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Son yıllarda termoplastik elastomerler (TPE'ler), elastomerik kauçuk-plastik karışımları
olarak teknolojik olarak önemli hale gelmiştir. Kauçuk malzemelerin günlük
hayatımızdaki ve endüstriyel alanlardaki yoğun kullanımı, özelliklerinin kayda değer bir
kombinasyonu, düşük kütle ve işlem kolaylığından kaynaklanmaktadır. Endüstrinin
hızla gelişmesi, kauçuk kullanımında artışa neden olmuş ve üretiminde de yüksek bir
artış sağlamıştır. Kauçuk malzemelerin üretimindeki artış dünyadaki atık kauçuk
oranında da ciddi bir yükselişe neden olmuştur. Atık kauçuklar günümüzde ekonomik
ve ekolojik açıdan önemli bir sorundur. Bu sorunlar dikkate alındığında geri dönüşüm
en iyi seçeneklerden biridir. Hammaddelerin çıkarılması, hammaddelerin ara ve nihai
ürünlere işlenmesi, nihai ürünlerin tüketimi ve diğer insan faaliyetleri sırasında atıklar
oluşmaktadır. Bu atıkları bertaraf etme ve faydalı ürün olarak geri dönüştürme amaçlı
birçok çalışma bulunmaktadır. Doğal kauçuklardan elde edilen tek kullanımlık eldiven
atıklarının geri dönüştürülmesi de bu çalışmalar arasındadır.
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Tez kapsamında, üretim fazlası veya hatalı üretim sonucu oluşan doğal kauçuktan
üretilmiş lateks eldiven atıklarının yararlı ürün olarak geri kazanımının sağlanması
amaçlanmıştır. Toz haline getirilmiş lateks eldivenler termoplastik elastomer olan etilen
vinil asetat (EVA) ile karıştırılmasına karar verilmiştir. Öncelikle lateks eldiven tozunun
tanecik boyut analizini yapabilmek için 355µm ile 1000µm arasında değişen 6 farklı ağ
boyutuna sahip elekler kullanılmıştır. Elekten geçirilme işlemi sonucunda lateks eldiven
tozunun %80’inin 710-1000 µm tanecik boyutu aralığında ve %20’sinin de 1000 µm
den büyük tanecik boyutuna sahip olduğu görülmüştür. Lateks eldiven tozunun (LAT)
tanecik boyutundaki azalma ile karışımların çekme mukavemetleri üzerindeki etkisi
inceleme amaçlı 710-1000 µm aralığında ve 1000 µm den büyük tanecik boyutuna sahip
toz lateks eldiven ile 3 farklı EVA-Lateks karışımı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu
karışımlara çekme testi uygulanmıştır. Yapılan çekme testi sonucunda 710-1000 µm
tanecik boyutu aralığına sahip karışımların mekanik özelliklerinin daha yüksek olduğu
görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre kopma uzaması, kopma dayanımı ve elastik
modülü değerlerinde tanecik boyutunun azalması ile en yüksek gelişmeyi gösteren
sistem %60 EVA %40 lateks içeren karışımın olduğu ve kopma uzama değerinde
yaklaşık %24,61, kopma dayanımında %10,87, elastik modül değerinde %12,5
oranlarında artış olduğu gözlemlenmiştir. Lateks tozu tanecik boyutunun azalması ile
karışımların mekanik özellikleri üzerindeki olumlu etkileri sonucunda tez kapsamındaki
çalışmalar 710 µm- 1000 µm aralığındaki ince tanecik boyutuna sahip lateks eldiven
tozları kullanılarak devam edilmiştir. Çalışmaların devamında lateks eldiven tozunun
karışım içerisindeki oranın artması ile mekanik özellikler üzerindeki etkisini incelemek
amaçlı, içerisinde hiç lateks buludurmayan %100 EVA’dan oluşan bir karışım ve lateks
oranının 20% ile %95 arasında değiştiği 7 farklı oranda EVA-Lateks karışımı
hazırlanmıştır. Karışımların mekanik özelliklerini incelemek için çekme, sıkıştırma
testleri ve sertlik testi uygulanmıştır. Çekme testi sonucunda 4,8 kPa elastik modülü,
0,86 MPa kopma dayanımı ve 201,0 kopmadaki % uzama değerleri ile en düşük
mekanik özelliklere sahip karışım %5 EVA %95 lateks içeren 5EVA95LAT karışımı
olmuştur. İçerisinde lateks içermeyen, %100 EVA oluşan 100EVA0LAT karışımı en
yüksek elastik modül, kopma dayanımı ve kopmadaki % uzama değerlerini göstermiştir
ancak bu sistemin elastik hiçbir özelliği bulunmamaktadır. İçerisinde lateks miktarı
bulunduran en yüksek çekme testi değerlerine sahip karışım ise %80 EVA %20 Lateks
karışımıdır. 80EVA20LAT karışımı 232,5 kPa elastik modülü, 4,31 MPa kopma
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dayanımı ve 220,3 kopmadaki % uzama değerlerini göstermiştir. Elde edilen sonuçlara
göre karışım içerisindeki lateks miktarının artması ile elastik modül, kopma dayanımı
ve kopmadaki % uzama değerlerinin azaldığı görülmüştür. Karışımların basma
kuvvetine karşı davranışlarını gözlemlemek için %10, %20, %30, %40 ve %50 basma
kuvveti altında 10 döngülü sıkıştırma testi uygulanmıştır. Sıkıştırma testinden elde
edilen eğrilerden karışımların absorladığı enerji değerleri hesaplanmış ve karışımların
sönümleme özellikleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlarda karışım içerisindeki lateks
oranının artması ile absorplanan enerjinin değerinin ve viskozitenin azaldığı,
elastikiyetin ise arttığı görülmüştür. Yapılan shore A ve D-tipi sertlik testine göre
karışım içindeki lateks miktarının artması ile sertlik değerlerinde de azalma
görülmüştür. Tez çalışmasındaki temel amaç lateks eldiven tozunu karışım içerisinde
yüksek oranda tutarak geri kazanımının sağlanmasıdır. EVALAT karışımlarından elde
edilen sonuçlarda yapıdaki lateks miktarının artması mekanik özelliklerin azalmasına
neden olduğu görülmüştür. EVA ile lateks arasındaki uyumluluğu artırmak için maleik
anhidrit (MAH) ile aşılama yapılmasına karar verilmiştir. MAH ile aşılamanın etkisini
görebilmek için önceden hazırlanan EVALAT karışımları ile aynı oranlarda EVA ve
lateks içeren aşılanmış karışımlar hazırlanmıştır. Aşılanan karışımların FTIR analizleri
yapılmıştır. Analizlerde aynı EVA-Lateks oranına sahip aşılanmış ve aşılanmamış
karışımlar ile maleik anhidritin FTIR spektrumları karşılaştırılmış ve aşılanmış
karışımların dalga boyundaki değişimler tespit edilmiş ve yorumlanmıştır. Ardından,
MAH ile aşılanan karışımların mekanik özelliklerini incelemek ve aşılamanın yapıdaki
etkisini görebilmek için aşılanmamış karışmlarla aynı standartlarda çekme, sıkıştırma ve
sertlik testleri uygulanmıştır. Çekme testi sonucunda MAH ile aşılanmış karışımların,
aşılanmamış karışımlara göre ile elastik modül, kopma dayanımı ve kopmadaki uzama
değerlerinde artış görülmüştür. Aşılanmış ve aşılanmamış karışımlara uygulanan çekme
testi sonuçları karştırıldığında, elastik modül değerlerindeki en yüksek artışı %266,6
artış ile 5EVA95LAT-g-MAH karışımı, kopmadaki kuvvet değerlerinde %334,23 artış
ile 20EVA80LAT-g-MAH karışımı ve kopmadaki uzama da ise %142,5 artış ile
80EVA20LAT-g-MAH karışımı göstermiştir. Sıkıştırma testlerinden elde edilen
değerlere göre aşılanmış karışımların absorbe ettiği enerji değerlerinde artış
görülmüştür. Hesaplanan absorblanan enerji değerlerine göre aşılamanın en başarılı
olduğu ve en fazla etkisini gösterdiği sistem 40EVA60LAT-g-MAH karışımı olmuştur.
Yapılan sertlik testi sonuçlarına göre MAH ile aşılanmış karışımların sertlik
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değerlerinde aşılanmamış karışımlara göre artış göstermiştir. En yüksek shore A ve
shore D sertlik değerini gösteren sistemin 5EVA95LAT-g-MAH karışımında olduğu
görülmüştür. Genel olarak MAH ile aşılama sonucunda, aşılanmamış karışımlara oranla
mekanik özelliklerde önemli ölçüde artış görülmüştür. Yapılan deneysel çalışmalar
sonucunda maleik anhrit ile aşılanmış EVALAT-g-MAH kompozit sistemlerinde
uyumlulaştırma işlemleri sonucunda olumlu sonuçlar elde edilmiş ve doğal kauçuktan
üretilmiş atık lateks eldivenlerin yararlı ürün olarak geri kazanımı sağlamıştır. Bu
sayede atık kauçuk eldivenler, mekanik testlerden elde edilen sonuçlara göre uygun
kullanım alanlarında yararlı ürün olarak kullanılabilecek ürün haline getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lateks Eldiven Tozu (LAT), Etilen Vinil Asetat (EVA), Maleik
Anhidrit (MAH), Aşılama, Kompozit
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In recent years, thermoplastic elastomers (TPEs) have become technologically
important as elastomeric rubber-plastic mixtures. The intensive use of rubber materials
in our daily life and industrial areas is due to a significant combination of properties,
low mass and ease of processing. The rapid development of the industry has led to an
high increase in rubber use and production. Therefore, the increase in the production of
rubber materials also caused a significant increase in the rate of waste rubber in the
world. Considering these issues, recycling is one of the best options. Waste is generated
during the extraction of raw materials, the processing of raw materials into intermediate
and final products, the consumption of final products and other human activities. There
are many studies aimed at disposing of these wastes and recycling them as useful
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products. Recycling of disposable glove wastes from natural rubbers is among these
studies.
In the aim of the thesis, it is ensured that latex glove wastes produced from natural
rubber formed as a result of excess production or faulty production are recycled as
useful product. Therefore, powdered latex gloves were decided to be mixed with
ethylene vinyl acetate (EVA). First of all, 6 different mesh sizes of sieves ranging from
355µm to 1000µm were used in order to make size analysis of latex glove powders
(LAT). As a result of the sieving process, 80% of the latex glove powder has a particle
size range of 710-1000 µm and 20% has a particle size greater than 1000 µm. There are
3 different EVA-latex mixtures were prepared for investigate the effect of change in
lateks powder particle size on mechanical properties. Then, tensile test was applied to
these mixtures. According to the results, the system showing the highest tensile
improvement is 60EVA40LAT mixture. It has been observed that % elongation value
increased by 24.61%, tensile strength by 10.87%, elastic modulus value by 12.5%. As a
result of tensile test, it was seen that elastic modulus, breaking strength and elongation
at break values decreased with increasing latex ratio in the mixture. As a result of the
tensile test, the mechanical properties of the mixtures having particle size range of 7101000 µm were found to be higher. In order to investigate the effect of latex glove
powder on mechanical properties with increasing ratio in the mixture, mixture of 100%
EVA with no latex and 7 different EVA-Latex mixtures with a latex ratio of 20% to
95% was prepared. Tensile, compression and hardness tests were applied to analyze the
mechanical properties of the mixtures. As a result of tensile test, 5EVA95LAT mixture
has the lowest mechanical properties with 4.8 kPa elastic modulus, 0.86 MPa tensile
strength and % elongation values at 201 MPa. The mixture with the highest tensile test
values containing latex content is 80EVA20LAT mixture. The 80EVA20LAT mixture
showed 232.5 kPa elastic modulus, 4.31 MPa tensile strength and % elongation at 220.3
MPa. To observe the compressive behavior of the mixtures, a 10-cycle compression test
was applied under 10%, 20%, 30%, 40% and 50% compression ratio. Curves obtained
from compression test, the absorbed energy values of the mixtures were calculated and
the damping properties of the mixtures were determined. As a result, it was observed
that the value of the absorbed energy and viscosity decreased and the elasticity
increased with the increase of latex ratio in the mixture. According to the shore A and
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D-type hardness test, the hardness values decreased with the increase in the amount of
latex in the mixture. The main purpose of the thesis is to ensure the recovery of latex
glove powder by keeping it high in the mixture. The results obtained from EVALAT
mixtures showed that the increase in the amount of latex in the structure caused a
decrease in mechanical properties. In order to increase the compatibility between EVA
and latex, it was decided to graft with maleic anhydride (MAH). For seeing the effect of
grafting with MAH, grafted mixtures containing EVA and latex in the same proportions
as EVALAT mixtures were prepared. After that, FTIR analysis of the grafted mixtures
were performed. In the analysis, FTIR spectra of grafted and ungrafted mixtures with
maleic anhydride having the same EVA-Latex ratio were compared and changes in
wavelength of the grafted mixtures were determined and interpreted. Then, tensile,
compression and hardness tests were applied to the same standards with ungrafted
mixtures. As a result of tensile test, elastic modulus, tensile strength and elongation at
break were increased with MAH grafted mixtures compared to ungrafted mixtures.
When the tensile test results of the grafted and uninoculated mixtures were mixed, the
5EVA95LAT-g-MAH mixture showed the highest increase in elastic modulus values,
20EVA80LAT-g-MAH mixture showed the highest increase in tensile strenght and
80EVA20LAT-g-MAH mixture showed the highest increase in % elongation.
According to the calculated absorbed energy values from compression tests, the most
effective system was the 40EVA60LAT-g-MAH mixture. With respect to the hardness
test results, the hardness values of the grafted mixtures with MAH increased compared
to the ungrafted mixtures. To sum up, as a result of grafting with MAH, a significant
increase in mechanical properties was observed compared to ungrafted mixtures. In
consequence of the experimental studies, positive results were obtained as a result of the
compatiblization process in EVALAT-g-MAH composite systems grafted with maleic
anhydride and the recovery of waste latex gloves made of natural rubber as a useful
product. In this way, waste rubber gloves, according to the results obtained from the
mechanical tests can be used as a useful product in the appropriate application area has
been made.

Keywords: Latex Glove Powder (LAT), Ethylene Vinyl Acetate (EVA), Maleic
Anhydride (MAH), Grafting, Composite
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1. GİRİŞ
Doğal kauçuk (NR) önemli bir üretim hammaddesidir [1]. Kauçuk malzemelerin günlük
hayatımızdaki kullanımındaki artışın temel nedeni kolay işlenebilirliği ve farklı
bileşenler ile oluşturulabilecek farklı kombinasyonların sağlanabilmesinden kaynaklıdır
[2]. NR, mekanik özellikleri nedeniyle endüstri için önemli ve stratejik bir
hammaddedir. Dünyada 2000-2012 yılları arasındaki yıllık NR üretimi, 6,76'dan 11,38
milyon tona kadar artış gösterdiği ve tüketiminin de 7,34'ten 10,92 milyon tona
yükseldiği kaydedilmiştir. Bu nedenle, NR önemli bir sürdürülebilir malzemedir ve
bunun için pazarın gelecekte daha fazla büyümesi beklenmektedir [3]. Kauçuk
malzemelerin endüstriyel ve günlük hayatta kullanımının artması, üretiminde de artışa
neden olmaktadır. Üretim ve tüketimden kaynaklanan nedenlerden dolayı gün geçtikçe
atık kauçuk miktarında da önemli artış görülmektedir. Tüm dünyada atık kauçukların
sürekli birikmesi, halk sağlığı ve çevre için kabul edilmiş bir tehdittir [4]. Dünyada
üretilen kauçuğun yaklaşık %70'i lastiklerde kullanılmaktadır. Her yıl dünya çapında
atılan atık lastiklerin miktarı yaklaşık 6 milyon tondur [5]. Çoğu sanayileşmiş ülkelerde
atık lastikler genellikle çöplüklere atılır veya açık havada bırakılır, bu da biyolojik
olarak parçalanamayan atıklar ve yangın riski oluşturarak tehlikeli durumlar ve önemli
çevresel rahatsızlıklar yaratır. Bu problemle yüzleşmek için, lastik üreticilerine lastik
imhasını yönetmeye zorlayan yeni düzenlemeler getirilmiştir. Ancak bu düzenlemeler
sorunu çözmemektedir. Lastik üreticileri insan güvenliği ve çevre koruma ile ilgili
olarak en kolay çözümü aramaktadır [6]. Atık kauçukları geri dönüşüm ile kazanımını
sağlamak en iyi çözüm yollarından birisidir. Bu nedenle son yıllarda atık kauçukların
geri kazanımını sağlama amaçlı birçok çalışma bulunmaktadır. Bunun bir yolu, onları
polimerlere dahil etmek ve onları yeni ürünlere dönüştürmektir [7]. Literatürde atık
kauçukların geri dönüşümünü sağlamak için farklı polimerler ile karışımlar yapılmış ve
atık kauçuklar değerlendirilmiştir. Yapılan polimer/kauçuk karışımlarından istenilen
özellikleri sağlamak amaçlı çeşitli modifikasyon işlemleri uygulanmıştır. Polimer
modifikasyonu ve polimerlerin harmanlanması polimer teknolojisi alanında belirgin bir
yere ulaşmıştır. Çünkü yeni polimerlerin sentezinin spesifik özellikler gerektiren
uygulamalar için her zaman gerekli olmadığı anlaşılmaktadır. Mevcut polimerlerin
modifikasyonu veya uygun polimerlerin harmanlanmasıyla karşılanabilir. Bu yüzden
kimyasal modifikasyon ve polimer karışımı son birkaç on yıldan beri polimer kimyası
ve teknolojisi alanında araştırma yapmak için büyüyen bir konu haline geldi.
1

Modifikasyon, reaktif fonksiyonel grupların polimer zincirlerine dahil edilmesiyle
gerçekleştirilir. Polimerlerin işlevselleştirilmesi, ana polimerde bulunmayan geniş
özellik yelpazesine sahip yeni malzemeler ile sonuçlanmaktadır. Polimer omurgasının
kimyasal modifikasyonu, polimer zincirlerine aşılama, zincirler arası reaksiyonlar ve iç
içe geçen ağların oluşumu birçok incelemeye tabidir. Ticari uygulamaya sahip çok
sayıda doğal kauçuk/polimer modifikasyonu ile hazırlanan başarılı malzemeler
üretilmiştir [3].
Bu tez kapsamında, atık kauçukların yeni bir ürün olarak geri dönüştürülmesi amaçlı
doğal kauçuktan üretilmiş tek kullanımlık lateks eldivendenler değerlendirilmiştir.
Üretim fazlası veya hatalı üretim sonucu oluşan doğal kauçuktan üretilmiş lateks
eldiven atıkları, bir termoplastik elastomer (TPE) olan etilen vinil asetat (EVA) ile
karıştırılarak yeni termoplastik yapılı kompozitler elde edilmiştir. Lateks eldiven ve
etilen vinil asetat karışımlarının uyumluluğunu sağlamak ve özelliklerini iyileştirmek
için maleik anhidrit ile modifikasyon işlemi uygulanmıştır. Bugüne kadar doğal
kauçuktan üretilmiş atık lateks eldiven tozu ile etilen vinil asetat karışımlarını uyumlu
hale getirmek için maleik anhidrit ile aşılama yapılarak karışımların özelliklerinin
geliştirilmesi

konusunda

yapılmış

bir

çalışma

bulunmamaktadır.

