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POLİMER-POLİMER VE POLİMER-METALOKSİT KOMPOZİT 

SİSTEMLERİN FİLM OLUŞUM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ  

ÖZET 

Bu çalıĢmada, polimer-polimer ve polimer-metal oksit kompozitlerden  oluĢan iki 

farklı sistemin film oluĢum davranıĢlarını inceledik. Bu sistemlerin film oluĢum 

davranıĢları; kararlı durum floresans (SSF) ve UV-görünür (UVV) tekniklerinin  

atomik kuvvet mikroskop (AFM) ve taramalı elektron mikroskop (SEM) ile birlikte 

kullanılarak çalıĢıldı. Tüm çalıĢmalarda piren-(P), floresans molekül olarak kullanıldı 

ve polimerizasyon süresince polimer zincirlerine kovalent olarak etiketlendi. Bu 

çalıĢmalardaki tüm lateksler A. Elaissari tarafından Fransa‟da sentezlendi. 

Birinci bölümde, birbiriyle uyumlu olmayan nano-boyutlu piren(P)-etiketli sert PS 

lateks ve yumuĢak PBA lateks karıĢımlarının film oluĢum davranıĢlarını ve 

morfolojilerini, sert-yumuĢak lateks ağırlık kesri ve sert parçacık (PS) boyutuna bağlı 

olarak inceledik. Ġlk olarak, sert-yumuĢak lateks ağırlık kesri ve tavlama sıcaklığına 

bağlı olarak birbirleriyle uyumlu olmayan nano-boyutlu piren etiketli sert (PS) ve 

yumuĢak (PBA) latekslerden oluĢan PS/PBA karıĢımların film oluĢturma kabiliyetini 

inceledik. Bu amaçla oda sıcaklığında farklı sert-yumuĢak lateks kompozisyonlarında 

bir dizi PS/PBA film hazırlandı, daha sonra  bu filmlerin film oluĢum davranıĢlarını 

çalıĢmak için PS‟in camsı geçiĢ sıcaklığı (Tg) üzerindeki farklı sıcaklıklarda tavlandı. 

Film oluĢum aĢamalarını izlemek için her tavlama adımından sonra monomer (IP) ve 

eksimer (IE) Ģiddetleri ölçüldü. Filmlerin saydamlığı ise geçen ıĢık Ģiddeti (Itr) 

ölçülerek izlendi. Film morfolojilerindeki değiĢim (AFM) ile takip edildi. Sonuçlar, 

sert PS lateksin belli kritik bir ağırlık oranında (50%wt) hem IE/IP hem de Itr 

eğrilerinde önemli değiĢimlerin meydana geldiğini gösterdi. Bu oranın üzerinde IE/IP 

datalarında boĢluk kapanma ve interdifüzyon olarak adlandırılan iki farklı film 

oluĢum aĢaması görülürken bu oranın altında  film oluĢum davranıĢı gözlenmedi. 

AFM resimleri de bu bulguları doğruladı. PS‟in %wt 50-100 aralığı için boĢluk 

kapanma ve interdifüzyon aĢamaları modellendi ve ilgili aktivasyon enerjileri 

hesaplandı. BoĢluk kapanma aktivasyon enerjisi (ΔH) ve interdifüzyon aktivasyon 

enerjisi (ΔE) sırasıyla 2.16 kcal/mol ve 8.15 kcal/mol olarak hesaplandı. Bu iki 

enerjininde, artan PBA içeriği ile çok fazla değiĢmediği görüldü. Ġkinci çalıĢmada, 

PS/PBA lateks karıĢımlarının film oluĢum davranıĢına sert PS parçacık boyutu ve 

karıĢım ağırlık kesrinin etkisi çalıĢıldı. Bu amaçla aynı moleküler ağırlığa sahip 

büyük boyutlu(BPS; çap 900nm) ve küçük boyutlu(KPS; çap 320nm) olmak üzere 

iki farklı (P) etiketli sert PS lateksi kullanıldı. Bu lateksleri farklı oranlarda PBA 

lateksi ile karıĢtırarak oda sıcaklığında iki farklı film seti hazırlandı; set 1: BPS/PBA 

ve set 2: KPS/PBA. Bir önceki çalıĢmada olduğu gibi PBA‟nın belli kritik bir ağırlık 

kesrinde (RC), IP ve Itr Ģiddetlerinde önemli değiĢimler gözlendi. RC‟nin altında, 

boĢluk kapanma ve interdifüzyon olarak adlandırılan iki farklı film oluĢum davranıĢı 

gözlenirken RC civarında ve üzerindeki PBA konsantrasyonlarında film oluĢumu 

gözlenmedi. BPS/PBA sistemine kıyasla KPS/PBA sisteminin film oluĢum iĢlemi 

daha düĢük sıcaklıklarda gerçekleĢti. R<RC için film oluĢum aĢamaları modellendi ve 

ilgili aktivasyon enerjileri hesaplandı. Her iki film serisi için ortalama viskoz akıĢ 
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aktivasyon enerjileri (ΔH) çok fazla değiĢmemekle birlikte,  BPS/PBA film seti için 

bulunan ΔH değerlerinin, KPS/PBA seti ile kıysalandığında, daha  büyük oduğu 

görüldü. Bu sonuç, viskoz akıĢ iĢleminin PS parçacık boyutundan önemli ölçüde 

etkilendiğini gösterir. Ġnterdifüzyon aktivasyon enerjileri (ΔE), her iki seri için artan 

PBA içeriği ile çok fazla değiĢmemektedir. Ancak, BPS/PBA serisi için bulunan ΔE 

aktivasyon enerji değerleri KPS/PBA serisindeki değerlerden daha büyüktür. Bunu 

Ģu Ģekilde açıklayabiliriz: KPS parçacıklarındaki polimer zincirleri daha fazla boĢluk 

içerir ve daha az etkileĢirler.  Diğer bir değiĢle KPS‟deki polimer zincirleri daha 

yüksek bir konformasyon enerjisine sahiptirler.  

Ġkinci bölümde,  P-etiketli PS lateks ve TiO2 ile hazırlanan PS/TiO2 kompozitlerinin 

film oluĢum davranıĢlarını çalıĢmayı ve birbirine bağlı, düzenli, gözenekli TiO2 

filmler elde etmeyi amaçladık. Bu amaçla, aynı çaplı (320 nm) fakat farklı moleküler 

ağırlığa sahip (MW = 0.8610
5 

ve 3.32 x10
5 

g/mol) iki farklı PS lateks kullanıldı.Bu 

bölümde sırasıyla PS film kalınlığının, TiO2 inorganik içeriğinin ve PS molekül 

ağırlığının (MW) filmlerin yapısal özellikleri ve film oluĢumları üzerindeki etkileri 

çalıĢıldı. Bu çalıĢmada her iki PS lateks dağılımından 5 μm ve 20 μm kalınlığında 

ikiĢer film seti hazırlandı. Bu filmler daha sonra  TiO2 çözeltisi içine farklı sayılarda 

daldırılarak kaplandılar ve yine PS‟in cam geçiĢ sıcaklığının üzerinde farklı 

sıcaklıklarda tavlandılar. DüĢük (86.000 g.mol
-1

) ve yüksek (334.000 g.mol
-1

) 

molekül ağırlıklı malzemelerin her ikisi için de klasik lateks film oluĢum iĢlemi, 

polimer molekül ağırlığı, film kalınlığı ve TiO2 içeriğinden bağımsız olarak, 

filmlerin üst kısmında gerçekleĢmektedir. DüĢük ve yüksek molekül ağırlıklı 

PS/TiO2 filmlerinin enerji değerlerini kıyasladığımızda, her iki film seti için de 

viskos akıĢ enerjilerinin TiO2 tabaka sayısının değiĢmesi, latex film kalınlığı ve PS 

lateksinin molekül ağırlığı ile çok fazla değiĢmediği görülmektedir. Ancak düĢük 

molekül ağırlıklı sistemde ince filmlerin ortalama ΔH değerlerinin kalın 

filmlerinkinden biraz daha büyük olduğu bulundu. Ayrıca ince filmlerin (ΔE) değeri, 

kalın filmlerinkinden daha büyüktür. Bu fark ince kompozit filmlerde lateks 

parçacıkların daha fazla TiO2 ile kaplanmıĢ olmasından kaynaklanmaktadır. Film 

oluĢumu tamamlandıktan sonra, PS latekslerinin TiO2 ile ne ölçüde kaplandığını 

görmek için PS polimeri toluen çözücüsü ile ortamdan uzaklaĢtırıldı. AFM 

resimlerinden kalın filmler herhangi bir gözenekli yapı göstermezken ince filmler 

oldukça düzenli gözenekli bir yapı vermiĢtir.  Yüksek molekül ağırlıklı sistemde 

kalın ve ince filmler için interdifüzyon aktivasyon enerjileri (ΔE) TiO2 içeriği ile 

önemli bir değiĢim göstermezken kalın filmlerin ortalama ΔE değerleri, ince 

filmlerin enerji değerlerinden dört kat daha büyüktür. Diğer taraftan, E değerleri her 

bir film serisi için film kalınlığı ve TiO2 içeriği ile değiĢmemesine karĢın, 334.000 

g.mol
-1

 molekül ağırlıklı ince PS/TiO2 kompozit filmleri için bulunan ortalama enerji 

değeri (6.73 kcal.mol
-1

), 86.000 g.mol
-1

 molekül ağırlıklı kompozit filmleri için 

bulanan değerden (26.74 kcal.mol
-1

) yaklaĢık olarak üç kat daha küçüktür.  Bu, 

yüksek Mw değerine sahip polimerlerin düĢük zincir hareketliliğine atfedilmelidir.  

PS‟in ortamdan zaklaĢtırılmasından sonra çekilen SEM resimlerinden, filmlerin 

yüzey morfolojilerinin hem TiO2 katman sayısı hem de PS film kalınlığı ile değiĢtiği 

gözlendi. Ġnce filmler, TiO2 içeriğinin artmasıyla son derece düzgün ve birbirine 

bağlı gözenekli yapılar göstermiĢtir. Fakat kalın filmler belli bir TiO2 içeriğinin 

üzerinde birbirine bağlı gözenekli yapılar göstermemektedir.  

Üçüncü bölümde,  PS/TiO2 kompozitlerinin film oluĢum davranıĢları üzerine PS 

parçacık boyutunun ve TiO2 içeriğinin etkilerini çalıĢtık. Bunun için moleküler 

ağırlıkları aynı  (MW ≈ 87.5 g/mol) fakat boyutları farklı olan (KPS: 203nm ve BPS: 

382nm) PS parçacıkları kullanılarak, yine daldırma yöntemiyle iki farklı (KPS/TiO2 



xxi 

 

ve BPS/TiO2) kompozit film seti hazırlandı. Sonuçlar, BPS/TiO2 kompozitlerde belli 

bir TiO2 içeriğinde (veya üzerinde) film oluĢumunun gerçekleĢmediğini, KPS/TiO2 

kompozitlerinin ise TiO2 içeriğinden bağımsız olarak film oluĢumunu 

gerçekleĢtirdiğini gösterdi. ΔHP değerleri saf KPS ve BPS filmler hariç, her iki seri 

için artan TiO2 içeriği ile çok fazla değiĢmedi. Buna ek olarak, ΔHtr değerleri 

BPS/TiO2 filmlerde artan TiO2 içeriği ile azalırken, KPS/TiO2 filmlerde çok fazla 

değiĢmemektedir. Her iki seri için viskoz akıĢın aktivasyon enerjileri karĢılaĢtırıldığı 

zaman BPS/TiO2 serilerinin ΔH değerlerinin, KPS/TiO2„deki değerlerden daha büyük 

olduğu bulundu. Bu durum, viskoz akıĢ iĢleminin PS parçacık boyutundan önemli 

ölçüde etkilendiğini gösterir. Ortalama ΔE değerleri, her iki seride TiO2 içeriğinin 

artmasıyla azalır bu da yüksek TiO2 içeriğinde parçacık-parçacık arayüzeyinde 

interdifüzyonun daha az enerjiyle gerçekleĢtiğini gösterir. Polistirenin tolüen içinde 

çözünmesinden sonra SEM resimleri, KPS/TiO2 filmlerin artan TiO2 içeriği ile 

yüksek derecede düzenli mikrogözenekli yapılar verdiğini gösterdi. Oysa BPS/TiO2 

kompozitleri yüksek TiO2 içeriklerinde gözenekli yapı göstermedi. Bu bakımdan 

büyük parçacıklar(BPS), küçük parçacıklardan(KPS) oldukça farklı davranır. Sonuç 

olarak, bu çalıĢmada kullanılan yöntemle farklı boyutlarda gözenekli TiO2 filmlerin 

baĢarılı bir Ģekilde hazırlanabildiğini gördük. 

Son çalıĢmada ise, aynı teknikleri kullanarak farklı bir metal oksit (Al2O3) ile 

hazırlanan kompozitlerin(PS/Al2O3) film oluĢum davranıĢlarını ve gözenekli yapı 

elde etme olanağını inceledik. PS/Al2O3 kompozitlerinin film oluĢum davranıĢları, 

PS parçacık boyutuna ve  Al2O3 içeriğine bağlı olarak çalıĢıldı. Bu çalıĢmada da bir 

önceki çalıĢmada kullandığımız BPS (382nm) ve KPS (203nm) lateksler kullandık. 

Farklı boyutlu bu iki lateksten hazırlanan filmler yine daldırma yöntemiyle farklı 

katlarda Al2O3 ile kaplanarak iki farklı (KPS/Al2O3 ve BPS/Al2O3 ) kompozit film 

seti hazırlandı. Floresans (IP) ve UV (Itr) verileri her iki film seti için film 

oluĢumunun Al2O3 içeriğinden bağımsız olarak gerçekleĢtiğini gösterdi. Saf KPS ve 

BPS filmleri hariç ΔH aktivasyon enerjileri her iki seri için Al2O3 içeriği ile çok fazla 

değiĢmezken, BPS/Al2O3 serisi için hesaplanan ΔH değerlerinin, KPS/Al2O3 serisi 

için bulunan enerji değerlerinden daha büyük olduğu görüldü. Bu durum PS/TiO2 

kompozitlerinde olduğu gibi, viskoz akıĢ iĢleminin PS parçacık boyutundan önemli 

ölçüde etkilendiğini gösterir. Her iki seri için ΔE değerleri, artan Al2O3 içeriğiyle 

kaydadeğer bir değiĢim göstermemektedir. Ayrıca BPS/Al2O3 için ΔE değerleri, 

KPS/Al2O3‟deki değerlerden biraz daha büyüktür. SEM resimlerinden filmlerin 

yüzey morfolojilerinin PS latekslerin boyutu ve Al2O3 içeriği ile değiĢtiği bulundu. 

Son olarak PS polimerinin toluen ile uzaklaĢtırılmasıyla her iki seride yüksek Al2O3 

içeriği için yüksek derecede düzenli gözenekli yapılar elde edildi. SEM den alınan 

ölçümler, gözenek boyutunun ve gözenekliliğin değiĢen PS parçacık boyutu ve Al2O3 

içeriği ile ayarlanılabileceğini gösterdi. Sonuç olarak PS boyutunun ve Al2O3 

içeriğinin film oluĢumu ve filmlerin yapısal özellikleri üzerinde çok büyük bir etkiye 

sahip olduğu anlaĢıldı. Bu sonuçlar, çalıĢmamızda kullandığımız tekniğin farklı 

polimer/metal-oksit kompozit sistemlerine de uygulanabilineceğini göstermiĢtir. 
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THE INVESTIGATION OF FILM FORMATION BEHAVIOURS IN 

POLYMER-POLYMER AND POLYMER-METALOXYDE COMPOSITE 

FILMS 

SUMMARY 

In this study, we investigated film formation behaviours of two systems of polymer-

polymer and polymer-metal oxide composites. Film formation behaviours of these 

composite systems were studied by using steady state(SSF) and UV-visible (UVV) 

techniques together with atomic force microscop (AFM) and scanning electron 

microscop (SEM). Pyrene was used as fluorescent probe in all studies and covalent 

labeled to the polymer chains during the polymerization reaction. 

In this thesis, three different composite system were studied which are polystyrene 

/poly(n-butyl acrylate) (PS)/(PBA)  hard/soft latex system, polystyrene/titanium 

dioxide (PS)/(TiO2) and polystyrene/aluminum trioxide (PS)/Al2O3 latex-metal oxide 

composite systems. In these studies, all latexes were synthesized by A. Elaissari in 

France. 

In first part, we aimed to investigated the film formation behaviors and morphologies 

of non-compatible nano-sized hard PS /soft PBA latex blends depending on hard-soft 

latex weight fraction and the hard particle size. Firstly, we investigated the film 

forming ability of hard-soft latex blends from non –compatible nano-sized pyrene-

labeled hard (PS) and soft (PBA) latex particles depending on hard/soft latex weight 

fraction and annealing temperature. For this purpose, a set of PS/PBA films were 

prepared in various hard/soft latex compositions at room temperature and then these 

films annealed at elevated temperature above glass transition temperature (Tg) of PS 

to study film formation of composite films. In order to monitor the stages of film 

formation, monomer (Ip) and excimer (IE) intensities was measured after each 

annealing step. The transparency of films was monitored by measuring the photon 

transmission intensity, Itr. The change in the morphologies of the films were 

monitored by (AFM). The results showed that significant change occured in both 

IE/IP and Itr curves at a certain critical weight ratio (50%wt) of PS hard latex. While 

two distinct film formation stages, which are named as void closure and 

interdiffusion were seen in (IE/IP) data above this ratio,  below (50%wt) PS no film 

formation was observed.  AFM pictures were also confirmed these findings.  Void 

closure ΔH and interdiffusion  stages for 50-100%wt range of PS were modeled and 

related activation energies were determined.  The void closure ΔH and interdiffusion 

ΔE activation energies were obtained to be as 2.16 and 8.15 kcal/mol, respectively. It 

was seen that these two energies do not change much by increasing PBA. 

Secondly, it was studied the effect of hard PS particle size and blend weight fraction 

to the film formation behaviour of PS/PBA latex blends. For this purpose, two 

different (P)-labeled hard PS latexes, which have same molecular weight were 

synthesized:  large size (LgPS; diameter 900nm) and small size (SmPS; diameter 

320nm). Two different set of latex films; set 1: (LgPS / PBA) and set 2:(SmPS / 

PBA) were prepared by blending these hard PS latexes with different ratio of PBA 

latex  at room temperature seperately, then annealed at elevated temperatures in a 
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temperature range of 100-250 
0
C. As obtained in a previous study, the fluorescence 

and transmission data showed that significant changes were observed in Ip and Itr 

intensities at a certain critical weight fraction RC (?) of PBA. While below RC two 

distinct film formation stages, which are named as void closure and interdiffusion 

were seen, no film formation was observed at PBA concentrations nearer to/or above 

RC. Comparing to the LgPS/PBA, the sintering process of SmPS/PBA systems 

occured at much lower temperatures. Film formation stages for R<RC were modeled 

and related activation energies were calculated. The average void closure activation 

energies for SmPS/PBA and LgPS/PBA systems were found to be as (ΔHP =3.41 and 

2.36 kcal/mol) and (ΔHtr = 7.89 and 9.64 kcal/mol), respectively. Here ΔHP and ΔHtr  

were calculated from fluorescence and transmission data, respectively.The average 

interdiffusion activation energies ΔE were found to be as 8.58 (SmPS/PBA) and 

26.45 (LgPS/PBA) kcal/mol, respectively. ΔHP and ΔHtr Void closure activation 

energies do not change much. ΔHP values were found to be smaller than ΔHtr values 

for both series. This difference most probably originates from different techniques 

and second one measures the film formation from the inner latexes, which requires 

higher energies.  Moreover, since pyrenes are labeled to PS chain, it is believed that 

ΔHP values are more realistic to interpret the viscous flow. When comparing the 

activation energies of both series, it is seen that ΔH values of LgPS/PBA sets is 

larger than those of SmPS/PBA sets. This implies that the viscous flow process is 

significantly affected by the hard PS particle size. The specific surface area or the 

total surface energy of SmPS particles (diameter 320 nm) is much larger than that of 

LgPS particles (diameter 900 nm) because of this result LgPS particle requires higher 

energy to complete viscous flow process. ΔE values does not change with increasing 

PBA content for both series. Furthermore, ΔE values for LgPS/PBA series are larger 

than that of SmPS/PBA series. The polymer chains contain more free volume and 

less interactions between segments in SmPS chains leading to higher conformational 

energy and less interaction of polymer chains. This is the major reason for the SmPS 

particles need less energy to accomplish interdiffusion process in comparison with 

LgPS particles. . In addition, ΔE values are larger than the ΔH void closure activation 

energies for both series. This result is understandable because a single chain needs 

more energy to execute diffusion across the polymer–polymer interface than to be 

accomplished by the viscous flow process. 

In the second part, we aimed to study film formation process of PS/TiO2  composites 

prepared from (P)-labeled PS latex (diameter; 320nm) and inorganic metal-oxide 

(TiO2),  and obtain a well ordered and interconnected macroporous TiO2 films by 

using spectroscopic techniques together with atomic force microscopy (AFM) and 

scanning electron microscopy (SEM) techniques. In this part, the effect of film 

thickness, TiO2 content and the PS molecular weight Mw on the film formation and 

structure properties of the films were studied, respectively. The structurel 

characteristics of the sample were analyzed by atomic force microscpoy (AFM) for 

low Mw and by SEM for high Mw films. In this study, two different PS latexes 

which have same size (320nm), but different molecular weight (Mw = 0.8610
5 

and 

3.32 x10
5 

g/mol) were used. Two different set of films with  5μm and 20μm 

thickness were prepared from each latexes. Thin (5μm) and thick (20μm) films 

prepared for each PS latexes with high and low molecular weight (MW) were covered 

with various layers of TiO2 using a dip-coating method at room temperature. These 

films then annealed at elevated temperatures in 10 min time interval above glass 

transition temperature of polystyrene PS. 
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For both low and high molecular weight samples, the classical latex film formation 

process can take place on the top surface of the films regardless of the molecular 

weight, film thickness and TiO2 content. But the surface morphology of the films 

was found to vary with the thickness of PS latex films and TiO2 content. The average 

activation energy value of viscous flow, ΔHP and ΔHtr  are found to be as 1.17 

kcal/mol and 1.78 kcal/mol for thick films seperately and also ΔHP =1.31 kcal/mol 

for thin films. The average activation energy value of  interdiffusion ΔE is found to 

be as 21.51 kcal/mol and 26.74 kcal/mol for thick and thin films, seperately. ΔH and 

ΔE activation energies do not change much by increasing the TiO2 layer content and 

the film thickness for both series. However, the average ΔH value of thin films is 

slightly larger than that of thick films. This implies that the viscous flow process is 

not significantly affected by both TiO2 content and the thickness of PS template. In 

addition , interdiffusion activation energy (ΔE) values are larger than the viscous 

flow activation (ΔH) energy values for each film series.  Furthermore, average ΔE 

value for thin films is larger than that of thick films, indicating the energy need for 

the polymer chain is much less in thick films, due to the local pressure created by the 

neighbouring chains in the film. After the film formation was completed, PS 

polymers was removed to see PS latexes to what extent covered with TiO2. Thin 

films gave a quite ordered porous structure from AFM pictures while thick films 

showed no any porous structure. 

Using the same techniques, the influence of TiO2 content and thickness of PS 

(diameters; 320nm) template on the film formation behaviour and the morphology of 

thin and thick PS/TiO2 composites hes been extensively studied for high Mw films. 

The results showed that PS latexes in both thick and thin templates undergo complete 

film formation process of these composites. The average activation energy value of 

viscous flow, ΔHP is found to be as 1 kcal/mol and 0.84 kcal/mol and also ΔHtr  is 

found to be as 1.5 kcal/mol and 1.4 kcal/mol for thick and thin films seperately. 

Furthermore ΔH energies which were obtained from thick and thin films do not 

change much by increasing the TiO2 layer content and PS film thickness. This 

implies that viscous flow process in PS/TiO2 films with high molecular weight (MW) 

is not significantly affected by both TiO2 content and the thickness of PS film. The 

ΔE activation energy value of  interdiffusion is found to be as 21.51 kcal/mol and 

26.74 kcal/mol for thick and thin films, seperately. While interdiffusion activation 

energies for thick and thin films do not cahnge with increasing TiO2 content, average 

ΔE value of thick samples are almost four times larger than the those of thin films. It 

was reported that for sufficiently thick films the bulk mechanism dominates
 
and due 

to the reduced entanglement of the polymer chains, segmental mobility can be 

enhanced in thin polymer films.  Therefore, the higher activation energy for thick 

films can be explained by the high density of entanglement (bulk mechanism) which 

cause the slower motion of polymer chains. For both low and high molecular weight 

samples, the classical latex film formation process can take place on the top surface 

of the films regardless of the molecular weight, film thickness and TiO2 content.  

From the activation energy values, it has been understood that latex film formation 

process can be developed independent of TiO2 content but dependent on the 

thickness of PS templates. In comparing energy values of both low and high 

molecular weight films, it is seen that viscous flow activation energies do not change 

much by varying the TiO2 layers on the latex films, latex film thickness and 

molecular weight of PS latex.  This result is understandable, since both PS latexes in 

two film series has the same size (320 nm) and include same amount of polymer,  

their viscous flow process does not affected by the molecular weight of PS chains. .  

On the other hand, although E energies also does not change with film thickness 
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and TiO2 content in each series, for thin PS/TiO2 composite films it is seen that the 

average E value of composite films with 334.000 g.mol
-1

 is about three times 

smaller than that of films with low molecular weight (86.000 g.mol
-1

) films.  This 

should be attributed to the lower chain mobility of the polymers with higher Mw.  

After PS was removed from the TiO2 framework to prepare ordered macroporous 

TiO2 thin films. The surface morphology of the films from SEM pictures was 

observed to vary both the number of TiO2 layer and thickness of PS film. For thin 

films, well ordered structures and interconnected porosity were obtained when TiO2 

content was increased. However, thick samples did not present interconnected porous 

structures above a certain layer of TiO2.  Also it was understood that in both low and 

high Mw PS/TiO2 composite systems, film formation by PS latex polymers occures 

on top of the surface of the films. 

In third study, we investigated the effects of polystyrene PS particle size and TiO2 

content on the film formation behaviour of PS/TiO2 nanocomposites. For this 

purpose, two different PS latexes which have different particle size (SmPS: 203nm 

and LgPS: 382nm), but the same molecular weight (MW ≈ 87.5 g/mol) were used and 

two different composite film sets were prepared from PS particles (SmPS: 203nm 

and LgPS: 382nm) by covering them with different layers of TiO2 by dip-coating 

method at room temperature. Two different composite film series ( SmPS/TiO2 and 

LgPS/TiO2 ) were prepared and seven  different composite films were studied in 

various TiO2 layer contents for each series. Results showed that, SmPS/TiO2 films 

undergo complete film formation independent of TiO2 content. However, no film 

formation occurs at (or above) a certain TiO2 content in LgPS/TiO2 films. The 

average activation energy value of viscous flow, ΔHP is found to be as 2.0 ve 3.3 

kcal/mol and also ΔHtr  is found to be as 1.1 kcal/mol and 6.2 kcal/mol for 

SmPS/TiO2 and LgPS/TiO2 composites, seperately. ΔHP values except for pure SmPS 

and LgPS films, for both series don‟t change much by increasing the TiO2 layers. In 

addition, ΔHtr values of SmPS/TiO2 films also do not change much while those for 

LgPS/TiO2 series decreases with increasing TiO2 content.  When comparing the 

activation energies of both series, it is seen that ΔH values of LgPS/TiO2 series are 

larger than that of SmPS/TiO2 series. This implies that the viscous flow process is 

significantly affected by the PS particle size. As the specific surface area or the total 

surface energy of LgPS particles is much less than that of SmPS particles, LgPS 

particle requires higher energy to complete viscous flow process. The average 

interdiffusion activation energies ΔE are found to be as 4.2 and 7.1 kcal/mol for 

SmPS/TiO2 and LgPS/TiO2 composites, seperately. The E value for each series 

decreases with increasing TiO2 layer indicating that less energy is required to 

accomplish the interdiffusion process across the junction surface at high TiO2 

content. When the TiO2 content is increased, the average number of contacts between 

PS particles is prevented. Therefore, the film forming ability of both LgPS and SmPS 

latexes in composites films is limited by TiO2 and PS chains are not completely 

mixed in composite film where interpenetration is inevitably limited by TiO2 

particles.  As a result, in the case of increasing TiO2 content, interpenetration of PS 

chains requires higher energy to accomplish their motion due to the physical 

restrictions by TiO2 particles.  Furthermore, E values for LgPS/TiO2 series are 

larger than that of SmPS/TiO2 series. After dissolving PS in toluen, SEM images 

showed that SmPS/TiO2 films have highly well-ordered microporous structures with 

increasing TiO2 content. Whereas LgPS/TiO2 composites show no porous structure 

for high TiO2 content. In this respect the large particles (LgPS) behave differently 

from the small ones (SmPS). As a result, in this study we see that porous TiO2 films 

with different sizes could be succesfully prepared using dip-coating technique. 
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In the final study, we investigated the film formation behaviour of composite films of 

PS with a different inorganic metal-oxide (Al2O3) and producing structure using the 

same techniques. The film formation behaviour of pyrene (P)-labeled polystyrene 

(PS) latex and Al2O3 composites (PS/Al2O3) depending on PS particle size and Al2O3 

content were studied. For this reason, we used as in a previous study two different PS 

latexes which have different particle size (SmPS: 203nm and LgPS: 382nm), but the 

same molecular weight (MW ≈ 87,5 g/mol). Two different composite film 

series(SmPS/Al2O3 and LgPS/Al2O3 ) were prepared in various Al2O3 layer content 

for each series by using dip-coating method. The results from fluorescence (IP) and 

transmission (Itr) data showed complete film formation independent of Al2O3 content 

for each film series. The average activation energy value of viscous flow, ΔHP is 

found to be as 1.7 kcal/mol and 2.6 kcal/mol. ΔHtr is found to be as 0.85 kcal/mol 

and 6.9 kcal/mol for SmPS/Al2O3 and LgPS/Al2O3 composites, seperately. ΔHP 

values except for pure SmPS and LgPS films for both series do not change much 

with the Al2O3 layer. In addition ΔHtr values of both series also do not change much. 

When comparing the activation energies of both series, it is seen that  ΔH values of 

LgPS/Al2O3 series are larger than those of SmPS/Al2O3. This implies that the viscous 

flow process is significantly affected by the PS particle size. The specific surface 

area or the total surface energy of SmPS particles (diameter 203 nm) is much larger 

than that of LgPS particles (diameter 382 nm).  As their total surface energy is much 

less than that of SmPS particles, LgPS particle requires higher energy to complete 

viscous flow process. The average interdiffusion activation energies ΔE are found to 

be as 6.4 and 5.8 kcal/mol for SmPS/Al2O3 and LgPS/Al2O3 composites, seperately. 

The E values for each series seems almost not to change with increasing Al2O3 

content showing that interdiffusion process is not affected by Al2O3 content.  

Furthermore, E values for LgPS/Al2O3 series are slightly larger than that of 

SmPS/Al2O3 series. The polymer chains contain more free volume and less 

interactions between segments in SmPS particles leading to higher conformational 

energy and less interaction of polymer chains. Polymer chains in the SmPS particle 

are in a highly confined state because of the spatial limitation compared to that of the 

random-coil state
 
 in LgPS particles. This is the major reason for the SmPS particles 

need less energy to accomplish interdiffusion process in comparison with LgPS 

particles in composite films. The surface morphology obtained from the SEM 

pictures of the films was found to vary with the particle size of PS latex spheres and 

Al2O3 content. Finally, extraction of PS polymer with toluen produced highly 

ordered porous structures for high Al2O3 content in both film series. The 

measurement obtained from the SEM showed that the pore size and porosity could be 

easily tailored by varying the PS particle size and the Al2O3 content. 

In summary, it was understood that both Al2O3 content and PS size had greate 

influence on the film formation and structurel properties of the films. In addition, our 

technique can be used to study of different polymer/metal oxide composite systems. 
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1.  GİRİŞ 

Sentetik lateksler; boya, kağıt, yapıĢtırıcılar ve kaplama endüstrisinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca, su-bazlı yapıĢtırıcılar, zemin cilaları, ameliyat eldivenleri, 

çocuk bezleri, bandajlar, basınca duyarlı yapıĢtırıcılar ve fotokopi makineleri bilinen 

diğer uygulama alanlarıdır [1-3]. Bu uygulamaların birçoğunda lateksler taĢıyıcı 

yüzeyinde ince polimer filmler oluĢtururlar. 

Lateksler genel olarak emülsiyon polimerleĢmesi ile sentezlenirler ve sulu bir 

ortamda dağılmıĢ polimer parçacıklarından oluĢurlar. Çökelmelerini önlemek 

için,çoğunlukla yüzey aktif ile stabilize edilirler. Bir taĢıyıcı yüzeyine döküldüğünde, 

su buharlaĢır ve sonuçta bir film oluĢur.  Filmin yapısı, deneysel koĢulların (sıcaklık, 

hava veya vakum kurutma gibi) yanısıra, lateksin özelliklerine (polimerin doğasına, 

parçacık boyutuna ve dağılımına, parçacık morfolojisine, yüzey aktifin türüne ve 

miktarına) bağlı olacaktır. Film oluĢum çalıĢmaları, suyun buharlaĢma koĢullarına ve 

lateks parçacıkların özelliklerine (polimer cam geçiĢ sıcaklığı Tg, çaprazbağlanma 

yüzdesi, iyonik ve sterik stabilizasyon) bağlı olarak parçacıkların bozunduğunu ve 

sıkı paketlenmiĢ bir eĢkenar piramid [4,5] oluĢturduklarını göstermiĢtir. ÇalıĢmalar, 

filmin tavlanması (ısıl iĢlem) boyunca parçacıkların görünür kaldıklarını [6] veya 

yavaĢ yavaĢ kaybolduğunu [7] sürekli, mekanik olarak sağlam bir film oluĢturduğunu 

göstermiĢtir. 

Lateks parçacıklardan film yapmanın amacı, teknolojide kullanılan kaplamaların 

kalitesini arttırmaya yöneliktir. Kaplamanın dıĢ etkilere ve neme karĢı dayanıklılığı 

kaplamanın kalitesini belirler. Film kalitesi kullanılan polimere, kimyasal çözücüye, 

filmin kalınlığına, tavlama sıcaklığı ve zamanına bağlı olarak değiĢir. Bu 

parametrelere bağlı olarak parçacıklardan film oluĢumunu belirleyen etken, parçacık-

parçacık arayüzeyinde zincir difüzyonudur. Arayüzeyi kesen polimer zincirlerinin 

artmasına bağlı olarak, parçacıklardan film oluĢumu sürecinde kesikli bir yapıya 

geçilir. Difüzyon sürecine bağlı olarak, arayüzeyi keserek karĢı tarafa geçen polimer 

zincirlerinin, o taraftaki polimer zincirleri ile dolaĢmıĢlığı filmin mekanik 

dayanıklılığını arttırır. Polimer filmler organik çözücü, su, oksijen ve diğer aĢındırıcı 
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maddelere karĢı direnç göstermelerinden dolayı kullanılırlar. Genellikle tek tür 

polimerlerden oluĢan toz halindeki(kuru) filmler zayıf mekanik özelliklere sahiptir. 

Mekanik özellikler, bu latekslerin kompozit maddeler olarak adlandırılan diğer 

organik/inorganik malzemelerin karıĢımı ile geliĢtirilebilir. 

Saf latekslerin koruyucu tabakalar olarak kullanılmasına ek olarak, polimer-polimer 

kompozitleri de kaplama endüstrisi için kullanılabilir. Ġki veya daha fazla polimerin 

harmanlanması, saf polimerde bulunmayan özelliklerin kombinasyonunu içeren, 

yeni,malzemeler üretir. Polimerlerin büyük çoğunluğu karıĢmaz ve çok fazlı 

karıĢımlar üretirler. Bu karıĢımlar, karıĢım morfolojisiyle ilgili olarak, her iki polimer 

bileĢeninin özelliklerini birleĢtirir. Polimer karıĢımlar uzun zamandan beri çalıĢma 

konusudur. Tavlamaya bağlı olarak, benzer kompozisyonlu birbirine bitiĢik 

latekslerin kaynaĢmasına ve bu iĢlem de  morfolojisinin değiĢmesine yol açar. Sert 

parçacık kümelerinin varlığı, harmanlanmıĢ lateks filmlerin saydamlığını 

etkilemesine rağmen, sert parçacıkların eklenmesinin filmlerinin mekanik 

performanslarını büyük ölçüde düzelttiği bildirilmiĢtir [8]. Winnik ve  Feng [9]
 
cam 

geçiĢ sıcaklığı (Tg ) oda sıcaklığının üstünde olan lateks ile Tg‟si oda sıcaklığının 

altında olan lateks karıĢımlarının, uçucu organik bileĢiklerin salınımını 

azaltmasından dolayı, film oluĢumunu hızlandıran çevreye zararlı maddeleri elemek 

için bir alternatif olabileceğini önerdiler. Bunun yanısıra, lateks karıĢımlarının 

mekanik özelliklerinin, sert parçacıklar tarafından büyük ölçüde geliĢtirildiğini 

gözlemlediler. Lateks harman filmlerin mikroyapıları, boĢluk oluĢumu, mekaniksel, 

optiksel ve bariyer özellikleri [10]
 
ile yakından iliĢkili olmasına karĢın, filmlerin 

mekanik özelliklerinin geliĢmesi polimer zincirlerinin lateks parçacık arayüzeyinden 

[11,12] difüzyonuna bağlıdır. 

