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ÖZET 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

TRİAZİN TEMELLİ HİBRİT YAPILI POLİMERLERİN SOL-JEL YÖNTEMİ 

İLE HAZIRLANMASI 

                            Dilek AYKIZ POLATLI 

 

İnönü Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Kimya Anabilim Dalı 

 

78 + ix sayfa 

 

2018 

Danışman: Prof. Dr. Turgay SEÇKİN 

 

        Hibrit polimerler hem organik hem de inorganik yapıları kuvvetli kovalent 

bağlar ile birleştiren ve bu sayede inorganik yapılı moleküllere ait dayanıklılık, 

kararlılık gibi özellikleri esneklik, kolay işlenebilirlik gibi özelliklerle birleştiren 

önemli yapılardır. Bu çalışma kapsamında da multi-fonsiyonel özelliklere sahip 

triazin yapılı hibrit polimerler hazırlanmış ve özellikleri incelenmiştir. Temel 

olarak üç grup dahilinde polimer sentezleri gerçekleştirilerek temel özellikleri 

araştırılmıştır. Sentezi gerçekleştirilen birinci grup polimerlerde 1,3,5-tris(2-

hidroksietil)-1,3,5-triazin-2,4,6-trion (THTT) kullanılarak farklı yapı ve 

özelliklerde poliüretanlar (PU) sentezlenmiştir. İkinci grup polimer sentezlerinde 

THTT üzerine akrilat grupları bağlanarak akrilat yapılı homo ve kopolimerler 

sentezlenmiştir. Üçüncü ve son grupta ise akrilat temelli yapılara sol-jel yaklaşımı 

ile polimerleşebilen gruplar bağlanarak sol-jel yaklaşımı ile polimerleşebilen 

gruplar bağlanarak sol-jel temelli hibrit polimerler sentezlenmiştir. Sentezlenen 

yapılar FTIR, TGA, DTA, DSC ve SEM teknikleriyle karakterize edilmiştir.  

Sentezlenen yapılara ait FTIR sonuçlarına göre istenilen üretan, akrilat ve hibrit 

yapıların termal, mekanik ve esneklik özelliklerinin diğer polimerik türlere göre 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak çalışmamızda mekanik kararlılığı 

ve termal dayanımı yüksek triazin yapılı hibrit yapılı polimerler başarıyla 

düzenlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: Triazin, hibrit materyaller, sol-jel kimyası, PU, 

akrilatlar 
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ABSTRACT 

MASTER THESİS 
 

PREPARATION OF TRIAZINE CONTAINING HYBRID-BASED 

POLYMERS BY SOL-GEL METHOD 

 

Dilek AYKIZ POLATLI 

 

İnönü Universty 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Chemistry 

 

78 + ix pages 

 

2018 

Supervisor: Prof. Dr. Turgay SEÇKİN 

 

Hybrid polymers that are important materials in which inorganic and 

organic groups covalently bonded to form uniform structure possess integrity, 

stability and processability. In this study, multifunctional triazine containing 

hybrid polymers were prepared and investigated in terms of structural properties.  

As a base study three groups of polymers were synthesized and basic properties 

were investigated.  1,3,5,-tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione (THTT) 

was prepared and used as base monomers to synthesize further polymers such 

polyurethane (PU) and hybrid polymers. In the second group of polymers 

synthesis, THTT was modified with acrylate groups and acrylate based polymers 

and various copolymers were prepared.  In the third group of materilas, acrylate 

based materials with triazine groups were prepared and triazine groups hydrolyzed 

and condensated in the acidic medium to obtain hybrid sol-gel materials.  FTIR, 

TGA, DTA, DSC and SEM techniques were applied to study structural 

identification ,stability and thermal behaviour of the hybrid materials.  Based on 

the analysis, hybrid materials with urethane, acrylate groups showed higher 

flexibility, higher mechanical strength, and higher thermal stability than the 

corresponding polymers. As a result, triazine containing hybrid materials with 

mechanical strength and thermal stability were prepared succesfully.  

KEYWORDS: triazine, hybrid materials, sol-gel chemistry, polyurethane, 

acrylates.  
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1. GİRİŞ 

Modern teknolojide gözlenen hızlı büyüme, teknolojik olarak kullanılacak 

malzemelerin de farklı uygulamalar için hızlı bir gelişim sürecine girmesine neden 

olmuştur. Bu anlamda teknolojinin pek çok alanı için kullanılabilecek çok 

fonksiyonlu malzemelere duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu talep sonrasında pek 

çok işlevi aynı anda yerine getirebilen yeni tür materyaller gelişmektedir. 

Özellikle polimer ve malzeme tasarımları artmaktadır. Bu tür çalışmalar birden 

fazla malzemenin özelliklerini bir araya toplayabilen supramoleküler yapılar, 

ormo-serler, hibrit materyaller gibi malzeme alanlarının ortaya çıkmasına ve 

gelişmesine sebep olmuştur. Özellikle hibrit malzemeler organik ve inorganik 

yapıların temel özelliklerini birleştirdiği için oldukça önemlidir. Hibrit 

malzemeler yapısal olarak üç temel üniteden oluşmaktadır. Bunlar organik yapıyı 

oluşturan polimerik gruplar, inorganik yapıyı oluşturan polimer metal oksit ağ 

yapılar ve bir bağlayıcı ajandan oluşmaktadır. Ağ yapılı genellikle SiO2, TiO2, 

Al2O3, Fe3O4, Fe2O3, ZnO gibi yapılardan oluşmaktadır. Bu yapılar elde edilecek 

malzemeye ısıl kararlılık, manyetik özellikler, optik özellikler gibi temel birkaç 

özellik sağlarlar. Polimerik yapı ise poliesterler, poliüretanlar, poliakrilatlar, 

poliimitler, poliamitler gibi temel polimer yapılarından oluşur ve elde edilecek 

yapıya esneklik, kolay işlenebilirlik, kolay şekil verilebilirlik, hafiflik ve korozyon 

direnci gibi temel özellikleri sağlar. Bağlayıcı üniteler bir tarafı organik gruplar ve 

diğer tarafı inorganik ağ yapıya bağlanabilir gruplardan oluşmak üzere iki 

kutupludur. Temelde iki yapıyı birleştiren, güçlendiren ünite niteliğindedir. Genel 

olarak fonksiyonel olan alkoksi silanlar bu yapıda ön plana çıkmaktadır. Bu üç 

temel bileşenden oluşan hibrit polimerik yapılar şekil 1.1’de şematize edilmiştir. 

Şekil 1.1’de görüldüğü gibi hibrit polimerik yapılarda dört temel yapı söz 

konusudur. Bunlar ormoserler, nanomerler, polimerik hibrit nanokompozitler ve 

anorganik nanokompozitlerdir. Bu yapılarda anorganik yapılı nanokompozitlerde 

inorganik ağ yapı oranı yüksek, organik polimerik yapı oranı düşük, polimer nano 

hibrit kompozitlerde ise tam tersi olacak şekilde organik yapı oranı büyük, 

inorganik yapı oranı azdır. Nanomer yapılarda ve tüm nanokompozitlerde, 

inorganik bileşenlerin boyutları 1-100 nm aralığında bulunurken ormoserlerde 

böyle bir oran sınırlaması bulunmayıp yapıda geniş ölçekli seramik ağ yapıları 

bulunmaktadır. Bu nedenle bu yapılara seramerler ismi verilmektedir. Bu tip 
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yapılar günümüz teknolojisinde sensörler, darbe emici yapılar, manyetik ve optik 

yüzeyler, termal bariyerler gibi pek çok teknolojik alanlarda kullanılmaktadırlar. 

Özellikle elektronik, otomotiv, uzay ve havacılık endüstrilerinde aranan yapılar 

olarak görülmektedir. İlgili tez kapsamında yine bu hibrit yapılar endüstriyel 

uygulama alanlarında kullanılabilecek sağlam, dayanıklı, kolay elde edilebilen, 

temel ve yapısal özellikleri saf polimerik türler ile kıyaslanmıştır. Özellikle 

trifonksiyonel triazin bileşiği kullanılarak bu şekilde poliüretan, poliakrilat ve 

hibrit polimerik yapılar sentezlenmiştir. Sentezler sırasında polimerik bağların 

oluşumu, yüzde dönüşüm ve fonksiyonel grupların reaksiyonu esnasındaki 

değişimleri incelenmiştir. 
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Şekil 1.1. Hibrit yapılı polimerlerin uygulama alanlarının şematik 

görünümü. 

Moleküler Öncüller/Nano Malzemeler 

Geleneksel Sol-Jel Yöntemleri 

Malzeme İşleme 

Parçacıklar, Lifler, Filmler, Monolitler, 

Membranlar, Mikro Kalıplar 

Aşağıdan Yukarıya 

İşleme Kombinasyonu Alt-Üst Yaklaşımı 

Çok Ölçekli Bütünleştirici Yaklaşımlarla 

Elde Edilen Materyaller 

Sayısız Alanda Uygulamalar 

Çevre, Enerji, Konut, Sağlık, Otomotiv, Mikro 

Elektronik/Optik… 

Elektrik Yalıtkanları Dental Ürünler 

Fotokromik/Elektrokromik 

Kaplamalar 

Süper Hidrofobik 

Kaplamalar 

Optik Kimyasal 

Sensörler 

Hibrit 

Pigmentler 
Akıllı 

Tekstil 

Hibrit Esnek 

Bataryalar 

Otomotiv Parçaları 

Sızdırmazlık 

Malzemeleri 

Alev 

Geciktiriciler 

Fotokatalizörler/

Biyokatalizörler 

Kontrollü Salınımlı 

Biyo Mikro Kapsüller 

Antikorozif 

Kaplamalar 

MRI İçin Kontrast 

Modelleri 

Termal ve Akustik 

İzolatörler 

Döner Cam 

Malzemeler 

Koruyucu/Çizilmez 

Kaplamalar 

Anti-Kanserli Hibrit 

Nanopartiküller 

Biyosensörle

r 
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Şekil 1.2. Hibrit malzemelerin temel bileşenleri. 

 Tez kapsamında Akrilat kopolimerleri ve PU temelli hibrit materyaller 

hazırlanmıştır. Hazırlanan bu hibrit materyallerin yapısal karakterizasyonları 

İnfrared ve Sem teknikleriyle gerçekleştirilmiştir. Termal özellikleri ise DTA, 

TGA ve DSC termogramları ile incelenmiştir. Sonuç olarak elde edilen hibrit 

materyaller şekil 1.2’de görüldüğü gibi triazin içeren yapılar olup literatür 

açısından farklı yapısal özellikler göstermektedir. Bu özellikler sayesinde optik, 

elektriksel ve yüzey kaplamaları gibi pek çok alanda uygulanabilme potansiyeline 

sahiptir. Özellikle triazin temelli akrilat hibrit materyallerin Akrilat gruplarından 

kaynaklı yapısal esnekliği Silika temelli grupların mekanik, optik ve termal 

özellikleri ile birleştirdiği için çizilmez yüzeyler-dayanıklı filmler alanında 
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uygulanabilir özelliktedir. Triazin temelli PU hibrit materyalleri ise poliüretan 

yapılarının kolay hazırlanabilir, kolay uygulanabilir ve gözenekli formasyonunu 

Silika yapılarıyla birleştiren ve bu nedenle membran, katalizör, destek malzemesi 

ve dielektrik malzemeler gibi alanlarda kullanılabilir önemli malzemelerdir.  
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2. KURAMSAL TEMELLER  

 2.1 Organik ve İnorganik Yapılı Hibrit Malzemeler 

Seramerler olarak bilinen organik ve inorganik materyaller 1980’li 

yıllardan beri yeni bir materyal türü olarak oldukça çalışılmaktadır. Seramer 

terimi inorganik ve organik yapıları karakterize eden seramik ve polimer 

kelimelerinden türemektedir. Bu alanın temel hedef noktası organik ve inorganik 

malzemelerin tüm özelliklerini tek bir materyal türünde birleştirmektir. Burada 

hedeflenen temel özellikler ise termal, mekanik ve kimyasal kararlılık, korozyon 

direnci ve yüksek aşınma direnci, yanmazlık özelliklerini inorganik yapılardan 

alınırken, işlenebilirlik, yumuşaklık ve hafiflik gibi özelliklerini polimerik 

ünitelerden edinilmektedir. Ancak henüz hibrit malzemelerin pek çoğunda 

bireysel organik ve inorganik komponentlerin tüm fiziksel ve kimyasal özellikleri 

bir araya getirilememiştir. Organik ve inorganik fazlar arasındaki etkileşimler 

hibrit materyallerin sonuç özelliklerini belirgin şekilde etkiler. Tipik olarak hibrit 

materyallerde ortaya çıkan organik/inorganik etkileşimler, kovalent bağlar, 

hidrojen bağları, iyonik bağlar, Van der Waals etkileşimleri ve koordinasyon 

bağlarıdır. Bu etkileşimlerin türlerine göre hibrit malzemeler iki temel sınıfa 

ayrılır. Birinci sınıf Van der Waals etkileşimler, iyonik bağlar, hidrojen bağları 

tarafından sağlanan zayıf etkileşimlerdir. İkinci sınıf ise kovalent bağlar 

tarafından sağlanan güçlü etkileşimlerdir. Hibrit malzemelerin üretilmesinde sol-

jel metodu en yaygın yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntemde metal 

alkoksitlerin ardışık hidroliz ve kondenzasyonu gerçekleşir ve hibrit yapılar elde 

edilir. Sol-jel prosesi tetraetil o-silikat üzerinden bir model reaksiyonla genel 

olarak şematize edilirse önce tetraetil yapısında bulunan etoksi üniteleri hidroksi 

fonksiyonel olacak şekilde hidroksi reaksiyonu gerçekleşir (Şekil 2.1.). Daha 

sonra burada elde edilecek olan hidroksi fonksiyonel silanol yapısı ardışık 

kondenzasyon reaksiyonları vererek Si-O-Si ağ yapısını oluşturur. Hidroliz 

aşaması asit ya da baz katalizörlüğünde gerçekleştirilebilir. Katalizör türünden 

başka, sonuç ürünün yapısını pH, sıcaklık, çözücü, su oranı ve alkoksi gruplarının 

türü gibi birkaç faktör daha etkiler. Bu faktörler arasında pH ve su oranı en önemli 

faktörlerlerdir. Çünkü bu faktörler hidroliz hızı ve etkinliğini değiştirerek ağ 
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yapının dallanma morfolojisini değiştirir. Örneğin; su oranı düşük olduğu zaman 

kondenzasyon hızı hidroliz hızından yavaştır. Sonuç ürün lineere yakın ya da 

dallanmıştır. Tersine yüksek pH ve yüksek su oranında kondenzasyon hızı 

hidroliz hızına kıyasla daha yüksektir ve sonuçta daha sık istiflenmiş yoğun bir ağ 

yapısı elde edilir (Şekil 2.2). 

 

Şekil 2.1. Tetraetil o-silikatın Sol-jel Prosesi. 

Son birkaç yıl içerisinde sol-jel kimyası ve polimer kimyası 

teknolojilerindeki gelişmelere dayanarak organik ve inorganik hibrit materyallerin 

türünün sayısı ve uygulamalarında büyük bir artış gözlenmiştir. Organik ve 

inorganik komponentlerin farklı oranda ve kompozisyonlarda biraraya gelmesiyle 

elde edilen hibrit malzemelerin yapı özelliklerinde çizilmez kaplamalardan akıllı 

malzeme tasarımlarından pek çok uygulamada kullanılabilecek hibrit malzemeler 

elde edilmiştir. Hibrit malzeme yapısında gözlemlenen yüksek mekanik dayanım 

ve kimyasal kararlılık iyileştirilmiş optik, elektriksel ve yapısal özellikleri ile 

birlikte sonuç ürününün gözenekli yapısı elektrokimyasal cihazların üretiminde 

kullanılabilecek süper kapasitörler, bataryalar, optik üniteler, titreşim emiciler gibi 

uygulama yanında seçici membranlar, sensörler, biyofonksiyonel mazlemelerin 

üretilmesinde de kulanılabilirler.  