Hazırlanan

kompozitler FTIR analizleri sonucunda kimyasal yapı ile aşılamanın başarılı olup
olmadığı incelenmiştir. Karışımların mekanik test cihazı ile fiziksel dayanımları
incelenmiş sıkıştırma karşısındaki davranışları ortaya konmuştur. Tez çalışması
sonucunda hazırlanan karışımların ve aşılama sonucunda en yüksek mekanik
özelliklerde iyileşmeyi gösteren sistemin hazırlanması için deneysel koşullar
belirlenmiştir. Lateks eldiven atıkları ve EVA kullanılarak, tartan pist gibi elastik
özellikleri yüksek ve dayanıklı yeni malzeme sistemleri hazırlanarak atık lateksin
faydalı ürünler şekline dönüştürülmesi için gerekli optimum hazırlama koşulları
belirlenmiştir.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. Doğal Kauçuklar (NR)
Doğal kauçuklar (NR) işleme kolaylığı ve mekanik özellikleri nedeniyle son yıllarda
endüstri için sıkıkla tercih edilen önemli bir hammaddedir [8]. Günlük hayatta doğal
kauçukların kullanımı oldukça yaygındır [9]. Hava, su ve petrolden sonra modern
dünyanın dördüncü en önemli doğal kaynağıdır. Askeri, sanayi, nakliye, medikal ve
tüketici sektörlerinde ihtiyaç duyulan büyük miktardaki doğal kauçuk, son 70 yılda art
arda stratejik bir hammadde olarak tanımlanan doğal kauçuğun ortaya çıkmasına neden
olmuştur [10]. Neredeyse tüm ticari doğal kauçuklar tek bir türden, Hevea brasiliensis,
para kauçuk ağacı olarak kullanılır. Bugün ABD doğal kauçuk ihtiyacının %85'ini
Güneydoğu Asya'dan ithal etmekte ve geri kalan%15'ini Güney ve Orta Amerika'dan
sağlamaktadır [11]. Doğal kauçuk (NR), tıbbi cihazlar ve kişisel koruyucu
ekipmanlardan, uçak ve otomobil lastiklerine kadar çok çeşitli ürünlerin üretimi için
kritik ve stratejik bir endüstriyel hammaddedir. Otomobil lastikleri, yaklaşık %50'ye
kadar NR içeriğine sahip 12–14 farklı kauçuktan yapılmıştır. Ayrıca uçak ve yarış
lastiklerinde sadece NR kullanılmaktadır [11].
Doğal kauçuğun kimyasal adı poliizoprendir. Poliizopren, polimer zincirinde dört farklı
izomer içerebilir. Bunlar cis-1,4; trans-1,4; 1,2; ve 3,4. İzomerler, her bir elementin aynı
sayıda atomunu içerir, ancak bu atomların farklı bir düzenlemesine sahiptir. İzomer
adındaki sayılar, her bir birimdeki bitişik birimlere bağlı olan belirli karbon atomunu
belirtir. Böylece 1,4 yapıda, karbon atomu 1 ve 4, zinciri oluştururken birleştirilir. Cis, 1
ve 4 karbon atomunun, karbon-karbon çift bağının aynı tarafına bağlı olduğu anlamına
gelir. Trans yapısı, çift bağın karşı tarafına eklenen 1 ve 4 karbon atomlarını belirtir. Bu
izomerlerin farklı olduğu belirtilmelidir, çünkü tek bağlarda olduğu gibi bir karbonkarbon çift bağının etrafında dönme yoktur. Doğal kauçuk cis-1,4 yapısından oluşur ve
bu nedenle kimyasal olarak cis-1,4 poliizoprendir [12].
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Şekil 2. 1. İzopren, cis-1,4 poliizopren (doğal kauçuk) ve trans-1,4 poliizopren
kimyasal yapıları

Doğal kauçuklar çok düzgün bir mikro yapısına, düşük histereziye sahiptir ve gerilme
kristalizasyonuna uğrarlar. Bu da çok yüksek çekme dayanımı ve yırtılma ve aşınmaya
karşı direnç sağlamaktadır. Yüksek mukavemet, yırtılma direnci ve esneklik birçok
mühendislik uygulamasında gerekli özelliklerdir [13]. Ayrıca doğal kauçuk yalıtkan bir
malzemedir, ısı ve elektrik iletmez. Bu özellikler doğal kauçuğu neredeyse vazgeçilmez
hale getirmiş ve doğal kauçuktan binlerce ürün üretilmiştir [14].

2.1.1. Latex
Lateks bir doğal kauçuktur ve Hevea Brasiliensis isimli kauçuk ağacının sütlü
özsuyundan (Şekil 2.2.) elde edilir. Kauçuk ağacı ‘Hevea’ amazonlara özgü, tropik
bölge bitkisidir. Ağaçların gövdeleri üzerine demir bıçaklarla V şeklinde yarıklar açılır
ve yarıklardan akan süt (lateks) kaplarda toplanır ve farklı işlemlerden geçirilerek nihai
ürün haline getirilir [4].
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Şekil 2. 2. Hevea Brasiliensis kauçuk ağacından elde edilen lateks öz suyu

Hevea lateksi, genellikle ürünlerin üretim amaçlı iki ana hammaddeye dönüştürülür.
Bunlar sıvı lateks konsantresi ve katı kuru kauçuktur. Sıvı lateks konsantresinin
hazırlanması için, ağaçlardan toplanan lateks, içerisindeki istenmeyen serumun bir
kısmını çıkarmak için genellikle santrifüjleme yöntemi ile konsantre edilir. NR lateksi,
ağaçtan toplandığında ve santrifüjlemeden sonra bakteri üremesi ile savaşmak için
amonyak ile korunur. Sıvı lateks konsantresi birçok NR lateks ürünleri için ana
malzemedir, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra eldiven, conta, balon, bebek emziği
gibi birçok farklı uygulamalarda kullanılmaktadır. Kuru kauçuk ise, farklı bir yoldan
üretilir. NR lateksi ilk olarak pıhtılaştırılır (koagülasyon), ufalanır ve iyice yıkandıktan
sonra 100 °C'nin üzeri sıcaklıkta kurutulur. Daha sonra kuru kauçuklar üretim
işlemlerinde kullanılan katı balya ve levha formlarına getirilir. Kuru kauçuklar, lastik,
boru, hortum, ayakkabı, otomotiv parçaları, mühendislik parçaları, yapıştırıcılar ve bazı
ev eşyalarının üretimi için kullanılan bir ham maddedir [15].

2.2. Termoplastikler (TPE)
Termoplastik elastomerler (TPE) doğrusal veya dallanmış zincir yapısına sahip olup, bu
sayede ısı etkisi ile yumuşama ve erimeden sonra yeniden şekillendirilebilen
polimerlerdir. Yapılarında zincir içerisinde kovalent, zincirler arasında ise Van der
Waals bağları bulunur. Moleküler seviyede, sıcaklık arttıkça ikincil bağlanma kuvvetleri
azalır, böylece bir stres uygulandığında bitişik zincirlerin hareket etmesi kolaylaşır.
5

Termoplastik yapılı bir polimerde geri dönüşümsüz bozunma sadece çok yüksek bir
sıcaklığa maruz bırakıldığında meydana gelir. Bu istisnai durum dışında termoplastikler
ısıtıldığında yumuşayan, soğutulduğunda ise katılaşan geri dönüşümlü yapıya sahip
polimerlerdir. Termoplastik kullanmanın önemli bir ekonomik faydası, geri
dönüştürülebilir olmalarıdır; hurda termoplastik parçalar tekrar eritilebilir ve yeni
şekillere dönüştürülebilirler. Ayrıca termoplastik yapılı polimerler uygun çözücüler ile
kolayca çözünebilirler. Bu özelliklerinin dışında termoplastikler yüksek güç ve tokluk
değerlerine sahip olup, ısıya karışı dayanıklı, iyi elektriksel özelliklere sahiptirler.
Termoplastiklerin tüm bu olumlu özellikleri endüstride sıkça kullanılmasının en temel
nedenidir [16, 17].

2.2.1. Poli(Etilen-ko-Vinil Asetat) (EVA)
Etillen Vinil Asetat (EVA) diğer bir adıyla poli(Etilen-ko-vinil asetat), etilen ve vinil
asetatın kopolimeridir. Etilen Vinil Asetat (EVA) termoplastik yapıda bir malzemedir.
Yüksek mekanik özelliklere sahiptir. EVA'nın özellikleri yumuşaklık ve esneklik
açısından elastomerik malzemelere yakındır [18].
EVA düşük yoğunluklu polietilenlere (LDPE) göre daha yüksek gerilme çatlağı
direncine sahiptir, daha serttir ve dolgu maddelerini daha kolay kabul eder. Yüksek
işlenebilirliğe sahiptir, aynı zamanda UV radyasyonuna karşı iyi bir direnç ve düşük
sıcaklıkta yüksek tokluk değeri gösterir. Ayrıca peroksitler ile çapraz bağlanabilirler.
Çapraz bağlanmış EVA’nın yoğunluğu çok düşüktür. EVA düşük sıcaklıklarda esnek
çatlamaya ve ayrıca ozon çatlamasına karşı dayanıklıdır [19].

Şekil 2. 3. Etilen vinil asetatın kimyasal yapısı

Etilen vinil asetatın (EVA) içerisindeki vinil asetat (VA) miktarı etilen vinil asetatın
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özelliklerini belirler. Bileşimdeki VA yüzdesini değiştirerek, önemli ölçüde farklı
özelliklere sahip polimerler üretilir. VA yüzdesi arttıkça kopolimerlerin şeffaflığı ve
esnekliği artar. Genel olarak bakıldığında, farklı oranlardaki VA içeriğine sahip olan üç
EVA kopolimer türü vardır. Bunlar düşük (yaklaşık %4 VA oranı), orta (%4-30 arası)
ve yüksek (%30’dan fazla) VA oranlarına sahip etilen vinil asetat (EVA)
kopolimerleridir [19].
Etilen vinil asetatın (EVA) içerisindeki vinil asetat (VA) miktarı etilen vinil asetatın
özelliklerini belirler. Vinil asetat (VA) miktarı arttıkça sertlik azalır. Bu sayede esnek
yapı artar. Yumuşak ve esnek yapı mükemmel tokluk ve iyi gerilme direnci sağlar.
EVA, enjeksiyon, kalıplama ve ekstrüzyon dahil tüm standart plastik işleme
teknikleriyle işlenebilir. Diğer termoplastiklerle uyumludur [18]. EVA, tüm bu avantajlı
özelliklerinden dolayı endüstriel alanda sıkça kullanılan bir termoplastik malzemedir.

2.3. Kompozitler
Kompozit malzeme terimindeki kompozit kelimesi, faydalı bir üçüncü malzeme
oluşturmak için iki veya daha fazla malzemenin makroskopik bir ölçekte birleştirildiğini
belirtir. Kompozit malzemelerin avantajı, iyi tasarlanmışlarsa, genellikle bileşenlerinin
en iyi özelliklerini sergilemeleri ve her iki bileşenin de sahip olmadığı bazı nitelikleri
göstermeleridir. Kompozit malzemeler sayesinde istenilen özelliklere göre malzemenin
kuvvet, sertlik, korozyon direnci, aşınma direnci, ağırlık, yoğunluk, yorulma ömrü,
sıcaklığa bağlı davranış, ısı yalıtımı, termal iletkenlik gibi birçok özellikleri geliştirilir
[20].
Birçok kompozit malzemeler genellikle iki şekilde sınıflandırılır. Bunlar matrisin yapısı
ve takviye fazına göre sınıflandırmalardır. Matris ve takviye fazının arasındaki alana ara
yüzey denir. Ara yüzey fazı, takviye fazı ile matris arasındaki yapışmayı belirler.
Matris, kompozit malzemenin ana fazıdır, ve takviye fazını birarada tutar. Matrisler
yapısına gore 3 ana başlığa ayrılır (Tablo 2.1.). Bunlar metal matris kompozitler,
seramik matris kompozitler ve polimer matris kompozitlerdir. Bu tez kapsamında
çalışılan matris yapısı matris kompozitlerdir. Bu nedenle özellikleri incelenen matris
yapısı polimer yapılı matrisler olacaktır [21].
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Tablo 2. 1. Matris yapılarına göre kompozitlerin sınıflandırılması

KOMPOZİTLER

Metal Matris Kompozitler
(MMC)

Seramik Matris
Kompozitler (CMC)

Polimer Matris
Kompozitler (PMC)

Polimer matris kompozitler (PMC'ler), matris olarak polimer yapılı reçineden ve takviye
fazı olarak fiberlerden oluşur. PMC’ler, çeşitli kompozit uygulamaların yanı sıra, oda
sıcaklığında gösterdiği yüksek özellikleri, imalat kolaylığı ve düşük maliyetleri
nedeniyle sıkça kullanılımaktadır. PMC'ler takviye tipine göre 3 ana başlıkta incelenir
(Tablo2.2.). Bunlar cam fiber takviyeli polimer kompozitler, karbon fiber takviyeli
polimer kompozitler ve aramit fiber takviyeli kompozitlerdir [21].
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Tablo 2. 2. Takviye çeşidine göre polimer matrisli kompozitlerin sınıflandırılması

Takviye çeşidine göre
PMC'ler

Cam fiber takviyeli
polimer kompozitler

Karbon fiber takviyeli
polimer kompozitler

Aramit fiber takviyeli
polimer kompozitler

Cam fiber takviyeli polimer kompozitler, basit polimer matris içinde yer alan cam
elyaflarından oluşan bir bileşiktir. Bu tür kompozitlerde büyük miktarlarda üretimler
yapılır. Cam elyafının takviye malzeme olarak seçilmesinin en temel nedenleri
korozyona karşı dirençli, kolay ulaşılabilir, ekonomik olarak uygun, bir elyaf olarak
nispeten güçlü ve plastik bir matrise gömüldüğünde, çok yüksek bir özgül güce sahip
bir kompozit oraya çıkarmasıdır [21].
Karbon fiber takviyeli polimer kompozitlerde, karbon, polimer-matris kompozitlerde en
sık kullanılan yüksek performanslı bir elyaf malzemedir. Karbon fiberler, tüm takviye
edici fiber malzemelerin arasında en yüksek özgül modülüne ve mukavemetine sahiptir.
Yüksek gerilme modülleri ve yüksek sıcaklıklara rağmen yüksek mukavemetlerini
korurlar. Oda sıcaklığında karbon lifleri nemden ya da çok çeşitli çözücülerden,
asitlerden ve bazlardan etkilenmezler [21].
Aramit fiber takviyeli polimer kompozitlerde kullanılan aramid lifleri, 1970'lerin
başında tanıtılan yüksek mukavemetli, yüksek modüllü malzemelerdir. Kimyasal olarak,
bu malzeme grubu poli (parafenilen tereftalamid) olarak bilinir. Birkaç aramid materyali
vardır; en yaygın iki tanesi için ticari adları KevlarTM ve NomexTM'dir. Mekanik
olarak, bu lifler uzunlamasına gerilme kuvvetlerine ve diğer polimerik lif
malzemelerinden daha yüksek gerilme modüllerine sahiptir, ancak, sıkıştırma açısından
daha zayıftır. Ayrıca aramid lifleri yüksek tokluğu, darbe dayanımı ve sürünme ve
yorulma arızasına karşı direnci ile bilinir. Aramidler termoplastik olsalar bile, yine de
yanmalara karşı dirençli ve nispeten yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklıdırlar [21].
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2.4. Aşılama (Grafting) ve Aşılamanın Yapıya Etkisi
Normalde birbiri ile uyumlu olmayan karışımların istenilen performansı sağlayan
yapılarda elde edilmesi için uyumlulaştırıcılar kullanılır. Günümüzde endüstriyel
alanlarda malzeme katkı maddesi olarak kullanılabilen üç uyumlulaştırıcı kategorisi
vardır [22]. Bunlar arasında:
1.Bipolar kopolimer bağdaştırıcıları: Bir polimer, farklı kutuplara sahip olması gibi bir
dizi kimyasal nedenden dolayı başka bir polimer ile bağdaşamayabilir. Farklı kutuplara
sahip polimerler, kutupları köprüleyen bipolar kopolimer bağdaştırıcıları kullanılarak
uyumlu hale getirilebilir [22].
2.Maleiklenmiş

kopolimer

bağdaştırıcıları:

Maleiklenmiş

polimerler

doğrudan

polimerizasyon ile veya reaktif ekstrüzyon işlemi yoluyla uyumlaştırılabilinir [22].
3.Yerinde (In-situ) makromoleküler katalizörler: Monomerler, katalizörlerin varlığında
polimer haline geldiklerinden, iki veya daha fazla farklı polimerin içinde yerinde (insitu) kataliz yoluyla eriyik halinde katalizör aracılığıyla kopolimerizasyonu sağlanır.
Termal olarak stabil organometalikler kullanılarak bu sayede yüksek seviyede polimer
zincir reaksiyonunun gerçekleşmesini olası kılar [22].
Bir aşılama deneyinin başarısı, genellikle aşılama verimi (örneğin, polimerin üzerine
aşılanan monomerin fraksiyonu veya homopolimerizasyon gibi yan reaksiyonlarda
tüketilen) fraksiyonu verimi ile ölçülür [23]. Aşılamadan yüksek verim alabilmek için
belirli parametreler vardır. Bu parametreler;
a) Karışım: Bireysel bileşenlerin verimli bir şekilde karıştırılması, bir aşı işleminin
başarısı için kritik öneme sahiptir. Karışım verimliliği, vida geometrisine, erime
sıcaklığına, basınca, polimerin reolojik özelliklerine ve monomerin ve başlatıcının
sırasıyla poliolefin içindeki çözünürlüklerine bağlıdır.
b) Verim Oranı: Vida hızı, vida tasarımı ve ekstruüder uzunluk / çap oranı (L / D) ile
belirlenir.
c) Vida Geometrisi: Reaktif ekstrüderler genellikle modüler bir yapıya sahiptir. Bu, vida
elemanlarının ve vida bölümlerinin esnek düzenlemelerini gerektiği şekilde sağlar.
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d) İşlem Sıcaklığı: İşlem sıcaklığı kritik öneme sahiptir. Çok yüksek işlem sıcaklıkları
bozulma reaksiyonuna neden olur ve başlatıcı etkili olmak için çok hızlı şekilde
bozulabilir.
e) İşlem Basıncı: Sıcaklığın aksine, yüksek işlem basıncı aşılanacak monomerin
çözünürlüğünü ve başlatıcının polimerdeki çözünürlüğünü artırabilir. Ayrıca zincir
kesilmesiyle daha az bozulmaya yol açabilir. Genel olarak bağların kopmasını içeren
işlemler, örneğin, başlatıcının ayrışması, zincir kesilmesiyle bozunması, genel bağ
oluşumunu içeren işlemlerden daha yüksek aktivasyon hacimlerine sahip olma
eğilimindedir.
f) Kalma Süresi: Kalma süresi, vida hızı, vida tasarımı ve ekstrüderin geometrisi ile
ayarlanabilen verim ile belirlenir.
g) Yan Ürünlerin Kaldırılması: Reaksiyona girmemiş monomerler ve ayrıştırıcı ürünler,
başlatıcıdan vakum uygulaması ile uzaklaştırılmalıdır.
h) Koajanlar: Bu reaktifler aşılama verimini arttırmak veya çapraz bağlanmayı ve diğer
yan reaksiyonları önlemek için eklenir. Koajanlar komonomerleri, çözücüleri, transfer
maddelerini, inhibitörleri ve diğer katkı maddelerini içerir [23, 24].
Bu tez kapsamında uyumlulaştırıcı olarak maleik anhidrit (MAH) kullanılmaktadır.
Maleik anhidrit C2H2(CO)2O formülüne sahip organik bir bileşiktir. Maleik asidin asit
anhidritidir. Asit kokulu, renksiz veya beyaz bir katıdır. Kaplama ve polimer
uygulamalarında endüstriyel olarak büyük çapta üretilir [25]. Maleik anhidrit
poliolefinlerin aşılanması ve fonksiyonelleştirilmesi için sıklıkla kullanılmaktadır [24].
Maleik anhidrit graft polimerlerinin süksinik anhidrit grupları oldukça reaktifdir ve bu
sayede polar polimer omurgaları ve uç grupları ile kovalent bağlar oluşturabilir.
Organik peroksitlerin varlığında maleik anhidrit ile polimer eriyiği arasında
reaksiyonlar gerçekleştirilir [24].
Bu çalışma kapsamında maleik anhidrit (MAH) uyumlaştırıcı olarak kullanılarak lateks
eldiven tozları (LAT) ile etilen vinil asetat (EVA) arasındaki uyumluluğunun artması ve
mekanik özellikler üzerindeki etkisi incelenmiştir.
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2.5. Literatür Çalışmaları
Atık kauçuklar günümüzde ekonomik ve ekolojik açıdan önemli bir sorundur. Bu
sorunlar dikkate alındığında geri dönüşüm en iyi seçeneklerden biridir. Bu projenin ana
konusu doğal kauçuk esaslı atık lateks eldivenler ile etilen vinil asetat kullanılarak yeni
termoplastik elastomer yapılı kompozitlerin oluşturulması ve bu sayede doğal
kauçuktan üretilen atık lateks eldivenlerin yararlı ürün olarak geri dönüştürülmesidir.
Polimer yapılı malzemelerin birçok uygulamada diğer malzemelerden daha üstün
olmasını sağlayan sayısız avantajları vardır. Bu nedenle günümüzde polimer yapılı
malzemelerin kullanımında önemli bir artış gözlemlenmektedir. Fakat bu malzemelerin
endüstriel ve günlük yaşantımızdaki kullanımının artması çevreye büyük miktarlarda
polimer yapılı atığın ortaya çıkmasına neden olmuş ve bunun sonucunda atıkların
bertaraf edilmesi dünya çapında önemli bir çevre sorunu haline gelmiştir [26].
Doğal kauçuktan üretilen lateks eldivenler günümüzde tıp, gıda endüstrisi ve
laboratuvar gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Fabrikalarda hatalı üretim, üretim
fazlası veya farklı nedenlerden dolayı kullanılmamış atık lateks eldivenler oluşmaktadır.
Bu doğal kauçuk yapılı atık lateks eldivenlerin yararlı ürün olarak geri dönüşümünü
sağlamanın farklı yolları bulunmaktadır. Kauçukların toz haline getirilmesi ana geri
dönüşüm yoludur [27].
Etilen Vinil Asetat (EVA) termoplastik yapıda bir malzemedir.