ġu ana kadar, birbiri ile karıĢabilen polimer bileĢiklerinin parçacık/parçacık 

arayüzeyinden difüzyonu detaylı Ģekilde [13,14]
 
çalıĢılmıĢ olmasına rağmen, birbiri 

ile karıĢmayan ve/veya kısmen karıĢabilen polimerlerin arayüzeyinden polimer 

difüzyonu hakkında bilinenler son derece sınırlıdır. Kompozit latekslerin kullanımı, 

endüstride olduğı gibi, literatürde [15]
  

de büyük ilgi uyandırmıĢtır. En çok ilgi 

duyulan konular: 1- büyük ve küçük lateks parçacık karıĢımları, 2- sert (yüksek- Tg ) 

ve yumuĢak  (düĢük- Tg ) parçacıkların karıĢımı ve 3- farklı boyutlara ve sertliklere 

(farklı Tg değerlerine) sahip lateks karıĢımlar. Film oluĢum özelliklerini, dağılım 

(dispersiyon) reolojisini ve oluĢan filmin özelliklerini kontrol edebilme potansiyeline 

sahip olmasından dolayı, özellikle farklı boyutlu lateks dağılımları büyük ilgi 
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görmektedir. Colombini ve diğerleri [16,17]
 
poli(metil metakrilat-ko-stiren) (yüksek- 

Tg ) ve poli(metil metakrilat-ko-bütil akrilat) (düĢük- Tg ) karıĢımından oluĢan 

filmlerin morfolojilerine ve mekanik özelliklerine parçacık boyutunun ve parçacık 

boyut oranının etkisini çalıĢtılar. Filmlerin mekanik özelliklerinin, karıĢımı oluĢturan 

iki lateksin cam geçiĢ sıcaklıklarının arasındaki sıcaklıklarda, sert lateks fazın 

parçacık boyutuyla etkilendiğini buldular. Geurts ve diğerleri [18], bir sert /yumuĢak 

lateks karıĢımında, sert parçacıkların kümelenmesinin film içerisinde hava boĢlukları 

[19]
 
oluĢturduklarını, bu tür hava boĢluklarının da ıĢığın saçılmasına ve dolayısıyla 

saydam olmayan filmlere [20]
 
(opak) neden olduklarını gösterdiler. 

Geçen birçok yıl içersinde lateks karıĢımlarının kullanımı, sanayideki çalıĢmaların 

büyük bir miktarını yansıtan literatürde çok fazla ilgi görmektedir [15]. Lateks 

karıĢımlara yönelik baĢlıca ilgi alanlarından biri organik kaplama endüstrisinde sıfır-

uçucu organik bileĢiklere doğru gitmektir [21]. Winnik ve Feng [22] in araĢtırmaları 

sert/yumuĢak lateks karıĢımların daha düĢük seviyelerde uçucu organik bileĢen 

(VOC) üreten ve bu yolla insan sağlığı ve çevreye daha az zararlı filmler yapmak 

için kullanılabileceğini gösterdi. Böyle karıĢımların mekanik özelliklerini etkileyen 

parametreler, düzenli bileĢenlerin özellikleri, dağılım, parçacık boyutu, parçacık 

boyut oranı (Dsoft/Dhard), morfoloji ve arayüzey etkileĢimleridir. Eckersely ve 

Helmer [23], büyük/küçük boyut oranının kontrolü ve sert/yumuĢak konsantrasyon 

oranının kontrolü ile film oluĢum özelliklerinin geçerli olduğu kompozit filmlerin 

üretilebilirliğini ve aynı zamanda mekanik özelliklerinde bu yolla geliĢtirilebilirliğini 

gösterdi. Parçacık boyut dağılımı kontrollü lateks dağılımlar, katı içeriği arttırmak ve 

böylelikle viskozite kontrolünü arttırırken çözücü kullanımını minimize etmek için 

tasarlandı [24]. Kooloidal bir dağılımın viskozitesi parçacık boyutuna bağlı iken 

[25], parçacık boyut dağılımının kontrolü lateks dağılımlarının reolijisi üzerine 

belirgin bir etkiye sahiptir. 

Polimer/inorganik kompozit malzemeler yüksek ısı direncine, mekanik dayanıklılığa 

ve darbeye karĢı dirnce sahip olmakla birlikte zayıf elektriksel iletkenliğe ve oksijen, 

su buharı gibi gazlara karĢı düĢük geçirgenliğe sahiptir. Organik parçacıklar büyük 

boyuta  sahip oldukları ve karıĢımı oluĢturan malzemeler arasında arayüzeyde 

etkileĢme olmadığı için, oluĢan kompozit malzemeler doldurulmuĢ polimerler olarak 

da adlandırılır. Polimer nanokompozitler, nanoteknoloji ve yaygın Ģekilde kullanılan 

malzeme sistemlerinin birleĢiminden oluĢan yüksek performanslı yeni bir malzeme 

sınıfı olarak ortaya çıkmıĢtır [26]. Nanoparçacıkların plastikler gibi geleneksel 
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malzemeler ile harmanlanması (karıĢtırılması) ile malzemelerin özelliklerinde önemli 

değiĢiklikler ve geliĢmeler olduğu görülebilir. Geleneksel olarak doldurulmuĢ 

polimerler ile karĢılaĢtırıldığında, polimer nanokompozitlerin sağladığı önemli 

avantajlardan biri optiksel berraklık ve yüksek kırılma indisine sahip olmasıdır [27]. 

Aynı zamanda polimer nanokompozitler, optiksel uygulamaların geniĢ bir alanında 

kullanılabilen birçok özelliklere sahiptir. Ġlki, nanoparçacıkların polimer matrisine 

eklenmesi ile dayanıklılık ve darbeye karĢı direnç geliĢtirilebilir [28,29]. Ġkincisi, 

nanoparçacıkların yüzey/hacim oranı yüksek olduğundan, çok az miktarda 

nanoparçacık ile malzemenin özellikleri değiĢtirilebilir ve geliĢtirilebilir.Belli 

nanoparçacıklar yüksek UV- absorbsiyonuna sahip oldukları için, elde edilen 

nanokompozitlerin bozunmasını önler [30]. 

Ayrıca hassas ve biyotıp uygulamalarda yeni aletlerin geliĢtirilmesi ihtiyacının 

yanısıra, yarıiletken endüstrisinde devam eden minyatürleĢme eğiliminden dolayı da 

nanobilim ve nanoteknolojiye karĢı büyük ilgi vardır. Birçok nanomalzeme arasında, 

özellikle fonksiyonel nanoparçacıklar eĢsiz fotonik, elektronik ve katalitik 

özelliklerinden [31]
 
dolayı özel bir ilgi görmektedirler. 

Son yıllarda mikronaltı kolloid parçacıkların nanomalzemelerin üretiminde kalıp 

olarak kullanılmasına karĢı bilim adamları tarafından büyük ilgi duyulmaktadır. Silis 

[32]
 

ve Lateks [33]
 

gibi kolloid parçacıklar fotonik kristal uygulamalarında, 

gözenekli yarıiletken [32]
 
veya metal [33] filmler elde etmek için kalıp olarak 

kullanıldılar. Yüksek ölçüde düzenli ve yüksek yüzey alanına [34] sahip bu tür 

mikro/makro gözenekli katılar elde etmek için farklı kalıp çıkarma tekniği [35-38] 

geliĢtirildi. Yakın zamanlarda, kimyasal hidroliz yöntemiyle kalıp olarak kullanılan 

sıkı paketlenmiĢ polistiren lateks küreleri [35,36]
 
arasındaki boĢluklara uygun metal 

oksitler yığdırılarak, gözenek çapı birkaç yüz nanometre olan yüksek ölçüde düzenli 

üç-boyutlu makrogözenekli oksit filmler hazırlandı.Yine benzer bir yöntemle 

hazırlanan makrogözenekli titanyum dioksit fotonik kristallerin band aralığına [39]
 

uyduğu gösterildi. Benzer çalıĢmalarda, diğer araĢtırmacılar indiyum kalay oksit 

taĢıyıcı yüzeyindeki [37]
 

sıkı paketlenmiĢ polistiren parçacıkları arasındaki 

boĢluklara, elektrokimyasal yığma tekniğiyle kadmiyum-selenyum (CdSe) yığarak 

üç boyutlu yarıiletken mikrogözenekli filmler elde ettiler. Van Duyne ve diğerleri 

[38]
 
tek veya çift tabakalı polistiren lateks parçacıkları arasındaki boĢluğa gümüĢ 

nanoparçacıklarını buharlaĢtırma yöntemiyle yığmaya çalıĢtılar. 
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Ayrıca kompozitler, seramikler ve polimerler insan vücudundaki organ yada 

dokuların iĢlevlerini yerine getirmek veya desteklemek amacıyla kullanılan 

biyomalzemeler olarak da kullanılır. Metalik biyomalzemelerden olan titanyum ve 

titanyum alaĢımları, kemikle bağlanması iyi olan ve doku tarafından kabul edilirliği 

yüksek olan biyomalzemelerdir. 

Bu çalıĢmada, TiO2  ve Al2O3 olmak üzere iki farklı inorganik metal oksit kullandık.  

TiO2 fiziksel ve kimyasal açıdan üstün özellikler gösteren titanyum, paslanmaz çelik 

ve kobalt alaĢımlarına göre daha hafif bir malzemedir. Özgül ağırlığı 4,5 gr/cm
3 

, 

erime sıcaklığı 1680 
0
C  olan ve oda sıcaklığında sıkı dizilmiĢ hekzagonal kafes 

yapısına sahip bir metaldir. Titanyum, fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı 

uzay aracı, uçak ve füze yapımlarında yeri doldurulamaz bir metaldir. Yüksek hız, 

titreĢim ve yüksek ısının söz konusu olduğu araç kısımlarında, motor türbin 

kanatlarında ve benzeri aĢırı yüklenen diğer araç bölümlerinde kullanılır. Kimyasal 

dayanıklılığı ise aĢındırıcı kimyasal madde üreten fabrikalarda kullanılmasının 

nedenidir. Titanyum dioksit Ģu anda bilinen en beyaz boya maddesidir. Titanyum 

beyazı adı altında boya endüstrisinde geniĢ çapta kullanılır. Bunun dıĢında; kozmetik 

endüstri, muĢamba, yapay ipek, beyaz mürekkep, renkli cam, seramik, deri ve kumaĢ 

boyaması, kaynak elektrotların yapımı ve kağıt endüstrisi gibi pek çok alanda da 

kullanılır. Metalin dayanıklılık ve rijit yapısı, düĢük özgül ağırlığı, göreceli hafif 

oluĢu, yüksek ısılara ve korozyona karĢı direnci kullanımının bu özel alanlarda 

yaygınlaĢmasına neden olmuĢtur. TiO2 çok kullanıĢlı yarı iletici metal oksit bir 

malzemedir ve katalizler, fotokatalizler, sensörler ve dye-sensitized güneĢ pillerinde 

geniĢ potansiyel uygulamalar sergiler [40]. TiO2 „nin fotokatalitik aktivitesi en ayırt 

edici özelliklerinden biridir ve bu kristalin faz, belli yüzey alanı ve gözenekli yapılar 

gerektiren özellikler yoluyla belirlenir. TiO2 yarıiletken; geniĢ direkt bir band gap 

(3.2 eV), çok iyi kimyasal, termal denge ve diğer fiziksel özelliklere sahiptir. 

Gözenekli nanokristalin TiO2 filmler, elektronik, eletrokimyasal, fotoelektrokimyasal 

güneĢ pilleri [41,42], elektrokatalistler [43], sensörler [44] ve yüksek performanslı 

fotokatalistler [45] içindeki çeĢitli uygulamalarından dolayı çok fazla ilgi 

görmektedirler. 

Alüminyum sembolü Al ,atom numarası 13 olan ve manyetik olmayan bir metaldir. 

Normal koĢullarda suda çözünmeyen bu metal  yer yerkabuğunda  oksijen ve 

silikondan sonra en bol bulunan elementtir. Dünyanın katı  yüzeyinin ağırlığının 

%8‟ini oluĢturur ve genellikle  serbest metal olarak bulunmaz. Bunun yerine 270 
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farklı mineral ile birleĢik halde rastlanır. Alüminyumun en büyük avantajı  aĢınmaya 

dayanıklılığı ile birlikte hafif olmasıdır. AĢınmaya karĢı dayanıklılığı hava ile 

temasında yüzeyinde oluĢan çok ince bir alüminyum oksit tabakanın daha fazla 

oksitlenmeye engel olması sebebiyledir. Saf olarak veya alaĢımları ile baĢta yapı 

sektöründe olmak üzere taĢıma ile havacılık ve uzay sektörlerinde yaĢamsal 

önemdedir. Ayrıca toz halinde gümüĢ rengini tam olarak veren nadir metallerden 

olması nedeniyle boya malzemesi olarakta  kullanılır. Yine görünür ıĢıkta altın ve 

gümüĢten daha parlaktır. Ġyi bir sıcaklık ve elektrik iletkenidir öyle ki süper iletken 

yapımında kullanılmaktadır. UlaĢım, paketleme, içme suyu elde etme, yapı sektörü, 

mutfak aletleri, bıçak yapımında , enerji taĢıma, biliĢim ve boyamada da kullanılır. 

Lateks film oluĢumunu çalıĢmak için birçok deneysel teknik uygulanmıĢtır. Geçirgen 

elektron mikroskobu (transmission electron microscopy) TEM, kurutulmuĢ filmlerin 

yapısını incelemekte kullanılan en genel tekniktir 46,5. Yüzey merkezli kübik 

paketlenme ile uyumlu olan hegzagon Ģeklindeki yapılar genellikle yüksek ölçüde 

düzenlenmiĢ filmlerde gözlenir. Bu filmler tavlandığı zaman, bazen yapının tamamen 

ortadan kalktığı gözlemlenir ve bu geniĢ çapta  polimer interdifüzyonundan ibarettir. 

Freeze Fracture TEM (FFTEM), kurutulmuĢ filmlerin yapısını çalıĢmakta kullanıldı 

47. Küçük Açılı Nötron Saçıcısı (small-angle neutron scattering) SANS moleküler 

seviyede film oluĢumunda kullanıldı. Sperling ve arkadaĢları 48 tarafından SANS 

kullanılarak, sıkıĢtırılarak kalıplanmıĢ polistiren filmler üzerine kapsamlı çalıĢmalar 

gerçekleĢtirilmiĢtir . Direkt IĢımasız Enerji Transferi (nonradiative energy transfer) 

DET metodu, yumuĢak 49,50 ve boya etiketli sert polimerik parçacıklardan 51 

film oluĢum iĢlemi araĢtırmaları için kullanılmıĢtır. Kararlı Durum Floresans (SSF) 

tekniği ile Direkt IĢımasız Enerji Transferi (DET) tekniği birleĢtirilerek, boya etiketli 

poly(metil metakrilat) (PMMA) lateks sistemlerinde kaynaĢma ve interdifüzyon 

iĢlemlerini anlamak için kullanıldı 52-54. Son zamanlarda UV-Visible tekniği, film 

oluĢumu süresince geçen ıĢık Ģiddetini gözlemleyerek PMMA ve polistiren (PS) 

55,56 parçacıklarından film oluĢunu çalıĢıldı. 

Bu çalıĢmada polimer-polimer (PS/PBA) ve polimer-seramik ( PS/TiO2 ve PS/Al2O3)  

kompozit sistemlerin film oluĢum davranıĢlarını inceledik.  Son yıllarda, farklı cam 

geçiĢ sıcaklığına (Tg) sahip lateks karıĢımlarından film oluĢumu büyük bir ilgi 

uyandırmıĢtır. Bu çalıĢmalarda, düĢük cam geçiĢ sıcaklığına sahip (yumuĢak) lateks 

sürekli bir faz oluĢtururken, yüksek cam geçiĢ sıcaklığına  sahip (sert) lateks filme 
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istenen mekaniksel veya optiksel özellikleri verir. Film oluĢum iĢlemlerinde, film 

oluĢumunu hızlandırmak için çoğunlukla ortama plastikleĢtirme görevi yapan, 

çevreye zararlı uçuçu çözücüler eklenir.  Sert/yumuĢak lateks karıĢımları, çözücülere 

duyulan gereksinimi ortadan kaldırdıkları için, çevreye daha az zarar verirler. 

Polimerlerin çoğu birbirine karıĢmaz ve çok-fazlı karıĢımlar oluĢtururlar. ġu ana 

kadar birbiri ile uyumlu (karıĢabilen) polimer sistemlerin film oluĢum davranıĢları 

kapsamlı Ģekilde çalıĢılmıĢ olmasına rağmen, birbiri ile karıĢmayan veya kısmen 

karıĢabilen sistemlerin film oluĢum davranıĢları hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Ġlk 

olarak birbiri ile karıĢmayan piren etiketli polistiren (P-PS) ve poli(n-bütil akrilat) 

PBA  sert/yumuĢak latekslerin film oluĢum davranıĢları, sert/yumuĢak lateks oranları 

ve sert lateks boyutuna bağlı olarak detaylı Ģekilde çalıĢıldı. 

Daha sonra, PS lateksleri kalıp olarak kullanarak gözenekli mikroperiyodik TiO2 ve 

Al2O3 metal filmler elde ettik.  Fotonik kristaller gibi geliĢmiĢ malzemeler üretmeye 

imkan verdiği için, mikronalti kolloid parçacıkları kullanarak nano yapılı 

malzemelerin üretimi büyük ilgi çekmektedir.  Fotonik kristaller, periyodikliğin 

sonucu olarak, optiksel aletlerde ıĢığı hapsetme, değiĢtirme kuvvetlendirmek için 

kullanılabilir.  Kolloid lateks parçacıkların kendiliğinden düzenlenme özelliği, 

fotonik uygulamalarında, gözenekli nanoparçacıklı filmler elde etmede kalıp olarak 

kullanılmasına imkan vermektedir. Bu tür düzenli mikrogözenekli filmler elde etmek 

için kimyasal hidroliz ve elektrokimyasal yığılma gibi kimyasal yöntemler 

kullanılmaktadır. Bu tekniklerde, sıkı paketlenmiĢ lateks kalıplar sedimentasyon 

yöntemi ile birkaç ayda hazırlanır. Ayrıca lateksler arasındaki boĢluğa metallerin 

yığılması 36 saatte gerçekleĢir. Gözenekli bir yapı elde etmek için, lateks kalıplar 

sağlık açısından riskler taĢıyan hidroflurik asit (HF) ile ortamdan uzaklaĢtırılır. Bu 

çalıĢmada, kurutma yöntemiyle cam yüzeylere kaplanmıĢ sıkı paketlenmiĢ P-PS 

lateks filmler kalıp olarak kullanıldı. Bu filmler TiO2 ve Al2O3 içeren çözeltiye farklı 

sayılarda çok defa daldırılarak sadece 5-10 dakika gibi kısa bir sürede TiO2 ve Al2O3 

ile kaplandı. Tavlama iĢleminden sonra PS polimeri HF yerine toluen içinde 

çözülerek ortamdan uzaklaĢtırıldı ve gözenekli filmler elde edildi. Gözeneklerin 

boyutları kullanılan latekslerin boyutu ile belirlendi. Böylece düzenli mikrogözenekli 

metal filmlerin literatürde kullanılan diğer tekniklere nazaran basit bir yöntemle, 

daha kısa ve güvenli Ģekilde elde edilebileceğini göstermiĢ olduk. 

Bu konuları araĢtırmak için çalıĢmalarımızda, kararlı durum floresans tekniği (SSF), 

foton geçirgenlik (UVV) tekniklerini, atomik kuvvet mikroskopu (AFM) ve taramalı 
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elektron mikroskopu (SEM) teknikleri ile birlikte kullandık. Film oluĢum adımlarını 

izlemek için floresans madde olarak kullandığımız Piren‟in floresans Ģiddetini (Ip)  

ve filmlerin saydamlığını takip etmek için geçen ıĢık Ģiddetini (Itr), her tavlama 

adımından sonra ölçtük. Filmlerin morfolojilerini AFM ve SEM ile izledik. Filmler, 

polistiren‟in (PS) camsı geçiĢ sıcaklığının üzerinde, 100
0
C-280

0
C arasında değiĢen 

sıcaklıklarda 10‟ar dakika tavlandı. Geçen ıĢık Ģiddeti  Itr , tüm örnekler için 

minimum film oluĢum sıcaklığı (T0 ) olarak adlandırılan belli bir değerin üstünde 

belirgin bir Ģekilde arttı. Floresans emisyon Ģiddeti Ip, T0 değerinin üstünde belirgin 

bir Ģekilde artıp, kaynaĢma sıcaklığında (Th) maksimum olduktan sonra artan tavlama 

sıcaklığı ile azaldı. Tavlama sıcaklığı artarken Ip ve Itr‟ deki artıĢ, boĢluk kapanma 

modeli ile azalma ise interdifüzyon modeli ile açıklandı. Bu modeller kullanılarak 

boĢluk kapanma ve interdifüzyon aktivasyon enerjileri hesaplandı. Bu çalıĢmada elde 

ettiğimiz sonuçlar, ileride bu yöndeki yapacağımız çalıĢmalara önemli ölçüde ıĢık 

tutmaktadır. Ayrıca bu çalıĢmada, daldırma yöntemini kullanarak düzenli 

mikrogözenekli TiO2 filmlerin, literatürde verilen diğer yöntemlere nazaran, basit bir 

yöntemle daha kısa ve güvenli Ģekilde elde edilebileceğini göstermiĢ olduk.  Bu 

yöntemde, boĢlukların boyutu kullanılan lateksin boyutu değiĢtirilerek istenildiği gibi 

ayarlanabilir.  Bundan dolayı bu yöntem, potansiyel olarak ilginç ve faydalı fotonik, 

katalitik, magnetik veya diğer özellikleri sahip düzenli makrogözenekli metal, metal 

karıĢımları ve polimer filmlerin üretimi için basit bir yol gösterir. 
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2.  TEORİK VARSAYIMLAR  

2.1 Polimerlerin Tanımı  

Polimerler büyük moleküllerden oluĢan maddelerdir. Polimer moleküllerini 

oluĢturmak üzere birbirleri ile kimyasal bağlarla bağlanan ve tekrarlanan küçük 

moleküllere monomer denir. Monomer birimlerinden baĢlayarak polimer 

moleküllerinin elde edilmesine yol açan reaksiyonlara polimerizasyon reaksiyonları 

denir [57]. 

Polimerlerin yapı birimleri monomerlerdir. Makromolekül denilen bir polimer 

molekülünde bu yapı birimlerinden yüzlerce, binlerce bazen daha fazlası birbirine 

bağlanır. Bu sayıların küçük olduğu alt sınırda yer alan polimerlere oligomer, üst 

sınır bölgesindeki polimerlere de makromolekül denir. Polimerler, oligomerlerden 

makromoleküle kadar olan bölge için genel bir adlandırma Ģeklidir.   Ancak gerek 

laboratuvarda gerekse pratik uygulamalar için hazırlanan polimerlerin çoğu 

genellikle 5,000-250,000 molekül ağırlığı bölgesinde bulunur [57]. 

Doğal polimerik maddeler yiyeceklerin, giyeceklerin, yapı ve taĢıt malzemesinin 

temel öğesidir. Ġnsanın günlük gereksinimleri yada uygarlık düzeni içinde 

yararlandığı hemen tüm maddeler doğal organik ürünlerden sağlanır. Ağaç, kağıt, 

yün, pamuk, ipek, deri, kauçuk gibi günlük yaĢantımızda kullandığımız bu 

maddelerin uzun bir çizelgesi yapılabilir [57]. 

En basit polimer türü, bir tek monomerden oluĢan homopolimerlerdir. Bir 

homopolimer doğrusal (lineer) olabileceği gibi dallanabilir ya da üç boyutlu bir ağ 

yapısı gösterebilir. Üç boyutlu yapının oluĢması için monomerin ikiden fazla 

fonksiyonlu grubu bulunması gerekir. Farklı tür monomerlerden oluĢan polimerlere 

kopolimer denir. Polimerler yapılarına göre çeĢitli sınıflara ayrılırlar: 
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Şekil 2.1 :  (a) Homopolimer, (b) Alternatif kopolimer, (c) Blok kopolimer (d) 

GeliĢigüzel kopolimer (e) DallanmıĢ polimerlere örnek. 

Polistiren için : 

Monomer  (stiren)   :      CH2 = CH 

                                                     | 

 

 

 

                                       

                                    

Polimer (polistiren)  :  ― CH2 ― CH ― CH2 ― CH ― CH2 ―  CH― CH2 ― CH― 

                                                            |                       |                        |                    | 

 

 

 

                                       

 

Şekil 2.2 : (a) Stiren monomeri (b) Polistiren polimerinin gösterimi. 

Bir polimerin molekül ağırlığı, polimerin elde edilmesinde ve endüstride 

uygulanmasında büyük önem taĢır. Polimerik maddelerin ilginç ve yararlı mekanik 

özellikleri bu tür maddelerin yüksek molekül ağırlıklı olmalarına dayanır. Molekül 

ağırlığı 5,000-10,000‟in altında ise mekanik kuvvet belirtisi yoktur. Bu 

büyüklüklerin üstünde polimerin mekanik dayanıklılığı molekül ağırlığı ile hızla 

artar. Bir polimerin molekül ağırlığı sözünden, küçük moleküllü bileĢiklerinkinden 

tamamen değiĢik bir nicelik anlaĢılmaktadır. Polimerik maddelerde, makromolekül 

zincirleri molekül ağırlığı bakımından heterojen yada polidisperstir. En yüksek 
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saflıkta hazırlanan bir polimer bile çeĢitli molekül ağırlıklı moleküllerin bir 

karıĢımıdır. Bu nedenle, polimerlerin kütleleri tam olarak belirlenemez ve 

polimerlerde ortalama molekül ağırlığı söz konusudur. Bu ortalama molekül kütlesi  

"sayıca ortalama" molekül kütlesi Mn, "ağırlıkça ortalama" molekül kütlesi Mw ve 

"viskozitece ortalama" molekül kütlesi Mν ile tanımlanır. Mi molekül kütlesine sahip 

Ni tane zincir varsa sayıca ortalama molekül kütlesi; 

Mn = Σ Ni Mi  /  Σ Ni (2.1) 

Ağırlıkça ortalama molekül kütlesi ; 

Mw = Σ Wi Mi  /  Σ Wi  (2.2) 

Burada Wi =  Ni . Mi „dir.  M w / Mn oranı polimer zincirleri için polidispersliğin bir 

ölçüsüdür. Polidispers bir polimer için daima .  M w > Mn , monodispers bir polimerde 

ise Mw = Mn‟dir. 

Viskozitece ortalama molekül kütlesi ; 

Mν = [ Σ Wi Mi
α

  ] 
1/ α 

 = [ Σ Ni Mi
α+1

  / Σ Ni Mi ] 
1/ α

   (2.3) 

Burada α , bir sabiti gösterir. Ağırlıkça ortalama molekül kütlesi ile viskozitece 

ortalama ağırlık kütlesi α=1 için eĢittir. Genellikle α= 0.5 – 0.9 arasında değerler 

aldığından, Mν < Mw dir. Heterojen (polidispers) bir polimer için,  M w >  Mν > Mn    

olur. 

Polistiren (C3H9), monomer haldeki stirenden polimerizasyon ile üretilen bir 

polimerdir. Petrolden elde edilir. Yoğunluğu 1,03-1,06 g/ml arasında değiĢir. 

Maksimum sıcaklık dayanımı 70 
0
C „dir. Rijit ve köpük olabilen çok yönlü ve amaçlı 

kullanılan bir plastiktir. Oldukça sert, kırılgan ve parlaktır. Nispeten düĢük erime 

noktasına sahip çok pahalı olmayan bir reçinedir. PS hızlı yanar, asetonlu ortamda 

hızla kabarır. UV ıĢınlarına iyi direnç gösterir, iyi darbe ve gerilme direnci, düĢük 

fiyat ve iĢleme kolaylığı vardır. Alkali asit ve tuzlara karĢı üstün bir direnç gösterir. 

Erime sıcaklığı 210-250 
0
C ve Özgül ısısı  1,34 kg/kg 

0
C‟dir. Oda sıcaklığında katı 

halde bulunan PS, yüksek sıcaklıklarda kalıplanarak ve soğutularak istenilen Ģekilde 

ürünler elde edilir. CD ve DVD kapaklarını bu ürünlere örnek verebiliriz. Saf halde 

bulunan katı PS Ģeffaftır, ancak pigmentler kullanılarak istenilen renkte malzeme 

üretilebilir. Kolay renklendirilmesi, Ģeffaflığı ve berraklığı gibi mükemmel optik 
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özelliklere sahip olan PS yüksek kırılma indisi (1,60) ile optik plastik parça 

yapımında sıklıkla kullanılır. Ayrıca izolasyon malzemesi olarak soğutma 

kulelerinde, kauçuk, çeĢitli aletler, otomobil parçaları, paneller ve elektronik aletlerin 

plastik aksamlarında yaygın olarak kullanılır. 

2.2 Polimerlerin Faz Durumları ve Moleküler Hareketleri 

Polimerlerin özellikleri sadece molekülleri oluĢturan atomlara bağlı değildir, onların 

uzayda kapladıkları hacim ve aralarındaki uzaklığa da bağlıdır. Çünkü, moleküller 

arası etkileĢme enerjileri ve yapıyı oluĢturan birimlerin hareketlilikleri bu uzaklık ile 

doğru orantılıdır. Polimerlerin içinde iki tür hacimden söz edilebilir; serbest hacim 

(free volume) ve iĢgal edilmiĢ hacim (occupied or proper volume). VT ; verilen 

sıcaklıktaki molar hacim, V0 da mutlak sıfırdaki hacim ise, serbest hacim VF = VT – 

V0  larak tanımlanabilir. VW iĢgal edilmiĢ hacim ise VE = VT – Vw  Ģeklinde boĢ 

hacim (empty volume) tanımı da kullanılır. K = VW / VT paketlenme katsayısı, 1-K = 

VE / VT ise paketlenme olarak tanımlanmıĢtır [58]. Eğer bir yapıyı meydana getiren 

atomlar veya moleküller arası uzaklık molekül boyutuna göre küçük ise sıkı 

paketlenmiĢ, büyük ise gevĢek paketlenmiĢ denir. 

Sıcaklığa bağlı olarak, amorf lineer polimerler üç fiziksel durumda olabilirler; 

camsı(glassy), lastiksi(rubber-like) ve viskofluid [58]. Camsı durum, zinciri 

oluĢturan atomların denge konumu atrafında titreĢim hareketi ile ifade edilir. Bir 

bütün olarak birimlerin titreĢim hareketi ve zincirin yer değiĢtirmesi söz konusu 

değildir. Lastiksi durum, polimer zincirinin esnek olmasından dolayı birimlerin 

titreĢim hareketi (burulma titreĢimleri) ile tanımlanır. Viskofluid durum ise 

makromolekülün bir bütün olarak hareket etmesini içerir. 

Polimer ısıtıldığında, ilk önce titreĢim hareketi yeteneğini kazanır zincirler sadece 

daha yüksek sıcaklıklarda hareket etmeye baĢlar. Sıcaklığın artması ile amorf bir 

lineer polimer camsı(glassy) durumdan lastiksi (rubber-like) duruma daha sonra da 

viskofluid duruma geçer. Polimerlerin bir durumdan diğerine geçiĢi belli bir 

sıcaklıkta olmaz belli bir sıcaklık aralığında olur. GeçiĢ bölgelerinin ortalama 

sıcaklıklarına geçiĢ sıcaklıkları denir. Camsı durumdan lastiksi duruma geçiĢ 

sıcaklığı cam veya cam geçiĢ sıcaklığı (Tg)‟dir. Lastiksi durumdan viskoz sıvı 

duruma geçiĢ ise akıĢ sıcaklığı Tf „dir. Cam geçiĢ sıcaklığının altında ve üstünde 

polimer aynı fazdadır, yani amorfdur. 
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Polimerlerde Tg sıcaklığının altındaki ve üstündeki sıcaklıklarda polimerin 

mekaniksel, termal, dielektrik v.s. özelliklerinde değiĢikliklerin ortaya çıktığı dağılım 

bölgeleri vardır. Dağılım bölgelerinin sınıflandırılmasında en çok kullanılan yol bu 

sıcaklık bölgelerini α, β, γ ve δ olarak isimlendirmektedir. DeğiĢimin en Ģiddetli 

olduğu bölge Tg  sıcaklığı dolayındadır ve bu bölge α bölgesi olarak adlandırılır. Tg 

sıcaklığının altındaki düĢük sıcaklıklarda  azalan sıcaklığa göre sırasıyla β, γ ve δ 

bölgeleri mevcuttur. Tg üzerindeki sıcaklıklarda gözlenen bölgeye ise α
ı 

bölgesi 

denir. Buna göre polimerlerde bu dağılım bölgeleriyle iliĢkili moleküler hareketler 

Ģunlardır : a) Yapının yeniden düzenlenmesi, polimerin bir bütün olarak yer 

değiĢtirmesi b) Polimer zincirlerine bağlı yan grupların dönmesi. Polimerlerde c) türü 

hareketler Tg „nin altındaki bölgelerde meydana gelir ve ancak çok düĢük 

sıcaklıklarda engellenebilir. ġekil 2.3‟de bu hareketler gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 2.3 : Polimerlerde mümkün moleküler hareketler; (a) Bir bütün olarak yer        

değiĢtirme,  (b) Ana zincir etrafında dönme, (c) Yan grupların dönmesi. 

2.3 Polimerlerde Düğümlenme ve Polimer Zincir Difüzyonu 

Polimer-polimer ara yüzeylerde polimer zincir difüzyonu, polimer zincir uzunluğuna 

bağlıdır. Polimer zincirlerin uzunlukları düğümlenmelere neden olur. Polimer 

zincirini oluĢturan monomerlerin sayısı belli bir Nc kritik değerinin altında olduğu 

durumda, polimer zincirinin difüzyonu küçük molekül difüzyonu gibi olur. Zinciri 

oluĢturan monomer sayısı Nc‟nin üzerinde (N>Nc) ise, polimer eriyiklerin ve ağların 

viskoelastik özellikleri ve mikroskopik dinamikleri düğümler tarafından büyük 

ölçüde etkilenir. Eriyik (melt) durumda zincir düğümlenmeleri viskozitenin de büyük 

ölçüde artmasına neden olur. Düğümler, gerilim altında tüm malzemeyi bir arada 

tutmayı sağlar. Bu durumda zincir difüzyonu küçük molekül difüzyonundan farklı 

olmaktadır. Bunun nedeni, polimer zincir uzunluğu (zincir üzerindeki monomer 

sayısı) Nc‟den büyük ise polimer zincirleri birbirlerine dolaĢmakta ve birbirlerinin 

öteleme hareketlerini kısıtlamaktadırlar. Bir zincirin farklı zincirler ile dolaĢmıĢ iki 
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noktası arasındaki uzunluğu (entanglement length) Ne, zincirin yerel sertliğine (local 

rigidity) , monomerler arasındaki etkileĢmeye bağlıdır. Bunların yanında Ne‟nin nin 

sıcaklığa bağlı olduğu biliniyor ama aralarındaki iliĢkiyi belirleyen bir bağıntı henüz 

yok [59]. J. Von Seggern ve arkadaĢları " scaning infrared microscopy (SIRM) " 

tekniğini kullanarak polibutadien (PB) ara yüzeylerinde difüzyonu incelemiĢler ve Nc 

≥ 10 Ne sürüngen modelinin geçerli olduğunu göstermiĢlerdir [60]. Bu bize Nc ve Ne 

hakkında bir fikir vermektedir. 

Birbirlerine dolaĢmıĢ uzun polimer zincirlerinin (N>Nc) oluĢturduğu ağ Ģekil 2.4‟de 

görülmektedir. Bu ağda polimer zincirlerinin öteleme hareketini açıklayan en iyi 

model de Gennes‟nin sürüngen modelidir [61]. Bu modelde bir polimer zinciri, 

komĢu zincirlerin yarattığı etkin bir tüp içindedir. 

 

Şekil 2.4 : (a)Birbirine dolanmıĢ olan lineer polimer zincirleri tarfından oluĢturulan 

ağ, (b) Düğüm noktalarının oluĢturduğu bir ağ içindeki polimer zincirinin  hareketi. 

ġekil 2.4‟de görüldüğü gibi zincirin üzerinde düğüm noktaları var ve her iki uca 

doğru eĢit olasılıklarla gitmektedirler. Bir düğüm noktasının ulaĢtığı herhangi bir 

uçta, zincir düğümün büyüklüğü ile orantılı olarak tüpün içinden çıkmaktadır. 