Organik/inorganik malzemelerin organik yapıdaki fonksiyonel grupları 

düşünülmediğinden inorganik yapı açısından pek çok biyomedikal uygulama için 

uygun bir platformdur. Özellikle seramik temelli implantların üretiminde, 
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biyomedikal ortopedik malzemelerde, nano boyutlu görüntüleme sistemlerinde ve 

pek çok biyo-fonksiyonel medikal kaplamaların olduğu önemli malzemelerdir.  

Hibrit materyaller bireysel parçalarıyla kıyaslandığı zaman çoğunlukla 

iyileştirilmiş özelliklere sahiptirler. Örneğin; polimerik yapılar tek başına oldukça 

sıkı istiflenmiş yapılar olması nedeniyle çoğunlukla düşük gözenek yapısı 

gösterirken hibrit malzemeler sensör, katalizör ve membran uygulamaları için 

uygun gözenek yapısına sahiptir. Ayrıca bu gözeneklilik bazı biyomedikal 

uygulamaları için de önem arz edebilir. Örneğin; bazı kemik implantlarda kemik, 

gözenek yapısına sahip hafif ancak dayanıklı malzemeler gerekmektedir. Bu tip 

yapılar için hidroksi-apatit temelli gözenekli organik/inorganik hibrit materyaller 

temel bileşenlere göre daha uygun yapı ve morfolojiye sahiptir. Son yıllarda 

moleküler veya nano boyutlu olarak hibrit malzeme sayı ve türünde büyük bir 

artış görülmüşür. Gerek kullanılan polimer türleri gerekse de yapıyı oluşturan 

inorganik ünitelerin çeşitlenmesiyle ve bağlanma stratejilerinin değiştirilmesiyle 

pek çok hibrit materyal elde edilmiştir.  

 

 

 Şekil 2.2. Sol-jel işlem aşamaları. 
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2.1.1. Fonksiyonel hibrit materyallerin sınıflandırılması 

 Fonksiyonel hibrit materyaller fiziksel bir karışım değildir. Organik ve 

inorganik her bir bileşenin moleküler skalada en azından bir tanesinin nanometrik 

boyutta olduğu (1-100 nm) nanokompozitlerdir. Hibrit materyallerin tüm 

özellikleri kendi bireysel bileşenlerinin özelliklerinden ileri gelmez. Fakat bu 

bileşenler arasında olan etkileşimlere oldukça bağlıdır. Organik/inorganik ara 

yüzeylerin doğası, yüzey enerjisi var olan ikincil etkileşimlerin tipi, değişken 

bağların varlığı ortaya çıkacak yeni hibritin termal kararlılık, kimyasal inertlik 

algılama özelliği, kataliz, ayırma kapasitesi, mekanik direnç, elektriksel ve optik 

özellikleri üzerine oldukça etkilidir. Çeşitli fonksiyonel hibrit materyaller organik 

ve inorganik komponentleri, ara yüzeylerin etkileşimlerine bağlı olarak iki sınıfta 

değerlendirilirler. Birinci sınıf Van der Waals, elektrostatik etkileşimler, hidrojen 

bağları gibi zayıf bağlara sahip olan hibrit materyallerdir. İkinci sınıf ise 

komponentler arasında iyonik-kovalent kimyasal bağlanmanın olduğu güçlü 

etkileşimlere sahip malzemelerdir. Birinci sınıf malzemeler hetero-fonksiyonel 

malzemelerin tasarımı için ya da kendi kendine düzenlenen fonksiyonel yapıların 

üretiminde veya kendi kendine iyileşebilen malzeme gruplarının geliştirilebilmesi 

için yaygın olarak kullanılır. Bununla birlikte şuan özellikle ikinci sınıf hibrit 

materyallerin tür ve çeşitliliğinde önemli bir artış söz konusudur. Çünkü bu tip 

materyaller pek çok uygulama alanının ihtiyaç duyduğu mekanik, kimyasal ve 

termal kararlılığı ana bileşenden daha üst seviyeye taşıyabilmektedir.  

2.1.2. Hibrit malzemelerin sentez metodları  

Hibrit materyal yapısındaki çeşitliliğe bağlı olarak hibrit materyallerin 

geliştirilebilmesi için pek çok yöntem öngörülmüştür. Bu yöntemlerden bazıları 

şekil 2.2’de genel olarak verilmiştir. Bu şekil dahilinde ki tüm sentez stratejisini 

üç farklı yolda toplayabiliriz. A yolu olarak adlandırılan birinci yol sol-jel 

kimyasının kullanıldığı aşağıdan yukarıya sentez stratejilerinden oluşmaktadır. Bu 

yöntem de kendi içinde üçe ayrılır. Geleneksel sol-jel kimyası, mikrodalga sentez 

ve hidro-termal şartlarda olmak üzere gerçekleştirilebilir. Bu sentez yönteminde 

M(OR)n ya da R’-M(OR)x olarak gösterilen metal alkoksitlerden yola çıkılarak 

sol-jel stratejisi ile hibrit malzemeler farklı formlarda hazırlanabilir. Metal olarak 
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genellikle Ti, Zr, Si, Nb, Al gibi metaller kullanılırken form olarak mezo 

gözenekli yoğun film ya da bulk formda yapılar rahatlıkla elde edilebilir.  

 Mikrodalga yönteminde benzer başlangıç malzemeleri ile yola çıkılarak 

hızlı bir ağ yapısı oluşumu söz konusu olduğundan dolayı geniş gözenekli yapılar 

elde edilmektedir. Bu yöntemle elde edilen hibrit materyaller genellikle gaz ve su 

arıtma için uygun olup önemli membranların eldesinde kullanılır. Hidrotermal 

sentez şartlarında hibrit malzeme sentezlerinde ise ayarlanan sıcaklık ve basınç 

faktörleri ile düzenli gözenek yapısına sahip malzemeler hazırlanabilir. Hibrit 

malzeme dizaynında kullanılan ikinci yöntFem (B yöntemi) Lego benzeri kimya 

olarak adlandırılıp fonksiyonel bileşenleri kontrollü olarak yerleştirmesinden 

ibarettir. Örneğin; şekil 2.2‘deki nano-kil katkılı nano hibrit malzemelerin 

üretiminde bu yöntem görülmektedir. Burada kil haricinde demir oksit, bakır 

dioksit, mangan dioksit, silika gibi farklı katkı maddeleri nano boyutlu olarak 

kullanılabilir. Elde edilen malzemeler yarı iletkenler, mekanik darbe emicileri, ısıl 

kalkanlar gibi pek çok uygulamada kullanılabilir. Bu yöntemde nano yapılar 

polimerize olabilen grup ve molekülleri yüzeyinde taşıyacak şekilde fonksiyonize 

edilebilir. Ve bu sayede direk yüzeyden bir polimerleşme ile hazırlanabilir ya da 

hazır polimer ve nanopartiküller birbirine bağlayıcı bir ajan ile kontrollü olarak 

hibrit yapılar elde edilebilir. Telehelik polimerler, dendron yapıları, fonksiyonel 

biyo-moleküller vs. bu tip nanopartiküller ya da nano yapılara bağlanarak farklı 

özelliklerde malzemeler hazırlanabilir. Üçüncü yol ise kendi kendine 

düzenlenebilen sistemler kullanılarak bu tür yapıların polimer networkler 

içerisinde ya da in-situ polimerizasyonu esnasında oluşturmaktadır. Bu süreçte 

kontrollü bir hidroliz gerçekleşmektedir. Farklı boy, boyut, morfoloji taşıyan 

hibrit yapıları elde edilebilir.  

 Şekil 2.3’de görüldüğü gibi hibrit malzeme sentezinde entegratif olarak 

yeni yöntemlerde geliştirilmektedir. Örneğin; bakteri, alg, tek hücreli diğer 

canlılar içerisinde nano malzemenin öncülerinin bulunduğu ortamlarda 

gerçekleştirilen sentezlerde parçacık, boyut ve morfolojisi tamamen organik 

canlının yapısına bağlı olduğu sistemler geliştirilmiştir. Ayrıca bu sistemlere ek 

olarak nano-molding (nano-şekillendirme), multi-replikasyon (çoklu 

başkalaştırma), reaktif ekstrüzyon ve elektro-spinning gibi sentez yöntemleri söz 

konusu olmaktadır. Bu tip yapılarda parçacık/boyut tamamen kontrol altına 
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alındığı için daha düzenli ve daha planlanan hedefler doğrultusunda malzemeler 

elde edilebilir. 

 

Şekil 2.3. Hibrit malzemelerin sentez yöntemleri. 

2.1.3. Hibrit materyallerin uygulamaları 

  Organik/inorganik hibrit malzemeler, genel olarak pek çok farklı 

uygulama alanında yüksek potansiyele sahiptirler. Bu alanlar arasında;  

 

Optik Alandaki Uygulamalar,  

Yüzey Kaplama Uygulamaları,  

Biyomedikal Uygulamaları,  

Moleküler Görüntüleme Uygulamaları,  

Elektronik Alanında Uygulamalar, 

Yaygın Kullanım Alanındaki Uygulamaları gelmektedir. Bu uygulamalar 

hakkında kısaca bilgi verilecek olursa; 
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2.1.3.1. Opto-elektronik cihazlar için hibrit materyaller 

 Hibrit materyaller inorganik yapıları itibariyle bileşenleri şeffaf seramik 

yapılardan oluşmaktadır. Bu nedenle mercekler, dalga boyu ayırıcıları, infrared 

dedektörleri gibi pek çok alanda kullanım potansiyeline sahiptirler. Yapısal 

çeşitlilikleri itibariyle özellikle opto-elektronik cihazlar için geliştirilmiş pek çok 

hibrit malzeme bulunmaktadır. İnorganik ve polimerik bileşenler arasındaki 

bağlantı türüne bağlı olarak nanokompozitler 2 kategoriye ayrılabilir (Judeinstein, 

1996) Nanokristaller, kolloidler, polioksometalatlar gibi inorganik bileşenler bir 

polimerik matriks içerisinde kovalent bağlarla bağlanabilirler. Bu durumda 

organik/inorganik kompozitler iyi işlenebilirlik, yüksek mekanik dayanım ve 

opto-elektronik özelliklerle birlikte polimerik malzemeden kaynaklı düşük 

yoğunluk özelliğide kazanırlar. Bu opto elektronik malzemeler özellikle yarı 

iletken nanokristallerin kullanım alanını geliştirmektedir. Bu bileşiklerde kuantum 

bağlanma etkisi önemlidir ve malzemenin tek bir boyutta düzgün dağıtılması 

gereklidir. Diğer bir önemli parametre ise uygun malzemenin seçilmesidir. 

Literatürde CdSe/ZnS veya ZnS/Cd gibi nanokristaller için %50’den fazla yüksek 

fotolüminesans kuantum verimi bulunan yarı iletken nanokristaller bulunmaktadır. 

Bu tip etkin verimli malzemelerin farklı uygulamalarda kullanılabilmesi için 

düzgün film formasyonuna ihtiyaç duymaktadır. Nanokristallerin değişken yüzey 

kimyası farklı çözücüler içerisindeki işlenebilirliklerinin kolaylaştırılmasına ve 

bunların farklı matrikse dahil edilmesine izin vermektedir. Bu tip malzemeleri bir 

organik polimer içerisinde dağıtmak nanokristallerin kullanım alanını 

genişleteceğinden dolayı opto elektronik cihazlardaki kullanım potansiyelini 

geliştirir. Örneğin; organik ışık yayan cihazlardaki temel fikir tek bir ana malzeme 

içinde tam renk ayarının sağlanmasıdır. Konjuge polimerler gibi organik yarı 

iletkenler yumuşak, esnek polimer zincirlerden oluşmuştur. Diğer yandan 

inorganik türler (nanokristaller) sert ve sağlamdır. Bu iki özelliği bir araya 

getirerek emisyon renklerini çok daha geniş bir spektral aralıkta değiştiren, kolay 

uygulanabilen malzeme türüne dönüştürülebilirler. Her ne kadar organik 

moleküller elektrokimyasal dalgalanmalar açısından yük taşıma özelliklerini ve 

dolayısıyla cihazın özelliklerini dramatik olarak değiştirseler de hibrit 

malzemelerde organik polimerlerin etkisi bu kadar dramatik olmamaktadır. Hibrit 

yapılı nanokristal bazlı organik ışık yayan malzemelerin araştırmalarının temel 
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amacı yük taşıma ve emisyon özelliklerinin optimize edilmesidir. Bu cihazlarda 

nanokristal yapıları genellikle güçlü n tip davranış sergiler. Bu nedenle potansiyel 

opto-elektronik uygulamaların yelpazesi elektrik mühendisliği uygulamaları 

içinde aktif malzeme olarak büyük bir öneme sahiptir. Yüksek emisyon 

yoğunluğuna ve verimliliğine sahip istenen emisyon renklerin elde edildiği 

malzemelerin tasarımı ve geliştirilmesi bu nedenle pek çok uygulama alanları için 

önemlidir. Özellikle istenilen özelliğin elde edilmesi taşınması emisyon 

renklerinin, elektriksel ve optik kararlılığın kontrolü, cihaz ömürlerini belirleyen 

hayati faktörlerdir. Pek çok uygulamada emit edilen (yayılan) ışığa geniş spektral 

özelliğe sahip malzemelerin ayarlanması için iletken polimerin uygulanması daha 

güçlü bir odak noktası oluşturmuştur. Nanokristallerin yük taşıma özellikleri 

düşüktür ve küçük boyutlarından dolayı nanokristallerle bir elektrik kontağı elde 

etmek zordur. Bu kontak iletken yapılı polimerlerle yapılacak kimyasal bağlanma 

ile sağlanabilir. Bu sayede elde edilen sistemde polimerden nanokristallere kadar 

etkili enerji transferi gerçekleşebilir. Polimerden nanokristallere enerji ve yük 

aktarımı organik/inorganik ara yüzeyde bir enerji bandı gerektirir. Bugüne kadar 

hibrit cihaz teknolojisinde kullanılan polimer matriks yapıları p tipi geniş bantlı 

polimerlerdir. Poli(2-metoksi-5-(2-etilhekziloksi)-1,4-fenilviniliden) bu alanda 

kullanılan en yaygın polimerdir. Bazı çalışmalarda yine polimer matriks 

sübstitüye edilmiş Poli(p-fenilen-vinilen) rapor edilmiştir ve n tipi polimer 

Polifloren (PF) ve bunun kopolimerleri LED matriks olarak kullanılmıştır. Hibrit 

güneş hücreleri ya da POLED sistemlerinde Poli(3-oktiltiyofen) ve POLED 

Politiyofen ailesinin p tipi önemli polimerlerinden nanokristallerin katyonik bazlı 

Polielektrotlara karıştırılması nanokristallerinin optik ve elektrokimyasal 

özelliklerinin azalmasıyla sonuçlanmıştır. Ancak hibrit LED’lerde hem radyasyon 

kaybını azaltarak hem de cihaz stabilitesini ve verimliliğini arttırarak iletken 

polimer kullanımı yaygın avantajlar sağlar. Hibrit yapılarda polimer ile 

nanokristallerin birbirine kovalent bağ ile bağlanması elektron aktarımını direk 

olarak sağlaması büyük bir avantaj sağlar. Bu tip yapılar için diğer bir yaklaşım 

ise polimerin tüm yapısına bağlamaktan ziyade nanokristallerin polimer yüzeyine 

aşılanmasıdır. Bu sayede polimerlerin yüzey aktif yan zincirleri nanokristallerin 

bağlanması için kullanılan bir ajan rolü üstlenir. Daha az nanokristaller 

kullanılarak daha etkin optik yüzeyler elde edilebilir.  



14 
 

 Plazmonik materyaller ışık madde etkileşim alanında en çok incelenen 

sistemler arasındadır. Bu nedenle pek çok teknolojik cihazın geliştirilmesinde ve 

tasarımında önem arz etmektedir. 

