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Jüri 

Yrd. Doç. Dr. Ġlkay ÖZAYTEKĠN 

Prof. Dr. Ġbrahim KARATAġ 

Doç. Dr. Gülnare AHMETLĠ 
 

 

 

Bu çalışmada öncelikle glisidilmetakrilat (GMA), azobisizobütironitril (AIBN) 

ve benzoilperoksit (BPO) başlatıcısı kullanılarak radikalik polimerizasyon yöntemiyle 

polimerleştirilmiştir. Elde edilen PGMA‟nın (poliglisidilmetakrilat) epoksit halkasına 

bazı florlü bileşiklerin (zonyl 7950, 2,2,2- trifloretanol, 1,1,1,3,3,3-hekzaflor-2-

propanol, 1H,1H,2H,2H-perflordekanol) nükleofilik katılması gerçekleştirilmiştir. Elde 

edilen modifiye PGMA polimerlerinin 
1
H-NMR, FT-IR, TGA, EDX, GPC analizleri 

yapılarak yapıları aydınlatılmıştır. Polimerler, daldırma yöntemi ile paslanmaz çelik 

yüzey üzerine kaplanmıştır. Kaplama yapılan çeliklerin yüzey temas açıları ve 

yanmazlık özellikleri incelenmiştir. Ayrıca çalışmamızda GMA için epoksit üzerinden 

zonyl 7950 ile modifikasyon gerçekleştirilmiş ve kimyasal buhar biriktirme yöntemiyle 

(CVD) silikon wafer üzerine kaplaması yapılmıştır. Kaplanan modifiye GMA‟nın 
1
H-

NMR ve FT-IR analizleri ile yapıları aydınlatılmış ve temas açısı değeri ölçülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: CVD, Florokarbon, GMA, Polimer 
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  In this study, primarily, glycidl methacrylate (GMA) is polymerized with the 

method radical polymerization by using azobisizobutyronitrile (AIBN) and benzoyl 

peroxide (BPO) initiators. Nucleophilic participitation of some fluorinated compounds 

(zonyl 7950, 2,2,2- trifloretanol, 1,1,1,3,3,3-hekzaflor-2-propanol, 1H,1H,2H,2H-

perflordekanol) in obtained PGMA (poly glycidl methacrylate) epoxide ring is realised. 

It is determined the structures of 
1
H-NMR, FT-IR, TGA, EDX and GPC obtained and 

modified polymers of PGMA. Polymers are covered on stainless steel by immersion 

method. It is analyzed that the angles of contacted surface and nonflammability of the 

steel covered. However, the modification is realised with zonyl in terms of epoxide for 

GMA and it is covered on the silicon wafer by the method of vapor deposition. 
1
H-

NMR, FT-IR analyses of the covered and modified GMA is illustrated and angle of the 

contact is measured.  

Keywords CVD, Fluorocarbon, GMA, Polymer 
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1.GĠRĠġ 

 

Son yıllarda endüstriyel teknolojide sıklıkla kullanılmaya başlayan hidrofobik 

yüzeyler, doğanın taklit edilmesiyle sentezlenmiştir. Islanmaz özelliğe sahip bitkiler 

(nilüfer yaprağı, lotus bitkisi) ve hayvanlar yüzyıllardan beri dünyada bulunmasına 

rağmen son zamanlarda bu özelliğin farkına varılmış ve bu alanda yoğun çalışmalar 

yapılmıştır (Büklü, 2006).………...……………………………………………………… 

  Geleceğin teknolojisinde önemli bir yeri olacağına inanılan ve nanoteknolojinin 

bir parçası olan ıslanmaz yüzeylerin uygulama alanları gün geçtikçe artmaktadır. 

Bundan dolayı katı yüzeylerin sıvılar tarafından ıslanabilme özelliğinin belirlenmesi 

yüzey kimyasının önemli konularından biri haline gelmiştir (Kibar, 2008). Islanabilme 

özelliği,  katı yüzeyinde bir sıvının yayılıp yayılmama olayının ölçüsüdür. Katı ve sıvı 

yüzey arasında kalan açı da temas açı olarak adlandırılır. Temas açısını etkileyen en 

önemli faktörler ise katının yüzey enerjisi ve pürüzlülüğüdür. Islanabilirlik, yüzey 

pürüzlülüğüne ve yüzeyin kimyasal yapısına göre değişen bir faktördür. Yüzey 

pürüzlülüğünün artış göstermesi yüzeyin hidrofobikliğinin yani su iticiliğinin de artış 

göstermesini sağlar. Bu alanda da genellikle polimer kaplamalar tercih edilmektedir 

(Büklü, 2006).                                                     .                                                                                                                          

 Yüzeylere su ve yağ itici özellik kazandırmak amacıyla kullanılan maddeler; 

sıvıları, katı yüzey üzerinde dağılmadan tutabilen farklı yapıdaki kimyasallardır. 

Hidrofobik yüzeyleri hazırlamak için kullanılacak olan kimyasalların; katı yüzeyin 

serbest yüzey enerjisini düşürmesi veya pürüzlülüğünü arttırması gerekmektedir. 

Çalışmamızda, glisidilmetakrilatın (GMA‟nın) iki fonksiyonel gruba sahip olması ve 

epoksi grubunun yüksek reaksiyon kabiliyeti gibi özelliklerinden dolayı çeşitli flor 

bileşikleri ile reaksiyonu gerçekleştirilmiştir. Flor atomunun da düşük serbest yüzey 

enerjisine sahip olduğu bilinmektedir. Düşük atom yarıçapına ve en büyük 

elektronegatifliğe sahip olduğundan dolayı karbon atomu ile kararlı kovalent bağ 

oluşturmaktadır. Yüzey düzgün bir triflorometil grubu (-CF3) ile kaplandığında ise çok 

düşük yüzey enerjili bir yüzey elde edilir. Florlu bileşikler ile modifiye edilen GMA 

monomelerinin, CVD  (kimyasal buhar biriktirme) ve kimyasal daldırma yöntemiyle 

çeşitli yüzeyler üzerine (silikon wafer, cam veya metal yüzeyler) polimer kaplaması 

yapılmıştır. CVD yöntemi kullanılarak yapılan kaplama işleminde florlu bileşiklerin 

kimyasal özelliklerinden dolayı sadece bir florlu bileşik (zonyl) tercih edilmiştir. Ayrıca 

yapılan araştırmaların bazı analizlerle yapıları aydınlatılmış ve kaplamalar birtakım 
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testlere tabi tutulmuştur. Kaplamaların temas açı değişimleri kıyaslanmıştır. Islanır 

yüzeyler yüksek yüzey enerjisine, ıslanmaz yüzeyler ise düşük yüzey enerjisine 

sahiptirler. Amacımız yüzey pürüzlülüğünü arttırarak yüzey enerjisi düşük yani temas 

açıları yüksek kaplamalar elde etmektir.……………………………………………….. 

 

1.1. Hidrofobik Yüzeyler………………………………………………………………... 

 

  Hidrofobik, yunanca kökenli bir kelime olup suyu sevmeyen anlamına gelir. 

Hidrofilik, suyu seven süperhidrofobik ise sudan nefret eden demektir. Bu yüzeyler 

suyla yaptıkları değme açısına göre adlandırılırlar.  Katı ve sıvı yüzeyler arasındaki açı, 

temas açısı ile karakterize edilir. Bu açı 90°
‟
den küçükse sıvı yüzeyi ıslatıyor; eğer 

90°
‟
den büyükse ıslatmıyor demektir. Yani su damlası yüzeyde yayılma eğilimi 

gösteriyorsa hidrofilik yüzey, damla yayılmak yerine küresel bir şekilde durma eğilimi 

gösteriyorsa hidrofobik yüzeydir. Eğer yüzeyler bu eğilimleri çok fazla gösteriyorsa 

yani su damlası tamamen yayılıyorsa süperhidrofilik, neredeyse tamamen küresel 

şekilde duruyorsa süperhidrofobiktir. Temas açısını etkileyen en önemli faktörler 

katının yüzey enerjisi ve pürüzlülüğüdür. Katı yüzeylerin, serbest yüzey enerjisi 

düştükçe hidrofobik ve oleofobik özellikler artış göstermektedir. Yüzey pürüzlülüğünün 

artması ise, hidrofobik karakterin artmasına sebebiyet vermektedir (Özgür, 2007). 

 

 

a)                                     b)                                             c) 

ġekil 1.1. a) Hidrofobik yüzey  b) Hidrofilik yüzey  c) Hidrofobik yüzey üzerindeki su damlacıkları 

(Özgür H, 2007)    

 

1.2. Yüzey Gerilimi ve Serbest Yüzey Enerjisi 

 

Sıvı maddelerin iç kısmındaki bir molekül, kendisine komşu olan diğer 

moleküller tarafından her yönden eşit bir kuvvetle çekilir. Bu kuvvet sonucu iç 
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kısımdaki bir moleküle tesir eden bütün kuvvetler dengede kalır ve moleküller arası 

mesafe sabit olur. Ancak sıvı yüzeyinde durum farklıdır. Sıvı yüzeyindeki bir atoma 

içerideki atomlar tarafından uygulanan çekme kuvveti, yüzey üzerindeki gaz ortamının 

atomları tarafından dengelenemez. Bunun sonucunda ise yüzeydeki atomlarla içerideki 

komşu atomlar arasındaki mesafe azalır ve dengelenmemiş kuvvetlerden doğan bir 

enerji fazlalığı ortaya çıkar. Enerji fazlalığından dolayı sıvı yüzeyi sanki gözle 

görülmeyen bir membranla kaplıymış gibi davranır. Bu olaya “yüzey gerilmesi” adı 

verilir. Yani sıvının birim yüzey alanını sabit sıcaklıkta ve basınçta sonsuz miktarda 

arttırmak için gerekli olan iş miktarıdır. Serbest yüzey enerjisi ise, bir maddedeki 

molekülleri yoğun fazdan yüzeye getirerek yüzey alanını 1m
2
 arttırabilmek için gerekli 

olan iştir ve " γ " ile gösterilir. Birimi mN/m‟dir. Yüzey enerjisi; sadece sıvıların 

yüzeyleri için değil, katıların yüzeyleri ve çeşitli fazların ara yüzeyleri için de geçerlidir 

(Bağçeci, 2010). 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1.2. Sıvı içerisindeki moleküllerin birbirleriyle olan etkileşimi (Mülazim, 2011) 

 

Katı yüzeyindeki moleküller bulundukları konumu korurlar ve sıvı molekülleri 

gibi hareket edip yer değiştirmezler. Atomlar ve moleküller kendi konumlarında titreme 

hareketi yaparlar. Sonuç olarak, katı yüzeylerin kendiliğinden yüzey alanlarını minimize 

edecek şekilde büzülmek gibi bir özellikleri yoktur. Fakat bu, katılarda yüzey gerilimi 

olmadığı anlamına gelmez. Sadece katı yüzeylerin serbest yüzey gerilimi direkt olarak 

ölçülemez (Yüksel, 2009).……………………...………...……………………………… 

 Katı üzerinde ölçülen temas açısı, sıvı-katı iç etkileşimlerinin termodinamiğini 

yansıtan veriler sağlar. Bu verilerden, katının yüzey gerilimini hesaplarken 

yararlanılabilir. Bu amaçla katı üzerinde sıvı damlaları oluşturularak temas açıları 

ölçülür (Yüksel, 2009).…………………………………………………………………… 

 Zismann ve arkadaşları aynı türden sıvıların düşük yüzey gerilimine sahip 
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yüzeylerdeki temas açılarını ölçmüşler ve buldukları yüzey gerilimine kritik yüzey 

gerilimi adını vermişlerdir. Bu bilgilere göre, sadece bu yüzey geriliminden düşük 

yüzey gerilimine sahip sıvılar yüzeye dağılabilir. Kritik yüzey geriliminden daha büyük 

yüzey gerilimine sahip sıvılar, katı yüzeyde yarım küresel bir şekil alırlar. Yani, ıslanır 

yüzeyler yüksek yüzey enerjisine, ıslanmaz yüzeyler ise düşük yüzey enerjisine 

sahiptirler (Oğultürk, 2008).   ………                                 …  

  Su, hidrojen bağları olan yüksek yüzey gerilimine (72.75 mN/m 20°C) sahip bir 

sıvıdır. Florokarbonların kazandırdıkları kritik yüzey gerilimi ise 15 mN/m ve 

altındadır, bu da oldukça iyi su ve yağ iticilik sağlar. Tabloda farklı yüzey içeriklerine 

sahip malzemelerin kritik yüzey gerilimleri verilmiştir (Oğultürk, 2008).………………. 

 

                    Tablo 1.1. Florokarbonların kritik yüzey gerilimleri (Mülazim, 2011) 

Yüzey 

İçerikleri 

Kritik Yüzey 

Gerilimleri 

γe (mN/m) 20°C‟ da 

Yüzey  

İçerikleri 

Kritik Yüzey 

Gerilimleri 

γe (mN/m) 20°C‟ da 

-CF3 6 -CF2-CFH- 20 

-CF2H 15 -CH3 22 

-CF2-CF3 17 -CH2- 31 

-CF2- 18 -CCI2-CH2- 43 

 

 

1.3. Temas Açısı 

 

 Temas açısı, düz ve yatay bir düzlem üzerinde olan katı üzerine bir sıvı damlası 

oluşturmakla ölçülür. Katı yüzey ile temas halinde olan sıvı arasında bir açı meydana 

gelmektedir. Yüzeyler arasında oluşan bu açı “temas açısı” olarak adlandırılır. Denge 

temas açısı yüzey şartlarına bağlıdır. Su damlasının şekli damlatıldığı katı malzemenin 

fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre şekil alır (Ersoy, 2008). Yüzey gerilimi ve temas 

açısı arasındaki bağıntı (Young denklemi); 

 

                                                                                                                    (1.1) 
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 Burada adlandırılan θc temas açısı,  gaz-sıvı arasındaki yüzey gerilimi, 

 sıvı-katı yüzey gerilimi ve  gaz-sıvı yüzey gerilimidir. Katı yüzeyler düşük 

veya yüksek enerjili olarak karakterize edilirler. Yüksek enerjili yüzeylerde su yüzeyde 

düzgün ve homojen dağılarak ince bir film oluşturur. Bu durumda temas açısı sıfırdır ve 

yüzey tamamen ıslanır yani yüzey hidrofiliktir. Benzer olarak düşük enerjili yüzeylerde 

su damlaları ayrı bir şekilde yerleşirler. Bunlarda temas açısı > 90°‟dir ve yüzey 

hidrofobiktir. Su damlacıkları düşük enerjili yüzeylerden ayrılmaya çalışır. Teorik 

olarak ıslanmayan tamamen pürüzsüz, homojen, sızdırmaz bir yüzeyde temas denge 

açısı 180°‟dir. Fakat pratikte bu şartların hepsi sağlanamaz çünkü yer çekimi yüzünden 

damlanın şekli deforme olur. Bu yüzden elde edilecek açı değeri her zaman 180°‟den 

düşüktür (Ersoy, 2008). 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1.3. Temas açısının (θc ) bulunması (Ersoy, 2008) 

 

 Temas açılarını ölçmek için kullanılan test düzeneği Şekil 1.4‟te verilmiştir. 

Deiyonize su damlatılan polimer yüzeyin fotoğrafı CCD kamera kullanılarak çekilir. 

Kamera çıkışı temas açısının ölçüm sonucunun alınması için bilgisayara bağlanır. 

(Ersoy, 2008).……...………………………………………………………………...…… 

 

  

 

 

 

 

 

 

ġekil 1.4. Temas açısının ölçülmesi için deney düzeneği (Ersoy, 2008) 
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1.3.1. Temas açısı karmaĢası 

 

 Farklı iki yüzey üzerinde bulunan su damlalarının hidrofobikliğini kıyaslamamız 

için yüzeyleri belli bir eğimle döndürüp damlanın yüzeydeki şeklini gözlemlememiz 

gerekir. Damla, eğimli yüzeyden ayrılmak isteyecektir veya yüzeye yapışmış bir şekilde 

durmaya devam edecektir. İstenilen durum ise uygulanan kuvvette damlanın çok küçük 

hareket etmesidir. Temas açı karmaşası, ilerleyen ve gerileyen açılar arasındaki farktır 

(Öner, 2000). 

 

 

ġekil 1.5. Eğimli bir yüzeyde su itici yüzeyin tespit edilmesi (Büklü, 2006) 

 

  Temas açısı karmaşası ve hidrofiliklik arasındaki ilişki şu şekilde verilir: 

 

                                                                                 (1.2) 

 

 Denklemde , eğimin açısal değeri; θA, ilerleyen temas açısı; θR, gerileyen 

temas açısı değeri; , yüzey gerilimini; g, yerçekimi kuvvetini; m, kütleyi; w, damla 

hareketinin yatay konumdaki genişliğini göstermektedir.  ……………………………….                                                                            

. Temas açısı karmaşası, incelenen sistemlerde ideal değerlerde bir sonuç vermez. 

Young denkleminde ifade edildiğine göre, polimer katısı ideal olmalıdır. İdeal 

sistemler; atomik skalalarda düz, buhar veya sıvı tutunan kimyasal reaksiyonlara 

uğramamalı ve kimyasal homojenliğe sahip olmalıdır. Eğer polimer yüzeyinde bu 

istenilenler sağlanırsa, tek bir kontak açı ölçülür (Büklü, 2006). 
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1.4. Hidrofobikliğe Etki Eden Etmenler 

 

1.4.1. Pürüzlü yüzeyler 

 

Yüzeylerin hidrofilik veya hidrofobik özelliklerini artırmak için kullanılan en 

yaygın yöntemlerden biri yüzey pürüzlülüğünün arttırılmasıdır. Şekil 1.6‟da görüldüğü 

gibi pürüzlü yüzeylerde birçok mikro oluklar bulunur. Bu oluklar içerisinde hapsolmuş 

hava vardır. Oluklar içerisine yüzey geriliminden dolayı sıvı girememektedir. Sıvı ile 

katı yüzey çok az bölgelerden temas ettiği için sıvı ile katı yüzey arasındaki çekim 

kuvvetleri azalmaktadır.  