Termoplastik

elastomerler (TPE) doğrusal veya dallanmış zincir yapısı içerirler. Bu sayede ısı etkisi
ile yumuşar ve erirler, yeniden şekillendirilebilirler. Etilen vinil asetat (EVA), vinil
asetat (VA) içeren bir kopolimerdir. Yüksek mekanik özelliklere sahiptir. EVA,
enjeksiyon, kalıplama ve ekstrüzyon dahil tüm standart plastik işleme teknikleriyle
işlenebilir. Tüm olumlu özellikleri sayesinde EVA, doğal kauçuktan üretilmiş atık
eldivenlerin geri dönüşümünü sağlamak için uygun bir malzemedir.
Atık doğal kauçukların geri dönüşümü ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Fakat
yapılan bu araştırmalar arasında atık doğal kauçuk eldivenlerden elde edilen tozların
etilen vinil asetat ile karıştırılarak faydalı ürün olarak geri dönüştürülmesi hakkında
yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.
Özellikle atık doğal kauçukların yararlı ürün olarak dönüştürülmesinde Prof. Dr. Hanafi
Bin Ismail tarafından gerçekleştirilen birçok çalışma bulunmaktadır.
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Hanafi ve Suryadiansyah tarafından 2002 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada, lastik
topların parlatma işleminde elde edilen ince kauçuk tozunun (RR) geri dönüşümü için
polipropilen (PP) ile karıştırılması (PP/RR) üzerine bir çalışma yapmıştır. Doğal kauçuk
olan SMR L (NR) ile benzer bir harman dizisi olarak (NR/PP) karışımları da
hazırlanmış ve elde edilen sonuçlar karışlaştırılmıştır. Sonuçlar, PP/RR karışımlarının,
çekme dayanımı ve Young modülünün daha yüksek olduğunu, ancak kopma ve
stabilizasyon torkunun PP/NR karışımlarından daha düşük olduğu görülmüştür [28].
2006 yılında Hanafi Ismail ve arkadaşları tarafından yapılan “Effect of Waste Tire Dust
(WTD) Size on the Mechanical and Morphological Properties of Polypropylene/Waste
Tire Dust (PP/WTD) Blends” adlı çalışmada atık lastiklerin geri dönüşümünü sağlama
için bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Atık lastikler farklı boyutlarda toz haline
getirilerek Polipropilen (PP) ile karıştırılmıştır. Karışımlardan elde edilen mekanik
özellikler incelenmiş ve küçük boyuttaki atık lastik tozunun mekanik özelliklerinin daha
yüksek olduğu görülmüştür. Bu çalışma ile atık lastikler yararlı ürün olarak geri
kazandırılmıştır [29]. Hanafi’nin 2007 yılında atık lastik tozları üzerine çalışmış olduğu
diğer bi konu ise “Preparation and characterization of polypropylene/waste tyre dust
blends with addition of DCP and HVA-2 (PP/WTDP-HVA2)” çalışmasıdır. Hanafi bu
araştırmasında, Polipropilen (PP) / atık lastik tozu (WTD) hazırlanması ve ardından
dikumil peroksit (DCP) ve N, N0-m-fenilenbismaleimid (HVA-2) (PP/WTDP-HVA2)
ilavesi ile harmanlaması üzerine çalışmıştır. Hazırlanan karışımlar, çekme özelliklerine,
şişme direncine ve morfolojisine ve ayrıca termal özelliklere dayanarak karakterize
edilmiş ve elde edilen sonuçlarda, her iki kimyasal maddenin PP/WTDP-HVA2
karışımlarında bulunmasının, gerilme özelliklerinde, şişme direncinde ve arayüzey
yapışmasında belirgin gelişmelere neden olduğunu ortaya konulmuştur. Yapılan
karışımlar sayesinde WTD ve PP matrisi arasındaki ara yüz yapışmasının geliştiği ve
PP/WTDP-HVA2

harmanlarının

özellik

arttırılmasına

katkıda

bulunabileceği

gözlemlenmiştir [4]. Hanafin’nin 2014 yılında yapımış olduğu bir çalışmasında ise atık
doğal kauçukların geri dönüşümünü sağlama amaçlı Polipropilen/atık lastik tozu/ kenaf
içeren kompozit karışımları hazırlanmıştır. Kenaf endüstride sıkça kullanılan doğal
elyaf ürünüdür. Hazırlanan karışımlarda KNF farklı oranları kullanılmış ve karışım
üzerindeki

etkileri

incelenmiştir.

Elde

edilen

sonuçlarda,

PP/WTD/KNF

karışımlarındaki stabilizasyon torku, gerilme modülü, su alımı ve kompozitlerinin ısıl
kararlılığı artarken, KNF yükündeki her artış ile kırılmadaki gerilme mukavemeti ve
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uzama miktarının azaldığı gözlemlenmiştir. Bu çalışma ile atık lastik tozunun geri
dönüşümü sağlanmıştır. [30]. Boondamnoe ve arkadaşlarının yaptığı “Recycling Waste
Natural Rubber Latex By Blending With Polystyrene – Characterization Of Mechanical
Properties” adlı araştırmada ise atık doğal kauçuk lateksler, Polistiren (PS) ile
karıştırılmış ve vulkanizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen
sonuçlara göre vulkanize edilmiş olan atık doğal kauçuk/polistiren karışımının daha
yüksek bir gerilme mukavemeti, Young`s modülü ve çapraz bağlama yoğunluğuna
sahip olduğu görülmüştür [31]. Yapılan çalışmalarda atık doğal kauçuklar, polipropilen,
polistiren ve benzeri polimerler kullanılarak farklı birer yeni ürün olarak geri
dönüştürülmüştür. Fakat literatürde etilen vinil asetat kullanılarak atık doğal
kauçukların geri dönüşümünün sağlandığı bir çalışma bulunamamıştır.
Geri dönüşüm için oluşturulan yeni ürünün yapısal özelliklerini geliştirmek ve projede
kullanılan doğal kauçuktan elde edilen atık eldivenlerin ve EVA’nın uyumluluğunu
artırmak için farklı uyumlulaştırma işlemleri bulunmaktadır. Aşı kopolimerizasyonu da
bu işlemlerden birisidir. Aşı kopolimeriazyonunda bir polimerin ana zincirine farklı bir
polimer zinciri, zincir sonları dışında bir yerden bağlanır. Bu sayede bir polimere çeşitli
fonksiyonel gruplar eklenmiş olur [32]. Uyumlulaştırma işlemi sayesinde karışımların
yapısal özelliklerinde gelişmeler sağlanabilir. Sentetik ve doğal polimerlerle maleik
anhidrid aşı kopolimerleri son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Maleik anhidrit
benzeri kopolimer ürünleri, reaktif karışımlarda, karışım uyumlaştırıcılarında veya
kompozit matrislerde ana bileşen olarak kullanılmaktadır. Termoplastik malzemeler aşı
kopolimerlerinin omurgaları olarak yaygın şekilde kullanılır [32][33]. Doğal
kauçukların maleik anhidrit ile aşılanarak özelliklerinin geliştirilmesi konusunda
Charoen Nakason birçok çalışmada bulunmuştur.
Nakason ve arkadaşlarının 2003 yılında “Rheological properties of maleated natural
rubber and natural rubber blends” isimli çalışmasında maleik anhidrit ile aşılanmış
doğal kauçuk (MNR) hazırlamak için iki tip doğal kauçuk (ADS ve STR 5L)
kullanılmıştır. MNR'lerin (yani MNR-ADS ve MNR-STR) eriyik reolojik özellikleri ve
aynı tip doğal kauçuk ile karışımları belirlenmiştir. Mooney viskozitelerinin MNRADS/ADS karışımlarının MNR-STR/STR 5L karışımlarından daha yüksek olduğunu
görülmüş ve elde edilen sonuçlara göre reolojik özellik açısından MNR/NR
harmanlarının uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır [33]. Nakason ve arkadaşları
tarafından 2006 yılında gerçekştirilen diğer bir çalışma ise “The Grafting Of Maleic
14

Anhydride Onto Natural Rubber” adlı çalışmadır. Nakason bu çalışmasında doğal
kauçuğa aşı kopolimerizasyonu ile maleik anhidrit aşılamıştır. Aşı kopolimerizasyonunu
başlatmak

için

benzoil

peroksit

(BPO)

kullanılmış,

monomer

ve

başlatıcı

konsantrasyonlarının etkisi ile reaksiyon sıcaklığının ve reaksiyon süresinin etkisi
incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, maleik anhidrit ile aşılanmış karışımların
tepkime süresi ve reaksiyon sıcaklığında artış gözlemlenmiştir. Ayrıca, aşılanmış doğal
kauçuğun camsı geçiş sıcaklığının (Tg) saf kauçuktan daha yüksek olduğu ve Tg
değerlerinin, aşı kopolimerizasyonunda kullanılan monomer konsantrasyonunun
arttırılmasıyla birlikte arttığı görülmüştür. Yapılan bu çalışmada maleik anhidrit ile
yapılan aşılama sayesinde elde edilen karışımlarda olumlu sonuçlar elde edilmiştir [34].
Bu çalışmalar sonucunda geri dönüştürülecek olan atık doğal kauçuğun özelliklerinin
geliştirilebilmesinde de olumlu sonuçlar elde edilebileceği düşünülmektedir. Bu proje
kapsamında yapılacak çalışmalarda atık doğal kauçuk eldivenlerden elde edilen tozların
etilen vinil asetat ile karıştırılması ve maleik anhidrit ile aşı kopolimerizasyonunun
gerçekleştirilmesi sonucunda faydalı ürün olarak geri dönüştürülmesi hakkında yapılmış
herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu proje kapsamında yapılacak çalışmalar da
atık doğal kauçukların etilen vinil asetat ile geri dönüştürülmesi üzerine ilk çalışma
olacak ve yeni araştırmaları önünü açacaktır.
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3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
3.1. Kimyasallar
Bu tez çalışmasında kullanılan %18 Vinil Asetat (VA) içeren Etilen Vinil Asetat (EVA)
12,22 (g/10 dak.) eriyik akış hızına (ISO 1133, 2,16 kg, @ 190°C), 0,925-0,939 g/cm3
yoğunluğa (DIN EM ISO 1183-1) ve 89-95 Shore sertliğe (Shore A, ISO 868) sahip
olup, Innospec firmasında temin edilmiştir.
Doğal kauçuk eldivenlerden elde edilen 1,015 g/cm3 yoğunluğa sahip lateks eldivenler
Juara One Resources Sdn. Bhd. (Penang, Malezya) şirketinden temin edilmiştir.
Aşılama çalışmalarında kullanılan maleik anhidrit (MAH) Merck, dikümil peroksit
(DCP) ise Aldrich firmalarından temin edilmiştir.
Çözücü olarak kullanan aseton Merck firmasından ve maleik anhidrit ile aşılanmış
karışımların plakaya yapışmasını önleme amaçlı kullanılan kalıp ayırıcı SolPro
(Türkiye) firmalarından temin edilmiştir.

Etilen vinil asetat

Doğal kauçuk (cis 1-4 poliisopren)

Maleik anhidrit

Dikümil peroksit

Şekil 3. 1. Çalışmada kullanılan malzemelerin kimyasal yapıları
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3.2. Lateks Eldiven Tozunun Boyut Analizi
Doğal kauçuk eldivenlerden elde edilen lateks eldivenler Juara One Resources Sdn.
Bhd. (Penang, Malezya) şirketinden temin edilmiştir. Eldivenler Üretici firmada
öncelikle oda sıcaklığında iki merdaneli değirmenden geçirilerek ön-öğütme işlemi
gerçekleştirilmiş, daha sonra yaklaşık 100 ile 350 µm arasında bir tanecik boyutu
aralığına indirgemek için Tayvan’da bulunan Rong Tsong Precision Technology Co.
Ltd. şirketi tarafından sağlanan Masa Tipi Pülverizasyon Makinesi kullanılarak önceden
öğütülen eldivenler toz haline getirilmiştir.
Toz haline getirilen doğal kauçuktan üretilmiş lateks eldiven tozları (LAT) Türkiye’ye
ulaşım süresinde paket içerisindeki nemden dolayı partiküllerde topaklanmalar ve
yapışmalar meydana geldiği için elekten geçirme işleminden önce 24 saat boyunca 30°C
sıcaklıkta vakumlu fırında kurutulmuştur. Daha sonra tanecik boyutunu tespit
edebilmek ve çalışmalar boyunca aynı tanecik boyutuna sahip lateks kullanmak
amacıyla toz lateks Retsch Elek Cihazı (Şekil 3.2.) ile elekten geçirilme işlemi
uygulanmıştır. Tanecik boyutunu analiz edebilmek için 1000, 710, 630, 500, 425 ve 355
µm ağ boyutuna sahip elekler kullanılmıştır.
Eleme işlemi tamamlandıktan sonra lateks eldiven tozlarının tanecik boyutları analiz
edilmiş ve tanecik boyutunun malzemenin mekanik özellikleri üzerindeki etkisini
incelemek amaçlı bir dizi karışım hazırlanmıştır. Hazırlanan bu karışımlar sayesinde
ince tanecik boyutuna sahip ve kalın tanecik boyutuna sahip olan karışımların çekme
testi sonucundaki mekanik özelliklerinin farklılıkları incelenmiştir.

17

Şekil 3. 2. Retsch elek cihazı
Elekten geçirilme işlemi sonucunda toz eldivenin %80’i 710-1000 µm aralığında,
%20’si ise 1000 µm den daha büyük olarak belirlenmiştir.
3.3. EVA-Lateks Karışımların Hazırlanması
Boyut analizinden elde edilen sonuçlar neticesinde 710-1000 µm aralığındaki tanecik
boyutuna sahip lateks eldiven tozları deneysel çalışmaların devamında kullanılmak
üzere seçilmiştir.
Tez kapsamında farklı oranlarda etilen vinil asetat (EVA) ve lateks eldiven tozu (LAT)
kullanılarak bir dizi karışım hazırlanmıştır. Bu karışımların özellikleri incelendikten
sonra aynı EVA-Lateks oranlarına sahip karışımlara yapının uyumlulaştırılması ve
malzemenin özelliklerini geliştirme amaçlı maleik anhidrit (MAH) ile aşılama işlemi
yapılmış ve aşılamanın yapı üzerindeki etkisi incelenmiştir.
3.3.1. EVA-Lateks Karışımların Hazırlanması
3.3.1.1. EVA-Lateks Karışımlarının Reçetesi
Karışımlar için %18 Vinil Asetat (VA) içeren Etilen Vinil Asetat (EVA) granülleri ve
elekten geçirilen 1000-710 µm aralığında tanecik boyutuna sahip lateks eldiven tozları
kullanılmıştır.
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Mekanik özelliklerin yapıdaki lateks miktarına bağlı değişimini inceleme amaçlı lateks
oranı 0’dan %95 kadar artırılmıştır. Hazırlanan Karışımlarda EVA ve Lateks oranları ve
hazırlanan bu karışımlara verilen kodlar Tablo 3.1.’de verilmiştir.
Tablo 3. 1. Farklı oranlarda EVA ve toz lateks eldiven kullanılarak hazırlanan karışımların
kütleleri
Karışımlarda Kullanılan Bileşenlerin
Kütleleri (g)

Karışım Kodu
5EVA95LAT
7EVA93LAT
10EVA90LAT
20EVA80LAT
40EVA60LAT
60EVA40LAT
80EVA20LAT
100EVA0LAT

EVA

LATEKS

2,27
3,17
4,53
9,07
18,14
27,21
36,28

43,08
42,18
40,82
36,28
27,21
18,14
9,07

45,35

0

3.3.1.2. EVA-Lateks Karışımının Tork-Reometre’de Hazırlanması
EVA-Lateks karışımları HAAKE marka PolyLab™ OS Modular Torque Rheometer
Lab Mixer model tork reometre cihazı (Şekil 3.3. a) kullanılarak hazırlanmıştır. Karışım
yapılırken Banbury tip miller (Şekil 3.3. b) kullanılmıştır. Karışım %80 kapasite ile
çalıştırılmıştır. Karışımdaki toplam polimer ağırlığı 45,35 gramdır. Her bir karışım
140°C sıcaklıkta 50 rpm rotor hızında 10 dakika boyunca karıştırılmıştır.
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Şekil 3. 3.b. Banbury Tip Mil

Şekil 3. 3.a. HAAKE Marka PolyLab™
OS Modular Torque
Rheometer Lab Mixer
Model Tork Reometre Cihazı

3.3.1.3. EVA-Lateks Karışımlarından Test Plakası ve Disk Hazırlanması
Hazırlanan karışımlara mekanik test cihazıyla çekme testi yapabilmek için Brabender
Polystat 200 T sıcak presleme cihazı (Şekil 3.4.) kullanılarak 1 mm kalınlığında kalıplar
kullanılarak plaka hazırlanmıştır. Sıcak presleme 140°C sıcaklıkta, 200 bar basınçta
yaklaşık 11 dakika yapılmıştır [35]. Presten alınan kalıp su ile soğutulduktan sonra
açılmış ve 1mm kalınlığında plakalar elde edilmiştir. Plaka haline getirilmiş EVALateks karışımları çekme testi için ISO 37-Lastikler ve Termoplastikler- Çekme
Gerilmesi-Uzama Özelliklerinin Tayini standartlarına uygun olarak ISO standartlarında
Tip 2 boyutunda kemik şeklindeki kalıplar (Cutting Press ZCP020, Zwick) tarafından
kesilmiştir.
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Şekil 3. 5. Çekme testi için hazırlanan
kemik şeklindeki örnekler

Şekil 3. 4. Brabender Polystat 200 T Sıcak
Presleme Makinası

Sıkıştırma testi için örnekler mikserdan alınan karışımın Brabender Polystat 200 T sıcak
pres ile 140°C sıcaklıkta, 200 bar basınçta 15 mm çapında ve 6 mm yüksekliğinde kalıp
içinde yaklaşık 13 dakika boyunca preslenmesi sonucunda elde edilmiştir. Presleme
işleminden sonra kalıp su ile soğutulmuş ve diskler elde edilmiştir (Şekil 3.6.). Yapılan
pres işlemlerinden sonra karışımlar mekanik testler için hazır hale getirilmiştir.

