benzer sonuçları 

göstermiştir (Ahmetli ve ark., 2012) 
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Tablo 5.5. Modifikatör türü ve miktarının ER‟nin sertlik özelliklerine etkisi 

Modifikatör  

(kütlece %) 

Sertlik 

(Shore D) 

Saf ER 

- 75,50 

MEP’le modifiye ER 

10 83,98 

20 81,00 

30 81,55 

40 73,00 

FEP’le modifiye ER 

10 81,53 

20 80,75 

30 80,35 

40 77,25 

KEH’le modifiye ER 

10 86,63 

20 86,75 

30 86,25 

40 86,15 

FAGE’le modifiye ER 

10 79,70 

20 80,25 

30 78,25 

40 72,00 

 

Tablo 5.5‟ten görüldüğü gibi tüm numunelerin sertlikleri genelde çekme 

direncinde olduğu gibi, % 30 modifikatör oranına kadar saf epoksiden yüksektir. Yine 

çekme direnci sonuçları ile uyumlu olarak, MEP ve KEH‟le modifiye epoksilerin 

sertlikleri, diğerlerine göre daha yüksek bulunmuştur. 
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5.3.3. Termal özellikler 

 

Kütle kaybı çalışmaları, polimerlerin ve kompozitlerinin termal kararlılığının 

incelenmesinde kullanılan en yaygın ve kolay bir yoldur. Erickson (2007) saf epoksinin 

340 °C‟da termal bozunmasını araştırmıştır. Bozunma ürünleri arasında fenol, 4-

izopropilfenol, bisfenol A ve 4-t-butil-o-krezolün bulunması, epoksinin bisfenol A 

birimindeki bağ kırılmasının en önemli bozunma mekanizması olduğunu göstermiştir. 

Bisfenol-A ve epiklorohidrinden sentezlenen epoksinin termal bozunma ürünleri ve 

termal özellikleri Grassie ve ark. (1986) tarafından da incelenmiştir. Çapraz bağlı reçine 

340 °C‟ın üzerinde bozunmaya başlamış ve fenolik bileşikler oluşmuştur. 

Şekil 5.18‟de saf ER ve % 30 modifikatör içeren ER numunelerinin TGA 

eğrileri verilmiştir. Termogramlar sıcaklığa bağlı kütle kayıplarını belirlemek için 

incelenmiş ve TGA analiz sonuçları Tablo 5.6. ve 5.7.‟de açıklanmıştır. 

 

 

 

ġekil 5.18.  Saf ER ve % 30 modifikatör içeren ER numunelerinin TGA eğrileri 

 

 

 

 



  

 

50 

 

Tablo 5.6. Saf modifiye epoksi numunelerinin TGA değerleri 

 

Modifikatör 

 (kütlece % 30) 

BBS* 

(ºC) 

ĠBS** 

(ºC) 

T5 

(ºC) 

T10 

(ºC) 

T50 

(ºC) 

Saf ER 

- 100 250 173 262 358 

Modifiye ER 

MEP 100 261 195 270 376 

FEP 125 316 200 271 383 

KEH 95 210 145 230 360 

FAGE 100 241 166 260 364 

                   *başlanğıç bozunma sıcaklığı; **ikinci bozunma sıcaklığı 

 

 

             Tablo 5.7. Modifikatör türü ve miktarının modifiye epoksi numunelerinin termal özellikleri 

                               üzerindeki etkisi 

 

 

Modifikatör 

(kütlece %30) 

Kütle kaybı 

(%) 

Kalan kütle 

(%) 

200 

°C 

300 

°C 

350 

°C 

400 

°C 

450 

°C 

BAB* 

°C 

İAB** 

°C 

800 

°C 

Saf ER 

- 7.5 15 33 67 77 5.26 79.94 10 

Modifiye ER 

MEP 6 12 34 64 73 7.78 79.03 12 

FEP 5 11.5 27 55 70 9.16 78.07 13 

KEH 8 22 45 69 81.5 7.18 82.26 10 

FAGE 5.2 17.5 41 66.5 77.5 4.59 82.10 12 

         * birinci aşama bozunması; ** ikinci aşama bozunması 

 

Saf epoksi ve tüm modifiye epoksi numuneleri iki bozunma süreci 

göstermeleriyle dikkat çekiyor (Şekil 5.18). Saf epoksi reçinenin ilk termal bozunma 

aşaması 100 °C‟da tespit edilmiştir. Bu aşamadaki bozunma, poliaminle kürlenmiş 

epoksi reçinenin son hidroksil grubunun bozunması ve olefin oluşumuna bağlı olabilir. 
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250 °C‟da gözlenen ikinci bozunma aşamasında ise bisfenol-A grubunun bozunma 

gösterdiği tahmin ediliyor.  