 

ġekil 1.6. Normal ve pürüzlü yüzeylerdeki sıvı molekülünün görüntüsü (Wenzel, 1936) 

 

Young denkleminden, yüzey pürüzsüzken yararlanılabilir. Yüzey pürüzlü ise, 

yüzey pürüzlülüğü temas açısına iki şekilde etki eder. Bunlar temas açısının artışı ve su 

damlasının yüzeyle yaptığı açıların etkisine dayanır. Düzgün bir materyal yüzeyinin su 

ile yaptığı kontak açı 90°‟den büyük ise (hidrofobik yüzey) bu yüzeyin pürüzlülüğü 

açıyı arttırır; eğer 90°‟den küçük ise (hidrofilik yüzey) yüzeyin pürüzlülüğü açıyı 

azaltır. Yani eğer damlanın boyutu yüzey pürüzlülüğünden daha küçük boyutlarda ise 

temas açısına etki etmez (Wenzel, 1936).…………...…………………………………… 

  Literatürlerdeki çalışmalarda yüzeylerin pürüzlü hale getirilebilmesi için farklı 

yöntemler kullanılmaktadır. Yüzeylere pürüzlülük kazandırma yöntemleri; 

• Mikro-Nano boyutta tanecik ilavesi ( SiO2, ZnO, Al2O3, TiO2 ) 

• Litografi (baskı yöntemi) 

• Elektrospin 

• Elektrokimyasal reaksiyon ve çöktürme 

• Çözelti dökme 
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• Kimyasal aşındırma 

•Sol-jel yöntemi kullanılmaktadır (Ma, 2006)…………………………………… 

 

1.4.2. Damla boyutu……………………………………………………………………... 

 

  İlerleyen ve gerileyen temas açı değerleri yapışan sıvı damla boyutu farklılıklar  

gösterir. Temas açısının, azalan damla boyutuyla azaldığı bulunmuştur (Büklü, 

2006).………. 

 

1.4.3. Polimer yüzeyindeki kimyasal heterojenlik…………………………………… 

 

  Düzgün polimer yüzeyindeki temas açısı karmaşası, yüzeydeki kimyasal 

heterojenliğe bağlıdır. Mikroskobik seviyelerde katı yüzeyi düzgün bir yapıya sahip 

değilse bu yapı akışkan yüzeyi için yarı kararlı biçimlere neden olur. Yarı kararlı 

durumlarda enerji bariyerleri arasındaki yükseklik farkı nedeniyle temas açısı,  daha 

yakın ve dengeli bir yüzeye gelmek için artış gösterir (Büklü, 2006).…………………… 

 

1.4.4. Moleküler yönelim ve deformasyon…………………………………………… 

 

  Hidrojen bağı olan polar yapılarda histerezisin (fiziksel bir etkiye maruz kalan 

bir cismin tepki vermekte gecikmesi ) nedeni yüzeydeki sıvı fazındaki etkinin moleküler 

olarak tekrar yapılandırılmasındandır. Bu yapıdaki polimerin yüzey konfigirasyonu, 

çevreleyen ortamın değişmesine sebep olur. Yüzey konfigirasyonu, yüzey yapı 

değişimdeki tek etken değildir. Polimer yüzeyindeki elektron alma ve verme olayı 

yüzey özelliklerini değiştiren faktörlerdendir (Büklü, 2006).      ……………………… 

                                                              . 

1.4.5. Kirlilik…………………………………………………………………………… 

 

 Kaplamaların üretimi esnasında, polimer yüzeyi yabancı maddelere maruz kalır. 

Temas açısı ölçümü yapmadan önce polimer yüzeyinin temiz olması gerekmektedir. 

Polimeri çözmeyecek fakat yüzeyin kirlilikten arınabileceği bir çözelti ile yıkanmalıdır 

(Büklü, 2006). ……………………………………………………………………………. 
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1.4.6. Sıvı moleküllerin geçiĢi…………………………………………………………… 

 

 Moleküller iki şekilde geçiş yapabilir. Biri polimer yüzeyine tutunan sıvı 

moleküllerinin geçişidir diğeri ise sıvı moleküllerinin buharlaştırılarak gaz fazına difüze 

eden geçiştir. Aşırı buharlaşma damla boyutunun ve kontak açının azalmasına sebep 

olur (Büklü, 2006). ……………………………………………………………………….. 

 

1.5.  Doğal Süperhidrofobik Yüzeyler…………………………………………………. 

 

  Süperhidrofobik yüzeylerin bilim dünyasına girmesi çamurlu ve kirli ortamlarda 

yapraklarının devamlı temiz olması ile bilinen nilüfer (lotus) çiçeğinin incelenmesiyle 

başlamıştır. Bu bitki yaprağının üzerine en ufak bir toz geldiğinde hemen yapraklarını 

sallar ve toz taneciklerini belli bir noktaya yönlendirir. Yaprağın üzerine düşen yağmur 

damlalarını da aynı şekilde yönlendirir ve buradaki tozları süpürerek geride tamamıyla 

temiz bir yüzey bırakır. Taramalı elektron mikroskobunun (SEM) kullanımının 

yaygınlaşmasıyla düzgün gibi görünen bu yüzeyin Şekil 1.7‟de görüldüğü gibi 

mikroskobik ölçekte aslında yüksek miktarda pürüzlülük içerdiği ortaya çıkmıştır 

(Neinhuis, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1.7.  Süperhidrofobik nilüfer bitkisinin (lotus) SEM fotoğrafı. Bu yüzeyde iki 

tipin üst üste binmiş olarak görülür. 20 μm çıkıntılar ve 1μm tüyler (Neinhuis, 1997) 

 

Nilüfer yaprağının yüzeyinde mikro ve nano büyüklükte olan hidrofobik 

balmumu kristalleri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra nilüfer yaprağının yüzeyi, 

yaklaşık olarak 1 nanometre çapında hidrofobik tabaka ile örtülüdür. Bundan dolayı su 

damlaları yaprak yüzeyinde, hem hidrofobik tabakadan hem de yüzey pürüzlülüğünden 
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dolayı 170°‟ye yakın bir temas açısı oluşturmaktadır. Yaprakların yüksek pürüzlülüğe 

sahip olması bu yüzeye bakteri ve mikroplarda tutunmasını da engeller. Böylece bitki; 

toz ve kirlerden uzak kalır (Neinhuis, 1997). ……………………………………………. 

  

 

ġekil 1.8. Nilüfer çiçeğinin kendi kendini temizleyen yaprakları ve yapraklar üzeindeki nano ve mikro 

………………………………………………yapılar (Özgür, 2007)……………………………………….. 

 

  Nilüfer yaprağı gibi doğada kendiliğinden temizlenebilme özelliğine sahip çok 

sayıda yüzey mevcuttur. Drosera, okaliptüs, sütlegen, kuşların kanatları, kelebekler, 

balinaların yüzeyleri, tahtakurusu, ördek tüyü ve su örümceğinin bacakları bu yüzeylere 

örnek olarak verilebilir (Lee, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1.19. a) Kelebek kanatları  b) Su örümceği bacakları  c) Latin çiçeği yaprakları  d) Lupin çiçeği 

yaprakları (Lee, 2004) 
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1.6.  Yapay Hidrofobik ve Oleofobik Yüzeylerin Hazırlanması 

 

Son yıllarda hidrofobik yani su itici yüzeylerin hazırlanması ile ilgili çok sayıda 

çalışma yapılmıştır. Yüzeylere su ve yağ itici özellik kazandırmak amacıyla kullanılan 

maddeler; sıvıları, katı yüzey üzerinde dağılmadan tutabilen farklı yapıdaki 

kimyasallardır. Hidrofobik yüzeyleri hazırlamak için kullanılacak olan kimyasalların; 

katı yüzeyin serbest yüzey enerjisini düşürmesi veya pürüzlülüğünü arttırması 

gerekmektedir (Tyrone, 1994). 

Johnson ve Dettre, düz cam yüzeyi üzerinde mumu püskürtme yöntemini 

kullanarak değişik pürüzlülüklerde mumsu yüzeyler elde etmişlerdir. Bu örnekler çeşitli 

ısı uygulamalarına maruz bırakılarak örneklerin yüzeyleri düz hale getirilmiştir. 

Pürüzlülüğün ölçeğinin tek nicelik olmasına rağmen 100μ ile 10μ değerleri arasında 

değişen kümelenmeler oluştuğunu gözlemlemişlerdir. Bu yüzeylerdeki statik temas 

açısının değeri 105
o
„dir. Pürüzlülüğün artmasıyla birlikte ilerleyen temas açısında 

artma, gerileyen temas açısının da azalma meydana gelmekte ve karmaşanın 15
o
-100

o
 

arasındaki değerlerde değişmesine sebep olmaktadır (Dettre, 1964). 

 

 

 

ġekil 1.10. Mumsu yüzey üzerinde pürüzlülük faktörü değişimine bağlı 

ilerleyen ( О ) ve gerilen temas açıları (●) (Shibuichi, 1996) 



12 
 

Yüzeylerin hidrofobik karakterini arttırmak için kullanılan maddelerden bazıları; 

reçine oluşturan su itici maddeler, yağ asidi + kromklorür kompleksi, zirkonyum parafin 

emülsiyonlar ve silisyum içeren bağlama ajanları bulunmaktadır. Hidrofobik ve 

oleofobik özellikleri arttırmak için ise genellikle düşük yüzey enerjisine sahip olan 

florokarbonlar kullanılmaktadır (Chen W, 1999).  ……………….………………………                                                                                  

. Floroalkil gruplar (Rf) kaplama yüzeyinde bir arada bulunarak yüzeyin serbest 

yüzey enerjisini düşürürler. Serbest yüzey enerjisi düşen yüzey hidrofobik ve oleofobik 

özellikler kazanır. Florokarbon yerine dallanmış alkil gruplar içeren kaplamalar ise 

yüzeye sadece hidrofobik özellik kazandırır (Kartal, 2009). 

 Temas açısını arttırmak için kimyasal ve geometrik olmak üzere iki metot 

kullanılır. Kimyasal metotta yüzeyin kimyasını değiştirerek daha düşük yüzey enerjili 

malzemeler elde edilebilir. Mesela -CF3 grubu içeren yüzeyler düşük yüzey enerjisine 

sahiptir. Çünkü flor küçük atomik yarıçaplıdır ve bütün atomlar içinde en büyük 

elektronegatifliğe sahiptir. Bu nedenle karbon atomu ile karalı kovalent bağ oluşturur ve 

bağ oluşturması sonucu düşük yüzey enerjili yüzeyler elde edilir. Florun diğer bir 

özelliği ise, karbon, hidrojen gibi diğer atomlarla yer değiştirdikçe serbest yüzey 

enerjisinin artmasıdır. Fonksiyonel grupların yüzey gerilimi; -CF3< -CF2H < -CF2-< -

CH3< -CH2- şeklinde sıralanmaktadır. En düşük serbest yüzey enerjisi bütün yüzeyler 

için geçerli hegzagonal yapı -CF3 grupları ile elde edilir. Fakat bu şekilde elde edilen 

florlu hidrofobik yüzeylerin temas açısı fazla yüksek değildir. Bu nedenle de genellikle 

düşük yüzey enerjili malzemelerin birleştirici etkisi ile mikro ve nano gibi ikili yapılar 

önerilmektedir. Geometrik metotta ise yüzey pürüzlülüğü ve yüzey alanı arttırılarak 

yüzeyin temas açısı yani hidrofobikliği de arttırılmış olur (Kartal, 2009). 

 

1.6.1.  Yağ asidi + krom klorür kompleksi 

 

 Askeri giysilerin su iticilik özelliğini kazanması için kullanılır. Dezavantajı ise 

içinde krom olduğu için çevreyi kirletmesidir (Kartal, 2009). 

 

1.6.2.  Zirkonyum parafin emülsiyonları  

 

 Parafin emülsiyonları ile su itici yüzeyler elde edilir. Parafin emülsiyonu 

emülgatör içermez, özel cihazlarda hazırlanır. Su iticilik özelliğinin dayanıklı olması 

için işlemin hafif asidik ortamda yapılması gerekmektedir. Aslında bu koşul tüm su 
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iticilik işlemleri için geçerlidir (Kartal, 2009).…………………………………………… 

 Piyasada artık pH‟ ı ayarlanmış zirkonyum (veya alüminyum bileşiği) içeren 

parafin emülsiyonları hazır olarak satılmaktadır. Özellikle Persistol E (BASF) ve 

benzeri maddeler hazır zirkonyum parafin emülsiyonu içeren maddelerdir ve piyasada 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar yüzeye daha etkili ve daha dayanıklı hidrofobluk 

verir. Türkiye„de zirkonyum parafin içeren ürünler yaygın olarak kullanılmasına 

rağmen alüminyum içerenler dayanıklı olmadığından dolayı pratikte kullanılmamaktadır 

(Kartal, 2009).  

 

1.6.3.  Silisyum içeren bağlama ajanları 

 

 Günümüzde kullanımı yaygınlaşan su itici malzemelerden biri de alkoksi silan 

bileşikleridir. Organo alkoksi silanları hidrolizi sonucu silanoller elde edilir. Silanoller 

kolaylıkla kondenzasyona uğrayarak organo siloksanları oluşturur. Bu malzemeler, 

ısıtıldıkları zaman  (termal sertleştirme) daha fazla kondense olurlar. Su iticilikte 

kullanılan alkoksi silanların bir kısmı monometil ve dimetil bir kısmı ise trimetildir. 

Yapılarında bulunan hidrofobik metil grupları malzemelere su itici özellik kazandırırlar 

(Tyrone, 1994).…………………………………………………………………………… 

 

1.6.4.  Florokarbonlar……………………………………...……………………………. 

 

 Florokarbonlar, bir karbon atomu üzerinde iki veya daha fazla flor bulunduran 

bileşiklerdir. Uçuculuk ve yoğunlukları, oluşturdukları hidrokarbonlardan daha 

büyüktür ve bu malzemeler çok iyi fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptirler. Florlu 

bileşiklerin temel özellikleri ısıya karşı olan dayanıklıkları ve yanmazlıklarıdır. Florun 

organik maddelerle oluşturduğu bileşiklerin özellikleri içerdikleri flor miktarına göre 

değişiklik gösterir. Eğer flor miktarı az olursa eczacılıkta ve boya yapımında 

kullanılmaya daha uygundur (Bongiovanni, 1999).……………………………………… 

 Hidrofobik yüzeyler, alkil veya floroalkil grupların kaplama içerisindeki çeşitli 

molekül yapılarına bağlanması sonucu elde edilmektedir. Yüzeylere hidrofobik ve 

oleofobik özellik kazandırmak amacıyla kullanılan florokarbonlu yapılar genellikle iki 

kategoride incelenmektedir. Bunlar:             ……………………………………………...                                                                                

.1. Ana zincir yapısında sadece C-F bağı bulunan floro polimerler……………………… 

2. Yapısında flor ve klor veya hidrojen gibi atomlar bulunduran florokimyasallar olup 
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daha az C-F bağına sahip olanlar………………………………………………………… 

  Florokarbonlar, florlanmış alkanlardır. Yani; alkan içinde bulunan bir miktar 

hidrojen atomu flor atomu ile yer değiştirirse bu flor karbon bileşimidir. 

Florohidrokarbonların kimyasal dayanıklılığı sekonder ve tersiyer alkinflor ile artış 

gösterir (Oğultürk, 2008).………………………………………………………………… 

  Florokarbonlar çok pahalı su itici madde olmasına rağmen yağ ve kir iticilik 

özelliklerinin bulunması nedeniyle çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu özelliğin 

etkisi bileşiği oluşturan yapı zincirinin uzun olması ile artış gösterir. Özellikle 

hidrokarbonlara göre özgül ağırlığı daha fazladır. Florokarbon ya çok zor yanar ya da 

yanmama özelliğine sahiptir. Florokarbonların silikonlardan veya hidrokarbon esaslı 

iticilerden en önemli farkı yağ iticilik etkisine sahip olmalarıdır. Yağı itmeleri bunların 

düşük yüzey gerilimi oluşturması ile ilgilidir (Drobny,2001).   …………………………                                                                                

. Ticari olarak 1989‟lu yıllarda önem kazanmasına rağmen florokarbonların 

maliyetleri fazladır. Yardımcı kimyasallarla birlikte kullanıldıklarında florokarbon 

kimyasallarının konsantrasyonu azalır ve bu yüzden de maliyette büyük bir düşüş 

gözlenir. Özellikle kaplama uygulamalarında flor içeren monomer ve oligomerlerin 

kullanımı son yıllarda yaygın olarak tercih edilmektedir. Florun yapıya sağladığı 

avantajlar aşağıda verilmektedir: 

 Düşük sürtünme katsayısı 

 Yüzeyde kir ve su tutmama 

 Çok iyi derecede kimyasal ve termal kararlılık  

 Düşük refraktif indeksi 

 Atmosfer direnci 

 Düşük dielektrik sabiti gibi karakteristik özelliklerden dolayı kaplamalarda 

oldukça caziptir (Oğultürk, 2008). 

 

1.7. Flor Ġçeren Polimerler ve Bu Polimerlerin Yüzey Enerjisine Etkisi 

 

Flor atomunun düşük serbest yüzey enerjisine sahip olduğu bilinmektedir. 

Düşük atom yarıçapına ve en büyük elektronegatifliğe sahip olduğundan dolayı da 

karbon atomu ile kararlı kovalent bağ oluşturmaktadır (Nishino, 2005). 

Florlu amfifilikler (hem hidrofobik hem de hidrofilik özellikler taşıyan kimyasal 

bileşik) hidrojen içeren benzerlerine göre yüzey gerilimini düşürmek anlamında yüzeyi 
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daha aktif ve daha hidrofobiktirler. Florokarbonlar yığın flor atomu içerdiklerinden daha 

katı bir yapıya sahiptirler. Bu da florlu amfifillerin oluşturdukları kümeleşmelerin daha 

az kavisli yani eğimli olmasına, dolayısıyla daha geniş moleküler hacme sahip 

olmalarına neden olmaktadır. Ayrıca florlu amfifilikler bahsedilen özellikleri nedeniyle 

tek zincirli bir yapı halinde bulunsalar dahi çift katmanlı veya vezikül şeklinde 

kümeleşmeler oluşturabilirler. Bu durum tek zincirli hidrojenli amfifiller için elverişsiz 

bir durumdur. Günümüze kadar olan çalışmalarda dimerik veya hibrit yapıda, anyonik, 

katyonik ve polimerik gruplarla çalışılarak birçok florlu amfifilik yapı elde edilmiştir. 