Şekil 3.6. Sıkıştırma testi için hazırlanan disk
şeklindeki örnekler

21

3.3.1.4. EVA-Lateks Karışımları Mekanik Testleri
3.3.1.4.1. Çekme Testi
Hazırlanan karışımlardan plaka haline getirilen EVA-LATEKS karışımları kemik
şeklinde kesilmiş ve çekme testi için hazır hale getirilmiştir. Test için Zwick/Z010
mekanik test cihazı kullanılmıştır (Şekil 3.7.). ASTM D638 standardına uygun olarak
200mm/dak hız ile çekme işlemi yapılmıştır. Yapılan testlerde aynı orandaki karışımdan
6 örnek test edilmiş ve çıkan sonuçlara göre ortalama değerlere sahip veriler alınmıştır.

Şekil 3.7. Zwick / Z010 Mekanik test cihazı

3.3.1.4.2. Sıkıştırma (Basma) Testi
Sıkıştırma (basma) testi, çekme testinin tam tersi olarak kabul edilebilir. Malzemenin
sıkıştırma yükü altındaki davranışı incelenir. Sıkıştırmada bir malzemenin test
edilmesiyle, sıkıştırma mukavemeti, akma dayanımı, nihai mukavemet, elastik sınır ve
elastik modülün tümü belirlenebilir. Malzemenin tüm bu özelliklerinin belirlenmesi
sayesinde belirli uygulamalar için uygun olup olmadığı tespit edilir [36].
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Hazırlanan karışımlardan disk haline getirilen EVA-Lateks karışımlarına sıkıştırma testi
uygulanmıştır. Test Zwick / Z010 mekanik test cihazı ve sıkıştırma parçalarının
görüntüleri Şekil 3.8.’de verilmiştir

Şekil 3. 8. Zwick / Z010 Mekanik test sisteminde kullanılan basma parçaları
Farklı EVA-LATEKS oranlarına sahip karışımlara 10 döngülü %10, %20, %30, %40 ve
%50 oranlarında sıkıştırma işlemi uygulanmıştır.

3.3.1.4.3. Sertlik Testi
EVA-Lateks karışımlarının Shore A ve Shore D sertlikleri ölçülmüştür. Devotrans
marka sertlik ölçüm cihazı kullanılmıştır (Şekil 3.9.). Shore A sertlik testi, elastomerler,
vinil, kauçuk, deri, PVC, silikon-kauçuk, teflon, neopren vb malzemeler için shore D
sertlik testi ise sert kauçuk, cam, sert reçine, akrilik, sert plastik ve termoplastik
malzemelere

uygulanmaktadır.

Bu

sayede

malzemelerin

uygulanan

plastik

deformasyonlara karşı ne kadar direnç gösterdikleri tespit edilir. Çalışmada kullanılan
malzemelerde EVA bir termoplastik, lateks ise elastomer malzeme olduğu için hem
shore A hem de shore D sertlik testleri uygulanmıştır [37].
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Şekil 3. 9. Devotrans marka sertlik ölçüm cihazı
3.3.2. EVA-Lateks Karışımlarına Maleik Anhidrit (MAH) Aşılanması
Yapılan literatür çalışmaları doğrultusunda polimer/maleik anhidrit/dikümil peroksit
oranı 100/5/0,75 oranında seçilmiştir [38]. Bu kapsamda 100 gram polimer için 5 gram
maleik anhidrit ve 0,75 gram dikumilperoksit (DCP) kullanılmıştır.
Aşılama işlemi için öncelikle 2,2675 gram maleik anhidrit (MAH) ve 0,34 gram
dikumilperoksit (DCP) 15 mL asetonda çözülmüştür. Çözelti, önceden oranları
ayarlanmış olan EVA-LATEKS karışımı ile karıştırılmıştır. Karışım sürekli
karıştırılarak aseton tamamen buharlaştırılmıştır. Aseton uzaklaştırıldıktan sonra
EVA+LATEKS+DCP+MAH karışımı HAAKE™ PolyLab™ OS Modular Torque
Rheometer Lab Mixer ile 10 dakika boyunca 140°C sıcaklıkta 50 rpm mil hızında
karıştırılmıştır [35, 38-39]. Maleik anhidrit ile aşılanmış EVA-LATEKS karışımı
(EVALAT-g-MAH) üzerinde reaksiyona girmeyen MAH ve DCP’yi uzaklaştırmak ve
FTIR analizlerinde aşılanmanın gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için mikserden
çıkan karışımdan yaklaşık 5 gramlık bir parça alınmış ve küçük granüller haline getirilip
2 saat boyunca 10 mL aseton içinde bekletilmiş ve süzüldükten sonra 30°C sıcaklıkta
vakum altında 24 saat kurutulmuştur.

3.3.2.1. Maleik Anhidrit (MAH) ile Aşılanmış EVA-Lateks Karışım Oranları
Maleik anhidrit ile aşılanmış karışımlardaki EVA-Lateks oranları, maleik anhidrit
aşılanmamış karışımlarla karşılaştırabilmek amaçlı aynı yüzde oranlarında tutulmuştur.
Bu nedenle %20, %40, %60 ve %80 oranlarında lateks içeren, Etilen Vinil Asetat24

Lateks (EVALAT) karışımları hazırlanmıştır. Ayrıca lateks içermeyen EVA’nın
mekanik özelliklerini belirlemek için hiç lateks içermeyen %100 EVA da karşılaştırma
yapabilmek için aşılanmıştır. Karışımlarda önceki çalışmada olduğu gibi 1000 – 710 µm
aralığında tanecik boyutuna sahip lateks eldiven tozları kullanılmıştır.

Her bir

karışımda toplamda 45,35 gram polimer (EVA+Lateks) kullanılmıştır. Aşılanmış
karışımlarda kullanılan EVA ve lateks oranları Tablo 3.2.’de verilmiştir.

Tablo 3. 2. MAH aşılanmış karışımların hazırlanmasında kullanılan kimyasalların
kütleleri
Karışımlarda Kullanılan Bileşenlerin Kütleleri (g)
Karışım Kodu

EVA

LATEKS

MAH

DCP

5EVA95LAT-g-MAH

2,27

43,08

2,27

0,34

7EVA93LAT-g-MAH

3,17

42,18

2,27

0,34

10EVA90LAT-g-MAH

4,53

40,82

2,27

0,34

20EVA80LAT-g-MAH

9,07

36,28

2,27

0,34

40EVA60LAT-g-MAH

18,14

27,21

2,27

0,34

60EVA40LAT-g-MAH

27,21

18,14

2,27

0,34

80EVA20LAT-g-MAH

36,28

9,07

2,27

0,34

100EVA0LAT-g-MAH

45,35

0

2,27

0,34

3.3.2.1. Aşılanmış örneklerin FT-IR Analizleri
FT-IR Spektrometresi malzemelerin kimyasal yapıları hakkında ve moleküllerdeki
fonksiyonel gruplar hakkında bilgi verir. Bu çalışmada hazırlanan karışımlardaki
aşılanmanın gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak ve kimyasal yapı hakkında bilgi
edinmek amacıyla Perkin Elmer Model Fourier-Transform Infrared Spektrofotometresi
ve Thermo Electron Nicolet iS10 Dimond ATR ünitesi kullanılmıştır, spektrumlar
4000-400 cm-1 dalga boyu aralığında alınmıştır.
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3.3.2.2. Maleik Anhidrit Aşılanmış Karışımlar İçin Test Plakası/Disk Hazırlanması
Mekanik test için plaka ve diskler aşılanmamış karışımlar ile aynı şekilde
hazırlanmıştır. Plaka basımı için, karışımlar Brabender Polystat 200 T sıcak pres ve
1mm’lik kalıplarda kalıplar kullanılarak 140°C sıcaklıkta, 200 bar basınçta yaklaşık 11
dakika boyunca preslenmiştir [35]. Presleme işleminde katkı maddelerinin etkisinden
dolayı malzemenin çelik plakalara yapıştığı gözlemlenmiştir. Yapışmayı önleme amaçlı
alt ve üst çelik plakalar ile malzeme arasına yanmaz teflon kumaşlar yerleştirilmiştir. Bu
sayede malzemenin çelik plakalara yapışması önlenmiş ve hazırlanan karışım çekme
testi için uygun plaka haline getirilmiştir.
Malzemenin çelik kalıplara yapışma sorunu, disk plakalarında da gerçekleşmiştir.
Disklerin çelik kalıplara yapışmasını önlemek için ise malzemenin konulacağı deliklere
ince bir katman halinde Solpro marka VH9PKT kodlu kalıp ayırıcı vaks sürülmüş ve
malzeme kalıplara yerleştirilmiştir. Aşılanmamış EVA-LATEKS karışımlarında da
olduğu gibi aşılanmış karışımlar, Brabender Polystat 200 T sıcak presleme makinası ile
140°C sıcaklıkta, 200bar basınçta yaklaşık 13 dakika boyunca preslenmiştir ve
sıkıştırma testine uygun diskler haline getirilmiştir.
3.3.2.4. Aşılanmış EVA-Lateks Karışımlarının Mekanik Testleri
MAH aşılanmış örneklerin mekanik testleri, aşılanmamış karışımlar için uygulanan aynı
standartlar ve test koşulları altında yapılmıştır.
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4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu tez çalışmasının temel amacı üretim esnasında oluşmuş ıskarta lateks eldivenlerin,
etilen vinil asetat (EVA) ile karıştırılarak, yeni bir kompozit sisteminin hazırlanması, bu
ikili sistemin maleik anhidrit (MAH) ile uyumlu hale geriterek daha üstün özelliklerde
bir malzeme hazırlanması ve atık latekslerin tekrar kullanılmasının sağlanmasıdır.
Çalışmada önce farklı oranlarda lateks eldiven tozu ve etilen vinil asetat doğrudan
karıştırılmış ve lateks oranının değişimi ile malzemenin işleme koşulları, mekanik,
termal ve morfolojik özelliklerinin değişimi incelenmiştir. Daha sonra aynı oranlardaki
karışımlara maleik anhidrit (MAH) ile aşılama uygulanarak EVA ve lateks arasında
uyumlulaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Aşılanmış ve aşılanmamış karışımlardan
elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak, maleik anhidritin karışımların özelliklerine nasıl
bir etki ettiği aydınlatılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar aşağıda ayrıntılarıyla
verilmiştir.

4.1. Lateks Eldiven Tozunun Boyut Analizi ve Tanecik Boyutunun Mekanik
Özellikler Üzerindeki Etkisi
Tanecik boyutu belli olmayan lateks eldiven tozlarına Retsch Eleme Cihazı ile elekten
geçirilme işlemi uygulanmıştır. Şekil 4.1.’de görüldüğü gibi 1000-355µm boyut
aralığına sahip eleklerden geçirilen lateks tozu tanecik boyutunun %80 oranında 7101000 µm aralığında olduğu tespit edilmiştir. Tüm lateks eldiven tozları, elekten
geçirildikten sonra 1000 µm den büyük tanecik boyutuna sahip lateks eldiven tozları
ayrıştırılmıştır. 1000 µm den büyük boya sahip lateks kalın tanecik boyutlu örnek, 7101000 µm aralığındaki örnek ise ince tanecik boyutlu örnek olarak isimlendirilmiştir.
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Şekil 4. 1. Retsch eleme cihazı ile elekten geçirilen lateks eldiven tozları

Tanecik boyutunun mekanik özellikler üzerindeki etkisini incelemek için 710-1000 µm
aralığında boya sahip ve 1000 µm den büyük boya sahip toz lateks eldiven kullanılarak
3 farklı EVA-Lateks karışımı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu karışımlara çekme testi
uygulanmış ve Şekil 4.2’de verilen kuvvet-uzama eğrileri elde edilmiştir.

Şekil 4. 2. Farklı Lateks Tanecik Boyutuna Sahip Karışımların Çekme Testi Karşılaştırmaları
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Şekil 4.2.’de kalın lateks parçacık boyutu 1000 µm’den daha büyük tanecik boyutunu,
ince lateks parçacık boyutu ise 710 µm ile 1000 µm aralığında tanecik boyutunu
göstermektedir. Çekme testi sonuçlarına göre tanecik boyutunun değişimi ile
malzemenin kopma uzaması, kopmadaki kuvvet ve elastik modülü değerlerindeki
değişim Tablo 4.1.’de gösterilmiştir

Tablo 4. 1. Çekme testi sonucunda elde edilen kopma uzaması, kopma dayanımı ve elastik
modül değerleri
Elastik
Modül
(kPa)

Kopma
Dayanımı (MPa)

Kopmadaki %
Uzama

40EVA60LAT (710 -1000 µm)

70,4 ±1,2

2,29 ±0,01

210,7 ±22,7

40EVA60LAT (>1000 µm)

55,13 ±0,5

2,04 ±0,20

194,9 ±54,9

60EVA40LAT (710 -1000 µm)

111,3 ±4,1

3,12 ±0,24

199,6 ±8,04

60EVA40LAT(>1000 µm)

99,1 ±1,4

2,18 ±0,12

158,6 ±22,2

80EVA20LAT (710 -1000 µm)

232,5 ±3,5

4,31 ±0,26

220,3 ±12,9

80EVA20LAT (>1000 µm)

212,8 ±3,3

3,96 ±0,01

191,7 ±5,3

Karışım

Şekil 4.2. ve Tablo 4.1.’de verilen mekanik özellikler değerlendirildiğinde 710- 1000 µm
aralığında parçacık boyutuna sahip lateks kullanılarak elde edilen karışımların mekanik
özelliklerinin 1000 µm parçacık boyuna sahip lateks kullanılarak hazırlanan
karışımlardan daha yüksek özelliklere sahip olduğu görülmüştür. Lateks tozunun
tanecik boyutundaki azalma ile mekanik özelliklerdeki % artış Tablo 4.2.’ de
verilmiştir.
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Tablo 4. 2. Lateks tozunun tanecik boyutundaki azalmanın kopma uzaması, kopma
dayanımı ve elastik modül üzerindeki % artış değerleri
Mekanik Özellik
Kopmadaki
Uzama (% Artış)
Kopma Dayanımı
(% Artış)

80EVA20LAT

60EVA40LAT

40EVA60LAT

14,88

24,61

8,1

8,77

10,87

12,7

7,10

12,50

21,4

Elastik Modül
(% Artış)

Tanecik boyutunun azalmasıyla karışımların daha homojen bir şekilde karışmasından ve
dolgu matriks (lateks-EVA) etkileşiminin artmasından dolayı daha yüksek mekanik
özelliklerin elde edildiği düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlara göre kopma uzaması,
kopma dayanımı ve elastik modülü değerlerinde tanecik boyutunun azalması ile en
yüksek gelişmeyi gösteren sistem %60 EVA %40 lateks içeren karışımın olduğu
görülmüştür. Çekme testi sonuçlarına göre %60 EVA %40 lateks oranlarına sahip ince
tanecik boyutundaki karışımların kopma uzama değerinde yaklaşık %24,61, kopma
dayanımında %10,87 ve elastik modül değerinde %12,5 oranlarında artış görülmüştür.
Lateks tozu tanecik boyutunun azalması ile karışımların mekanik özellikleri üzerindeki
olumlu etkileri sonucunda tez kapsamındaki çalışmalar 710 µm- 1000 µm aralığındaki
ince tanecik boyutuna sahip lateks eldiven tozları kullanılarak devam edilmiştir.
4.2. EVA-Lateks Karışımlarının Mekanik Özellikleri
4.2.1. Çekme Testi Sonuçları
710- 1000 µm aralığındaki tanecik boyutuna sahip lateks eldiven tozu (LAT) ve %18
Vinil Asetat içeren Etilen Vinil Asetat (EVA) kullanılarak hazırlanan 8 farklı karışım
(%5, 7, 10, 20, 40, 60, 80 ve 100 oranında EVA içeren karışımlar) sıcak presleme işlemi
ile plaka haline getirildikten sonra ISO37 standart’ı na göre Tip 2 ölçülerinde kemik
şeklinde kesilmiştir. Her bir karışım için en az 6 örneğe çekme testi uygulanmış ve
ortalama değer alınmıştır. Karışımların Kuvvet- Uzama eğrileri Şekil 4.3.’de verilmiştir.

30

5EVA95LAT
7EVA93LAT
10EVA90LAT
20EVA80LAT
40EVA60LAT
60EVA40LAT
80EVA20LAT
100EVA0LAT

12

Kuvvet (MPa)

10
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6
4
2
0
0

100

200
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400
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600

Uzama (%)

Şekil 4. 3. Farklı oranda hazırlanan EVA-Lateks karışımlarının Kuvvet- Uzama eğrileri
Şekil 4.3.’de görüldüğü gibi karışımdaki lateks miktarı arttıkça karışımın kopmadaki
uzaması ve çekme mukavemetinde düşüş görülmüştür. Kuvvet-uzama eğrilerinin
değerlendirilmesi sonucunda her bir karışım için elde edilen kopmadaki uzama, kopma
dayanımı ve elastik modül değerleri Tablo 4.3’de verilmiştir.