T5, T10 ve T50 sıcaklıkları (sırasıyla % 5, % 10 ve % 50 kütle kaybı), 

kompozitlerin termal kararlılığını gösteren ana göstericilerdirler. Bu değerler ne kadar 

yüksekse, termal kararlılık da o kadar yüksek olmaktadır. Tablo 5.6‟da  verilen 

başlangıç (BBS) ve ikinci bozunma (İBS) sıcaklıkları ile T5, T10 ve T50 sıcaklıkları, saf 

epoksinin termal kararlılığının FEP ve MEP ilavesi ile iyileştirildiğini göstermektedir. 

Saf epoksinin T5 değeri ise 173 °C olarak belirlenmiştir. MEP ve FEP için modifiye 

epoksinin T5 değerleri 173 °C‟dan sırasıyla 195 
o
C ve 200 

o
C‟a artmıştır. Buna ek 

olarak, % 50 kütle kaybının (T50) sıcaklıkları da benzer bir eğilim göstermiştir. Fakat 

KEH ve FAGE‟le modifikasyon bu değerleri çok az düşürmüştür. Sonuç olarak, FEP ve 

MEP‟le modifikasyon saf epoksinin termal dayanıklılığını arttırdığı halde, KEH ve 

FAGE‟le modifikasyon termal dayanıklılığı fazla etkilememiştir (Tablo 5.7). 

Kütlece % 30 oranında modifiye epoksi reçineyi modifikatörün yapısına göre 

termal dayanıklılık özelliği bakımından sıralarsak: FEP > MEP > FAGE > KEH olduğu 

görülmektedir.  

 

5.3.4. Su tutma özellikleri 

 

Sıvı sorpsiyonu kürlenmiş epokside kimyasal değişimler gibi mekaniksel 

değişimlere de yol açabilir. Epoksi reçinelerin tamamı için genellikle sıvı sorpsiyonu, 

şişme, e-modülde azalma, direnç kaybı, stres çatlama, kütle artımı, parlaklık kaybı ve 

sertlik kaybı gibi hatalara yol açar. Absorbe edilen su sadece mekanik ve termal 

özelliklerde bozulmalara neden olmayıp aynı zamanda metal yüzeyinde korozyonu 

başlatır, kaplamanın incelmesine neden oluyor, bağlayıcı ve malzeme arasındaki 

adezyona zarar verir (Zhang ve ark., 2002). Formülasyonda (dolgu maddesi türü, dolgu 

miktarı, çapraz bağlanma derecesi ve molekülün polaritesi) meydana gelen hafif 

değişiklikler su absorpsiyonunda önemli farklar yaratabilir. Ayrıca yüzey 

pürüzlülüğünün artması hidrofobik karakterin artmasına sebebiyet vermektedir (Özgür, 

2007). 

Çeşitli saf epoksiler için su sorpsiyon yüzdesi reçine türüne ve formülasyonuna 

bağlı olarak 24 saat daldırma için % 0,5-1 aralığında değişir (Licari, 2003). Epoksi yan 

grubuna sahip bir polimer zinciri, suyun etkilerine karşı diğer pek çok reçine 

sistemlerinden önemli ölçüde daha iyidir.  
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 Çalışma boyunca, saf ER ve modifikatör oranı kütlece % 30 olan modifiye ER 

numunelerinin su tutma özelliği oda sıcaklığında 30 gün sürede deiyonize su içerisinde 

dengeye ulaşana kadar test edilmiştir. Ayrıca, su tutma özelliğine sıcaklık etkisi 45 

ºC‟da da incelenmiştir. Şekil 5.19-5.20 gravimetrik yöntemle tayin edilen su 

sorpsiyonun süreye ve sıcaklığa bağlı değişimini göstermektedir.  
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ġekil 5.19. Saf ER ve modifiye ER numunelerinin oda sıcaklığında su tutma yüzdeleri 

 



  

 

53 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Süre, gün

Su
 t

u
tm

a,
 %

ER ER/FEP ER/MEP ER/KEH ER/FAGE

 

ġekil 5.20. Saf ER ve modifiye ER numunelerinin 45 ºC‟da su tutma yüzdeleri 

 

 

Oda sıcaklığında su sorpsiyonu (Şekil 5.19), saf ER ve FEP‟le modifiye ER‟de 

ilk 12 günde,  FAGE‟le modifiye ER‟de ilk 20 günde, KEH‟le modifiye ER‟de ilk 22 

günde ve MEP‟le modifiye ER‟de ise ilk 26 günde daha hızlı olmuştur. Oda 

sıcaklığında saf epoksinin su sorpsiyon yüzdesi 30 gün sonunda % 0,81 olmuştur. 