Genel olarak bu çalışmalarda florlanmanın %100 olmadığı ve hidrojen atomlarının 

tümünün flor atomlarıyla yer değiştirmediği gözlenmiştir. Eastoe ve arkadaşları kısmen 

veya tamamen florlanmış olmanın ara yüzey özelliklerine ve kritik miselleşme 

konsantrasyonu üzerine etkilerini incelemiş ve uç grubun bu özellikleri belirlemede 

etkili olduğunu görmüşlerdir (Moroi, 2003).  

Genelde hidrokarbon ve florokarbon zincirli yüzey aktif maddelerin karışım 

halinde olduğu çalışmalar yapılmıştır. Bu karışım çözeltileriyle ilgili çalışmalar 

yapılmasındaki amaç; florokarbon içerikli yüzey aktif maddenin yüzey gerilimini 

düşürmesi, hidrokarbon içerikli yüzey aktif maddenin ise yüzeyler arası gerilimi 

düşürmesidir. Bunun da yüzeylerin rahatlıkla ıslanabilir ve kaplanabilir olmasına sebep 

olmasıdır. Bu amaçla sentezlenen 1-oxo-I(4-(floroalkil)fenil)-2-alkansülfonat 

maddesiyle yapılan bir çalışmada, hibrit yüzey aktif maddesinin hidrokarbonlu 

benzerine göre adsorpsiyonun yüksek olduğu görülmüştür. Bu çalışmada ayrıca hibrit 

yüzey aktif maddenin oluşturduğu kümeleşmeler içerisinde hidrokarbonca ve 

florokarbonca zengin bölgelerin olduğu, bu bölgeler sayesinde de hem hidrokarbon hem 

florokarbon içerikli maddelerin rahatlıkla kümeleşme içerisinde çözündürülebildiği 

belirtilmiştir (Abe, 2004). Aynı molekül yapısıyla yapılan bir başka çalışmada ise 

yapıda bulunan florokarbon zincir uzunluğunun artmasıyla kritik miselleşme 

konsantrasyonunun ve limit yüzey geriliminin düştüğü fakat kraft sıcaklığının 

yükseldiği gözlenmiştir (Ito, 1996). Bu çalışmada F7Hn yüzey aktif maddesinin yapısına 

eklenen -CH2, kritik miselleşme konsantrasyon değerini %35 azaltırken, eklenen -CF2 

grubu bu değeri %75 azaltmaktadır (Guo, 1992). 

  Florokarbon ve hidrokarbon karışımlarından oluşan yüzey aktif madde 

çözeltilerinde florokarbon ve hidrokarbon zincirleri birbirine karışmadığından 

hidrokarbonca ve florokarbonca zengin miseller oluşmaktadır. Bu problemi çözmek için 

ilk olarak 1992‟de Guo ve ark. tarafından hidrokarbon ve florokarbonun aynı molekül 
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yapısında bulunduğu hibrit yüzey aktif maddeler sentezlenmiştir. Bu tür yüzey aktif 

maddeler suyun yüzey gerilimini hidrokarbon içerenlere göre daha etkin ve etkili bir 

şeklide düşürebilmektedirler. Bu türün kritik misel konsantrasyonları da benzer 

hidrokarbonlarınkine göre 3–4 mertebe daha düşüktür. Yığın flor atomlarına bağlı 

olarak florokarbon zincirleri hidrokarbon zincirlerine göre daha sert bir yapıya 

sahiptirler. Ek olarak hibrit dimerik yüzey aktif madde yapıları 0.2 mm yüzey aktif 

madde derişiminde kümeleşmeler oluşturmaktadır. Bu aynı zincir uzunluğuna sahip 

hidrokarbonlu yüzey aktif maddelere göre düşük bir değerdir. Bu özelliklerinden dolayı 

hibrit yüzey aktif maddeler yüzey ve ara yüzey geriliminde daha etkindirler. Güçlü bir 

yüzey gerilimi düşürme fonksiyonuyla beraber hibrit türü yüzey aktif maddeler ısıl 

dayanım, kimyasal direnç ve ışıkta etkinlik gibi özellikler de gösterir (Feyza, 2007). 

Florlanmış polimerler, polimer malzemelerinden daha farklı bir grupta 

sınıflandırılır. Florlama,  orijinal polimerlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştirir 

ve yeni özellikteki polimerlerin oluşmasını sağlar. Özellikle florlanmış blok 

kopolimerler hem floropolimerlerin hem de hibrid polimerlerin karakteristik 

özelliklerine sahiptirler (Imae, 2003). Perfloroalkil yan zincirleri olan blok 

kopolimerler, amfifilik yüzey olarak bilinir ve perfloroalkil yan zincirlerinin zayıf 

çözünürlülüğü nedeniyle sulu ve organik çözücüler gibi çoğu organik çözücülerde 

miseller (küresel yapı kazanımı) oluşturur (Nishino, 2005). 

Florlanmış polimerler düşük yüzey enerjili malzemeler olduğundan su ve yağ 

tutmayan yüzeye sahip tekstil, kağıt, deri, ahşap gibi yüzeylerde kaplama için 

önerilmektedir. Yüzey düzgün bir triflorometil grubu (-CF3) ile kaplandığında çok 

düşük yüzey enerjili bir yüzey elde edilir. Flor içeren blok kopolimerlerin yüzey 

aktivitesi florun etkin ve verimli kullanılmasına bağlıdır. Yani minimum yüzey 

gerilimine ulaşmak minimum flor konsantrasyonu ile ilgilidir (Zhang, 2001). Yüzey 

bileşeni, uç grupların dizilimi, polimer film yüzeyinin davranışını etkiler (Pittmann, 

1972).             

Kontrollü polimerizasyon gibi polimer içeriğine flor dahil edilmesini amaçlayan 

birçok yöntem uygulanmaktadır. Polimerin yapısı, yüzey aktif özelliğini etkiler. Bu 

yüzden polimer içindeki flor atomunun kontrollü bir şekilde dağılımı çok önemlidir. 

Flor içeren kopolimerleri hazırlamak için katyonik, anyonik, yaşayan radikal ve grup 

transfer polimerizasyonu gibi teknikler kullanılmaktadır. Fakat bunların da sınırlı 

monomer ve zor reaksiyon koşullarından dolayı dezavantajları vardır. Florlanmış 

yüzeyler, ara yüzeylerde belirli kimyasal ve fiziksel etkilerinin olduğu C-F bağı ile 
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ilişkilendirilmiş moleküler özelliklerinden karakterize edilirler. Perfloroalkil yan zinciri 

ile akrilat/metakrilat polimerlerin fizikokimyasal ve yapısal çalışmaları literatürlerde yer 

almaktadır ve florlu yan zincirler ile çeşitli polimerlerle hazırlanan kaplamaların yüzey 

özellikleri arasındaki ilişkiden bahsedilmektedir. Hidrokarbonlarla florlanmış 

monomerlerin kopolimerizasyonu floropoliakrilat homopolimerlerin organik çözücüler 

içinde çözünürlülüğünün artmasını sağlar (Hillmyer, 2002).  

Amfifilik kopolimerlerle ilgili yapılan araştırmalar stiren, akrilamit, etil 

metakrilat gibi hidrofobiklik; vinilpiridin, akrilik asit, etilen oksit gibi hidrofiliklik 

içeren sistemlerle ilgilidir. Birçok araştırmada kopolimerlerin karakterize etmek için 

transmisyon elektron mikroskobu (TEM), atomik kuvvet mikroskobu (AFM), floresans 

spektroskopisi, küçük açılı nötron saçılma (SANS), elektrokinetik analizörü ve küçük 

açılı X ışını saçılması (SAXS) kullanılmaktadır (Imae, 2000). 

 

1.7.1. Flor içeren polimerlerin uygulama alanları 

 

 Son yapılan araştırmalarda, florlanmış polimerin çok düşük yüzey enerjisine 

sahip oldukları ve bu yüzden de kaplamalarda, yapıştırıcılarda ve çeşitli ticari 

uygulamalarda kullanıldığından bahsedilmektedir. Thomas ve arkadaşları florlu 

monomerleri içeren akrilik polimerler üzerinde bu konuda çalışmalar yapmışlardır 

(Imae, 2003). 

  Florlu amfifillerin diğer özellikleri arasında biyolojik olarak inert olmaları, 

düşük elektrostatik yükleme, düşük sürtünme katsayısı, ısısal ve kimyasal kararlılıkları 

ve yüksek gaz kapasiteleri sayılabilir. Bundan dolayı oksijen transferinde (kanın 

içerisinde) uygunlukları nedeniyle de ilaç taşıyıcı olarak tıp ve eczacılık sahalarında, 

boya uygulamalarında ve mikroelektronikte yerini almıştır (İnceoğlu, 2004). 

 Florlu kaplamalar, hidrofobluk, hava direnci gibi özelliklerinden dolayı 

mimaride, deri metal ve benzeri uygulamalarda kullanılabilir. Politetrafloroetilenin 

(PTFE) ve polivinilflorün (PVDF) kaplamalarda uygulama alanları dardır. Bunlar, 

yüksek kristallenme derecesine sahip olduğundan dolayı çoğu çözücüde 

çözünememektedir. Son zamanlarda sentezinin kolay olmasından ötürü 

floropoliakrilatların kaplama sistemlerinde kullanımı artmıştır. Floropoliakrilatlar, 

çözelti veya sulu emülsiyon içinde akrilat monomerleri ile floroakrilatların 

kopolimerizasyonuyla hazırlanabilir (İnceoğlu, 2004). 
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 Hidrofilik ve hidrofobik kaplamalar buzlanmayı önlemek için yapılan 

kaplamalarda kullanılmasına rağmen hidrofobik kaplamalar soğuklara karşı daha 

dayanıklıdır (Tang, 2004). 

 Zincirinde flor içeren bir polimer; biouyumluluk, üstün kimyasal ve ısıl 

kararlılık gösterir. Bu özelliklerinden dolayı florlu polimerlerin sentezine katkıda 

bulunmak için de birçok araştırma yapılmaktadır. Florlanmış blok kopolimerlerin de 

potansiyel uygulama alanları oldukça geniştir. Örneğin, çözeltinin viskozite değerini 

modifiye etmek için, yığın malzemenin yüzey enerjisini azaltmak için ve süperkritik 

CO2 reaksiyonlarında CO2 segmenti içeren bir yüzey aktif madde olarak kullanılabilir 

(Zhang, 2001).  

 Hidrofobik yüzeylerin genel olarak kullanım alanları ise; 

• Silecek gerektirmeyen otomobil camları, 

• Korozyona karşı dayanıklı metal yüzeyleri, 

• Binaların yüzeyleri ve gökdelen camları, 

• Leke tutmayan ve ıslanmayan kumaşlar, 

• Çamur ve kar tutmayan trafik lambaları ve reklam panoları, 

• Buzdan etkilenmeyen televizyon antenleri, 

• Yalıtım amaçlı elektrik malzemeleri ve bazı parçaların dökümü, 

• Yapışmayı önleme amaçlı tepsi, tava, tencere gibi mutfak eşyaları, 

• Gemi yüzeyleri gibi sürtünmenin önemli olduğu yerlerde sürtünmeyi düşürmek 

amacıyla, 

• Tıp alanı (örneğin kalbe takılan stentlerin iç cidarında,) 

• Jeneratör ve transformatörlerdir (Acatay, 2004).……………………………… 

 

1.8. Kaplama Prosesleri……………………………………………………………….. 

 

1.8.1. Sol-jel yöntemiyle kaplama prosesi……………………………………………… 

 

  Sol-jel yöntemi, cam, seramik, metal ve plastik malzemelerin kaplanarak yüzey 

özelliklerini iyileştirmek; optik, elektronik, kimyasal ve mekanik gibi yeni özellikler 

kazandırmak amacıyla uygulanan bir kaplama tekniğidir (Atay, 2008).………………. 

  Sol-jel prosesini diğer yöntemlerden üstün kılan birçok avantajı bulunmaktadır. 

Saf maddelerin sıvı çözeltileri kullanılmaktadır. Böylelikle homojenleşmenin moleküler 
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seviyede sağlanması başarılmaktadır. Başlangıç maddelerinin basitçe 

saflaştırılmasından sonra, ürün büyük bir saflıkta elde edilebilmektedir. Düşük 

sıcaklığın kullanılması, yüksek sıcaklıkta buharlaşmadan doğacak kayıpları 

önlemektedir. Böylece meydana gelebilecek faz değişmelerini ortadan kaldırarak 

normalde hazırlanamayan seramiklerin geliştirilmesine olanak tanımaktadır. Çalışma 

prosesi için basit kaplar ve ortam için atmosferik şartlar yeterli olabilmektedir. Düşük 

sıcaklık uygulaması dolayısı ile organik moleküller ya da boyar maddeler kolaylıkla 

oksit jel ağına sokulabilmektedirler. Kullanılan organik grup jelleşmeden sonra 

değişmeden kaldığı için, metal organik biriminin modifikasyonu sonucu eşsiz, çok yeni 

polimerleri verebilmektedir. Sollerin viskozitelerinin düşük olması ince kaplama 

filmlerinin hazırlanmasını oldukça kolaylaştırmaktadır. Sol-jel prosesinde, jelleşme 

derecesinin polimerleşme derecesine oranı kontrol edilerek malzemelerde yoğunluk, 

kırılma indisi /sertlik, esneklik/sıkıştırılabilme derecesi/aşınmaya karşı direnç ve kopma 

eğilimi tasarlanan şekilde değişikliğe uğratılabilir. Organik boyalar, bu özel optik 

özelliklere sahip kompozitler elde edilirken, jel çözeltileri içinde dağıtılmaktadır. Bu 

yeni kompozitler optik bilgi bankalarının, renkli lazerlerin yapımında, fotoiletkenlik 

alanlarında kullanılmaktadırlar (Brinker, 1990).…………………………………………. 

 

1.8.1.1. Daldırma yöntemiyle kaplama………………………………………………… 

 

 Çalışmamızda tercih ettiğimiz kaplama yöntemi daldırma yöntemiyle 

kaplamadır. Bu kaplama genel olarak kontrollü sıcaklık ve atmosferik şartlar altında 

numunenin sıvı içine daldırılması ve sonrasında belli bir hızla geri çekilmesi işlemine 

dayanmaktadır. Bu yöntemle kaplama prosesi şekilde gösterilmiştir. Kaplamanın 

kalınlığı geri çekilme hızına, katı içeriğine ve sıvının viskozitesine bağlı olarak 

değişmektedir (Atay, 2008). 

    

 



20 
 

                  

ġekil 1.11. Daldırma yöntemiyle kaplama (Atay, 2008) 

 

Daldırma yöntemi; daldırma, kaplama, süzülme ve buharlaşma aşamasından 

oluşur. Daldırarak kaplama yönteminin avantajı uygun viskozite seçimiyle kaplama 

kalınlığı 20 nm‟den 50 μm‟e kadar sağlanabilmektedir. Bu yöntem özellikle güneş 

enerjisi kontrol sistemlerinde camlarda, anti-reflektif kaplama için pencerelerde ve optik 

uygulamalar amacıyla optik filtrelerde ve dielektrik aynalarında kullanılmaktadır (Atay, 

2008). 

Günümüzde son olarak geliştirilen yöntem açısal daldırma yöntemidir. Açısal 

kaplama yöntemi şekilde verilmiştir. Özellikle optik uygulamalara yönelik 

kaplamalarda oluşan tabakanın kalınlığı önemli bir parametredir. Kaplama kalınlığı, 

numune ve sıvı yüzeyi arasındaki açıya bağlıdır. Tabaka kalınlığı, daldırma açısıyla 

hesaplanabilir ve numunenin alt ve üst kısımlarında farklı tabaka kalınlıkları elde 

edilebilir. Bazı uygulamalar için açısal daldırmayla kaplama ve açısal döndürmeyle 

kaplama prosesleri geliştirilmiştir. Bu proseste kaplama kalınlığı altlık ve sıvı yüzey 

arasındaki açıya bağlıdır. Katman kalınlığı daldırma açısı da dâhil edilerek 

hesaplanabilir (Atay, 2008). 

Film Tabakası 

 

Kurutma 

Kaplama Ünitesi 

Daldırma 
Yukarı Çekme 



21 
 

 

ġekil 1.12.  Açısal daldırmayla yöntemiyle kaplama  (Atay, 2008) 

 

  Kaplamanın kalınlığı geri çekilme hızına, katı içeriğine ve sıvının viskozitesine 

bağlı olarak değişmektedir. Taşıyıcı sole ne kadar hızlı veya yavaş daldırılıp çıkarılırsa 

film o kadar kalın veya ince olacaktır (Atay, 2008).…………………………………… 

 

1.8.1.2. Döndürme yöntemiyle kaplama tekniği………………………………………. 

 

  Bu yöntemde, numune kaplama alanına dik bir eksen etrafında 

döndürülmektedir. Özellikle dönel simetriye sahip numunelerin kaplanmasında 

kullanılmaktadır. Özellikle cam endüstrinde temiz oda koşulları altında otomatik olarak 

gerçekleştirilmektedir. Kaplama kalınlığı birkaç 100 nm‟den 10 μm‟ye kadar çeşitlilik 

gösterebilmektedir. Kaplama kalitesi sıvının reolojik parametrelerine bağlıdır (Atay, 

2008).………………………………………… 

 

1.8.1.3. Akma yöntemiyle kaplama tekniği……………………….…………………… 

 

  Bu yöntemde kaplama kalınlığı numunenin eğimine, kaplama sıvısının 

viskozitesine, çözücünün buharlaşma hızına bağlı olarak değişmektedir. Günümüzde bu 

yöntem polikarbonat yapısından oluşan sert yüzeylerin yapımında kullanılmaktadır 

ancak cam yüzeylerde fonksiyonel kaplamaların elde edilmesi için de kullanılabilir. 