Tablo 4. 3. Kuvvet-uzama eğrilerinden elde edilen kopma uzaması, kopmadaki kuvvet ve
elastik modülü değerleri
Karışım

Elastik Modül
(kPa)

5EVA95LAT

4,8 ±0,1

Kopma
Dayanımı
(MPa)
0,86 ±0,14

7EVA93LAT

13,9 ±0,1

1,37 ±0,02

233,1 ±3,05

10EVA90LAT

18,9 ±0,4

1,46 ±0,07

220,6 ±21,1

20EVA80LAT

30,7 ±0,6

1,70 ±0,24

219,7 ±39,1

40EVA60LAT

70,4 ±1,2

2,29 ±0,02

210,7 ±22,7

60EVA40LAT

111,3 ±4,1

3,12 ±0,24

199,6 ±8,04

80EVA20LAT

232,5 ±3,4

4,31 ±0,81

220,3 ±27,7

100EVA0LAT

288,3 ±3,4

11,14 ±0,26

515,5 ±12,9

31

Kopmadaki %
Uzama
201,0 ±13,4

Tablo 4.3.’te verilen değerlere göre karışım içerisindeki lateks oranının artması ile
elastik modül, kopma dayanımı ve kopmadaki uzama değerlerinin azaldığı görülmüştür.
4.2.2. Sıkıştırma (Basma) Test Sonuçları
Bilindiği gibi tartan zemin ya da tartan pist kaplamalar emici özellikte süspansiyon
özelliğine sahip, istenilen renk ve desende, aşınma direnci yüksek renk atmaya karşı
anti oksidantlarla desteklenmiş, açık hava şartlarına uygun esnek yapıda kaplamalardır.
Tartan zemin kaplaması yumuşaklık ve estetik istenen tüm mekanlara uygulanan
termoplastik elastomer veya kauçuk esaslı elatomerik kaplamalardır.
Bu çalışmada hazırlanan karışımların ileride tartan zemin gibi enerji sönümleme özelliği
istenen alanlarda malzeme olarak kullanılıp kullanılamayacağı belirlemek amacıyla tüm
karışımların sıkıştırma testleri yapılmış ve enerji sönümleme (damping) özellikleri
incelenmiştir.
Sıkıştırma testleri için hazırlanan karışımlardan uygun kalıplar kullanılarak önce 15 mm
çapında ve 6 mm boyunda diskler hazırlanmıştır. Karışım içerisindeki EVA miktarı
arttıkça disklerde büzülme (shrinkage) meydana geldiği görülmüştür (Şekil 4.4.). Bu
nedenle %80 EVA içeren 80EVA20LAT karışımına ve %100 EVA içeren
100EVA0LAT disklerine büzülmeden dolayı sıkıştırma testi uygulanmamıştır.

Şekil 4. 4. Büzülme meydana gelen disk ve normal disk

Büzümle olayı gerçekleşmeyen 5EVA95LAT-60EVA40LAT aralığındaki karışımların
tümüne sıkıştırma testi uygulanmıştır. Sıkıştırma testinde örneklere 10 döngünü %10,
%20, %30, %40 ve %50 oranlarında sıkıştırma işlemi uygulanmıştır. Disk örneği önce
%10 oranında 10 kere sıkıştırılmış daha sonra 5 dk. beklendikten sonra aynı örneğe 10
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kez %20 sıkıştırma uygulanmıştır. Bu işlem yine 5 dk. bekleme süresinden sonra %30,
%40 ve %50 sıkıştırma için tekrarlanmıştır. Birim alana uygulanan kuvvet (kPa) ile %
sıkışmanın değişimi 10 döngü sonunda değişimin gösteren tipik kuvvet-% sıkışma
eğrisi Şekil 4.5.’de verilmiştir.
1. sıkışmadan sonra eğrilerin sağa doğru kaydığı görülmüştür. Bu durum sıkıştırmada ve
sıkışmış örneğin eski boyutuna gelirken yani kuvvetin geri salınması sırasında aynı
sıkıştırma oranına daha düşük kuvvet değeri ile ulaşılabileceğini göstermektedir. Döngü
sayısının artmasıyla viskoz akmanın tamamlanması sonucunda bu değişim giderek
azalmıştır. Tüm karışımların döngüsel sıkışma eğrilerinde aynı davranış gözlenmiştir.
Her bir karışım için %10-%50 sıkıştırma için 10 döngülü sıkışma eğrileri Şekil 4.5. Şekil 4. 11.’de verilmiştir.
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Şekil 4. 5. 5EVA95LAT karışımının %10 sıkıştırma altında 10 döngülü basma testi grafiği

Şekil 4. 6. 5EVA95LAT karışımının, %20, %30, %40 ve %50 sıkıştırma altında 10 döngülü
basma testi grafikleri
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Şekil 4. 7. 7EVA93LAT karışımının %10, %20, %30, %40 ve %50 sıkıştırma altında 10
döngülü basma testi grafikleri
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Şekil 4. 8. 10EVA90LAT karışımının %10, %20, %30, %40 ve %50 sıkıştırma altında 10
döngülü basma testi grafikleri
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Şekil 4. 9. 20EVA80LAT karışımının %10, %20, %30, %40 ve %50 sıkıştırma altında 10
döngülü basma testi grafikleri
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Şekil 4. 10. 40EVA60LAT karışımının %10, %20, %30, %40 ve %50 sıkıştırma altında 10
döngülü basma testi grafikleri
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Şekil 4. 11. 60EVA40LAT karışımının %10, %20, %30, %40 ve %50 sıkıştırma altında 10
döngülü basma testi grafikleri
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Sıkıştırma testinden elde edilen eğrilerde özellikle 1.döngü için ileri yönde yani
sıkıştırma yönünde, istenen sıkıştırma değerine ulaşıldığında eğri altında kalan alan,
geri dönmede yani sıkışmış örneğin tekrar eski boyutuna gelmesi sırasında elde edilen
eğrinin altında kalan alandan daha büyüktür. Eğri altında kalan alan doğrudan
absorplanan enerji değerini vermektedir.

Bu nedenle, tüm kompozit sistemleri

sıkıştırmak için gerekli olan enerjinin, orijinal boyutuna geri dönmesi için harcanan
enerjiden daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Enerji yok edilemediği için burada
malzemeye aktarılan enerji geri dönüş sırasında ısı enerjisine dönüşmüştür. Bu dönüşüm
histerisiz olarak adlandırılır. Histerisiz, kauçuğun viskoz sönümleme bileşenine bağlıdır,
bu tür eğriler histerisiz döngüsü olarak adlandırılır. Histerisiz döngüsü yani ileri ve geri
yöndeki eğri arasında alan ne kadar büyükse, kauçuk o kadar az elastik karaktere
sahiptir [40].
Malzemeye uygulanan her döngüde malzeme daha yumuşak hale gelir (düşük modül)
ve eğri altında kalan alan (enerji) azalmaktadır. Bu değişiklik birkaç döngü sonrasında
kararlı hale gelir ve limit değere ulaşır. 1.döngüden sonra alanların azalması, yumuşama
etkisini gösterir ve bu durum Mullin etkisi olarak adlandırılmaktadır [40].
Mullin etkisini daha net bir şekilde görebilmek için tüm sıkıştırma eğrilerinin ileri ve
geri dönmesi arasında kalan alanlar hesaplanmıştır. 15 mm çapında ve 6 mm
yüksekliğindeki disk örnekleri için sıkıştırma deneyleri sonunda hesaplanan hacim
başına düşen alan değerleri yani absorplanan enerji değerleri Tablo 4.4.’de verilmiştir.
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Tablo 4. 4. Hacim başına düşen absorplanan enerji değerleri
ENERJİ (mJ/cm3)
Karışım
Adı

%10
SIKIŞMA

%20
SIKIŞMA

%30
SIKIŞMA

%40
SIKIŞMA

%50
SIKIŞMA

1.
DÖNGÜ

2.
DÖNGÜ

3.
DÖNGÜ

4.
DÖNGÜ

5.
DÖNGÜ

6.
DÖNGÜ

7.
DÖNGÜ

8.
DÖNGÜ

9.
DÖNGÜ

5EVA95LAT

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

7EVA93LAT

1,6

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

10EVA90LAT

3,4

2,8

2,7

2,7

2,7

2,7

2,6

2,6

2,6

2,6

20EVA80LAT

7,6

6,5

6,4

6,2

6,2

6,2

6,1

6,1

6,1

6,0

40EVA60LAT

8,5

6,8

6,8

6,3

6,2

6,1

6,1

5,9

5,9

5,9

60EVA40LAT

7,7

6,2

5,9

5,8

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5EVA95LAT

5,3

4,6

4,6

4,4

4,5

4,4

4,4

4,4

4,4

4,3

7EVA93LAT

13,6

11,4

11,0

10,7

10,7

10,6

10,4

10,5

10,4

10,3

10EVA90LAT

20,8

17,2

16,5

16,1

15,9

15,7

15,6

15,5

15,4

15,3

20EVA80LAT

40,3

33,3

32,0

31,3

31,1

30,9

30,5

30,5

30,4

30,2

40EVA60LAT

44,8

33,3

31,3

30,3

29,7

29,4

29,2

28,6

28,4

28,4

60EVA40LAT

46,1

34,1

32,2

31,4

30,5

30,1

29,9

29,6

29,5

29,2

5EVA95LAT

20,2

17,7

17,4

17,2

17,1

16,9

16,8

16,9

16,9

16,9

7EVA93LAT

37,1

31,8

30,5

29,8

29,5

29,3

29,2

29,0

28,8

28,6

10EVA90LAT

53,7

45,0

43,5

42,4

42,0

41,5

41,4

41,1

40,9

40,8

20EVA80LAT

101,5

81,8

78,6

76,8

75,9

75,9

74,7

74,9

74,5

73,9

40EVA60LAT

135,4

101,3

95,4

92,4

90,6

89,1

88,1

86,6

86,1

85,5

60EVA40LAT

142,0

108,0

102,5

98,2

97,3

95,0

94,1

93,1

92,5

91,6

5EVA95LAT

44,6

39,7

38,6

38,4

37,7

37,7

37,7

37,2

37,1

37,2

7EVA93LAT

74,8

64,5

62,9

62,2

61,2

61,1

61,0

60,6

60,5

60,0

10EVA90LAT

108,6

91,9

88,8

87,1

86,7

85,5

84,6

84,2

83,2

83,5

20EVA80LAT

206,4

167,6

160,1

156,2

154,9

152,7

151,6

150,2

148,9

147,9

40EVA60LAT

277,6

204,5

190,2

184,9

180,6

177,8

175,1

175,0

173,6

171,2

60EVA40LAT

359,1

261,3

243,8

236,9

231,0

225,2

220,3

216,1

213,4

211,4

5EVA95LAT

85,0

74,8

73,2

72,6

72,3

72,0

71,2

71,2

71,1

70,8

7EVA93LAT

142,0

123,6

120,0

119,0

118,5

117,1

116,9

116,8

116,9

116,1

10EVA90LAT

201,2

174,0

170,0

166,6

165,4

164,4

163,8

162,9

162,3

161,5

20EVA80LAT

351,0

286,5

275,4

269,1

266,3

263,4

263,7

261,4

259,8

259,1

40EVA60LAT

440,1

338,4

316,0

306,3

299,7

294,4

291,4

287,0

285,2

283,2

60EVA40LAT

640,8

473,4

440,2

426,0

412,2

403,5

395,4

388,8

385,4

379,9
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10.
DÖNGÜ

Absorplanan enerjinin, karışımlarda kullanılan lateks miktarına ve döngü sayısına bağlı
olarak değişimini incelemek için %10, 20, 30, 40 ve 50 sıkıştırma oranında, 10 döngü
sayısına sahip absorplanan enerjinin değişimini gösteren grafikler oluşturulmuştur
(Şekil 4.12.- Şekil 4.16.).

Şekil 4. 12. %10 oranında sıkıştırılmış, farklı oranlarda lateks içeren karışımların
döngü sayısı ile absorpladığı enerjini değişimi
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Şekil 4. 13. %20 oranında sıkıştırılmış, farklı oranlarda lateks içeren karışımların
döngü sayısı ile absorpladığı enerjinin değişimi

Şekil 4. 14. %30 oranında sıkıştırılmış, farklı oranlarda lateks içeren karışımların
döngü sayısı ile absorpladığı enerjinin değişimi
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Şekil 4. 15. %40 oranında sıkıştırılmış, farklı oranlarda lateks içeren karışımların döngü
sayısı ile absorpladığı enerjinin değişimi

Şekil 4. 16. %50 oranında sıkıştırılmış, farklı oranlarda lateks içeren karışımların
döngü sayısı ile absorpladığı enerjinin değişimi
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Şekil 4. 12.’den görüldüğü gibi EVA/Lateks disklerine %10 oranında sıkıştırma
uygulandığında %10 EVA oranına kadar absorplanan enerjinin EVA oranı arttıkça
düzenli olarak arttığı görülmüştür. EVA miktarı daha da arttırıldığında sıkışma oranının
düşük olması sebebiyle absorplanan enerjinin değişimi çok fazla değişmemiştir.
%30 sıkışma durumunda, malzemelerin absorpladığı enerji değerinin EVA miktarının
artmasıyla düzenli olarak arttığı görülmüştür.

En düşük enerji sönümlenmesi %5

oranında EVA %95 oranında lateks içeren 5EVA95LAT karışımında gözlenmiştir. En
yüksek enerji sönümlenmesi ise %60 EVA ve %40 Lateks içeren 60EVA40LAT
karışımda gözlenmiştir. Ayrıca döngü sayısının artmasıyla absorplanan enerjideki
düşüşün EVA miktarına bağlı olarak değiştiği görülmüştür. Döngü sayısının artmasıyla
enerji sönümlenmesindeki azalma EVA oranının artmasıyla artmıştır. Bunun sebebi
EVA’nın eklenmesiyle karışımın viskoz karakterinin artmasına bağlanmıştır.
%40 sıkışma oranı içinde %30 sıkışmada olduğu gibi en yüksek enerji absorpsiyonu
%60 EVA %40 Lateks içeren 60EVA40LAT karışımında, en düşük ise %5 EVA ve
%95 Lateks içeren 5EVA95LAT karışımında görülmüştür.
%50 sıkışma oranı içinde benzer davranış gözlenmiştir. Şekil 4. 12.-Şekil 4. 16.’ya
genel olarak bakıldığında sıkışma oranının artmasıyla EVA-Lateks karışımına aktarılan
enerji arttığı için soğrulan enerjide artmıştır.

Ayrıca, enerji sönümleme eğrileri

incelendiğinde tüm karışımlar ve sıkıştırma değerleri için karışımların 1. döngü
değerlerinde en yüksek enerji değerine sahip olduğu ve daha sonra bu enerji
değerlerinin azalmaya başladığı ve ortalama 5. döngü sonunda sabit bir değere sahip
olduğu görülmüştür.
1.döngü örneklerin sıkıştırma kuvveti ile karşılaştığı ilk döngüdür. Bu nedenle
uygulanacak kuvvet altındaki görülecek ilk davranışı 1.döngü ile anlaşılabilmektedir.
Karışımların sıkıştırmaya ilk maruz kaldığı zamanki davranışlarının EVA-Lateks oranı
ile nasıl değiştiğini Şekil 4.17.’de görülmektedir.
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Şekil 4. 17. Farklı lateks oranlarına sahip karışımların %10, %20, %30, %40 ve %50
sıkıştırma ve geri bırakma 1. döngü karşılaştırmaları

47

Şekil 4.17.’de görüldüğü gibi karışım içerisindeki EVA miktarının artması ile kuvvet ve
absorplanan enerji değerlerinde artış görülmektedir. Absorplanan enerji, viskozluk, ile
doğru elastikiyet ile ters orantılıdır [40]. Hesaplanan alan değerlerinde karışımların
içerisindeki lateks miktarı arttıkça absorplanan enerjinin değerinin ve viskozitenin
azaldığı, elastikiyetin ise arttığı görülmüştür. Bu durumda aşılanmamış EVA
kullanılması durumunda en yüksek enerji soğrulmasının elde edilmesi beklenebilir. Tek
sıkıştırma için bu düşünce doğru olabilir ama yapının elastik karakterinin olmaması
döngüsel veya çoklu sıkıştırmalar için kullanılmasını sınırladığı için aşılanmamış EVA
gibi sadece termoplastik bir malzemenin enerji sönümleyici olarak kullanılması pratikte
uygun değildir. Bu çalışmaların sonucunda hem elastik hem de viskoz karakterin
EVA/lateks kompozitleri ile kolaylıkla sağlanabileceği görülmüştür.

4.2.3. Sertlik Testi Sonuçları
Karışımlara uygulanan Shore A ve D Tipi sertlik testi sonuçları Tablo 4.5.’te verilmiştir.

Tablo 4. 5. Farklı EVA-Lateks oranlarına sahip karışımların Shore A ve Shore D sertlikleri
Karışım Adı

Shore A

Shore D

100EVA0LAT

54

14

80EVA20LAT

46

10

60EVA40LAT

41

8

40EVA60LAT

36

7

20EVA80LAT

32

7

10EVA90LAT

31

6

7EVA93LAT

30

6

5EVA95LAT

24

1
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Tablo 4.5.’te verilen değerlere göre karışım içindeki lateks miktarının artması ile
malzeme daha yumuşak hale gelmiştir ve sertlik değerlerinde de beklenildiği gibi
azalma gözlelenmiştir.

4.3. Maleik anhidrit Aşılanmış EVA-Lateks Karışımlarının hazırlanması
Hazırlanan EVA-Lateks karışımlarında elde edilen mekanik test sonuçlarına göre
karışım içerisindeki lateks oranının artması ile mekanik özelliklerde azalmalar
gözlemlenmiştir. Çalışmanın amacı lateksin geri kazanımının sağlanması olduğu için
karışım içerisindeki lateks oranın da yüksek tutularak karışımın özelliklerinde gelişme
kaydetmek hedeflenmektedir. Bu nedenle EVA ve lateks arasındaki uyumluluğu
artırmak amaçlı karışımların maleik anhidrit ile aşılanmasına karar verilmiştir.
Aşılamanın yapıdaki etkisini inceleyebilmek için daha önceden hazırlanan EVALAT
karışım oranları ile aynı oranlarda maleik ahidrit ile aşılanmış EVALAT-g-MAH
karışımları hazırlanmıştır. Aşılama işlemi için maleik andrit ve dikümil peroksit yeterli
oranda asetonda çözdürülmüş ve önceden oranları hazırlanan EVA+Lateks ile homojen
bir şekilde karıştırılmıştırmıştır. Karışım sürekli karıştırılarak aseton tamamen
buharlaştırıldıktan sonra EVA+LATEKS+DCP+MAH karışımı HAAKE™ PolyLab™
OS Modular Torque Rheometer Lab Mixer ile 10 dakika boyunca 140°C sıcaklıkta 50
rpm mil hızında karıştırılmıştır. Maleik anhidrit ile aşılanmış EVA-LATEKS karışımı
(EVALAT-g-MAH) üzerinde reaksiyona girmeyen MAH ve DCP’yi uzaklaştırmak için
mikserden çıkan karışımdan yaklaşık 5 gramlık bir parça alınarak küçük granüller
haline getirilmiş ve 2 saat boyunca 10 mL aseton içinde bekletilmiştir. Daha sonra
süzülerek 30°C sıcaklıkta vakum altında 24 saat kurutulmuştur. Kurutulan granül
halindeki karışımlarda aşılanmanın gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için FT-IR
analizleri yapılmıştır. Analizlerde aynı EVA-Lateks oranına sahip aşılanmış ve
aşılanmamış karışımlar ile maleik anhidritin FTIR spektrumları karşılaştırılmış ve
aşılanmış karışımların dalga boyundaki değişimler tespit edilmiş ve yorumlanmıştır.
4.4. FT-IR Analiz Sonuçları
Hazırlanan karışımlarda aşılamanın etkisini gözlemleyebilmek için aynı karışım
oranlarına sahip aşılanmamış, aşılanmış karışımların ve maleik anhidritin FTIR
spektrumları Şekil 4.18.-Şekil 4. 26.’da verilmiştir.
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Şekil 4. 18. 0EVA100LAT karışımının, bu karışıma MAH aşılanmış halinin ve MAH’in
FT-IR spektrumu
Öncelikle içersinde hiç EVA bulundurmayan %100’lük lateks karışımının aşılamış ve
aşılanmamış

halinin

FT-IR

spektrumları

çekilmiştir.