2.1.3.2. Yüzey aktif hale getirilmiş (yüzey fonksiyonlu) metal nanopartiküller 

 Metalik nanopartiküller, özellikle geniş nano altın pek çok uygulama için 

önemli başlangıç malzemeleridir. Özellikle sensörler, antibakteriyel yüzeyler ve 

sinyal çoğaltıcılar için önemli yapılardır. Bu malzemelerin yakın kızıl ötesi yüzey 

plazmonik rezonans bandının konumu boyut ve morfolojileri hakkında önemli 

bilgiler sağlar. Küre, çubuk, küp, yıldız ve piramit morfolojileri en sık rastlanan 

yapılardır. Bu morfolojilerdeki yüzey büyüklüğündeki değişim yüzey plazmonik 

rezonans bandının değişmesine yol açar. Bu nedenle bu partiküllerin yüzeyine 

farklı polimerler, antibadiler, enzimler ve ligand grupları bağlanarak duyarlılığı 

yüksek sensörler hazırlanabilir. Örneğin; antibadi bağlanmış yapıya ait yüzey 

plazmonik rezonans piki ile antikor etkileşimi süresince pik konumu değişir. Bu 

değişim antikor konsantrasyonları ile lineer bir ilişki içindedir. Bu lineerlik 

kullanılarak biyolojik bir sıvı dahilinde bulunan antikorların düzeyi kolayca 

belirlenebilir. Sadece kovalent bağlanmalar değil elektrostatik etkileşimlerde 

yüzey modifikasyonlarında da önemlidir. Örneğin; sülfonlanmış Alüminyum 

ftalosiyanin ve altın nano çubuklar doğrudan etkileşime girerek kanser 

hücrelerinin görüntülenmesi için kullanılır (şekil 2.4). Bu şekilde hibrit temelli 

pek çok polimerik yapı literatürde tıptan elektoniğe kadar birçok uygulama için 

kullanılmıştır.  
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Şekil 2.4. Sülfonlanmış alüminyum ftalosiyanin ve altın nano çubuklar ile kanser 

hücrelerinin görüntülenmesi (Daniel, 2004) 

 

 2.1.3.3. Biyomedikal uygulamalar için hibrit materyaller  

Nano malzemeler ve hibrit materyaller tıbbi görüntüleme ve tedavi gibi 

uygulamalar için önemli avantajlar ortaya koymaktadır (Chen 2009). Özellikle 

nanopartikül temelli görüntüleme sistemlerinde ayarlanbilir, boyut kontrol 

edilebilir, yüzey alanı ve yüksek ajan yüklenmesi gibi avantajlara sahip 

olduğundan dolayı pek çok nanopartikül terapötik ajanların tespitinde ve 

farmakokinetik çalışmalarda rahatlıkla kullanılabilmektedir (Zhao, 2014). 

Günümüzde kanser antijeni bağlı nanopartiküller farklı kanser türlerinin tespitinde 

önem arz etmektedir. Aynı zamanda önemli ilaçların vücuda uygulandığı süreç 

dahilinde ilaç salınımı ve teröpatik cevabın izlenmesi için önemli nanopartikül 

yapıları tasarlanabilir. Bu özellikleri geleneksel küçük moleküler ilaçlar ile elde 

etmek zordur. Manyetik nanopartikül özellikleri taşıyan gruplar kontrollü nano 

manyetik alan kullanımı ile hedef odaklı olarak istenilen bölgeye gönderilebilir. 

Bu sayede özellikle kanser hücrelerinin tedavisinde hipotermi adı verilen yeni bir 

tedavi yönteminin doğmasına yol açmıştır. Bu tedavi yönteminde manyetik 

nanopartiküller kanserli bölge üzerine manyetik alanla odaklanılır ve yine bu 

alanda uygulanan bir dış manyetik alan sayesinde titreştirilerek kanserli bölgedeki 

sıcaklık artışı ile birlikte kanser hücrelerinin yıkılması sağlanmaktadır. 

Günümüzde hipotermiye uygulamalarında boş nanopartiküller kullanılabildiği 

gibi yüzeyine floresans özellikte boyar maddelerin bağlandığı nanopartikül 

yapılarıda kullanılmaktadır. Bu yapıların uygulaması esnasında nanopartikülün 
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vücut içindeki takibide rahatlıkla yapılabilmektedir. Bu nedenle manyetik 

nanopartikül temelli tedaviler gelecek açısından oldukça umut vaad etmektedir. 

Bu tedavilerde süper manyetik, süperparamanyetik, demir oksit ve kobalt demir 

oksit nanopartikülleri dünya sağlık örgütü onaylı olarak kullanılmaktadır.  

Biyomedikal uygulamalarda diğer bir önemli nanopartikül yapısı ise Altın 

nanopartiküllerdir. Bu tür nanopartiküller yakın IR bölgesinde güçlü bir evinim 

sergilemektedir. Altın yapısının kendilerine verdiği -SH guruplarının afinite 

özelliğinden kaynaklı olarak farklı enzim ve pek çok hastalığın teşhisinde 

rahatlıkla kullanılabilir (şekil 2.5). 

Benzer bir mantıkla gümüş nanopartiküller de biyomedikal uygulamalarda 

kullanılmıştır. Özellikle gümüşün antibakteriyel özelliği bulunduğundan dolayı 

pek çok biyomedikal uygulamada tercih edilmektedir.  

Düşük toksisite ve ayarlanabilir özellikleri sayesinde silika nanopartiküller 

de çeşitli biyomedikal uygulamalarda kullanılmıştır. Bu alandaki en basit 

uygulama gözenekli silika yapıları içerisine önemli biyo-fonksiyonel moleküler 

kovalent olmayan etkileşimlerle tutuklatarak fonksiyonel ilaç salım sistemleri 

olarak kullanılmaktadır.  

Mezo gözenekli silika yapıları bu alan için oldukça önemli moleküllerdir. 

Ayrıca silika nanopartikülleri kolayca yüzey fonksiyonel hale getirilebilir 

oldukları için tıbbi görüntüleme de dahil olmak üzere pek çok teşhis yönteminde 

rahatlıkla kullanılabilir (Yang 2013). Silika nano yapılarının kontrollü boyut ve 

morfolojide hazırlanması istenilen şekilde yüzey gruplarının değiştirilmesi daha 

sonra biyoaktif yüzeye bu fonksiyonel gruplar sayesinde bağlanması nano 

parçacık temelli ilaçların hazırlanmasında işlem basamaklarını oluşturmaktadır. 

Örneğin; amid fonksiyonel modifiye nanopartikülü karboksilik asit içeren 

moleküller ile reaksiyona sokularak biyo-aktif hibrit yapılarına dönüştürülebilir 

(şekil 2.6). 

Bu gruplar elektrostatik etkileşimlerle nanopartikül yüzeyine konjuge 

edebildiği gibi aynı zamanda pek çok önemli görüntüleme işleminde kullanılacak 

yapılar da elde edilebilir. Silika üzerine yapılan bir diğer önemli uygulamada 

kanserli ilaçların kanserli dokularda salınımını sağlamaktır. Bunun için kolay 
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hidroliz olabilen bağlar kullanılarak kanser ilaçları nanopartikül yapılarına 

bağlanmaktadır. Bu bağlanmada ayrılma kolaylığına göre öncelikle anhidrit 

bağları> ester bağları> eter bağları> peptid bağları sıralaması söz konusudur. Yani 

en kolay anhidrit bağları parçalanmaktadır. Kanser ilacının salınması işleminde 

ise kanserli hücrelerdeki pH’nın normal hücrelerden fazla olmasından faydalanılır. 

Kanser hücreleri normal hücrelere göre daha hızlı bir metabolizmaya sahip 

olduklarından dolayı pH değeri 5,5-6 civarında oldukları için nanopartikül ile ilaç 

arasındaki bağın hidrolizine yol açmaktadır. Bu sayede ilaç molekülü kanserli 

hücre çerçevesinde dağılarak etki göstermektedir. 

 

Şekil 2.5. Au nano çubuk modifikasyonu (Huang, 2013)  

 

 

Şekil 2.6. TEOS temelli Hibrit malzemenin sentezi (Zhao, 2014). 
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2.1.3.4. Görüntüleme uygulamaları için hibrit malzemeler 

 Nano metal-organik çerçeveler veya koordinasyon polimerleri, geçiş 

metali iyonları ve polidental köprüleme ligandlarından üretilmiştir. Yığın Nano 

metal-organik malzemeler, doğrusal olmayan optikler, seçici kataliz, gaz 

depolama ve kimyasal algılama da dahil olmak üzere bir dizi uygulamada umut 

vaat etmektedir. Malzemeleri nano boyuta indirgeyerek, bu materyaller 

biyomedikal uygulamalar için kullanılabilir. Özellikle uygun boşluk ve 

gözeneklilik yapısına sahip nanopartikül yapılı malzemeler değişik dalga boyunda 

ışıkların filtrelenmesinde ya da fotolitografik uygulamalarda rahatlıkla 

uygulanabilir. Diğer bir önemli uygulama alanı ise fotonik kristal yapılarının 

eldesidir. Örneğin; silika bazlı ve farklı gözenek yapılarına sahip hazırlanmış 

prizmalar farklı ışık geçirgenliklerine sahip olacağından dolayı pek çok optik 

cihazda rahatlıkla kullanılabilir. Yine benzer şekilde PMMA gibi optik 

polimerlerin içerisine uygun oran ve morfolojide dağıtılarak elde edilmiş hibrit 

yapılarda optik görüntüleme sistemlerinde önem arz etmektedir. Hatta bu silika 

parçacıkların hidrojen florür gibi bir ajan kullanımı sayesinde kontrollü olarak 

polimer yapısından uzaklaştırılması sonucunda uygun boşluklu polimerik 

malzemeler elde edilir. Bu malzemeler düşük dielektrik uygulamaları ve fiber 

optik sistemlerde rahatlıkla kullanılabilir bir öneme sahiptir.  

 Optik görüntüleme sistemlerinde silika yapılı nanopartiküllerin 

kullanımına ilişkin pek çok uygulama söz konusudur. Örneğin; Tan ve arkadaşları 

mikro emisyon yöntemi kullanarak farklı boyut ve morfolojilerde silika 

nanopartiküller hazırlamışlardır (Tan, 2005). Bu nanopartiküllerin kullanımı ile 

floresan görüntüleme sistemleri hazırlanmış ve akciğer kanserinin tespitinde 

kullanılmışlardır. Bu tip sistemler nanopartiküllerin optik, elektro-optik ve fotonik 

pek çok uygulamada kullanılabileceğini göstermektedir.  
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Şekil 2.7 Farklı boyut ve morfolojilerde nanoparçacık temelli hibrit malzeme 

sentezi (Chen, 2009). 

 

 

 Elektronik malzemelerde polimer güneş pilleri, hafif ağırlık, esneklik ve 

çözelti işlenebilirliği gibi avantajları nedeniyle, son birkaç on yılda yeterince 

dikkat çekmiştir (Daniel. 2004).  Bununla birlikte, elektromotor ile polimerize 

olan polimerlerin elektron hareketliliği, delik hareketliliğinden birkaç küçüklük 

büyüklüğüdür, dolayısıyla fotoaktif tabakada yük taşıyıcı rekombinasyonu ile 

sonuçlanır. Bu bağlamda, fulleren türevleri veya yarı iletken inorganik 

nanokristaller (NC'ler) gibi elektron alıcıları dahil etmek kilit öneme sahiptir. 

Kütle-hetero-çekim yapısı, polimer güneş pilleri için en başarılı mimari olarak 

kabul edilmiştir. Son zamanlarda, güneş enerjisinden oluşan güneş pilleri enerji 

dönüşümü verimliliğini %6∼8'e kadar çıkardı. İnorganik nanokristaller, güneş 

pilleri, LED'ler, ayarlanabilir lazerler, biyo-sensörler ve biyo görüntüleme 

uygulamalarında kullanılmak üzere fırsatları açan, büyüklüklere bağlı optik ve 

elektronik özelliklere sahiptir. Özellikle, nanokristallerin dahil edilmesi (ör. CdS, 

polimer güneş pillerindeki CdSe, CdTe, PbS, ZnO, vb.) Büyük yüzey alanına, 

yüksek elektron yoğunluğuna ve nanokristallerin özgün taşıyıcı hareketliliğine 

bağlı olarak yükün ayrışmasını ve taşınmasını kolaylaştıracaktır (Evans, 2002). 

Bu bağlamda, yarı iletken nanokristallerin; melez güneş hücreleri (örneğin; poli 

(3-heksiltiyofen)/ CdSe NCs) içine elektron alıcıları olarak tanıtılmıştır. Ancak, 



20 
 

fiziksel olarak güneş pilleri ve NC'nin karıştırılması, mikro ölçekli faz 

ayrışmasına neden olur ve sonuçta oluşan cihaz performansını sınırlar. Ek olarak, 

nanokristal yüzeyinde kapatılan yalıtkan organik ligandlar, CP'ler ile elektronik 

etkileşimi engeller. Sonuç olarak, nanokristal yüzeyindeki güneş pillerini 

doğrudan bağlama yeteneği, bu tür mikroskobik hasarları önlemek için güneş 

pilleri ve nanokristallerin arasındaki yakın temasa ulaşmanın zarif bir yolu 

olacaktır. Bununla birlikte, polimer bazlı güneş pilleri çoğu güneş pilinin güçlü 

emilim katsayısına rağmen çoğu zaman yeterli ışık emiliminden muzdariptir. 

Bunun sebebi, foto-aktif tabakanın kalınlığının, NIR bölgesinde güneş fotonlarını 

absorbe edebilen kısa yük taşıyıcı difüzyonu uzunluğunun yanı sıra güneş 

pillerinin geniş bant aralıklarının kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bu 

bağlamda, güneş enerjisini daha fazla toplamak için plazmonik metalik 

nanokristallerin (örn., Au ve Ag) ve NIR emici nanokristallerin (örn., PbS ve 

PbSe) kullanılmıştır.  

 Hibrit güneş hücrelerinin performansını artırmak için çok çaba 

harcanmıştır (Ma 2009). P-n kavşaklarının arayüz konfigürasyonuna dayanan 

hibrit güneş pilleri üç yöntemle geliştirildi. Buradaki en önemli avantaj, imalat 

sürecinin bütünlük, etkililik ve esnekliğidir. Bununla birlikte, bu tip bir güneş 

hücresinde ölü uçlar (foto akıntı oluşturmayan alanlar) ve yüklerin kısa devresi 

önlenememiştir. Arayüz alanını ve avantajlı taşıyıcı taşımacılığını daha da 

genişletmek için, hibrit güneş pillerinde kullanılmak üzere sipariş edilen nano 

yapılar sürekli olarak geliştirilmeye devam etmektedir. 

2.1.3.5. Elektriksel bellek cihazları için hibrit malzemeler  

Fonksiyonel hibrit organik/inorganik nanokompozitler, günümüz 

teknolojisinin önemli bir kısmını oluşturan manyetik bellek sistemleri için 

potansiyel oluşturmaktadır (Liu, 2008). Özellikle data depolama miktarı ve data 

aktarım hızı arttırılmış yeni nesil belleklerin hazırlanması açısından önemlidir 

(Chen, 2009). Hibrit organik/inorganik uçucu olmayan bellek cihazı için tipik bir 

yapı, kompozit organik moleküllerden oluşur (Mircea, 2008). İki metal elektrot 

arasında sandeviçlenmiş metal/yarı iletken nanopartiküller tabakasından ibarettir. 

Cihaz alanı, üst ve alt elektrotlar arasındaki örtüşme ile tanımlanır. Bu nedenle, 

çapraz çubuk dizileri kullanılarak çok yüksek bir bellek yoğunluğu kolaylıkla elde 
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edilebilir. Kullanılan organik materyal, küçük organik moleküller veya polimerler 

içerebilir. Bu polimerler farklı teknikler uygulanarak nanoyapılar üzerine 

kaplanabilir. Sonuç olarak elde edilen yapıda organik moleküllerden kaynaklı 

esnek, işlenebilir ve iletkenliği ayarlanabilir bir sistem elde edilirken inorganik 

yapıdan kaynaklı olarak data yüklemesi yapılabilir. Polimerik organik kısım 

nanoparçacıkları bir arada tutma ve yüzeye bağlama vazifesini de üstlenmektedir. 