Düğümlerin, tüpün uçlarına geliĢigüzel olarak gitmeleri sonucu zincir tüpün içinde 

ileri geri salınım hareketi yapar (ġekil 2.5). 
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Şekil 2.5 : t=0 anında orjinal tüpün içinde olan bir polimer zincirinin 0 < t < τr 

aralığında tüpten çıkması. 

Uzun polimer zincirlerinin kütle merkezlerinin ötelenmesi, bu salınımlar sonucu 

zincirin içinde bulunduğu tüpün her iki ucunda kendine geliĢigüzel yönler seçerek 

çıkması sonucu olur. 

Polimer zincirleri üzerindeki yerel Ģekillenimler tek veya çift bağlar üzerindeki 

dönmeler sonucu olur. Dönen bağlara komĢu olan monomerlerin yerleri zincir 

boyunca geliĢigüzel olarak değiĢir [62-68]. 

Yeterince uzun polimer zincirleri kararlı, polimerin akmasını önleyen düğümler 

oluĢturabilir. Bununla iliĢkili olan parametre (Me), düğümlenmeler arasındaki 

moleküler ağırlıktır. Polimer düğümlenme ağırlığı (Me), polimerin son durumdaki 

fiziksel ve akıĢ özelliklerinin birçoğunu belirleyen önemli bir parametredir. Yüksek 

moleküler ağırlıklı polimerler için "düğümlenme moleküler ağırlığı" kavramı, 

log(viskozite)-log(moleküler ağırlık) eğrisinin eğiminde deneysel olarak gözlenen bir 

süreksizliğe dayanmaktadır. 

Düğümlenme molekül ağırlığının altında eğim 1 değerine, düğümlenme moleküler 

ağırlığı üstünde ise eğim 3,4 değerine sahiptir [69]. Molekül ağırlığı, düğümlenme 

molekül ağırlığının altında olan polimerler kırılan bir yapı gösterirler ve genelde 

düĢük gerilme kuvvetine sahiptirler. Mekanik özelliklerin çoğu önemli ölçüde 
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ortalama molekül ağırlığının(MW ), ortalama düğümlenme uzunluğundan bir çok kere 

daha büyük olduğu ağırlık için artan molekül ağırlığı ile küçük bir değiĢim gösterir. 

Gerçekte düğümlenmelerin varlığı kritik bir molekül ağırlığına kadar (MC ≈ 2Me ) 

görülmez. Burada MC, istikrarlı düğümlenmelerin oluĢumu için gerekli olan 

minimum polimer zincir uzunluğu yada kritik molekül ağırlığıdır ve polimer 

zincirinin esnekliğine bağlıdır. Polistiren (PS) gibi nispeten esnek polimer zincirleri 

yüksek bir Me ve MC 
„
ye sahiptirler. PS için düğümlenmeler arasındaki moleküler 

ağırlık Me = 17000 g/mol ve kritik molekül ağırlığı da MC=35000 g/mol‟dür [70]. Bir 

polimerden en uygun mekanik ve ısısal özellikler elde etmek için moleküler ağırlık 

MC‟den düğümlenme molekül ağırlığının 8-10 katı kadar daha büyük olmalıdır. 

Bizim çalıĢmalarımızda kullandığımız polimer  örneklerimizin MW değeri PS0 hariç 

PS‟in MC‟sinden daha büyüktür. Dolayısıyla, zincir baĢına düğümlenmelerin 

sayısındaki değiĢim mekaniksel özellikleri güçlü bir Ģekilde etkiler. 

2.4 Lateks Film Oluşum Modelleri 

Son yıllarda moleküler seviyede lateks film oluĢumunu gözlemlemek mümkün 

olmuĢtur. Küçük açılı nötron saçılması (SANS) matris içindeki deuterated 

parçacıkları çalıĢmak için kullanıldı [71]. SıkıĢtırmayla kalıplanmıĢ polistiren lateks 

filmler üzerine daha geniĢ çaplı çalıĢmalar Sperling ve arkadaĢları [72,48] tarafından 

SANS kullanılarak gerçekleĢtirildi. Bu çalıĢmalar daha çok, film oluĢumu süresince 

interdifüzyon iĢlemini kapsar. Alternatif olarak, parçacıklar arası polimer 

interdifüzyon iĢlemi doğrudan enerji transferi (DET) yoluyla uygun donör ve 

akseptör kromoforlarla [49,73,50,74] etiketlenmiĢ parçacıkların floresans bozunum 

ölçümleri takip edilerek çalıĢıldı. Bu süreksiz floresans teknik 1 µm çaplı yüksek-Tg  

(PMMA) poly(methyl methacrylate) [49] ve 100 nm çaplı düĢük-Tg poly(butyl 

methacrylate) [73,50] parçacıklarının lateks film oluĢumunu çalıĢmak için kullanıldı. 

Bu çalıĢmalar incelenen belli parçacıklar içinde, camsı geçiĢ sıcaklığı üzerinde 

tavlanmıĢ filmlerin parçacık-parçacık arayüzeyinin kaynaĢmasını ve polimer 

interdifüzyonunu belirtir.  Stephen Mazur [75] temelde tartıĢtığı boyun oluĢumu 

mekanizmasının ve polimer zincirlerinin interdifüzyonundan önceki birçok 

geometrik yaklaĢımının içindeki  polimer parçacıkların kaynaĢması üzerine geniĢ 

çaplı bir dergi yazdı.  Son zamanlarda ( DET) ve kararlı durum floresans (SSF) 

teknik, PMMA lateks parçacıkların film oluĢumu  süresince parçacık-parçacık 

arayüzeyinde interdifüzyon iĢlemini çalıĢmak için kullanıldı. 
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Deformasyon aĢaması uzun yıllar boyunca homojen filmler için tartıĢılmıĢtır. Tüm 

mekanizmalar iki izole parçacığın deformasyonunu düĢünerek formüle edilmiĢlerdir. 

Ġki parçacığın deformasyonunu açıklayan en basit model, yüzey gerilimi etkisi ile 

viskoz akıĢ sonucu parçacık deformasyonunu dikkate alarak, Frenkel[76] tarafından 

geliĢtirildi. Genelde,  bir film içindeki parçacık deformasyonunu açıklamak için 

mikroskobik temelde dört farklı rejim önerildi. Islak kaplama, parçacıklar ve çözücü 

arasındaki yüzey gerilimi tarafından yürütülür [77]. Fakat kuru kaplama‟da, parçacık 

deformasyonunda polimer-hava ara yüzey gerilimi önemli bir rol oynar [78]. 

Capillary deformasyon film yüzeyinde parçacıklar arasındaki hava-su ara yüzey 

eğriliğinden ortaya çıkar bu da büyük bir negatif basınç üreterek filmin alt kısmını 

sıkıĢtırır [79]. Islak, kuru ve Capillary deformasyon mekanizmalarından farklı olarak 

Sheetz eğer önceden kurutulmuĢ bir tabaka, kuruyan bir filmin üzerine temas 

ettirilerek üzerine yerleĢtirilirse uyumlu bir film oluĢturacağını aksi takdirde homojen 

olmadan ve çatlaklar barındırarak kuruyacağını öne sürdü [80]. 

BoĢluk kapanma iĢlemi gerçekleĢtikten sonra film oluĢum mekanizmasını sert 

lateksin tavlanmasıyla polimer zincirlerinin interdifüzyonu olarak bilinen polimer-

polimer ara yüzeyde kaynaĢma takip eder. Genelde iki benzer polimerik malzeme 

camsı geçiĢ sıcaklıkları üzerindeki bir sıcaklıkta temas halinde olduğu zaman, 

bağlantı yüzeyi yavaĢ yavaĢ kaybolur ve yüzeyler birbirinden ayırt edilememeye 

baĢlar. Brownian hareket, zincirler arayüzeyden geçip tüm orijinal ara yüzey izleri 

kaybolana kadar sürer, bu noktada arayüzeyin "kaynaĢtığını " söyleriz. Yıllar önce 

Voyutskii [81], sürekli, güçlü ve su geçirmeyen bir film oluĢumunun benzer polimer 

parçacıklarının arayüzeylerinden polimer zincir difüzyonu içerdiğini önerdi. 

KaynaĢma iĢleminin moleküler olarak birbiri içine sızma durumu,  bulk polimerler 

içinde kendi kendine difüzyon (self-diffusion) olayı ile ilgilidir, fakat ikisi aynı Ģey 

değildir. Kendi kendine difüzyonda(self-diffusion), polimer yumakları kendi 

ortalama çaplarının bir çok katı olan büyük mesafelere hareket eder, oysa kaynaĢma 

baĢlangıçta arayüzey yakınında bulunan bir polimer yumağının, yumağın yarısının 

bu arayüzeyden geçmesi için gerekli olan zaman aralığında tamamlanır. Böylece, 

"kaynaĢma zamanı (τH)", bir polimer zincirinin konfigürasyonel "relaksasyon 

zamanına (τe)" ile karĢılaĢtırılabilir. Polimer zincirleri belli bir uzunluktan daha 

büyük ise zincirlerin difüzyonu, de Gennes tarafından önerilen sürüngen modeli ile 

tanımlanan bir  solucan hareketi gibi resmedilebilir [61]. Sürüngen(reptation) zamanı 

(Tr) ise bir polimer zincirinin baĢlangıçtaki tüpün tamamını terk etmesi için gerekli 
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zamanı verir, "tüp yenilenme zamanı" olarak da tanımlanabilir. Pragger ve Tirrel 

[82], kaynaĢma iĢlemi boyunca sürüngen modelini kullanarak arayüzeyi kesen zincir 

yoğunluğu için bir iliĢki türettiler. Wool ve O‟Conner [83], çatlakların kaynaĢmasını 

ıslak evre(wetting), difüzyon ve geliĢigüzel hareket içeren bir çok aĢama cinsinden 

açıklamak için sürüngen modelini kullandı. Islak evrenin sonunda, yüzeydeki 

inhomojeniteler ile iliĢkili olan potansiyel bariyerleri yok olur ve zincirler rastgele 

hareket iĢlemi ile arayüzeyi geçmek için serbest durumdadırlar. 

Lateks filmler genelde boyutları mikron mertebesinin altında olan polimer 

parçacıklarının kollodial dağılımından  oluĢur. Lateks film terimi  normal olarak 

yumuĢak lateks parçacıklarından oluĢan film için kullanılır. Bu oluĢumda suyun 

buharlaĢmasına eĢlik eden kuvvetler parçacıkları sıkıĢtırmaya ve Ģeffaf, boĢluksuz  

film formunu almalarına yeterlidir. Buna karĢın,lateks filmler polistiren (PS) ve 

polimetilmetakrilat (PMMA) gibi camsı geçiĢ sıcaklığı, Tg oda sıcaklığının üstünde 

olan, sert polimerlerden oluĢan toz halindeki filmlerin sıkıĢtırılması sonucu da elde 

edilebilir. 

YumuĢak lateks parçacıklarının suda meydana gelen dağılımı düĢük-Tg, sert lateks 

parçacıklarının suda meydana gelmeyen dağılması ise yüksek-Tg diye adlandırılır. 

DüĢük-Tg lateks parçacıkları kuruma esnasında deforme olurken, yüksek-Tg lateks 

parçacıkları kuruma sırasında deforme olmaz ve ayrık kalırlar. Bu tip filmlerinin 

mekanik özellikleri tavlama iĢlemi ile bütün çözücünün buharlaĢmasından sonra 

açıklanabilir. Tavlama iĢlemi sırasında boĢlukların kapanması ve daha sonra parçacık 

sınırları boyunca zincirlerin interdifüzyonu gözlenir 84. 

Lateks film oluĢum iĢlemi üç ardıĢık adıma ayrılır: ilk adımda, su buharlaĢır ve 

parçacıklar sıkı paketlenmiĢ bir düzen oluĢtururlar. Eğer parçacıklar yumuĢak ise 

polihedronlara bozunurlar. Bununla birlikte, sert lateksler bu aĢamada bozunmadan 

kalırlar. Ġkinci adımda, yumuĢak parçacıkların tavlanması, homojen sürekli bir filme 

yol açan, parçacık-parçacık sınırlarından karĢılıklı difüzyona neden olur. Sert lateks 

sisteminin tavlanması ilk once boĢluk kapanmasına [78,75,85,86]
 
neden olur. Daha 

sonra, parçacıkların bozunması (birleĢme) boĢluk içermeyen bal-peteğine benzer bir 

yapı ile sonuçlanır. Üçüncü adımda, daha fazla tavlama sırasıyla kaynaĢma ve 

interdifüzyon [87,88] iĢlemlerinin geliĢmesine yardımcı olur ve ara yüzeylerde zincir 

difüzyonunun baĢlamasıyla yani homojen, sürekli, optik  olarak saydam ve mekanik 
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olarak sağlam filmin oluĢumunun noktalandığı dördüncü evreye ulaĢılır. Bu sürece 

koalesans adı verilir. 

 

Şekil 2.6 : Lateks parçacıklarından film oluĢum aĢamaları. 

Küresel parçacıklar içindeki polimerik malzeme, baĢlangıçtaki tavlama aĢamasında 

yüzey enerjisinin artmasıyla  parçacıklar arasındaki boĢluklara doğru viskoz bir akıĢ 

gösterirler, bunun sonucu olarak parçacıklar arası boĢluk yarıçapı azalır ve film 

yüzeyi daha homojen olur bunu takiben filmin transparanlığı artmaya baĢlar. Eğer 

tavlama sürdürülürse zincir segmentleri (küçük zincirler) parçacık-parçacık ara 

yüzeyden karĢıya hareket ederler (kaynaĢma) ve bu sayede lateks film daha Ģeffaf 

olur. Yüksek tavlama sıcaklıklarında, zincirler kütle merkezlerini bağlantı yüzeyinin 

karĢısına geçirebilmek (interdifüzyon) için yeterli kinetik enerjiyi kazanır. ġekil 

2.7‟de parçacık-parçacık bağlantısı yakınında zincirlerin davranıĢını sırasıyla; boĢluk 

kapanma (aĢama I), kaynaĢma (aĢama II) ve interdifüzyon (aĢama III) iĢlemleri ile 

gösterir [89]. 
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Şekil 2.7 : Film oluĢum süresince zincirlerin davranıĢı. AĢama I, aĢama II, ve aĢama 

III sırasıyla boĢluk kapanma, kaynaĢma ve interdifüzyon iĢlemlerini temsil eder. R0, 

R ve r0, r parçacık ve boĢluk yarıçapının boĢluk kapanmadan önce ve sonraki halidir 

( R>R0 ve r0>r ). II. AĢamada zincirlerin (küçük zincirler) bir bölümü bağlantının 

karĢısına geçer ve III. AĢamada zincirler tamamen bağlantının karĢısına 

interdifüzyon yapar. 

2.4.1 Boşluk kapanma modeli 

Lateks deformasyonu ve parçacıklar arası boĢlukların dolması polimerin yüzey 

gerilimi tarafından yaratılan kesilme gerilimi nedeniyle oluĢur (polimer-hava 

arayüzey gerilimi) [15,19]. Isıl iĢlemin uygulanmasıyla birlikte küresel yapıdaki 

polimerik parçacıklar boĢluklara doğru viskoz bir akıĢ gösterirler. Bunun sonucunda 

parçacıklar arasındaki boĢluklar küçülerek filmin homojenliği yani süreklilik 

gösteren saydam yapısı artar. Frenkel modeli [89-91] sıcaklığa bağlı olarak yer 

değiĢtirmiĢ hacmin yeniden eĢit Ģekilde dağıldığını, yüzeylerin küresel Ģekillerini 

koruduğunu fakat yarıçaplarının daha büyük, dolayısıyla film içindeki boĢlukların 

yarıçapının da daha küçük olduğunu öngörmektedir. Bu süreçle ilgili sembolik bir 

çizim ġekil 2.8‟ de verilmiĢtir. 

 

Şekil 2.8 : BoĢlukların kapanması ve yeniden düzenlenmesini ifade eden sembolik 

gösterim. (R0, r0) boĢlukların ilk yarıçaplarını gösterir. 
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BoĢluk doldurma kinetiği optik Ģeffaflık ve lateks film oluĢumu süresini belirler. 

Yarı çapı r olan küresel boĢluğun büzüĢmesi ile onu çevreleyen ortamın   

viskozluğunu iliĢkilendirmek için ,bir ifade türetildi ve bu iliĢki 

1
( )

2 ( )

dr

dt r



 
   

 (2.4) 

ile verildi 15,19. Burada  yüzey enerjisi  (polimer-hava arayüzey enerjisi),  t  

zaman ve ρ(r) relativ yoğunluktur.Yüzey enerjisi boĢluk boyunca bir azalmaya neden 

olur ve ρ(r) terimi maddenin boĢluk sayısı, parçacığın baĢlangıç boyutu ve 

paketlenme mikroyapısal karakteristik  özellikleri ile değiĢir. Burada ρ(r); polimerik 

malzemenin hacminin, boĢlukların hacmine oranı olarak belirlenebilir.  Böylece ρ(r);  

r sıfıra gidince artar, fakat büyük r değerleri için azalır. (2.4) nolu denklem lateks 

film oluĢumu süresince en düĢük film oluĢum sıcaklığının zamana bağlılığını 

açıklayan bağıntıya benzer. Eğer viskozite zamana göre sabitse, (2.4) nolu denklemin 

integral bağıntısı aĢağıdaki gibi verilir. 

0

2
( )

r

r

t r dr





    
(2.5) 

Burada r0,  t0 anındaki baĢlangıç boĢluk yarıçapıdır. 

Polimerin akıĢkanlığının sıcaklığa bağımlılığı polimer zincirinin bir denge 

durumundan diğerine atlamasına neden olan makromoleküler kuvvetlerin 

aĢılmasından etkilenir. Bu aĢama serbest hacmin yeterince büyük olduğu ve 

potansiyel bariyerinin aĢıldığı sıcaklıklarda gerçekleĢir 

Frenkel-Eyring teorisi akıĢkanlığın sıcaklığa bağımlılığını aĢağıdaki denklem ile 

verir 89-91. 

0 exp( )
N h G

V kT



  

(2.6) 

N0 Avagadro sayısı, h Planck sabiti,V molar hacim  ve k Boltzmann sabitidir. 

GH - S olduğundan , (2.6) nolu denklem  aĢağıdaki gibi yazılabilir. 

exp( )
H

A
kT




  
(2.7) 
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viskoz akıĢkan için aktivasyon enerjisidir. Örnek olarak,bir mol  maddeye viskoz 

akıĢ süresince zıplama hareketini yapması için verilmesi zorunlu olan ısı miktarıdır. 

S viskoz akıĢkanın aktivasyon entropisidir.Burada A sıcaklıkla değiĢmeyen 

parametler ile iliĢkili bir sabittir.(2.5) nolu denklem ve (2.7) nolu denklemin 

kombinasyonu bize faydalı bir bağıntı verir. 

2
exp( ) ( )

r

or

A H
t r dr

kT





    

(2.8) 

Parçacıklar arası boĢlukların eĢit çapta ve boĢluk sayısının film oluĢumu sırasında 

sabit kaldığı kabul edilerek (r  r 
-3

), (2.8) nolu denklemi yukardaki sonuçları 

incelemek için kullanabiliriz.(2.8) nolu denklemin integrasyonu aĢağıdaki bağıntıyı 

verir. 

2 2

2 1 1
exp( )( )

o

AC H
t

kT r r


   

(2.9) 

C : relativ yoğunluğa bağlı bir sabit. 

2.4.2 Kaynaşma ve interdifüzyon modeli 

BoĢluk kapanma iĢlemini, film oluĢum mekanizmasında polimer zincirlerinin 

interdifüzyonu olarak bilinen, polimer-polimer arayüzeyindeki kaynaĢma takip eder. 

Aynı tür iki polimer blok, camsı geçiĢ sıcaklığının üzerinde bir sıcaklıkta yüz yüze 

değdirildiğinde arayüzeyler kaynaĢır. KaynaĢma, difüzyon sonucunda polimer 

zincirlerinin ara yüzeyi kesmeleri ile olur.  Polimer zincir uzunluğu (molekül 

ağırlığı) belli bir değerin altında olduğu durumda polimer zincirinin difüzyonu küçük 

molekül difüzyonu gibi, bu değerin üstünde ise zincir difüzyonu (polimer-polimer 

arayüzeylerinin kaynaĢması) sürüngen modeli [13] ile tanımlanır. Sürüngen modeli, 

birbirlerine dolaĢık uzun zincirlerden oluĢan bir sistemde zincir kütle merkezinin 

ötelenme hareketini açıklayan en uygun modeldir. Bu modelde, bir polimer zinciri 

komĢu zincirlerin oluĢturduğu hipotetik bir tübün içindeymiĢ gibi düĢünülür. Bu 

aslında hareketi diğer zincirler tarafından kısıtlanmıĢ bir zincirdir. Zincir tüpün 

içinde ν  frekansı ile ileri ve geri  salınım hareketi yapmaktadır. Burada zincirin 

hareketini belirleyen parametre, tüpün içinden çıkan net segment sayısıdır. Uzun 

polimer zincirlerinin kütle merkezlerinin ötelenmesi, bu salınımlar sonucu zincirin 

içinde bulunduğu tüpün her iki ucunda kendine geliĢigüzel yönler seçerek çıkması 
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sonucu oluĢur. Bu modelde zincir ileriye doğru gittiğinde baĢı, geriye doğru 

gittiğinde ise kuyruğu yönünü geliĢigüzel olarak seçmektedir. ġekil 2.9‟da t=0 

anında tüpün içinde olan bir polimer zinciri görülmektedir, 0 < t <r  süresinde tüpün 

her iki ucundan çıkan uçların Ģekillenimleri geliĢigüzel bir dağılıma sahiptir ve 

"minor chain" olarak adlandırılırlar [92]. Sürüngen modelinde iki tane zaman ölçeği 

var, bunlardan birincisi zincirin küçük ölçekli salınım hareketidir ve e ile gösterilir. 

Ġkincisi ise zincirin bir tüpün içinden çıkıp yeni bir tüp oluĢturması için geçen süre 

olup τr mertebesindedir. Polimer-polimer ara yüzeylerin kaynaĢmasında zaman ölçeği 

oldukça önemlidir ve kaynaĢma e < t < τr zaman aralığında gerçekleĢir. De Gennes 

[61] ve Doi-Edwards [93]‟ın sürüngen modeline dayanarak interdifüzyon iĢlemini 

açıklamak için bir çok teori [13,93,14] önerildi. 

S. Prager ve M. Tirrel [13,94] bu modeli kullanarak polimer-polimer arayüzeyini 

kesen zincir yoğunluğunu(birim alandaki zincir sayısı) hesapladılar. Ara yüzeyi 

kesen toplam zincir yoğunluğu (t) (arayüzeyi kesen zincir sayısı), baĢlangıçtaki 

tüplerini tamamen terk etmemiĢ olan zincirlerin katkısı 1(t) ve tüplerini tamamen 

terk etmiĢ (en az bir defa relaks olmuĢ) olan zincirlerin katkısı 2(t) dikkate alınarak 

hesaplandı. Polimer zincirinin tüpün içinden çıkması bir boyutta difüzyondur ve 

tüpün içinden çıkan segmentlerin difüzyon katsayısı ‟dir. Herhangi bir t < τr 

anında tüpün bir ucundan çıkan segment sayısı n ve n+dn<N, tüpün içine giren 

segment sayısı Δ ve d arasında olma olasılığının bir boyutlu difüzyon 

denklemindeki çözümü kullanılarak ara yüzeyi kesen polimer zincir yoğunluğu. 

1/ 2 1/ 2 1/ 2 2 1/ 2 1/ 2

0

( ) / ( ) 2 2 ( 1) exp( / ) ( / )n

k

t k erfc k       


 



 
        

 
  (2.10) 

olarak hesaplanmıĢtır. Tüpten kurtulan zincirlerin parçacık-parçacık arayüzey 

kaynaĢması ġekil 2.9‟da modellenmiĢtir [10]. 
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Şekil 2.9 : Zincirlerin parçacık-parçacık arayüzeyinden interdifüzyonu; (a) 

tavlanmadan önce (b) tavlanmadan sonra. 

Küçük  değerleri (yani kısa zamanlar) için (2.10) no‟lu denklemdeki toplam terimi 

çok küçüktür ve ihmal edilebilir. Böylece indirgenmiĢ zaman  =t/N
2
  bakımından 

arayüzeyi kesen toplam zincir yoğunluğu  aĢağıdaki gibi yazılabilir. 

1/ 2 1/ 2( ) / ( ) 2t      (2.11) 

 ; difüzyon katsayısı yani bir parçanın(segmentin) iler-geri hareketinin frekansıdır. 

N ; polimer zincirinin serbest kalan parça(segment) sayısıdır. 

PT modelinin arayüzeyi kesen zincir yoğunluğu ifadesi ile sonuçlarımızı 

karĢılaĢtırmak için,aĢağıdaki doğrusal difüzyon katsayısı için Arrhenius bağıntısı 

kullanılarak t ifadesinin ısıya bağlılığı modellenebilir. 

0 exp( / )E kT    (2.12) 

Burada , sıcakılık aralığına bağlı polimer zincirinin omurga(backbone) hareketi 

için aktivasyon enerjisidir.(2.11) nolu denklem ve (2.12) nolu denklem  bir arada 

faydalı bir bağıntı verir. 

0( ) / ( ) exp( / 2 )t R E kT      (2.13) 
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Burada R0 =  (0 /  N
2 

)
1/2

 bağımsız bir  katsayıdır. 

t > τr için zincirin kütle merkezi, arayüzeyden geçmektedir. t >>> τr için Ģekil 2.10‟da 

görüldüğü üzere polimer zincir difüzyonu küçük molekül difüzyonu gibi görülür ve 

klasik difüzyon ifadesine uyar. 

 

Şekil 2.10 : Parçacık-parçacık arayüzeyinde oluĢan polimer zincir Ģekillenimlerinin 

değiĢime bağlı olarak arayüzeyin kaynaĢması ve polimer zincir difüzyonunun, τr‟ye 

bağlı Ģematik gösterimleri. 
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3.  FLORESANS TEKNİK 

Floresans, bir molekülün elektronik olarak uyarılmıĢ durumundan salınan fotondur.  

Taban durumdaki normal bir molekül, belli dalgaboylu bir ıĢık ile ıĢınlanarak 

uyarılmıĢ duruma geçer.  Ancak uyarılmıĢ durumda kalıĢ süresi genellikle çok kısa 

olduğundan(10
-12

-10
-6

s), molekül uyarma enerjisini ısı ve floresans olarak salarak 

veya her ikisini birlikte yaparak taban duruma geri döner.   

Bir molekül bir foton tarafından uyarılırsa, taban durumdaki elektronlardan biri 

yüksek enerjili boĢ bir yörüngeye geçer ve oluĢan bu yeni durum uyarılmıĢ durum 

olarak adlandırılır.  Molekülün toplam enerjisi (Et), genellikle üç bileĢenin toplamı 

olarak düĢünülür [95]; elektronik enerji (Ee), titreĢim enerjisi (Ev), ve dönme enerjisi 

(Er): 

rket EEEE   (3.1) 

Dönme durumları arasındaki geçiĢler için gerekli olan enerji uzak-kızılötesi (far-

infrared) bölgesindedir, fakat titreĢim geçiĢleri için gerekli olan enerji yakın-

kızılötesi yakınındaki fotonlardan gelir.  Elektronik durumlar arasındaki geçiĢler, 

sadece görünür ve morötesi bölgesindeki ıĢık ile olur. 

Fotofiziksel iĢlem, bir molekülün veya moleküller sisteminin ıĢık ile eletronik olarak 

uyarılmasından kaynaklanan fiziksel bir olaydır.  ġekil 3.1, izole bir molekülün veya 

grubun tipik fotofiziksel olaylarını göstermektedir [95]. Burada singlet durum (S), o 

durumla ilgili net bir elektronik spin olmadığını gösterir: yukarı yönlü spinlerin 

toplam sayısı aĢağı yönlülerin sayısı ile aynıdır.  Triplet durum (T), o durumun üç 

katlı dejenerasyonunu gösterir ve çiftlenmemiĢ iki spinin olası üç yönelimini ifade 

eder: triplet durumdaki bir moleküle magnetik alan uygulandığında üç farklı durum 

oluĢur. (0, 1, 2,...) alt indisleri o durumun enerji seviyesini gösterir.  Tipik aromatik 

bileĢiklerde elektronik taban durum S0‟dır. 



28 

 

 

Şekil 3.1 : Aromatik bileĢiklerde oluĢan fotofiziksel iĢlemleri gösteren Jablonski 

diyagramı: S1 ve S2 sırasıyla birinci ve ikinci uyarılmıĢ singlet durumları, T1 ise 

birinci uyarılmıĢ triplet durumu göstermektedir. Her elektronik seviyede farklı 

titreĢim seviyeleri vardır. 

Ana fotofiziksel iĢlemler üç sınıfa ayrılabilir: (1) soğurma (absorbsiyon), (2) 

radyasyonlu bozunma (lüminesans) ve (3) radyasyonsuz bozunma(ısı yayarak).  

Absorbsiyon, düĢük enerjili bir seviyeden yüksek enerjili bir seviyeye geçiĢi, diğer 

iki bozunma iĢlemi ise üst enerji seviyesinden düĢük enerjili seviyeye geçiĢi temsil 

eder.  GeçiĢler boyunca, bir molekülün nükleer konfigürasyon düzeni genellikle ilk 

durumdaki ile aynıdır.  Bu Franck-Condon ilkesi olarak bilinir [96]. 

S0‟dan triplet uyarılmıĢ duruma (Tn) doğrudan uyarma iĢlemleri spin yasaklı 

olduğundan ihmal edilebilir.  Triplet uyarılmıĢ durum, singlet uyarılmıĢ durumdan 

(Sm) çapraz geçiĢ ile olur.  Bir elektron yüksek enerjili bir seviyeden daha düĢük 

enerjili bir seviyeye giderse, enerjisi, ya bir foton olarak (radyasyonlu geçiĢ) ya da ısı 

olarak (radyasyonsuz geçiĢ) salınır.  Hem Sm‟den Sn‟ye, hem de Tm‟den Tn‟ye aynı 

çokluktaki iki elektronik durum arasında kendiliğinden olan olan geçiĢlerde salınan 

lüminesansa floresans, Sm ve Tn arasındaki farklı çokluktaki duruma geçiĢlerden 

kaynaklanan lüminesans, fosferesans olarak adlandırılır.  Birçok durumda floresans, 

S1 ve S0 arasındaki geçiĢlerde, fosferesans ise T1 ile S0 arasındaki geçiĢlerden 
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meydana gelir. Hem floresans hem de fosforesansda genellikle uyarılmıĢ molekül 

için yayınlanan ıĢığın frekansı, absorblanan ıĢığın frekansından daha küçüktür. 

Aromatik bileĢiklerin floresans ömürleri 1ps ile 1s arasında, fosforesans ömürleri 

ise 1s ile 10s arasında değiĢir.  Triplet uyarılmıĢ durum genellikle uzun ömürlü 

olduğu için, oksijen veya çözücü molekülleri ile çarpıĢarak radyasyonsuz bozunuma 

maruz kalırlar.  Bundan dolayı oda sıcaklığında, sıvı çözeltilerde fosferesans ihmal 

edilebilir.  ġekil 3.1‟deki tüm iĢlemlerin yaklaĢık ömürleri aĢağıda verilmiĢtir. 

 

Floresans probe metodu [95] konsantrasyon, viskozite, polarite, PH, hacim, uzaklık, 

zaman vs gibi değiĢik ve geniĢ bilgiler verir.  Kendiliğinden floresans özellik 

gösteren polimerleri ihmal edersek, polimer sistemlerine floresans probe iki Ģekilde 

,tanımlanabilir; floresan grupların polimer molekülüne kovalent bağ ile bağlanması 

ve polimer sistemine aĢılanması (doped).  Son yıllarda, floresans bozunumlarını 

ölçmek için floresans teknik, boya moleküllerini hem probe hem de etiket Ģeklinde 

kullanarak, bir çok polimerik sistemleri çalıĢmak için rutin olarak uygulanmaktadır 

[97-103]. Floresans teknik, polimer film oluĢum iĢlemini çalıĢmak için oldukça 

faydalı bir yöntemdir.  Bu çalıĢmada da, kompozit sistemlerin film oluĢum iĢlemini, 

polimer zincirlerine kimyasal olarak etiketlenmiĢ olan piren vasıtasıyla çalıĢtık. 

Polimer zincirlerine bağlanmıĢ olan bu moleküllerin floresansı polimerin hareketi ile 

değiĢir.  Bu Ģekilde polimer zincirlerinin hareketi, bu ıĢıyabilen moleküller 
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vasıtasıyla kolayca izlenebilir. Floresans probe iĢlemleri ikiye ayrılır: tek moleküllü 

iĢlemler (unimolecular) ve çift moleküllü iĢlemler (bimolecular). 

3.1 Tek Moleküllü İşlemler 

Elektronik olarak uyarılmıĢ moleküllerin farklı mümkün bozunma süreçlerinin 

kuantum verimi, enerji transferi için önemlidir. Bir floresan molekülde meydana 

gelen tek moleküllü iĢlemlerin kinetiği [95] ġekil 3.2‟de verilmiĢtir. 

 

Şekil 3.2 : Bozunma iĢlemleri. 

kabs ;  S0  → S1  absorbsiyon hız sabiti 

kp ;    T1 → S0   spin yasaklı geçiĢ 

kf ;   S1 → S0    floresans hız sabiti,   

knr ; S1 → S0  radyasyonsuz geçiĢ hız sabiti 

kisc; S1 → Ti  çapraz geçiĢ hız sabiti 

kr ; foto reaktif kanal T1→fotoürün 

S1 konsantrasyonlarının zamana bağlılığı için aĢağıdaki hız denklemlerine sahip 

oluruz. 

    
 
dt

Sd 1  = kabs  0S - kf  1S - kisc  1S - knr   1S - kr  1S  

=
  
kabs [S0] - (kf + kisc + knr + kr)[S1]

  
(3.2) 

Çünkü genelde moleküllerin sadece çok küçük bir yüzdesi uyarılır; [S0](t) ~ [S0](t=0)  

ve [S0](t=0) pratik olarak değiĢmeden kalır. Böylece aĢağıdaki denklemi elde ederiz. 
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dt

Sd 1  = Iabs – k  1S    

k=kf + kisc +knr + kr               ,               Iabs= kabs [S0]  

(3.3) 

Benzer bir davranıĢ T1 triplet durumuna da uygulanabilir. Farklı hız sabitlerinin 

belirlenmesi için önemli olan parametre Φ kuantum floresans verimidir. 

Φ = 
nabsorbsiyo

emisyon  
(3.4) 

Floresans durumunda ΦF  Ģöyle olur. 

Φ = 
 
 0

1

Skabs

Skf
 = 

 

absI

Skf 1  (3.5) 

Kararlı durumlar altında 
 
dt

Sd 1
=0‟dır. Denklem 3.3‟e uygularsak  1S = 

k

kabs
 elde 

ederiz ve böylece, 

ΦF = 
k

k f
= 

krknrkisckf

k f


 (3.6) 

Eğer emisyon sadece bozunma iĢlemi olsaydı, kisc= knr = kr =0 ve ΦF =1 olurdu. 

S1‟in dinamik davranıĢı için floresans ömrü τf „dir. τf  ölçümü için molekül, S1‟e çok 

kısa bir ıĢık impulsu ile uyarılır ve floresans bozunma Ģiddeti daha sonra gözlenir.  

[S1](t) = S0 exp[-(kf + kisc) t]. Burada [S0], t=0 anında [S1] konsantrasyonudur. Eğer 

yukarıda tartıĢılan sistemi uygularsak bir dalga boyundaki floresansın IF(t) zamana 

bağımlılığını elde ederiz; 

 1S (t) =  1S (0) e
-kt

  (3.7) 

If(t) = If (0) e
-kt 

 (3.8) 

Yazabiliriz çünkü floresans Ģiddet If ,  1S  konsantrasyonuna orantılıdır. Floresans 

ömrü böylece τf =1/k bulunur (gerçek ömür). 
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3.2 Floresans Emisyonunun Özellikleri 

3.2.1 Stokes kayması: 

Buhar fazındaki atomlar hariç, emisyon spektrumunda absorbsiyona nazaran daha 

düĢük dalgaboyuna(yani bir enerji kaybı) doğru bir kayma gözlenir. Ġlk absorbsiyon 

bandının maksimumu ile floresansın maksimumu arasındaki boĢluk Stokes kayması 

olarak bilinir. Stokes kayması [96] olarak bilinen bu olay, S1‟in en düĢük titreĢim 

seviyesine olan hızlı bozunmadan ileri gelir. Stokes kuralı, yayınlanan ıĢığın 

frekansının absorblanan ıĢığın frekansından daha düĢük olması gerektiğini söyler. 