Modifiye epoksi reçineyi modifikatörün yapısına göre su tutma %‟sine göre sıralarsak: 

MEP > KEH > FAGE > FEP olduğu ve çekme testi sonuçları ile aynı sıralama elde 

edildiği görülmektedir. Yani, 30 gün sonunda en fazla su sorpsiyonu % 4,22 olarak daha 

polar gruplu MEP‟le modifiye epoksi numunesine aittir. En iyi sonuç ise FEP‟le 

modifiye epoksi ile elde edilmiş ve saf epoksi ile yaklaşık aynı değeri (% 0,83) 

göstermiştir. Bakar (2013) yaptığı çalışmada AFM görüntülerinden yüzey pürüzlülüğü 

daha fazla olan Zonyl 7950/PGMA polimerinin daha yüksek hidrifob özellikte 

olduğunu belirtmiştir. FEP için elde edilen sonuç AFM görüntüsü (Şekil 5.16) ile de 

desteklenmektedir. 

Şekil 5.20‟den görüldüğü gibi, sıcaklık artışı ile su sorpsiyonu için hızlı bir artış 

gözlemlenmiştir. Su tutma özelliğine sıcaklık etkisi 15 gün süre için test edilmiş ve 

genelde 7-8 günde dengeye ulaşılmıştır. Bu süre sonunda saf ER‟nin 45 ºC‟daki su 

sorpsiyonu 2 katına artarak % 1,8 olmuştur. FEP‟le modifiye ER‟nin su sorpsiyonunun 
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yine saf ER‟ye çok yakın değerde olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 

değerlendirildiğinde, modifikatörün yapısına göre su tutma %‟sine göre MEP > KEH > 

FAGE > FEP sıralamasının aynı kaldığı görülmüştür. 

Ayrıca, numunelerin 45 ºC‟da su desorpsiyon çalışması da yapılmıştır (Şekil 

5.21). 
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ġekil 5.21. Saf ER ve modifiye ER numunelerinin 45 ºC‟daki su desorpsiyon yüzdeleri 

 

Şekil 5.21‟den de görüldüğü gibi, MEP ve FEP‟le modifiye ER‟nin su 

desorpsiyonu 7 günde tamamlanmıştır. Saf ER‟ye göre su sorpsiyonunun en yüksek 

olduğu MEP‟le modifiye ER‟nin, su desorpsiyonda aksine en iyi sonuç verdiği 

görülmektedir. Desorpsiyon hızına göre sıralama yaparsak, MEP ≈ FEP > FAGE > 

KEH > saf ER yönünde azalma olduğu belirlenmiştir. Saf ER‟nin desorpsiyonu ise 

diğer modifiye ER‟lerden sonra-18 günde tamamlanmıştır. Buradan adı geçen epoksit 

gruplu bileşiklerle ve özellikle de MEP ve FEP‟le saf ER‟nin modifiye edilmesi 

reçinenin desorpsiyon özelliğini iyi yönde etkilediği görülmektedir. 

 

5.3.5. Kaplama özellikleri 

 

Düşük moleküler ağırlıklı sıvı bisfenol-A ve bisfenol-F epoksi reçineleri çözücü 

kullanmaya gerek kalmadan kaplama olarak kullanılabilir. Adezyon özelliği, yapıyı 

oldukça polar yüklü yapacağından epoksit molekülleri genellikle yüzey-aktif yapıya 
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sahiptir. Bu nedenle epoksit molekülleri farklı maddelerle güçlü kimyasal bağ 

oluşturabilirler. Epoksi reçineler sahip olduğu sayısız eter grubu sayesinde metal, 

seramik ve plastiklerin hidrojen atomları ile hidrojen bağı oluşturabilir ve bu 

malzemelere iyi derecede yapışırlar (Goodman, 1998). Pürüzlü yüzeylere adezyonda, 

kür ajanlarının rolü fazladır. Bu durumda poliamit ile kürleştirilmiş epoksiler diğer 

ajanlar ile kürleştirilmiş olanlardan daha iyi sonuçlar verirler (Kotnarowska, 2010).  