Organik yapıların bu tür belleklere sağladığı başlıca avantajlardan biride, düşük 

imalat maliyeti ve basitliğidir. Bellek alanında nanoparçacıklar açısından farklı 

nanoyapıların hazırlanması, boyut kontrolü, kümelenme yapısının kontrolü ve 

manyetik yüklenme düzeyi oldukça önemlidir. Bu nedenle her geçen gün yeni 

manyetik nanoparçacıklar ve kompozitleri hazırlanmakta ve nihayi ürünlerdeki 

bellek kapasiteleri sürekli artmaktadır.  

2.1.3.6. Esnek elektronikler için hibrit malzemeler 

Teknolojideki hızlı artış, kişisel ve elektronik cihazlar, modern elektronik 

ve ilgili çok disiplinli etkileyecek şekilde katlanarak büyümektedir (Sakata, 1990; 

Zhu, 2009). Bu durum modern insanın yaşam tarzınıda etkilemekte ve modern 

insan sürekli daha hızlı bir tempoda birden fazla işi aynı anda yapacak şekilde 

çalışmaktadır (Lu, 2008). Bu hızlı yaşam temposu teknolojide bazı gereklikleri 

beraberinde getirmektedir. Örneğin esnek, devre ve güneş panelleri bu alanda bir 

zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Bu devrelerde hibrit malzemeler önemli bir 

potansiyele sahiptir. Gerilebilir bir alt tabakanın üzerine elektronik devreler 

oluşturan veya gerilebilir bir matrise gömülen gerilebilir elektronik cihazlar, 

cihazların performansını ve güvenilirliğini korurken, keyfi şekillerde deforme 

olmasını sağlar. Esnek elektronikler son yıllarda özel özellikleri ve potansiyel 

ekranlar, artistik deriler, sensörler, sürdürülebilir enerji vb. gibi potansiyel 

uygulamalar nedeniyle önemli bir ilgi alanına girmişlerdir. Eşsiz geometri, üstün 

elektronik/opto-elektronik özellikler, mükemmel mekanik esneklik ve iyi 

şeffaflıktadır. Geniş alanlı polimerik substratlar üzerine üretilen esnek elektronik 

cihazlar, ekranlar, sağlık izleme cihazları, akıllı kıyafetler, radyo frekansı 

tanımlama cihazları ve enerji depolama gibi alanlarda geniş bir uygulama alanına 

sahip yeni bir sahadır. 
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2.1.4. Polimer silikat hibrit materyaller  

Polimer-silika nanokompozitler, yüksek modülus, yüksek sertlik, düşük 

termal genişleme katsayısı, alev dayanımı ve düşük gaz geçirgenliği gibi eşsiz 

mekanik ve fiziksel özellikleri ile artan bir ilgi toplamaktadır. Temel olarak bu tür 

nanokompozitler diğer pek çok kompozitin tersine ikincil etkileşimlerle olan bir 

tutunma değil, organik kısım ile silika kısmın kovalent bir bağ ile bağlanmasını 

içerir.  

 

 

Şekil 2.8. Polimer-Silika kompozitlerinin genel sentezi. 

Bu bağ, yapıda faz ayrımını büyük oranda ortadan kaldırarak dayanıklılık 

sağlar. Şekil 2.8’ de bu tür hibrit nanokompozitlerde polimer ile silika yapıların 

kovalent etkileşimi görülmektedir (Küçük, 2013). Bu bağlanma esnasında polimer 

ile silika yapının kovalent bir bağ ile bağlanmasını sağlayacak önemli bağlayıcı 

ajanlar kullanılır. Bunların en önemlileri 3-aminopropiltrietoksisilan ve p-

aminofenil trimetoksisilandır (Şekil 2.9). 
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Şekil 2.9. Polimer-silika hibrit yapılarında polimer ile silika yapıların kovalent 

etkileşimi ve bu etkileşimi sağlayabilen bağlayıcı ajanlar. 

Polimer-silika hibrit nanokompozitlerin hazırlanmasında sol-jel, çözelti ve 

eriyik karıştırma olmak üzere üç temel yöntem kullanılmaktadır. Polimer-silika 

hibrit nanokompozitlerinin Sol-Jel yaklaşımla hazırlanan hibrit malzemelerine 

seramerler adı da verilir. İlk kez Wilkes ve arkadaşları tarafından hazırlanmıştır 

(Wilkers, 1996). Ancak daha sonra Schmidt ve arkadaşları tarafından hazırlanan 

ORMOSİL ya da ORMOSER’ler adı verilen hibritlerde, bu sınıfa dahil edilmiştir 

(Schmidt, 2000). Sol-jel yöntemi ile hazırlanan hibrit malzemeler iç içe ilişkili ve 

kimyasal olarak bağlı sistemler olarak ayrılabilir. İç içe ilişkili sistemlerde 

organik-anorganik yapılar arasında kovalent karakterli bir kimyasal bağ yoktur. 

Burada bu bileşenler birbirlerine ikincil etkileşimler ile bağlıdır. Özellikle organik 

ve anorganik sistemler arasında kuvvetli hidrojen bağları vardır. Bazı polimerler 

yapılarında silanol grupları ile etkileşebilecek hidroksil, karbonil, amid ve benzer 

özellikte diğer gruplar bulundurur.  
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Polimer-silika nanokompozitlerinin çözelti yaklaşımı ile hazırlanması: 

Polimerlerin tabakalı silikalarla yapmış oldukları nanokompozitler geleneksel 

polimerler ile kıyaslandığında daha iyi özelliklere sahiptir. Bu tür polimer silika 

nanokompoziteleri bir polimerin polimerizasyonu esnasında modifiye bir silikatın 

katılması ile moleküler düzeyde etkileşimler sayesinde elde edilir (Küçük, 2013).  

Nanokompozit alanında yapılan en son çalışmalarda Giannelis ve 

arkadaşları direkt polimer eriyiklerini kullanmışlardır. Bu çalışmalarda kimyasal 

modifiye tabakalı silikalar polimer eriyiği ile karıştırılır ve elde edilen karışım bir 

müddet sıcakta karıştırıldıktan sonra sistem soğutularak hibrit malzeme elde 

edilmiştir. Bu işlem sırasında silika tabakaları arasına giren polimer homojen bir 

yapı oluşturmaktadır. Bu işlem genellikle polistiren, poliamid, polietilenglikol, 

polyester, polikarbonatlar ve polifosfazenler gibi polimerlerin hibritlerini 

hazırlamak için tercih edilir (Köytepe, 2007).  

 

2.2. Akrilat Türevi Polimerler ve Hibrit Malzemeler 

 Teknolojik olarak günümüzde kullanılan polimerik yapılar iki temel 

polimerizasyon yöntemiyle sentezlenirler. Bu yöntemlerden birincisi bir çift bağın 

ya da gergin halka barındıran bir molekülün halka açılması polimerizasyonu, bir 

çift bağın açılması polimerizasyonu olan katılma polimerizasyonu yöntemiyken 

diğeri ise fonksiyonel gruplar bulunduran monomerik ünitelerin birbirlerine 

bağlanarak yüksek mol kütleli polimeri oluşturduğu basamaklı polimerizasyon 

yöntemidir. Her iki polimerizasyon yönteminde de endüstriyel olarak sıkça 

karşımıza çıkan önemli polimerler üretilmektedir. Örneğin; katılma tarzı 

polimerizasyonda polietilen, polipropilen, polistiren, polimetilmetekatrilat, 

polivinilklorür gibi önemli polimerler üretilirken kondenzasyon polimerizasyonu 

ile polietilenteraftalat, naylon, kapton, kevlar gibi önemli endüstriyel polimerler 

üretilmektedir. Genel sınıflar olarak söyleyecek olursak kondenzasyon 

polimerizasyonu poliesterler, poliamidler, poliimitler, poliüretanlar gibi önemli 

polimerler elde edilirken katılma polimerizasyon yöntemi ile poliolefinler 

(poliakrilatlar) yaygın olarak üretilmektedir.  

 Poliolefinler bir çift bağın açılıp hızlı bir şekilde birbirlerine katılması 

sonucunda oluşan katılma polimerleri, genel olarak şekil 2.10’daki sentez yöntemi 

ile üretilirler.                   
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Şekil 2.10. Akrilatların katılma reaksiyonları. 

X olarak adlandırılan grup hidrojen, alkil, aril, nitril, ester, asit, keton, eter 

ve halojen gibi sübstitüye gruplar olabilirler. Yaygın olarak kullanılan katılma 

polimerleri ve monomerleri tablo 2.1’de gösterilmiştir. 

Çizelge 2.1. Yaygın olarak kullanılan katılma polimerleri ve monomerleri. 

Polimer Monomer Tekrar Eden Ünite 

 

Polietilen 

 

 

              H2C CH2 
 

 

   CH2 CH2  
 

 

 

 

Poliizobütilen 

 

        

H2C C

CH3

CH3 

 

    

CH2 C

CH3

CH3  
 

 

 

Poliakrilonitril 

 

 

        

     H2C CH CN 
 

 

  

CH2 CH

CN  
 

 

 

Poli(Vinilklorür) 

 

 

 

    H2C CH CI 
 

 

CH2 CH

CI  
 

 

 

Polistiren  

 

 

 

         H2C CH Ø 
 

 

  

CH2 CH

Ø  
 

 

Poli(Vinilasetat) 

  

    H2C CH OCOCH3 
 

 

   

    

CH2 CH

OCOCH3  
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Politerafloroetilen 
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 Poliizopren 

 

 

          
H2C C

CH3

CH CH2

 
 

 

    
H2C

C

H3C

CH

CH2

 
 

 

 

 Bu tabloya göre akrilik asit ve onun türevlerine sahip olan monomerler 

akrilat monomerleri olarak adlandırılırlar. En yaygın kullanılan akrilat 

monomerleri akrilik asit, metakrilik asit, metilmetakrilat, etilmetakrilat, 

hidroksietilmetakrilat, akriloil klorür ve akrilamiddir. Ayrıca bu yapılar kopolimer 

sistemleri olarak yeni akrilatlarla ya da diğer olefinlerle kolayca 

polimerleşebilirler. Tüm bu yapılarda akrilat grupları kaplama, pigment dağıtıcı, 

yağ katkı maddesi ve plastik ürün maksatlı polimerik malzemeler olarak rahatlıkla 

kullanılabilir. Kimyasal inert ışık dirençli tok, yoğun ve kararlı yapıların 

üretilmesinde kullanılabilirler. 

 Akrilat yapıları üzerinde bulunan 2 vinil C’u arasında fark bulunmaktadır. 

Çünkü çok polar olan karbonilin (C=O) doğası diğer vinil atomunda elektron 

yoğunluğunu çeker. Bu nedenle α-C’u üzerinde bulunan elektron yoğunluğu β-

C’undan elektronca daha zayıf hale gelir. Bu olay monomerin reaktivitesi üzerine 

oldukça büyük etki oluşturur. Sonuç olarak elektron çekimi neticesinde akrilatlar 
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için anyonik polimerizasyon mümkün hale gelir ve farklı zincir toksisitelerinde ve 

fiziksel özelliklerde polimerler elde edilebilir.  

                                    

C C

H

H

H

C O

O

R

beta - C atomu

karbonilin C atomu

alfa - C atomu

 

Şekil 2.11. Akrilat monomer yapısı. 

 Şekil 2.11’de verilen akrilat monomer yapısına bakıldığında bazı akrilat 

yapılarında α-C’u üzerinde ekstra metil grubu bulunur. Bunların en önemlisi 

polimetilmetakrilattır. Bu küçük metil grubu polimere bütün davranış ve 

özelliklerini bütünüyle etkiler. Örneğin; polimetilakrilat oda sıcaklığında beyaz 

bir kauçuğumsu iken polimetilmetakrilat güçlü, sert ve şeffaf bir plastiktir. 30 

cm’lik bir blok bile %100 ‘e yakın optik transparanlığa sahiptir.  

 Akrilat türü polimerlerin önemli optik özellikleri biyo uyumlulukları ve 

yaygın kullanım avantajları ve seramik malzemelerin termal yapısal ve mekanik 

dayanımlarını birleştirmek için akrilat hibrit materyaller günümüzde yaygın olarak 

geliştirilmişlerdir. Bu yapılarda özellikle bir tarafı çift bağ diğer tarafı 

trietoksisilan olan 3-trietoksisilil propil metakrilat ve 3-trimetoksisilil propil 

metakrilat grupları bağlayıcı ajan olarak kullanılmıştır. Bu sayede yüzey 

kaplamaları optik yüzeyler nanopartikül yapıları gibi pek çok alanda akrilat-hibrit 

malzemeleri geliştirilmiştir. Bu malzemeler normal malzemelere kıyasla daha 

sağlam daha dayanıklı ve daha gözenekli yapılardır. Bu çalışma kapsamında da bu 

temel mantıktan yola çıkarak triazin temelli akrilat polimerleri sentezlenmiştir.  

2.3. PU Türü Hibrit Materyaller 

 Karbamat (üretan) bağlarıyla birbirine bağlanmış polimer zincirlerden 

oluşan PU yapıları günlük hayatımızda en sık karşılaştığımız polimer türleri 
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arasındadır (Yang, 2016). Özellikle izolasyon malzemesi olarak yüzey kaplaması 

esnek plastik elyaf köpük ve sert plastik olarak karşımıza çıkan PU’lar biyo-

uyumlu ve esnek yapıları olduğu için vücut içi uygulamalarda da tercih 

edilmektedir. Örneğin; yapay kalp kapakçığı, kontrollü ilaç salım sistemleri, doku 

yapıştırıcıları gibi alanlarda da uygulama potansiyeline sahiptir. Genel olarak bir 

diizosiyanat ile bir diol bileşiğinin reaksiyonundan elde edilirler.  

 

 

Şekil 2.12. POSS yapılı hibrit polimer sentezi. 

 Diol bileşiği olarak Polieter, Poliester, Polifenol gibi Poliol yapıları tercih 

edilebileceği gibi bitkisel yağ temelli Poliollarda sıkça kullanılmaktadır. 

Diizosiyanat olarak ise en yaygın kullanılan yapılar toluen diizosiyanat (TDI), 

izoforon diizosiyanat (IPDI), metilen difenil diizosiyanat (MDI), metilen 

disiklohekzil diizosiyanat ve hekzametilen diizosiyanat (HMDI) yapıları tercih 

edilmektedir. Bu yapısal çeşitlilik PU’ların uygulama alanlarına yansıyarak yapay 

deriden yüzey kaplama malzemelerine kadar pek çok alanda uygulanabilirliği 

sağlanmıştır.  

 Spesifik uygulama alanları sağlamak için belirli yapılar izosiyanat poliol, 

zincir uzatıcı, çapraz bağlayıcı, katalizör gibi parametreler seçilerek dizayn 

edilebilir. Özellikle PU elastomerlerin üretilmesi için kullanılan Poliol yapısında 

esnek ve lineer üniteler tercih edilirken, çapraz bağlı termoset karakterli PU 

yapılarını elde etmek için ise tri ve daha fazla fonksiyoneliteye sahip polioller 

tercih edilir. Bunun bir örneği Poliol olarak hidroksi (-OH) uç gruplu Polibütadien 

kullanılırsa üst düzey su rezistant özelliği yüksek elastik, düşük camsı geçiş 

sıcaklığı, çok yüksek izolasyon karakteristiği ve kimyasal kararlılık elde edilir. 
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Eğer bu diol bileşiği yerine etilen glikol ya da bütilen glikol kullanılırsa daha sık 

istiflenmiş bir polimer yapısı elde edileceğinden dolayı daha düşük bir 

gözeneklilik ve yüksek camsı geçiş sıcaklığı doğal olarakta düşük esneklik elde 

edilir. PU’ların bu gibi temel fiziksel özelliklerini ayarlamak ve şekillendirmek 

için diğer bir seçenek ise kompozit ve hibrit materyallerin geliştirilmesidir. 