Bunun yanı sıra, floroforlar çözücü etkisi ve uyarılmıĢ durum reaksiyonlarından 

dolayı daha fazla Stokes kayması gösterebilirler. Gaz fazda atomlar ve moleküller 

herzaman Stokes kayması göstermezler. Gaz konsantrasyonu yeterince küçük 

olduğunda uyarılmıĢ molekül emisyondan önce diğer bir molekül ile çarpıĢmaz ve 

kaymamıĢ bir emisyon gözlenir. Bu tür karĢılaĢmalar relaksasyonun kaynağıdır. Sıvı 

fazda bu tür çarpıĢmalar süreklidir. 

3.2.2 Floresans emisyon spektrumu uyarma dalgaboyu ile değişmez: 

Daha üst elektronik ve titreĢim seviyelerinde uyarmada, fazla enerji çabucak 

kaybolur ve florofor S1‟in en düĢük titreĢim seviyesine iner. Bu relaksasyon yaklaĢık 

10
-12

 saniyede olur. Bu hızlı relaksasyondan dolayı emisyon spektrumu uyarma 

dalgaboyundan bağımsızdır [96]. 

3.2.3 Yansıma ayna simetrisi 

Genellikle floresans emisyon spektrumu absorbsiyon (çoğunlukla S0 → S1) 

spektrumunun simetrisidir. Spektrumların bu simetri özelliği, absorbsiyon ve 

emisyonda aynı geçiĢlerin olması, S0 ve S1 ‟in titreĢim seviyelerinin benzer 

olmasından kaynaklanır. Franck-Gordon [96] ilkesine göre bütün elektronik geçiĢler 

titreĢim zaman ölçeğinde ani olarak oluĢur ve dikeydir, baĢka bir deyiĢle bu geçiĢler 

atomlar arası uzaklıkta bir değiĢme olmadan meydana gelir. 0 ve 2. titreĢim 

seviyeleri arasındaki geçiĢ olasılığı (Franck-Gordon faktörü) absorbsiyonda en büyük 

ise emisyonda da karĢıt geçiĢ en olasıdır. Yansıma ayna simetrisinden sapmalar, 

parçacığın uyarılmıĢ durumdayken taban duruma göre farklı bir geometrik düzene 

sahip olduğunu gösterir [96]. S1‟in uzun ömründen dolayı emisyondan önce nükleer 

sapmalar oluĢabilir. Geometrik düzenlemelerden baĢka uyarılmıĢ durum 

reaksiyonları da yansıma ayna simetrisinden sapmalara neden olabilir. UyarılmıĢ 
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durumdayken florofor kendi kendisiyle " excimers " olarak adlandırılan yük transfer 

kompleksi oluĢturabilir. Taban durumdaki bir molekülün uyarılmıĢ durumdaki bir 

molekül ile birleĢmesi sonucunda oluĢan kompleksler, yine moleküllerin aynı veya 

farklı tür olmasına göre sırasıyla, excimer (uyarılmıĢ dimer) ve exciplex (uyarılmıĢ 

kompleks) olarak adlandırılırlar. Bu komplekslerin absorbsiyon ve floresans uyarma 

spektrumu kendilerini oluĢturan moleküllerinki ile aynıdır fakat floresans spektrumu 

farklıdır. Excimer emisyonu, florofor emisyonuna nazaran kırmızıya kaymıĢtır(red-

shift), yani uzun dalga boyuna doğru kayar (örneğin pyrene, perylene ve anthrecene) 

aminler ile yük transfer kompleksleri oluĢtururlar. Bu uyarılmıĢ komplekslere " 

exciplexes " denir. Excimer veya exciplex uyarılma enerjilerini floresans veya ısı 

olarak yayarak taban durumda iki moleküle ayrıĢırlar. (3) Her biri uyarılmıĢ Triplet 

durumda olan iki benzer molekül karĢılaĢtığında, T-T yok etme (annihilation) iĢlemi 

oluĢur. Bu durumda bir kompleks oluĢmaz, moleküllerden biri (S1) singlet duruma 

diğeri ise taban duruma (S0) geçer. Triplet uyarılmıĢ durumdan olduğu için bu 

floresansın ömrü, singlet durumdakine nazaran daha uzundur ve gecikmiĢ(delayed) 

floresans olarak adlandırılır. 

Floresans molekülü çevresi tarafından kolayca etkilenebilir.  Floresansın 

mikroçevreye bağlı olması, bu metodu kullanmak isteyenler için faydalı olabilir.  

Floresans özellikler, çözücü ile mikroçevrenin polaritesi ve viskozitesindeki 

değiĢimlerden dolayı değiĢir. Mesela piren, sıvı çözeltilerde monomer floresans 

spektrumundaki titreĢimsel geçiĢlerden dolayı ince (fine) yapı gösteren birkaç yoğun 

hidrokarbonlardan biridir. Ayrıca, lokal konsantrasyonunun yüksek olduğu bölgede 

güçlü bir eksimer floresans göstermesinden dolayı yaygın olarak kullanılır.  Ayrıca 

ömrü uzun olduğu için polimer dinamiğini çalıĢmak için uygun bir seçimdir [105].  

Pirenin spektrumu iki bileĢenden oluĢur; biri (uyarılmıĢ monomer moleküllerinin 

karakteristiği olan) 370-450 nm dalgaboyu aralığındaki belli bir yapıya sahip 

emisyon bandı, diğeri ise kırmızıya kayan yapısız geniĢ bir band.  Bu kırmızı 

emisyon bandı, uyarılmıĢ ve uyarılmamıĢ monomer moleküllerinin birleĢmesi ile 

oluĢan, eksimer olarak adlandırılan uyarılmıĢ dimerlerden kaynaklanır [105]. Piren 

konsantrasyonu arttığında, piren moleküllerinin monomer Ģiddeti (IP) azalır ve 

eksimer Ģiddeti (IE) artar. IE/IP piren konsantrasyonu ile orantılıdır [106].  

Absorpsiyon spektrumu piren konsantrasyonunundan bağımsızdır ve monomerin 

karakteristiğidir.  Bu dimerlerin taban durumda var olmadığını gösterir. Küçük 

moleküllerdeki, moleküliçi piren eksimer oluĢumuna dair ilk çalıĢma Zachariasse ve 
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Kühule tarafından rapor edilmiĢtir [107]. Bu çalıĢma, eksimer oluĢumunun 

hidrokarbon zincirlerinin konformasyonel ve dinamik özelliklerinin her ikisine de 

bağlı olduğunu gösterdi.  Piren eksimer oluĢumu, polimerlerdeki uçtan uca zincir 

reaksiyonu dinamiğini araĢtırmak için kullanıldı [108,109]. Sulu olmayan (non-

aqueous) parçacıkların morfolojisi, parçacıkları piren molekülleri ile kimyasal olarak 

etiketliyerek, piren eksimer oluĢma metodu ile çalıĢıldı [110]. 

3.3 Eksimer: 

Bir eksimer ve eksipleks [111] (uyarılmıĢ dimerin kısaltılmıĢ hali) en az bir tanesi 

elektronik olarak uyarılmıĢ bir durumda bulunan iki türden oluĢturulmuĢ kısa ömürlü 

bir dimerik ya da heterodimerik moleküldür. Eksimerler sıklıkla diatomiktir ve eğer 

temel seviyedeyseler bağ kuramayacak iki atom veya molekülden oluĢurlar. Bir 

eksimerin yaĢam süresi oldukça kısadır (nanosaniyeler mertebesinde). 

 

Şekil 3.3 : Eksimer gösterimi. 

Eksimerler sadece bileĢen dimerlerden birisi uyarılmıĢ durumda ise oluĢurlar. 

Eksimer temel seviyeye döndüğünde bileĢenleri ayrıĢır ve genellikle birbirlerini 

çekerler. Bir eksimer emisyonunun dalgaboyu uyarılmıĢ bir monomerin 

emisyonunun dalgaboyundan daha büyüktür (yani daha düĢük enerjilidir). Böylece 

bir eksimer, floresans emisyonu ile ölçülebilir. 

Eğer ortamda Piren yoğunluğu 10
-4 

moların üzerindeyse tavlanma yoluyla P-P 

birbirine yaklaĢarak tek bir molekül gibi davranmaya baĢlıyor. Bunu 345nm ile 

uyarınca yeni bir madde oluĢturup dimer gibi davranıyor. 

P + hυ    P
*   P + hυ′   
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Bir süre sonra yine taban duruma inerken yaydığı foton eksimer oluyor. Enerji kaybı 

daha çok oluyor. Eksimer için emisyon piki daha uzun dalga boyuna kayar. Yapısı, 

keskin bir pik yapmayan daha yayvan bir spektrumdur. 

Tümüyle üst üste binmiĢ aromatik halkalı eksimerlerden dolayı yapısız geniĢ 

floresans genellikle monomer floresansınsan (5000cm
-1

 den 6000 cm
-1

‟e ) daha uzun-

dalgaboyu bölgesinde görünür. Fakat tıpkı büyük yoğun (katı) aromatik 

hidrokarbonlarda olduğu gibi, kısmen üstüste gelmiĢ bir halka yapısı, piki monomer 

ve normal eksimer floresansın tam ortasına konumlanmıĢ diğer yapısız floresansı 

sergiler. Bu ikinci bir eksimer olarak bilinir böylelikle dimer modelde [112,113] ve 

polimer modelde [114] iki farklı eksimerin kinetiğini görmüĢ oluruz. Ġki eksimerin 

ayrımı, aromatik halkaların serbest bir Ģekilde dönebilmeleri için serbest hacmin olup 

olmadığını gibi çok sınırlı bölgeler üzerine bilgi sunacaktır. 

Denklem(3.9 ve 3.10), iki uyarılmıĢ durum varlığını gösteren diğer bir deyiĢle 

monomer singlet uyarılmıĢ durum ve eksimer durumu gösteren oran denklemini 

verir; 

 
dt

Md *

= I0 – ( kFM + kIM + kEM )[M*] + kME [E
*
]  (3.9) 

 
dt

Ed *

= kEM [M
*
] – ( kFE + kIE + kME ) [E

*
]  (3.10) 

M
*
 ve E

* 
monomer singlet ve excimer‟i gösterir. kFM uyarılmıĢ monomerden ıĢımalı 

bozunumu, kFE eksimer durumdan ıĢımalı bozunumu, kIM monomerden ıĢımasız 

bozunumu, kIE eksimerden ıĢımasız bozunumu, kEM eksimer oluĢumunu ve  kME 

eksimer ayrıĢmasını göstermektedir. 

Kararlı durumlar altında  ( 
 
dt

Md *

= 
 
dt

Ed *

=0  ) , eksimer floresans Ģiddetinin IE, 

monomer floresans Ģiddete IM oranı Ģöyle olur; 

M

E

I

I
~

)( MEIEFEFM

FEEM

kkkk

kk


 (3.11) 

Polistiren için düĢük sıcaklıklarda eksimer ayrıĢması ihmal edilebilir, oda 

sıcaklığında ise eksimer çok fazla ayrıĢmaz. Bu yüzden deklem (3.11)‟de kME ihmal 

edilebilirse, eksimer oluĢumu için oran sabiti IE/IM‟ye orantılı olur [115]. 
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3.4 Işık Saçılması : 

Maddenin optiksel özellikleri, ıĢığın madde ile etkileĢmesine bağlı olarak belirlenir. 

Bu etkileĢme sonucu madde saydam, yarı saydam veya mat (opak) görünebilir. Eğer 

bir madde ıĢığı saçmadan geçiriyorsa saydamdır, ıĢığı hiç geçirmiyorsa opaktır. Yarı 

saydam madde bu ikisinin arasında ıĢığı geçirir ama bakıldığında arkasındaki nesne 

tam olarak görülemez. Bunun nedeni, maddenin içinden geçen ıĢığın difüzyonudur. 

IĢığın difüzyonu, madde içindeki saçıcı merkezlerden ıĢığın saçılması sonucu oluĢur. 

Eğer yüzey pürüzlü ise ıĢığın bir kısmı yüzeyden geriye doğru saçılır ve saçılan 

ıĢığın toplamı artar. IĢığın madde içinde saçılması, kristal veya amorf yapıda 

bulunmasına bağlı olmakla beraber, içinde boĢluklar olmasına da bağlıdır [116]. 

Herhangi bir açıda saçılan ıĢık Ģiddeti, gelen ıĢığın dalga boyuna, saçıcı parçacıkların 

boyut, Ģekil ve optik özelliklerinin yanısıra gözlem açısına da bağlıdır. Rayleigh, 

ıĢığı soğurmayan taneciklerin ıĢık saçılımına iliĢkin aĢağıdaki bağıntıyı 

üretmiĢtir.Yazabiliriz çünkü floresans Ģiddet If ,  1S  konsantrasyonuna orantılıdır. 

Floresans ömrü böylece τf =1/k bulunur (gerçek ömür).  

- 
dl

dI
=  I   (3.12) 

Burada,   ortamın bulanıklığıdır (turbidite). Aslında bu özellik soğurma 

spaktrometresinde Lambert-Beer yasasında kanununda tanımlanan ıĢığın sönüm 

katsayısı ile aynı anlamdadır. Genellikle gelen ıĢığın Ģiddeti I0,  d kalınlığında bir 

ortamdan geçiyorsa, saçılma saçılma sonucunda Ģiddeti Itr‟ye azalır. Ortamın 

opaklığı Lambert kanunu ile verilir [49]: 

0I

I tr = exp (-  d)  (3.13) 

Burada opaklık( ), gelen ıĢık demetinin 1cm kalınlıklı bir ortam boyunca geçerken 

tüm yönlerde saçılan kesri olarak belirlenir.  Itr/I0  geçen ıĢık veya saydamlık olarak 

bilinir. Genelde opaklık  =[( + )c] olarak verilir.   ve  sıarasıyla molar ve 

imajinelabsorbsiyon katsayısı, c ise molar konsantrasyondur.   genelde gözlenen 

ıĢığın dalgaboyuna, sıcaklığa ve ortamın doğasına bağlıdır. Bu nedenle ıĢığın gerçek 

absorbsiyonunu temsil eder, yani ıĢık bir sistem tarafından absorblandığında enerji 

termal veya elektronik enerjiye transfer olur. Molar absorbsiyon katsayısı  , 
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ortamdaki parçacıklarınboyutunu içermez. Parçacıkların boyutu, ıĢık absorbsiyonunu 

saçılma ve yansıma Ģeklinde dolaylı olarak etkiler. Normalde ıĢık sadece, dalgaboyu 

ortamdaki bir parçacığın boyutundan büyük (  r) ise saçılır. Eğer ıĢığın dalgaboyu, 

parçacık boyutundan çok daha küçük (  r) ise yansıtılır. Parçacıkların boyutu, 

(r   ) ise dalgaboyundan bağımsız olarak ıĢık saçılmadan ziyade yansıtılır. Eğer 

parçacıklar çok büyük ise bu parçacıklardan yansıma artar, bu ise saçılan ıĢığın 

azalmasına neden olur. 

Lateks filmlerin opaklığı, film içide oluĢan çatlak veya gözenek gibi kusurların 

varlığı ile açıklanabilir [117]. Bu çatlakların ve gözeneklerin boyutu, ıĢığın lateks 

filmden yansımasına veya saçılmasına neden olurlar. Boyutları, ıĢığın 

dalgaboyundan daha büyük veya daha küçük olabilir ve her iki durumda da geçen 

ıĢığın Ģiddeti azalır. Deneylerimizde kullandığımız lateks parçacıklar, 345nm‟den 

büyük dalgaboylarında absorbsiyon yapmazlar, yani bu dalgaboylarında lateks 

filmler ıĢığı ya saçarlar yada yansıtırlar. 

Rayleigh ıĢık saçılmasına göre saçılan ıĢık Ģiddeti, ıĢığı saçan objenin yani bu tez 

kapsamında lateks parçacıklar arasındaki boĢlukların hacminin karesiyle yani küre 

yarıçapının altıncı kuvveti ile orantılı olarak değiĢmektedir ( Itr
1/3

   r 
-2

). Rayleigh, 

küresel yapıdaki parçacıklar için geçerli olan ve gelen ıĢık ile saçılan ıĢık Ģiddeti 

arasında bir iliĢki kuran aĢağıdaki bağıntıyı öne sürmüĢtür [118]. 

Isc = I0 k
2 - c   (3.14) 

Burada k değeri, ortamın kırılma indisi ve parçacık kırma indisiyle ilgilidir. c 

ortamda saçılım yapan parçacık değiĢimini,   tek bir parçacığın hacmini ve   gelen 

ıĢığın dalga boyunu temsil etmektedir. Rayleigh‟in bu denklemi, gelen ıĢığın dalga 

boyunun 0.1 katından daha büyük olmayan parçacık boyutları için (40-70nm) bir 

ortamın opaklık durumunu belirler [118]. Bu durumda saçılan ıĢık Ģiddeti (Isc), dalga 

boyunun ¼ üncü kuvveti( =4) ile ters orantılı olarak değiĢmektedir.  

Bir ortamın kırılma indisi, fotonun boĢlukta aldığı yol ile ortamda aldığı yol 

uzunluklarının birbirinden farklı olmasıyla iliĢkilidir. Yani ıĢığın ortamdaki hızı 

küçükse(ortam içinde aldığı yol), kırılma indisi büyüktür. Yüzeyden saçılmanın 

olmadığı bir durumda, x0 kalınlığında içinde saçıcı merkezlerin bulunduğu bir 

dilimin üzerinde (Ģekil 3.4) I0 Ģiddetinde ıĢık gelmektedir. 
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Şekil 3.4 : X0 kalınlığında, içinde saçıcı merkezlerin bulunduğu bir dilimden geçen  

ıĢığın saçılması. 

Dilimin içinde fotonun x ile x + x arasında saçılma olasılığı x/ls dir. Burada ls, bir 

fotonun saçılmada aldığı ortalama serbest yoldur ve saçıcı merkezlerin 

konsantrasyonuyla ters orantılıdır [119]. Fotonun saçılma olasılığı;  

P(x) = 1 - 
sl

x
  

(3.15) 

Fotonun saçılmada x +  x yolunu alma olasılığı, 

P(x +  x) = P(x) P( x) = P(x)(1 - 
0l

x
)  

(3.16) 

p(x +  x) ifadesi Taylor serisine açılıp denklem 3.14‟de yerine yazılır ve x=0 iken 

p(0)=1 koĢulu kullanılırsa, bir fotonun film içinden geçerken saçılmama olasılığını 

veya baĢka bir deyiĢle geçen fotonların saçılmayanlarının kesri(geçen ıĢık), 

slx
exP 0)( 0


   (3.17) 

Olarak hesaplanır. Bir fotonun saçılmaya uğrayarak filmi geçme olasılığı(saçılan 

ıĢık) ise, 

slx
exP 01)(1 0


   (3.18) 

ġeklinde verilir. Pekcan ve arkadaĢlarının yaptığı bir çalıĢmada benzer Ģekilde lateks 

filmden geçen ıĢık Ģiddeti Rayleigh saçılmasına göre açıklanmıĢtır [118]. 
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4.  DENEYSEL ÇALIŞMA 

4.1 Kullanılan Malzemeler 

4.1.1 P-PS ve PBA lateksleri 

Bu çalıĢmada, sert lateks olarak, camsı geçiĢ sıcaklığı Tg=105 
0
C olan ve piren 

etiketli polistiren (P-PS) lateksi, yumuĢak lateks olarak camsı geçiĢ sıcaklığı  Tg=-41 

olan poli(n-bütil akrilat) (PBA) lateksi kullanıldı. Sert PS latekslerin boyutları 100, 

203, 320, 324, 382 ve 900nm‟dir. YumuĢak PBA parçacığın ortalama çapı 

100nm‟dir. Floresans madde olarak piren kullanılmıĢtır ve PS zincirlerine 

polimerleĢme reaksiyonu sırasında kimyasal olarak etiketlenmiĢtir. 

ÇalıĢmalarımızda kullandığımız piren etiketli polistiren (P-PS) ve poli(n-bütil akrilat 

(PBA) lateksleri Ģekil 4.1 de gösterilmiĢtir. Sert lateks parçacıkların boyutları ve 

boyut dağılımları (PDI) ıĢık saçılması ölçümlerine dayanan “Malven instrument 

NanoZS” aleti ile ölçülmüĢtür. PS zincirlerinin molekül ağırlıkları (Mw) ise GPC (gel 

permeation chromatography) ile belirlendi. PDI ve Mw/Mn değerleri diğer 

parametreler ile birlikte Çizelge 4.1 ‟de verilmiĢtir. 

 

Şekil 4.1 : Piren etiketli Polistiren (P-PS) ve poli(n-bütil akrilat) (PBA). 
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Çizelge 4.1 : Bu çalıĢmada kullanılan latekslere ait özellikler. 

Lateks Çap(nm) PDI Mn 

(g/mol) 
MW 

(g/mol) 
MW/Mn Tg (

0
C) 

PS-1 100 0.005 68.0 x10
3 193.1 x10

3 
2.8 105 

PS-2 900 0.05 29.0x10
3 

85.0 x10
3 

2.9 105 
PS-3 320 0.01 27.2x10

3 86.1 x10
3 3.2 105 

 

PS-4 324   332 x10
3
   

PS-5 382  20.6 x10
3
  

 
90 x10

3 4.38 105 

PS-6 203  23.09 x10
3
 

 
85.0 x10

3 3.68 105 

PBA 97 0.03 - - -   - 41 

 

 

Şekil 4.2 : Bu çalıĢmada kullanılan lateks parçacıklarının AFM görüntüleri; a) nano 

boyutlu PS-1(100nm), b) KPS-3(320nm), c) BPS-2(900nm) ve d) PBA lateks 

filmleri. (Görüntüler tavlama iĢleminden önce oda sıcaklığında çekildi). 

4.2 Polistiren (PS) ve poli(n-butil akrilat) (PBA) Latekslerinin Hazırlanması 

4.2.1 Farklı boyutlu PS lateksler 

Floresan polistiren (PS) lateksleri yüzey aktif madde içermeyen emülsiyon 

polimerizasyon yöntemi ile elde edildi.  Polimerizasyon iĢlemi; karıĢtırıcı, 

yoğunlaĢtırıcı ve azot giriĢi ile takviye edilmiĢ 200 mL(900nm PS) ve 50mL(203 
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,320 ,324 ,382nm PS)‟lik termostatlı (yuvarlık tabanlı, dört boyunlu) cam reaktörde 

gerçekleĢtirildi.  Stiren monomeri (%99 saf, Janssen) ilk önce kaynamıĢ ve 

saflaĢtırılmıĢ (deionized water) su içeren reaktörün içine konuldu. Bu karıĢıma, 

önceden bir miktar stiren içerisinde çözünmüĢ olan, floresan monomer 1-pirenilmetil 

metakrilat (1-pyrenylmethyl methacrylate) (PolyFluor
TM

 394, Polyscience Inc.) 

eklendi.  Suda çözünen radikal baĢlatıcı potasyum persülfat (KPS) su içerisinde 

çözdürülüp polimerleĢme sıcaklığı 70 
0
C‟de sabitlendiğinde reaktörün içine eklendi.  

KarıĢtırıcı hızı 400 rpm olarak ayarlandı. Latekslerin sentezi içinörnek reçete Ģu 

Ģekilde özetlenebilir: 50 mL su, 3 g sitiren, 0.1 g KPS (2mL su içerisinde 

çözdürülmüĢ) ve 0.014 g floresan monomer (1g stiren içersinde çözdürülmüĢ).  

PolimerleĢme iĢlemi, ortamdaki tüm stiren monomerlerinin reaksiyona katılmasını 

sağlamak için, 18 saat boyunca nitrojen eĢliğinde gerçekleĢtirildi. (Ayrıca 

polimerleĢme iĢlemi boyunca lateksler ısıtıldığı için, ortamda reaksiyona girmemiĢ 

olan stiren monomerleri buharlaĢır).  PolimerleĢme iĢlemi bittikten sonra da, ortamda 

reaksiyona girmemiĢ monomer vb maddeleri uzaklaĢtırmak için, lateks parçacıklar 

ardıĢık santrifüj iĢlemine tabi tutuldu.  Hazırlanan piren (P) etiketli PS latekslerin 

boyutu, ıĢığın saçılması esasına dayanan, Malven Instrument NanoZS ile yapılan 

ölçümler sonucu  320nm, 324nm, 203nm ve 382nm olarak belirlendi. PS 

zincirlerinin molekül ağırlığı GPC (gel permeation chromatography) ile ölçüldü ve 

sırasıyla Mw=0,86x10
5
, 

 
Mw=3.32x10

5 
,  Mw=0,85x10

5 
ve Mw= 0,90x10

5 
g/mol olarak 

bulundu. Elde edilen PS latekslerinin camsı geçiĢ sıcaklığı Tg=105 
0
C‟dir ve sert 

latekslerdir. Kullandığımız latekslerin özellikleri çizelge 4.1‟de verilmiĢtir. 

4.2.2 PBA latekslerin hazırlanması 

Bu çalıĢmada kullanılan yumuĢak lateks poli(n-bütil akrilat) (PBA) lateksinden 

oluĢmaktadır. Bu lateksler yüzey aktif madde içeren emülsiyon polimerleĢme  

(semicontinuous) iĢlemi ile hazırlandı.  n-bütil akrilat (BA) ve akrilik asit (AA) 

monomerleri (Merck) süzme yöntemi ile arıtıldı.  Yüzey aktif madde sodyum 

dodecyl sülfat (SDS) (%99 saf, Merck) ve amonyum persülfat ((NH4)2S2O8) (%99 

saf, Merck) ĢiĢeden doğrudan kullanıldı.  PolimerleĢme iĢleminde saf su kullanıldı.  

Lateks sentezi çift duvarlı 1.5 litrelik cam reaktörde azot eĢliğinde gerçekleĢtirildi.  

Reaksiyon sıcaklığı 3 saat boyunca 75
0
C, daha sonra 2 saat boyunca 82

0
C  olarak 

ayarlandı.  Elde edilen PBA lateksi, ağırlıkça %99 BA ve küçük bir yüzdesi de (%1) 

AA‟dan oluĢmaktadır.  Elde edilen PBA yumuĢak lateksleri oldukça monodispers ve 
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hepsi hemen hemen aynı ortalama çap değerine sahiptir ve çam geçiĢ sıcaklığı oda 

sıcaklığının altındadır. Ayrıca, kullanılan akrilit asidin büyük kısmı paçacığın 

kabuğunda yerleĢmiĢtir. PBA lateksine ait özellikler Çizelge 4.1‟de verilmiĢtir. 

4.3 TiO2  ve  Al2O3  Çözeltileri 

TiO2 çözeltisi hazırlamak için; 15 ml etil alkol içine 1.2 ml Ti IV bütoksit(butoxid) 

çok yavaĢ Ģekilde magnetik karıĢtırıcıda karıĢtırarak ilave edilir. Katalizör olarak 

birkaç damla asetik asit ilave edilerek 0.5 saat karıĢtırılır. Daha sonra 10 ml etil alkol 

ilave edilir ve 1 saat karıĢtırıldıktan sonra sol kaplanmaya hazır hale gelir. 

Al2O3 çözelsisi haırlanırken; 45cc saf su 70 
0
C „ye ısıtıldıktan sonra 2mlt alüminyum 

(IV) bütoksit yavaĢça enjekte edildi ve 30dk karıĢtırıldı. Daha sonra karıĢıma rengi 

açılıncaya kadar ( yaklaĢık 8mlt) asetik asit  eklenerek 2 saat karıĢtırıldı. 

4.4 Polimer-Polimer Kompozit Filmlerin Hazırlanması 

4.4.1 PS/PBA lateks kompozit filmlerin hazırlanması 

Birbiri ile uyumlu olmayan P-PS/PBA lateks karıĢımından oluĢan filmlerin film 

oluĢum davranıĢlarını çalıĢmak için, ağırlıkça  %(10, 20, 30, 50, 60, 80 ve 100) 

değiĢen oranlarda P-PS içeren bir dizi sert/yumuĢak (P-PS/PBA) lateks karıĢımı 

hazırlandı.  Homojen dağılımı sağlamak için, bu karıĢımlar magnetik karıĢtırıcı ile 30 

dak karıĢtırıldılar. Daha sonra bu karıĢımlardan, 2.5x0.8 cm
2
 ebatlarında kesilen cam 

yüzeylere belli miktarlarda damlatıldı ve oda sıcaklığında kurumaya bırakıldılar.  Bu 

adımlar ġekil 4.3‟de Ģematik olarak gösterilmiĢtir.  Filmlerin kalınlığını bulmak için, 

cam levhalar kaplamadan önce ve sonra tartıldı ve ortalama olarak 20 µm olarak 

bulundu. Film oluĢum davranıĢını izlemek için, kuruma iĢleminden hemen sonra her 

bir film, PS‟nin cam geçiĢ sıcaklığının üstünde, fırında 100-300
0
C aralığında değiĢen 

sıcaklıklarda 10‟ar dakika tavlandılar. Her tavlama iĢleminden sonra filmler fırından 

alınarak oda sıcaklığına soğutuldular. 
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Şekil 4.3 : P-PS/PBA kompozit filmlerin hazırlanması. 

4.4.2 Farklı boyutlu PS/PBA lateks kompozit filmlerin hazırlanması 

Bu çalıĢmada amacımız sert/yumuĢak lateks kompozit filmlerin film oluĢum 

davranıĢına sert lateks boyutunun etkisini araĢtırmak olduğu için, sadece boyut 

etkisini anlayabilmemiz için parçacık boyutu dıĢında diğer deneysel  parametrelerin, 

özellikle polimer molekül ağırlığının yaklaĢık aynı olması gerekir. Bu amaçla, Mw 

değerleri yaklaĢık aynı fakat boyutları farklı olan sert lateksler kullanarak, iki farklı 

film seti hazırlandı; 

Set 1:  KPS (küçük: 320nm) ve  PBA (KPS/PBA)       

Set 2:  BPS (büyük: 900nm) ve  PBA (BPS/PBA) 

Parçacık türünden veya filmlerden bahsederken Çizelge 4.1‟deki ve yukarıda 

parantez içerisindeki kısaltmaları kullanacağız.  Sert/yumuĢak kompozit filmler, sert 

KPS ve/veya BPS parçacıklarının yumuĢak PBA lateksleri ile, aĢağıda gösterilen 

oranlarda karıĢtırılması ile elde edildi; 100/0, 80/20, 60/40, 50/50, 30/70, 20/80 ve 

10/90.  Her bir set için (set 1 ve set 2), ayrı ayrı, bu oranlarda PS/PBA içeren yedi 

farklı karıĢım hazırlandı.  Bu karıĢımlar, normalde PS ve PBA polimerleri biribiri ile 

karıĢmayan fazlar olduğu için, homojen bir dağılım elde etmek için 30 dak boyunca 

sürekli olarak karıĢtırıldılar. Daha sonra bu karıĢımlar, aynı ebatlarda kesilmiĢ 

(2.5x0.8 cm
2
) cam levhalara döküldü ve laboratuvar ortamında kurumaya bırakıldılar 

(ġekil 4.2).  Filmlerin kalınlığı, tartı yöntemiyler, ortalama olarak 20 µm bulundu.     
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Film oluĢum davranıĢını izlemek için, set 1 ve set 2‟deki filmler, kuruma iĢleminden 

hemen sonra, PS‟nin cam geçiĢ sıcaklığının üstünde, fırında 100-250
0
C aralığında 

değiĢen sıcaklıklarda 10‟ar dakika tavlandılar.  Her tavlama iĢleminden sonra filmler 

fırından alınarak oda sıcaklığına soğutuldular.   

4.5 Polimer-İnorganik Metal Oksit Filmlerin Hazırlanması 

4.5.1 PS/TiO2  kompozit filmlerin hazırlanması 

Kompozit filmler hazırlanmadan önce  PS parçacıklarından oluĢan çözeltiden, 2.5  

0.8 cm
2
‟lik cam yüzey üzerine aynı sayıda damlatıldı ve oda sıcaklığında kurutularak  

aynı kalınlıkta toz halinde filmler hazırlandı. Daha sonra film içinde tuzaklanmıĢ  su 

moleküllerinin uçması için 100 
0
C‟de 20 dakika tavlandı. Bu filmlerin her biri,  ayrı 

ayrı TiO2 çözeltisine faklı sayılarda daldırıldı. Filmler her kaplamadan sonra 100 

0
C‟de kurutuldu. Kalınlık etkisi, TiO2 içerik etkisi ve Molekül ağırlığı etkisinin 

incelendiği çalıĢmalarımız için 5 ve 20 m kalınlıklı 320nm ve 324nm PS lateks film 

setleri 5, 8, 10, 12 ,13 ve 15 kat TiO2 ile kaplanarak altı farklı film üretildi. Daha 

sonra bu örnekler PS‟nin camsı geçiĢ sıcaklığının (105 
0
C) üzerinde 100 

0
C ile 280 

0
C  arasındaki sıcaklıklarda 10‟ar dakika ısıl iĢleme tabi tutuldu. Boyut etkisi 

çalıĢması için 203nm ve 382nm PS kullanılarak hazırlanan lateks filmler 1, 3, 5, 8, 

10 ve 15 kat TiO2 ile kaplanarak altı farklı film üretildi. Daha sonra bu örnekler 

PS‟nin camsı geçiĢ sıcaklığının (105 
0
C) üzerinde 100 

0
C ile 250 

0
C  arasındaki 

sıcaklıklarda onar dakika tavlandı. Tavlama süresince sıcaklık  2 
0
C  aralığında 

sabit tutuldu. 

4.5.2 PS/Al2O3  kompozit filmlerin hazırlanması 

Belli miktarlarda 203nm ve 382nm PS dağılımı 2.5x0.8 cm
2
 ebatlarında cam 

levhalara damlatıldı ve oda sıcaklığında kurutuldu.  Bu Ģekilde 5 m kalınlığında iki 

farklı boyutta PS film seti ve her set için altı farklı film hazırlandı.  Kuruma 

iĢleminden sonra elde edilen toz halindeki bu filmler, Devotrans-Germe dip-coating 

aleti ile Al2O3 çözeltisine 107 mm/dak hızla daldırıldı.  Her daldırma iĢleminden 

sonra filmler 100 
0
C‟de 10dk kurutuldu.  Daha sonra ardıĢık daldırma iĢlemi 

gerçekleĢtirildi.  Bu Ģekilde filmleri farklı sayılarda Al2O3 çözeltisine daldırarak, her 

set için 1, 3, 5, 8, 10 ve 15 Al2O3 tabakası ile kaplanmıĢ 6 farklı film elde edildi.  PS 

latekslerinin film oluĢum davranıĢlarını izlemek için filmler, PS‟nin cam geçiĢ 
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sıcaklığının üstünde, fırında 100-250 
0
C aralığında değiĢen sıcaklıklarda 10‟ar dakika 

tavlandılar. Her tavlama iĢleminden sonra filmler fırından alınarak oda sıcaklığına 

soğutuldular.  Film oluĢumu tamamlandıktan sonra, gözenekli film elde etmek için, 

PS polimeri toluen çözücüsü içerisinde çözdürülerek ortamdan uzaklaĢtırıldı. 

 

Şekil 4.4 : PS/TiO2  ve PS/Al2O3 Filmlerin daldırma yöntemiyle hazırlanması. 

4.6 Kararlı Durum Floresans Teknik ( SSF: Steady State Fluorescence) 

Tüm floresans ölçümler LS-50 Perkin Elmer Spektrometresi kullanılarak 

gerçekleĢtirildi. ġekil 5.1 bu spektrometrenin optik düzeneğini göstermektedir. Bu 

spektrometrede ıĢık kaynağı olarak Xenon tüpü (K) kullanılmaktadır. (K) 

kaynağından çıkan ıĢık M1 küresel aynası yardımı ile M2 aynasına 

odaklanır,yansıyan ıĢık 1.yarıkta ince bir demet haline gelir. Monokromatör olarak 

kullanılan kırınım ağının (grating 1440) çalıĢma dalgaboyu aralığı 200-800 nm 

aralığında değiĢmektedir. Monokromatörden saçılan yarı yükseklik  bant geniĢliği 1 

nm‟dir. M3 aynasına yansıyan ıĢığın 2.yarıkta Ģiddeti ayarlanır. Bir demet bölücü ile 

örneğin üzerine giden ıĢığın küçük bir kısmı,referans fotoçoğaltıcıya gönderilir. 

Kaynağı besleyen gerilim değiĢmeleri ve lambadaki spektral dağılım yoğunluğunun 

farklı olması  nedeniyle, örnekten alınan emisyon Ģiddetinin düzeltilmesi için bir 

referans kullanılmaktadır. Örnekten çıkan ıĢık M6 ve M7 aynalarından yansıdıktan 

sonra 3.yarıktan geçer ve burada Ģiddeti ayarlanır. 2. kırınım ağı alınan emisyon 

spektrumunun band aralığını belirlemek için kullanılır. ÇalıĢma aralığı 200-900 nm 

arasında değiĢir. Emisyon spektrumunun belirlenmesi için kullanılan ölçüm 

fotoçoğaltıcısı bir analog-dijital dönüĢtürücü ile spektrum çıktılarının alındığı 

bilgisayara bağlıdır. 
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Şekil 4.5 : SSF Kararlı Durum Floresans spektrometresinin optik düzeneği. 