Çalışmamızda kütlece % 30 modifikatör içeren epoksi numunelerinin adezyon 

ve korozyon testleri yapılmıştır. Şekil 5.22‟de kütlece % 30 modifikatör içeren epoksi 

numuneleri ile kaplanmış metal plakaların görüntüsü, Tablo 4.7‟de ise adezyon ve 

korozyon testlerinin sonuçları verilmiştir. Numunelerin korozyon özellikleri, açık 

atmosfer ortamında, % 5 NaCl, % 5 NaOH ve % 5 HCl çözeltilerinde 15 gün 

bekletilerek araştırılmıştır. 15 gün sonunda kaplamaların fiziksel görüntüleri 

incelenmiştir. Atmosfer ortamındaki kompozit kaplamada herhangi bir değişiklik 

gözlemlenmemiştir. Aynı şekilde kaplamaların tuzlu suya ve kimyasal çözeltilere de iyi 

derecede dayanıklılık gösterdiği, böylece kaplama görüntülerinde değişiklik olmadığı 

gözlemlenmiştir. 

 

Tablo 5.8.. Modifiye epoksi numunelerinin adezyon ve antikorozyon özelliği 

Modifiye 

epoksi 

Adezyon 

(%) 

Korozyon özelliği 

% 5 NaCl % 5 NaOH % 5 HCl Hava 

MEP‟le 100 ++ ++ ++ ++ 

FEP‟le 100 ++ ++ ++ ++ 

KEH‟le 100 ++ +- +- ++ 

FAGE‟le 100 ++ +- +- ++ 

           ++ iyi, +- orta, -- kötü 
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6. SONUÇLAR 

 

 

Kimyasal yöntemle sentezlenen farklı yapılı epoksit bileşikleri epoksi reçine 

modifikasyonunda % 10, % 20, % 30 ve % 40 kütle oranlarında kullanıldı. Sentezlenen 

bileşiklerin yapısı FTIR spektrumu ile aydınlatıldı.  

Epoksi reçinenin (ER) kürlenme derecesine modifikatör etkisi FTIR 

spektrumlarına göre tayin edildi. FTIR spektrumlarında 912 cm
-1

‟deki bandın 

kaybolması modifiye epoksi numunelerinin de iyi derecede kürlendiğinin gösterdi. 

Modifiye ER numunelerinin kürlenme dereceleri saf ER‟ye yakın veya daha yüksek 

bulundu. 

Modifiye epoksi numunelerinin AFM sonuçlarına göre modifikatör ilavesiyle saf 

epoksinin yüzey pürüzlülüğü arttığı görüldü. FEP‟le modifiye ER‟nin yüzey morfolojisi 

diğerlerine göre daha pürüzlü ve daha yüksek oldu ki, bu da FEP‟in yapısındaki 

aromatik halkanın büyüklüğüne bağlı olabilir. 

Modifiye epoksi numunelerinin mekanik özellikleri incelendi. Çekme testi 

sonuçlara göre en fazla % uzama (% 0,592 olarak) karbonil grubu içeren MEP‟le 

modifye epoksi ile tespit edildi. Genelde tüm numunelerde modifikatör oranı arttıkça % 

uzamanın da arttığı görüldü. En düşük elde edilen % uzama oranı ise olan aromatik 

yapılı FEP‟le modifikasyonda tespit edildi ki, bu da literatür bilgileri ile de uyumlu bir 

sonuçtur. Tüm numunelerin çekme direnci genelde % 30 modifikatör oranına kadar saf 

epoksiye göre daha yüksek bulundu. % 10 oranında modifikatör içeren numunelerin 

çekme direnci sıralaması: MEP‟le (59 MPa) > FAGE‟le (51 MPa) > FEP‟le ve KEH‟le 

(48 MPa) şeklinde belirlendi. Hem çekme direnci, hem de elastisite (Young) modülleri 

açısından değerlendirildiğinde ise MEP‟le modifikasyon için en uygun oran % 10, 

KEH‟le % 20, FEP ve FAGE‟le ise % 30 olarak belirlendi. Bu oranlarda modifiye 

epoksi reçineyi modifikatörün yapısına göre mekaniksel özellikler bakımından (çekme 

direnci ve elastisite modülü) sıralarsak: MEP > KEH > FAGE > FEP olduğu görüldü. 