Özellikle çift fazlı kompozit malzemeler yerine bütünleşik tek fazlı hibrit 

materyallerin hazırlanması daha yaygın bir uygulama olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu sayede PU dayanıklılığı ve iç yapı özellikleri olumlu yönde 

etkilenerek daha işlevsel malzemelerin elde edilmesine neden olur. Örneğin; şekil 

2.12’de verilen Poli(Hedral Oligomerik Silseskiokzan) (POSS) temelli PU hibrit 

materyalinde öncelikle POSS temelli bir diizosiyanat bileşiği hazırlanmış daha 

sonra bu diizosiyanat bileşiği farklı boy ve uzunluklarda Polietilen glikol (PEG) 

molekülleriyle birleştirilerek hibrit materyaller elde edilmiştir. Bu sayede termal 

dayanım yüksek ve optik özellikleri pek çok uygulama için uygun yapılar elde 

edilmiştir (Neumann, 2002).   

 

 

Şekil 2.13. Silika temelli poliüretan hibrit malzeme sentezi. 
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 Başka bir örnekte ise karbon nanohorn hibrit malzemeler korozyon 

önleyici kaplamalar olarak hazırlanmıştır. Çalışmada tek duvarlı (single wall) 

karbon nano tüp yapısı PU yapısına çapraz bağlayıcı bir ajan gibi bağlanarak etkin 

bir malzeme elde edilmiştir. Şekil 2.13’de elde edilen malzemelerin farklı metal 

yüzeylerdeki korozyon dirençleri oldukça umut vaad edici sonuçlara varılmıştır. 

(Pilla, 2016). 

 Bir diğer çalışmada ise Sol-Jel sentez stratejisi kullanılarak PU silika hibrit 

köpük yapılarına ulaşılmıştır. (Verdolotti, 2015). 

 Şekil 2.14’de gerçekleştirilen çalışmaya göre hidroklorik asit (HCl) içinde 

TEOS (tetraetoksi-o-silikat) kullanılmış ve önce nanopartiküller kullanıldıktan 

sonra farklı oranlarda diizosiyanat yapısı Sol’ün içerisine eklenmiştir. Bu sayede 

hızlı bir karıştırma ile yüksek gözenek yapısına ait PU-Silika nano hibrit 

malzemeler hazırlanmıştır.  

 Bu alanda TiO2, ZnO, manyetik nanopartiküller, Al2O3 gibi pek çok 

inorganik yapının PU’lara bağlanması ile hibrit malzeme dizaynları 

gerçekleştirilmiş ve PU-Hibrit malzemeleri hazırlanmıştır. Günümüzde endüstriel 

olarak PU-Hibrit yapılarının elektronik ve kaplama alanında görmekteyiz 

(Kickelbick, 2014). 
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Şekil 2.14. PU-Silika nano hibrit malzemelerin hazırlanışı. 

2.4. Hibrit Materyallerin Analiz Yöntemleri 

 Hibrit materyaller, karmaşık ünitelerin birleşmesi ile oluşmuş kompleks 

bileşikler olması nedeni ile basit moleküllere göre analizleri ve fiziksel 

özelliklerinin tespiti de daha zordur. Tüm yapının aydınlatılması pek çok tekniğin 

aynı anda yorumlanması ile mümkündür. Bu nedenle bilinen pek çok instrümental 

analiz tekniği, sol-jel hibrit malzemelerin yapı analizlerinde ve fiziksel 

özelliklerinin tespitinde bir arada kullanılmaktadır. Özellikle yeni ve güçlü analiz 

yöntemlerinin bulunması ile bu yapıların doğru olarak çözümlenmesi mümkün 

olmaktadır. Polioksometalat analizinde kullanılalan cihazlar ve bu cihazların 

kullanıldığı analitik amaçlar tablo 2.2’de özetlenmiştir. 
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Çizelge 2.2. Hibrit yapı ve özellik tespiti alanında kullanılan analitik cihazlar ve 

kullanım amaçları. 

 

Analitik Amaç Cihaz ve Teknik 

 

Moleküler etkileşim ve termodinamik 

 

NMR, ITC, DSC, QCM, yüzey 

plazmon rezonans spektroskopisi 

 

Yapısal analiz 

 

NMR, FT-IR, X-Ray, MS, MALDİ-

TOF, ATR-FTIR, Raman 

 

Yüzey ve tekstür analizi 

 

SEM, TEM, AFM, STM, BET, XPS, 

DLS, SLS 

 

Fiziksel özelliğinin belirlenmesi 

 

 

GPC, UV, BAS, viskozimetre 

 

Saflaştırma ve ayırma 

 

 

HPLC, kapiler elektroforez. 

 

 

2.4.1. Fourier transform infrared spektrofotometresi (FTIR) 

 

Moleküller üzerlerine belirli dalga boyunda bir ışın düşürüldüğü zaman 

molekülde titreşim, dönme veya elektronik özeliklerinde değişimler meydana 

gelir. Elektronik geçişleri UV spektroskopisi incelerken, titreşim ve dönme 

seviyelerindeki değişimleri infrared spektroskopisi inceler (Erdik, 1994). Titreşim 

ve dönme geçişlerinin enerjisi elektronik geçişlerden çok daha düşüktür. Bu 

nedenle bu geçişlere neden olan ışınlar IR ışınlarıdır. IR spektrofotometreleri 

dalga boyuna veya dalga sayısına karşı absopsiyonu veya geçirgenliği kaydeder. 

Standart spektrofotometreler 2.5-25 m aralığını kapsar. 400-4000 nm aralığında 

bir spektrum elde edilir. Bu spektrumun 400-1200 nm arasına parmak izi bölgesi 

denilir ve bu bölgede molekülün kendine has titreşimleri gözlenir. 1200-4000 
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arasında ise moleküldeki grupların ayrı ayrı titreşimleri gözlenir. IR ışını üç ayrı 

kısma ayrılır (Erdik, 1994). Bunlar: 12500-4000 cm-1 bölgesine yakın IR, 4000-

400 cm-1 bölgesine orta IR ve 400-40 cm-1 bölgesine de uzak IR denilir. 

Bunlardan yakın ve uzak IR bölgeleri yapı analizi için pek fazla kullanılmaz. 

Genellikle orta IR kullanılır. Madde IR ışınını absopladıkça iki tür moleküler 

titreşim hareketi gözlenir. Bunlar; gerilme titreşmesi ve eğilme titreşmesi. 

Gerilme titreşmesinden molekülde eksenleri boyunca uzama ve kısalmaların 

olduğu anlaşılır. Simetrik ve asimetrik gerilme olarak iki tipi mevcuttur. Eğilme 

titreşimlerinden ise aynı bir atoma doğru olan bağlar arasındaki açının değişmesi 

ve atom grubunun molekül içindeki hareketleri anlaşılır. Eğilme titreşimleri 

düzlem içi ve düzlem dışı olmak üzere iki türlüdür. Bunlardan düzlem içi eğilme 

titreşimleri makaslama ve sallanmadır. Düzlem dışı eğilme titreşimleri ise 

dalgalanma ve burulmadır. 

Infrared Absorpsiyon Spektroskopisi, yapısal analizde evrensel olarak 

uygulanan hızlı, ekonomik ve fazla örnek gerektirmeyen bir yöntemdir. Bu teknik 

o kadar çok yönlüdür ki hem kristal yapı çalışmalarının fiziksel parametrelerinin 

incelenmesinde hem de iki madde arasındaki ilişkiyi ve saflığı kontrol etmede 

oldukça yaygın olarak kullanılır. Her bir maddenin IR spektrumu o madde için 

karakteristiktir. Bu nedenle erime noktası, kaynama noktası, kırılma indisi gibi 

maddenin tanınmasında kullanılır (Küçük, 2013). IR’nin kullanım alanları 

şunlardır: 

a) Yapı tayini: IR spektrumu o madde için karakteristik pikler verir; böylece 

spektrumu alınan maddede hangi grupların olduğu, dolayısı ile maddenin 

yapısını anlaşılması kolaydır. Ayrıca madde yapısının değişmesi ile 

karakteristik piklerin yerinin de değişmesi önemlidir. Örneğin C=O grubuna 

ait pik 1900-1600 cm-1 arasındadır. Bu pikin nerede geleceği tam olarak 

molekülün yapısına bağlıdır. 

b) Kalitatif analiz: Toplam IR spektrumu her bir madde için karakteristiktir ve 

şimdiye kadar binlerce maddenin spektrumu alınarak kataloglar 

hazırlanmıştır. Maddenin spektrumu bu kataloglardaki ile karşılaştırılarak 

tanımı yapılabilir. 
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c) Hidrojen bağının bulunması: Karakteristik grup pikleri eğer molekülde 

hidrojen bağları mevcut ise daha yüksek dalga boylarına kayar. Ayrıca pikin 

kalınlığı da artar. Çoğu zaman pik ince bir çizgiden kalın bir banda dönüşür. 

d) Atomlar arasındaki bağ açı ve uzunluklarının belirlenmesi: IR teorisinde 

olduğu gibi titreşim hareketinin frekansı kuvvet sabitleri ile orantılıdır. 

Kuvvet sabitlerinden ise bağ uzunluklarını ve bağ açılarını hesaplama 

olanağı vardır. 

e) Saflık kontrolü: Madde safsızlık içerdiği zaman saf maddenin 

spektrumundan farklı bir spektrum verir. Bazı piklerin sivriliği kaybolur ve 

bazı yeni pikler gözlenir.  

İnfrared spektrofotometrelerinin kayıt hızı düşüklüğü, dalga boyu 

kalibrasyonu ve duyarlılığın azlığı gibi bazı dezavantajları söz konusudur. 

Spektrum kaydı dakikalar aldığı için hızlı işlemlere, örneğin kromotografi kolonu 

çıkışındaki maddelere uygulanamaz. Günümüzde, infrared spektrum kaydı için 

yeni bir yöntem olan Michelson interferometresi kullanılır. İnterferogramın 

fourier dönüşümünü yapmak amacı ile bir bilgisayardan faydalanılır. Fourier 

transform infrared spektrofotometrelerinin eski yönteme göre pek çok faydaları 

vardır. Her dalga boyunu tek tek taramadığı için spektrum saniyelerde alınır. 

Yüksek ayırmalı bir spektrum elde edilir. Spektrum dijital olarak kaydedildiği için 

spektrumlar çakıştırılarak kıyaslama yapılabilir (Küçük, 2013).  

 

2.4.2. Termal analiz yöntemleri 

Termal analiz, bir örneğe ait fiziksel ve kimyasal özelliklerin sıcaklığın bir 

fonksiyonu olarak ölçüldüğü teknik yöntemleri ifade eder. Termal analiz 

cihazlarının ölçüm prensibi, analiz edilmek istenen madde üzerine sıcaklığın belli 

bir program altında verilmesi, verilen sıcaklığa bağlı olarak madde üzerindeki 

değişmelerin belli tayin sistemleri ile ölçülmesi ve sıcaklığa karşı bu değişimin 

grafiğe geçirilmesidir (Köytepe, 2007). 

Maddeler ısıtıldıklarında veya soğutulduklarında yapılarında çeşitli fiziksel 

ve kimyasal değişimler meydana gelir (Küçük, 2013). Bu değişimler; 

 Maddenin fiziksel hal değişimleri 
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 Maddenin kimyasal formunun değişmesi 

 Yapıdaki uçucu bileşenlerin yapıdan uzaklaşmasından dolayı ağırlık  

kayıpları 

 Gazlar ile etkileşip tepkime vermeleri ve bu nedenle olan ağırlık artışları 

 Absorpsiyon ve desorpsiyon 

 Sıcaklıkla maddenin boyutlarındaki değişim (genişleme, büzülme, vb.) 

 Sıcaklığa bağlı olarak maddenin elektriksel direncindeki değişmelerdir. 

Bu değişimler madde ısıtılırken diferansiyel termal analizör, 

termogravimetrik analizör, diferansiyel taramalı kalorimetre ve termal mekanik 

analizör gibi farklı cihazlar tarafından ölçülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.15. Termal analiz eğrileri (termogramlar). 

Polimerler termal kararlı polimerler oldukları için termal analiz 

poliimidlerde daha önemlidir. Termal analiz ile polimerlerin termal bozulma 

sıcaklığı (Td), bozulma başlangıç sıcaklığı (IDT), camsı geçiş sıcaklığı (Tg) ve bir 

polimerin termal kararlılığı ile yakından ilgili olan %10’luk kütle kayıp sıcaklığı 

ile % kalıntı miktarı belirlenir.  

Diferansiyel termal analizde (DTA), örnek ile termal olarak inert olan bir 

referans maddesi arasındaki sıcaklık farkı, her iki maddeye de aynı sıcaklık 

programı uygulanarak ölçülür. Termal eğri, sıcaklık farkının iki maddeden birinin 
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sıcaklığın fonksiyonu olarak çizilmesi ile elde edilir. Örnek ile referans maddesi 

arasında sıcaklık farkı aşağıdaki durumlarda söz konusudur (Pope, 1980). 

a) Örnekte belirli sıcaklıkta bir kimyasal tepkime varsa 

b) Bir faz değişimi söz konusu ise 

c) Madde bozuluyorsa 

d) Maddeden çözgen veya küçük bir molekül ısı ile uzaklaşıyorsa 

Bu gibi olaylarda H pozitif ise endotermik tepkime, eğer H negatif ise 

ekzotermik tepkime söz konusudur. Polimer analizlerinde özellikle termal 

bozulma sıcaklığı geniş bir ekzoterm olarak kaydedilir. Ayrıca DTA ile 

polimerlerin bozulma piki ve bozulması için polimere verilmesi gereken enerji 

miktarı da belirlenebilir.  

Termogravimetri (TG) yönteminde, sıcaklık artışına karşılık örmeğin 

kütlesindeki değişim ölçülür. Sonuçta bir sıcaklık-kütle eğrisi veya sıcaklık-% 

kütle kaybı eğrisi elde edilir. Polimerlerin termal kararlılıklarının belirlenmesinde 

Termogravimetrik Analiz (TGA) yöntemi Diferansiyel Termal Analiz (DTA) 

yöntemi kadar sık kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem terazi temelli bir yöntem 

olup sıcaklığa bağlı olarak maddelerin kütlesindeki değişim miktarı ölçülür. Bu 

teknik ile polimerlerin belirli sıcaklıklardaki bozulma miktarları, bozulma 

başlangıç miktarı, %10’luk kütle kayıp sıcaklığı ve % kalıntı miktarı gibi önemli 

bilgiler elde edilir (Pope, 1980).  

Diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) yönteminde, örnek ile referans 

maddesinde aynı sıcaklık programı uygulanırken örnekte veya referansta bir 

değişiklik olması durumunda örneğe veya referansa dışarıdan sıcaklık eklenerek 

her iki maddenin de aynı sıcaklıkta kalması sağlanır. DSC eğrileri bu eklenen 

ısının sıcaklığa karşı çizilmesi ile elde edilir. Bu eğride oluşan piklerin altında 

kalan alan, tepkimede absorplanan veya açığa çıkan ısı ile doğru orantılıdır. Pik 

yüksekliği tepkime hızı ile doğru orantılıdır. DSC yalnız entalpi değişiminin 

olduğu olaylara karşı değil aynı zamanda örnek ile referansın ısı kapasiteleri 

arasındaki farka karşıda çok duyarlıdır. Bu nedenle polimerler için çok önemli 

olan polimerlerin camsı geçiş sıcaklığının (Tg) belirlenmesinde kullanılır. Ayrıca 

polimer hibrit malzemelerinin direkt olarak ısı kapasitelerinin ölçülmesinde 

kullanılırlar (Küçük, 2013). 
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 Termal analizler supramoleküler kimyada özellikle ligant ve kompleks 

kararlılığının belirlenmesinde kullanılır. Ayrıca elde edilen supramoleküler 

polimerin termal davranışlarının incelenmesinde de oldukça faydalıdır.  