Bu

sayede

EVALAT

karışımlarındaki maleik anhidrit aşılamasının EVA ya da lateks üzerinden aşılandığı
tespit edilmesi amaçlanmıştır. Şekil 4.18.’de aşılanmış ve aşılanmamış karışımların FTIR spektrumlarına bakıldığında, 0EVA100LAT karışımında görülen 3403 cm-1 dalga
boyunda görülen pikin 0EVA100LAT-g-MAH karışımında da 3340 cm-1 dalga boyunda
daha da genişlediği görülmektedir. Burada, maleik anhidritin halka açılması ile oluşan
maleik asit gruplarından gelen hidroksil (OH) bandının 2880-3530 cm-1 dalga boyu
aralığındaki geniş bantlar görülmektedir [38, 41].
0EVA100LAT-g-MAH karışımında 1705.20 cm-1’de görülen pik, aşılanmamış olan
0EVA100LAT karışımındaki pike göre daha belirginleşmiştir. Bunun nedeni 1710-1700
cm-1 dalga boyu aralığında olan ve maleik anhidritten gelen C=O yapısının,
0EVA100LAT-g-MAH yapısına aşılandığını göstermektedir [38, 41-42].
Aşılanmış karışımda görülen 1569.87 cm-1 piki maleik anhidrit ile aşılama sonucu,
maleik anhidritte bulunan 1600-1475 cm-1 dalga boyu aralığıdaki C=C yapısının karışım
üzerindeki etkisini göstermiştir. 0EVA100LAT-g-MAH yapısında gözlenen bu bantlar
maleik anhidritin lateks yapısında aşılanabildiğine dair izlenimler sunmuştur.
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Şekil 4. 19. 100EVA0LAT karışımının, bu karışıma MAH aşılanmış halinin ve
MAH’in FT-IR spektrumu

Sadece lateksten oluşan karışım üzerindeki aşılamanın etkisini inceledikten sonra,
sadece EVA’dan oluşan karışımın üzerindeki aşılamanın etkisini incelemek için
100EVA0LAT karışımının, bu karışıma MAH aşılanmış halinin ve MAH’in FT-IR
spektrumları Şekil 4.19.’da karşılaştırılmıştır. 100EVA0LAT-g-MAH karışımında
görülmüş olan 1781.54 cm-1 piki, maleik anhidritten gelen 1870-1650 cm-1 dalga boyu
aralığındaki karbonil gruplardan C=O bandından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Aşılanmış
100EVA0LAT-g-MAH karışımında görülen 1701.54 cm-1 piki, 1710-1700 cm-1 dalga
boyu aralığındaki maleik anhidritten gelen C=O yapısının EVA üzerindeki etkisini
göstermektedir [41-42].
Şekil 4.18. ve Şekil 4.19.’da İncelenen FT-IR spektrumlarından elde edilen sonuçlara
göre aşılamanın hem lateks hem de EVA üzerinden gerçekleştiği görülmektedir.
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Şekil 4. 20. 5EVA95LAT karışımının, bu karışıma MAH aşılanmış halinin ve MAH’in
FT-IR spektrumu
5EVA95LAT-g-MAH karışımında 1781.54 cm-1’de görülen pik Şekil 4.19.’da
100EVA0LAT-g-MAH karışımında da görülmüş olan maleik anhidritten gelen 18701650

cm-1

dalga

boyu

aralığındaki

karbonil

gruplardan

C=O

bandından

kaynaklanmaktadır. %100 EVA içeren aşılanmış karışımda görülen bu pik Şekil 4.20.Şekil 4.26. arasındaki tüm karışımlarda da görülmüştür.
Ayrıca, aşlanmış olan 5EVA95LAT-g-MAH karışımında görülen 1710.77 cm-1 dalga
boyuna sahip pik, 1710-1700 cm-1 dalga boyu aralığındaki maleik anhidritten gelen
C=O grubunun aşılanmış karışımının üzerindeki etkisini göstermiştir. 5EVA95LAT-gMAH yapısında gözlenen bu bantlar maleik anhidritin yapıya aşılandığını
göstermektedir [41-42].7EVA93LAT-g-MAH, 10EVA90LAT-g-MAH, 20EVA80LATg-MAH, 40EVA60LAT-g-MAH ve 60EVA40LAT-g-MAH kompozit sistemleri içinde
Şekil 4.20.’de verilen FTIR spektrumlarına çok benzeyen spektrumlar elde edilmiştir.
MAH’da gözlenen C=O bantlarının bu kompozitlerde de gözlenmesi aşılamanın
gerçekleştiriği göstermiştir. Bu kampozitlerinin FT-IR spektrumları Şekil 4.21.-Şekil
4.25. aralığında verilmiştir.
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Şekil 4. 21. 7EVA93LAT karışımının, bu karışıma MAH aşılanmış halinin ve MAH’in
FT-IR spektrumu

Şekil 4. 22. 10EVA90LAT karışımının, bu karışıma MAH aşılanmış halinin ve MAH’in
FT-IR spektrumu
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Şekil 4. 23. 20EVA80LAT karışımının, bu karışıma MAH aşılanmış halinin ve MAH’in
FT-IR spektrumu

%100 lateksten oluşan 0EVA100LAT-g-MAH kompozit siteminde de görülmüş olan
(Şekil 4.18.), maleik anhidrit ile aşılama sonucunda 1870-1650 cm-1 dalga boyu
aralığındaki C=O bandının şiddetindeki artış 20EVA80LAT-g-MAH karışımında da
görülmektedir (Şekil 4.23.). Ayrıca aşılanmamış karışımda bulunmayan 1556,9 cm-1
dalga boyundaki pik maleik anhidrit ile aşılama sonucu, maleik anhidritte bulunan
1600-1475 cm-1 dalga boyu aralığıdaki C=C yapısı görülmüştür [41-42]. Aynı
spektrumlar

40EVA60LAT-g-MAH

kompozit

siteminde

de

görülmektedir.

40EVA60LAT-g-MAH kompozit sisteminin FT-IR spektrumları Şekil 4.24.’te
verilmiştir.
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Şekil 4. 24. 40EVA60LAT karışımının, bu karışıma MAH aşılanmış halinin ve MAH’in
FT-IR spektrumu

Şekil 4. 25. 60EVA40LAT karışımının, bu karışıma MAH aşılanmış halinin ve MAH’in
FT-IR spektrumu
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Şekil 4. 26. 80EVA20LAT karışımının, bu karışıma MAH aşılanmış halinin ve MAH’in
FT-IR spektrumu
80EVA20LAT-g-MAH yapısında görülen 1781.54 cm-1 dalga boyundaki pik, önceki
aşılanmış karışımlarda da bulunan 1870-1650 cm-1 dalga boyu aralığındaki karbonil
gruplardan C=O uzamasının aşılama sonucundaki etkisini göstermektedir [41-42].
0EVA100LAT-g-MAH karışımında da 2880-3530 cm-1 dalga boyu aralığındaki geniş
bantlar halinde görülen, maleik anhidritin halka açılması ile oluşan maleik asit
gruplarından gelen hidroksil (OH) bandının etkisi tüm karışımlarda görülmektedir [38,
41]. Fakat, OH bandının en fazla etkisini gösterdiği sistemin 40EVA60LAT-g-MAH
karışımında olduğu görülmüştür. Hidroksil bandı maleik anhidritin halka açılması
sonucunda oluşan asit hidroksilinden dolayı gözlendiği için aşılamanın özellikle
40EVA60LAT-g-MAH karışımında daha etkili olduğu düşünülmektedir.
FT-IR analizinden elde edilen spektrumlarda, karışımların genelinde benzer dalga
boyları gözlemlenmiştir. 1600-1475 cm-1 dalga boyu aralığıdaki C=C yapısının, 17101700 cm-1 dalga boyu aralığında olan ve maleik anhidritten gelen C=O grubunun, 18701650 cm-1 dalga boyu aralığındaki karbonil gruplardan C=O bandının maleik anhidrit ile
aşılama sonrası karışımlar üzerindeki etkileri görülmüştür ve aşılanma sonucunda dalga

56

boylarına

göre

yapıdaki

değişimler

incelenmiştir.

Bu

değişimler

EVALAT

karışımlarında maleik anhidritin yapıya başarılı bir şekilde aşılandığını göstermektedir.

4.5. Maleik Anhidrit ile Aşılanmış Eva-Lateks Karışımlarının Mekanik Özellikleri
4.5.1. Çekme Testi Sonuçları
Tez çalışmasının birinci aşamasında hazırlanmış EVA-Lateks karışımları ile aynı
oranlarda hazırlanan maleik anhidrit ile aşılanmış karışımlara ISO 37 standartlarına
uygun 200mm/dak hız ile çekme testi uygulanmıştır. Her karışımdan 6 örneğe çekme
testi uygulanmış ve ortalama değer alınmıştır. Çekme deneyleri sonunda elde edilen
kuvvet-uzama eğrileri Şekil 4.27.’de verilmiştir.
5EVA95LAT-g-MAH
7EVA93LAT-g-MAH
10EVA90LAT-g-MAH
20EVA80LAT-g-MAH
40EVA60LAT-g-MAH
60EVA40LAT-g-MAH
80EVA20LAT-g-MAH
100EVA0LAT-g-MAH

16
14

Kuvvet (MPa)

12
10
8
6
4
2
0
0

100

200

300

400

500

600

Uzama (%)

Şekil 4. 27. Maleik anhidrit ile aşılanmış farklı oranda hazırlanan EVA-Lateks
karışımlarının kuvvet- uzama eğrileri

Eğrilerin değerlendirilmesi sonucunda elde edilen kopmadaki uzama ve elastik modülü
değerleri Tablo 4.6.’da gösterilmiştir.
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Tablo 4. 6. Aşılanmış karışımların kuvvet- uzama eğrilerinden elde edilen kopmadaki uzama,
kopmadaki kuvvet ve elastik modülü değerleri
Karışım

Elastik
Modülü (kPa)

Kopma
Dayanımı (MPa)

Kopmadaki %
Uzama

5EVA95LAT-g-MAH

17,6 ±0,7

1,53 ±0,16

149,3 ±6,0

7EVA93LAT-g-MAH

18,2 ±0,7

2,74 ±0,11

298,9 ±33,5

10EVA90LAT-g-MAH

19,8 ±0,6

3,26 ±0,12

356,8 ±8,3

20EVA80LAT-g-MAH

36,2 ±1,2

7,38 ±0,29

469,5 ±1,9

40EVA60LAT-g-MAH

84,8 ±1,6

8,54 ±0,54

436,8 ±4,4

60EVA40LAT-g-MAH

138,8 ±6,1

10,2 ±0,16

454,2 ±18,9

80EVA20LAT-g-MAH

281,3 ±1,6

11,9 ±0,37

534,3 ±6,9

100EVA0LAT-g-MAH

373,1 ±3,3

14,1 ±1,43

415,1 ±20,7

Elde edilen sonuçlar aşılanmamış karışımlarda da olduğu gibi malzemenin içerisindeki
EVA miktarı arttıkça elastik modül, kuvvet ve kopma uzama değerlerinin arttığı
görülmüştür.
Aşılanmamış EVA-lateks karışımlarından ayrı olarak maleik anhidrit ile aşılanmış
EVA-lateks karışımlarında 80EVA20LAT-g-MAH karışımının kopma uzaması
100EVA0LAT-g-MAH karışımından daha fazla olduğu görülmüştür.

4.5.2. Sıkıştırma (Basma) Testi Sonuçları
Aşılanmamış karışımlar ile aynı oranlarda hazırlanan maleik anhidrit ile aşılanmış
EVA-lateks karışımları disk haline getirilmiştir. Disk haline getirilen karışımlarda %100
ve %80 EVA içeriğine sahip karışımlar, aşılanmamış karışımlardaki gibi büzülme olayı
görülmüştür.

Bu

nedenle

100EVA0LAT-g-MAH

ve

80EVA20LAT-g-MAH

karışımlarına sıkıştırma testi uygulanmamıştır.
Sıkıştırma testinde örneklere 10 tekrarlı %10, %20, %30, %40 ve %50 oranlarında
sıkıştırmak için kuvvet uygulanmıştır. Uygulanan kuvvet sonucunda elde edilen
döngüsel sıkıştırma-geri salma grafikleri Şekil 28.-Şekil 33.’te verilmiştir.
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Maleik anhidrit ile aşılanma sonrası sıkıştırma testinden elde edilen eğriler sonunda
aşılanmamış yapılarda olduğu gibi Mullin etkisi olarak adlandırılan yumuşama etkisi
görülmektedir. Mullin etkisini incelemek ve sıkıştırma grafiklerinden absorbe edilen
enerji hesabını yapabilmek için Şekil 28.-Şekil 33.’te verilen grafiklerin altında kalan
alanlar hesaplanmış ve hesaplanan alan (enerji) değerleri Tablo 4.7.’de verilmiştir.
Karışım oranlarındaki değişimin etkisini inceleyebilmek için de Tablo 4.7.’de
hesaplanan alan değerleri Absorblanan Enerji-Döngüsel Basma Sayısı grafikleri haline
getirilmiştir (Şekil 34.-Şekil 50).
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Şekil 4. 28. 5EVA95LAT-g-MAH karışımının 5 farklı sıkıştırma oranı için 10 döngülü
sıkıştırma -geri bırakma testi grafikleri
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Şekil 4. 29. 7EVA93LAT-g-MAH karışımının 5 farklı sıkıştırma oranı için 10 döngülü
sıkıştırma -geri bırakma testi grafikleri
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Şekil 4. 30. 10EVA90LAT-g-MAH karışımının 5 farklı sıkıştırma oranı için 10 döngülü
sıkıştırma -geri bırakma testi grafikleri

62

Şekil 4. 31. 20EVA80LAT-g-MAH karışımının 5 farklı sıkıştırma oranı için 10 döngülü
sıkıştırma -geri bırakma testi grafikleri

63

Şekil 4. 32. 40EVA60LAT-g-MAH karışımının 5 farklı sıkıştırma oranı için 10 döngülü
sıkıştırma -geri bırakma testi grafikleri
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Şekil 4. 33. 60EVA40LAT-g-MAH karışımının 5 farklı sıkıştırma oranı için 10 döngülü
sıkıştırma -geri bırakma testi grafikleri
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Tablo 4. 7. Maleik anhidrit ile aşılanmış karışımlarda birim hacim başına düşen absorplanan
enerji değerleri
ENERJİ (mJ/cm3)

%10
SIKIŞMA

%20
SIKIŞMA

%30
SIKIŞMA

%40
SIKIŞMA

%50
SIKIŞMA

Karışım Adı

1.
DÖNGÜ

2.
DÖNGÜ

3.
DÖNGÜ

4.
DÖNGÜ

5.
DÖNGÜ

6.
DÖNGÜ

7.
DÖNGÜ

8.
DÖNGÜ

9.
DÖNGÜ

10.
DÖNGÜ

5EVA95LAT-gMAH

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

7EVA93LAT-gMAH

1,2

1,2

1,0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

10EVA90LAT-gMAH

5,5

4,7

4,6

4,5

4,5

4,5

4,4

4,4

4,3

4,4

20EVA80LAT-gMAH

5,4

4,9

4,9

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

40EVA60LAT-gMAH

7,2

6,0

5,8

5,7

5,6

5,6

5,6

5,6

5,7

5,7

60EVA40LAT-gMAH

6,5

5,1

4,9

4,7

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,5

5EVA95LAT-gMAH
7EVA93LAT-gMAH

6,6

5,7

5,6

5,5

5,5

5,4

5,5

5,5

5,4

5,4

9,4

7,9

7,7

7,6

7,4

7,4

7,5

7,3

7,4

7,4

10EVA90LAT-gMAH

29,9

25,3

24,4

24,0

23,8

23,7

23,8

23,6

23,5

23,6

20EVA80LAT-gMAH

41,5

34,7

33,6

33,1

32,7

32,6

32,4

32,3

32,4

32,4

40EVA60LAT-gMAH

53,0

40,2

37,6

36,6

35,9

35,6

34,8

34,6

34,3

34,1

60EVA40LAT-gMAH

57,0

44,1

42,0

41,0

40,4

39,6

39,3

39,2

38,7

38,6

5EVA95LAT-gMAH

23,7

20,4

19,8

19,5

19,4

19,3

19,3

19,2

19,3

19,1

7EVA93LAT-gMAH

36,5

31,1

29,9

29,8

29,2

29,4

28,9

29,1

28,8

28,8

10EVA90LAT-gMAH

77,3

65,7

64,5

63,0

63,3

62,6

62,4

62,3

62,1

62,0

20EVA80LAT-gMAH

119,6

98,3

94,8

93,0

92,2

90,8

90,8

90,3

89,9

89,6

40EVA60LAT-gMAH

137,0

102,3

96,1

93,5

92,1

91,1

90,4

89,7

89,0

89,0

60EVA40LAT-gMAH
5EVA95LAT-gMAH

155,4

115,3

107,5

104,2

101,8

100,4

98,9

98,1

97,3

96,4

54,4

47,8

46,6

45,8

45,2

45,1

44,9

44,6

44,4

44,4

7EVA93LAT-gMAH

88,3

75,4

73,5

72,4

71,7

71,6

71,4

71,0

71,0

70,8

10EVA90LAT-gMAH

164,9

141,0

137,6

136,0

134,8

133,8

133,9

132,6

132,5

132,6

20EVA80LAT-gMAH

254,0

211,7

204,3

201,0

200,3

198,9

198,7

197,5

197,8

198,7

40EVA60LAT-gMAH

304,2

227,6

213,0

206,3

201,6

197,3

194,9

193,5

190,2

189,7

60EVA40LAT-gMAH
5EVA95LAT-gMAH

337,5

254,3

232,5

232,5

228,1

224,7

221,5

219,8

218,8

216,9

109,2

95,2

93,1

92,1

91,1

90,0

89,7

88,8

88,6

87,6

7EVA93LAT-gMAH

174,0

150,8

147,3

145,3

144,5

144,4

144,1

144,3

143,4

143,3

10EVA90LAT-gMAH

313,5

272,4

266,0

264,1

262,4

262,4

262,1

263,0

262,7

261,2

20EVA80LAT-gMAH

464,3

384,5

368,1

358,9

352,8

350,7

346,1

343,9

341,1

340,3

40EVA60LAT-gMAH

626,8

467,6

436,2

420,4

409,9

400,7

392,8

389,4

385,0

382,5

60EVA40LAT-gMAH

635,4

474,2

446,4

431,8

421,4

413,9

409,7

405,9

400,8

398,7
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Karışım içerisindeki lateks oranının artması ile malzemenin mekanik özelliklerindeki
değişimi inceleyebilmek için, aynı sıkıştırma oranı altında farklı lateks oranlarındaki
karışımların hesaplanan enerji değerleri döngü sayısına karşı grafiğe geçirilmiştir.