ġekil 4.6‟da ise 345 nm dalgaboylu uyarma ıĢığı ile uyarılan piren moleküllerine ait 

tipik bir floresans spektrumunu göstermektedir. Tüm floresans deneylerinde, 

395nm‟deki piren floresans Ģiddetindeki (IP) değiĢim takip edildi. 

 

Şekil 4.6 : 345 nm dalgaboylu ıĢık ile uyarılmıĢ bir Piren (P) molekülünün tipik 

floresans emisyon spektrumu emisyon spektrumu. 

4.7 UV-Visible Spektrometresi 

Lateks filmlerin optik geçirgenlik deneyleri Perkin-Elmer Lambda 2S UV-Visible 

spektrofotometresi kullanılarak gerçekleĢtirildi.  ġekil 5.3‟de aygıtın ölçüm bölmesi 

ve basitçe çalıĢma sistemi görülmektedir. Aygıtın ölçüm bölmesi içerisinde iki adet 

kuvars küvet yuvası bulunmaktadır.  Bunlardan bir tanesi referans diğeri ise örnek 

yuvasıdır.  IĢık kaynağından çıkan 1 cm  yüksekliğinde ve 1 mm geniĢliğindeki oI  
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Ģiddetli ıĢık demeti örnek ve referans üzerinden geçerek diğer taraftaki fotodiyodlara 

ulaĢır.  Numune üzerinden geçen ıĢık Ģiddeti trI
 zamanın yada dalga boyunun 

fonksiyonu olarak takip edilebilir ve sonuçlar eĢzamanlı olarak UV spektrometreye 

bağlı bilgisayara aktarılır.  UV spektrometresinin çalıĢma aralığı 190–1100 nm‟dir. 

 

Şekil 4.7 : Variant Carry-100 UV-Visible (UVV) Spektrofotometresinin optik 

düzeneği. 

Spektrofotometrede kaynak olarak döteryum lamba ve halojen lamba 

kullanılmaktadır.  Döteryum lamba görünür bölge altı ölçümleri (190 nm -326 nm) 

için, halojen lamba ise görünür bölge ve üstü ölçümleri (326 nm – 1100 nm) için 

kullanılmaktadır.  Monokramatör 1053 çizgi/mm‟lik bir konkav holografik ızgaraya 

sahiptir. Düzlemsel ayna P1 bir mekanik kol yardımıyla hareket edebilmektedir.  P1 

iç pozisyonda olduğunda döteryum lambadan (DL) gelen ıĢık bloke olur ve halojen 

lambadan (HL) gelen ıĢık toroidsel ayna T2 üzerine yansıtılır. BelirlenmiĢ bir 

dalgaboyundaki kaynak değiĢimi, P1 aynasının pozisyonuna göre, monokromatör ile 

eĢzamanlı olur. Monokromatör kaynak değiĢimi bitene kadar kendi etrafında döner. 

Kaynak lambadan çıkan ıĢık demeti T2 den yansıyarak FW filtresi boyunca geçerek 

giriĢ yarığı ES1 üzerine odaklanır ve ES1‟den geçerek monokromatöre ulaĢır.  

Monokromatör yardımıyla çıkıĢ yarığı ES2 üzerine odaklanan ıĢık demeti çıkıĢ 

yarığından geçerek küresel ayna S3‟e ulaĢır. S3‟den yansıyan ıĢık demeti demet 

bölücü (BS) üzerine yansıtılır. BS bu ıĢık demetinin %50‟sini düzlemsel ayna P5 
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I0      Ip  

IE 

I0 Itr 

a) 

b) 

üzerine yansıtır geri kalan %50‟si ise P4 düzlemsel aynasına ulaĢır. P4 aynası ıĢık 

demetini örnek küveti üzerine odaklar ve daha sonra ıĢık demeti basit bir konveks 

lens yardımıyla örnek fotodiyod dedektörü üzerine odaklanır. P5 aynası ıĢık demetini 

referans küveti üzerine odaklar ve daha sonra ıĢık demeti basit bir konveks lens 

yardımıyla referans fotodiyod dedektörü üzerine odaklanır. Ölçümü yapılacak 

malzeme veya karıĢım birden fazla bileĢen içerebilir. Ölçüm esnasında belirli 

bileĢenlere ait bilgiler alınmak istendiğinde referans bölmesine ölçümde etkisinin 

gözlenmesi istenmeyen malzeme yada karıĢım konarak taban düzeltmesi (back 

correction) yapılmalıdır. Deneylerde lateks filmler ince camların yüzeyine 

kaplandığından, ıĢık yalnız filmden değil, camdan da etkilenir.  Bu da film içerisinde 

meydana gelen değiĢim ile birlikte camın etkisinin de gözlenmesi anlamına gelir.  Bu 

hatayı yok etmek için, ölçümlerden önce, çalıĢılan dalga boyu aralığı için aygıta 

taban düzeltmesi yapıldı (yani boĢ cam üzerinden geçerek fotodiyoda ulaĢan ıĢık 

Ģiddetini 1oI  olarak alındı) ve referans olarak boĢ cam kullanılarak camın 

ölçümler üzerindeki etkisi kaldırıldı. 

4.8 SSF Floresans ve UVV Ölçümleri 

Tavlamadan sonra her örnek, floresans ölçümleri için Perkin–Elmer Model LS-50 

floresans spektrometresinin katı yüzey aksesuarı içine yerleĢtirildi. Piren (P) 345 

nm‟de uyarıldı, monomer ve eksimer floresans emisyon spektrumları 350-500 nm 

arasında saptandı. Her ölçüm oda sıcaklığında ön yüzey pozisyonunda 

gerçekleĢtirildi. Bütün  SSF  ölçümleri süresince yarık geniĢliği  8 nm dalgaboyu 

çözünürlüğü verecek Ģekilde ayarlandı. Numunelerin pozisyonu, gelen ıĢık (I0), piren 

(IP) ve eksimer (IE) emisyon Ģiddetleri ġekil 4.8a‟da gösterilmiĢtir. 

 

  

 

 

 

 

Şekil 4.8 : Numunelerin pozisyonu ve (a) Gelen IĢık ( 0I ), monomer (IP) ve eksimer  

(IE) emisyon Ģiddetleri, (b) Geçen ıĢık Ģiddeti (Itr). 
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Foton geçirgenlik deneyleri Variant Carry-100 UV-Visible (UVV) spektrometresi 

kullanılarak gerçekleĢtirildi. Filmlerin geçirgenliği, PS/PBA kompozit filmleri için 

500 nm‟de, PS/TiO2 ve PS/Al2O3 filmleri için 550nm‟de takip edildi. Tüm 

ölçümlerde referans olarak bir cam levha kullanıldı ve ölçümler her tavlama 

iĢleminden sonra oda sıcaklığında gerçekleĢtirildi. Filmin pozisyonu ve geçen ıĢık 

Ģiddeti (Itr) Ģekil 4.8b‟de  gösterilmiĢtir. 

4.9 Atomik Kuvvet Mikroskopu (AFM: Atomic Force Microscopy) 

Bu çalıĢmada kullandığımız filmlerin fiziksel değiĢimlerini incelemek için, ĠTÜ 

Fizik Mühendisliği içinde bulunan Ġnce Film Fiziği laboratuvarındaki SPM-J500-J3 

Shimadzu marka AFM (atomik kuvvet mikroskobu) kullandık. ġekil 5.4 tipik bir 

AFM düzeneğini göstermektedir. Taramalı tünel mikroskobu STM (Scanning 

Tunneling Microscope) ve AFM (atomik kuvvet mikroskobu) yüzey üstünde veya 

içerisindeki atomların görüntülemesini sağlar. STM ve AFM‟de kullanılan ilkelerin 

çeĢitlemesi ile yüzey görüntüleme iĢlemini gerçekleĢtiren sistemler çoğunlukla 

Taramalı elektron mikroskobu SPM (Scanning Probe Microscope) olarak 

adlandırılır.   

AFM, seramik veya yarı iletken bir ucun yüzeyi taraması fonograf iğnesinin bir plağı 

taramasına benzer olarak ilkesine dayanarak çalıĢır. Bu uç, kantilever Ģekilli bir kol 

üzerinde yer alır. Ucun yüzey tarafından itilip çekilmesi, kantilever kolu saptırır. 

Sapmanın boyutu kantileverin en ucundan eğik bir açıyla yansımakta olan bir lazer 

tarafından okunur.Sapmanın miktarı,kantileverin ucundan eğik bir açıda yansıyan 

lazer tarafından tespit edilir. Lazerin sapması, ucun yüzey üzerindeki yerinin 

grafiğini, yüzeyin topografisini oluĢturan yükselti ve alçaltıların analizini (Ģekil 4.9) 

verir. AFM, ucun yüzeye tam teması (contact mode) veya yüzey boyunca küçük 

vuruĢlar gerçekleĢtirmesi (tapping mode) ile çalıĢabilir.  

AFM, elektronik, telekomünikasyon, biyolojik, kimyasal, otomotiv, uzay, ve enerji 

endüstrilerini etkileyen geniĢ bir yelpazedeki teknolojide, iĢlem çözümlemelerinde  

ve malzeme problemlerinde kullanılmaktadır. Ġncelenen malzemelere ince ve kalın 

film kaplamaları, seramikler, kompozitler, camlar, sentetik ve biyolojik zarlar, 

metaller, polimerler ve yarı iletkenler dahildir. Abrazyon, yapıĢma, temizleme, 

korozyon,kazıma, sürtünme, kaplama ve parlatma çalıĢmalarında  kullanılmaktadır. 

AFM‟nin ortaya çıkıĢından, AFM ile ilgili yayınların sayısı hızla artmaktadır. 
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Şekil 4.9 : Atomik Kuvvet Mikroskobu ÇalıĢma Prensibi. 

4.10 Taramali Elektron Mikroskop (SEM: Scanning Electron Microscope) 

Temel olarak Taramalı elektron mikroskobu, Tungsten,  Lantan hekza borit katottan 

veya alan emisyonlu (FEG: field emission gun)‟den ortaya çıkan elektronların 

kullanımı incelenecek malzeme yüzeyine gönderilmesi sonucu oluĢan 

etkileĢmelerden yararlanılması esasına dayanır. SEM‟ler genel olarak bu elektron 

enerjisi 200-300 eV dan 100 keV a kadar değiĢebilir.  Bu amaçla, yoğunlaĢtırcı 

elektromanyetik mercekle (condenser lense) toplanan, objektif mercekle  odaklanan 

elektron demeti, yine elektromanyetik saptırıcı bobinlerle örnek yüzeyinde tarama 

iĢlemini (scanning) gerçekleĢtir. Bir taramalı elektron mikroskobunda görüntü 

oluĢumu temel olarak; elektron demetinin incelenen örneğin yüzeyi ile yaptığı 

fiziksel etkileĢmelerin (elastik, elastik olmayan çarpıĢmalar ve diğerleri) sonucunda 

ortaya çıkan sinyallerin toplanması ve incelenmesi prensibine dayanır. 
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Bunlardan ilki, gelen elektron demetindeki elektronların, malzemedeki atomlarla 

yapmıĢ olduğu elastik olmayan çarpĢıma sonucu (yani, örnek yüzeyindeki 

atomlardaki elektronlara enerjilerini transfer ederek) ortaya çıkan ikincil 

elektronlardır (secondary electrons). Bu elektronlar örnek yüzeyinin yaklaĢık 10 

nm‟lik bir derinliğinden ortaya çıkarlar ve bunların tipik enerjileri en fazla 50 eV 

civarındadır. Ġkincil elektronlar fotoçoğatıcı tüp yardımıyla toplanıp, örneğin tarama 

sinyali konumuyla iliĢkilendirilerek yüzey görüntüsü elde edilir. 

Elektron demeti ile incelenen örnek yüzeyindeki malzeme arasındaki etkileĢmede 

ortaya çıkan diğer bir elektron grubu ise geri saçılma elektronları (backscattered 

electrons) adı verilen elektronlardır (bu elektronlar, yüzeye gelen elektron demeti ile 

yaklaĢık 1800 açı yapacak biçimde saçılırlar). Geri saçılma elektronları, yüzeyin 

derin bölgelerinden (yaklaĢık 300 nm‟ye kadar) gelen daha yüksek enerjili 

elektronlardır. Bu enerjideki elektronlar bir fotoçoğatıcı tüp tarafından tepit 

edeilemeyecek kadar yüksek enerjiye sahip olduklarından, genellikle quadrant foto 

dedektörlerle (yani katıhal dedektörleri) yardımıyla tespit edilir. Bilindiği üzere bu 

tür dedektörler üzerine gelen elektronların indüklediği elektrik akımın Ģiddetine göre 

çıkıĢ sinyali verirler (kısaca hatırlatmak gerekirse, incelenecek örnekteki yüksek 

atom numarasına sahip bir atomdan saçılan elektronun enerjisi küçük atom numaralı 

bir atomdan saçılana göre daha yüksektir). Sonuç olarak ikincil elektronlar incelenen 

örneğin kompzisyonu hakkında bilgi verir. 

Gelen elektron demetinin incelenen örnek yüzeyi ile yapmıĢ olduğu diğer bir 

etkileĢme ise (yaklaĢık 1000 nm derinlik civarında), karakteristik X ıĢınlarının çıktığı 

durumdur (enerjileri keV mertebesindedir). Buna göre örneğe çarpan elektron, 

örnekteki atomun iç yörüngesinden bir elektron kopmasına neden olunca, enerji 

dengelenmesi gereği bir üst yörüngedeki elektron bu seviyeye geçer ve geçerken de 

ortama bir X ıĢını yayar ve buna da karateristik X ıĢını adı verilir.  Bu X ıĢını mesela 

10 mm2 çapındaki bir Si (Li) dedektörle algılanır, ortaya çıkan sinyal yükselticiye, 

oradan çok kanallı analizöre ve daha sonra da SEM sistemin bilgisayarına gönderilir. 

Sonuçta ortaya çıkan karakteristik X ıĢını (ki bu ıĢının enerjisi her atoma özeldir), 

SEM‟de incelenen malzemenin element bakımından muhtevasının nitel ve nicel 

olarak tespit edilmesine yardımcı olur. 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

5.  VERİLER VE TARTIŞMA 

5.1 Polimer – Polimer Kompozitlerinin Film Oluşum Davranışları 

5.1.1 (P-PS) / (PBA) lateks karışımlarında lateks kesrinin film oluşum  

davranışlarına etkisi 

Bu çalıĢmada sert lateks olarak, cam geçiĢ sıcaklığı Tg=105 
0
C olan ve piren etiketli 

polistiren (P-PS) lateksi, yumuĢak lateks olarak cam geçiĢ sıcaklığı  Tg=-41 olan 

poly(n-bütil akrilat) (PBA) lateksi kullanılmıĢtır. Bölüm 4.1‟deki Çizelge 4.1‟den de 

görüldüğü gibi  her iki parçacığın ortalama çapları 100nm‟dir.  Floresans madde 

olarak piren kullanılmıĢtır ve PS zincirlerine polimerleĢme reaksiyonu sırasında 

kimyasal olarak etiketlenmiĢtir.  Bölüm 4.4.1‟de anlatıldığı Ģekilde, ağırlıkça farklı 

oranlarda P-PS/PBA lateks kompozisyonu içeren sekiz farklı film hazırlandı ve 

PS‟nin cam geçiĢ sıcaklığının üstünde çeĢitli sıcaklıklarda 10 dakika tavlandılar. 

Film oluĢum adımlarını izlemek için, her tavlama adımından sonra pirenin monomer 

(IP) ve eksimer (IE) Ģiddetleri ölçüldü (ġekil 4.4a).  Filmlerin tavlama ile 

saydamlığındaki değiĢim ise foton geçirgenlik Ģiddeti (Itr) ölçülerek takip edildi 

(ġekil 4.4b).  Filmlerin morfolojilerindeki değiĢim AFM ile gözlendi.  Bu çalıĢmaya 

ait deneysel veriler aĢağıda verilmiĢtir.   

%100, %50 ve %30 P-PS içeren kompozit filmler için çeĢitli tavlama sıcaklıklarına 

ait monomer (IP) ve eksimer (IE) emisyon spektrumları, sırasıyla ġekil 5.1a, b ve c‟de 

verilmiĢtir.  Bu Ģekillerden, saf P-PS (%100) ve %50 P-PS içeren filmler için tavlama 

sıcaklığının artması ile IE eksimer Ģiddetinin arttığı, IP monomer Ģiddetinin ise 

azaldığı görülmektedir. Bu, film oluĢumunun ilk adımı boyunca tavlama ile eksimer 

oluĢtuğunu gösteriyor.  Saf P-PS filmi için 250 
0
C‟de tümüyle eksimer oluĢtuğu 

halde %50 P-PS içeren filmde eksimer emisyonunun yanısıra monomer emisyonu da 

görülmektedir. Buna karĢın, %30 P-PS içeren film için sadece IP monomer emisyonu 

görülmektedir.  ÇeĢitli oranlarda P-PS içeren filmler için IE/IP oranlarının tavlama 

sıcaklığı ile değiĢimi ġekil 5.2‟de çizdirilmiĢtir. Bu Ģekillerde, tüm filmler için IE/IP 

oranları tavlama sıcaklığının artması ile artmaktadır.  %100, 80 ve 50 P-PS içeren 
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filmler için kaynaĢma sıcaklığı (Th) olarak adlandırılan belli bir sıcaklıkta IE/IP 

maksimum olmaktadır, daha sonra tavlama sıcaklığının artması ile azalmaktadır. 

%50‟den daha az P-PS içeren filmler için bu davranıĢ gözlenmemektedir. %50‟nin 

üstünde P-PS içeren filmlerde, tavlama ile IE/IP oranındaki artıĢ ve azalma boĢluk 

kapama (void closure) ve interdifüzyon (interdiffusion) iĢlemleri ile açıklanabilir 

[89-91].  Ancak %30, 20 ve 10 PS içeren filmlerde, bu davranıĢ gözlenmemektedir, 

yani film oluĢum iĢlemi gerçekleĢmemektedir.  Bu filmlerde, tavlama ile Ģiddette 

görülen artıĢ, P-PS latekslerinin sadece boĢluk kapama iĢlemi yaptıklarını 

interdifüzyon iĢlemini gerçekleĢtirmediklerini göstermektedir. 

 

Şekil 5.1 : ÇeĢitli sıcaklıklarda tavlanmıĢ; (a) %100, (b) %50 ve (c) %30   P-PS 

içeren kompozit filmlere ait emisyon spektrumları. 
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Şekil 5.2 : Ağırlıkça %100, 80, 50, 30, 20 ve 10 P-PS içeren kompozit filmlere ait 

IE/IP oranının tavlama sıcaklığı ile değiĢimi. Eğrilerin üzerindeki sayılar kompozit 

filmlerdeki ağırlıkça % P-PS oranını göstermektedir. Th kaynaĢma sıcaklığını 

göstermektedir. 

Kompozit  filmlerin geçirgenlik (Itr) değerlerinin tavlama sıcaklığı ile değiĢimi ġekil 

5.3‟te verilmiĢtir.  Tavlama iĢlemi ile birlikte saf PS filmde Itr değeri önce azalıp 

minimum olduktan sonra tekrar artmaktadır.  Itr‟deki bu mininuma karĢılık gelen 

sıcaklık boĢluk kapama sıcaklığı Tv olarak adlandırılabilir.  %80, 50, 30, 20 ve 10 P-

PS içeren kompozit filmler için Itr belli bir sıcaklığa kadar değiĢmemekte daha sonra 

ani bir düĢüĢ göstermektedir.  Tüm IE/IP oranlarında, kaynaĢma iĢleminin 

gerçekleĢtiği Th noktasına kadar olan artıĢ boĢluk kapama iĢlemini temsil eder [89-

91].
 

Th üstünde IE/IP‟deki azalma ise polimer zincirleri arasında interdifüzyon 

iĢlemleri ile açıklanabilir. 
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Şekil 5.3 : Ağırlıkça %100, 80, 50, 30,20 ve 10 P-PS içeren kompozit filmler için 

geçen ıĢık Ģiddetinin (Itr)  tavlama sıcaklığı (T) ile değiĢimi. Tv boĢluk kapama 

sıcaklığıdır. 

IE/IP‟nin davranıĢı Ģematik olarak (ġekil 5.4) Ģu Ģekilde açıklanabilir [91]. ġekil 

5.4a‟da, film oluĢumunun baĢlangıcında, kuruma iĢleminden sonra oluĢan toz filmler 

çok sayıda boĢluklar içermektedir ve bu aĢamada piren monomerleri floresans (IP) 

salmaktadırlar. ġekil 5.4b, tavlama iĢleminden dolayı parçacıklar arasındaki 

boĢlukların kaybolduğu ve pirenlerin birbirlerine çok yaklaĢması yüzünden bir 

miktar eksimer emisyonunun (IE) baĢladığı bir filmi temsil etmektedir.  BoĢluklar 

dolar dolmaz, kaynaĢma iĢlemi baĢlar ve pirenlerin çoğu çiftler Ģeklinde sadece 

eksimer emisyonu salar (ġekil 5.4c).  Bu aĢamada IE/IP maksimum değerine ulaĢır. 

Daha sonra tavlama iĢleminin devam etmesiyle, interdifüzyon iĢlemi gerçekleĢir ve 

pirenler film boyunca baĢtan baĢa karıĢmıĢ olurlar.  Böylece sadece monomer (piren) 

floresansı salarlar ve IE/IP oranı azalma gösterir. 
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Bunun yanısıra, saf P-PS filmi (%100 P-PS) için Itr Ģiddetindeki değiĢimi Ģu Ģekilde 

açıklayabiliriz: BoĢluk kapa iĢleminin sonunda, yani parçacık-parçacık arayüzeyleri 

kaybolmadan önce gelen ıĢığın çoğu bu arayüzeylerden saçılır ve bu saçılmadan 

dolayı Itr minimum olur.  Daha sonra, interdifüzyon aĢaması boyunca, parçacık-

parçacık arayüzeyleri kaynaĢarak yok olur.  Bu, filmin saydamlaĢmasına neden olur 

böylece Itr yüksek tavlama sıcaklıklarında tekrar artar.  Diğer taraftan, %80 ve altında 

P-PS içeren filmlerde Itr belli bir sıcaklığa kadar değiĢmeyip daha sonra büyük bir 

azalma göstermektedir.  Ayrıca, bu filmlerin Itr değerleri saf P-PS (PBA içermeyen) 

filme kıyasla daha yüksektir. Gerçekte, P-PS parçacıklarının boyutu (100 nm) 

görünür ıĢığın dalgaboyundan daha düĢük olduğu için, ıĢığı saçarlar.  Burada ıĢık 

büyük ölçüde film içerisindeki boĢluklardan (polimer-hava arayüzeylerinden) ve 

polimer-polimer arayüzeylerinden saçılır. P-PS/PBA kompozit filmlerde, PBA 

polimeri düĢük Tg değerinden dolayı herhangi bir termal iĢlem görmeden oda 

sıcaklığında kaynaĢır (ġekil 5.4d) ve P-PS parçacıklarını kaplayarak aralarındaki 

boĢlukları doldururlar. Bu yüzden, ıĢığın büyük kısmı saçılmadan filmden geçer ve 

saf P-PS filminden daha yüksek Itr değerleri verir.  Belli bir sıcaklığın üstünde, P-PS 

parçacıkları bozunur ve kaynaĢmaya baĢlar.  PS ve PBA gerçekte 

karıĢmayan(uyumlu olmayan) polimerler olduğundan, bu adımda PS ve PBA faz 

ayrıĢmasına uğrarlar, ayrık domainler oluĢtururlar.  Bu ise düĢük Itr değerlerine 

dolayısıyla saydam olmayan bir ortama iĢaret eder. Her iki polimer sisteminin 

kırılma indisleri bir miktar farklı olmasına karĢın (0.12‟lik bir fark) [120], düĢük Itr 

değerlerinin ıĢığı büyük ölçüde saçabilen bu ayrık domainlerle [121] iliĢkili olduğu 

anlaĢılmaktadır. 
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Şekil 5.4 : P-PS parçacıklarından film oluĢumunun Ģematik temsili; (a)- tavlamadan 

önce, (b)- boĢluk içermeyen film, (c)- parçacık-parçacık arayüzeyi içermeyen film, 

(d)- interdifüzyon iĢleminin tamamlandığı film. 

Bu bulguları desteklemek amacıyla, kompozit filmlerin çeĢitli P-PS oranları için, 

farklı tavlama sıcaklıklarında  AFM görüntüleri alındı.  ġekil 5.5, 5.6 ve 5.7 sırasıyla  
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100, 170 ve 250
0
C‟de tavlanmıĢ, ağırlıkça %100, 80, 50 ve 20 P-PS içeren kompozit 

filmlere ait AFM resimlerini göstermektedir. 100
0
C‟de tavlanan filmlerde (ġekil 5.5), 

P-PS parçacıklarında bir bozunma gözlenmemektedir. 

 

Şekil 5.5 : 100 
0
C‟de tavlanmıĢ % 100, 80, 50 and 20 P-PS içeren filmlere ait AFM 

görüntüleri. 

%100 ve 80 P-PS içeren filmlerde, sert P-PS parçacıkları kümelenme eğilimi 

göstermektedirler. %50 ve 20 P-PS içerikli filmlerde, nano P-PS parçacıklarının 

yumuĢak PBA matrisi içerisinde iyi Ģekilde dağıldıkları görülmektedir. Bu 

resimlerden, PBA‟nın eklenmesiyle birlikte film içerisindeki boĢlukların azaldığı, 

parçacıkların daha düzgün Ģekilde paketlendiği anlaĢılmaktadır. Bundan dolayı, saf 

nano P-PS (PBA içermeyen) film ile kıyaslandığında, PBA içeren filmlerin Itr 
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değerleri daha yüksektir. 170
0
C‟de tavlandıktan sonra (ġekil 5.6), % 100 P-PS içeren 

filmin yüzeyinin tamamen düzleĢtiği görülmektedir. 

 

Şekil 5.6 : 170 
0
C‟de tavlanmıĢ % 100, 80, 50 and 20 P-PS içeren filmlere ait AFM 

görüntüleri. 

Bu düzleĢme, polimer zincirlerinin interdifüzyon iĢlemini gerçekleĢtirdiğini gösterir.  

Bununla birlikte, %80, 50 ve 20 P-PS içerikli filmlere ait AFM resimleri, çukurlu bir 

yüzey yapısı (yaklaĢık 100 nm boyutunda) göstermektedir. Bu, PBA içeren 

filmlerdeki nano P-PS parçacıklarının çok az miktarda orijinal küresel Ģekillerinden 

bozunduğunu, fakat yumuĢak PBA fazı tarafından birbiri ile temas etmelerinin 

engellendiğini göstermektedir. 250
0
C‟de tavlama ile (ġekil 5.7), bazı hava 

kabarcıklarına rağmen, saf P-PS filmi düzgün ve sürekli bir yüzey yapısı 
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göstermektedir. %80 P-PS içerikli filmde, küçük çukurların kaybolduğu 

görülmektedir. 

 

Şekil 5.7 : 250 
0
C‟de tavlanmıĢ % 100, 80, 50 and 20 P-PS içeren filmlere ait AFM 

görüntüleri. 

Burada, daha yüksek bir sıcaklıkta tavlamadan dolayı P-PS parçacıklarının birleĢerek 

kaynaĢtıkları ve böylece sürekli perkolasyon ağı oluĢturdukları resimleri 

görülmektedir.  %50 P-PS içeren filmde ise küçük çukurların birleĢerek daha büyük, 

ayrık bireysel domainler oluĢturdukları görülmektedir.  Bu domainlerin bir araya 

gelmeleri ve birbirleri ile temasları PBA fazı tarafından engellendiğinden, bunlar 

film oluĢumuna katkıda bulunamazlar. Böylece sert parçacıkların perkolasyonu 

gerçekleĢmez. Bu tür ayrık domainlerin var olması, hem IP hem de Itr eğrilerinde 

gözlenen farkları açıklamaktadır.   
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Bölüm 2.4.1‟de polimerin viskoz akıĢı film içerisindeki boĢluk yarıçaplarının 

azalması ile modellenmiĢti  IE/IP oranının maksimum olduğu Th noktasının altındaki 

davranıĢını açıklamak için boĢluk kapama modeli (void closure) tanımlanabilir. Daha 

önce belirtildiği gibi boĢluk yarıçapının (r) azalması IE/IP oranında bir artmaya sebep 

olur. %(50-100) P-PS aralığı için, tavlama sıcaklığı ile IE/IP‟deki artıĢ film içindeki 

boĢlukların kapanması ve film yüzeylerinin düzleĢmesi ile açıklanabilir. 

 Saçılma Ģiddeti (Is), ıĢığı saçan cismin hacminin (v) karesiyle (Isv
2
) orantılı 

olduğundan [122], IE/IP‟nin boĢluk yarıçapının (r) altıncı kuvvetiyle ters orantılı (IE/IP 

~ r
-6

 ) olduğu kabul edilebilir, böylece (2.8) no‟lu denklem aĢağıdaki gibi yazılır: 

)
Tk

ΔH
(S(t)T

I

I

BP

E 3
exp)(    (5.1) 

Burada S(t)=(t/2AC)
3
. Bu denklemde r0

-2
 terimi, boĢluk kapama iĢlemi 

tamamlandıktan sonra, r
-2

 ile kıyaslandığında çok küçük olduğu için ihmal edildi.  

Belli bir zaman için (5.1) no‟lu denklem logaritmik formda yazılabilir: 

3
( ) ( )

b

H
LnI LnS t

k T


    

(5.2) 

IE/IP‟deki artıĢ boĢluk kapama iĢleminden kaynaklandığı için (5.2) denklemi tüm IE/IP 

eğrilerinde Th noktasının altındaki bölgeye uygulandı.  Ln(IE/IP)‟nin T
-1

‟e karĢı 

davranıĢı ġekil 5.8‟de görülmektedir.   

Bu logaritmik eğrilerin denklem (5.2)‟ye lineer fitlerinin (eğrilerin sağ tarafı) 

eğimlerinden H boĢluk kapama aktivasyon enerjisi hesaplandı.  Bu değerler Çizelge 

5.1‟de verilmiĢtir.  Tablodan aktivasyon enerji değerlerinin P-PS sert lateks oranı ile 

çok fazla değiĢmediği görülmektedir.  Yani bir mol polimerik maddenin viskoz akıĢ 

boyunca bir sıçrama yapabilmesi için verilmesi gereken ısı miktarı PS sert lateks 

oranı ile çok fazla değiĢmemektedir.  

%(50-100) P-PS içeren filmlere ait IE/IP eğrilerinde görülen azalmayı, interdifüzyon 

iĢleminden dolayı, monomer (piren) Ģiddetindeki artıĢ ile açıklamıĢtık. Th‟ın üstünde 

tavlama sıcaklığı artarsa, polimer zincirlerinin bazı kısımları parçacık-parçacık 

arayüzeylerini kesebilir ve parçacık sınırları kaybolur.  Bunun sonucunda piren 

çiftleri birbirlerinden uzaklaĢır, eksimer çiftleri kaybolduğu için eksimer Ģiddeti (IE) 

azalır. Buna karĢın monomer Ģiddeti artmaya baĢlar. Th sıcaklığının üstünde 
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IE/IP‟deki azalma parçacık-parçacık arayüzeyinin kaybolması ile iliĢkilidir.  Yani 

tavlama sıcaklığı artırılınca, daha fazla zincir polimer-polimer arayüzeyini keser ve 

sonuç olarak kesme yoğunluğu artar.  Böylece, IE/IP‟nin kesme yoğunluğu (T) ile 

ters orantılı olduğu varsayılırsa (2.13) nolu denklem 

)2/exp()(/ 1

0 TkERII BPE  
  (5.3) 

Ģeklinde yazılır. ġekil 5.8‟de %100, 80 ve 50 PS içeren kompozit filmlere ait 

Ln(IE/IP)-T
-1

 grafiğinin sol tarafındaki verileri (5.3) no‟lu denkleme fit ederek çizelge 

5.1‟de verilen E değerleri hesaplandı. 

Çizelge 5.1 : PS/PBA sistemine ait aktivasyon enerjileri. 

BuA 

(wt%) 

PS 

(wt%) 
H 

(kal/mol) 

E  

(kal/mol) 

0 100 2.3 9.1 

20 80 1.4 2.2 

40 60 2.5 10.2 

50 50 1.1 11.1 

70 30 1.9 - 

80 20 2.8 - 

90 10 3.1 - 

 ortalama 2.16 8.15 
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Şekil 5.8 : ġekil-5.2‟deki eğrilerin logaritmik formlarının (Ln(IE/IP)) T
-1

 ile değiĢimi. 

Eğrilerin üstündeki sayılar film içerisindeki ağırlıkça P-PS yüzdesini göstermektedir. 

Sağ taraftaki doğrunun eğimi H, sol taraftaki doğrunun eğimi E değerini verir.  

Bu sonuçlar E değerlerinin P-PS oranlarına göre değiĢmediğini göstermektedir. 

Ortalama E değeri 8.15 kcal/mol olarak bulundu. Bu değer boĢluk kapama 

aktivasyon enerji değerinden (2.16 kcal/mol) daha büyüktür.Tek bir zincirin polimer-

polimer arayüzeyini geçmesi için gereken enerji, viskoz akıĢ için gerekli olan enerji 

değerinden daha fazla olduğundan bu fark anlaĢılabilir bir farktır. 

Sonuç olarak, (P-PS)/PBA karıĢık sistemlerden film oluĢum iĢlemi piren etiketli PS 

zincirlerinden  eksimer ve monomer floresansını kullanarak araĢtırıldı.  BoĢluk 

kapama ve interdifüzyon mekanizmalari için basit kinetik modellerin floresans 

verilerine oldukça iyi uyduğu gösterildi. Kompozit filmde sert bileĢen oranı 
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azaldıkça floresans ve geçirgenlik Ģiddetlerinde önemli değiĢiklikler meydana geldi.  

%50 P-PS oranı ve üstünde boĢluk kapama ve interdifüzyon olarak adlandırılan iki 

farklı film oluĢma adımı gözlendi.  %(50-100) P-PS aralığında, P-PS parçacıklarının 

büyük ölçüde kaynaĢtıkları ve kaynaĢan bu parçacıkların sürekli bir film 

oluĢturdukları görüldü.  %50 P-PS oranının altında ise P-PS parçacıklarının yumuĢak 

PBA matrisi tarafından kaynaĢmalarının engellendiği ve böylece sürekli bir film 

oluĢturamadıkları anlaĢıldı.  %(50-100) P-PS aralığı için film oluĢma aĢamaları 

modellendi ve bu aĢamalarla iliĢkili aktivasyon enerjileri hesaplandı.  Aktivasyon 

enerjilerinde önemli bir değiĢme gözlenmedi. Bu ise film oluĢma iĢleminin 

sert/yumuĢak lateks kompozisyonunun değiĢmesiyle etkilenmediğini 

doğrulamaktadır. 

5.1.2 (PS) / (PBA) lateks karışımlarının film oluşum  davranışlarına PS lateks 

boyut etkisinin incelenmesi 

Bu çalıĢmada, bir önceki çalıĢmamızın devamı niteliğinde sert/yumuĢak lateks 

ağırlık kesrinin ve sert lateks parçacık boyutunun PS/PBA lateks karıĢımlarının film 

oluĢum davranıĢına ve mikroyapılarına etkilerini araĢtırdık. Bunun için, boyut 

dıĢında diğer tüm deneysel parametreleri sabit olan iki farlı boyutlu (320nm ve 

900nm çaplı) sert PS lateksleri sentezlendi (Bölüm 4.2).  Farklı boyutlu bu lateksler, 

Bölüm 4.4.2‟de anlatıldığı Ģekilde, ayrı ayrı PBA lateksi ile karıĢtırılarak iki farklı 

film seti hazırlandı.  

Set 1; küçük (320 nm) sert PS lateksi (KPS: 320nm) ve yumuĢak PBA karıĢımı 

(KPS/PBA).  Set 2: büyük (900 nm) sert PS lateksi (BPS: 900nm) ve yumuĢak PBA 

karıĢımları (BPS/PBA).   

Her iki set için, ağırlıkça farklı oranlarda PBA içeren bir dizi film hazırlandı.   Daha 

sonra bu filmler 100-250
0
C aralığındaki farklı sıcaklıklarda tavlanarak, her tavlama 

adımı sonrasında IP ve Itr Ģiddetlerinden film oluĢum davranıĢları, kararlı durum 

floresans (SSF), foton geçirgenlik (UVV) ve atomik kuvvet mikroskopu (AFM) 

teknikleri ile izlendi.    

ġekil 5.9 ve 5.10‟da, sırasıyla Set 1: (KPS/PBA) ve set 2: (BPS/PBA) için, ağırlıkça 

%20 ve %70 PBA içeren kompozit filmlere ait çeĢitli tavlama sıcaklıklarındaki 

emisyon spektrumları verilmiĢtir. ġekil 5.9‟da (KPS/PBA), tavlama sıcaklığı arttıkça 

20% PBA içeren film için, floroesans Ģiddeti önce artmakta, sonra artan tavlama 
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sıcaklığı ile azalmaktadır. %70 PBA içeren film için floresans Ģiddeti tavlama 

sıcaklığı ile azalmaktadır.   