Yöntemin avantajı düzlemsel olmayan büyük numunelerin kolaylıkla kaplanmasını 

sağlamasıdır. Kaplamadan sonra numunenin döndürülmesi homojen bir kaplama yüzeyi 

sağlar. Eğer döndürme işlemi gerçekleştirilmez ise kaplama kalınlığı üst kısımdan alt 

kısma doğru kalınlaşır (Atay, 2008).…………………………………………………… 



22 
 

1.8.1.4. Laminer kaplama tekniği……………………………………….……………… 

 

  Döndürme yöntemiyle kaplama tekniklerinde kaplanan miktardan daha fazla 

kaplama malzemesi kullanılmaktadır. Daldırma ve akış kaplama teknikleri genellikle 

kaplama malzemesinin raf ömrüne bağlı olup, optik uygulamalarda daldırma kaplama 

tekniğinde kaplama sıvısının sadece % 10–20 kısmı kaplama üretimi için 

kullanılabilmektedir. Tüm bu problemlerin çözülebilmesi için kılcal (kapilar veya 

laminer) akış prosesi tarafından geliştirilmiştir (Atay, 2008).…………………………… 

 

1.8.1.5. Merdaneli kaplama yöntemi…………………………………………………… 

 

  Merdaneli kaplama prosesi sürekli dönen bir yada birden fazla sayıdaki merdane 

kullanarak sürekli hareketli bir altlık yada ağ üzerine ince sıvı film kaplama işlemidir. 

En yaygın uygulama türü gravür kaplamadır. Gravür kaplama bir merdaneli kaplama 

tekniğidir ve baskı sanayisinde yaygın olarak kullanılır (Atay, 2008).…………………... 

 

1.8.1.6. Baskı kaplama…………………………………………………………………... 

 

  Yaygın olarak dekor camlar için kullanılan baskı tekniğidir. Bu teknikte, belirli 

bir dokuya sahip ipekten yapılmış taslak tabakasına çözelti emdirildikten sonra 

malzeme yüzeyine baskı uygulanması ile kaplama gerçekleşir (Atay, 2008).…………… 

 

1.8.1.7. Püskürtme yöntemiyle kaplama tekniği……………………………………… 

 

  Bu yöntemde çözeltinin basınçlı şekilde nozülden püskürtülmesiyle 

atomizasyona benzer şekilde ince damlacıklar üretilir. Üretilen damlacıklar bir altlık 

yüzeyine püskürtülmek suretiyle kaplama yapılır. Altlık yüzeyi sıcak ya da soğuk 

olabilir. Altlık yüzeyine ulaşan sıvı damlacıkların yüksek reaktiviteleri nedeniyle sürekli 

bir film oluşur. Oluşan film çözücü buharlaşması ile kurumaya başlar ve son olarak ısıl 

parçalanma ile kaplama elde edilir (Atay, 2008). 
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1.8.2. Kimyasal buhar biriktirme (CVD) 

 

  CVD çok kullanılan bir malzeme üretim teknolojisidir. Uygulamaları arasında 

en çok yüzeye ince film kaplama işlemi için kullanılır ama yüksek saflıkta kütlesel 

malzeme ve toz üretiminde de kullanılır (Karslıoğlu, 2007). 

  

        

ġekil 1.13. CVD cihazı 

Şekil 1.13‟teki CVD sistemi çalışmamızda kullandığımız sistemdir. Vakum 

pompası, reaktör ve iletim hattı, ısıtıcı elemanlar ve çeşitli kontrol ekipmanlarından 

oluşmaktadır.…….. 

  CVD prosesinde malzeme veya kimyasal bileşikler buharlaştırılır ve bunlar sıcak 

yüzeyler üzerinde ayrıştırılır. Bu olay doğrudan biriktirme veya buharlaştırılan 

malzemeden farklı yeni bir ürün elde etmek için kimyasal reaksiyonla biriktirme 

şeklinde de olabilir (Karadas, 2006).……………………………………………………... 

  Kimyasal buhar biriktirme (CVD) aşağıdaki adımlarda gerçekleşir:………..…… 

  1. Prokörsörden aktif gaz reaktan üretilmesi…………………………………… 

  2. Reaktan gaz reaksiyon çemberine (reaktöre) taşınması………………………... 

  3. Reaktör içerisindeki gaz fazı reaksiyonları…………………………………….. 

  a) Yüksek sıcaklıkta gaz fazı ayrışım reaksiyonları ve homojen gaz fazı 

reaksiyonu oluşur. Bu reaksiyonla oluşan ürünler toz veya uçucu formdadır. Bu 

sıcaklıkta altlıkta biriktirme olsa da porlu zayıf yapışma mukavemetine sahip kaplama 
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tabakası oluşur.………........................................................................................................ 

  b) Bu sıcaklıkta oluşan gaz fazı reaksiyonları, faz dönüşümü ve difüzyon yoluyla 

alt tabaka üzerinde ince film tabakası oluşturur.…………………………………………. 

  4. Gaz fazındaki reaktanların sıcak alt kısım üzerine absorpsiyonu ve gaz-sıvı 

heterojen reaksiyonların gerçekleşmesi ile kaplamanın biriktirilmesi…............................ 

  5. Sıcak alt kısım üzerinde ince filmin kristalizasyonu ve büyümesi...................... 

  6. Gaz fazı ürünlerinin ayrılması ve reaksiyon bölgesinin dışına çıkması.............. 

  7. Kimyasal reaksiyon sonrası gaz fazı ürünlerinin terk etmesi (Mol, 2003). 
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2. KAYNAK ARAġTIRMASI………………………………………………………….. 

 

  2001 yılında Espinosa ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada 

poliglisidilmetakrilatın stereokimyasal konfigürasyonu 
1
H ve 

13
C NMR 

spektroskopisiyle analiz edilmiştir. Serbest radikal polimerizasyon yöntemiyle başlatıcı 

olarak BPO kullanılmasıyla GMA‟nın polimerleştirilmesi sağlanmıştır (Espinosa, 

2001). 

  1998 yılında El-Refaie ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada 70 g GMA ve 

300 mL kloroform kullanılarak 0.5 g AIBN başlatıcısıyla 1 saat boyunca 60°C‟da su 

banyosunda GMA‟nın polimerleştirilmesi sağlanmıştır. Daha sonra bir gece boyunca 

oda sıcaklığında bekletilip su, toluen, eter, benzen, etanol veya dietil eter gibi 

çözücülerde 1:5 oranında çöktürülerek polimerin ayrılmasını gerçekleştirmişlerdir (El-

Refaie, 1998).…………...………………………………………………………………... 

  2009 yılında Reis ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada pH‟ın 3.5 olduğu 

ortam koşullarında GMA‟nın epoksit halkasının açılması sağlanmıştır. Asidik ve bazik 

şartlar altında polivinilalkol ve poliakrilikasitin GMA ile reaksiyon mekanizmalarından 

bahsedilmiştir. Polivinilalkoldeki hidroksil grubunun, poliakrilikasitteki karboksil 

grubunun varlığı reaksiyonların daha iyi değerlendirilmesini sağlamıştır (Reis, 2009).  

  2010 yılında Nishar tarafından poli(dimetilsiloksan)-poli(glisidilmetakrilat) 

(PDMS-PGMA) ile yapılan çalışmada kopolimerin yüzey temas açısının 80°C‟ye kadar 

çıkabildiği görülmüştür. Zisman ve arkadaşları ise florlu bileşikler için yüzey temas açı 

değerlerini aşağı yukarı 120° olarak belirlemişlerdir (Nishar, 2010). …………….…… 

   Yapılan çalışmalarda epoksit halkasının açılmasında ve florlu grupların 

polimerizasyona katılmasında flor yaygın olarak kullanılmıştır. Flor, biyoaktif 

moleküllerin belirlenmesi (steroitler, aminoasitler, karbonhidratlar ve progtaglandinler) 

amacıyla epoksit halkasının açılmasında da kullanılmaktadır (Oshima, 1984; Ayi, 1981; 

Szarek, 1982; Grieco, 1979). Hidrojen florürün epoksit halkasının açılmasını sağlayan 

iyi bir reaktif olduğu kanıtlanmıştır. Ancak toksisitesi ve korozyonu nedeniyle kullanımı 

kolay değildir ve pek tercih edilmediği belirtilmiştir (Sharts, 1974; Yoneda, 1991). Bu 

sorunu çözmek için HF-aminekompleksi, potasyum hidrojendiflorür, silikontetraflorür 

ve tetrabütilamonyumdihidrojentriflor gibi bazı reaktifler geliştirilmiştir (McClinton, 

1995; Umezawa, 1993; Sattler, 1994; Tamura, 1995; Oshida, 1980, Shimizu, 1988; 

Landini, 1990). Bu reaktiflerle başarılı sonuçlar elde edilmesine rağmen çoğu durumda 

yüksek sıcaklık ve uzun bir zaman dilimi gerektiği açıklanmıştır (Sharts, 1974; Yoneda, 
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1991). Elde edilen polieterler yüksek molekül kütlesi Mn:2600 göstermişlerdir. 

Fenilglisidileterler için yapılan başka bir çalışmada ise epoksit halkasının açılmasında 

metal florin veya TBAF gibi florlü bileşiklerden yararlanılmıştır (Shinae, 2007). 

 Witold Brostow ve arkadaşlarının 2009 yılında yaptıkları çalışmada bisfenol 

aeoksinin diglisil eterini (DGEBA) diglisidiltriflormetilanilin (DGTFA)  ile modifiye 

etmiş ve belli oranlarda modifikasyonu gerçekleştirmişlerdir. DGTFA oranının 

artırıldığında ilk bozunma sıcaklığında düşmenin olduğunu gözlemişlerdir. Başka bir 

çalışmada polimerlerin sıcaklıkla bozunmaları TGA ile incelenmiştir. Poli(GMA) için 

TG eğrisinden bozunma sıcaklığı 265°C olarak bulunmuş ve poli(GMA-ko-Alkil 

Metakrilat)'ların TG eğrilerinden alkil grubu uzadıkça bozunma sıcaklığı düşmüştür. 

Bütün kopolimerlerin tek basamakta bozunma gösterdiği ve sonuçta herbirinin de 

yaklaşık % 3-4 oranlarında artık bıraktığı da görülmektedir. Aynı şekilde 

kopolimerizasyonda alkil grubu uzadıkça bozunmanın bittiği sıcaklığın da düştüğü 

(380°C'dan 300°C'a doğru) görülmektedir (Soykan, 2001).………………………....…. 

  2007 yılında Bakker, R., tarafından yapılan çalışmada kimyasal buhar biriktirme 

yöntemi kullanılarak poliglisidilmetakrilatın yüzeylere ince film kaplaması yapılmıştır. 

Sonuçlar FT-IR analizi ile desteklenmiştir. Deneyler, 410°C‟da 4 saat süresince 

gerçekleştiğinde bile bağ yapısının bozunmadığı görülmüştür. Fakat yüksek 

sıcaklıklarda epoksit halkasının açılmasından dolayı FT-IR spektrumlarında değişiklik 

meydana gelmiştir. Haas K.H. ve arkadaşları, hidrofobik kaplamalardaki hidrofobluk 

sağlayan moleküllerin kaplama içerisinde tam olarak sabitlenememesi sebebiyle uzun 

süre dayanıklı olmadıklarını ve mevcut kaplamaların mekanik aşınmaya maruz 

kaldığında bozulabildiğini ifade etmişlerdir. Kaplamanın kimyasal bileşimine anorganik 

bileşenler ve sert nano tanecikler eklendiğinde kaplamaların aşınmaya ve çizilmeye 

karşı dirençlerinin arttığını iddia etmişlerdir. Floro alkil alkollerle izosiyanopropil 

trietoksisilanın reaksiyonu sonucu CF3(CF2)5(CH2)2ONH(CH2)3Si(OEt)3 ve 

CF2H(CF2)7CH2OCONH(CH2)3Si(OEt)3florlu bileşiğini ve hazır alınan 

(CF3(CF2)7CH2CH2(Si(OCH3)3 flor bileşiğini, vinilmerkaptosilan kaplama çözeltisine 

ilave ederek yeni kaplama çözeltileri hazırlanmıştır. Floro alkil içeriğinin artmasıyla 

elde edilen cam kaplamaların hidrofobik ve oleofobik karakterlerin arttığı temas açısı 

ölçümlerine göre tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada kaplamaya ilave edilen 

inorganik bileşenler sayesinde kaplamaların aşınmaya ve çizilmeye karşı da dirençleri 

arttırılmıştır (Haas, 1999).………………………………………………………………... 

  Yoneda ve Marimoto tarafından yürütülen çalışmada poli floroalkil izosiyonat 



27 
 

silandan başlanarak birçok su itici özellik gösteren kaplama malzemeleri hazırlanmıştır. 

Farklı camlara kaplanarak malzemelerin mekanik ve yüzey özellikleri incelenmiştir. 

Yüzey pürüzlülüğünü arttırmak için tetrametilortosilikat (TMOS) ve nano silika 

partiküller kullanılmıştır. Yapılan XPS, IR ve AFM ölçümleri sonucunda pürüzlü 

yüzeye sahip kaplamaların hem su itici özellik gösterdikleri hem de aşınmaya karşı 

dayanıklı oldukları anlaşılmıştır (Yoneda, 1999).………………………………………... 

  Fabbri ve grubu, perfloro poliester esaslı organik ve inorganik kaplama 

malzemelerini sol-jel yöntemi ile hazırlamış ve bu malzemeleri de cam yüzeyler 

üzerinde kaplamışlardır. Hazırlanan kaplamaların yüzey özellikleri, temas açısı ölçümü 

ve X ışını fotoelektron spektrumu (XPS) kullanılarak karakterize edilmişir. Temas açısı 

ölçümlerinde ise polar bir sıvı olan su ve apolar bir sıvı olan n-hekzadekan 

kullanılmıştır. Yapılan ölçümler sonucunda yüzey enerjisinin düşmesinden dolayı 

kaplamaların su ve yağ itici özelliğe sahip olduğu görülmüştür (Fabbri, 2006).………… 

  Phani tarafından yapılan çalışmada, flor içeren poli TFD-co-TFE maddesi 

sentezlenmiş, hazırlanan malzeme spin coating tekniği ile çelik yüzeyler kaplanmıştır. 

Kaplamalar fırında 100°C‟dan 500°C‟a kadar bir saat boyunca sertleştirilmiştir. Su ile 

ölçülen temas açısı değerinin 122°‟den 147°‟ye çıktığı görülmüştür (Phani, 2006).…… 

  Zhang ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada temas açısı 146°‟den büyük 

süperhidrofobik film üretmek için silika nano tanecikler ve 

heptadekaflorodesiltrimethoksilan (HFTS) [CF3(CF2)7CH2CH2Si(OCH3)3]  bazlı bir 

yöntem kullanılmıştır. Deneysel kısımda tetraetilortosilkat (TEOS) ve etanol, NH4OH 

ile karıştırılarak alkol bazlı silika hazırlanmıştır. Hazırlanan silika çözelti cam yüzeye 

daldırma yöntemi ile kaplanmıştır. Filmlerin kalınlığı taramalı elektron mikroskobu 

(SEM) ile yüzey morfolojisi ise atomik güç mikroskobu (AFM) ile gözlemlenmiştir. 

Hazırlanan film, ortalama 200 nm‟de düzenli bir kalınlığa ve yüzey pürüzlülüğüne 

sahiptir. Yüzey enerjisinin düşürülmesi ve yüzey pürüzlülüğünün arttırılması sonucunda 

yüzey hidrofobikliliğinin arttığı belirlenmiştir (Zhang, 2006).……………………...…… 

  Satyaprasad ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, paslanmaz çelik üzerine nano 

yapılandırılmış teflon süperhidrofobik kaplamalar oluşturulmuştur. Bu çalışmada teflon 

artıkları florokarbon moleküllerini oluşturmak amacıyla piroliz edilmiştir. Kaplamalar 

165
0
‟lik temas açısı ve düzenli bir yapı göstermiştir. Filmin kimyasal bağ durumu 

Fourier dönüşüm kızılötesi spektroskopu (FTIR) ve X ışını fotoelektron spektroskopu 

(XPS) ile incelenmiş ve teflon kaplamaların kimyasal içeriğinde –CF2 gruplarının 

baskınlığı görülmüştür (Satyaprasad, 2007).……………………………………………...  
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  Kim ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada politetrafloroetileni oksalik asit 

içinde anotlama prosesini baz alarak daldırma yöntemi yoluyla elde etmişlerdir. 

Öncelikle anodik alüminyum oksidasyonu ile nano ölçüde gözenek oluşturulmuştur. 

Anotlanmış gözenekli yüzey daha sonra politetrafloroetilen tarafından yinelenmiştir. Bu 

prosesin nilüfer yaprağı gibi mikro yapılar üzerinde nano yapılar ile hiyerarşik bir yapı 

verdiği görülmüştür. Üretilmiş olan yüzeyin yarı kalıcı süperhidrofobikliğe sahip 

olduğu ve temas açısının yaklaşık 160° olduğu bulunmuştur (Kim, 2008).……………… 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

 Bu bölümde, glisidilmetakrilatın (GMA) benzoil peroksit (BPO) ile 

polimerleştirilmesi ve bazı florlu bileşikler (zonyl 7950, 2,2,2- trifloretanol, 1,1,1,3,3,3-

hekzaflor-2-propanol, 1H,1H,2H,2H-perflordekanol) ile nükleofilik katılma 

reaksiyonunda kullanılan kimyasal maddeler ve bu maddelerin özellikleri anlatılmıştır. 

 

3.1. Kullanılan Kimyasallar 

 

 Yapılan çalışmada GMA, başlatıcı olarak BPO ile çözücü olarak da kloroformla 

60
°
C‟da radikalik polimerizasyon yöntemiyle polimerleştirilmiştir. Oda sıcaklığında 

belirli oranlarda florlu bileşikler ile ayrı ayrı modifikasyonu yapılmıştır. Bu kimyasallar 

Sigma Aldrich firmasından temin edilmiştir. 

 Deney süresince ayrıca dietil eter, KOH, fenolftalein indikatörü, hidroklorik asit 

(HCl), sülfürik asit (H2SO4), tersiyer bütilperoksit (TBPO), tetrahidrofuran (THF) vb. 

kimyasal maddeler kullanılmıştır. 

 

3.1.1. Glisidilmetakrilat (GMA) 

 

  Metakrilat monomerleri farklı sayıda esterleşmiş veya amitleşmiş gruplu yapılar 

içermektedir. Bu yapıların polimerizasyonu sonucu oluşan gruplar polimerin 

özelliklerini etkilemektedir. Karbonil grubu içeren metakrilatlar hidrofilik özellik 

gösterdiğinden dolayı polistiren ve poliolefinlere göre daha fazla tercih edilmektedir. 