Şekil 4. 34. %10 oranında sıkıştırılmış, farklı oranda lateks içeren, maleik anhidrit
aşılanmış karışımların absorpladığı enerjinin döngü sayısı ile değişimi
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Şekil 4. 35. %20 oranında sıkıştırılmış, farklı oranda lateks içeren, maleik anhidrit
aşılanmış karışımların absorpladığı enerjinin döngü sayısı ile değişimi

Şekil 4. 36. %30 oranında sıkıştırılmış, farklı oranda lateks içeren, maleik anhidrit
aşılanmış karışımların absorpladığı enerjinin döngü sayısı ile değişimi
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Şekil 4. 37. %40 oranında sıkıştırılmış, farklı oranda lateks içeren, maleik anhidrit
aşılanmış karışımların absorpladığı enerjinin döngü sayısı ile değişimi

Şekil 4. 38. %50 oranında sıkıştırılmış, farklı oranda lateks içeren, maleik anhidrit
aşılanmış karışımların absorpladığı enerjinin döngü sayısı ile değişimi
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Aşılanmamış EVA-lateks karışımlarında da görüldüğü gibi maleik anhidrit ile aşılanmış
karışımların içerisindeki EVA oranı arttıkça absorplanan enerjinin de arttığı
görülmüştür. %10 basma kuvveti altında en düşük enerji sönümlemesine sahip olan
karışım %5 EVA ve %95 lateks oranına sahip olan 5EVA95LAT karışımında, yüksek
enerji sönümlemesine sahip olan karışım ise %60 EVA %40 lateks içeren
60EVA40LAT-g-MAH karışımında gözlemlenmiştir.
Uygulanan diğer %20, %30, %40 ve %50 basma kuvveti altındaki tüm karışımlarda da
%10 basma kuvvetinden elde edilen grafiklerdeki benzer sonuçlar görülmüştür. En
yüksek enerji absorpsiyonuna sahip olan karışımlar %60 EVA %40 lateks içeren
60EVA40LAT-g-MAH karışımları ve en düşük olan ise %5 EVA ve %95 lateks
oranına sahip olan 5EVA95LAT-g-MAH karışımları göstermiştir.
%10’luk kuvvet altında sıkışma oranının düşük olması sebebiyle absorplanan enerjinin
değişimi net olarak görülmemiştir. Fakat uygulanan sıkıştırma oranının artması ile
karışımların mekanik özellikleri, absorplanan enerji değişimleri daha açık bir şekilde
görülmektedir. Karışım içerisindeki lateks miktarının artması ile enerji sönümlemesinde
azalma, EVA miktarının ise artmasıyla enerji sönümlemesinde artış görülmüştür.
Maleik anhidrit ile aşılanmış karışımların basma kuvveti ile ilk karşılaştığı andaki
davranışlarını, karışımların 1. döngüdeki göstermiş olduğu mekanik özellikler ile tespit
edilir. Bu nedenle, karışımların 1. sıkıştırma ve geri salma davranışların EVA-lateks
oranı ile nasıl değiştiğini Şekil 4.39.’da görülmektedir.
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Şekil 4. 39. Farklı lateks oranlarına sahip maleik anhidrit ile aşılanmış karışımların
%10, %20, %30, %40 ve %50 sıkıştırma ve geri bırakma 1. döngü
eğrilerinin karşılaştırılması
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Şekil 4.39.’dan elde edilen sonuçlara genel olarak bakıldığında malzeme içerisindeki
EVA oranı arttıkça kuvvet değerinin ve absorplanan enerji miktarının arttığı
görülmüştür. Absorplanan enerji miktarı arttıkça malzemenin elastikiyeti azalmakta ve
elastikiyetin azalması ise viskoz davranışın artmasına neden olmaktadır. Bu doğrultuda
elde edilen sonuçlara göre basma kuvveti altında malzeme içerisindeki lateks oranı
arttıkça absorplanan enerji değeri ve viskozite azalmakta, elastikiyet ise artmaktadır.

4.5.3. Sertlik Testi Sonuçları
Karışımlara uygulanan Shore A ve D Tipi Sertlik Testi sonuçları Tablo 4.8.’de
verilmiştir.
Tablo 4. 8. Farklı EVA-Lateks oranlarına sahip aşılanmış karışımların sertlik testi sonuçları
Karışım Adı

Shore A

Shore D

100EVA0LAT-g-MAH

72

24

80EVA20LAT-g-MAH

64

19

60EVA40LAT-g-MAH

56

14

40EVA60LAT-g-MAH

47

11

20EVA80LAT-g-MAH

40

8

10EVA90LAT-g-MAH

38

8

7EVA93LAT-g-MAH

35

7

5EVA95LAT-g-MAH

34

7

Sertlik değerleri incelendiğinde, en yüksek sertlik değerine sahip karışım içerisinden
lateks bulundurmayan 100EVA0LAT-g-MAH karışımının olduğu, en düşük sertliğe
sahip olan karışımın ise içerisinde %95 lateks bulunduran 5EVA95LAT-g-MAH
karışımının olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre karışım içerisinde lateks miktarı
arttıkça malzemenin sertlik değerinin beklenildiği gibi azaldığı görülmüştür.
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4.6. Aşılanmış ve Aşılanmamış Karışımların Karşılaştırılması
4.6.1. Mekanik Testlerin Karşılaştırılması
4.6.1.1.Çekme Testi Karşılaştırması
Aşılanmış karışımlara aşılanma yapılmamış karışımlarda olduğu gibi aynı koşullarda
çekme testi uygulanmıştır. Maleik anhidrit ile aşılamanın kompozit malzemenin
mekanik özelliklerini nasıl etkilediğini incelemek amaçıyla aynı EVA-lateks oranına
sahip aşılama yapılmamış ve aşılama yapılmış kompozitlerin çekme testi sonunda elde
edilen kuvvet-uzama eğrileri karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.

5EVA95LAT
5EVA95LAT-g-MAH

1,6
1,4

Kuvvet (MPa)

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0

50

100

150

200

Uzama (%)

Şekil 4. 40. 5EVA95LAT ve 5EVA95LAT-g-MAH karışımlarının kuvvetuzama eğrileri
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7EVA93LAT
7EVA93LAT-g-MAH

3,0

Kuvvet (MPa)

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
0

50

100

150

200

250

300

Uzama (%)

Şekil 4. 41. 7EVA93LAT ve 7EVA93LAT-g-MAH karışımlarının kuvvetuzama eğrileri
10EVA90LAT
10EVA90LAT-g-MAH

3,5

Kuvvet (MPa)

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Uzama (%)

Şekil 4. 42. 10EVA90LAT ve 10EVA90LAT-g-MAH karışımlarının kuvvetuzama eğrileri
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20EVA80LAT
20EVA80LAT-g-MAH

8
7

Kuvvet (MPa)

6
5
4
3
2
1
0
0

100

200

300

400

500

Uzama (%)

Şekil 4. 43. 20EVA80LAT ve 20EVA80LAT-g-MAH karışımlarının kuvvetuzama eğrileri
40EVA60LAT
40EVA60LAT-g-MAH

10

Kuvvet (MPa)

8

6

4

2

0
0

100

200

300

400

500

Uzama (%)

Şekil 4. 44. 40EVA60LAT ve 40EVA60LAT-g-MAH karışımlarının kuvvet-uzama
eğrileri
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60EVA40LAT
60EVA40LAT-g-MAH

12

Kuvvet (MPa)

10

8

6

4

2

0
0

100

200

300

400

500

Uzama (%)

Şekil 4. 45. 60EVA40LAT ve 60EVA40LAT-g-MAH karışımlarının kuvvetuzama eğrileri

80EVA20LAT
80EVA20LAT-g-MAH
12

Kuvvet (MPa)

10
8
6
4
2
0
0

100

200

300

400

500

600

Uzama (%)

Şekil 4.46. 80EVA20LAT ve 80EVA20LAT-g-MAH karışımlarının kuvvetuzama eğrileri
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100EVA0LAT
100EVA0LAT-g-MAH

16
14

Kuvvet (MPa)

12
10
8
6
4
2
0
0

100

200

300

400

500

600

Uzama (%)

Şekil 4.47. 100EVA0LAT ve 100EVA0LAT-g-MAH karışımlarının kuvvetuzama eğrileri

Çekme testin sonunda elde edilen eğriler değerlendirilerek her bir sistem için elastik
modül, kopmadaki uzama ve kopma kuvveti değerleri belirlenmiştir. Elde edilen
sonuçlar Tablo 4.9.’da verilmiştir.

77

Tablo 4. 9. Aşılanmış ve aşılanmamış karışımlara uygulanan çekme testinden elde edilen
kopmadaki uzama, kopma dayanım ve elastik modülü değerleri ve aşılama ile
bu değerlerin yüzde değişimi
Karışım Kodu
5EVA95LAT
5EVA95LAT-gMAH

Elastik
Modül
(kPa)
4,8

%
Değişim

Kopma Dayanımı
(MPa)

%
Değişim

Kopmadaki %
Uzama

%
Değişim

266.7
Artış

0,8546

79.4
Artış

200,99

25.70
Azalış

17,6

1,533

7EVA93LAT
7EVA93LAT-gMAH

13,9

10EVA90LAT
10EVA90LATg-MAH

18,9
19,7

3,2581

20EVA80LAT

30,7

1,7

20EVA80LATg-MAH

36,2

40EVA60LAT

70,4

40EVA60LATg-MAH

84,8

60EVA40LAT

111,3

60EVA40LATg-MAH

138,8

80EVA20LAT

232,5

80EVA20LATg-MAH

281,3

100EVA0LAT
100EVA0LATg-MAH

30,9
Artış

18,2

288,3
373,1

1,369

149,32
100.4
Artış

2,744
4,7
Artış
17.9
Artış

1,463

2,294

122.7
Artış

3,124

334.2
Artış

4,312

272.4
Artış

11,137
14,04

219,67

113.73
Artış

210,725

106.83
Artış

436,849
227.0
Artış

199,64

129.80
Artış

454,199
176.9
Artış

11,9405
60.5
Artış

61.76
Artış

469,52

10,216
21,0
Artış

220,57
356,799

8,544
24.7
Artış

28.20
Artış

298,87

7,382
20.4
Artış

233,12

220,299

142.53
Artış

534,299
26,1
Artış

515,499
415,12

19.47
Azalış

Şekil 4.40.- Şekil 4.47. ve Tablo 4.9.’dan açıkça görüldüğü gibi maleik anhidrit ile
aşılama sonucunda kompozit karışımların kopmadaki uzamaları, kopma dayanımları ve
elastik modülünde çok belirgin bir artış gözlemlenmektedir. Tablo 4.9.’daki elastik
modülü değerlerine bakıldığında en yüksek artışı %266,6 artış ile 5EVA95LAT-g-MAH
karışımı, Kopmadaki Kuvvet değerlerine bakıldığında %334,23 artış ile 20EVA80LATg-MAH karışımı ve kopmadaki uzama da ise %142,5 artış ile 80EVA20LAT-g-MAH
karışımı göstermiştir. Elastik modülü değerindeki artış en fazla 5EVA95LAT-g-MAH
sisteminde gözlenmesine rağmen %20, %40, %60 ve %80 oranlarında EVA kullanılan
sistemler için 18- 24,7 aralığında bir modül değeri artışı görülmüştür. Kopma
dayanımındaki % değişimin ve kopmadaki % uzamanın, karışımdaki EVA miktarına
bağlı olarak değişimi Şekil 4.46. ve Şekil 4.47.’de verilmiştir. Her iki karışıma
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bakıldığında, %20 EVA ve %80 lateks kullanılan kompozit sistemi için maksimum artış
değerleri elde edildiği görülmüştür.
Kuvvet-uzama grafiklerinin altında kalan alan malzemenin tokluk değerini vermektedir.
Tokluk, bir malzemenin enerjiyi emme ve çatlamadan önce plastik olarak deforme etme
yeteneğidir.

Malzemeninin kopma noktasına kadar eğri altında kalan alan arttıkça

tokluk değeri artar. Tokluk değerinin artması ise malzemenin darbe dayanımına karşı
direncinin artmasını sağlar [43]. Tablo 4.10.’da aşılanmış ve aşılanmamış karışımların
kuvvet-uzama grafiklerinden hesaplanan tokluk değerleri verilmiştir. Grafiklere ve
Tablo 4.10.’a bakıldığında aşılama yapılmış karışımların çekme testinden elde edilen
kuvvet-uzama eğrilerin altında kalan alan, aşılama yapılmamış karışımların eğrilerin
altında kalan alanından daha büyüktür. Bu da aşılama yapılan karışımların tokluk
değerinin daha fazla olduğunu bu sayede darbe dayanımına daha yüksek dirence sahip
olduğunu göstermektedir. Tablo 4.10.’da hesaplanan tokluk değerlerindeki % değişim
oranlarına göre tokluk değerinde en fazla artışı gösteren sistem %511,1 artış sağlayan
20EVA80LAT-g-MAH karışımında olduğu görülmüştür. Çekme testinden elde edilen
veriler sonucunda aşılama sayesinde yapının uyumlulaştırılması ve karışımların çekme
kuvveti altında mekanik özelliklerinin geliştiğini göstermiştir.
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Tablo 4. 10. Aşılanmış ve aşılanmamış karışımların kuvvet uzama grafiklerinden
hesaplanan tokluk değerleri
Tokluk (MJ.m-3)

% Değişim

5EVA95LAT

95

39,7

5EVA95LAT-g-MAH

132

Artış

7EVA93LAT

189

122,6

7EVA93LAT-g-MAH

422

Artış

10EVA90LAT

195

200,4

10EVA90LAT-g-MAH

585

Artış

20EVA80LAT

239

511,1

20EVA80LAT-g-MAH

1458

Artış

40EVA60LAT

349

399,7

40EVA60LAT-g-MAH

1743

Artış

60EVA40LAT

484

373,9

60EVA40LAT-g-MAH

2294

Artış

80EVA20LAT

755

353,8

80EVA20LAT-g-MAH

3427

Artış

100EVA0LAT

2986

9,5

100EVA0LAT-g-MAH

3270

Artış

Karışım Kodu

4.6.1.2. Sıkıştırma (Basma) Testi Karşılaştırması
Sıkıştırma testleri aşılanmış ve aşılanmamış karışımların tümünde aynı koşullarda
uygulanmıştır. Uygulanan sıkıştırma testleri 10 döngülü (10 kez basma kuvvetini
tekrarlayan) ve %10, %20, %30, %40 ve %50 sıkıştırma oranı uygulamarak yapılmıştır.
Yapılan testlerde grafiklerdeki 1. döngü, malzemenin kuvvet ile karşılaşması
sonucundaki ilk tepkinini göstermesi açısından önemlidir.

Bu nedenle Şekil 4.48.-

Şekil 4.53.’te gösterilen eğrilerde aynı EVA-lateks oranlarına sahip aşılanmış ve
aşılanmamış karışımların uygulanan %10, %20, %30, %40 ve %50 sıkıştırma oranları
için 1. döngülerindeki mekanik davranışları ve aşılanmanın elastik özelliklerine etkisi
incelenmiştir.
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Şekil 4. 48. 5EVA95LAT ve 5EVA95LAT-g-MAH karışımlarının %10, %20, %30,
%40 ve %50 sıkıştırma ve geri bırakma 1. döngü eğrilerinin karşılaştırmaları
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Şekil 4. 49. 7EVA93LAT ve 7EVA93LAT-g-MAH karışımlarının %10, %20, %30, %40
ve %50 sıkıştırma ve geri bırakma 1. döngü eğrilerinin karşılaştırmaları
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Şekil 4. 50. 10EVA90LAT ve 10EVA90LAT-g-MAH karışımlarının %10, %20, %30,
%40 ve %50 sıkıştırma ve geri bırakma 1. döngü eğrilerinin karşılaştırmaları
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Şekil 4. 51. 20EVA80LAT ve 20EVA80LAT-g-MAH karışımlarının %10, %20, %30,
%40 ve %50 sıkıştırma ve geri bırakma 1. döngü eğrilerinin karşılaştırmaları
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Şekil 4. 52. 40EVA60LAT ve 40EVA60LAT-g-MAH karışımlarının %10, %20, %30,
%40 ve %50 sıkıştırma ve geri bırakma 1. döngü eğrilerinin karşılaştırmaları
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Şekil 4. 53. 60EVA40LAT ve 60EVA40LAT-g-MAH karışımlarının %10, %20, %30, %40
ve %50 sıkıştırma ve geri bırakma 1. döngü eğrilerinin karşılaştırmaları
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Karşılaştırmalı grafiklerde, aşılanmış karışımların aşılama yapılmayan karışımlara göre
belirli bir oranda sıkıştırmak için gereken kuvvet değerlerinde artış görülmüştür.
Eğrilerin altında kalan alan absorpsiyon enerji değerini vermektedir. Bu durumda
aşılama yapılan karışımların daha yüksek enerji absorpsiyonuna sahip olduğu
görülmektedir. EVA ve lateks’i maleik anhidrit ile aşılamanın kompozitin sıkıştırma
sonunda absorpladığı enerji değerine nasıl bir etkisinin olduğunu anlamak için her bir
karışımın her bir döngü sonunda ne kadar enerji absorpladığı hesaplanmış ve bu
değerler aşılanmamış ve aşılanmış sistemler için karşılaştırmalı olarak. Şekil 4.54.Şekil 4.59.’da verilmiştir.

87

Şekil 4. 54. 5EVA95LAT ve 5EVA95LAT-g-MAH karışımlarının farklı oranlarda
sıkışırması sonucunda absorpladığı enerjinin döngü sayısı ile değişimi
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Şekil 4. 55. 7EVA93LAT ve 7EVA93LAT-g-MAH karışımlarının farklı oranlarda
sıkışırması sonucunda absorpladığı enerjinin döngü sayısı ile değişimi

89

Şekil 4. 56. 10EVA90LAT ve 10EVA90LAT-g-MAH karışımlarının farklı oranlarda
sıkışırması sonucunda absorpladığı enerjinin döngü sayısı ile değişimi

90

Şekil 4. 57. 20EVA80LAT ve 20EVA80LAT-g-MAH karışımlarının farklı oranlarda
sıkışırması sonucunda absorpladığı enerjinin döngü sayısı ile değişimi
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Şekil 4. 58. 40EVA60LAT ve 40EVA60LAT-g- karışımlarının farklı oranlarda
sıkışırması sonucunda absorpladığı enerjinin döngü sayısı ile değişimi
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Şekil 4. 59. 60EVA40LAT ve 60EVA40LAT-g-MAH karışımlarının farklı oranlarda
sıkışırması sonucunda absorpladığı enerjinin döngü sayısı ile değişimi
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Karşılaştırılan Enerji-Döngü eğrilerine genel olarak bakıldığında, maleik anhidrit ile
aşılanan yapıların absorpladığı enerji değerlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.
Yapılan karşılaştırmalarda bazı eğrilerde özellikle düşük oranlarda sıkıştırılan
sistemlerde enerji sönümlemelerinin yakın değerlerde veya aşılanmış yapıların daha
düşük

enerji

sönümlemesine

sahip

olduğu

görülmüştür.

Düşük

oranlardaki

sıkıştırmalarda aşılamanın etkisi net olarak gözlenememiştir. Ancak genel davranış
maleik anhidrit ile aşılama sonucunda EVA-lateks kampozit sistemlerinin enerji
absorpsiyonunun arttığıdır.
Absorplanan enerji değerinin artması, malzemenin viskoz karakterinin artması ve
malzemenin

elastikiyetinin

azalmasını

anlamına

gelmektedir.