 

2.4.3. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) 

Modern teknolojide farklı yapı ve özellikte pek çok malzemenin tasarımı 

gerçekleştirilmmektedir. Bu tasarımların planlandığı şekilde oluşup oluşmadığının 

bilinen en güvenilir kontrolü mikro yapısının kontrol edilmesidir. Ayrıca 

günümüz biliminin önemli bir esin kaynağıda doğanın ta kendisidir. Günümüz 

bilim adamları doğada var olan yapı ve sistemleri mikro düzeyde inceleyerek yeni 

yapı ve sistemler üretirler. Bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için insan gözünün 

görme sınırının çok daha ötesinde görüntü sağlayabilen cihazlara ihtiyaç 

bulunmaktadır.    Bu nedenden yola çıkarak, araştırmacılar yeni optik büyütme ve 

görüntüleme sistemleri geliştirmeye çalışmaktadırlar. Elektronik ve optik 

sistemlerin bir arada uyumlu kullanımı ile yüksek büyütmelerde kullanılabilecek 

görüntülerin elde edildiği cihazlar geliştirilmiştir (Küçük, 2013). 

          Odaklanmış ve yönlendirilmiş elektron akımının kullanıldığı elektro-optik 

prensipler dahilinde tasarlanmış taramalı elektron mikroskobu (SEM) 

mikroboyutta görüntü elde edmeye uygun cihazlardan birisidir. Taramalı Elektron 

Mikroskobu, botanik, tıp, malzeme, kimya ve ziraat gibi bir çok alanda araştırma-

geliştirme çalışmalarında kullanımı yanında, mikro elektronikte yonga üretiminde, 

sanayinin değişik kollarında hata analizlerinde, yaygın olarak kullanılmaktadır. İlk 

elektron mikroskobu çalışmaları 1950’li yıllara karşılık gelmekle birlikte ilk ticari 

SEM 1965'de kullanılmaya başlanmıştır (Chiono, 2014). 
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Şekil 2.16. Taramalı Elektron Mikroskobun şematik gösterimi (Jusman, 2014). 

Genel olarak SEM yapısında görüntü, yüksek voltaj ile hızlandırılmış 

elektronların numune üzerine odaklanması ile gerçekleşir. Bu hızlandırılmış 

elektron demetinin numune yüzeyinde taratılması sırasında elektron ve numune 

atomları arasında oluşan çeşitli girişimler bazı saçılma ve yansımalara yol açar. 

Bu saçılma ve yansımalar dedektör yüzeyinde üç boyutlu bir görüntü oluşur. 

Görüntünün oluşması için saçılan elektronların algılayıcılarda toplanması ve 

sinyal güçlendiricilerinden geçirildikten sonra bir katot ısınları tüpünün ekranına 

aktarılması gereklidir. Güçlenen sinyaller dijital sinyallere çevrilip bilgisayar 

monitörüne verilmektedir (Köytepe, 2007). 

           SEM cihazinın temel bileşenleri, Optik Kolon, Numune Hücresi ve 

Görüntüleme Sistemi olmak üzere üç temel kısımdan oluşmaktadır (Şekil 2.16). 

Optik kolon kısmında; elektron demeti için elektron tabancası, elektronları 

numuneye doğru hızlandırmak için yüksek gerilimin uygulandığı elektro 

mıklatıslar, ince elektron demeti elde etmek için yoğunlaştırıcı mercekler, demeti 

numune üzerinde odaklamak için objektif merceği ve elektron demetinin numune 

yüzeyini taraması için tarama bobinleri yer almaktadır. Mercek sistemleri 

elektromanyetik alan ile elektron demetini inceltmekte veya numune üzerine 

odaklamaktadır. Tüm optik kolon ve numune 10-4 Pa gibi bir vakumda 

tutulmaktadır. Görüntü sisteminde, elektron demeti ile numune girişimi 
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sonucunda oluşan çeşitli elektron ve ışımaları toplayan dedektörler, bunların 

sinyal çoğaltıcıları ve numune yüzeyinde elektron demetini görüntü ekranıyla 

senkronize tarayan manyetik bobinler bulunmaktadır. 

 

 

2.4.4. X-ışınları toz kırınımı yöntemi (XRD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.17. Bragg kırınımı ve XRD cihazının temel bileşenleri. 

Nanoparçacıkların temel yapılarında elde edilen yapının doğrulanması ve 

kristal düzeninin kontrolünde en güvenilen yöntem X- ışınımı kırınımı yöntemi 

(XRD)’ dir. Bu yöntemde düzenlenmiş ve doğrusal X-ışını demetinin numune 

üzerine odaklanması sağlanır. Bu ışın demeti numunenin yapı ve düzenine uygun 

olarak parmak izi niteliğinde tamınlama yapar. Yapının temel kristal düzeni 

kristal yapısında bulunan atomlar ile etkileşerek düzenli bir yansıma deseni 

oluşturur. Kristalin üzerine gönderilen X- ışınları Bragg yasasına göre kırınıma 

uğramaktadır (Küçük, 2013). Şekil 2.17’de şematik olarak bu kırınım 

açıklanmaktadır. 

Kristal yapısı bilinmeyen bir numunenin küçük bir kristali X ışın demetine 

yerleştirilirse, X ışınları numunenin arkasına yerleştirilmiş bir fotoğraf film 

üzerine numune tarafından kırınıma uğrayarak yansır. Film üzerindeki çizgilerin 

pozisyonu kristal kafes yapısı ile ilgilidir ve X ışını kırılma verisine bir referanstır. 

Böylece yapı aydınlatılır. Şekil 2.17’de XRD cihazının temel çalışma prensibi 

şematik olarak verilmiştir. 

X-ışını kırınım yöntemi, analizi yapılan numuneyi tahrip etmez, toz, film 

ve kristal numunelerin analizi için uygundur. Katı maddeler kristal, amorf, ve yarı 

kristal yapılıdır. Kristal yapılı katılar ve yarı kristal moleküller kadar amorf 
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numunelerinde analizinde x-ray cihazı önemli bilgiler vermektedir. İdeal bir 

kristal, özdeş yapı taşlarının uzayda dizilişi ile oluşturulur. X-ray cihazlarında 

öncelikle uygun keskinlikte bulunan ve sürekli x-ışını sağlayabilen bir kaynak 

kullanılır. Toz halindeki örnek numune tutucuya yerleştirilir. Numune tutucu 

kristallerin yönlenmesindeki gelişigüzelliği arttırmak için döndürülür. 

Absorpsiyon veya emisyon spektrumunun elde edilmesinin benzeri bir şekilde 

otomatik olarak taranmak suretiyle kırınım desenleri de elde edilir (Küçük, 2013). 

Bilinmeyen bir malzemenin toz kırınım desenlerinden yararlanarak tanımlanması, 

sinyallerin θ, veya 2θ, cinsinden pozisyonlarına ve bağıl şiddetelerine bağlıdır. 

Kırınım açısı 2θ, belli bir grup düzlemler arası açıklık tarafından belirlenir. Bragg 

eşitliği yardımıyla bu düzlemler arası uzaklık (d) mesafesi kaynağın bilinen dalga 

boyundan ve ölçümün yapıldığı açıdan hesaplanır (Küçük, 2013).  

XRD yöntemi daha çok ağır elementlerden oluşan katı inorganik ve kristal 

halindeki maddelerin araştırılmasında kullanılır. Bu yöntem, metaller, süper 

iletkenler, seramikler, alaşımlar, katı çözeltiler, heterojen katı karışımlar, çelik 

kaplama malzemeleri, korozif maddeler, safsızlık katkılanmış yarı iletkenler, 

maden analizleri, toprak analizleri, çimento, pigment, inorganik polimerler, faz 

termogramlarının ve faz dönüşümlerinin incelenmesi gibi bir çok konuda 

kullanım alanını kapsamaktadır. 
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2.5. Amaç 

 İlgili tez kapsamında temel amaç THTT temelli ve biyo-bozunur gruplar 

içeren polimerik ve hibrit malzemelerin sentezlenmesidir. Bu amaç dahilinde tez 

kapsamında THTT ünitelerinden yola çıkarak öncelikle Akrilat kopolimerleri ve 

PU yapıları hedeflenmiştir. Çalışmanın ileriki aşamalarında ise literatürden farklı 

olarak THTT temelli Akrilat ve PU hibrit yapılarının sol-jel yöntemi ile 

hazırlanması öngörülmüştür. Bu yapılar için FTIR, Sem ve Termal Analiz 

teknikleriyle yapısal karakterizasyonlarının gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 

Planlanan bu yapıların elektronik optik, elektro optik sensör ve fonksiyonel yüzey 

kaplaması alanlarında uygulanabilirliğinin yüksek olduğu öngörülmektedir.  
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3.MALZEME VE METOD  

3.1. Deneysel Çalışmada Kullanılan Araç-Gereç ve Kimyasal Maddeler 

3.1.1. Deneysel çalişmada kullanilan kimyasal maddeler 

 

Çizelge 3.1. Deneysel çalışmada kullanılan kimyasal maddeler ve özellikleri. 

Adı Formülü Kullanım Amacı 

Metil metakrilat 

%99, MA :100,12 g/mol 

d: 0,936 g/ml  

 

   

       

OCH3

CH3

H2C

O

   
 

Monomer sentez  

reaktifi 

  

Akriloil klorür 

%97, MA : 90,51 g/mol 

d: 1,114 g/ml            CI

H2C

O

   

 

Monomer sentez  

reaktifi 

  

Hekzametilen 

diizosiyanat 

%99, MA : 168.19 g/mol 

 

 

        

 

      
N

N C
C

O
O

 
  

  

Monomer sentez  

Reaktifi 

 

 

 

1,3,5-tris(2-hidroksietil)-

1,3,5-triazin-2,4,6-trion 

%97, MA :261,23 g/mol 

 

 

 

       

N N

N

OH

OH

HO

OO

O   
  

Monomer sentez  

reaktifi 

  

 

 

Trietilamin 

%99,5, MA :101,19 g/mol 

d: 0,726 g/ml 

 

                

       

N

CH3

CH3

H3C

 
  

Katalizör 
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Benzoil Peroksit  

 

%75, MA : 242.23 g/mol 

 

 

O

O

O

O

  
 

 

 

Tepkime 

Başlatıcı 

 

 

(3-kloropropil)-

trimetoksisilan  

 

%97, MA :198,72 g/mol 

 d: 1.09 g/mol 

 

 

 

 
    

Si

OCH3

OCH3

H3CO

CI

  
 

Monomer Sentez 

Reaktifi 

 

 

 

 

Metanol 

%99.9, MA:32.04 g/mol 

d: 0.791 g/ml 

K.N.:64.7°C 

 

                  

              

                      CH₃OH 

  

  

  

Çözücü 

  

  

Dimetil formamid 

%99, MA :73.09 g/mol 

d: 0.944 g/ml  

K.N :153°C 

 

           

                

N

H3C

H3C

O

 
                 

                

Çözgen  

 

 

 

Potasyum Karbonat 

 MA :138.21 g/mol 

d: 2,43 g/ml 

 

                  K2CO3 

 

 

Katalizör 
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3.1.2. Deneyel çalışmada kullanılan araç-gereçler  

Elde edilen yeni bileşiklerin karakterizasyonunda aşağıdaki teknikler 

kullanılmıştır:  

• Bileşiğin fiziksel özelliklerinin tespiti (çözünürlük, dış görünüş, 

vb.)  

• Infrared Spektroskopisi (FTIR)  

• Elemental Analiz (CHNS analizi) 

• Termogravimetrik Analiz (TGA) 

•   Diferansiyel Termal Analiz (DTA) 

• Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) 

• X-Işını spektroskopisi(XRD toz)  

• Taramalı elektron mikroskobu (SEM)  

Sentezlenen monomer ve polimerlerin yapısal karakterizasyonu için Perkin 

Elmer 283 model FTIR spektroskopisi cihazı kullanıldı. Hibrit polimerlerin 

karakterizasyonu için Perkin Elmer 283 model FTIR ve yüzey özellikleri için Leo 

EV40 SEM cihazı kullanıldı. Çalışma kapsamında termal analizler Shimadzu 50 

Diferansiyel Termal Analizör, Shimadzu 60 Diferansiyel Taramalı Kalorimetre ve 

Shimadzu 50 Termogravimetrik Analizör ile gerçekleştirildi. Elementel analizör 

olarak LECO 96-CNOS elementel analiz tayin cihazı kullanılmıştır. 

 Bu analizler sırasında FTIR ölçümleri 400-4000 cm-1 dalga sayısı 

aralığında ve ATR yüzey tarama sistemi ile gerçekleştirildi. Bazı malzemeler için 

ise KBr peletler ile analiz gerçekleştirildi. 

 Termal analizler 10°C/dak. ısıtma hıızı ile numunelerde %10’luk kütle 

kaybı değerleri ve 800°C’de kalıntı değerleri TGA ile belirlendi. Ayrıca bozulma 

sıcaklıkları başlangıç değerleri ve termal bozulma sıcaklıkları DTA ile saptandı. 

Polimerlere ait camsı geçiş sıcaklıklarının saptanmasında kullanılan DSC termal 

analizleri, diğer ölçümlerden farklı olarak 5°C/dak. ısıtma hızında gerçekleştiridi. 

DSC kalibrasyonu indiyum ve çinko standartları ile yapıldı. DTA ve DSC 

analizlerinde referans olarak α-Al₂O₃ kullanıldı. Örnek miktarı ise DTA ve 

TGA’da 10 mg, DSC analizlerinde 5 mg olacak şekilde tartım yapıldı.  DTA ve 

TGA analizleri elde edilen kompozitlerin gercek termal kararlılıklarını saptamak 

amacı ile sabit hava atmosferinde gerçekleştirilirken, DSC analizleri 10 mL/dk 

akış hızında azot atmosferinde gerçekleştirilmiştir. 
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3.2. Ön Hazırlıklar ve Saflaştırmalar 

3.2.1. Reaktiflerin saflaştırılması 

Tez kapsamında kullanılan reaktifler özellikle %99 saflıkta tercih edildi. 

Aksi takdirde reaktiflerde bulunan safsızlıklar gerçekleştirilen hibrit yapıların 

eldesinde ve sol-Jel reaksiyonlarında bozucu etkiler oluşturabilir. Genellikle elde 

edilen polimer ve hibrit yapıların kurutulması 85-95°C’ de 24 saat vakum 

etüvünde gerçekleştirildi ve sürekli desikatör içinde muhafaza edildi. 

MMA ve AK gibi monomerler ticari olarak temin edildi ve sentezden önce 

inhibütör ayırıcı kolondan geçirilerek kullanıldı. Diğer reaktifler için herhangi bir 

saflaştırma işlemi uygulanmadı. DMF, THF, aseton gibi çözgenler CaO üzerinde 

kurutuldu ve moleküler elek ile muhafaza edildi. 