Ayrıca metakrilik polimerler birçok çözücüye karşı inert özellik gösterir ve çapraz 

bağlanma sonucu çözücüye karşı kararlılığın daha da yükseltilebilmesi mümkündür 

(Çakar, 2006).…………………………………………………………………………..… 

  Metakrilat monomerleri çok yönlü monomerlerdir ve farklı yapılarda hidrofilik, 

hidrofobik, fonksiyonel ve reaktif monomerleri vardır. Bunlar ticari olarak da elde 

edilebilirler. Reaktif monomerler bir reaktif ile başka bir monomere dönüşebilir veya 

yeni maddelerin sentezinde doğrudan kullanılabilir. Reaktif monomerler, 

polimerizasyon sonrası başka yapılara dönüşümünde dolaylı olarak kullanılmaktadır. 

Özellikle bu tür modifikasyonlar için en uygun monomerler; glisidilmetekrilat (GMA), 

metakrilik asit, metakroilklorür, hidroksietilmetakrilat (HEMA), 

dimetilaminoetilmetakrilat (DMAEMA), dodesil metakrilattır (DMA) (Çakar, 2006). 
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ġekil 3.1. Metakrilat monomerlerinin yapısı (Çakar, 2006) 

 

  Glisidilmetakrilat (GMA), Şekil 3.2‟de görüldüğü gibi yapısında epoksi grubu 

bulunan bir bileşiktir. 
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ġekil 3.2. Glisidilmetakrilat monomeri (Çakar, 2006) 

 

  Epoksi grubunun yüksek reaksiyon ve reaktiflik özelliğinden dolayı kolayca 

birleşme reaksiyonları verirler (Paul, 1976). Bu reaktifliğin sebebi üç üyeli gergin 

halkadan kaynaklanmaktadır. Epoksitler, halka açılması ve hidroksil grubunun meydana 

gelmesiyle Şekil 3.3‟teki gibi nükleofilik reaksiyon verirler. Reaktiflik sırası; 

RSH=R1R2NH> RO->> ROH şeklinde ifade edilebilir (Kurbanova, 1995). 
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ġekil 3.3. PGMA‟nın nükleofilik yer değiştirme tepkime mekanizması (Çakar, 2006) 
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Glisidilmetakrilat monomeri, akrilat ve metakrilat monomerlerinin yanına 

eklendiğinde farklı özelliklere sahip kopolimerler meydana gelmektedir. 

Glisidilmetakrilatın yapısında, polimer tasarımında geniş bir alanda kullanabilmesini 

sağlayan reaktif epoksi ve akrilik gibi iki fonsiyonel grup vardır. 

GMA‟nın akrilik fonksiyonelliği sayesinde, 

 Susuz ve sulu ortamlarda vinil monomerleri ile kopolimerler oluşabilir (Simms, 

1961). 

 Akrilik monomerleri ile epoksi fonksiyonel grubuna sahip istenilen özelliklerde 

kopolimerler tasarlanabilir (Lee, 2001; Yang, 1999). 

 Geniş komonimer seçimi ile Tg ve çözelti vizkozitesi gibi fiziksel ve kimyasal 

özelliklerin kolayca kontrolü sağlanır (Safa, 2005). 

 

GMA‟nın epoksi fonksiyonelliği, 

 Amin, karboksilik asit ve hidroksil içeren polimerler ile çapraz bağlanma 

reaksiyonlarının gerçekleşmesine izin verir (Zdyrko, 2006). 

 Polimer iskeletinin yapısal modifikasyonu ve yüksek performanslı yapıların 

oluşmasını mümkün kılar (Chen, 1999). 

 

  GMA‟nın Reaksiyonları: 

  GMA fonksiyonel molekül ve monomerlerin birçoğuyla reaksiyon verebilir. 

Şekilde görüldüğü gibi GMA‟nın diğer yapılar ile verdiği reaksiyonlar sonucunda; 

 Atmosferin bozucu etkilerine karşı dayanıklılık (sadece metakrilat reaksiyonları 

için), 

 Asitlere karşı dayanıklılık (sadece epoksi reaksiyonları için) 

 Darbelere karşı dayanıklılık 

 Güçlü yapıştırıcıların eldesi 

 Suya karşı dayanıklılık 

 Sıcaklığa karşı dayanım 

 Termoplastik polimer karışımların iyileştirilmesi gerçekleştirilebilmektedir 

(Günaydın, 2008).  
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ġekil 3.4.  Glisidilmetakrilatın epoksi reaksiyonları (Günaydın, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.5.  Glisidilmetakrilatın metakrilat reaksiyonları (Günaydın, 2008) 
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Tablo 3.1. GMA‟nın fiziksel özellikleri (Soydal, 2006) 

Formülü C7H10O3 

MA (g/mol) 142,15 

Görünümü Sıvı 

d (g/mL) 1,0728 

K.N. (°C) 190-195 

nd
20 1,450 

 

 

3.1.2. Zonyl 7950  

 

Zonyl 7950, formülü C6H9O2F5 olan, sıvı, sarımtırak renkte, florokimyasal bir 

bileşiktir. Boyalarda, yapıştırıcılarda ve diğer kaplama malzemelerinde kullanılmak için 

formüle edilmiş benzersiz bir kimyasaldır. Zonyl 7950, yüzeyde yağ toplanmasını ve kir 

birikmesini azaltıcı etkiye sahiptir (Dupont, 2005).……………………………………… 
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ġekil 3.6. Zonyl 7950‟nin kimyasal yapısı (Dupont, 2005) 

 

 Yüzey gerilimini azaltmak, ıslak yüzeylerin yüzey enerjisini düşürerek 

kaplamalarda etkili bir sonuç elde etmek için zonyl 7950 bileşiği kullanılır. Zonyl 

7950‟nin fiziksel özellikleri Tablo 3.2‟de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

Tablo 3.2. Zonyl‟in fiziksel özellikleri (Anonim n) 

Formülü C6H9O2F5 

MA (g/mol) 208 

Görünümü Sarımtrak sıvı 

d (g/mL) 1,15 

K.N. (°C) 47 

Sudaki çözünürlülüğü Belli belirsiz 

   

  Zonyl 7950 bileşiği birçok boya ve kaplamalar için benzersiz ve yararlı bir 

formulasyon aracıdır. Zonylde bulunan fonksiyonel özellikler zonyl bileşiğine 

çöküntüsüz, köpük azaltıcı, bloke azaltıcı, yağ iticilik ve kir tutmama direnci 

kazandırmaktadır. Zonyl bileşiği ile kaplamalar yüksek hızlı kaplama teknikleri ve 

geleneksel uygulama metotları ile yapılabilmektedir (Dupont, 2005).………………… 

 

3.1.3. 2,2,2- Trifloretanol (TFE)………………………………………………………... 

 

  TFE, formülü CF3CH2OH olan, suda çözünebilen, renksiz, organik bir bileşiktir. 

Triflorometil grubunun elektronegatifliği sayesinde bu alkol etanol ile kıyaslandığında 

daha kuvvetli asidik özellik gösterir. Bu nedenle hidrojen bağlarından dolayı TFE, 

heterosikl (ayrık halka) yani THF veya pridin gibi çözücülerle kararlı kompleks 

bileşikler oluşturur (Anonim a).………………………………………………………… 
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                                        ġekil 3.7. TFE‟nin kimyasal yapısı (Anonim a) 

 

 TFE, endüstriyel olarak hidrojenasyon veya esterler ya da asit klorid gibi 

trifloroasetik asit türevlerinin hidrür indirgenmesi ile elde edilir. Aynı zamanda kömür 

üzerinde paladyum içeren çökelmiş katalizör varlığında genel formülü CF3 – CHOH- 
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OR ( R, hidrojen veya 1‟den 8‟e kadar karbon atomu içeren bir alkil grubu ) olan 

bileşiklerin hidrojenolizi ile hazırlanabilir. Bu dönüşüm için eş katalizör olarak 

trietilamin gibi tersiyer alifatik aminler yaygın olarak kullanılmaktadır (Siegemund, 

2007). 

TFE, organik kimyada çözücü olarak kullanılmaktadır (Begue, 2004). Hidrojen 

peroksit kullanılarak kükürt bileşiklerinin yükseltgenmesi TFE‟de 

gerçekleştirilmektedir. Endüstriyel olarak TFE, farmasötik uygulamalarında ve naylon 

üretiminde çözücü olarak kullanılmaktadır (Kabadayı, 2003). TFE‟nin fiziksel 

özellikleri Tablo 3.3‟te verilmiştir. 

 

Tablo 3.3. TFE‟nin fiziksel özellikleri (Anonim a) 

Formülü CF3CH2OH 

MA (g/mol) 100,04 

Görünümü Renksiz sıvı 

d (g/mL) 1,393 

K.N. (°C) 74 

E.N. (°C) -43,5 

Viskozite 0,9 cSt 37,78°C 

Sudaki çözünürlülüğü Homojen 

 

 

3.1.4. 1,1,1,3,3,3-Hekzaflor-2-propanol (HFIP) 

 

Hekzaflorpropanol, kısaltılmış şekli HFIP olarak bilinen, formülü (CF3)2CHOH 

olan organik bir bileşiktir. Florlanmış alkol HFIP, sentetik ara madde ve çözücü olarak 

kullanılır. Güçlü, keskin kokulu, renksiz ve uçucu bir sıvıdır. HFIP, amitler ve eterler 

gibi güçlü hidrojen bağlama özelliklerine sahip polar bir bileşiktir. Ayrıca UV ışığına 

duyarlı, yüksek yoğunluk ve düşük kırılma indeksine sahiptir (Anonim i) 
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                                               ġekil 3.8. HFIP‟nin kimyasal yapısı (Anonim i) 

 

HFIP, özellikle bazı polar ve geniş halkalı polimerler ve organik sentez için 

poliamid, poliakrilonitril, poliesterler ve poliketonlar gibi çok iyi organik çözücülerde 

çözünmeyenler de dahil olmak üzere bu bileşikler için çok iyi bir çözücüdür (Begue, 

2004). 

HFIP, uçucu ve tahriş edicidir. Buharı ciddi solunum problemlerine ve göz 

yanmasına sebep olabilir (Anonim i). HFIP‟nin fiziksel özellikleri Tablo 3.4‟te 

verilmiştir. 

 

Tablo 3.4. HFIP‟nin fiziksel özellikleri (Anonim i) 

Formülü C3H2F6O 

MA (g/mol) 168,04 

Görünümü Renksiz sıvı 

d (g/mL) 1,596 

K.N. (°C) 58,2 

E.N. (°C) -3,3 

Viskozite 1,65 cSt  20°C 

Sudaki çözünürlülüğü Homojen 

 

 

3.1.5. 1H,1H,2H,2H-Perflordekanol (PFD) 

 

 1H,1H,2H,2H-Perflordekanol‟un diğer bir adı 8:2-flortelomeralalkoldür (8:2 

FTOH). Yüzey aktif maddeler içinde florlanmış flortelomeralalkole grubuna ait bir 

kimyasal bileşiktir. Tekstil ve gıda paketleme gibi çeşitli tüketici ürünleri ile perflorlu 

yüzeylere su ve yağ iticilik sağlamak amacıyla kullanılmaktadır (Anonim o). 
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                                                          ġekil 3.9. PFD‟nin kimyasal yapısı (Anonim o) 

 

Tablo 3.5. PFD‟nin fiziksel özellikleri (Anonim o) 

Formülü C10H5F17O 

MA (g/mol) 464,12 

Görünümü Katı 

K.N. (°C) 112-114 

E.N. (°C) 48-50 

Buhar basıncı 3 Pa (21°C) 

 

3.2. Kullanılan Cihazlar 

 

3.2.1. Temas açısı ölçüm cihazı 

 

Temas açısı ölçüm cihazı, standart veya opsiyonel olarak temin edilen software 

programları ile statik ve dinamik temas açısını damla metoduyla ölçebilmekte; kamera, 

aydınlatma, sıcaklık, dozajlama modülleri, örnek tablası hareketlerini (seçilen modüle 

bağlı olarak) ölçebilmekte, kaydedebilmekte ve raporlayabilmektedir. Raporlamalar ise 

MS Office uygulamalarına kopyalanabilmektedir. Ayrıca katıların temas açısı 

verisinden serbest yüzey enerjileri ölçülebilmekte ve otomatik olarak yüzey enerji 

haritalaması yapabilmektedir. Yüzey gerilimi ve temas açısı ölçümlerinin uygulama 

alanları oldukça geniştir. Cam, metal, deri, tekstil, kağıt endüstrisinde adezyon kuvveti 

temas açısı ölçümüyle optimize edilebilmektedir. Gıda ürünlerinin yüzey 
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karakterizasyonlarında ürünlerin yüzey gerilimi, arayüzey etkileşimleri alanında ölçüm 

yapabilmek için kullanılmaktadır. Tarım alanında pestisit, fungisit ve herbisitler su ve 

yüzey aktif maddelerle uygulanmaktadırlar. Otomobil, seramik, kozmetik, elektrik 

elektronik, ilaç, boya, tekstil sanayinde, optik çalışmalarda, tıp bilimi, dişçilik, kimya 

uygulamalarında ve trafo yağlarının kalite kontrolünde temas açısı ölçümlerinin önemi 

büyüktür (Anonim h).…………………………………………………………………..… 

 Çalışmamızda kullandığımız temas açısı ölçüm cihazı Şekil 3.10‟da 

görülmektedir. 12 volt DC 30 watt güçle çalışan su gibi sıvılar aracılığıyla yüzeylerin 

temas açısı ölçümlerinin yapıldığı bir cihazdır.  

 

ġekil 3.10. Temas açısı ölçüm cihazının görünümü 

 

3.2.2. TGA (EĢzamanlı termogravimetrik analiz) cihazı 

 

Artan sıcaklığa ve zamana bağlı olarak organik veya anorganik numunelerin 

kütle değişimini ölçmektedir. TGA cihazı ile transformasyon, buharlaşma, süblimleşme, 

dekompozisyon, dekarbonasyon, dehidrosilasyon, dehidrasyon, organik maddelerin 

kömür, yağ ve yakıtların yanma ürünleri, metallerin oksidasyonu, redüklenme, 

korozyon, sinterizasyon, polimerlerin bozunması gibi uygulamalar yapılabilmektedir 

(Anonim f).  Şekil 3.11‟de TGA cihazının görünümü verilmiştir. 
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ġekil 3.11. TGA cihazının görünümü (Anonim g) 

Teknik özellikler; 

Sıcaklık aralığı: 0-800°C 

Ölçüm aralığı: 200 mg 

Örnek özellikleri: Katı malzemeler (genelde toz halinde olmaları tercih edilir) 

Örnek ağırlığı: Yaklaşık 100 mg (Anonim g) 

 

3.2.3. EDX (Enerji saçılımlı X ıĢınları spektrokopisi) 

 

  Enerji saçılımlı x-ışınları mikro analizi, elektron mikroskobu içerisinde bulunan 

karakteristik x-ışınlarının enerji değerlerinin ölçülmesi şeklinde gerçekleşmektedir. X 

ışınlarını ölçmek için yarı iletken malzeme ve çok kanallı analizör kullanılır. X ışınları 

mikro analiz sistemi, x ışınları enerjisini elektronik saymalara çevirmektedir. Bu enerji 

saymaların birikimi, numunenin kimyasal analizini gösteren bir spektrum oluşturabilir. 

Elektron mikroskobu numunenin görüntüsünü verirken EDX örnek içerisinde yer alan 

elementleri verir (Eker, 2006). …………………………...………………………………  

 Şekilde görüldüğü gibi enerji ayırmalı bir cihazda polikromatik bir kaynak, 

numune tutucu, lityumlu silikon dedektör ve enerji ayırıcı çeşitli elektronik devreler 

bulunur.………… 

 EDX‟in en belirgin avantajı basitliği ve uyarma ve algılama (dedektör) 

sistemlerinin hareketli kısımlar olmayışıdır. Ayrıca kollimatörler ve kristal difraktörü de 

yoktur yani dedektör örneğe çok yakın bir yerde bulunur. Böylece dedektöre gelen 
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enerji, dalga boyu ayırmalı cihazlara kıyasla 100 kat fazladır. Bu özellikler, radyoaktif 

maddeler veya düşük güçlü X-ışını tüpleri gibi zayıf kaynakların kullanılmasına olanak 

vermektedir. Bunlar hem ucuzdur hem de örneği fazla tahrip etmezler. Kristal 

spektrometrelere göre temel dezavantajı ise 1A
0
„un üzerindeki dalga boylarında 

spektrumun ayırma gücünün (resolusyonun) zayıflamasıdır. Daha düşük dalga 

boylarında ayırma gücü yüksektir (Anonim j).…………………………………………. 

   EDX ölçümlerini yaptığımız cihazın markası EVO 1510 ZEISS, cihazın 

görüntüsü ise Şekil 3.12‟de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.12. EDX cihazının görünümü  

 

3.2.4. GPC (Jel geçirgenlik kromotografisi) 

 

Jel Geçirgenlik Kromatografisi (GPC), polimerlerin molekül ağırlığı analizleri 

için vazgeçilmez bir cihaz olmakla beraber, daha önceden standart numunelerle 

kalibrasyon grafiği hazırlanmış malzemeler üzerinde (polistiren, polimetilmetakrilat 

gibi) çalışmaya olanak sağlar. Polimer moleküler kütle ve moleküler kütle dağılımının 

hızlı ve güvenilir karakterizasyonu için kullanılan bir tekniktir. Modüler ve entegre 

GPC enstrümanları, basit oda sıcaklığında yapılan analizlerden mühendislik 

polimerlerinin yüksek sıcaklık analizine kadar pek çok uygulamayı kapsamaktadır. 

Tamamı sezgisel kontrol ve yerleşik emniyet özelliklerine sahiptir (Anonim l). GPC 

cihazının görünümü Şekil 3.13‟te verilmiştir.………………………………………..…... 

 

http://eksisozluk.com/?q=polistiren
http://eksisozluk.com/?q=polimetilmetakrilat
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ġekil 3.13. GPC cihazının görünümü (Anonim l) 

 

3.3. Deneysel Kısım……………………………………………………………………… 

 

3.3.1. Poliglisidilmetakrilat (PGMA) sentezi…………... …….……………………….. 

 

  Çalışmamızda glisidilmetakrilat monomeri, azobisizobütironitril (AIBN) ve 

benzoil peroksit (BPO) olmak üzere iki farklı başlatıcı kullanarak azot atmosferinde 

polimerleştirildi. Aşağıda deneyde kullanılan madde miktarları dikkate alınarak 

GMA‟nın 60°C‟da 1 saat boyunca kloroformda geri soğutucu altında ısıtılarak 

polimerleşmesi sağlandı. Elde edilen çözelti oda sıcaklığında bir gece bekletildi ve 

polimer çözeltisi çözücüsünden evaporasyonla uzaklaştırılıp konsantre edildi. Konsantre 

polimer çözeltisi 1:5 oranında eterle çöktürerek polimerin ayrılması gerçekleştirildi.  