 

Şekil 5.9 : %20 ve 70 PBA içeren KPS/PBA kompozit filmlerin emisyon 

spektrumları. Eğrilerin üzerindeki sayılar tavlama sıcaklıklarını göstermektedir. 

Diğer taraftan ġekil 5.10‟da, BPS/PBA filmleri için hem %20 hem de %70 PBA 

içeren filmlerin IP Ģiddeti tavlama sıcaklığı ile aynı davranıĢı göstermektedirler, yani 

önce artıp sonra azalmaktadır. 
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Şekil 5.10 : %20 ve 70 PBA içeren BPS/PBA kompozit filmlerin emisyon 

spektrumları.  Eğrilerin üzerindeki sayılar tavlama sıcaklıklarını göstermektedir. 

Her iki set için, %(0, 20, 50, 70, 80 ve 90) PBA içeren filmlerin IP Ģiddetinin tavlama 

sıcaklığına karĢı davranıĢı sırasıyla ġekil 5.11 ve 5.12‟de çizdirilmiĢtir.  

 KPS/PBA sisteminde %(0-50) PBA (ġekil 5.11), BPS/PBA sisteminde de %(0-70) 

PBA (ġekil 5.12) oranları için IP Ģiddeti tavlama sıcaklığı ile önce artmakta, daha 

sonra kaynaĢma sıcaklığı (Th) olarak adlandırılan belli bir sıcaklıkta maksimum 

olduktan sonra, tavlama sıcaklığının artmasıyla azalmaktadır. IP Ģiddetindeki bu artıĢ, 

bir önceki çalıĢmada açıklandığı gibi sırasıyla boĢluk kapama (void closure) ve 

interdifüzyon (interdifussion) iĢlemlerini temsil etmektedir [89-91]. Ancak IP Ģiddeti, 

set 1 için %(70-90), set 2 için %(80-90) PBA içeren filmlerde oldukça farklı davranıĢ 

göstermektedir. 
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Şekil 5.11 : KPS/PBA sistemi için, çeĢitli oranlarda PBA içeren filmlere ait IP 

Ģiddetinin tavlama sıcaklığı ile değiĢimi. Eğrilerin üzerindeki sayılar film içerisindeki 

(ağırlıkça) PBA oranını göstermektedir. Th kaynaĢma sıcaklığıdır. 



69 

 

 

Şekil 5.12 : BPS/PBA sistemi için, çeĢitli oranlarda PBA içeren filmlere ait IP 

Ģiddetinin tavlama sıcaklığı ile değiĢimi.  Eğrilerin üzerindeki sayılar film 

içerisindeki (ağırlıkça) PBA oranını göstermektedir. Th kaynaĢma sıcaklığını 

göstermektedir. 

Diğer bir deyiĢle, yüksek PBA (veya düĢük PS) katkılı filmlerde IP Ģiddeti zayıf ve 

hemen hemen tavlama ile değiĢmemektedir.  Bu ise, PS latekslerinin film oluĢum 

iĢleminin gerçekleĢmediğini göstermektedir. Ancak bu filmlerde, düĢük Tg 

değerinden dolayı, PBA lateksleri film oluĢum iĢlemini tamamlamıĢlardır. Kompozit 

filmlerin geçirgenliklerinin (Itr) tavlamaya bağlı olarak artan % (0, 20, 50, 70, 80 ve 

90) PBA oranları için  değiĢimleri, sırasıyla ġekil 5.13 (set 1) ve ġekil 5.14‟de (set 2) 

görülmektedir.  Set 1‟de %(0-50) PBA ve set 2‟de %(0-70) PBA içeren filmler için, 

Itr minimum film oluĢum sıcaklığı (T0) olarak adlandırılan belli bir sıcaklığın üstünde 

büyük bir artıĢ göstermektedir. Itr baĢlangıçta tavlama sıcaklığı ile artmakta, bir 

maksimum değere ulaĢtıktan sonra sabit kalmaktadır.  Tavlama iĢlemi sonucunda 

Itr‟deki bu artıĢ, parçacıklardaki PS polimer zincirlerinin viskoz akıĢı sonucunda, PS 

parçacıkları arasındaki boĢlukların kapanması [89-91,103,123] ile açıklanabilir.  
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%70, 80 ve 90 PBA içeren KPS/PBA filmleri için Itr Ģiddeti tavlama sıcaklığı ile 

hemen hemen değiĢmemektedir (ġekil 5.13).  Yine ġekil 5.14‟de, BPS/PBA 

kompozit filmlerine ait Itr eğrileri de %80 ve 90 PBA oranları için tavlama sıcaklığı 

ile fazla bir değiĢim göstermemektedirler.  Yani her iki set için de bu ve daha yüksek 

oranlarda PBA içeren filmlerde, tavlama ile boĢluk kapama davranıĢı 

görülmemektedir.  Bu sonuçlar, floresans verilerini (ġekil5.11 ve 5.12) ve yukarıda 

yapılan yorumları doğrulamaktadır. 

 

Şekil 5.13 : KPS/PBA sistemi için, çeĢitli oranlarda PBA içeren filmlere ait Itr 

Ģiddetinin tavlama sıcaklığı ile değiĢimi.  Eğrilerin üzerindeki sayılar film 

içerisindeki (ağırlıkça) PBA oranını göstermektedir. T0 minimum film oluĢma 

sıcaklığını göstermektedir. 
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Şekil 5.14 : BPS/PBA sistemi için, çeĢitli oranlarda PBA içeren filmlere ait Itr 

Ģiddetinin tavlama sıcaklığı ile değiĢimi.  Eğrilerin üzerindeki sayılar film 

içerisindeki (ağırlıkça) PBA oranını göstermektedir. T0 minimum film oluĢma 

sıcaklığını göstermektedir. 

Burada, KPS/PBA karıĢımlarından elde edilen filmlerin, tüm tavlama sıcaklıkları 

için, BPS/PBA filmlerinden optiksel olarak daha saydam (geçirgen) olduklarına 

dikkat  edilmelidir. Optiksel geçirgenlik ölçümleri polimer film içerisindeki hava 

boĢluğu sayısı ve boyutunun bir ölçüsüdür [124]. Bununla birlikte, bu filmler için 

optiksel geçirgenlik nitel olarak boĢluk boyutu ve sayısı ile iliĢkilidir [124].  BoĢluk 

sayısından ziyade geçirgenlik, boĢluk yarıçapının artması ile azalır. Burada düĢük 

tavlama sıcaklıklarındaki düĢük Itr değerlerinin, PS ve PBA polimer sistemlerinin 

kırılma indisleri arasındaki küçük farktan (yaklaĢık 0.12) [120] ziyade, büyük ölçüde 

film içersinde ıĢığı saçabilen sert lateks kümeleri [121] ve boĢluklarla [19,12, 

124,22] iliĢkili olduğunu düĢünüyoruz. Buradan, KPS/PBA filmlerindeki toplam 
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boĢluk sayısının BPS/PBA filmlerdekine göre daha düĢük sayıda olduğu 

anlaĢılmaktadır. Daha sonraki bölümde verilen AFM sonuçlarından da görüleceği 

gibi, boĢluk sayısı yüksek olsa bile, boĢluk boyutu küçük olduğunda geçirgenliğin 

yüksek olacağı sonucunu çıkarıyoruz. BPS parçacıkları arasındaki kümelenme, 

büyük boyutlu parçacıklar arasında boĢluklar meydana getirirler. Bu filmlerin AFM 

resimleri de PBA miktarının artmasıyla film içerisinde boĢluk oranının (daha fazla 

ve/veya daha büyük boĢlukların)  arttığını göstermektedir.  Bu yüzden, bu filmler 

ıĢığı önemli ölçüde saçar, böylece optiksel geçirgenlik boĢluk konsantrasyonun ve 

boĢluk boyutunun her ikisinin artması ile azalır. Böylece, aynı cam geçiĢ sıcaklığına 

ve mekanik özelliklere sahip fakat boyutları farklı (KPS ve BPS) polimer 

parçacıklardan oluĢan lateks karıĢımları, farklı boĢluk konsantrasyonuna sahip 

filmler oluĢtururlar.  

Diğer taraftan, %(0-50) PBA içeren KPS/PBA filmlerin 200 
0
C‟de tavlandıktan sonra 

geçirgenlikleri oldukça yüksektir (%80 civarında).  %70 PBA için Itr ani bir azalma 

(yaklaĢık %40‟a düĢmektedir) göstermektedir ve sonra tekrar %90 PBA için %80‟e 

artmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, PS ve PBA birbiri ile karıĢmayan fazlar 

oldukları için, PS latekslerinin kaynaĢması boyunca iki polimer arasında faz 

ayrıĢması gerçekleĢir ve polimerler ayrık domainler Ģeklinde kalırlar.  Bu domainler 

ıĢığın saçılmasına dolayısıyla, Itr‟nin azalmasına neden olurlar.  Bu aralıkta filmin 

yapısı sürekli PBA fazı içine gömülmüĢ (kaynaĢmıĢ) ayrık PS domainlerden oluĢur.  

Bu domainlerin boyutu görünür ıĢığın dalgaboyuna göre büyük olduğundan, ıĢığı 

saçarlar. Sürekli film oluĢumundan dolayı Itr Ģiddeti diğer KPS/PBA filmleri için 

yüksektir. Diğer taraftan, seri 2‟den hazırlanan filmlerlerden (BPS/PBA) sadece saf 

BPS (%0 PBA) filmi yüksek bir geçirgenliğe (%75) sahiptir. PBA fazı artırılırsa, 

geçirgenlik önemli ölçüde azalır (%30) ve PBA oranının artması ile hemen hemen 

değiĢmez. BPS/PBA filmlerinde domain boyutları KPS/PBA filmlerindekilere göre 

daha büyüktür ve daha düĢük geçirgenliğe sahiptirler. Bundan dolayı, bu filmlerde 

sert PS ve yumuĢak PBA fazlarının iki ayrı faz olarak var olduklarını söyleyebiliriz. 

TavlanmıĢ lateks parçacıklardan oluĢan bir film içinde bir boya molekülüne veya 

boya molekülünden uyarılmıĢ veya salınmıĢ bir fotonun gezintisi, foton difüzyon 

teorisi [119] ile modellenebilir. Film içindeki herhangi bir saçıcı merkez ile yol alan 

bir fotonun her ardıĢık çarpıĢma arasında aldığı yol, fotonun ortalama serbest yolu 

<a> ve her saçılmasından sonra aldığı toplam yol ise optik yol (s) olarak tanımlanır. 

Bir fotonun film içinde bir piren molekülü ile karĢılaĢma olasılığı, fotonun film 
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içinde aldığı toplam yola bağlıdır. Eğer optik yol büyük ise, fotonun pyrene ile 

karĢılaĢma olasılığı o kadar büyüktür. Set 1 ve set 2‟deki filmlere ait floresans 

eğrilerinde, belli bir PBA oranının altında, IP Ģiddetinde görülen artma ve azalmayı 

Ģematik olarak Ģu Ģekilde açıklayabiliriz (ġekil 5.15):  IP Ģiddetindeki değiĢim, 

fotonun kompozit film içerisindeki optik yoluna (s) bağlıdır. 

 

Şekil 5.15 : Film oluĢumu boyunca, piren Ģiddetindeki (IP) değiĢimin, ortalama 

serbest ve optiksel yoldaki değiĢim ile iliĢkili olarak, Ģematik açıklaması. (a) 

tavlamadan önce, (b) boĢluk kapama iĢlemi tamamlandıktan sonra, (c) saydam film. 

ġekil 5.15a‟da, film oluĢumunun baĢlangıcında (tavlamadan önce) film çok sayıda 

boĢluk içerdiğinden, foton film içerisinde fazla ilerleyemeden film yüzeyinden 

saçılır. Bu ise hem fotonun film içerisindeki ortalama serbest yolunun (<a>), hem de 

optiksel yolunun (s) kısa olmasına, böylece düĢük IP değerlerine neden olur.  ġekil 

5.15b, tavlama iĢleminden dolayı parçacıklar arasındaki boĢlukların kaybolduğu, 

ortalama serbest yolun (<a>) ve optiksel yolun (s) uzun olduğu bir filmi 

göstermektedir.  Bu aĢamada, film içerisinde boĢluklar azaldığı için, foton yüzeyden 
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saçılmadan bir miktar film içerisinde gezinecek.  ArdıĢık saçılmalardan dolayı film 

içerisinde daha fazla zaman geçirecek, böylece piren molekülüne rastlama olasılığı 

diğer bir değiĢle IP Ģiddeti artacaktır. Tavlama iĢlemine devam edilmesiyle, PS 

parçacıklarının arasındaki parçacık-parçacık ara yüzeyleri kaynaĢmaya baĢlar, 

kaynaĢan bu yüzeylerden polimer zincirleri karĢılıklı difüzlenir (ġekil 5.15c). 

Parçacık-parçacık ara yüzeyleri kaybolduğu için, foton film içerisinde çok fazla 

saçılmaya uğramaz ve ortalama serbest yol <a> çok büyür, sonuç olarak s kısalır.  Bu 

nedenle, tavlama iĢlemi tamamlandıktan sonra IP azalır.                

%(0-50) PBA (set 1 için) ve %(0-70) PBA (set 2 için) aralığında Itr ve IP‟deki artıĢ 

tavlamadan dolayı boĢluk kapama ve film yüzeylerinin düzleĢmesi ile açıklanabilir. 

Bu nedenle (5.2) denklemi tüm Itr (T0 sıcaklığının üstü) ve IP eğrilerine (Th noktasının 

altındaki bölgeye) uygulandı. Set 1 ve Set 2 için Ln(IP)‟nin T
-1

‟e karĢı davranıĢı, 

sırasıyla ġekil 5.16 ve 5.17‟de, Ln(Itr)‟nin T
-1

‟e karĢı davranıĢı da ġekil 5.18 ve 

5.19‟da görülmektedir. Bu logaritmik eğrilerin denklem (6.2)‟ye lineer fitlerinin 

eğimlerinden, her iki set için HP ve Htr boĢluk kapama aktivasyon enerjileri, ġekil 

5.16 ve 5.17‟deki, KPS/PBA ve BPS/PBA kompozit filmlerine ait Ln(IP)-T
-1

 

grafiğinin sol tarafını (5.3) nolu denkleme fit ederek de E interdifüzyon aktivasyon 

enerji değerleri hesaplandı. Bu değerler çizelge 5.2‟de verilmiĢtir. 

Çizelge 5.2 : KPS/PBA ve BPS/PBA sistemleri için hesaplanan viskoz akıĢ (H) ve 

interdifüzyon (E) aktivasyon enerji değerleri. 

 KPS/PBA BPS/PBA 

PBA 

(%) 
HP 

(kcal/mol) 

Htr 

(kcal/mol) 

E 

(kcal/mol) 

HP 

(kcal/mol) 

Htr 

(kcal/mol) 

E 

(kcal/mol) 

0 3.58 11.18  9.55 5.22 17.18 28.81 

20 3.93 9.25 11.23 1.61 12.67 42.56 

40 3.23 7.93 6.36 1.60 5.20 25.82 

50 2.91 3.18 7.17 1.60 9.38 26.17 

70 - - - 1.77 3.76 8.90 
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Şekil 5.16 : KPS/PBA sistemi için, farklı PBA oranları içeren filmlere ait Ln(IP)-T
-1

 

grafikleri. Eğrilerin üzerindeki sayılar film içerisindeki PBA oranını göstermektedir.  

Eğrilerin sağ ve sol tarafındaki  doğruların eğimleri, sırasıyla HP ve E değerlerini 

verir. 
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Şekil 5.17 : BPS/PBA sistemi için, farklı PBA oranları içeren filmlere ait Ln(IP)-T
-1

 

grafikleri. Eğrilerin üzerindeki sayılar film içerisindeki PBA oranını göstermektedir.  

Eğrilerin sağ ve sol tarafındaki  doğruların eğimleri, sırasıyla HP ve E değerlerini 

verir. 
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Şekil 5.18 : KPS/PBA sistemi için, farklı PBA oranları içeren filmlere ait Ln(Itr)-T
-1

 

grafikleri.  Eğrilerin üzerindeki sayılar film içerisindeki PBA oranını göstermektedir.  

Lineer bölgelerin eğimleri, Htr değerlerini verir. 
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Şekil 5.19 : BPS/PBA sistemi için, farklı PBA oranları içeren filmlere ait Ln(Itr)-T
-1

 

grafikleri. Eğrilerin üzerindeki sayılar film içerisindeki PBA oranını göstermektedir. 

Lineer bölgelerin eğimleri, Htr değerlerini verir. 

Tablodan H aktivasyon enerji değerlerinin PBA yumuĢak lateks oranı ile çok fazla 

değiĢmediği görülmektedir.  Yani bir mol polimerik maddenin viskoz akıĢ boyunca 

bir sıçrama yapabilmesi için verilmesi gereken ısı miktarı, her iki set için, PBA 

yumuĢak lateks oranı ile çok fazla değiĢmemektedir.  Ancak, her iki set için de  Htr 

değerleri HP değerlerinden daha yüksektir.  Bu fark büyük olasılıkla, kullanılan 

farklı tekniklerden kaynaklanmaktadır. Çünkü UVV ölçümleri, iç kısımdaki 

latekslerin film oluĢumu hakkında bilgi verir ki bu lateksler boĢluk kapama iĢlemi 

için daha büyük enerjiye ihtiyaç duyarlar.    
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Diğer taraftan, KPS/PBA için hesaplanan H değerlerinin BPS/PBA sistemi için 

hesaplanan değerlerden daha küçük olduğu görülür.  Küçük boyutlu parçacıklar daha 

büyük yüzey alanına veya yüzey serbest enerjisine sahiptirler. Film oluĢum iĢlemini 

kapilar kuvvetler ile tanımlayan teoriye göre [15], film oluĢumuna eĢlik eden kuvvet 

parçacık boyutu ile ters orantılıdır.  Dolayısıyla, küçük parçacıkların eğriliğinin ve 

yüzey alanının daha büyük olmasının film oluĢumunu teĢvik edeceği beklenir.  KPS 

parçacıklarının toplam yüzey enerjisi BPS parçacıklarına göre çok daha büyüktür, bu 

nedenle KPS parçacıkları BPS parçacıklarına göre, viskoz akıĢ için daha düĢük 

enerjiye ihtiyaç duyarlar.  

ġekil 5.11 ve 5.12‟de, Th‟dan daha büyük tavlama sıcaklıkları için Ģiddette görülen 

azalma polimer zincirlerinin interdifüzyonu ile iliĢkilidir.  Tavlama sıcaklığı arttınca 

(T>Th) polimer zincirlerinin bazı kısımları parçacık-parçacık arayüzeyini geçerek 

parçacık sınırlarının kaybolmasına neden olurlar ve sonuç olarak IP azalır.  Tavlama 

sıcaklığı arttıkça daha fazla zincir arayüzeyi kesecek ve arayüzeyi kesen zincir 

yoğunluğu artacak. Dolayısıyla IP Ģiddetinin, Prager Tirrell (PT) modelindeki (bölüm 

2.4.2) arayüzeyi kesen zincir yoğunluğu ((T)) ile ters orantılı olduğunu kabul 

edebiliriz. ġekil 5.16 ve 5.17‟deki, KPS/PBA ve BPS/PBA kompozit filmlerine ait 

Ln(IP)-T
-1

 grafiğinin sol tarafını deklem(5.3)‟e fit ederek, zincirlerin belkemiği 

hareketinin aktivasyon enerjisi (E) hesaplandı. Bu değerler her iki set için de 

çizelge 5.2‟de verilmiĢtir.  Burada, ġekil 5.16 ve 5.17‟deki fitler düĢük PBA içerikli 

filmler için daha iyi görünürken, yüksek PBA içerikli filmler için iyi 

görünmemektedir.  Bu durum, büyük olasılıkla, yüksek PBA içerikli filmlerde PS ve 

PBA polimerleri arasındaki faz ayrıĢmasından kaynaklanmaktadır. Çizelge 5.2‟deki 

sonuçlar E değerlerinin PBA kesri ile çok değiĢmediğini göstermektedir.  Her iki 

set için bulunan E değerleri, boĢluk kapama aktivasyon enerji değerlerinden (H) 

daha büyüktür.  Bu fark anlaĢılabilir bir farktır, çünkü tek bir zincirin polimer-

polimer arayüzeyini geçmesi için gereken enerji, viskoz akıĢ için gerekli olan enerji 

değerinden daha fazladır.   

Ayrıca KPS/PBA için hesaplanan E değerleri, BPS/PBA kompozit sistemi ile 

kıyaslandığında, daha küçüktür.  Bunu Ģu Ģekilde açıklayabiliriz: KPS 

parçacıklarındaki polimer zincirleri daha fazla boĢluk içerir ve daha az etkileĢirler 

[125,126]. Uzaysal kısıtlamadan dolayı, KPS lateks parçacığındaki polimer 

zincirleri, BPS parçacıklarındaki random-coil durumu [125] ile kıyaslandığında, daha 
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sıkı (kompakt) bir durumdadır. Bunu bir zincirin yaptığı düğüm sayısının her iki 

parçacıkta da farklı olması ile açıklayabiliriz. Diğer bir değiĢle küçük boyutlu 

parçacıklarda(KPS) daha az sayıda polimer zinciri var ve zincirlerin birbirleriyle 

yaptıkları düğümlenme sayısı yani etkileĢim daha az , diğer taraftan büyük boyutlu 

parçacıklarda(BPS) ise zincir sayısı daha fazla olduğu için  etkileĢim daha fazladır. 

Bu nedenle KPS‟deki polimer zincirleri daha yüksek bir konformasyon enerjisine 

sahiptirler.  KPS parçacıklarının, BPS parçacıklarına göre, interdifüzyon iĢlemini 

daha az bir enerji ile tamamlamasının baĢlıca nedeni budur.  Elde ettiğimiz bu 

sonuçlar, literatürdeki benzer çalıĢmalarda bulunan sonuçlar ile de uyum içindedir. 

Goudy ve arkadaĢları [127] küçük boyutlu bir lateks parçacığının, parçacıklar 

arasındaki büyük kapilar kuvvetlerden dolayı, daha hızlı kaynaĢacağını buldular. 

Song ve arkadaĢları [128] lateks filmlerde, yüzeydeki moleküler difüzyonun yüzey 

gerilmesi veya yüzey serbest enerjisi tarafından yönetildiğini gösterdiler.  Ayrıca, 

küçük parçacıklar için arayüzey (interfacial) kapilar kuvvetlerin daha büyük olması 

gerektiğini buldular. 

5.1.2.1 Minimum film oluşma (T0) ve kaynaşma (Th) sıcaklıkları 

Minimum film oluĢum (T0), boĢluk kapanma (Tv) ve kaynaĢma (Th) sıcaklıkları, 

latekslerin film oluĢumu ile ilgili önemli parametrelerdir. T0 çoğunlukla kaplama 

endüstrisinde, lateksin herhangi bir uygulamada kullanılabilmesi [15,129,130] için 

gerekli en düĢük sıcaklık aralığının baĢlıca göstergesi olarak kabul edilir. Diğer bir 

deyiĢle T0 sıcaklığı, film içindeki boĢlukların çaplarını ıĢığın dalgaboyundan daha 

küçük boyutlara azaltmak için, parçacıkların yeteri kadar bozunmasını sağlayan olası 

en düĢük sıcaklık olarak gösterilir [19]. Bu kritik sıcaklığın altında, kuru lateks 

filmler opak ve toz halindedirler. Fakat bu sıcaklıkta ve/veya  üstünde lateksler 

sürekli ve saydam bir film oluĢtururlar [131]. Th sıcaklığı ise parçacıklar arasındaki 

arayüzeylerin, polimer zincir difüzyonundan dolayı, kaynaĢmaya ve kaybolmaya 

baĢladığı sıcaklıktır. Bu sıcaklığın üstünde tüm parçacık arayüzeyleri kaybolur ve 

lateksler boĢluksuz, sürekli bir film oluĢtururlar.  ġekil (5.11-5.14)‟den, Set 1 ve set 

2‟deki filmlere ait T0 ve Th değerleri okunarak, çizelge 5.3‟de verilmiĢtir. 
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Çizelge 5.3 : Minimum film oluĢma (T0) ve kaynaĢma (Th) sıcaklıkları   

 KPS/PBA BPS/PBA 

PBA (%) T0(
0
C) Th(

0
C) T0(

0
C) Th(

0
C) 

0 110 150 160 190 

20 110 160 160 200 

40 110 130 150 190 

50 110 130 160 190 

70 - - 140 170 

Tablodan da görüldüğü gibi KPS/PBA sistemi için T0 ve Th değerleri sırasıyla 100
0
C 

ve 130-160
0
C‟dir. BPS/PBA için bu değerler sırasıyla 140-160

0
C ve 170-200

0
C‟dir.  

BPS/PBA sistemi ile karĢılaĢtırıldığında KPS/PBA için ölçülen T0 ve Th değerlerinin 

oldukça düĢük olduğu görülmektedir.  Buradan T0 ve Th değerlerinin sert PS lateks 

parçacık boyutundan oldukça etkilendiği ve KPS/PBA kompozit sistemlerinin daha 

düĢük sıcaklıklarda film oluĢturmasına neden olduğu anlaĢılmaktadır.  Bu sonuç, her 

iki set için hesapladığımız viskoz akıĢ ve interdifüzyon enerjileri arasındaki farklar 

ile son derece uyumludur. BPS parçacıklarının toplam yüzey enerjisi KPS 

parçacıklarından daha azdır ve daha yüksek sıcaklıklarda film oluĢtururlar.  Yüzey 

enerjisinin yüksek olmasından dolayı, KPS parçacıklarında,  polimer zincirleri bitiĢik 

komĢu parçacıkların arayüzeyinden daha hızlı salınır.  Böylece parçacıklar daha 

düĢük sıcaklıklarda bozunurlar.   

Sonuç olarak, PS/PBA kompozit sistemlerinde, sert PS lateks boyutunun küçük 

olması film oluĢumunun daha düĢük sıcaklıklarda gerçekleĢmesine neden olmaktadır. 

5.1.2.2 KPS/PBA ve BPS/PBA Kompozit filmlerin yapıları 

Yukarıdaki yorumları desteklemek için, sert/yumuĢak lateks kesrine bağlı olarak, 

KPS/PBA ve BPS/PBA setleri için filmlerin morfolojilerindeki değiĢim, farklı 

tavlama sıcaklıkları için, ayrı ayrı AFM ile takip edildi. %0, 20, 50 ve 80 PBA içeren 

filmlerin farklı tavlama sıcaklıklarında çekilmiĢ AFM görüntüleri sırasıyla KPS/PBA 

seti için ġekil (5.20-5.22) ve BPS/PBA seti için ġekil (5.23-5.25)‟de verilmiĢtir.   

KPS/PBA serisi için çekilen resimlere bakıldığında, filmler 100
0
C‟de 

tavlandıklarında (ġekil 5.20), sert KPS parçacıklarında herhangi bir deformasyon 

görülmemektedir.  DüĢük PBA oranlı filmlerde (%0 ve 20), sert kürecikler çok 

miktarda boĢluk (film içindeki karanlık bölgeler) içerecek Ģekilde geliĢi güzel 

dağılmıĢtır ve bu yüzden opak filmlerin oluĢmasına neden olurlar.  %50 PBA içeren 

filmde ise, yumuĢak PBA parçacıklarının tümüyle kaynaĢtıkları ve sert KPS 

küreciklerini kaplayarak parçacıklar arasındaki boĢlukları doldurdukları 
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görülmektedir.  Böylece KPS parçacıkları bir araya toplanma (aggregation) eğilimi 

göstermektedirler.  %80 PBA içeren filmde, KPS parçacıklarının tümüyle yumuĢak 

PBA fazının içine gömüldükleri anlaĢılmaktadır. 

 

Şekil 5.20 : KPS/PBA sistemi için, %0, 20, 50 ve 80 oranlarında PBA içeren 

filmlerin 100 
0
C‟de 10 dakika tavlandıktan sonraki AFM görüntüsü.  Resimlerin 

üzerindeki sayılar film içerisindeki PBA oranını göstermektedir. 

150 
0
C‟de tavladıktan sonra (ġekil 5.21), düĢük PBA içerikli filmlerde (0, 20 ve 50) 

KPS parçacıklarının Ģekillerinin kaybolduğu yani kaynaĢtıkları görülmektedir.  Oysa 

%80 PBA içeren filmde,  PBA matrisi içinde dağılmıĢ küçük KPS kümeciklerinin 

kaynaĢarak ayrık domainler olarak kaldıkları görülmektedir. Yani bu filmlerde KPS 

kümecikleri birleĢemedikleri için sürekli bir film oluĢturamazlar.  Diğer düĢük PBA 

içerikli filmlerde kaynaĢan KPS parçacıkları, film boyunca bir baĢtan bir baĢa 

uzanarak, sürekli bir film oluĢturabilmektedir. AFM resimlerindeki aydınlık ve 

karanlık bölgeler filmdeki yüksek ve alçak bölgeleri göstermektedir.   
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Şekil 5.21 : KPS/PBA sistemi için, %0, 20, 50 ve 80 oranlarında PBA içeren 

filmlerin 150 
0
C‟de 10 dakika tavlandıktan sonraki AFM görüntüsü.  Resimlerin 

üzerindeki sayılar film içerisindeki PBA oranını göstermektedir. 

Filmleri 200
0
C‟de tavladıktan sonra (ġekil 5.22), %0, 20 ve 50 PBA içeren filmlerde, 

film içindeki PBA oranına bağlı olarak daha düzgün veya daha az düzgün sürekli 

yüzey yapıları görülmektedir.   

Buna karĢın %80 PBA içeren film düzgün yüzeyine karĢın, yüzey yapısı ayrık 

domainler göstermektedir.  Bu domainler PS/PBA kompozit sistemi için PS ve PBA 

polimerleri arasında faz ayrıĢması iĢleminin bir iĢareti olabilir.     
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Şekil 5.22 : KPS/PBA sistemi için, %0, 20, 50 ve 80 oranlarında PBA içeren 

filmlerin 200 
0
C‟de 10 dakika tavlandıktan sonraki AFM görüntüsü.  Resimlerin 

üzerindeki sayılar film içerisindeki PBA oranını göstermektedir. 

BPS/PBA kompozit sisteminin AFM resimlerine bakıldığında, bu kompozitlerin film 

oluĢturma davranıĢlarının KPS/PBA sisteminden oldukça farklı olduğu 

görülmektedir. 100
0
C‟de tavlama iĢleminden sonra (ġekil 5.23), BPS parçacıklarının 

sınırları açıkca belli olmaktadır.  
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Şekil 5.23 : BPS/PBA sistemi için, %0, 20, 50 ve 80 oranlarında PBA içeren 

filmlerin 100 
0
C‟de 10 dakika tavlandıktan sonraki AFM görüntüsü.  Resimleirn 

üzerindeki sayılar film içerisindeki PBA oranını göstermektedir. 

%0 PBA içeren filmde (saf BPS film), BPS parçacıkların kümelenerek sıkı 

paketlenmiĢ domainler oluĢturdukları görülmektedir. Bu domainler birbirlerinden,  

paketlenmenin bozulmasıyla yani parçacıkların olmadığı bölgeler ile ayrılırlar.  Bu 

tür bir yapı oldukça yüksek yüzey pürüzlülüğüne sebep olur.  Buna ek olarak, 

parçacıkların birbirine temas ettikleri noktalarda, parçacıkların küresel Ģekillerinin 

bozulduğu görülmektedir. Bununla birlikte, parçacıklar kendi özelliğini 

korumaktadırlar, yani tavlamadan önceki kuru saf BPS film ile kıyaslandığında, 

yüzey yapılarında önemli bir değiĢiklik görülmemektedir.  PBA içeren filmlerde, 

PBA oranının artması ile, BPS parçacıklarının birbirlerinden ayrıĢtıkları 

görülmektedir.  Bu filmlerde, BPS parçacıklarının küresel Ģekilleri daha belirgindir.  
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Yüksek PBA oranları için (%50 ve 80), büyük PS parçacıkları arasında yakın temas 

(paketlenme)  nadir görünmektedir.  Bu filmlerde, BPS parçacıkları kümelenmeden 

ziyade çoğunlukla birbirlerinden ayrık durmaktadır. Yani BPS/PBA filmlerde 

parçacıklar arasında önemli ölçüde boĢluklar oluĢmaktadır. Bu yüzden düĢük PBA 

içerikli filmlerle kıyaslandığında, film yüzeyi oldukça pürüzlüdür.  Bu ise, ıĢığın bu 

boĢluklardan saçılmasına dolayısıyla filmden geçen ıĢık Ģiddetinin düĢük olmasına 

neden olur.  

Filmler 150 
0
C‟de tavlandığında BPS parçacıklarının büyük ölçüde bozundukları, 

parçacık sınırlarının hemen hemen kaybolduğu görülür (ġekil 5.24).  Buna karĢın, 

%0 PBA (saf BPS film) içeren filmde, parçacık sınırları olarak yorumlanabilecek 

bazı izler görülmektedir.  Yani bu filmde parçacık sınırları hala bir miktar 

gözlenebilmektedir. Diğer bir deyiĢle polimer zincirlerinin interdifüzyon iĢlemi 

tümüyle tamamlanmamıĢtır.  200 
0
C‟de tavlamanın ardından (ġekil 5.25), filmlerin 

tüm yüzeyleri hemen hemen düzleĢmiĢtir, homojen olmuĢtur, bu ise polimer 

zincirlerinin interdifüzyon iĢleminin dolayısıyla film oluĢumunun büyük ölçüde 

gerçekleĢtiğini gösterir. 
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Şekil 5.24 : BPS/PBA sistemi için, %0, 20, 50 ve 80 oranlarında PBA içeren 

filmlerin 150 
0
C‟de 10 dakika tavlandıktan sonraki AFM görüntüsü.  Resimlerin 

üzerindeki sayılar film içerisindeki PBA oranını göstermektedir. 
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Şekil 5.25 : BPS/PBA sistemi için, %0, 20, 50 ve 80 oranlarında PBA içeren 

filmlerin 200 
0
C‟de 10 dakika tavlandıktan sonraki AFM görüntüsü.  Resimlerin 

üzerindeki sayılar film içerisindeki PBA oranını göstermektedir. 

Sonuç olarak, farklı boyutta sert lateks içeren PS/PBA kompozitlerinde, küçük 

boyutlu KPS/PBA sisteminin büyük boyutlu BPS/PBA sistemine göre daha düĢük 

sıcaklıklarda film oluĢturduğunu bulduk.  Buna karĢın, her iki film seti için, PBA 

yumuĢak fazın belli bir oranının üstünde film oluĢum davranıĢı gözlenemedi.  Bu 

oran KPS/PBA istemi için %50 iken, BPS/PBA sistemi için %70 olarak belirlendi.  

Yani, sert lateks boyutu büyük ise film oluĢumu, daha yüksek sıcaklıklarda 

gerçekleĢmesine rağmen, yumuĢak fazın daha geniĢ bir aralığında (veya düĢük sert 

lateks oranları için) sürekli bir film elde etmek mümkündür.  Elde ettiğimiz sonuçlar 

literatürde, farklı teknikler kullanılarak elde edilen sonuçlar ile uyumludur.  
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5.2 Polimer/Metaloksit Nanokompozitlerin Film Oluşum Davranışları 

5.2.1 Düşük moleküler ağırlıklı PS/TiO2 nanokompozitlerden film oluşumuna 

PS film kalınlğının ve TiO2 içeriğinin etkisi 

Bu çalıĢmada, ilk olarak düĢük molekül ağırlıklı (MW=86.1x10
3
g/mol) PS 

latekslerden farklı kalınlıklarda (5 μm ve 20 μm) iki farklı film seti hazırlandı 

(Bölüm 4.5.1). Sonra bu filmler, yine bölüm(4.5.1)‟de anlatıldığı gibi daldırma 

yöntemi ile farklı sayılarda TiO2 tabakasıyla kaplandı. Daha sonra bu kompozit 

filmleri 100
0
C den 280

0
C aralığında değiĢen sıcaklıklarda tavladık. Film oluĢum 

aĢamalarını takip edebilmek için her tavlama adımından sonra floresans (Ip), saçılma 

(Isc) ve geçen (Itr) ıĢık Ģiddetlerini ölçtük. Filmlerin morfolojilerindeki değiĢim yine 

AFM ile takip edildi. 

ġekil 5.26‟da, PS parçacıklarının kuruma iĢleminden sonra bozunmadan orijinal 

Ģekillerini (küresel) korudukları ve oldukça pürüzlü (boĢluklu ve engebeli) yüzeylere 

sahip filmler oluĢturdukları görülmektedir. 

 

Şekil 5.26 : Bu çalıĢmada kullanılan PS lateks parçacığının AFM görüntüsü. (TiO2 

ile kaplanmadan ve ısıl iĢlem uygulanmadan önce oda sıcaklığında çekildi).   