 

3.3. Deneysel Araştırma 

3.3.1. THTT fonksiyonel P(MMA–ko-AK) yapısının sentezi  

 Çalışma kapsamında THTT yapılarının kondenzasyonunda kullanılmak 

üzere kloro-fonksiyonel kopolimer yapıların sentezi gerçekleştirilmiştir. Bu 

sentezlerde serbest radikal polimerizasyon yöntemi kullanılmıştır. MMA 

monomeri (15 ml) 100 ml’lik bir balonun içerisine alınarak (1 ml) Akriloil klorür 

ve (15-20 ml) DMF ilave edildi. Daha sonra (1,9 mmol) 1,3,5-tris(2-hidroksietil)-

1,3,5-triazin-2,4,6-trion (THTT) ve (0,05 mmol) BPO eklenerek 80–90°C 

sıcaklıkta kontrollü bir şekilde 3 saat boyunca manyetik karıştırıcıyla reflaks 

edildi. Deney tamamlandıktan sonra elde edilen polimer metanolde çöktürüldü ve 

süzülerek ayrıştırılan ürün vakum etüvünde 60°C’de kurutuldu. FTIR ile yapısal 

karakterizasyonları, TGA, DSC, DTA gibi termal analizleri yapıldı ve SEM 

görüntüleri incelendi. 
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Şekil 3.1. THTT fonksiyonel P(MMA–ko-AK) yapısının sentezi. 
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3.3.2. THTT fonksiyonel PU yapısının sentezi 

Yukarıda verilen (3.3.1.) MMA-ko-AK polimerik sentezin deneyi 

tamamlandıktan sonra elde edilen polimerden 0.1 g ürün tartılarak bir balonun 

içerisine alınır. Üzerine (15-20 ml) DMF eklenerek polimer manyetik karıştırıcıda 

çözülmeye bırakıldı. DMF içerisinde çözünmüş olan polimere (0,5 mmol) 

Hekzametilen diizosiyanat (HMDI) eklendi ve ilaveten 2-3 damla Trietilamin 

(TEA) eklenerek manyetik karıştırıcının sıcaklığı yaklaşık olarak 90°C’ye 

ayarlandı. 3 saat boyunca deney sürdürüldü. Elde edilen poliüretan (PU) alkolde 

yıkanarak süzülmeye bırakıldı. Vakum etüvünde 60°C’de kurutuldu. TGA, DSC, 

DTA gibi termal analizleri, FTIR spektrumları ve SEM görüntüleri incelendi. 
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Şekil 3.2. THTT fonksiyonel PU yapısının sentezi. 
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3.3.3. P(MMA-ko-AK) hibrit yapısının sentezi  

 0.6 g P(MMA-ko-AK)–THTT (3.3.1. nolu deneysel çalışma) 

monomerinden tartılarak 100 ml’lik bir balona konulur. (15–20 ml) DMF 

eklenerek manyetik karıştırıcıyla karıştırılarak DMF içerisinde çözülür. Üzerine 

(6,6 mmol) klorosilan tartılarak eklenir. Daha sonra (0.01 g) K2CO3 eklenerek 

deneye başlanılır. 90°C’de yaklaşık 4 saat boyunca deney sürdürülür. Deney 

tamamlandıktan sonra DMF ortamdan uzaklaştırılarak ürün metanol ile 

çöktürülür. Elde edilen ürünün TGA, DSC, DTA gibi termal analizleri, FTIR 

spektrumları ve SEM görüntüleri incelenir. 
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Şekil 3.3. P(MMA -ko-AK) hibrit yapısının sentezi . 
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3.3.4 P(MMA -ko-AK)–PU hibrit yapısının sentezi 

3.3.2 de elde edilen poliüretan (PU)’dan (0.6 g) tartılarak bir balona alınır. 

Üzerine (15–20 ml) DMF ilave dilerek PU çözülür. Homojen bir karışım elde 

edildiğinde üzerine (0.01 g) K2CO3 eklenerek 90°C’de 4 saat boyunca deneye 

devam edilir. Deney tamamlandıktan sonra (2-3 damla) TEA damlatılarak 

yaklaşık 10 dk kadar manyetik karıştırıcının sıcaklık ayarı kapatılarak 

karıştırılmaya devam edilir. Bu işlem tamamlandıktan sonra çökmeye bağlı olarak 

yaklaşık 5-10 ml HCl ilave edilerek yavaş yavaş çöktürülür. Elde edilen ürün 

yıkandıktan sonra Termal analizleri, FTIR spektrumları ve SEM görüntüleri 

incelenir. 
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Şekil 3.4. P(MMA-ko-AK)-PU hibrit yapısının sentezi. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Tez kapsamında organik/inorganik hibrit materyal özellikleri taşıyan 

triazin temelli ve multi fonksiyonel yapılar sentezlenmiştir. Bu kapsamda tez 

dahilinde hazırlanan yapıları dört grup içerisinde değerlendirebiliriz. Birinci grup 

malzemeler tezin odak noktası olan 1,3,5-tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazin-2,4,6-

trion (THTT) yapılı saf kopolimerlerin sentezidir. İkinci grup malzemelerde 

THTT temelli poliüretan (PU) yapıları sentezlenmiştir. İlk 2 grup triazin temelli 

olmayıp saf polimerik yapılardan oluşur. Bu yapılar triazin yapılarının 

sentezlenmesi için öncül özelliği taşımaktadır. Bu yapılar üzerinde bulunan –OH 

grupları sayesinde tezin ileri aşamalarında sol-jel reaksiyonu kullanılarak 

organik/inorganik triaizin hibrit materyalleri sentezlenmiştir. Tez kapsamındaki 

üçüncü grup sentezlerde birinci grup dahilinde elde edilen Akrilat kopolimerleri 

üzerine (3-kloropropil)trietoksisilan bağlanarak ve sol-jel reaksiyonu ile bu silan 

grupları üzerinden triazin yapıları hazırlanmıştır. Dördüncü grup dahilinde ise 

ikinci grupta elde edilen poliüretan (PU) yapıları üzerine (3-

kloropropil)trietoksisilan bağlanmış ve sol-jel reaksiyonu ile PU–AKRİLAT 

üniteleri taşıyan triazin yapıları elde edilmiştir. 

 

4.1. THTT Fonksiyonel Akrilat Kopolimerlerin Sentezi 

 Tez kapsamında iki adımlı bir reaksiyon stratejisiyle THTT fonksiyonel 

akrilat kopolimerleri sentezlenmiştir. Sentez aşamasında farklı oranlarda Metil 

metakrilat (MMA) ve Akriloil klorür (AK) öncelikle kopolimerizasyon 

yöntemiyle polimerleştirilmiş sonra Polimetil metakrilat–koakriloil klorür yapıları 

üretilmiştir. Elde edilen bu kloro-fonksiyonel yapı üzerine THTT bağlanarak 

THTT yapılı Akrilat kopolimerleri sentezlenmiştir. Elde edilen bu akrilat 

kopolimerinin THTT ve P(MMA-ko-AK) yapısına ait FTIR spekturumu şekil 

4.1’de verilmiştir. 
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 Şekil 4.1. THTT fonksiyonel akrilat türü yapıların FTIR spektrumları 

görülmektedir. 

 Şekil 4.1’deki P(MMA–ko-AK) yapısına ait FTIR spektrumu 

incelendiğinde öncelikle polimer zincir yapısından kaynaklanan alifatik C-H 

gruplarının 2850–2950 cm-1 aralığında belirgin bir pik verdiğini görmekteyiz. 

Ayrıca MMA yapısındaki ester karbonil gruplarının (RCOOR’) 1860 cm-1 de 

şiddetli bir pikini görmekteyiz. Yine ester bağlı yapıların (C =O-O-C) yapısından 

kaynaklı 1270 cm-1 de pikini net bir şekilde görmekteyiz. 1560 cm-1 de C-C pikini 

görmekteyiz. Ayrıca Akriloil klorür yapısından kaynaklı C-CI bağını ise 860 cm-1 

de görülmektedir. Bu pikler bize P(MMA–ko-AK) yapısının oluştuğunu 

ispatlamaktadır. THTT yapısında ise 1440 cm-1 de C-N-C gerilme titreşimi ve 

C=O bağı gerilme titreşimi 1600-1700 cm-1 de görmekteyiz. Ayrıca yapıda yine 

alifatik CH3-C-H gerilme titreşimlerini 2230–2910 cm-1 de görmekteyiz. Simetrik 

C–H gerilme piki 825 cm-1 de görülmektedir. THTT içeren akrilat 

kopolimerlerinde ise hem P(MMA-ko-AK) hem de THTT yapılarından 

kaynaklanan pikleri bir arada görmekteyiz. 3600–3100 cm-1 geniş bir OH–H 

bağını göstermektedir. 2980–2875 cm-1 de alifatik C–H gerilme piki 

görülmektedir. 1850 cm-1 C=O gerilme titreşimi görülürken 1440 cm-1 de C–N–C 

gerilme titreşimi görülmektedir. 1275 cm-1 de C–O–C eterik gerilme titreşimi 
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görülmektedir. Ancak yapıda C–Cl piki görülmemektedir. Bu da yapıdaki C–CI 

bağının koparak THTT’ye bağlandığını göstermektedir. 

 

 

Şekil 4.2. THTT fonksiyonel akrilat türü yapıların TGA termogramı 

görülmektedir. 

Şekil 4.2’de P(MMA-ko-AK) yapısına ait ve THTT fonksiyonel P(MMA-

ko-AK) yapısına ait TGA termogramları verilmiştir. Bu termogramlarda istenilen 

THTT fonksiyonel yapının elde edildiği görülmektedir. P(MMA-ko-AK) 

yapısında iki temel kütle kaybı söz konusudur. Birinci kütle kaybı 200°C de 

başlayıp 320°C’ye kadar devam etmiştir. Yapıdaki Akriloil klorür yapısının 

bozunmasından kaynaklanmaktadır. İkinci kütle kaybı ise yaklaşık %70 civarı bir 

kütle kaybına teşkil eder. 400°C civarında bir kütle kaybı gözlemlenir ve MMA 

yapısının bozunmasından meydana gelir. THTT temelli yapıya ait termogramda 

ise 2 basamaklı bir kütle kaybı görülmüştür. Birinci kütle kaybı artan –OH 

gruplarına bağlı olarak yapıdaki nemden kaynaklanmaktadır. Nemin 

uzaklaşmasına ait kütle kaybı değeridir. 0–100°C arasındadır. İkinci kütle kaybı 

polimerik yapının termal degradasyonuna ait olan kütle kaybı değeridir.  
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Şekil 4.3. THTT fonksiyonel akrilat türü yapıların DTA termogramı 

görülmektedir. 

 Sekil 4.3’de verilen DTA termogramları bu TGA sonuçlarını doğrular 

niteliktedir. Yapıda öncelikle 275–350°C aralığında Akriloil klorür gruplarının 

bozunmasından kaynaklı Ekzotermik bir pik görülmektedir. Daha sonra ise 375°C 

sıcaklıktan sonra MMA gruplarına ait termo oksidatif bozunma pikleri tespit 

edilmiştir. THTT gruplarının yapıya dahil olmasıyla birlikte 100°C civarında bağıl 

nemin uzaklaştığını görmekteyiz ve termogramın yapısal karakteristiğinin de 

kısmen değiştiğini ayrıca bu grupların bağlandını bize ispatlamaktadır.  
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Şekil 4.4. THTT fonksiyonel akrilat türü yapıların DSC termogramı 

görülmektedir. 

 Şekil 4.4’de her iki yapıya ait DSC termogramları verilmiştir. Bu 

termogramlarda THTT yapısının yapıya dahil olmasıyla termogramların 

karekteristik özelliklerinin değiştiği açıkça görülmektedir. PMMA–AK yapısında 

270°C ile 340°C arasında Akrilat gruplarının bozunmasını net bir şekilde 

görmekteyiz. Bu yapıya THTT yapısının bağlanmasıyla akrilat gruplarının 

bozunması 300–400°C arasında yayvan bir pik olarak görülmektedir. MMA 

yapısındaki bozunma ise 400°C civarında başlamıştır. Bu da THTT yapısının 

bağlanmasıyla zincirler arası etkileşimin kuvvetlendiği anlamına gelmektedir. 
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Şekil 4.5. THTT fonksiyonel P(MMA–ko-AK) yapısına ait farklı büyütmelerdeki 

Sem görüntüleri verilmiştir.  

Şekil 4.5’de verilen bu görüntülerde yapı homojen düzgün ve film 

formasyonundadır. Yapıda belli noktalarda hızlı kurumadan kaynaklı 

kabarcıklanmalar görülürken belli bölgelerde yaygın gözeneklilik hakim olmuştur. 

Gözenekli bölgeler dahilinde de homojenite korunmuş ve düzgün bir yüzey 

görüntüsü vermiştir. Buradan polimerik film yapısında safsızlık bulunmadığı 

açıkça anlaşılmaktadır. Ayrıca yapının literatürdeki klasik Akrilat yapılarına ait 

SEM görünümleri sunduğu tespit edilmiştir. 
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4.2. THTT İçeren PU Yapılarının Karakterizasyonu 

 

 

Şekil 4.6. THTT fonksiyonel PU yapısına ait FTIR spektrumları . 

 Şekil 4.6’da THTT fonksiyonel PU yapısına ait FTIR spektrumları 

görülmektedir. THTT içeren P(MMA–ko-AK) yapısı birim ünite başına 2 

hidroksil (-OH) grubu içermektedir. Çalışma kapsamında bu hidroksil üniteleri 

üzerinde diizosiyanat yapısı olarak Hekzametilen diizosiyanat (HMDI) 

kullanılmış olup sonuçta bir tarafı PU diğer tarafı Akrilat içeren ağ yapılı 

poliüretanlar elde edilmiştir. Bu PU yapılarında yapısal olarak istenilen yapıya 

ulaşıldığı FTIR spektrumu alınarak doğrulanmıştır. Şekil 4.6’da THTT içeren 

P(MMA–ko-AK), HMDI ve THTT içeren PU yapılarına ait FTIR spektrumları 

görülmektedir. Bu reaksiyonların gerçekleşmesi 2262 cm-1 de bulunan serbest 

izosiyanat pikinin kaybolması ile izlenmiştir. Reaksiyon esnasında ara kontroller 

sırasında 3 saat sonunda izosiyanat pikinin kaybolduğu reaksiyonun tamamlandığı 

anlaşılmıştır. Şekil 4.6’da PU yapısında 3310–3600 cm-1 aralığında N–H, O–H, H- 

bağı pikleri üretan yapısından kaynaklanmaktadır. Yine 2850–2950 cm-1 de 

alifatik C-H gerilme pikleri görülmektedir. Üretan bağına ait C=O gerilme 

titreşimi 1680 cm-1 de görülürken C–O–C eterik gerilme titreşimi 1270 cm-1’de 

bulunur. Poliakrilat asit yapısından kaynaklı olarak 1550 cm-1 de C ve 925 cm-1’de 
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C–H simetrik gerilme titreşimleri istenilen yapının oluştuğunu ispatlamaktadır. 

İnfrared spektrumları (IR) üzerinde bulunan hidroksil (-OH) gruplarının var 

olması tüm hidroksillerin reaksiyona girmediğinin bir göstergesidir. Çalışmanın 

ilerleyen aşamalarında bu hidroksil grupları kullanılırken triazin yapılarına 

ulaşılacaktır. 

 

Şekil 4.7. THTT fonksiyonel PU yapısına ait TGA thermogramı. 

Şekil 4.7 de THTT fonksiyonel P(MMA-koAK) bileşiğine ve bu bileşikten 

sentezlenen THTT temelli PU yapısına ait TGA termogramları görülmektedir. 

THTT temelli P(MMA-ko-AK) klorür yapısında 2 basamaklı temel kütle kayıpları 

görülmektedir. 20 ile 100°C arasında gözlenen belirgin kütle kaybı yapıdaki 

nemin uzaklaşması ve yüzey hidroksillerinin dehidrasyonudur. 300°C’den 

başlayarak 380°C’ye kadar devam eden net kütle kaybı temel PMMA ve 

polimerik yapının termal degradasyonudur. 400 ve 550°C arasında ise 

karbonizasyon söz konusudur. PU yapısında ise yapının termal stabilitesi artmış 

polimerik yapı termal kararlılığı 290°C’den sonra 3 temel kütle kaybı 

görülmektedir.  
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Şekil 4.8. THTT fonksiyonel PU yapısına ait DTA termogramı. 

Şekil 4.8’de verilen termogramlara bakıldığında birinci kütle kaybı 

yaklaşık %60 olarak gözlemlenen ve 250°C’de başlayıp 390°C’ye kadar devam 

eden P(MMA-ko-AK) yapısının bozunmasından kaynaklanan kütle kaybıdır. 