Tüm numunelerin sertlikleri genelde çekme direncinde olduğu gibi, % 30 modifikatör 

oranına kadar saf epoksiden yüksek değerde oldu. Yine çekme direnci sonuçları ile 

uyumlu olarak, MEP ve KEH‟le modifiye epoksilerin sertlikleri, diğerlerine göre daha 

yüksek bulundu. 



  

 

57 

Epoksi reçinenin termal özelliğine modifikatör etkisi araştırıldı ve kütlece % 30 

oranında modifiye epoksi reçineyi modifikatörün yapısına göre termal dayanıklılık 

özelliği bakımından sıralamasının FEP > MEP > FAGE > KEH olduğu görüldü. 

Saf ER ve modifikatör oranı kütlece % 30 olan modifiye ER numunelerinin su 

tutma özelliği oda sıcaklığında 30 gün sürede deiyonize su içerisinde dengeye ulaşana 

kadar test edildi. Ayrıca, su tutma ve desorpsiyon özelliğine sıcaklık etkisi 45 ºC‟da da 

incelendi. Modifiye epoksi reçineyi modifikatörün yapısına göre su tutma %‟sine göre 

sıralarsak: MEP > KEH > FAGE > FEP olduğu ve çekme testi sonuçları ile aynı 

sıralama elde edildiği görüldü. Sıcaklık artışı ile su sorpsiyonu için hızlı bir artış 

gözlemlendi ve su tutma %‟sine göre MEP > KEH > FAGE > FEP sıralamasının aynı 

kaldığı tespit edildi. Desorpsiyon hızına göre ise sıralama yaparsak, MEP ≈ FEP > 

FAGE > KEH > saf ER yönünde azalma olduğu belirlendi. 

Kütlece % 30 modifikatör içeren epoksi numunelerinin adezyon ve korozyon 

testleri yapıldı. Atmosfer ortamındaki kompozit kaplamada herhangi bir değişiklik 

gözlemlenmedi. Aynı şekilde kaplamaların tuzlu suya ve kimyasal çözeltilere de iyi 

derecede dayanıklılık gösterdiği tespit edildi. 
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EKLER 

 

EK 1. Saf ER‟nin TGA eğrisi 

Sample temperature/°C0 100 200 300 400 500 600 700
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Delta : -5.2614  %

Delta : -74.1273  %

Delta : -3.1648  %

Delta : -1.6428  %

Peak :124.8327 °C
Onset Point :70.9541 °C
Area /mg.s : 0.0433

Peak :354.5430 °C
Onset Point :267.7393 °C
Area /mg.s : 2.5994

Peak :638.2231 °C
Onset Point :573.1873 °C
Area /mg.s : 0.0373

Peak :798.7530 °C
Onset Point :737.5687 °C
Area /mg.s : 0.0316

Figure:

18/04/2014 Mass (mg): 4

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:G.Ahmetli 0

Procedure: ilker (Zone 1)SETSYS Evolution - 1750

 

 

EK 2. % 30 MEP‟le modifiye ER‟nin TGA eğrisi 
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Sample temperature/°C0 100 200 300 400 500 600 700
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Peak :798.0284 °C
Onset Point :732.0718 °C
Area /%.s : 0.0543

Figure:

21/04/2014 Mass (mg): 8

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:G.Ahmetli 1

Procedure: ilker (Zone 1)SETSYS Evolution - 1750

 

 

EK 3. % 30 FEP‟le modifiye ER‟nin TGA eğrisi 

Sample temperature/°C0 100 200 300 400 500 600 700
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Figure:

21/04/2014 Mass (mg): 9.5

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:G.Ahmetli 2

Procedure: ilker (Zone 1)SETSYS Evolution - 1750

 

 

EK 4. % 30 KEH‟le modifiye ER‟nin TGA eğrisi 
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Sample temperature/°C0 100 200 300 400 500 600 700
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Figure:

21/04/2014 Mass (mg): 5.1

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:G.Ahmetli 3

Procedure: ilker (Zone 1)SETSYS Evolution - 1750

 

 

 

 

EK 5. % 30 FAGE‟le modifiye ER‟nin TGA eğrisi 

Sample temperature/°C0 100 200 300 400 500 600 700
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Figure:

22/04/2014 Mass (mg): 5

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:G.Ahmetli 4

Procedure: ilker (Zone 1)SETSYS Evolution - 1750
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