 

Sabit tutulan deney Ģartları 

GMA miktarı                 : 4 g 

AIBN                              : GMA‟ nın %1‟i oranında  

Reaksiyon sıcaklığı (t)   : 60°C 

Reaksiyon süresi            :1 saat 

Kloroform miktarı         : 20 mL 
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2001 yılında Espinosa ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada başlatıcı 

olarak BPO kullanılıp serbest radikal polimerizasyon yöntemiyle GMA‟nın 

polimerleştirilmesi sağlanmıştır. Çalışmamızda hem AIBN hem de BPO başlatıcısı 

kullanılarak GMA‟nın polimerleştirilmesi reaksiyonu Şekil 3.14‟te verilmiştir. 

O

--CH2-C - 

C

O

O-CH2-CH-CH2

CH3

O

--CH2-C - 

C

O

O-CH2-CH-CH2

CH3

      

ġekil 3.14. PGMA sentezi 

 

 

Sabit tutulan deney Ģartları 

GMA miktarı                 : 5 g 

BPO                               : GMA‟ nın %1‟i oranında 

Reaksiyon sıcaklığı (t)   : 60°C 

Reaksiyon süresi            :1 saat 

Kloroform miktarı         : 20 mL 

    

3.3.2. Zonyl 7950/PGMA katılma reaksiyonu………...…….………………………… 

 

          3.3.1„de elde edilen PGMA ve zonyl 7950 kütlece 1:1 ve 1:2 oranında alındı. Üç 

saat boyunca oda sıcaklığında H2SO4 ilave edilerek THF‟de 20
°
C‟da su banyosunda 

karıştırıldı. Modifiye edilen PGMA çözeltisi 1:5 oranında dietil eter ile çöktürüldü. 

Daha önce yapılan çalışmalarda da fenilasetilenin hidrasyonu için H2SO4 çözeltisi 

kullanmışlar ve herhangi bir dimerleşme/trimerleşme ürünü bildirmemişlerdir. Bu sonuç 

asidik koşullarda karbon-karbon ikili bağının bir protona Markovnikov kuralına göre 

atak yaptığının bir göstergesidir. Zonyl 7950/PGMA sentezine ait reaksiyon Şekil 

3.15‟te verilmiştir. 

 

 

O

AIBN veya BPO

60°CCH3

CH2

C-C

O

O-CH2-CH-CH2 
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ġekil 3.15. Zonyl 7950/PGMA sentezi 

 

Sabit tutulan deney Ģartları 

PGMA-Zonyl kütlece oranı : 1:1 

THF (çözücü)                       : 1 mL 

pH                                        : 3  

Reaksiyon sıcaklığı (t)         : 20°C 

Reaksiyon süresi                  :3 saat 

Sabit tutulan deney Ģartları 

PGMA-Zonyl kütlece oranı : 1:2 

THF (çözücü)                       : 1 mL 

pH                                         : 3  

Reaksiyon sıcaklığı (t)         : 20°C 

Reaksiyon süresi                  :3 saat 

 

3.3.3.   TFE/PGMA katılma reaksiyonu…………...…………………………………... 

 

  3.3.1„de elde edilen PGMA ve TFE kütlece 1:1 ve 1:2 oranında alındı. Üç saat 

boyunca oda sıcaklığında H2SO4 ilave edilerek THF‟de 20
°
C‟da su banyosunda 

karıştırıldı. Oluşan katı vakum altında süzüldü. Saf su, alkol ve eterle yıkandı. Sabit 

tutulan deney şartları aşağıdaki gibidir. TFE/PGMA sentezine ait reaksiyon Şekil 

3.16‟da verilmiştir. 
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ġekil 3.16. TFE/PGMA sentezi  

Sabit tutulan deney Ģartları 

PGMA-TFE kütlece oranı    : 1:1 

THF (çözücü)                       : 1 mL 

pH                                         : 3  

Reaksiyon sıcaklığı (t)          : 20°C 

Reaksiyon süresi                   :3 saat 

 

3.3.4. HFIP/PGMA katılma reaksiyonu……………………………………………….. 

 

  3.3.1„de elde edilen PGMA ve HFIP kütlece 1:1 oranında alındı. Üç saat 

boyunca oda sıcaklığında H2SO4 ilave edilerek THF‟de 20
°
C‟da su banyosunda 

karıştırıldı. Oluşan katı vakum altında süzüldü. Saf su, alkol ve eterle yıkandı. 

HFIP/PGMA sentezine ait reaksiyon Şekil 3.17‟de verilmiştir. 

                                                                        

CF3
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CH3

CF3
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OH

O

--CH2-C - 

O-CH2-CH-CH2-O-CH-CF3

CH3

  

ġekil 3.17.  HFIP/PGMA sentezi 
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Sabit tutulan deney Ģartları 

PGMA-HFIP kütlece oranı  : 1:1 

THF (çözücü)                       : 1 mL 

pH                                        : 3  

Reaksiyon sıcaklığı (t)         : 20°C 

Reaksiyon süresi                  :3 saat 

 

3.3.5. PFD/PGMA katılma reaksiyonu………………………………………………… 

 

  3.3.1„de elde edilen PGMA ve PFD kütlece 1:1 oranında alındı. Üç saat boyunca 

oda sıcaklığında H2SO4 ilave edilerek THF‟de 20
°
C‟da su banyosunda karıştırıldı. 

Oluşan katı vakum altında süzüldü. Saf su, alkol ve eterle yıkandı. PFD/PGMA 

sentezine ait reaksiyon Şekil 3.18‟de verilmiştir. 

PGMA + CF3-(CF2)7-CH2-CH2-OH
Oda sıcaklığı

PFD

H2SO4
PGMA + CF3-(CF2)7-CH2-CH2-OH

Oda sıcaklığı
PFD

H2SO4

 

C

OH

O

--CH2-C - 

O-CH2-CH-CH2-O-CH2-CH2-(CF2)7-CF3

CH3

C

OH

O

--CH2-C - 

O-CH2-CH-CH2-O-CH2-CH2-(CF2)7-CF3

CH3

 

                                            ġekil 3.18. PFD/PGMA sentezi 

 

Sabit tutulan deney Ģartları 

PGMA-PFD  kütlece oranı  : 1:1 

THF (çözücü)                       : 1 mL 

pH                                        : 3  

Reaksiyon sıcaklığı (t)         : 20°C 

Reaksiyon süresi                  :3 saat 
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3.3.6. Zonyl 7950/GMA ile modifikasyon reaksiyonu 

 

1g (70 mmol) GMA,  üç boyunlu balona alındı. Azot atmosferinde ve 0
°
C‟da 

HCl ilavesi yapıldıktan sonra karışım 10 dk kadar karıştırıldı. Karışıma 1,27 mL zonyl 

yavaşça ilave dilip azot atmosferinde 6 saat daha soğuk ortamda karıştırıldı. Sabit 

tutulan deney şartları aşağıdaki gibidir. Şekil 3.19‟da Zonyl 7950/GMA modifikasyon 

reaksiyonu gösterilmiştir. 
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ġekil 3.19. Zonyl 7950/GMA sentezi 

Sabit tutulan deney Ģartları 

GMA-Zonyl 7950 mol oranı : 1:1 

pH                                          : 4  

Reaksiyon sıcaklığı (t)          : 0°C 

Reaksiyon süresi                   :4 saat 

 

 

3.3.7. PGMA içindeki epoksit sayısı tayini ……………………………………………. 

 

  2 adet 250 mL‟lik erlene 0,1 g polimer alındı üzerine 25 mL çözücü karışımı ( 

15 mL aseton + 1,5 mL derişik HCl ) ilave edildi. 1 gün boyunca oda sıcaklığında 

karıştırıldı. Sonra HCl asitin fazlası 0,1 N KOH ile fenolftalein indikatörlüğünde titre 

edildi. Numune ile beraber aynı zamanda kontrol (numunesiz) analiz yapıldı. Epoksit 
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grubunun tayini (E. S.) % miktarı aşağıdaki formülle hesaplandı. Sonuç  % 30,01 olarak 

bulundu. 

% E. S. = (V1-V2) 0,0043 f 100/m 

V1: Kontrolün titrasyonu için sarf edilen mL KOH 

V2: Numunenin titrasyonu için sarf edilen mL KOH 

F: 0,1 N KOH çözeltisinin faktörü 

M: Numune ağırlığı  

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

 

3.3.8. Sentezlenen PGMA’ların çelik yüzeye kaplamalarının hazırlanması 

       

 Sentezlenen PGMA modifikasyon öncesi kloroform ve THF‟de çözünürken 

florlu bileşiklerle yapılan modifikasyon sonrasında çözücülerde çözünme özelliği 

azalmıştır. Özellikle hekzaflorlu ve perflorlu gruplarda çözünme gerçekleştiği kadarı ile 

kaplama gerçekleştirilmiştir.  

Kaplama işlemi için bu oligomerlerin CHCl3„de %50'lik çözeltileri hazırlandı ve 

metal yüzeyinde 100-150 µm kalınlığında polimer film tabakası oluşturuldu. Önce oda 

sıcaklığında daha sonra da etüvde 50˚C'de 1-2 saat süre ile kurutuldu. Kurutulan metal 

yüzeyindeki polimer filminin yüzey temas açısı ve yanmazlık özellikleri incelendi. 

 

3.3.9. Zonyl 7950 ile modifiye edilmiĢ GMA’nın CVD yöntemiyle silikon wafer 

üzerine kaplanması 

 

 Çalışmamızda GMA‟nın zonyl 7950 ile olan polimerizasyonu için CVD yöntemi 

ile kaplama çalışması da yapılmıştır. CVD yöntemi uygulamalarda en çok kullanılan 

yüzeye ince film kaplama yöntemidir. Bu yöntem kullanılarak yüksek saflıkta malzeme 

elde edilmektedir. Vakum ortamında gerçekleşmesi, kaplamaların fiziksel ve kimyasal 

etkilerden uzak durmasını sağlamakta ve bunun sonucunda da düzgün-homojen 

kaplamalar elde etmemize yardımcı olmaktadır.  

Çalışmamızın bu kısmında GMA‟nın öncelikle epoksit halkasının açılmasını 

sağlamak için azot ortamında HCl asit ilave edip ve soğuk ortamda flor ile katılma 

reaksiyonunu gerçekleştirdik. Daha sonra ise florlu GMA‟yı çift bağ üzerinden CVD‟de 



48 
 

TBPO (tersiyer bütil peroksit)  başlatıcısı ile polimerizasyonu sağladık. Sabit tutulan 

deney şartları aşağıdaki gibidir. 

CVD ortam koĢulları 

Filament sıcaklığı   :260
°
C 

TBPO                     : Oda sıcaklığı 

T hat                       :70
°
C 

T substrat               : 25
°
C 

P reaktör                : 350 militorr 

Kaplama kalınlığı  : 100 nm 

İğne vana derecesi : 5
°
C 

Kaplama kalınlığı   : 100 nm 
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4. ARAġTIRMA SONUÇLARI VE TARTIġMA 

 

4.1. FT-IR Analizleri  

 

AIBN ve BPO başlatıcıları kullanılarak sentezlenen PGMA„nın ve florlu 

bileşikler kullanılarak nükleofilik katılma veren PGMA‟nın FT-IR spektrumları 

aşağıdaki şekillerde verilmiştir.    ………………………………………………………... 

  AIBN ve BPO kullanılarak sentezlenen PGMA‟ya ait FT-IR spektrumu Şekil 

4.1‟de verilmiştir. Spektrum incelendiğinde BPO başlatıcısı ile sentezlenen polimerin 

polimerizasyonunun daha iyi olduğu şekilde görülmektedir. PGMA‟nın FT-IR 

spektrumu incelendiğinde C=O:1600-1800 cm
-1

, C-O:100-1300 cm
-1

, epoksitin 

karakteristik absorpsiyon piki ise 910 cm
-1

, 851 cm
-1

 ve 763 cm
-1 

dalga boylarında 

gözlenmektedir. Bunun sonucu olarak polimerizasyonun vinil grubu üzerinden olduğu 

gözükmektedir.  Bu sonuçlar daha önceki çalışmalardaki sonuçlar ile uyum 

göstermektedir. 1998 yılında El-Refaie ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmanın 

analiz sonucuyla da yapılan FT-IR analiz sonucu doğrulanmaktadır (El-Refaie 1998; 

Hayek, 2008)..……………………………………………………………………………. 

 

 

 

                              ġekil 4.1. GMA/BPO ve GMA/AIBN sentezleri sonucu oluşan PGMA‟nın FT-IR 

…………………………………………………………analizi…... 

 

  BPO başlatıcısı ile sentezlenen PGMA, zonyl 7950/PGMA ve TFE/PGMA 

florlu polimerlerinin Şekil 4.2‟deki FT-IR spektrumları incelendiğinde C=O gerilme 

Dalga boyu cm-1 

A
b
s
o
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a
n
s
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titreşim piki 1600-1800 cm
-1

‟de görülmektedir. Zonyl 7950 ve TFE, PGMA‟ya 

bağlandıktan sonra eter bağı oluşumu ile C-O-C: 1100-1200 cm
-1

 de şiddetli gerilme 

titreşim piki gözlenmiştir.  Yeni oluşan bağlardan C-F ve CF2‟ye ait pikler 1250-1300 

cm
-1

 titreşim alanında şiddetli pikler olarak ortaya çıkmıştır ki bu da PGMA‟nın 

modifikasyonunun gerçekleştiğini bize göstermektedir. Epoksit halkası açısından FT-IR 

spektrumu incelendiğinde ise karakteristik 910 cm
-1

, 851 cm
-1

 ve 763 cm
-1

‟deki piklerin 

şiddetindeki azalma belirgin olarak gözlenmektedir (Baykal, 2007; Erdik, 1998). 

 

ġekil 4.2. TFE/PGMA, PGMA (BPO) ve Zonyl 7950/PGMA sentezleri sonucu oluşan modifiye 

PGMA‟nın FTIR  analizi 

 

PGMA ile epoksit ucundan HFIP ve PFD florlanan diğer modifike polimerlerin 

Şekil 4.3‟teki FT-IR spektrumları incelendiğinde de C=O gerilme titreşim piki 1600-

1800 cm
-1

‟de görülmektedir. PFD, PGMA‟ya bağlandıktan sonra eter bağı oluşumu ile 

C-O-C: 1100-1200 cm
-1

 de şiddetli gerilme titreşim piki gözlenmiştir ki bu 

HFIP/PGMA‟da şiddetli gözlenmemiştir. PFD‟de C-F ve CF2‟ye ait pikler 1250-1300 

cm
-1

 titreşim alanında şiddetli pikler olarak ortaya çıkmıştır. Bu pikler PGMA‟ya 

nükleofilik katılmanın gerçekleştiğini bize göstermektedir. Epoksit halkası açısından 

FT-IR spektrumu incelendiğinde ise karakteristik piklerin 910 cm
-1

, 851 cm
-1

 ve 763 

cm
-1‟

deki piklerin şiddetindeki azalma her iki polimerde de belirgin olarak 

gözlenmektedir. Nükleofilik katılma sonucu meydana gelen –OH bağına ait gerilme 

titreşim piki genişleyerek şiddetinde artış göstermiş ve TFE/PGMA‟da bu durum daha 

belirgin olarak gözlemlenmiştir (Baykal, 2007; Erdik, 1998; Martin, 2001; Reis, 2009). 
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ġekil 4.3. HFIP/PGMA ve PFD/PGMA sentezleri sonucu oluşan modifiye PGMA‟nın FT-IR 

             analizi 

 

  Bu çalışmada CVD yöntemi kullanılarak yapılan kaplama çalışması için vinil 

grubuna dokunulmadan epoksit üzerinden bir katılma gerçekleştirilmiştir. Bunun için 

GMA ve zonyl 7950 ile yapılan katılma reaksiyonuna ait FT-IR spektrumu Şekil 4.4‟te 

ve Şekil 4.5‟te verilmektedir. Spektrumlara göre zonyl PGMA‟ya bağlandıktan sonra 

epoksit halkası karakteristik piklerin 950-900 cm
-1

 ve 815 cm
-1

‟de azalma her iki 

polimerde de belirgin olarak gözlenmektedir. 763 cm
-1‟

deki epoksit karakteristik pik ise 

katılma sonrası gözlenmemiştir. Katılma sonucu oluşan bileşikteki 3000-3500 

aralığındaki -OH gerilme titreşim piki daha geniş alanda şiddetli olarak gözlenmiştir 

(Gupta, 2012). 
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ġekil 4.4. GMA‟nın FT-IR analizi 

 

 

 

ġekil 4.5. Zonyl 7950/GMA‟nın FT-IR analizi 
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4.2. 
1
H-NMR Analizleri.………………………………………………………………… 

 

  BPO ve AIBN başlatıcıları kullanarak kloroformda (100:1) sentezlenen 

polimerin 
1
H NMR spektrumları Şekil 4.7 ve Şekil 4.8‟de gösterilmektedir. 

1
H-NMR 

(400 MHz, DMSO) δ 3,6-5,50 ppm (d, 2H), δ 3,2 ppm (s, 1H), δ2,5-2,85 ppm (s, 2H), δ 

1,4-2,1 ppm (m, 2H), δ 0,5-1,3 ppm (m, 3H). (a), (d) ve (e) piklerinin bulunduğu bölge 

3:1:2‟dir. Bu pikler GMA‟nın polimerizasyonu sonucunda oluşan Şekil 4.6‟da 

gösterilen PGMA‟nın yapısındaki epoksit grubunu içerir. 1998 yılında El-Refaie ve 

arkadaşları tarafından yapılan çalışmanın analiz sonucuyla da yapılan 
1
H-NMR analiz 

sonucu doğrulanmaktadır (El-Refaie, 1998; Hayek, 2008).                                   