İkinci kütle kaybı 400°C’de başlayıp 480°C’ye kadar devam eden yaklaşık 

%20’lik bir kütle kaybı değeridir. Bu değer yumuşak kısımlarının termal 

degradasyonundan kaynaklanmaktadır. Üçüncü ve son kütle kaybı ise 490°C’de 

başlayıp yaklaşık 650°C’ye kadar devam eden PU yapısındaki sert kısımların 

termal degradasyonlarını göstermiş olup yaklaşık %20’lik bir kütle kaybı tespit 

edilmiştir. 



62 
 

 

Şekil 4.9. P(MMA-ko-AK)-PU ve P(MMA-ko-AK) yapısının DSC 

termogramları. 

 Şekil 4.9’da THTT fonksiyonel P(MMA-ko-AK) ve bu yapıdan elde 

edilen THTT temelli PU yapılarına ait DSC termogramları görülmektedir. Her 2 

termogramda birbirinden oldukça farklı seyretmesi istenilen yapısal değişikliğin 

oluştuğunun bir göstergesidir. THTT temelli yapıda öncelikle 25–100°C civarında 

yapısal nemin uzaklaşmasına ait bir endoterm görülmektedir. Ayrıca bozulma 

başlangıcı 300°C civarında kaydedilmiştir. PU yapısında ise bu değer yaklaşık 

250°C’ye kaymıştır. Aynı zamanda 360°C’de ikinci bir kütle kaybı değeri 

görülmektedir. Her iki yapıda da çok belirgin bir Tg geçişi gözlenmemiştir.  
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Şekil 4.10. THTT fonksiyonel PU yapısına ait SEM görüntüleri. 

 Şekil 4.10’da THTT fonksiyonel PU yapılı Sem görüntüsü 1.000, 2.500, 

5.000, 10.000, 20.000 ve 40.000 büyütmelerde olacak şekilde verilmiştir. Bu 

yapılar dahilinde fraktal kaviteli ve homojen bir görünüm tespit edilmiştir. 

Yüksek büyümeye gidildiğinde lifimsi ve yoğun gözenekli bir yapı olduğu 

görülmektedir. En yüksek büyütmede poliüretan (PU) film yapısının aslında 

gözenekli ve homojen olduğu oldukça belirgindir. Bu da bize yapının aşırı 

dallanmış bir sistem oluşturduğunu ispatlamaktadır. 40.000 büyütmeli yapıdan 
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1.000 büyütmeli yapıya gidildikçe polimerin Akrilat ve Üretan kısımlarının 

ayrılmadığı tek bir homojen bir yapıda kaldığı açıkça görülmektedir.  

 

4.3. THTT Yapılı Akrilat Hibrit Yapılarının Karakterizasyonu 

 

 

Şekil 4.11. P(MMA-ko-AK)-THTT-Si yapısına ait FTIR spektrumu. 

 Şekil 4.11’de kıyaslamalı olarak PMMA-koAK (3-

kloropropil)trietoksisilan ve akrilat temelli triazin yapısına ait pikler 

görülmektedir. Bu piklerde klorosilan yapısındaki 1270 cm-1’deki C–Cl pikinin 

kaybolduğu net bir şekilde görülmektedir. Akrilat temelli triazin yapısında 1820 

cm-1 de esterik C=O grubunun, 1440 cm-1 C–N–C gerilme titreşimi, 1220 cm-1 de 

C–O–C eterik gerilme titreşimi ve ayrıca polimer zincir yapısındaki alifatik C–H 

gerilmelerine ait 2860-2980 cm-1 aralığındaki titreşimleri net bir şekilde 

görülmektedir. Önemli bir bulgu olarak THTT temelli P(MMA-ko-AK) 

yapısındaki geniş -OH bandı Klorosilan (KS) bağlaması esnasında tamamen 

kaybolmuştur. Bu da yapıya Klorosilanın –OH grupları üzerinden bağlandığını 

bize kanıtlamaktadır. Akrilat-Triazin yapısı üzerindeki triazin yapısından 

kaynaklanmaktadır. 1100 cm-1 geniş bir pik olarak Si–O–Si gerilme titreşimi ve 
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472 cm-1 de Si–O gerilme titreşimini net bir şekilde görülmektedir. Tüm bu 

bulgular Triazin–Akrilat yapısının oluştuğunu bize kanıtlamıştır.  

 

 

Şekil 4.12. P(MMA-ko-AK)-THTT ve P(MMA-ko-AK)-THTT-Si yapılarına ait 

TGA termogramları.  

4.12’de verilen termogramlarda 4.12 P(MMA-ko-AK)-THTT yapısında 

20-100°C arasında bir nemden kaynaklı bir kütle kaybı görülmektedir. 250–400°C 

civarında polimerik yapının termal degradasyonundan kaynaklı geniş bir kütle 

kaybı görülmektedir. İlgili pik benzer olarak P(MMA-ko-AK)-THTT-Si yapısında 

da görülmekte olup yaklaşık %60’lık bir kütle kaybına tekabül etmektedir. 

500°C’nin üstünde herhangi bir kütle kaybı olmayıp yapıda yaklaşık %40 

civarında kalıntı bulunmaktadır. Buda bize yapıdaki toplam Silika oranının 

%40’ın bağlandığını ispatlamaktadır. Benzer yapıların DSC termogramı şekil 

4.14’te verilmiştir. Bu termogramda her 2 polimerik yapı içinde benzer şekilde 

yaklaşık 300°C civarında net bir egzoterm görülmektedir.  Bu yapıdaki organik 

grupların bozunmasını göstermekte olup Akrilat yapılarından kaynaklıdır. Sonuç 

olarak yapıya organik bir grubun dahil olduğu ilgili DSC termogramından net bir 

şekilde görülmektedir. 
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Şekil 4.13. P(MMA-ko-AK)-THTT ve P(MMA-ko-AK)-THTT-Si yapılarına ait 

DTA termogramları. 

 

 

Şekil 4.14. P(MMA-ko-AK)-THTT ve P(MMA-ko-AK)-THTT-Si yapılarına ait 

DSC termogramları. 
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Şekil 4.15. P(MMA-ko-AK)-THTT-Si yapısına ait SEM görüntüleri. 

 Şekil 4.15’te Akrilat – Triazin yapısına ait Sem görüntüleri verilmiştir. Bu 

Sem görüntülerinde Akrilat ve Triazin gruplarının ayrı bir faz ortaya sunmadığı, 

oldukça homojen olarak dağıldığı görülmektedir. Şekilde görülen tüm yapı 

oldukça homojen, temiz ve katkısız görünmektedir. Yüksek büyütmeye doğru 

gidildikçe yapının bu homojen görünümünü koruduğu ayrıca tespit edilmektedir.  
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 Yine yüksek büyütmelerde yapının gözenekli ve pürüzlü formasyonu daha 

belirgin olarak gözlenebilir. Sonuç olarak Sem görüntülerinde istenen Akrilat-

triazin yapılarının elde edildiği sonucuna varılabilir. 

 

4.4. THTT Yapılı Poliüretan Hibrit Yapılarının Karakterizasyonu 

 

 

Şekil 4.16. THTT yapılı poliüretan hibrit yapısına ait FTIR spektrumu. 

Şekil 4.16’da Poliüretan-triazin yapısı ve bu yapının elde edilmesinde 

kullanılan THTT temelli P(MMA-ko-AK)-THTT yapısına ait İnfrared 

spektrumları görülmektedir. Bu spektrumlarda P(MMA-ko-AK)-THTT yapısında 

3300–3600   cm-1 de geniş bir        -OH gerilme titreşimi görülmektedir. Ayrıca bu 

–OH gerilme titreşimi Hekzametilendiizosiyanat (HMDI) yapısının bağlanmasıyla 

birlikte azalmış ve yapı poliüretana (PU) dönüşmüştür. Elde edilen PU–Akrilat 

yapısında Klorosilan yapısının bağlanmasına uygun olacak şekilde kısmi –OH 

grupları bulunmaktadır. Sonuç hibit materyalinde ise 3300–3600 cm-1 ‘de –OH 

yapısının azaldığı 1000–1100 cm-1 aralığındaki Si–O–Si bağlarının belirginleştiği 

görülmektedir. Ayrıca 472 cm-1 de Si–O simetrik gerilme titreşimi net bir şekilde 

görülmektedir. Bu Üretan–Akrilat yapısına triazin yapılarının dahil olduklarını 
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bize ispatlamıştır. Yapıdaki Üretan ve Akrilat varlığı diğer piklerden 

anlaşılmaktadır. Örneğin; Üretan yapısından kaynaklı 1615 cm-1 de Üretan 

karbonili (C=O), 1479 cm-1 de C–N–C gerilme titreşimi, 1251 cm-1 de C-O–C 

gerilme titreşimi Üretan bağını ispatlamaktadır. 1580 cm-1 de bulunan C–C alifatik 

gerilme titreşimi ve 2855 cm-1 de ve 2935 cm-1’deki alifatik CH2 gruplarına ait C-

H gerilme titreşimleri bize istenilen Akrilat–Üretan–Triazin yapısının oluştuğunu 

ispatlamaktadır.  

 

 

 

Şekil 4.17. P(MMA-ko-AK)-PU ve P(MMA-ko-AK)-PU-Si’ye ait TGA 

termogramları verilmiştir. 
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Şekil 4.18. P(MMA-ko-AK)-PU ve P(MMA-ko-AK)-PU-Si’ye ait DTA 

termogramları verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.19. P(MMA-ko-AK)-PU ve P(MMA-ko-AK)-PU-Si’ye ait DSC 

termogramları verilmiştir. 
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Şekil 4.20. PU–Triazin yapısına ait farklı büyütmelerdeki Sem görüntüleridir. 

Şekil 4.17’de P(MMA-ko-AK)-PU ve P(MMA-ko-AK)-PU-Si’ye ait TGA 

termogramları verilmiştir. Şekil 4.18’de P(MMA-ko-AK)-PU ve P(MMA-ko-

AK)-PU-Si’ye ait DTA termogramları ve şekil 4.18’de ise bu yapıya ait DSC 

termogramları verilmiştir. Şekil 4.20’de Poliüretan–Triazin yapılarına ait Sem 

görüntüleri farklı büyütmelerde olacak şekilde verilmiştir. Bu şekilde belirgin, net 

ve ağ yapılı bir görüntü vermiş olan THTT fonksiyonel poliüretanların (PU) 
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yüzey hidroksilleri (-OH) üzeine Klorosilan (KS) bağlanarak bir modifikasyon 

gerçekleştirildiğinden dolayı Silika yapısı yüzeyde kümeler şeklinde 

belirlenmiştir. Bu kümelenmeler yüzeyin geneline dağılmakta olup homojen bir 

görünüm vermektedir. Yapı düşük büyütmelerde incelendiğinde sistem 2 fazlı bir 

görüntü vermektedir. Bu görüntüler dahilinde poliüretan (PU) zemin üzerine 

Silika yapılarının dahil olduğu oldukça net bir şekilde görülmektedir. Yapıdaki 

yüksek büyütmelerde ise Silika yapıya odaklanıldığında homojen ve amorf Silika 

kümeciklerin elde edildiği görülmüştür. Tüm bu sonuçlardan yola çıkacak olursak 

istenilen Poliüretan–Triazin (PU–Si) yapısının elde edildiği açıkça 

gözlenmektedir.  
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

 Tez kapsamında 4 farklı yapıda THTT içeren malzemeler elde edilmiştir. 

Bu yapılardan birincisinden saf polimerik THTT fonksiyonel P(MMA-ko-AK) 

elde edilmiştir. İkinci grup olarak THTT fonksiyonel PU yapısı hazırlanmıştır. 

Üçüncü ve dördüncü grup malzemeler dahilinde elde edilen THTT fonksiyonel 

saf polimerik yapıların kullanılması ile organik inorganik hibrit materyaller elde 

edilmiştir. Son gruplar dahilinde ise elde edilen THTT fonksiyonel saf polimerik 

yapıların Triazin gruplarının bağlanması ile Triazin yapılı malzemeler üretilmiştir. 

Elde edilen tüm malzemeler yapısal olarak FTIR analizleriyle incelenmiştir. 

Üretilen saf polimerik ve hibrit malzemelerin morfolojik özellikleri ve yüzey 

yapısı Sem analizleriyle detaylı olarak değerlendirilmiştir. Son olarak tüm 

malzemelerin termal özellikleri TGA, DSC ve DTA teknikleri kullanılarak 

incelenmiştir. Tüm bu bulgular ışığında tez önerisinde öngörülmüş olan sentezler 

gerçekleştirilmiş olup hedeflenen yapılara ulaşıldığı enstrümental teknikler ile 

doğrulanmıştır. 

 THTT yapılı Akrilat kopolimerleri P(MMA-ko-AK) yapısında 

kondenzasyon reaksiyonlarıyla hazırlanmıştır. Bu reaksiyonun doğrulanması 

FTIR spektrumu ile gerçekleştirilmiştir. P(MMA-ko-AK) yapısındaki C–Cl 

pikinin 860 cm-1’deki keskin görüntüsü THTT’nin yapıya bağlanmasıyla tamamen 

ortadan kaybolmuştur. Ayrıca sonuç üzerinde THTT yapısındaki serbest hidroksil 

(-OH) gruplarından kaynaklı 3100–3600 cm-1’de geniş bir H bağı piki 

görülmektedir. Ayrıca 1440’daki C–N–C pikinin görülmesi yapıya THTT’nin 

yapıya bağlanması istenen yapının meydana geldiğini bize göstermektedir. Termal 

olarak THTT grubunun bağlanması ile temel termogram özellikleri değişmiş ve 

bu hidroksil gruplarının uzaklaşmasından kaynaklı pik termogramda görülmüştür. 

Bu yapıya Silan gruplarının dahil edilmesiyle tüm morfolojik özellikler 

değişmiştir. Silan gruplarının yapıdaki varlığı FTIR spektrumunda Si-O-Si 

piklerinin dahil olması ve hidroksil gruplarına ait pikin kaybolmasıyla 

anlaşılmıştır. Ayrıca Sem görüntüsünde değişmiş gözenekli film yapısından 

uzaklaşarak partiküler bir yapı elde edilmiştir. THTT yapılı PU’lar literatürde 

bulunan yaygın ve ticari PU’ların aksine daha kırılgan bir film formasyonunu 
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vermektedir. Kuvvetli ikincil etkileşimlerden kaynaklı olarak net ve belirgin Tg 

değeri görülmemiş ve yüksek olarak gözlenmiştir. Ancak bu mekanik 

uygulamalarda yapısal ve boyutsal direnç sağladığı için avantaj olarak 

değerlendirilebilir. Bu tür PU yapılarının sentez sürecinin takibi yine İnfrared (IR) 

spektroskopisi kullanarak gerçekleştirilir. Serbest izosiyanat grubundan kaynaklı 

2260 cm-1’deki izosiyanat pikinin tamamen kaybolması üretan yapısının 

tamamlandığını bize ispatlamaktadır. Şekil 4.16 da bu PU yapısına Silika 

gruplarının bağlanması yapının İnfraredlerini 1000-1100 cm-1’deki Si–O–Si 

piklerinin dahil olmasıyla doğrulanmıştır. Bu bağlanma sonrasında yapının yüzey 

özellikleri ve morfolojisi tamamen değişmiş olup yüzey yapısında Silika grupları 

belirlenmiştir. Elde edilen yapının dayanıklı ve kararlı olması büyük avantaj 

sağlamaktadır. Silika modifikasyonu bu nedenle polimerin mekanik özellikleri 

üzerinde iyileştirme sağlayacağı düşünülmektedir.  

 Sonuç olarak tez kapsamında elde edilen organik inorganik THTT temelli 

hibrit malzemeler literatür açısından orijinal yapılı olup Elektronik optik kaplama 

ve kolon dolgu maddesi gibi uygulama alanlarının yüksek potansiyele sahiptir. 

İleriki çalışmalarda bu tip uygulama alanlarının detaylı olarak çalışabilmesi 

mümkündür. Elde edilen hibrit malzemelerin teknolojik uygulamaları 

çeşitlendirilebilir. 
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