Farklı sıcaklıklarda tavlanmıĢ olan farklı TiO2 katlarına sahip kalın ve ince PS/TiO2 

filmlerin floresans Ģisddet (IP) eğrileri sıraıyla Ģekil 5.27 ve 5.28‟de verilmiĢtir. Her 

iki film setinde IP Ģiddetinin, artan tavlama sıcaklığı ile kaynaĢma sıcaklığı Th olarak 

adlandırılan belli bir sıcaklığa kadar arttığı ve sonra bu sıcaklığın üzerinde azaldığı 

açıkça görülmektedir. Th noktasına kadar artan tavlama sıcaklığı, bölüm(2.4.1 ve 

2.4.2)‟de açıklandığı gibi lateks parçacıklar içindeki PS zincirlerinin parçacıklar 

arasındaki boĢluklara viskoz akıĢından dolayı boĢluk kapanma iĢlemine ve tavlamayı 

Th üzerindeki sıcaklıklara ilerletmekte PS zincirlerinin parçacık-parçacık ara 

yüzeylerde karĢılıklı interdifüzyonuna iĢlemine neden olur. Tavlama yoluyla bu 
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karıĢım filmlerin IP Ģiddetlerinde gözlenen bu artma ve azalma sırasıyla boĢluk 

kapanma ve interdifüzyon iĢlemleri ile açıklanabilir [89-91]. Tavlanma iĢlemi 

süresince TiO2 içeren bir filmin IP Ģiddetinin davranıĢı Ģematik olarak ġekil 5.29‟da 

verilmektedir. ġekil 5.29a‟da, film çok sayıda boĢluk içermektedir ve bu bir fotonun 

ortalama serbest yolu ile optiksel yolunun kısa olmasına, dolayısıyla düĢük IP 

değerlerine neden olur. ġekil 5.29b, tavlama iĢleminden dolayı parçacıklar arası 

boĢlukların kaybolduğu bir filmi gösterir. Bu filmde, boĢluklar kaybolduğu için, 

fotonun film içerisindeki ortalama serbest yolu ve optiksel yolu uzar.  Bu aĢamada, IP 

maksimum değerine ulaĢır.  Son olarak, ġekil 5.29c boĢluk içermeyen, hemen hemen 

saydam (transparan) ancak bir miktar TiO2 kalıntısı içeren bir filmi göstermektedir.  

Bu aĢamada film, ortalama serbest yolun çok uzun ancak optiksel yolun kısa 

olmasından dolayı, düĢük IP değerine sahiptir. 
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Şekil 5.27 : Farklı TiO2 katmanlı, kalın PS filmine ait IP Ģiddetinin tavlama sıcaklığı 

(T) ile değiĢimi. Eğrilerin üzerindeki sayılar TiO2 katman sayısını ve Th kaynaĢma 

sıcaklığını göstermektedir. 
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Şekil 5.28 : Farklı TiO2 katmanlı, ince filme ait IP Ģiddetinin tavlama sıcaklığı (T) ile 

değiĢimi.  Eğrilerin üzerindeki sayılar TiO2 katman sayısını ve Th kaynaĢma 

sıcaklığını göstermektedir. 
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Şekil 5.29 : TiO2 ile kaplanmıĢ PS filmlerin farklı tavlama adımlarındaki temsili 

resmi: a) Çok miktarda boĢluk içeren düĢük IP‟li film, b) tavlamadan dolayı boĢluklar 

kapanır ve IP maksimum değerine ulaĢır, ve c) boĢluk içermeyen saydam fakat bir 

miktar TiO2 kalıntısı içeren ve düĢük IP‟li film. 

ġekil 5.30 ve 5.31‟de sırasıyla, 100
0
C‟den 280

0
C‟ye farklı sıcaklıklarda tavlanmıĢ 

farklı TiO2 katlarına sahip kompozit filmlerin optik geçirgenlikleri Itr(%) 

görülmektedir. Kalın filmlerde Itr, minimum film oluĢum sıcaklığı (T0) olarak 

adlandırılan belli bir sıcaklığın üzerinde artmaktadır. Kalın filmlerin geçirgenlik 

Ģiddetlerinde (Itr) gözlenen bu artıĢ, filmler içindeki viskoz akıĢ yoluyla PS 

parçacıklar arasındaki boĢlukların kapanmasından dolayıdır. Yüksek Itr, filmlerdeki 

yüksek berraklığa karĢılık geldiğinden kalın filmlerin geçirgenlik Ģiddetlerindeki bu 

artıĢ, tavlama yoluyla filmlerin mikroyapılarının önemli ölçüde değiĢtiğini gösterir 

diğer bir deyiĢe bu filmlerin saydamlığı tavlama ile geliĢir. Tavlamadan dolayı PS 

akmaya baĢlar ve parçacıklar arasındaki boĢluklar viskoz akıĢtan dolayı doldurulur. 

Tavlamayı daha yüksek sıcaklıklara ilerletmek kaynaĢma ve interdifüzyon 

iĢlemlerine neden olur, bunun sonucunda daha saydam bir film elde edilir. Yani 

geçirgenliği etkileyen baĢlıca iki önemli faktör vardır; bunlar yüzey saçılması ve (PS-

PS ve PS-TiO2) sınırlarından ortaya çıkan saçılmalarıdır. Tavlanmadan önce film 
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birçok boĢluk (yani fazla sayıda polimer-hava sınırları) içerdiği için ıĢığın çoğu 

hava–polimer arayüzeyinden saçılır (yüzey saçılması). BoĢluk kapanma iĢlemi 

tamamlandıktan sonra saçılma ağırlıklı olarak PS-PS ve PS-TiO2 sınırlardan 

gerçekleĢir. Fakat Ġnce filmler için geçirgenlik Ģiddeti (Itr), artan tavlama sıcaklığı ile 

hemen hemen değiĢmez bu da ince filmerin mikroyapılarının neredeyse 

değiĢmediğinin gösterir. Bu davranıĢ yukarıdaki yorumları doğrulamaktadır.  TiO2 

parçacıkları film içerisindeki boĢluklara yerleĢerek, bu boĢlukları önemli ölçüde 

kapatmaktadır ve bundan dolayı tavlama ile boĢluk kapama iĢlemi ince filmlerde 

gerçekleĢmemektedir.  

 

Şekil 5.30 : 5, 8, 12 ve 15 TiO2 katmanlı kalın kompozit filmlere ait foton 

geçirgenlik Ģiddetinin (Itr) tavlama sıcaklığı (T) ile değiĢimi. 
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Şekil 5.31 : 5, 8, 12 ve 15 TiO2 katmanlı ince kompozit filmlere ait foton geçirgenlik 

Ģiddetinin (Itr) tavlama sıcaklığı (T) ile değiĢimi. 

Diğer taraftan Ģekil 5.32 ve 5.33, her iki film serisinde 280
0
C‟de TiO2 katman 

sayısına göre Itr değerlerinin maksimumlarını (Itr)m verir ve burada TiO2 katman 

sayısının artmasıyla, (Itr)m Ģiddetinin azaldığı görülmektedir. Bu durum tüm filmler 

için yüksek TiO2 içeriğinde düĢük geçirgenliğin meydana geldiğini belirtmektedir. 

ġekil 5.32 ve 5.33‟de 280
0
C de kalın ve ince filmler için optik geçirgenliğin artan 

TiO2  içeriği ile ~ 70-60 % kadar azaldığı görülmektedir. Bu durum, TiO2 içeriğinin 
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artmasının arayüzey saçılmasını arttırdığını bunun da geçirgenlikte azalmaya neden 

olduğunu belirtir. Bu azalma, filmlerin kümelenme boyutunda ve kusurlarındaki 

(pürüzlülük) artmaya atfedilebilir. 

 

Şekil 5.32 : Kalın filmler için maksimum geçirgenlik Ģiddetinin (Itr)m , TiO2 katman 

sayısı ile değiĢimi. 

 

Şekil 5.33 : Ġnce filmlere ait maksimum geçirgenlik Ģiddetinin (Itr)m TiO2 tabaka 

sayısı ile değiĢimi. 

ġekil 5.34-5.37(a-c) sırasıyla 100
0
C‟ve 280

0
C‟de tavlanmıĢ 5, 8 ve 12 kat TiO2 

içeren kalın ve ince PS/TiO2 kompozit filmlerin  üç boyutlu AFM resimlerini 

vermektedir.  Taranma aralığı 5μm5 μm‟dir. Her resmin sağ tarafında bir Ģiddet 

Ģeridi(bandı) görülmektedir ve z-ekseni boyunca derinlik ve yüksekliği belirtir. 

Resimlerden, 5 kat TiO2 tabakalı kalın filmin (ġekil 5.34a) diğer filmlere göre daha 

düzenli bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. 8 ve 12 TiO2 tabakalı filmlerde, 

parçacıkların boyutu (ġekil 5.34b ve c) ġekil 5.34a‟daki parçacıklara nazaran daha 
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büyüktür. Bu durum, 8 ve 12 TiO2 tabakalı kalın filmlerdeki PS lateks 

parçacıklarının TiO2 ile daha iyi kaplandığını göstermektedir.  Yani PS latekslerinin 

TiO2 ile kaplanması lateks sisteminde düzeni (sıralanıĢı) bozmaktadır. 280 
0
C‟de 10 

dakika tavlandıktan sonraki AFM resimlerine (ġekil 5.35) bakıldığında ise, 5 ve 8 

TiO2 tabakalı kalın filmlerin mikro yapılarının tavlama ile büyük ölçüde değiĢtiği 

görülmektedir.  Bu filmlerde görülen çukurlar, TiO2 ile kaplanmayan, tavlama iĢlemi 

ile birlikte deforme olan ve film oluĢumuna katkıda bulunan latekslere aittir.  Diğer 

taraftan 12 TiO2 tabakalı kalın filmin mikro-yapısı, tavlamadan sonra, hemen hemen 

hiç değiĢmemektedir. Bu ise lateks parçacıklarının yüksek ölçüde TiO2 kaplandığını, 

filmin 280 
0
C‟de tavlandıktan sonra bile orijinal mikro-yapısını koruduğunu 

göstermektedir. 
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Şekil 5.34 : (a) 5, (b) 8 ve (c) 12 TiO2 katmanlı kalın kompozit filmlerin tavlamadan  

önceki AFM görüntüleri. 
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Şekil 5.35 : (a) 5, (b) 8 ve (c) 12 TiO2 katmanlı kalın kompozit filmlerin 280 
0
C‟de 

10 dak tavlandıktan sonraki  AFM görüntüleri. 

Ġnce filmlere ait AFM resimlerinde (ġekil 5.36), TiO2 tabaka sayısı arttıkça film 

yüzeylerinin daha pürüzsüz (düzgün) oldukları görülmektedir. Bu ise TiO2 

parçacıklarının PS film içindeki, lateks parçacıkları arasındaki, boĢluklara yığılarak 
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doldurduklarını göstermektedir.  Tavlama iĢleminden sonra ince filmlerdeki (ġekil 

5.37) lateks parçacıklarının Ģekillerinin bozulduğu ve lateks mikroyapısının 

kaybolduğu görülmektedir. 

 

Şekil 5.36 : (a) 5, (b) 8 ve (c) 12 TiO2 katmanlı ince kompozit filmlerin tavlamadan 

önceki AFM görüntüleri. 
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Şekil 5.37 : (a) 5, (b) 8 ve (c) 12 TiO2 katmanlı ince kompozit filmlerin 280 
0
C‟de 10 

dak tavlandıktan sonraki  AFM görüntüleri. 

Özetle bu resimlerden, ince kompozit filmlerin yüzeylerinin kalın filmerin 

yüzeylerine kıyasla nispeten daha düz ve daha düzenli olduğu görülmektedir, yani 

ince filmlerin yüzey ve sınır saçılması tüm sıcaklıklarda kalın filmlerdekinden daha 

zayıftır bu da oldukça iyi bir geçirgenliğe götürür. Bu nedenle, 100
0
C‟den 280

0
C‟ye 

artan tavlama sıcaklıklarında kalın filmlerin yüzey pürüzlülüğü azalır. Bu ise optik 
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geçirgenlik sonuçlarıyla uyumlu olarak  kalın filmlerin geçirgenliğinde bir artıĢa 

neden olur. Diğer taraftan, kalın filmlerdeki kümelenmelerin boyutları artan TiO2 

daha düzensizdir ve geçirgenlikleri tüm sıcaklıklarda ince filmlerden daha düĢüktür. 

Kompozit filmler 280
0
C‟de tavlandıktan sonra PS parçacıkların Ģekilleri nerdeyse 

yok olur ve lateksin mikroyapısı tamamen kaybolur bu durum her iki film serisi için 

polimer zincirlerinin interdifüzyonunu belirtir. 

Bu kompozitlerden film oluĢumunun detaylarını anlamak için, filmler toluen 

içerisinde çözdürülerek PS polimeri ortamdan uzaklaĢtırıldı. Toluenin çözünme aracı 

olarak kullanılmasının baĢlıca nedeni polistirenin bu çözücüde çok çözülebilir olması 

ve TiO2 filmlerin sabit kalmasıdır. ġekil 5.38 ve 5.39, PS kalıplarının toluen ile 

uzaklaĢtırılmasından sonra  her iki film seti için gözenekli TiO2 film yapıları üzerinde 

sırasıyla TiO2 konsantrasyonu ve PS kalıp kalınlığının etkisini göstermektedir. Şekil 

5.38, toluende çözülmüĢ kalın filmlerin AFM resimlerini göstermeketdir. ġekil 5.38 

(a-c)‟den de görüldüğü gibi, 280
0
C‟de tavlanmıĢ kalın kompozit filmlerin 

mikroyapıları çözünmeden sonra neredeyse değiĢmeden kalır ve hala orjinal 

mikroyapılarını korurlar bu kalın film içindeki PS lateksin TiO2 ile yüksek derecede 

kaplandığını belirtir. Aynı zamanda kalın filmler için gözenekli TiO2 yapılar elde 

edilemeyeceği görülebilir. PS lateks küreleri çoklu katman yolula düzenlendi çünkü 

PS lateks küre kalıp kalınlığı kalıp hazırlığı süresince uygulanan lateks çözeltisinin 

miktarı yoluyla kontrol edilebilir.  
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Şekil 5.38 :  (a) 5, (b) 8 ve (c) 12 TiO2 katmanlı kalın kompozit filmlerin çözünme 

iĢleminden sonraki  AFM görüntüleri. 

Fakat Ģekil 5.39a‟da ince filmler için gözenekli yapı esas olarak 5 kat TiO2 için 

oluĢtu. 
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Şekil 5.39 : (a) 5, (b) 8 ve (c) 12 TiO2 katmanlı ince kompozit filmlerin çözünme 

iĢleminden sonraki  AFM görüntüleri. 

ġekil 5.39a‟daki boĢluklar çözünmeden önce PS lateksleri tarafından iĢgal edilmiĢ 

olan yerleri göstermektedir. Bu davranıĢ, çözünme iĢlemi süresince TiO2 ile kaplı PS 

latekslerin yüzeylerinden PS‟in yıkanması (temizlenmesi) olarak açıklanabilir. Diğer 

bir deyiĢle, PS parçacıklardan film oluĢumu tavlanma ve çözünme süresince TiO2 ile 

kaplanmıĢ olan PS filmlerin üst kısmında (yüzeyde) yer alan PS parçacıkları 

tarafından gerçekleĢtirilir. Çözünme iĢlemi boyunca, PS maddesi tamamen çözünür 

TiO2 ile kaplanmıĢ PS parçacıkların mikroyapıları görünür. Aslında PS parçacıkların 
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bir kısmı kompozit filmin altındaki TiO2 kabuğunun iç kısmından  çözünür. Buna 

karĢın, TiO2‟nin kompozit filmin alt kısmına yığılmasından dolayı, alt kısımdaki 

latekslerin TiO2 ile tamamen kaplandığı anlaĢılmaktadır. ġekil 5.39b ve 5.39c‟de 

daha yüksek (8 ve 12 kat) TiO2 içerikli ince filmlerin çözünmeden sonraki yapılarını 

gösterir. Çözünmeden sonra oldukça düz bir yüzey yapısının ortaya çıktığı ve 

gözenekli TiO2 yapının elde edilemediği görülmektedir. Diğer bir deyiĢle, daha 

yüksek TiO2 konsantrasyonlarının, kalın ve ince filmlerde sıkı paketlenmiĢ PS 

parçacıklarının arasındaki boĢluklara yığılması daha zordur. 

Düzenli, gözenekli TiO2 film oluĢumlarında TiO2 konsantrasyonu ve PS film 

kalınlığının önemli bir rol oynadığı anlaĢılmaktadır. Bu çalıĢmada kalın PS filmler 

için tüm TiO2 konsantrasyonlarında gözenekli yapılar elde edilemedi. Aksine düĢük 

TiO2 konsantrasyonlarında ince PS filmlerin boĢlukarını doldurmanın daha kolay 

olduğu fakat daha yüksek TiO2 konsantrasyonlarında bunun zor olduğu 

görülmektedir. Bu yüzden TiO2  içeriği ve film kalınlığı PS filmlerin 

sızması(permeation) için anahtar parametrelerdir. Bu çalıĢmada sıkı paket 

dizilimindeki PS filmleri yeterli oranda yayılma sağlayarak doldurmak için uygun PS 

film kalınlığının 5 μm ve sol konsantrasyonunun 5 kat TiO2 olduğu bilgisi elde 

edilmiĢtir. 

Her iki film seti için Th sıcaklığına kadar IP Ģiddetinde ve kalın film için T0 

sıcaklığının üstünde Itr Ģiddetinde görülen artıĢlar, boĢluk kapama iĢlemi ile Th‟ın 

üstünde IP‟deki azalma ise polimer zincirleri arasındaki interdifüzyon iĢlemi ile 

anlaĢılabilir [89-91]. 

Kalın ve ince filmler için Ln(IP)‟nin T
-1

‟e karĢı davranıĢı, sırasıyla ġekil 5.40 ve 

5.41‟da, kalın filmler için Ln(Itr)‟nin T
-1

‟e karĢı davranıĢı da ġekil 5.42‟de 

çizdirilmiĢtir.  



106 

 

 

Şekil 5.40 : Kalın kompozit filmlere ait, 5, 8, 12 ve 15 TiO2 tabakalı filmlerin 

Ln(IP)-T
-1

 grafikleri. 

 

Şekil 5.41 : Ġnce kompozit filmlere ait, 5, 8, 12 ve 15 TiO2 tabakalı filmlerin Ln(IP)-

T
-1

 grafikleri. 
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Şekil 5.42 : Kalın kompozit filme ait Ln(Itr)-T
-1

 grafikleri. Eğrilerin üzerindeki 

sayılar TiO2 tabaka sayısını göstermektedir.  Lineer bölgelerin eğimleri, Htr 

değerlerini verir.   

Bu logaritmik eğrilerin denklem (5.2)‟ye lineer fitlerinin eğimlerinden, her iki set 

için HP ve kalın filmlere ait Htr boĢluk kapama aktivasyon enerjileri hesaplandı.  

Bu değerler çizelge 5.4‟de verilmiĢtir.  
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Çizelge 5.4 : Kalın ve ince kompozit filmler için hesaplanan viskoz akıĢ (H) ve 

interdifüzyon (E) aktivasyon enerji değerleri. 

 Tablodan H aktivasyon enerji değerlerinin her iki film seti için de TiO2 tabaka 

sayısı ve film kalınlığı ile çok fazla değiĢmediği görülmektedir. Yani bir mol 

polimerik maddenin viskoz akıĢ boyunca bir sıçrama yapabilmesi için verilmesi 

gereken ısı miktarı, her iki set için, TiO2 tabaka sayısı ve PS film kalınlığından 

bağımsızdır.  Ancak her iki seri için de Htr değerleri HP değerlerinden daha 

yüksektir. Bu fark büyük olasılıkla, kullanılan farklı tekniklerden kaynaklanmaktadır.  

Çünkü UVV ölçümleri, iç kısımdaki latekslerin film oluĢumu hakkında bilgi verir ki 

bu lateksler, TiO2 ile kaplanmıĢ olmalarından dolayı, boĢluk kapa iĢlemi için daha 

büyük enerjiye ihtiyaç duyarlar. Her iki seri için boĢluk kapanma aktivasyon 

enerjilerini kıyaslarsak, ince filmlerin ortalama ΔH değeri kalın filmlerinkinden biraz 

daha büyüktür. Bu sonuç, viskoz akıĢ iĢleminin  TiO2 konsantrasyonu ve PS film 

kalınlığından önemli ölçüde etkilenmediğini gösterir. Eğer bu çalıĢmada elde 

ettiğimiz ΔHP değerleri ile saf lateks sistemlerden elde ettiğimiz değeri (ΔHP=8.85 

kcal/mol)[89] kıyaslarsak, TiO2 içeriğinin lateks sistemlerde viskoz akıĢ aktivasyon 

enerjisini(ΔHP) önemli ölçüde düĢürdüğü sonucuna varabiliriz. Sonuç olarak, 

kompozit sistemlerde lateks film oluĢumu bir pure lateks sistemindekinden daha az 

enerji ile gerçekleĢtirilebilir. Buna ek olarak, bu çalıĢmada elde etiğimiz ΔHP 

değerleri, 1-5 kat TiO2 içeren bir önceki PS/TiO2 filmlerde üretilen ΔHP = 6.15 

kcal/mol değerinden daha düĢüktür. Bu fark Ģöyle açıklanabilir; bu çalıĢmada daha 

yüksek TiO2 içeriği ile PS lateksin akıĢı engellenir. 

 ġekil 5.40 ve 5.41‟deki, kalın ve ince kompozit filmlere ait Ln(IP)-T
-1

 grafiğinin sol 

tarafını (5.3) nolu denkleme fit ederek çizelge 5.4‟de verilen omurga hareketinin 

aktivasyon enerjisi E değerleri hesaplandı. 

 

 Kalın (20 m) İnce (5 m) 

TiO2 kat 

sayısı 

(kcal/mol) 

HP 

(kcal/mol) 

Htr 

(kcal/mol) 

E 

(kcal/mol) 

HP 

(kcal/mol) 

Htr 

(kcal/mol) 

E 

5 1.24 1.88 23.14 1.2 - 46.14 

8 0.51 1.7 27.92 0.31 - 9.35 

10 0.3 1.32 12.74 1.6 - 47.54 

12 1.68 0.8 31.71 2.51 - 12.94 

13 0.9 0.66 23.63 0.91 - 34.6 

15 2.38 4.3 9.93 1.35 - 9.9 

ortalama 1.17 1.78 21.51 1.31 - 26.74 
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Burdan görüldüğü üzere, her iki seride TiO2 tabaka sayısının artmasıyla ΔE değerleri 

önemli bir değiĢiklik göstermemektedir yani polimer zincirlerinin bağlantı yüzeyinin 

karĢısına geçerken yaptığı omurga hareketi, TiO2 içeriğinden etkilenmemektedir. 

Buna ek olarak, interdifüzyon aktivasyon enerji (ΔE) değerleri her iki seride boĢluk 

kapanma aktivasyon enerji (ΔH) değerlerinden daha büyüktür. Bu anlaĢılabilir bir 

farktır çünkü daha önce bölüm (2.4.2)‟de de anlatıldığı gibi tek bir zincirin polimer-

polimer arayüzeyden difüzyon yapması için ihtiyaç duyduğu enerji viskoz akıĢ için 

gereken enerjiden daha fazladır. Ayrıca ince filmlerin ΔE değerleri, kalın 

filmlerinkinden daha büyüktür. Bu fark, AFM resimlerinden de anlaĢılacağı gibi, 

ince kompozit filmlerde lateks parçacıkların daha fazla TiO2 ile kaplanmıĢ 

olmasından kaynaklanmaktadır.  Ġnce kompozit filmlerdeki polimer zincirleri, lateks 

parçacıkları arasına yığılmıĢ olan TiO2 parçacıklarının oluĢturduğu fiziksel engeli 

aĢmak için daha fazla enerjiye gereksinim duyarlar.    

 Bu çalıĢmada elde edilen verilerden, TiO2 içeriğinin ve PS film kalınlığının PS/TiO2 

kompozitlerinin film oluĢum davranıĢlarında ve mikroyapılarında önemli rol 

oynadığı anlaĢılmıĢtır. Her iki film serisinde lateks film oluĢum iĢlemi tüm TiO2 

katmanları için gerçekleĢmiĢtir.Yani film oluĢum süreci hem TiO2 varlığı ve tabaka 

sayısından hem de PS kalıp kalınlığından bağımsız olarak geliĢmektedir. Film 

oluĢum iĢlemi tamamlandıktan ve PS kalıpları ortamdan uzaklaĢtırıldıktan sonra ince 

filmlerde düzenli, nano-boyutlu, gözenekli tek katmanlı TiO2  yapılar oluĢtuğu 

gözlendi. Fakat kalın filmlerde tüm TiO2 katmanları için gözenekli yapı elde 

edilemedi. Ayrıca bu çalıĢmada sıkı paketlenmiĢ PS kalıplarının arasındaki 

boĢlukları doldurmak için uygun PS film kalınlığının 5μm ve uygun TiO2 tabaka 

sayısının 5 kat olduğu görüldü. Bu bulgular inorganik-oksit bazlı sistemlerde lateks 

film oluĢum mekanizmasına bir bakıĢ açısı sağlamıĢtır. Bu nedenle bu çalıĢma 

kompozit sistemlerde lateks film oluĢumu hakkında yararlı bilgiler ve fikirler 

sunmaktadır. 

Ortalama aktivasyon enerji değerlerini kıyasladığımızda, viskoz akıĢ enerji değeri 

her iki film seti için de hemen hemen aynıdır. Ancak ince filmlerin ortalama 

interdifüzyon aktivasyon enerjisi kalın filmden daha büyüktür.  Bu farkı, ince 

filmdeki lateks parçacıklarının TiO2 ile daha iyi kaplanması ve  polimer zincirlerinin 

bu fiziksel engeli aĢmak için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyması ile açıklanabilir. 

Özetle, viskoz akıĢ (boĢluk kapama) ve interdifüzyon aktivasyon enerjisinin TiO2 

tabaka sayısı ile çok değiĢmediğini gördük. 
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Sonuç olarak, bu çalıĢmada daldırma yöntemini (dip-coating) kullanarak düzenli 

mikrogözenekli TiO2 filmleri, literatürde verilen diğer yöntemlere nazaran, son 

derece basit, ucuz ve çevre dostu bir yöntemle daha kısa ve güvenli Ģekilde elde 

edilebileceğini göstermiĢ olduk BoĢluk yarıçapının, kullanılan PS boyutuna ve TiO2 

itabaka sayısına bağlı olduğunu söylemeliyiz. Bu boĢlukların boyutu kullanılan 

polistiren lateksleri ile belirlenir. Polistiren parçacıkları istenilen boyutta 

hazırlanabildiği için, filmdeki boĢlukların boyutu kolayca istenildiği gibi 

ayarlanabilir. Bundan dolayı bu yöntem, potansiyel olarak ilginç ve faydalı fotonik, 

katalitik, magnetik veya diğer özelliklere sahip düzenli makrogözenekli metal, metal 

karıĢımları ve polimer filmlerin üretimi için basit bir yol gösterir. 

Sonuçlar film oluĢum iĢleminin, tüm örnekler için TiO2 içeriğinden bağımsız olarak 

gerçekleĢtiğini gösterdi. Ayrıca AFM resimlerinden film morfolojilerinin TiO2 içeriği 

ve film kalınlığı ile yakından iliĢkili olduğunu gördük. 

5.2.2 Yüksek  moleküler ağırlıklı PS/TiO2 nanokompozitlerde film oluşumuna 

PS film kalınlığı ve TiO2 içeriğinin etkisi:   

Bir önceki çalıĢmanın devamı olarak, PS molekül ağırlığının film oluĢumuna etkisini 

anlamak için diğer tüm parametreleri sabit tutup sadece kullanılan PS lateks 

polimerinin molekül ağırlığını değiĢtirerek bir önceki deneyi aynı koĢullarda tekrar 

ettik. Film oluĢum aĢamalarını takip etmek için hazırladığımız filmleri 100-280
0
C 

aralığında değiĢen sıcaklıklarda tavlayarak her tavlama adımından sonra floresans ve 

geçirgenlik Ģiddetleri ölçüldü. Filmlerin morfolojilerindeki değiĢim SEM ile takip 

edildi. ġekil 5.43 ve 5.44‟de sırasıyla TiO2 içermeyen yüksek molekül ağırlıklı 

(MW=3,3210
5
 g/mol)  kalın ve ince saf PS filmlere ait floresans (IP), saçılma (Isc) ve 

geçen (Itr) ıĢık Ģiddetlerinin tavlam sıcaklığına (T) karĢı davranıĢları verilmektedir. 

Tüm örnekler için tavlamayla birlikte geçen ıĢık Ģiddeti, Itr; minimum film oluĢum 

sıcaklığı (T0) olarak adlandırılan belli bir sıcaklık üzerinde artmaya baĢlar. Saçılan 

ıĢık Ģiddeti, Isc; boĢluk kapanma sıcaklığı (Tv) olarak adlandırılan bir sıcaklıkta 

keskin bir artıĢ gösterir. Burada ıĢığın, lateks film yüzeyinden olduğu kadar yüzeyin 

altından da saçıldığını ancak geçen ıĢığın geldiği gibi filmden geçtiğini belirtmeliyiz. 

Floresans Ģiddet IP önce artar ve kaynaĢma sıcaklığı olarak adlandırılan bir sıcaklıkta 

(Th) maksimuma ulaĢtıktan sonra artan tavlama sıcaklığı ile azalır. T0 üzerinde 

Itr‟deki artıĢ, PS filmlerin tavlama sonucu geçirgenliğinin artması ile açıklanır. 

Çünkü yüksek Itr Ģiddeti kompozitlerde yüksek saydamlığa ve büyük olasılıkla 
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Itr‟deki artıĢ boĢluk kapanma[89-91] iĢlemine karĢılık gelir yani polistiren tavlamayla 

birlikte viskoz olarak akmaya baĢlar ve parçacıklar arası boĢluklar dolar.  

Tavlamanın daha yüksek sıcaklıklarda yapılması kaynaĢma ve interdifüzyon 

iĢlemlerine neden olur [89-91], bu da daha Ģeffaf bir film oluĢumunu sağlar. Tv 

sıcaklığında  saçılma Ģiddetinde (Isc) meydana gelen keskin artıĢ, Itr Ģiddetinde artıĢın 

baĢladığı noktayla örtüĢür. Tv altında PS filmlerin yüzeylerinin pürüzlülüğünden 

dolayı ıĢık izotropik olarak saçılır. BoĢluk kapama sıcaklığında (Tv) filmin 

tavlanması, film üzerinde düz bir yüzey oluĢturur ve tıpkı bir ayna gibi davranarak 

ıĢığı belli bir yönde saçar. Tavlama iĢlemine devam edilmesi ile, PS film ıĢığa karĢı 

tamamen saydam hale gelir ve Isc minimuma düĢer. Diğer taraftan, T0 üzerinde 

Ip‟deki artıĢ kaynaĢma iĢleminin baĢladığı Th noktasına kadar boĢluk kapanma 

iĢlemine karĢılık gelir. Th üzerinde Ip‟deki azalma ise polimer zincirleri arasındaki 

interdifüzyon iĢlemi yoluyla anlaĢılabilir [89-91]. 

 

Şekil 5.43 : TiO2 içermeyen kalın saf PS filmler için floresans (IP), saçılma (Isc) ve 

geçen (Itr) ıĢık Ģiddetlerini tavlama sıcaklığına (T) karĢı gösterimi. 
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Şekil 5.44 : TiO2 içermeyen ince saf PS filmler için floresans (IP), saçılma (Isc) ve 

geçen (Itr) ıĢık Ģiddetlerini tavlama sıcaklığına (T) karĢı gösterimi. 

Farklı TiO2 katmanları içeren, farklı sıcaklıklarda tavlanmıĢ kalın ve ince PS/TiO2 

kompozit filmlerin Ip, Isc ve Itr eğrileri Ģekil 5.45 ve 5.46‟de gösterilmektedir. 
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Şekil 5.45 : 5, 8 ve 10 kat TiO2 içeren kalın PS/TiO2 kompozit filmlerinin floresans 

(IP), saçılma (Isc) ve geçen (Itr) ıĢık Ģiddetlerinin tavlama sıcaklığına (T) karĢı 

gösterimi. 
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Şekil 5.46 : 5, 10 ve 12 kat TiO2 içeren ince PS/TiO2 kompozit filmlerinin floresans 

(IP), saçılma (Isc) ve geçen (Itr) ıĢık Ģiddetlerinin tavlama sıcaklığına (T) karĢı 

gösterimi. 

Tüm eğrilerin Ģekil 5.43 ve 5.44‟deki saf PS filmlerle benzer davranıĢlar gösterdiği 

açıktır. Bu sonuçlar filmlerin içindeki PS latekslerin film oluĢum iĢlemini 

tamamladığını gösterir. T0 , Tv ve Th‟ın davranıĢı bu bulguları destekler. T0 bu 

çalıĢmada Itr‟nin artmaya baĢladığı sıcaklık olarak düĢünüldü. (Th); Ip eğrisinin 

sıcaklığa karĢı maksimumu olarak tanımlanır. To ve Th değerleri iki film serisi için 

ölçülmüĢ  ve çizelge 5.5‟de verilmiĢtir.  
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Çizelge 5.5 : Kalın ve ince PS/TiO2 filmler için minimum film oluĢum (T0), boĢluk 

kapanma (TV) ve kaynaĢma (Th) sıcaklıkları. 

                      Kalın Filmler (20 μm)                      İnce Filmler (5 μm) 

 

 

 

 

 

 

T0 , Tv ve Th sıcaklıkları sırasıyla kalın filmler için 120-160
0
C , 150-240

0
C ve 180-

230
0
C ; ince filmler için ise yaklaĢık olarak 110-150

0
C , 130-180

0
C ve 160-200

0
C 

aralığındadır. T0 , Tv ve Th sıcaklıkları her iki seri için TiO2 içeriği ile çok fazla 

değiĢmemektedir. Fakat bu sıcaklıklar PS kalıplarının kalınlığı ile daha yüksek 

sıcaklıklara kayar. Bu da kalın filmlerdeki PS latekslerinin film oluĢumunun ince 

filmlere kıyasla geciktiğini gösterir. Sonuç olarak PS latekslerin film oluĢumunun 

film kalınlığından güçlü bir Ģekilde etkilendiğini gördük. Diğer taraftan ġekil 5.47‟de 

her iki film serisinin 280
0
C‟de TiO2 katman sayısı artarken geçen ıĢık Ģiddetinin 

maksimumunun (Itr)m azalması, yüksek TiO2 içeriğinde düĢük saydamlığa iĢaret eder. 

TiO2 

tabaka 

sayısı 

T0  

(
0
C) 

TV (
0
C) Th (

0
C) T0  (

0
C) TV (

0
C) Th (

0
C) 

0 120 150 180 110 130 180 

5 160 210 220 140 180 180 

8 160 230 230 150 180 180 

10 160 190 220 140 180 190 

12 150 220 230 150 180 200 

13 140 200 180 120 170 160 

15 130 240 230 120 180 200 
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Şekil 5.47 : 280
0
C‟de geçen ıĢık Ģiddetinin maksimumunun (Itr)m (a) kalın, (b)ince 

filmlerde, TiO2 tabaka sayısına göre gösterimi. 

TiO2 içeriğinin artması arayüzey saçılmasını arttırır ve geçirgenliğin azalmasına 

neden olur.  ġekil 5.47a ve b‟de kalın ve ince filmler için optik geçirgenlik artan 

TiO2 tabaka sayısı ile yaklaĢık olarak %75-65 kadar azaltmıĢtır. Burada geçirgenliği 

etkileyen baĢlıca iki önemli faktör, yüzey saçılması ve (PS-PS ve PS-TiO2) sınır 

saçılmalarıdır. Tavlanmadan önce ıĢığın çoğu hava-polimer arayüzeyden 

saçılır(yüzey saçılması) çünkü film çok sayıda boĢluk (yani polimer-hava sınırı) 

içerir. Filmler tavlanınca ilk olarak PS polimerlerin viskoz akıĢından dolayı boĢluklar 

kapanır ve sonra parçacık-parçacık sınırları kaynaĢır. Böylece Itr, Ģekil 5.43 ve 

5.44‟de gösterildiği gibi tavlama sıcaklığı ile artar. BoĢlukların yok olması ile film 

oluĢum iĢlemi tamamlandıktan sonra saçılma ağırlıklı olarak PS-TiO2 sınırlarından 

kaynaklanır. Birikme(deposition) artarken kümelerin boyutu ve görünür bölgede 

TiO2 parçacıklarının perdeleme etkisi giderek artmıĢ, bunun sonucunda geçirgenlik 

azalmıĢtır. Daha önce Ģekil 5.29‟da verilen TiO2 içeren bir filmin Ip ve Itr‟nin Ģematik 

gösterimine baktığımızda,  ġekil 5.29a‟da filmin  birçok boĢluk içerir, bölüm 

(5.1.2)‟de açıklandığı gibi foton kısa ortlama serbest yol ve optik yola sahip 

olduğundan bu aĢamada Ip ve Itr Ģiddetleri düĢüktür. ġekil 5.29b, tavlamadan dolayı 

parçacıklar arası boĢluklar yok olur böylece fotonun film içinde aldığı ortlama 
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serbest yol ve optik yol uzar, bu aĢamada Ip ve Itr  maksimum değerlere ulaĢır. Son 

olarak Ģekil 5.29c‟de arka planda bazı TiO2 kalıntılarının olduğu  boĢluksuz hemen 

hemen saydam bir film verir. Bu aĢamada film, düĢük Ip ve yüksek Itr Ģiddeti verir 

çünkü ortalama serbest yol en uzun, optik yol kısadır. 