Ayrıca

enerji

absorpsiyonunun artması malzemenin tokluk değeri ile ilişkilendirilebilir. Tokluk değeri
fazla olan malzemelerin enerji absorpsiyonu yüksektir ve darbe dayanımı daha fazladır.
Buna göre yapılan testler sonucunda, aşılamanın yapıda etkili olduğu ve sıkıştırma
altında karışımların mekanik özelliklerinde tokluk, viskoz karakter, absorplanan enerji
ve darbe dayanımında artış, elastikiyetinde ise azalma gösterdiği tespit edilmiştir.
Şekil 4.54.- Şekil 4.59.’da verilen eğrilerde aynı EVA-lateks oranlarına sahip aşılanmış
ile aşılanmamış karışımların absorplanan enerji değerleri karşılaştırılmıştır. Aşılanmış
karışımların absorpladığıdı enerji değerlerinin, aşılanmamış karışımlara göre daha
yüksek olduğu görülmektedir. Aynı karışım oranlarına sahip aşılanmış ve aşılanmamış
karışımlarda, aynı döngü sayısında, aşılanmış karışımın absorplanan enerji değerinden
aşılanmamış karışımın absorpladığı enerji değeri çıkarılmıştır. Şekil 4.60.’da
40EVA60LAT karışımının %50 sıkıştırma altında, 1. ve 10. döngülerindeki aşılanmış
ve aşılanmamış karışımlarının absorpladığı enerji farkının nasıl hesaplandığı
gösterilmiştir. Bu sayede aşılama sayesinde karışımın sönümleyebildiği enerji değerinde
ne kadar artış olduğu ve en çok hangi sistemde aşılamanın etkili olduğu tespit edilmiştir.
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Şekil 4. 60. 40EVA60LAT karışımının %50 sıkıştırma altında, 1. ve 10.
döngülerindeki aşılanmış ve aşılanmamış karışımlarının absorpladığı
enerji farkı hesaplaması

Yüksek sıkıştırma oranı altında karışımlar mekanik özelliklerini daha net bir şekilde
göstermektedir. Düşük kuvvet altında sıkıştırma az olmakta ve bazı karışımların
gösterdiği eğrilerde sistematik bir değişim elde edilmektedir. Bu durum karışımın
mekanik özellikleri hakkında yorum yapmayı zorlaştırmaktadır. Karışımlar üzerinde
artan sıkıştırma oranı ile aşılanmış ve aşılanmamış karışımların absorplanan enerji
eğrilerinde de fark görülmeye başlanmaktadır. Karışımların absorplanan enerji
eğrilerinin 1. döngülerinde ilk maruz kaldıkları sıkıştırma kuvvetinde altındaki davranışı
görülmekte, 10. döngüsünde ise tekrarlı uygulanan sıkıştırma kuvveti altındaki davranışı
görülmektedir. Bu durumda en yüksek sıkıştırma kuvvetine sahip %50 sıkıştırma
sonucunda çizilen Absorplanan Enerji-Döngüsel Basma Sayısı eğrilerindeki ilk ve son
döngülere bakılarak absorplanan enerji farkı değerleri Tablo 4.11.’de hesaplanmıştır.
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Tablo 4. 11. %50 sıkışma altında, 1. ve 10. döngüdeki aynı EVA-lateks oranına sahip
aşılanmış karışımın absorpladığı enerjiden aşılanmamış karışımın absorpladığı
enerji değerinin farkı
1. Döngü Farkı
5EVA95LAT
5EVA95LAT-g-MAH
7EVA93LAT
7EVA93LAT-g-MAH
10EVA90LAT
10EVA90LAT-g-MAH
50 SIKIŞMA
20EVA80LAT
20EVA80LAT-g-MAH
40EVA60LAT
40EVA60LAT-g-MAH
60EVA40LAT
60EVA40LAT-g-MAH

10. Döngü Farkı

+24,18

+16,78

+32,04

+27,22

+112,28

+99,73

+113,35

+81,14

+195,26

+115,44

-13,96

+2,61

Tablo 4.11.’de verilen aşılanmış karışımlar ile aşılanmamış karışımlar arasındaki
absorplanan enerji fark değerleri Şekil 4.61.’de bar grafiğine dönüştürülmüştür.

Şekil 4. 61. Aşılanmış karışımlar ile aşılanmamış karışımlar arasındaki absorplanan
enerji farkı bar grafiği
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Şekil 4.61.’de görüldüğü gibi maleik anhdrit ile aşılama sonucunda hesaplanan
absorplanan enerji değerlerinin farkı en fazla olan sistem %40 EVA %60 lateks içeren
40EVA60LAT-g-MAH karışımının olduğu görülmüştür. 1. ve 10. döngülerinde de
absorplanan enerji değerlerinde tüm karışımlardan daha fazla fark göstermiştir. En
yüksek absorplanan enerji farkına sahip olan 40EVA60LAT-g-MAH karışımının FT-IR
analizlerinde en geniş OH bandına sahip karışım olmasının etkisi olduğu
düşünülmektedir. Çünkü maleik anhidritin halka açılması ile oluşan maleik asit
gruplarından gelen hidroksil (OH) bandının en geniş görüldüğü karışımda aşılamanın
daha fazla olduğu ve buna göre sıkıştırma testi sonucunda aşılamanın en başarılı olduğu
ve en fazla etkisini gösterdiği sistemin 40EVA60LAT-g-MAH karışımı olduğu
görülmüştür.

4.6.1.3. Sertlik Testi Karşılaştırması
Aşılanmış ve aşılanmamış yapılardaki karışımlara uygulanan A-Tipi Sertlik Testi
sonuçlarının karşılaştırması Tablo 4.12.’de verilmiştir.
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Tablo 4. 12. Farklı EVA-lateks oranlarına sahip aşılanmış ve aşılanmamış karışımların
sertlik testi sonuçlarının karşılaştırması ve aşılanmış yapılardaki sertlik
değerindeki yüzde artış
Karışım Adı

Shore A

Değişim

Shore D

Değişim

100EVA0LAT

54

14

100EVA0LAT-g-MAH

72

%33,33
Artış

%71,43
Artış

80EVA20LAT

46

10

80 EVA20LAT-g-MAH

64

%39,13
Artış

60EVA40LAT

41

8

60EVA40LAT-g-MAH

56

%36,58
Artış

40EVA60LAT

36

40EVA60LAT-g-MAH

47

20EVA80LAT

32

20EVA80LAT-g-MAH

40

10EVA90LAT

31

10EVA90LAT-g-MAH

38

7EVA93LAT

30

7EVA93LAT-g-MAH

35

5EVA95LAT

24

5EVA95LAT-g-MAH

34

%30,55
Artış

24
19
14
7
11

%25,00
Artış

7

%22,58
Artış

6

%16,66
Artış

6

%41,66
Artış

1

8
8
7
7

%90,00
Artış
%75,00
Artış
%57,14
Artış
%14,29
Artış
%33,33
Artış
%16,67
Artış
%600,0
Artış

Sertlik testinden elde edilen sonuçlara göre yapının aşılanması ile malzemelerin sertlik
değerlerinin tüm karışımlarda artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Sertlik değerlerinin
karşılaştırmalarından Shore A sertlik testini sonuçlarına bakıldığında en yüksek sertlik
artış değerini gösteren sistem 24 shore sertlikten 34 shore sertliğe ulaşan 5EVA95LATg-MAH ve 46 shore sertlikten 64 shore sertlik değerine ulaşan 80EVA20LAT-g-MAH
karışımlarıdır. %80 EVA %20 lateks içeren karışım, maleik anhidrit ile aşılandığında
sertlik değerinde %39,13 artış, 5% EVA %95 lateks içeren karışım ise %41,66
değerinde artış göstermiştir. Shore D tipi sertlik testine bakıldığında da benzer
sonuçlarda lateks miktarının artması ile malzemenin daha yumuşak elastik bir hale
gelerek sertlik değerinin düştüğü görülmüştür. Maleik anhidrit ile aşılama sonucunda
tüm karışımların sertlik değerlerinde artış gözlemlenmiştir.
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5. TOPLU SONUÇLAR
Doğal kauçuktan üretilmiş toz haline getirilen lateks eldivenler yararlı ürün olarak bir
malzeme haline dönüştürmek amaçlıyla bir termoplastik malzeme olan EVA ile
karıştırılmıştır. Karışımlar maleik anhidrit ile aşılanarak, aşılamanın karışımların
mekanik özelliklerinin üzerindeki etkisi incelenmiştir. Tüm bu işlemlerden önce lateks
eldiven tozunun tanecik boyutundaki azalma ile karışımların çekme mukavemetleri
üzerindeki etkisi inceleme amaçlı aynı EVA-Lateks oranlarında 1000 µm’den büyük ve
710-1000 µm

boyut aralığındaki tanecik boyutuna sahip lateks eldiven tozu ile

karışımlar hazırlanmıştır. 710-1000 µm tanecik boyutuna sahip lateks tozu ile
hazırlanan 60EVA40LAT karışımı 111,3 kPa elastik modülü, 3,124 MPa kopmadaki
kuvvet ve 199,6 kopmadaki % uzama değerlerini göstermiş ve tanecik boyutunun
azalması ile mekanik özelliklerinde en fazla gelişmeyi gösteren karışım olmuştur. Elde
edilen sonuçlar doğrultusunda doğal kauçuktan üretilmiş lateks eldiven tozlarında
tanecik boyutunun azalması ile karışımlar daha homojen bir şekilde dağılmıştır ve
mekanik özelliklerinde olumlu yönde gelişmeler kaydedilmiştir. Bu nedenle çalışmanın
geri kalan kısmında da 710- 1000 µm aralığında ince tanecik boyutuna sahip lateks
eldiven tozu kullanılmıştır. Çalışmanın bir sonraki sonrasındaki amaç karışım
içerisindeki lateks miktarının değişimi ve karışımların maleik anhidrit ile aşılanmasıyla
mekanik özelliklerindeki değişimin incelenmesi ve en uygun sistemin bulunması
olmuştur. Öncelikle aşılama yapılmamış EVA ve lateksten oluşan EVALAT karışımları
hazırlanmıştır. Mekanik özelliklerin yapıdaki lateks miktarına bağlı değişimini
incelemek amaçlıyla lateks oranı 0’dan %95 kadar artırılmıştır. Hazırlanan karışımlara
çekme testi uygulanmıştır. Çekme testi sonucunda 4,8 kPa elastik modülü, 0,86 MPa
kopma dayanımı ve 201,0 kopmadaki % uzama değerleri ile en düşük mekanik
özelliklere sahip karışım %5 EVA %95 lateks içeren 5EVA95LAT karışımı olmuştur.
İçerisinde lateks içermeyen, %100 EVA oluşan 100EVA0LAT karışımı en yüksek
elastik modül, kopma dayanımı ve kopmadaki % uzama değerlerini göstermiştir ancak
bu sistemin elastik hiçbir özelliği bulunmamaktadır. İçerisinde lateks miktarı
bulunduran en yüksek çekme testi değerlerine sahip karışım ise %80 EVA %20 Lateks
karışımıdır. 80EVA20LAT karışımı 232,5 kPa elastik modülü, 4,31 MPa kopma
dayanımı ve 220,3 kopmadaki % uzama değerlerini göstermiştir. Elde edilen sonuçlara
göre karışım içerisindeki lateks miktarının artması ile elastik modül, kopma dayanımı
ve kopmadaki % uzama değerlerinin azaldığı görülmüştür ancak yapı elastik bir
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karakter kazanmıştır. Aşılanmamış EVA ve lateksten oluşan karışımların sıkıştırma
kuvveti altındaki davranışlarını incelemek için sıkıştırma testleri uygulanmıştır.
Sıkıştırma eğrilerinin ileri ve geri dönmesi arasında kalan alanlar değerleri, sönümlenen
enerji değerlerini vermektedir. Karışımlara uygulanan %10, %20, %30, %40 ve %50
sıkıştırma oranlarında 10 döngülü testin 1. döngülerine göre elde edilen en düşük
sönümleme enerjisine sahip olan karışım 5EVA95LAT karışımı, en yüksek ise
60EVA40LAT

karışımıdır.

Karışım

içerisindeki

lateks

miktarının

artmasıyla

absorplanan enerji de azalma göstermektedir. Absorplanan enerji, visko karakter ile
doğru elastik karakter ile ters orantılıdır. Hesaplanan alan değerlerinde karışımların
içerisindeki lateks miktarı arttıkça absorplanan enerjinin değerinin ve viskozitenin
azaldığı, elastikiyetin ise arttığı görülmüştür. Yapılan shore A sertlik testi sonuçlarına
göre %5 EVA ve %95 lateks içeren 5EVA95LAT karışımı 24 shore sertliğine sahipken,
%100 EVA’dan oluşan 100EVA0LAT karışımı 54 shore sertliğine sahiptir. Buna göre
karışım içerisindeki lateks miktarının artması ile sertlik değerinin azaldığı görülmüştür.
Bu tez çalışmadaki amaç lateksin yararlı ürün olarak geri kazanımını sağlamak olduğu
için içerisindeki lateks miktarı fazla olan karışımların mekanik özelliklerinde gelişme
sağlamak amaçlanmıştır. Bu nedenle EVA ve lateks karışımlarında aşılama işlemi
gerçekleştirilmiştir. Aşılama işleminde maleik anhidrit uyumluluğu arttıracak kimyasal
olarak seçilmiştir. Aşılanmış karışımlardaki EVA-lateks oranları aşılamanın etkisini
anlayabilmek amaçlı EVA-lateks karışımlarının oranları aynı tutulmuştur. Maleik
anhidrit ile aşılanan karışımlara uygulanan çekme testi sonuçlarına göre 17,6 kPa elastik
modülü, 1,53 MPa kopma dayanımı ve 149,3 kopmadaki % uzama değerleri ile en
düşük mekanik özelliklere sahip karışım %5 EVA %95 lateks içeren 5EVA95LAT-gMAH

karışımı

olmuştur.

İçerisinde

lateks

içermeyen,

%100

EVA

oluşan

100EVA0LAT-g-MAH karışımı en yüksek elastik modülü, kopma dayanımı ve
kopmadaki % uzama değerlerini göstermiştir. İçerisinde lateks miktarı bulunduran en
yüksek çekme testi değerlerine sahip karışım ise %80 EVA %20 lateks karışımıdır.
80EVA20LAT-g-MAH karışımı 281,3 kPa elastik modülü, 11,9 MPa kopma dayanımı
ve 534,3 kopmadaki % uzama değerlerini göstermiştir. Aşılanmamış EVA-lateks
karışımlarda da olduğu gibi lateks oranının artmasıyla karışımın elastik modülü,
kopmadaki kuvvet ve kopmadaki % uzama değerlerinde azalma görülmüştür. Aşılanmış
karışımlara uygulanan sıkıştırma testlerinden elde edilen sonuçlara göre uygulanan 5
farklı orandaki sıkıştırma oranında 10 döngülü testin 1. döngü değerlerine göre elde
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edilen en düşük sönümleme enerjisine sahip olan karışım aşılanmamış karışımlarda da
olduğu gibi 5EVA95LAT-g-MAH, en yüksek ise 60EVA40LAT-g-MAH karışımıdır.
Karışım içerisindeki EVA oranın artması ile absorplanan enerji değerinde artma ve bu
sayede viskozitede artma, elastikiyette ise azalma görülmüştür. Bu durumda %100 EVA
kullanılması durumunda en yüksek enerji soğrulmasının elde edilmesi beklenebilir. Tek
sıkıştırma için bu düşünce doğru olabilir ama yapının elastik karakterinin olmaması
döngüsel veya çoklu sıkıştırmalar için kullanılmasını sınırladığı için aşılanmamış EVA
gibi sadece termoplastik bir malzemenin enerji sönümleyici olarak kullanılması uygun
değildir. Aşılanmış karışımlara uygulanan sertlik testi sonuçlarına göre %5 EVA %95
lateks içeren 5EVA95LAT karışımı 34 shore sertliğine sahipken, %100 EVA’dan
oluşan 100EVA0LAT karışımı 72 shore sertliğine sahiptir. Maleik anhidrit ile
aşılamanın karışımlar üzerindeki etkisini incelemek için aşılanmış ve aşılanmamış
karışımların

çekme,

sıkıştırma

ve

sertlik

testlerinden

elde

edilen

değerler

karşılaştırılmıştır. Çekme testi sonuçlarına maleik anhidrit ile aşılama sonucunda
karışımların kopmadaki uzamaları, kopma dayanımları ve elastik modüllerinde artış
gözlemlenmektedir. Karşılaştırmalarda aşılanmamış karışımlarına oranla, elastik
modülü değerlerine bakıldığında en yüksek artışı %266,6 artış ile 5EVA95LAT-g-MAH
karışımı, kopmadaki kuvvet değerlerine bakıldığında %334,23 artış ile 20EVA80LATg-MAH karışımı ve kopmadaki uzama da ise %142,5 artış ile 80EVA20LAT-g-MAH
karışımı göstermiştir. Kuvvet-uzama grafiklerinin altında kalan alanlar hesaplanarak
tokluk değerleri elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlarda aşılama sonucunda
malzemelerin tokluk değerlerinde artış gözlemlenmiş ve en yüksek artışı aşılama
sonucunda %511,1 artış ile 20EVA80LAT-g-MAH karışımı göstermiştir. Çekme
testinden elde edilen veriler sonucunda aşılama sayesinde yapının uyumlulaştırılması ve
karışımların çekme kuvveti altında mekanik özelliklerinin geliştiği görülmüştür.
Uygulanan sıkıştırma testleri karşılaştırıldığında aynı EVA-lateks oranlarına sahip
karışımlarda maleik anhidrit ile aşılanan yapıların absorpladığı enerji değerlerinin daha
yüksek olduğu görülmektedir. Karşılaştırılan bazı eğrilerde enerji sönümlemelerinin
yakın değerlerde veya aşılanmış yapıların daha düşük enerji sönümlemesine sahip
olduğu görülmüştür. Bu eğrilerin elde edildiği karışımlarda aşılamanın etkisi net
görülmemiştir. Genel gözlemlenen sonuçlara göre maleik anhidrit ile aşılama
sonucunda enerji absorpsiyonu artmaktadır. Absorbe edilen enerji değerinin
artmasından dolayı aşılanmış karışımlarda viskoz karakterin artması ve sıkıştırma
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kuvveti altında malzemenin elastikiyetinin azaldığı yorumu yapılabilir. Aşılanmış ve
aşılanmamış karışımların absorplanan enerji değerinin farkı hesaplandığında en fazla
farka sahip sistem aşılamanın en başarılı olduğu sistemi göstermektedir. Buna göre
maleik anhdrit ile aşılama sonucunda hesaplanan absorplanan enerji değerlerinin farkı
en fazla olan sistem %40 EVA %60 lateks içeren 40EVA60LAT-g-MAH karışımının
olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlardan aşılamanın sıkıştırma kuvveti altında
yapılan testlere göre en başarılı olduğu ve en fazla etkisini gösterdiği sistem
40EVA60LAT-g-MAH karışımı olmuştur. Sertlik testi sonuçlarına göre maleik anhidrit
ile aşılanmış EVA-lateks karışımlarının shore A sertlik testinden elde edilen sonuçları
karşılaştırıldığında, maleik anhidrit ile aşılama sonucunda en yüksek artış değerini
gösteren karışım, 24 shore sertlikten 34 shore sertlik değerine ulaşan 5EVA95LAT-gMAH karışımı olmuş ve %41,66 artış göstermiştir. Maleik anhidrit ile aşılamanın,
karışımların sertlik değerlerinde artışa neden olduğu görülmüştür.
Yapılan çalışmalarda atık lateks eldivenlerin geri dönüşümünü sağlamak için kompozit
karışımlar hazırlanmış ve mekanik özellikleri karakterize edilmiştir. Elde edilen
sonuçlarda karışım içerisindeki EVA miktarının artması mekanik özellikleri arttırdığı
görülmüştür. EVA-lateks arasındaki uyumluluğu arttırmak için maleik anhidrit ile
aşılama yapılmıştır. Yapılan aşılama sonucunda, aşılanan karışımlar aşılanmayan
karışımlara göre daha yüksek mekanik özellikler göstermiştir. Elde edilen bu sonuçlar,
lateks eldiven tozlarının yararlı ürün olarak geri dönüştürülmesine olanak sağlamıştır.
Atık lateks eldivenleri yararlı ürün olarak dönüştürmek hem ekonomik hem de ekolojik
olarak çevreye yarar sağlayacaktır.
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