 

 

 

 

ġekil 4.6. PGMA‟nın kimyasal yapısı 

 

 

ġekil 4.7.  BPO başlatıcısı kullanılarak sentezlenen poliglisidilmetakrilatın DMSO‟daki 
1
H NMR 

spektrumları  
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ġekil 4.8. AIBN başlatıcısı kullanılarak sentezlenen poliglisidilmetakrilatın DMSO‟daki 
1
H NMR 

spektrumları  

 

TFE/PGMA için DMSO‟daki 
1
H-NMR spektrumu Şekil 4.10‟da verilmiştir. 

Spektrum incelendiğinde 2 ppm ve 3 ppm‟de epoksit halkasındaki CH2 (e)  dublet 

pikinin, florlu grubun bağlanması ile quartet çoklu yarılmalı CH2 piki haline geldiği 

görülmektedir. Bu da halka açılmasından kaynaklanan CH2 grubunun etrafındaki komşu 

grupların değiştiğini göstermektedir (Baykal, 2007). Şekil 4.9‟da TFE/PGMA‟nın yapısı 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

                                                                        

ġekil 4.9. TFE/PGMA‟nın yapısı 
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ġekil 4.10. TFE/PGMA için DMSO‟daki
 1
H NMR spektrumları 

 

Zonyl 7950/PGMA modifikasyon bileşiği için 
1
H-NMR spektrumu Şekil 4.12‟de 

verilmiştir. Spektrum incelendiğinde ester grubunun H2SO4 grubunun hidroliz olması ile 

açılan epoksit halkasına zonyl 7950‟nin vinil grubu üzerinden katıldığı görülmektedir. 

Şekil 4.11‟de Zonyl 7950/PGMA‟nın yapısı verilmiştir. PGMA/TFE spektrumunda 

olduğu gibi PGMA/zonyl 7950 modifiye polimerinde de katılmanın olduğunu CH2 

pikinin çoklu dörtlü yarılmalı hale gelmesiyle açıklayabiliriz (Baykal, 2007). 
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           ġekil 4.11. Zonyl 7950/PGMA yapısı 
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ġekil 4.12.  Zonyl/PGMA için DMSO‟daki 
1
H NMR spektrumları  

CVD çalışması için GMA ve zonyl 7950 arasında gerçekleşen modifikasyon 

reaksiyonunda oluşan modifiye GMA için 
1
H-NMR spektrumu Şekil 4.13‟te verilmiştir. 

Vinil grubunu değiştirmeden epoksit üzerinden katılma gerçekleştirdiğimizde epoksit 

grubuna ait 3:2:1 oranında (δ 3,2 ppm (s, 1H), δ2,5-2,85 ppm (s, 2H), δ 1,4-2,1 ppm (m, 

2H), δ 0,5-1,3 ppm (m, 3H)) değişmenin olduğu ve epoksit halkasının açıldığını bize 

göstermektedir. 2 ppm ve 3 ppm‟de epoksit halkasındaki CH2 pikine ait (2 H)  dublet 

piki florlu grubun bağlanması ile quartet çoklu yarılmalı CH2 piki haline gelmektedir. 

Bu da halka açılmasından kaynaklanan CH2 grubunun etrafındaki grupların değiştiğini 

göstermektedir. GMA‟nın vinil gruplarının değişmeden kaldığını da 5, 5-6 ppm‟de 

görülen vinil CH2 grubundan anlamaktayız (Loubat, 2001). 
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ġekil 4.13. Zonyl 7950/GMA için DMSO‟daki 
1
H NMR spektrumları  

 

4.3. EDX Analizleri  

 

4.3.1. Kaplamaların EDX analiz sonuçları 

 

Paslanmaz çelik üzerine dip coating metodu ile yapılan florlu kaplamalar için 

EDX analizi yapılmıştır. EDX analizlerinde çelik kaplamaların kütlece atom yüzdeleri  

Tablo 4.1‟de verilmiştir.  
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Tablo 4.1. EDX analiz sonuçları 

Modifiye 

PGMA 

Çelilk kaplamaların kütlece atom yüzdeleri [wt.%] 

Karbon Demir Krom Nikel Oksijen Flor Diğer atomlar 

Zonyl 

7950-

PGMA 

2.42     67.19 15.05 9.32 1.05 2.62 1.79 

Manganez 

0.35     

Sülfür 

TFE-

PGMA 

1.49 70.56 17.50 8.08 0.52 1.52 - 

HFIP-

PGMA 

1.73 69.43 15.95 8.83 0.48 1.32 1.90 

Manganez    

PFD-

PGMA 

1.40 69.68 17.45    8.77 0.53     1.46     0.36  Sülfür 

 

Analiz sonuçlarında flor içeriği en yüksek olan çelik kaplama zonyl ile modifiye 

edilen PGMA‟da gözlenmiştir. Zonyl 7950/PGMA çelik kaplamasının Şekil 4.14‟te 

EDX görüntüsü Şekil 4.15‟te EDX grafiği verilmiştir. 

 

 

ġekil 4.14.  Zonyl 7950/PGMA EDX görüntüsü 
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ġekil 4.15. Zonyl 7950/PGMA EDX grafiği  

 

TFE ile modifiye edilmiş PGMA için elde edilen çelik kaplamaya ait EDX 

yüzey görüntüsü Şekil 4.16‟da ve EDX grafiği Şekil 4.17‟de verilmiştir. Flor yüzdesi en 

yüksek ikinci kaplama TFE/PGMA kaplaması olmuştur.  

 

 

ġekil 4.16. TFE/PGMA EDX görüntüsü 
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ġekil 4.17. TFE/PGMA EDX grafiği  

 

HFIP ile modifiye edilmiş PGMA için çelik kaplama, flor içeriği en düşük 

kaplamamız olmuştur. HFIP/PGMA polimerinin çözücülerde az oranda çözünmesinden 

dolayı kaplama sadece çözünen kadarı ile yapılmıştır. Şekil 4.18‟de HFIP/PGMA çelik 

kaplamasının EDX görüntüsü ve Şekil 4.19‟da  HFIP/PGMA çelik kaplamasının EDX 

grafiği verilmiştir. 

 

 

ġekil 4.18. HFIP/PGMA EDX görüntüsü 
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ġekil 4.19. HFIP/PGMA EDX grafiği  

 

PFD/PGMA polimerinin çelik üzerindeki kaplamasına ait EDX verileri 

incelendiğinde flor içeriği bakımından üçüncü sırada olduğu görülmektedir. 

PFD/PGMA çelik kaplamasının EDX görüntüsü ve EDX grafiği Şekil 4.20‟de ve Şekil 

4.21‟de verilmiştir. 

 

 

ġekil 4.20. PFD/PGMA EDX görüntüsü 
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ġekil 4.21. PFD/PGMA EDX grafiği  

 

4.4. Termogravimetrik analizler (TGA) 

 

Simultene termogravimetrik analiz ve diferansiyel termal analiz sistemi 

(TGA/DTG) analiz sisteminde yapılan ve inert azot atmosferinde dakikada 10°C artışla 

meydana gelen bozunmada elde edilen termogramlar aşağıda verilmiştir. Çalışma 

sıcaklığı 0°C-800°C olup bozunma için ilk ve maksimum bozunma sıcaklıkları tespit 

edilmiştir 

 

4.4.1. PGMA’ya (BPO baĢlatıcısı kullanılarak) ait TGA analizi 

 

Benzoil peroksit başlatıcısı ile sentezlenen PGMA için TGA grafiği Şekil 

4.22‟de verilmiştir. Grafiği incelediğimizde bozunma reaksiyonunun üç basamaklı 

olduğunu görebiliriz. 0°C-313°C aralığında % 31,53‟lük kütle kaybı (teo:%30,98) 

polimer zincirinde bulunan –COOH grubunun reaksiyon kabından uzaklaşmasından 

kaynaklanmaktadır. 313°C-387°C arasında görülen %45,06‟lık (teo: %40,14) kütle 

kaybı propilen oksit grubunun sebep olduğu kütle kaybıdır. 387°C-450°C aralığındaki 

%16,5‟lik (teo:%21) kütle kaybında ise metil grupları reaksiyon kabından 
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uzaklaşmaktadır. 800°C‟ın sonunda reaksiyon kabında kütlece %6,8‟lik bozunma ürünü 

kalmıştır. DTg max noktası 417°C‟dır (Seung, 2002; Abir, 2011; Haloi, 2013).  
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Delta : -7.7896  %

Delta : -23.7459  %

Delta : -45.0589  %

Delta : -16.5745  %

Peak :270.8156 °C
Onset Point :246.8198 °C
Area /%.s : 0.7528

Peak :348.0841 °C
Onset Point :313.9268 °C
Area /%.s : 2.3179

Peak :417.6982 °C
Onset Point :387.2133 °C
Area /%.s : 0.6143

Figure:

02/11/2013 Mass (mg): 14

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

Procedure: cal (Zone 1)SETSYS Evolution - 1750

 

      ġekil 4.22.  Benzoil peroksit başlatıcısı ile sentezlenen PGMA için TGA grafiği 

 

4.4.2.  Zonyl 7950/PGMA’ya ait TGA analizi 

 

Zonyl 7950/PGMA sentezi sonucu oluşan modifiye PGMA‟nın TGA grafiği 

Şekil 4.23‟te verilmiştir. 0°C-340°C‟a kadar meydana gelen %20‟lik (teo:19.36) kütle 

kaybı, bozunma sonucu oluşan flor gazı kaybından dolayı gerçekleşmiş ve bu durumda 

DTG eğrisinde bir reaksiyon gözlenmemiştir. DTG eğrisinde iki basamaklı bozunma 

reaksiyonu ile kütle kaybı gözlenmiştir. 340°C-391°C aralığında %29,26‟lık kayıp, 

(teo:%28.81) zonyl‟e ait –OOC-C(CH3)=CH2 grubun reaksiyon kabından uzaklaşması 

ile gerçekleşen kütle kaybıdır. 391°C-450°C aralığında %31,25‟lik (teo:%32.88) kayıp, 

zonyl 7950 grubunun epoksit halkasıyla yapmış olduğu eter (izopropil etil eter) grubuna 

ait kütle kaybıdır. 800°C‟da reksiyon kabında % 20‟lik bir bozunma ürünü vardır. DTg 

max noktası 422,5°C olarak gözlenmiştir (Brostow, 2009). 
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Peak :364.2531 °C
Onset Point :340.6861 °C
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Peak :422.5422 °C
Onset Point :391.8064 °C
Area /%.s : 1.1064

Figure:

02/12/2013 Mass (mg): 11.4

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:ILKAY-2A

Procedure: cal (Zone 1)SETSYS Evolution - 1750

 

ġekil 4.23.  Zonyl 7950/PGMA sentezi sonucu oluşan modifiye PGMA‟nın TGA grafiği 

 

4.4.3. TFE/PGMA’ya ait TGA analizi 

 

TFE/PGMA için Şekil 4.24‟te verilen TGA/DTg analiz diyagramı 

incelendiğinde iki basamaklı bozunma reaksiyonunun olduğu gözlenmektedir. 0°C-

125°C aralığında herhangi bir bozunma reaksiyonu gözlenmemekte ve mevcut nemin 

uzaklaşmasından kaynaklanan % 4,5‟lik bir kütle kaybı gerçekleşmektedir. Birinci 

bozunma reaksiyonu 125°C-300°C aralığında gerçekleşmiş ve toplam kütle kaybı 

%23,9 (teo:25,1) olarak gözlenmiştir. Bu kayıp modifiye polimerdeki florun reaksiyon 

kabından uzaklaşması ile meydana gelmektedir. İkinci basamak 300°C-450°C 

aralığındadır ve bozunma reaksiyonunda  %58‟lik kütle kaybı (teo: 56) eter bağının 

ayrışması ile meydana gelmiştir. 800°C‟ın sonunda reaksiyon kabında kütlece 

%13,57‟lik bozunma ürünü kalmıştır. En fazla bozunmanın gerçekleştiği sıcaklık DTg 

max: 432°C olarak belirlenmiştir (Brostow, 2009).  
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Figure:

02/12/2013 Mass (mg): 11.8

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:ILKAY-2B

Procedure: cal (Zone 1)SETSYS Evolution - 1750

 

ġekil 4.24.  TFE/PGMA sentezi sonucu oluşan modifiye PGMA‟nın TGA grafiği 

 

4.4.4. HFIP/PGMA’ya ait TGA analizi 

 

HFIP/PGMA için Şekil 4.25‟teki TGA eğrisi incelendiğinde 0°C-170°C 

aralığında mevcut olan %10 kadar nemin reaksiyon kabından uzaklaştığını 

söyleyebiliriz. 170°C-208°C aralığında %19,4‟lük (teo:%20,3) kütle kaybı flor 

grubundan kaynaklanmaktadır. 208°C-425°C aralığında gerçekleşen üçüncü bozunma 

reaksiyonunda  oluşan eter bağından bir kopma ile %53‟lük (teo:%45) bir kütle kaybı 

gözlenmektedir (Brostow, 2009). 
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Figure:

15/02/2013 Mass (mg): 10.3

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:ILKAY-2C

Procedure: cal (Zone 1)SETSYS Evolution - 1750

 

ġekil 4.25.  HFIP/PGMA sentezi sonucu oluşan modifiye PGMA‟nın TGA grafiği 

 

4.4.5. PFD/PGMA’ya ait TGA analizi 

 

PFD/PGMA için Şekil 4.26‟da verilen termogramı incelediğimizde reaksiyon 

kabından iki tip reksiyon ile madde kaybının gerçekleştiğini görmekteyiz. 0°C-170°C 

aralığında nemden kaynaklanan kadar % 37‟lik bir kütle kaybı gözlenmektedir. 170°C-

320°C aralığında %16‟lık (teo: %21) eter grubundan yine glisidilmetakrilat zincirini de 

içine alan bir kütle kaybı gözlenmiştir (Brostow, 2009). 
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Figure:

19/02/2013 Mass (mg): 16

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas:Ar - Coeff. : 1.40Experiment:ILKAY-2D

Procedure: cal (Zone 1)SETSYS Evolution - 1750

 

ġekil 4.26.  PFD/PGMA sentezi sonucu oluşan modifiye PGMA‟nın TGA grafiği 

 

4.5. Yüzey Temas Açısı Ölçümleri 

 

Numunelerin temas açısı ölçümleri bir KSV CAM 101 temas açısı cihazı ile 

gerçekleştirilmiştir. Distile su ve metilen iyodür tüm numunelerin analizlerinde 

kullanılmıştır. Ölçümler oda sıcaklığında yapılmıştır. Aynı örnek numunenin farklı 

bölgelerinden 5-10 kez alınarak doğruluğu kanıtlanmıştır. Damla hacmi, mikro şırınga 

kullanılarak 2,0 µl kadar alınmıştır. Aşağıdaki tabloda tüm numuneler için su ile ölçülen 

yüzey temas açıları verilmiştir.    

 

Tablo 4.2. Tüm numuneler için temas açı değerleri 

Polimerler  Yüzey Temas Açısı  

PGMA (AIBN) 63,5
 ο
 

PGMA (BPO) 72,3
ο
 

Zonyl 7950/PGMA 106
 ο
 

TFE/PGMA 98
 ο
 

HFIP/PGMA - 

PFD/PGMA 81
 ο
 

Zonyl 7950/PGMA (CVD ile kaplaması) 108
 ο
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ġekil 4.27. Temas açısı ölçümleri 
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Aşağıdaki grafikte numunelerdeki flor miktarı ile ölçülen temas açısı 

değerindeki bağıntı verilmektedir. Grafiğe göre flor yüzdesi miktarı ile temas açısı 

arasında doğru orantı olduğu görülmektedir (Nishar, 2010; Zisman, 1964; Baykal, 

2007).  

 

 

Grafik 4.1. Temas açısı değerinin flor yüzdesine göre değişimi 

 

Bu çalışmada ayrıca önce epoksit üzerine zonyl 7950 ile katılma reaksiyonu 

yapılmış daha sonra ise GMA‟nın CVD ile silikon wafer üzerine kaplaması yapılmıştır. 

Kaplama için gerekli koşullar 3.3.8‟de verilmiştir. Yapılan kaplama için yüzey temas 

açısı 108° olarak ölçülmüştür. Bu değer dip coating yöntemiyle, önce kimyasal vinil 

polimerizasyonu yapılıp sonra epoksit gruplarının florlu bileşikler ile katılma 

reaksiyonu yapılan polimer için ölçülen yüzey temas açısına yakındır. CVD ile 

kaplanan zonyl 7950/PGMA polimerinin çeşitli boyutlarda bir veya iki defa çekilmiş 

olan görüntülerinin ortalama yükseklikleri ve pürüzlülük değerleri Tablo 4.3‟te 

verilmiştir. Ayrıca 2µm boyutlarında çekilmiş olan zonyl 7950/PGMA polimerinin 

AFM görüntüsü Şekil 4.28‟de verilmiştir. 
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Tablo 4.3. Zonyl 7950/PGMA polimerinin çeşitli boyutlarda bir veya iki defa çekilmiş olan görüntülerin 

yükseklikleri ve pürüzlülük değerleri 

 

Ölçüm Boyutu RA(nm) RMS(nm) 

2µm 3,536 4,472 

2µm 4,011 4,828 

5µm 3,682 4,605 

5µm 4,444 5,3 

10µm 3,753 4,691 

10µm 4,581 5,499 

20µm 3,781 4,853 

20µm 3,85 4,858 

20µm 4,628 5,74 

50µm 4,152 5,718 

100µm 4,808 14,041 

RA: Ortalama Yükseklik                                                       RMS: Pürüzlülük 

 

 

ġekil 4.28. Zonyl 7950/GMA AFM görüntüleri 

 

4.6. Yakma Testi 

 

Bu test için 12,5 mm/3 mm ebatında çelik şeritler kullanılmış ve kaplama çözelti 

ile kaplanmıştır. Analiz, UL-94 yakma cihazında TÜBİTAK_MAM laboratuvarında 

23+2°C, % 50 bağıl nemde 48 saat ön şartlandırma uygulanarak yapılmıştır. Alevlenme 
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durumuna göre yanma uzunluğu ölçülmüştür. Analizlerde şeritlerde sararma gözlenmiş 

ve B sınıfı yanmazlık özelliğine sahip olduğu belirlenmiştir.  

 

 

ġekil 4.29. Yakma testi için kullanılan düzenek 

 

Yakma testi öncesi zonyl ile modifikasyonu yapılan PGMA, metallere 

kaplanmıştır. Zonyl 7950/PGMA polimer kaplamasının yakma testi öncesindeki ve 

sonrasındaki görüntüsü aşağıda verilmiştir. 

 

    

ġekil 4.30.  Zonyl 7950/PGMA yakma analizi 

 

TFE ile modifikasyonu yapılan PGMA için yakma testi öncesindeki ve 

sonrasındaki görüntü aşağıda verilmiştir.  
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ġekil 4.31. TFE/PGMA yakma analizi 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER  

 

5.1. Sonuçlar 

 

1997 yılında El-Refaie Kenawy ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada 70 g 

GMA ve 300 mL kloroform kullanılarak 0.5 g AIBN başlatıcısıyla 1 saat boyunca 

60°C‟da su banyosunda GMA‟nın polimerleştirilmesi sağlanmıştır. Daha sonra bir gece 

boyunca oda sıcaklığında bekletilip su, toluen, eter, benzen, etanol veya dietil eter gibi 

çözücülerde 1:5 oranında çöktürülerek polimerin ayrılmasını gerçekleştirmişlerdir. Bu 

çalışmada ise florlu bileşiklerin epoksit halkasına daha rahat katılması için öncelikle 

BPO veya AIBN ile çift bağ üzerinden polimerizasyon gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde 

çift bağın oluşturabileceği tautomerizasyon engellenmiş, florlu bileşiğin epoksit 

halkasına katılmasını daha da kolaylaştırılmıştır. Elde edilen polimerlerden BPO 

başlatıcısı ile elde edilen PGMA için GPC analizinden ortalama molekül kütlesi 62686 

g olan polimer elde edilmiştir.  

 

 

 

 

 

                                            ġekil 5.1.  PGMA sentezi 

BPO ile sentezlenen PGMA‟nın kloroformda çözülen numune için yapılan 

analizinde Number Average (Mn) : 52632, Weight Average (Mw) : 62686, Mw/Mn: 

1.1910 olarak ölçülmüştür (Hayek, 2008). 

 

 

ġekil 5.2. BPO ile sentezlenen PGMA‟nın GPC grafiği 
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Çalışmanın bundan sonraki bölümünde PGMA üzerinden epoksit halkasının 

asidik ortamda açılması ve daha sonra seçilen florlu bileşiklerinin (zonyl 7950, TFE, 

HFIP ve PFD) epoksit halkasına katılması pH:3 civarında gerçekleştirilmiştir. Daha 

önce yapılan çalışmalarda epoksit halkasının açılmasında ve florlu grupların 

polimerizasyona katılmasında flor yaygın olarak kullanılmıştır. Flor biyoaktif 

moleküllerin belirlenmesi (steroitler, aminoasitler, karbonhidratlar ve progtaglandinler) 

amacıyla epoksit halkasının açılmasında da kullanılmaktadır (Oshima, 1984; Ayi, 1981; 

Szarek, 1982; Grieco, 1979). Hidrojen florür epoksit halkasının açılmasını sağlayan iyi 

bir reaktiftir. Ancak toksisitesi ve korozyonu nedeniyle kullanımı kolay değildir ve pek 

tercih edilmemektedir (Sharts, 1974; Yoneda, 1991). Bu sorunu çözmek için HF-

aminekompleksi, potasyum hidrojendiflorür, silikontetraflorür ve 

tetrabütilamonyumdihidrojentriflor gibi bazı reaktifler geliştirilmiştir (McClinton, 1995; 

Umezawa, 1993; Sattler, 1994; Tamura, 1995; Oshida, 1980, Shimizu, 1988; Landini, 

1990). Bu reaktiflerle başarılı sonuçlar elde edilmesine rağmen çoğu durumda yüksek 

sıcaklık ve uzun bir zaman dilimi gerekebilir (Sharts, 1974; Yoneda, 1991). Elde edilen 

polieterler yüksek molekül kütlesi Mn:2600 göstermişlerdir. Fenilglisidileterler için 

yapılan başka bir çalışmada ise epoksit halkasının açılmasında metal florin veya TBAF 

gibi florlü bileşiklerden yararlanılmıştır (Shinae, 2007). 

2009 yılında Reis ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada pH‟ın 3.5 olduğu 

ortam koşullarında GMA‟nın epoksit halkasının açılması sağlanmış ve açılan epoksit 

halkasından reaksiyon gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda GMA‟nın epoksit halkasının 

asidik şartlardaki açılma reaksiyonu ve florlu bileşikler ile katılma reaksiyonu aşağıda 

verilmiştir. …………………………………………………………... 

 

 

 

 

ġekil 5.3. Epoksit halkasının asidik şartlardaki açılma reaksiyonu ve alkolün SN1 e göre katılma 

reaksiyonu (SN1) 
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Zonyl.7950/PGMA tepkimesinin gerçekleşmesinde Markovnikov kuralı 

görülmektedir. Bu kural, organik kimyada asimetrik alkenlere hidrojen halojenürlerin 

karbon-karbon çift bağlarına katılmasını öngörür. Asimetrik aklenlere hidrojen 

halojenürler katıldığında, hidrojen atomu her zaman en fazla hidrojen atomuna sahip 

olan karbon atomuna bağlanır. Bu da açıkta kalan halojen atomunun fazla dallanma 

yapan ya da hidrojen atomunda fakir olan karbon atomuna bağlanması anlamına gelir. 

Daha önce yapılan çalışmalarda da fenilasetilenin hidrasyonu için H2SO4 çözeltisi 

kullanmışlar ve herhangi bir dimerleşme/trimerleşme ürünü bildirmemişlerdir. Bu sonuç 

asidik koşullarda karbon-karbon üçlü bağının bir protona Markovnikov kuralına göre 

atak yaptığının bir göstergesidir (Koldaş, 2010).………………………………………… 

  Zonyl 7950 ve PGMA modifikasyon bileşiği için 
1
H-NMR pikleri 

incelendiğinde ester grubunun H2SO4 grubu ile açılan epoksit grubuna nükleofilik 

olarak katılma reaksiyonu verdiğini söyleyebiliriz. Nükleofilik katılma reaksiyonu 

asidik veya bazik ortamda gerçekleşebilmektedir. Asidik ortamda nükleofilik saldırı 

durumunda sterik etki ile SN2 reaksiyonu, karbokatyonik kararlılık ile SN1 reaksiyonu 

vermeye yatkın olmaktadır.  

 

 

ġekil 5.4. Asidik ortamda alkollerin nükleofilik katılma reaksiyonu (SN2) 
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ġekil 5.5. Asidik ortamda nükleofilik katılma reaksiyonunun dört adımdaki mekanizması (SN2) 

 

  Çalışmamızda nükleofilik katılmanın her iki şekilde de olabileceği 

düşünülmektedir. Ancak epoksit halkasında sterik etki oluşturabilecek grupların 

olmamasından dolayı karbokatyonik kararlılık nedeni ile SN2 reaksiyonu verme 

olasılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Reaksiyonlar içinde SN2 reaksiyonuna göre 

oluşan ürünler verilmiştir. ……………………………………………………………...… 

   Zonyl 7950 bileşiği birçok boya, mürekkep malzemesi için ve diğer kaplamalar 

için benzersiz bir formulasyon aracıdır. Zonyl‟de bulunan fonksiyonel özellikler zonyl 

bileşiğine çöküntüsüz, köpük azaltıcı, bloke azaltıcı, yağ iticilik ve kir tutmama direnci 

kazandırmaktadır. Zonyl bileşiği ile kaplamalar, yüksek hızlı kaplama teknikleri ve 

geleneksel uygulama metotları ile yapılabilmektedir. Aşağıda sentezlenen 4 farklı florlü 

poliglisilmetakrilat polimerleri ve elde edilme reaksiyonları verilmektedir: 
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ġekil 5.6. Zonyl 7950/PGMA sentezi 

 

 

 

 

 

ġekil 5.7. TFE/PGMA sentezi 

PGMA + CF3-CH2-OH
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CF3
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                                                            ġekil 5.8.  HFIP/PGMA sentezi 

 

PGMA + CF3-(CF2)7-CH2-CH2-OH
Oda sıcaklığı

PFD

H2SO4
PGMA + CF3-(CF2)7-CH2-CH2-OH
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………………………………….ġekil 5.9. PFD/PGMA sentezi….………….…………………… 

 

  PGMA‟nın diğer flor bileşikleri (TFE, HFIP ve PFD) için eter oluşturma 

reaksiyonu gerçekleştirilmiştir. Zonyl 7950, TFE, HFIP, ve PFD PGMA‟ya 

bağlandıktan sonra eter bağı oluşumu ile C-O-C: 1100-1200 cm
-1

 de şiddetli gerilme 

titreşim piki gözlenmiştir. Bu durumu aynı zamanda epoksit halkasına ait ve 900 cm
-

1
„de karakteristlik pik şiddetindeki azalma desteklemektedir. Aynı şekilde oluşan C-F ve 

-CF2‟ye ait pikler 1250-1300 cm
-1

 titreşim alanında şiddetli pikler olarak ortaya 

çıkmıştır. 
1
H-NMR‟da TFE/PGMA için DMSO‟daki 

1
H-NMR pikleri incelendiğinde 2 

ppm ve 3 ppm‟de epoksit halkasındaki CH2 pikine ait (2 H)  dublet pikin florlu grubun 

bağlanması ile quartet çoklu yarılmalı CH2 piki haline geldiği görülmektedir. Bu da 

modifikasyon sonucu epoksite ait CH2 grubunun etrafındaki komşu grupların değiştiğini 

göstermektedir (Baykal, 2007; Erdik, 1998; Martin, 2001; Reis, 2009).  ……………… 

  Kaplamaların çoğunu dip coating yöntemi kullanarak gerçekleştirdik. 

Modifikasyonu yapılan PGMA‟nın kloroformda çözeltileri hazırlandı. Bunlardan 

çözünmesi kolay ve daha homojen olan zonyl 7950 ve TFE modifikasyonlu PGMA için 

kaplamalar gerçekleştirilebilmiştir. Yakma ve yüzey temas açısı için yapılan deneyler 

bu kaplamalar üzerinde gerçekleştirilmiştir.   …………………………………………… 

PGMA + (CF3)2-CH-OH
Oda sıcaklığı

HFIP

H2SO4
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  Bir alkanın tüm hidrojenleri flor atomları ile yer değiştirdiğinde perfloroalkanlar 

elde edilir ve bunlar suda düşük çözünülürlükle birlikte CO2‟ye olağanüstü bir benzerlik 

göstermektedir. Florokarbonlar için Gough C.A., Pearlman D.A., Kollman P., 1993 

yılında çalışma yapılmış ve florokarbonların sulu çözeltide serbest enerji hesaplamaları 

üzerine çalışılmıştır (Krafft, 2007; De Simone, 1994; Eastoe, 2006).       ………………                  

  Daha önce yapılan çalışmalarda poli(dimetilsiloksan)-poli(glisidilmetakrilat) 

(PDMS-PGMA) ile kopolimeri yüzey temas açısı değeri olarak 80°‟ye kadar 

çıkılabilmiştir (Nishar, 2010) . Ama genelleştirildiğinde hidroskobik özellik gösteren 

florlu bileşikler için genellikle yüzey temas açıları aşağı yukarı 120
ο
 olarak 

belirlenmiştir (Zisman, 1964). Yaptığımız çalışmada hidrofobik özellik gösteren bu 

kaplamalar için saf suda yüzey temas açıları ölçülmüş ve kaplamalar için yani zonyl 

7950/PGMA ve TFE/PGMA için temas açı değerleri 106° ve 98° olarak bulunmuştur. 

Deneysel çalışmada katılma reaksiyonu sonucunda PGMA için hidrofob özelliğinin 

arttığı gözlenmiştir. Ayrıca yapılan çalışma sonucunda flor katkısı ile PGMA‟nın temas 

açısı değerinin orantılı olarak arttığını söyleyebiliriz. PFD için çözünmede karşılaşılan 

güçlüklerden dolayı PFD‟nin çözündüğü kadarıyla kaplama yapılmış ancak ölçümler 

sonucunda yapılan kaplama düşük yüzey temas açısı göstermiştir.……………………… 

  BPO başlatıcısı ile elde edilen PGMA için TGA eğrilerini incelediğimizde zonyl 

ile olan katılma reaksiyonundan elde edilmiş modifiye polimer için ilk bozunma 

sıcaklığının arttığını görebiliriz. Ancak diğer üç florlu katılma polimerleri için TGA 

eğrileri incelendiğinde katılma sonucunda azot atmosferinde ilk bozunma sıcaklığının 

düştüğünü görmekteyiz. Witold Brostow ve arkadaşlarının 2008 yılında yaptıkları 

çalışmada bisfenol aeoksinin diglisil eterini (DGEBA) diglisidiltriflormetilanilin 

(DGTFA)  ile modifiye etmiş ve belli oranlarda modifikasyonu gerçekleştirmişlerdir. 

DGTFA oranının artırıldığında ilk bozunma sıcaklığında düşmenin olduğunu 

gözlemişlerdir. Başka bir çalışmada polimerlerin sıcaklıkla bozunmaları TGA ile 

incelenmiştir. Poli(GMA) için TG eğrisinden bozunma sıcaklığı 265°C olarak bulunmuş 

ve poli(GMA-ko-Alkil Metakrilat)'ların TG eğrilerinden alkil grubu uzadıkça bozunma 

sıcaklığı düşmüştür. Bütün kopolimerlerin tek basamakta bozunma gösterdiği ve 

sonuçta herbirinin de yaklaşık % 3-4 oranlarında artık bıraktığı da görülmektedir. Aynı 

şekilde kopolimerizasyonda alkil grubu uzadıkça bozunmanın bittiği sıcaklığın da 

düştüğü (380°C'dan 300°C'a doğru) görülmektedir (Soykan, 2001). Bu çalışmada 

PGMA için başlangıç bozulma sıcaklığı IDT: 246°C, Zonyl/PGMA için 270°C, 

TFE/PGMA için 212,91°C, HFIP/PGMA için 208°C ve PFD/PGMA için 205°C olarak 
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bulunmuştur. Max bozunma (T max ºC) sıcaklığı için polimerler ve katılma 

polimerlerinin TGA eğrileri incelendiğinde PGMA için 313°C, zonyl için 340°C, TFE 

için 366°C, HFIP için 366°C ve PFD için 393°C olarak artış göstermiştir. Aşağıdaki 

tabloda her basamaktaki kütle kaybı, sıcaklık, IDT ve Tmax sıcaklığı verilmektedir.  

 

                                                      Tablo 5.1. Modifiye polimerlerin TGA değerleri 

Polimerler 

 

IDT 

ºC 

Tmax 

ºC 

1.Bozunma 

reaksiyonu 

2.Bozunma 

reaksiyonu 

3.Bozunma 

reaksiyonu 

PGMA (BPO) 246 313 246-270ºC  

(%23,8) 

313-348 ºC 

(%45,1) 

387-417 ºC  

(%16,6) 

Zonyl 

7950/PGMA 

270 340 340-364 ºC  

(%29,3) 

391-422 ºC  

(%31,3) 

- 

TFE/PGMA 213 366 366-432ºC  

(%58,0) 

- - 

HFIP/PGMA 208 366 366-425ºC  

(%53,5) 

- - 

PFD/PGMA 205 393 115-153 ºC  

(%37,0) 

393-433ºC  

(%36,0) 

- 

 

  Sentezlenen ve kaplaması yapılan zonyl 7950 ve TFE/PGMA için çelik üzerine 

yapılan kaplamalara, TÜBİTAK MAM‟da yaptırılan yanmazlık testine göre 23+2°C, % 

50 bağıl nemde 48 saat ön şartlandırma uygulanmıştır. Alevlenme durumuna göre 

yanma uzunluğu ölçülmüştür. Her numune için lineer yanma hızı V, aşağıdaki formül 

kullanılarak mm/dk cinsinden hesaplanmıştır.  

V= 60× L/t      

V: lineer yanma hızı 

L=Yanma uzunluğu (mm) 

  Zonyl 7950/PGMA‟nın silikon wafer üzerine CVD yöntemi ile yapılan kaplamada 

CVD‟de kullanılan ısı etkisi sebebiyle GMA molekülünün yapısındaki bir çift bağın 

hidrojen atomu ile yer değiştirmesi sonucu başka bir moleküle dönüşmesi meydana 

gelmiştir. Tautomerizasyon olarak adlandırılan ve izomerizasyonun bir çeşidi olan bu 

değişmede moleküllerin genellikle birbirine çok hızlı dönüşmesinden dolayı çalışma 

koşulları zorlaşmakta ve polimerizasyon gerçekleşmemektedir. Tautomerizasyonun 

sıcaklık, maddenin yapısı ve çözücüden kaynaklı olduğu ispatlanmıştır (Claisen, 1896).  
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Diğer florlu bileşiklerde epoksit grubundan katılma reaksiyonu gerçekleştirilmiş ancak 

CVD‟de çift bağ üzerinden polimerizasyonda touterimerizasyondan dolayı kaplama 

gerçekleştirilememiştir. Elde edilen tek kaplamada yüzey temas açısı 108° olarak 

ölçülmüş ve bu değer önce polimerleştirilip sonra epoksite zonyl katılması ile elde 

edilen modifiye polimerin yüzey temas açısına yakın bulunmuştur.  
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ġekil 5.10. Tautomerizasyon reaksiyonu 

 

5.2. Öneriler………...………………………………………………...………………….. 

 

  PGMA ve GMA‟nın epoksit üzerinden katılma reaksiyonları genelde literatürde 

asitlerle ester oluşumu şeklinde görülmüştür. Çalışmamızda alkollerin nükleofilik 

katılma reaksiyonları ve yeni eter bağı oluşumu ile florlu gruplar epoksit halkasına 

katılmıştır. Sentezlerde tautomerizasyon sebebiyle önce çift bağ üzerinden 

polimerizasyon yapılmış daha sonra katılma reaksiyonu gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

bileşiklerdeki kaplamalarda yüzey temas açısında artış ve kaplamalara yanmazlık 

özelliklerinin kazandırılması hedeflendiği gibi gözlenmiştir. …………………………… 

  CVD ile sadece zonyl 7950/GMA‟nın polimerizasyonu gerçekleştirilebilmiştir. 

Bu polimer kaplaması için ölçülen yüzey temas açısının kimyasal yolla elde edilen 

polimerin yüzey temas açısına yakın olduğu gözlemlenmiştir. 
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