ġekil 5.43-5.46‟de verilen grafiklerde Th altında ve T0 üstündeki Ip davranıĢı boĢluk 

kapanma modeli, Th‟ın üstünde IP‟deki azalmayı ise interdifüzyon iĢlemi ile 

açıklayabiliriz. Her iki film serisindeki tüm örneklerde gözlenen Ip ve Itr  

Ģiddetlerindeki artıĢ boĢluk kapanma iĢleminden kaynaklanır. Bu iĢlemleri anlamak 

için (5.2) denklemi tüm Itr (T0 sıcaklığının üstü) ve IP eğrilerine (Th noktasının 

altındaki bölgeye) uygulandı. ġekil 5.48 ve 5.49‟da, LnIp‟nin T
-1

‟e karĢı, ġekil 5.50 

ve 5.51‟de ise LnItr‟nin T
-1

‟e karĢı değiĢimini göstermektedir. Logaritmik eğrilerin 

sağ tarafını  denklem (5.2)‟e lineer fitlerinin eğimlerinden, her iki set için ΔHP ve 

ΔHtr boĢluk kapama aktivasyon enerjileri, grafiğinin sol tarafını (5.3) nolu denkleme 

fit ederek çizelge 5.6‟da verilen ΔE değerleri hesaplandı.    

Çizelge 5.6 : Kalın ve ince PS/TiO2 kompozit filmlerine ait aktivasyon enerjileri. 

 Kalın filmler (20 m) İnce filmler (5 m) 

TiO2 kat HP 

(kcal.mol
-1

) 

Htr 

(kcal.mol
-1

) 

E 

(kcal.mol
-1

) 

HP 

(kcal.mol
-1

) 

Htr 

(kcal.mol
-1

) 

E 

(kcal.mol
-1

) 

     0 4.18 7.60 11.85 1.00 0.71 5.16 

     5 2.41 2.48 53.15 1.11 1.31 5.74 

     8 0.71 1.59 33.43 1.07 1.74 6.49 

    10 0.40 1.28 10.76 1.36 1,42 6.33 

    12 1.22 1.07 15.00 0.59 1.29 8.37 

    13 0.78 1.17 12.89 2,24 1.92 6.07 

    15 0.51 1.25 37.72 0,66 0.92 21,57 

ortalama 1.01 2.35 24.97 1.17 1.44 8.97 

Saf(pure)  

dahil 

1.45 1.47 27.16 1.14 1.33 8.53 
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Şekil 5.48 : Ġnce PS/TiO2 sistemi için, 0, 5, 10 ve 12 kat TiO2 içeren filmlere ait 

Ln(IP)-T
-1

 grafikleri. Eğrilerin sağ ve sol tarafındaki  doğruların eğimleri, sırasıyla 

ΔHP ve ΔE değerlerini verir.  

 

Şekil 5.49 : Kalın PS/TiO2 sistemi için, 0, 5, 10 ve 12 kat TiO2 içeren filmlere ait 

Ln(IP)-T
-1

 grafikleri. Eğrilerin sağ ve sol tarafındaki  doğruların eğimleri, sırasıyla 

ΔHP ve ΔE değerlerini verir. 
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Şekil 5.50 : Ġnce PS/TiO2 sistemi için, 0, 5, 10 ve 12 kat TiO2 içeren filmlere ait 

Ln(Itr)-T
-1

 grafikleri. Lineer bölgelerin eğimleri, ΔHtr değerlerini verir. 

 

Şekil 5.51 : Kalın PS/TiO2 sistemi için,  0, 5, 10 ve 12 kat TiO2 içeren filmlere ait 

Ln(Itr)-T
-1

 grafikleri. Lineer bölgelerin eğimleri, ΔHtr değerlerini verir. 
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Her iki seri için aktivasyon  enerjileri, artan TiO2 içeriği  ve film kalınlığına bağlı 

olarak büyük bir değiĢim göstermiyor. Yani viskoz akıĢ süresince bir mol polimerik 

maddenin bir zıplama yapabilmesi için gereken ısı miktarı lateks filmlerin yüzeyi 

üzerinde değiĢen katman sayısı ve film kalınlığı ile önemli bir değiĢime uğramıyor. 

Her iki seride ΔHP değerleri,  ΔHtr değerlerinden biraz daha küçük bulundu. Bu fark 

daha önceki çalıĢmalarımızda da belirttiğimiz gibi kullandığımız tekniklerin 

farkından kaynaklanır. Çünkü UVV tekniği ile ölçüm alırken lateksin iç 

kısımlarından film oluĢumu ile ilgili bilgi verir bu da daha yüksek enerjiler gerektirir. 

Ġki serinin aktivasyon enerjilerini kıyasladığımızda kalın ve ince filmlerin ΔH 

değerlerinin hemen hemen aynı olduğu görülüyor. Bu durum viskoz akıĢ iĢleminin 

hem TiO2 içeriğinden hem de PS kalıplarının kalınlığından önemli ölçüde 

etkilenmediğini gösterir.  

Eğer saf lateks sistem için bulunan (ΔHP=8.85 kcal.mol
-1

) [132] değeri ile bu 

çalıĢmadabulunan ΔHP değerlerini kıyaslarsak Ģöyle bir sonuca ulaĢırız; lateks 

sistemlerin içindeki TiO2 varlığı, viskoz akıĢ aktivasyon enerjisini(ΔHP) epeyce 

düĢürür. Diğer bir deyiĢle, TiO2 varlığı boĢluk kapanma iĢlemini arttırır. Sonuç 

olarak kompozitlerdeki lateks film oluĢumu saf lateks sistemdekine göre daha az bir 

enerjiyle gerçekleĢebilir. Buna ek olarak, bu çalıĢmada elde edilen ΔHP değerleri, 

daha önceki çalıĢmamızda 1-5 kata kadar TiO2 içeren PS/TiO2 filmler için bulunan 

ΔHP =6.15kcal.mol
-1 

değerinden [133] daha küçüktür. Enerjilerdeki bu fark bu 

çalıĢmadaki filmlerin daha yüksek (5-15) TiO2 tabakasıyla kaplanmasından dolayı, 

PS lateksinin akıĢının engellenmesi olarak açıklayabiliriz. 

Her iki seri için ortalama ΔE değeri, artan TiO2 tabaka sayısı ile değiĢmiyor bu da 

TiO2 içeriğinin, arayüzeyden polimer zincirlerinin karĢılıklı olarak belkemiği 

hareketini etkilemediğinin belirtisidir. Diğer bir deyiĢle film oluĢum davranıĢı TiO2 

içeriğinden etkilenmedi. Kalın filmlerin ortalama ΔE değeri, ince filmlerinkinden 

neredeyse 4 kat daha büyüktür. Film kalınlığı, zincir yapılarında güçlü karmaĢıklığa 

yol açabilen zincir hapsolma etkisinin varlığını ispatlar [134,135].  Yeterince kalın 

filmler için bulk mekanizma ağır basar [136] ve polimer zincirlerinin 

düğümlenmelerinin azalmasından dolayı segmental hareket ince polimer filmler 

içinde geliĢtirilebilir. Diğer taraftan polimerin serbest yüzeyi [137-139] civarında 

zincirler arasındaki düğümlenmeler daha az olduğu için polimer-hava arayüzey 

yakınındaki moleküler hareketin, bulk polimer içindekinden daha hızlı olduğu 

görülür. Bu yüzden kalın filmler için daha yüksek aktivasyon enerjisi, bu filmlerdeki 
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polimer zincirlerinin daha fazla düğümlenmiĢ olmaları ile açıklanabilir, bu da 

polimer zincirlerinin yavaĢ hareketine neden olur. Fakhraai ve diğerleri [140] bizim 

sonuçlarımızla uyumlu olarak aktivasyon enerjisinin azalan film kalınlığı ile 

azaldığını buldu. Buna ek olarak her iki seri için ΔE değerleri, boĢluk kapanma 

aktivasyon enerjisinden(ΔH) daha büyüktür çünkü tek bir polimer zincirinin polimer-

polimer arayüzeyde karĢılıklı difüzyon yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu enerji, 

viskoz akıĢ iĢlemini gerçekleĢtirebilmesi için gereksinim duyduğu enerjiden daha 

fazladır. 

5.2.2.1 Film Yapısı 

ġekil 5.52, 100
0
C ve 280

0
C‟de 10 dakika tavlanmıĢ kalın ve ince PS kalıpların SEM 

resimlerini gösterir. ġekil 5.52a ve 5.52c‟deki SEM resimlerinde her iki serinin 

filmleri ayrı ayrı monodispers parçacıklar sergiler. Lateks parçacıklar rastgele 

dağılırlar ve hala küresel Ģekil sergilerler, deformasyon oluĢmaz. Bu durum, parçacık 

kaynaĢması(coalescence) ve film olĢumunun henüz gerçekleĢmediğini doğrular. 

ġekil 5.52b ve d‟de görüldüğü üzere parçacıklar 280
0
C‟de tavlandıktan sonra orjinal 

Ģekillerini kaybeder ve polimer zincirlerinin interdifüzyonundan dolayı sürekli bir 

lateks film oluĢur. Bu SEM resimleri 280
0
C‟de tavlandıktan sonra PS latekslerin film 

oluĢumunu tamamladığını gösterir. ġekil 5.53 ve 5.54‟de sırasıyla 100
0
C‟de 

tavlanmıĢ kalın ve ince PS/TiO2 filmlerin SEM resimleri verilmektedir. Bu filmler 

daldırma yöntemiyle 5, 8, 10 ve 12 kat TiO2 ile kaplanmıĢtır. 
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Şekil 5.52 : (a) ve (b)  Kalın PS filmlerinin , (c) ve (d) Ġnce PS filmlerinin 100 
0
C ve 

280
0
C‟deki tavlanmıĢ hallerinin SEM görüntüleri. 
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Şekil 5.53 : Kalın PS/TiO2 serisinin a) 5, b) 8 ve c) 10  ve d) 12 TiO2 katmanlı 

filmlerin 100 
0
C‟de 10 dak tavlandıktan sonraki SEM görüntüleri. 
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Şekil 5.54 : Ġnce PS/TiO2 serisinin (a) 5, (b) 8 ve (c) 10  ve (d) 12 TiO2 katmanlı 

filmlerin 100 
0
C‟de 10 dak tavlandıktan sonraki SEM görüntüleri. 

Bu resimlerden belli bölgelerde bazı kusurları görebiliyoruz fakat ardıĢık daldırma 

adımları sonucunda daha geniĢ bir alan üzerinde bir dizilim oluĢumu görülmektedir. 

Parçacıkların deforme olmadığı ve kolloidal PS kalıpların iyi korunduğu gözlendi. 

Bu filmlerin 280
0
C‟de tavlandıktan sonraki halleri Ģekil 5.55 ve 5.56‟da 

gösterilmektedir. Resimlerden görüldüğü üzere PS/TiO2 filmler tümüyle kompakt ve 

pürüzsüzdür. Bazı mikroresimlerin yüzeyi üzerinde tabakanın kalın bir kabuğu ve 

çatlaklar görülür. Bu oluĢumlar filmlerin elektron mikroskop çekimi öncesindeki 

hazırlık aĢamasında oluĢmaktadır. Film oluĢumunun boyutlarını anlamak için 

PS/TiO2 filmler 24 saatliğine toluende çözdürüldü. ġekil 5.57 ve 5.58‟de çözünme 

sonrası sırasıyla kalın ve ince filmlerin morfolojileri üzerinde TiO2 

konsantrasyonunun etkisini gösterir. PS kalıpları çözücüyle uzaklaĢtırıldıktan sonra 

cam yüzey üzerinde mikrogözenekli TiO2 yapı oluĢtu. 

Kalın filmler içinde 8 kat TiO2 ile kaplanmıĢ PS kalıpları çözünme ile güzel bir 

düzende gözenekli filmler verdi. Fakat daha yüksek TiO2 tabakası içeren filmler için 

(Ģekil 5.57c-d) çözünme sonrası gözenekli yapı elde edilemedi çünkü daha yüksek 
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konsantrasyonlar bu filmler içindeki sıkı pakatlenmiĢ PS parçacıklarının dizilimi 

arasına zayıf bir sızmaya neden olur ve TiO2 kaplama, yüzey üzerinde bir düzlük 

oluĢturur. Uygun olan TiO2 konsantrasyonu 5 ve 8 kattır bu da kalın PS kalıplarının 

sıkı paket dizilimini doldurmak için makul bir sızma sağlar. Yani TiO2 içeriği, çok 

katlı kalın kalıpların sızması için bir anahtardır ve gözenekli film oluĢumunda önemli 

bir rol oynar. ġekil 5.58‟de ince filmlerin çözünme sonrasındaki durumları 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 5.55 : Kalın PS/TiO2 serisinin a) 5, b) 8 ve c) 10  ve d) 12 TiO2 katmanlı 

filmlerin 280 
0
C‟de 10 dak tavlandıktan sonraki SEM görüntüleri. 
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Şekil 5.56 : Ġnce PS/TiO2 serisinin a) 5, b) 8 ve c) 10  ve d) 12 TiO2 katmanlı 

filmlerin 280 
0
C‟de 10 dak tavlandıktan sonraki SEM görüntüleri. 
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Şekil 5.57 : a)5, b)8, c)10  ve d)12 kat TiO2 içeren Kalın PS/TiO2 filmlerin tolüende 

çözündükten sonraki SEM  resimleri. 
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Şekil 5.58 : a)5, b)8, c)10 ve d)12 kat TiO2 içeren Ġnce PS/TiO2 filmlerin tolüende 

çözündükten sonraki SEM  resimleri. 

ġekil 5.58a‟da 5 kat TiO2 içeren film için gözenekli yapının oluĢtuğunu fakat 

inorganik duvarın ince ve homojen olmadığını görüyoruz. Bu durum, TiO2 içeriğinin 

az olması halinde PS parçacıkları arasındaki çatlaklara tamamıyla dökülemediğini 

belirtmektedir. TiO2 solünün çatlakları tamamen doldurması kolaydır fakat kalıplar 

uzaklaĢtırıldığında yeteri kadar katı içerik olmaz. ġekil 5.58(b-d) daha yüksek (8-12) 

TiO2 içeren ince filmlerin yüzey yapılarını göstermektedir. Bu resimlerden 

görülebilir ki; daldırma döngüsü ne kadar yüksek sayıda olursa, gözenek duvarı o 

kadar kalın olur. Fakat inorganik duvarın düzenliliğinin derecesi ve homojenliği 

daldırma döngüsünün artmasıyla daha kötü olur. Taramalı elektron mikroskobu ve 

floresans datalar vasıtasıyla deneylerimizde tüm örneklerin film oluĢumunu 

tamamladığı ve TiO2 kalıntılı sürekli polimer film oluĢumu gözlendi. Her iki 

durumda, PS kalıplarının kaldırılmasından sonra 3-boyutlu periyodik TiO2 yapılar 

elde edildi. Fakat, kalın filmlerdeki daha yüksek  TiO2 içeriği için TiO2 

parçacıklarının çoğunlukla PS fazı içine yerleĢtiği anlaĢıldı oysa ince filmlerde TiO2 
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parçacıkları PS latekslerinin çatlaklarında yerleĢir, bu da daha yüksek TiO2 içeriğinde 

bile güzel boĢluklu resimler verir.  

Sonuç olarak, film oluĢum davranıĢı tüm örneklerde TiO2 içeriğinden etkilenmedi ve 

TiO2 kalıntıları içeren sürekli polimer filmler gözlendi. Fakat film kalınlıkları 

kompozit filmlerin film oluĢum davranıĢı ve morfolojileri üzerinde kaydadeğer bir 

etkiye sahiptir. Bu bulgular, inorganik-oksit bazlı malzemeler içinde lateks film 

oluĢum mekanizmasını anlamamıza ıĢık tutar. Son olarak PS polimeri oda 

sıcaklığında çözünme yoluyla uzaklaĢtırıldı ve yüksek derecede düzenli gözenekli 

TiO2  yapılar elde edildi. Gözenek boyutu büyük ölçüde mikrokürelerin baĢlangıç 

boyutuyla TiO2 içeriğine bağlıdır. Böylece gözeneklerin boyutu bu iki parametrenin 

değiĢmesi yoluyla tamamen kontrol edilebilir. Duvarların ve gözeneklerin boyutlarını 

kontrollü bir biçimde değiĢtirme kabiliyeti belli uygulamalarda, örneğin fotonik 

kristallerde dielektrik sabiti içindeki periyodikliğin ayarlanabilmesi için önemlidir. 

Bu strateji ile aynı zamanda diğer yüksek derecede düzenli mikro-makro gözenekli 

metal oksit filmlerin sentezinin mümkün olduğunu tahmin ediyoruz. 

Özet olarak, bu çalıĢmada PS film kalınlığı, PS molekül ağırlığı ve TiO2 içeriğinin 

PS/TiO2 nanokompozitlerinin film oluĢum davranıĢına ve PS polimerinin ortamdan 

kaldırılması sonucu elde edilen gözenekli TiO2 yapılar üzerindeki etkilerini 

araĢtırdık. DüĢük (86.000 g.mol
-1

) ve yüksek (334.000 g.mol
-1

) molekül ağırlıklı 

malzemelerin her ikisi için de klasik lateks film oluĢum iĢlemi, polimer molekül 

ağırlığı, film kalınlığı ve TiO2 içeriğinden bağımsız olarak, filmlerin üst kısmında 

gerçekleĢmektedir.  Yüksek ve düĢük molekül ağırlıklı PS/TiO2 filmleri için elde 

edilen aktivasyon enerji değerlerinden lateks film oluĢum iĢleminin TiO2 içeriğinden 

bağımsız olarak gerçekleĢtiği, ancak PS kalıplarının kalınlığına bağlı olduğu 

anlaĢılmıĢtır.           

DüĢük ve yüksek molekül ağırlıklı PS/TiO2 filmlerinin enerji değerlerini 

kıyasladığımızda, her iki film seti için de viskos akıĢ enerjilerinin TiO2 tabaka 

sayısının değiĢmesi, lateks film kalınlığı ve PS lateksinin molekül ağırlığı ile çok 

fazla değiĢmediği görülmektedir. Bu sonuç anlaĢılabilir bir sonuçtur, çünkü her iki 

film setindeki PS lateksleri aynı boyutlu (320 nm) olduklarından ve de aynı miktarda 

polimer malzeme içerdiklerinden, viskoz akıĢ davranıĢları PS zincirlerinin molekül 

ağırlığı tarafından etkilenmez. Diğer taraftan, E değerleri her bir film serisi için 

film kalınlığı ve TiO2 içeriği ile değiĢmemesine karĢın, 334.000 g.mol
-1

 molekül 
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ağırlıklı ince PS/TiO2 kompozit filmleri için bulunan ortalama enerji değeri (9.1 

kcal.mol
-1

), 86.000 g.mol
-1

 molekül ağırlıklı kompozit filmleri için bulanan değerden 

(26.74 kcal.mol
-1

) yaklaĢık olarak üç kat daha küçüktür.  Bu, yüksek Mw değerine 

sahip polimerlerin düĢük zincir hareketliliğine atfedilmelidir. Bir polimerin fiziksel 

özellikleri, polimer zincirinin uzunluğuna veya molekül ağırlığına güçlü Ģekilde 

bağlıdır [1]. Zincir uzunluğunun artması, düğümlenme [1] gibi zincir uzunluğunun 

artmasından ileri gelen, zincirler arasındaki etkileĢmelerin artmasına neden olur ve 

zincirlerin hareketliliğini azaltmaya yönelir.  Bu etkileĢmeler, her bir zinciri daha 

güçlü Ģekilde olduğu konumda sabit tutmaya çalıĢır, daha yüksek gerilmeler ve 

tavlama sıcaklıklarının oluĢturduğu deformasyona [2-4] karsı direnç gösterir.  Buna 

ek olarak, SEM resimlerinden de görülebileceği gibi, yüksek molekül ağırlıklı PS 

kalıpları yüksek ölçüde TiO2 ile kaplanmıĢtır. Bundan dolayı, yüksek molekül 

ağırlığıklı numunelerin düĢük E değeri yüksek düğümlenme yoğunluğu ve PS 

parçacıklarının yüksek ölçüde TiO2 ile kaplanması ile açıklanabilir.  Bu iki etki, 

86.000 g.mol
-1

 molekül ağırlığı ile kıyaslandığında,  yüksek molekül ağırlıklı polimer 

zincirlerinin daha yavaĢ hareket etmesine ve difüzyonunun azalmasına neden olur.  

Bu kısıtlamalar yüksek molekül ağırlıklı PS/TiO2 filmlerinin E değerinin küçük 

olmasına neden olur.            

SEM resimleri, farklı molekül ağırlıklı ve kalınlıkta PS kalıpları kullanarak ve 

filmdeki TiO2 içeriğini değiĢtirerek, TiO2‟nin makrogözenek yapısının 

ayarlanabileceğini göstermektedir. Sonuçlar, PS/TiO2 film morfolojilerinin polimer 

molekül ağırlığı ve PS film kalınlığına güçlü Ģekilde bağlı olduğunu göstermektedir. 

Özellikle ince filmlerde (5 m), tüm TiO2 içeriği için yüksek molekül ağırlıklı PS 

kalıpları ile daha yüksek gözenekli bir yapı elde edilmektedir.  Oysa, düĢük molekül 

ağırlıklı PS/TiO2 filmleri, 5 TiO2 katmanlı ince film hariç, gözenekli yapı 

göstermemektir. Bu sonuçlardan, düzenli gözenekli bir yapı elde etmek için uygun 

bir film kalınlığı ve yüksek molekül ağırlıklı bir polimer malzeme olması gerektiği 

görülmektedir.  Bu çalıĢmada, yüksek molekül ağırlıklı (334.000 g.mol
-1

) ince (5 

m) PS/TiO2 filmler, PS polimerinin uzaklaĢtırılması ile, gayet düzenli, birbirine 

bağlı üç-boyutlu gözenekli bir yapı verdi(ġekil 5.58). Bu karĢın, düĢük molekül 

ağırlıklı (86.000 g.mol
–1

) ince PS/TiO2 aynı koĢullar altında düĢük oranda gözenekli 

ve zayıf düzenlenmiĢ bir yapı gösterdi (ġekil 5.39). 
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5.3 PS-TiO2 Nanokompozitlerinden Film Oluşumuna PS Boyut ve TiO2 

İçeriğinin Etkisi 

Bu çalıĢmada, PS/TiO2 kompozit filmlerde film oluĢum iĢlemleri ve morfolojilerine 

TiO2 içeriğinin ve PS parçacık boyutunun etkilerini inceledik. Bu amaçla yakın 

moleküler ağırlıklı fakat farklı boyutlarda (KPS: 203nm ve BPS: 382nm) iki farklı 

PS parçacığı kullanıldı. Bölüm(4.5.1) de anlatıldığı gibi PS/TiO2 filmler, BPS ve 

KPS latekslerin cam yüzey üzerindeki dağılımlarının kuruması ve daldırarak 

kaplama yönteminin kullanılmasıyla farklı katlarda  TiO2 kaplanmaları ile hazırlandı. 

Bu filmlerin film oluĢum iĢlemleri; 100
0
C-250

0
C aralığındaki sıcaklıklarda 10 dakika 

tavlayıp, floresans Ģiddetleri (Ip) ve geçen ıĢık Ģiddetlerindeki (Itr) değiĢimleri takip 

edilerek çalıĢıldı. Film yapıları da taramalı elektron mikroskopuyla (SEM) izlendi. 

ġekil 5.59a ve b‟de TiO2 içermeyen Saf KPS ve saf BPS filmlere ait floresans (Ip), 

saçılan (Isc) ve geçen ıĢık (Itr) Ģiddetlernin tavlama sıcaklığına göre davranıĢları 

verilmiĢtir. Geçen ıĢık Ģiddetinin (Itr) tüm örnekler için, minimum film oluĢum 

sıcaklığı olarak adlandırılan (T0) belli bir sıcaklık üzerinde artmaya baĢladığı 

görülmektedir. Saçılan ıĢık Ģiddeti (Isc) ise boĢluk kapanma sıcaklığı (Tv) olarak 

adlandırılan belli bir sıcaklıkta keskin bir artıĢ göstermiĢtir. Burada saçılan ıĢığın 

(Isc), lateks filmin yüzeyinden olduğu kadar yüzeyin altından da saçıldığını fakat 

geçen ıĢığın (Itr), filmi baĢtan baĢa geçtiğini hatırlatmalıyız. Floresans ıĢık Ģiddeti 

(Ip), artan tavlama sıcaklığıyla birlikte önce artarak bir maksimum yaptıktan sonra 

azalır [54,132,141,142,133]. (Ip) Ģiddetinin artarak maksimuma ulaĢtığı nokta 

kaynaĢma sıcaklığı (Th) olarak adlandırılır. (T0) sıcaklığı üzerinde (Itr)‟deki artıĢ, 

tavlama sıcaklığının arttırılmasıyla PS filmlerin saydamlığının geliĢmesi olarak 

açıklanabilir. Büyük bir olasılıkla artan geçirgenlik Ģiddeti (Itr) boĢluk kapanma 

iĢlemine karĢılık gelir [132], yani tavlamanın artmasıyla polistiren akmaya baĢlar ve 

parçacıklar arasındaki boĢluklar dolar. Daha yüksek geçirgenlik, kompozitler için 

yüksek berraklığa karĢılık gelir. Tavlamayla birlikte PS parçacıkların akmaya 

baĢlaması ve parçacıklar arasındaki boĢlukların dolması viskoz akıĢtan dolayıdır. 

Daha yüksek sıcaklıklarda tavlama yapmak,  kaynaĢma ve interdifüzyon iĢlemlerine 

[132,141,142,133] neden olur bu da daha saydam bir film verir. (Isc) grafiğinde (Tv) 

sıcaklığında ani bir artıĢ olmaktadır, bu nokta (Itr) grafiğinde geçirgenliğin yüksek 

olduğu bir noktaya denk gelmektedir. (Tv) altında, PS filmlerin yüzeylerinin 

pürüzlülüğünden dolayı ıĢık izotropik olarak saçılır. (Tv) sıcaklığı altındaki 

sıcaklıklarda filmin tavlanması film üzerinde tıpkı bir ayna gibi düz bir yüzey 
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oluĢturur. Sonuç olarak ıĢık, spektrometrenin fotoçoğaltıcı dedektörüne yansıtılır. 

Tavlama iĢleminin devam etmesiyle, PS filmi ıĢığa karĢı tamamıyla saydam olur ve 

(Isc) minimuma iner. Diğer taraftan, (T0) üzerinde, (Th) noktasına kadar (Ip)‟de 

gözlenen artıĢ muhtemelen boĢluk kapanma iĢlemine karĢılık gelir. (Th) noktası 

üzerinde (Ip)‟deki azalma, polimer zincirleri arasında interdifüzyon iĢlemi yoluyla 

anlaĢılabilir [15,125]. ġekil 5.60 ve 5.61‟da farklı katlarda TiO2 için sırasıyla 

KPS/TiO2  ve BPS/TiO2  kompozit filmlerin tavlama sıcaklığına karĢılık Ip , Isc ve Itr 

eğrileri gösterilmektedir. 

 

Şekil 5.59 : (a) Saf KPS ve (b) Saf BPS  filmlerine ait Ip , Isc, Itr  Ģiddetlerinin 

tavlama sıcaklığına (T) ile değiĢimi. Burada To minimum film oluĢum sıcaklığı, Tv 

boĢluk kapanma sıcaklığı ve Th kaynaĢma sıcaklığını gösterir. 



133 

 

 

Şekil 5.60 : KPS/TiO2 kompozit sistemlerde, 3, 10 ve15 kat TiO2 içeren filmlere ait 

Ip , Isc, Itr  Ģiddetlerinin, tavlama sıcaklığı T (
0
C) ile değiĢimi. 
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Şekil 5.61 : BPS/TiO2 kompozit sistemlerde 1, 5 ve 15 kat TiO2 içeren filmlere ait Ip , 

Isc ve Itr Ģiddetlerinin tavlama sıcaklığı T (
0
C) ile değiĢimi. 

KPS/TiO2 filmlerinde tüm eğrilerin Ģekil 5.59a‟daki saf KPS film ile benzer 

davranıĢlar gösterdiği açıktır. Bu da KPS/TiO2 filmlerin, film oluĢum iĢlemini  

TiO2‟den bağımsız olarak tamamladığını gösterir. Fakat BPS/TiO2 serileri Ģekil 

5.61‟den da görüldüğü gibi 5 kat TiO2‟ye kadar film oluĢumunu gerçekleĢtirebildi, 5 

kat üzerinde ise film oluĢumu gözlenmedi. Bölüm (5.1.2.2.)‟de detaylı olarak 

açıklanan T0, Tv ve Th‟ın davranıĢları bu bulguları destekler. Her iki seri için ölçülen 

minimum film oluĢum (T0), boĢluk kapanma (Tv) ve kaynaĢma (Th) sıcaklıkları 

çizelge 5.7‟de verilmiĢtir. Burada BPS/TiO2 filmler için 5 katmandan daha yüksek 

oranda TiO2 içeren filmlerde, film oluĢumu gerçekleĢmediği için bu değerler elde 

edilememiĢtir. Tablodan T0 ve Tv değerlerinin artan TiO2 içeriği ile arttığını ve daha 

yüksek sıcaklıklara kaydığını görmekteyiz. T0 ve Tv‟nin bu davranıĢı, TiO2 varlığının 

lateks film oluĢum iĢlemini geciktirdiğini açıkca belirtmektedir. Fakat kaynaĢma 
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iĢlemi, TiO2 varlığından etkilenmez. Sonuç olarak PS latekslerinin film oluĢumu 

TiO2 tabaka sayısından ve PS parçacık boyutundan güçlü bir Ģekilde etkilenmektedir. 

Diğer taraftan Ģekil 5.62, Itr‟nin maksimum değerleri (Itr)m , 250
0
C‟de her iki set için 

TiO2 katman sayısının artmasıyla ani bir azalma göstermiĢtir bu da her iki seri için 

daha yüksek TiO2 içeriğinde düĢük geçirgenliğin oluĢtuğunu gösterir. Bu durum 

bölüm(5.2.1)‟de de açıklandığı gibi, artan TiO2 içeriğinin arayüzey saçılmasını 

arttırdığı, bunun da geçirgenlikte azalmaya neden olduğunu gösterir. Geçirgenliği 

etkileyen baĢlıca iki faktör vardır bunlar; yüzey saçılması ve (PS-PS ve PS-TiO2 ) 

sınır saçılmalarıdır. Tavlamadan önce ıĢığın çoğu hava-polimer arayüzeyde saçılır 

(yüzey saçılması) çünkü film birçok boĢluk yani çok sayıda polimer-hava sınırları 

içerir. Filmlerin tavlanması ilk olarak PS polimerinin viskoz akıĢından dolayı 

boĢlukların dolmasına ve sonra parçacık-parçacık sınırlarının kaynaĢmasına neden 

olur. 

Çizelge 5.7 : Her iki set için Minimum film oluĢum (T0), boĢluk kapanma (Tv) ve 

kaynaĢma (Th) sıcaklıkları. 

 KPS/TiO2 BPS/TiO2 

TiO2 kat T0 (
0
C) Tv (

0
C) Th (

0
C) T0 (

0
C) Tv (

0
C) Th (

0
C) 

0 120 120 150 120 130 190 

1 130 150 160 140 170 170 

3 140 170 170 160 210 200 

5 150 170 170 160 190 180 

8 160 170 170      -     -    - 

10 140 130 130      -     -    - 

15 150 190 190      -     -    - 
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Şekil 5.62 : (a) KPS/TiO2 ve (b) BPS/TiO2 filmler için geçen ıĢık Ģiddetinin 

maksimumlarının TiO2 katman sayısına göre değiĢimi. 

Böylece Ģekil 5.59-5.61‟de gösterildiği gibi artan tavlama sıcaklığı ile geçen ıĢık 

Ģiddeti Itr artar. Film oluĢum iĢlemi tamamlandıktan sonra (boĢlukların yok olması) 

saçılma büyük oranda PS-TiO2 sınırından gerçekleĢir. TiO2 içeriği artarken duvar 

kalınlığı yavaĢ yavaĢ artar ve görünür bölgede TiO2 parçacıklarının perdeleme etkisi 

ile ıĢığın büyük kısmı saçılır ve geçirgenlik azalır.  

ġekil 5.59-5.61‟da verilen grafiklerde Th altında ve T0 üstündeki Ip davranıĢını 

anlamak için boĢluk kapanma modelini kullandık. 

Ġki serideki tüm filmler için denklem (5.2), T0 üzerinde Itr‟ye ve Th altında Ip‟ye 

uygulandı. BPS/TiO2 film seti için, 5 katmandan daha yüksek TiO2 katmanlı 

filmlerde film oluĢumu gerçekleĢmediği için ΔH değerleri hesaplanamamıĢtır. ġekil 

5.63 ve 5.64, LnIp‟nin T
-1

‟e karĢı, ġekil 5.65 ve 5.66 ise LnItr‟nin T
1
‟e karĢı 

değiĢimini göstermektedir. Buradan da ΔHp ve ΔHtr değerleri elde edilmiĢtir. Ölçülen 

bu enerji değerleri çizelge 5.8‟da verilmektedir. 
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Çizelge 5.8 : KPS/TiO2 ve BPS/TiO2 kompozit sistemlerine ait aktivasyon enerjileri. 

 

 

Şekil 5.63 :  KPS/TiO2 sistemi için, 0, 3, 10 ve 15 kat TiO2 içeren filmlere ait Ln(IP)-

T
-1

 grafikleri. Eğrilerin sağ ve sol tarafındaki  doğruların eğimleri, sırasıyla ΔHP ve 

ΔE değerlerini verir. 

 KPS/TiO2 BPS/TiO2 

TiO2 

kat 

HP 

(kcal.mol
-1

) 

Htr 

(kcal.mol
-1

) 

E 

(kcal.mol
-1

) 

HP 

(kcal.mol
-1

) 

Htr 

(kcal.mol
-1

) 

E 

(kcal.mol
-1

) 

0 2.5 0.4 2.2 0.02 7.5 2.1 2.2 0.5 10.6 1.8 12,6 1.5 

1 0.9 0.3 0.6 0.04 5.7 0.7 3.1 0.3 11.2 0.4 6,7 1.3 

3 1.1 0.01 1.0 0.1 4.2 0.6 4.5 1.0 3.8 .0.1 9.0 1.2 

5 1.5 0.3 1.0 0.1 3.4 0.7 2.3 0.3 3.7 .0.2 5,7 1.7 

8 0.9 0.2 1.1 0.2 6.2 1.2 - - - 

10 1.1 0.6 1.2 0.1 4.9 0.5 - - - 

15 6.2 0.1 1.4 0.1 0.5 0.09 - - - 
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Şekil 5.64 : BPS/TiO2 sistemi için, 0, 1, 5 ve 15 kat TiO2 içeren filmlere ait  Ln(IP)-

T
-1

 grafikleri. Eğrilerin sağ ve sol tarafındaki  doğruların eğimleri, sırasıyla ΔHP ve 

ΔE değerlerini verir. 

 

Şekil 5.65 : KPS/TiO2 sistemi için, 0, 3, 10 ve 15 kat TiO2 içeren filmlere ait Ln(Itr)-

T
-1

 grafikleri. Lineer bölgelerin eğimleri, ΔHtr değerlerini verir. 
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Şekil 5.66 : BPS/TiO2 sistemi için 0, 1, 5 ve 15 kat TiO2 içeren filmlere ait   Ln(Itr)-

T
-1

 grafikleri. Lineer bölgelerin eğimleri, ΔHtr değerlerini verir. 

Her iki seri için (saf KPS ve BPS filmler hariç)  ΔHp değerlerinin artan TiO2 tabaka 

sayısı ile yine fazla değiĢmediğini görüyoruz. Ek olarak BPS/TiO2 kompozit filmleri 

için  ΔHtr değerleri, artan TiO2 tabaka sayısı ile azalırken, KPS/TiO2 filmler için ΔHtr 

değerleri çok fazla değiĢmez. BPS/TiO2 filmlerdeki viskoz akıĢ iĢlemi için ölçülen 

aktivasyon enerji değerlerine baktığımızda ΔHp enerji değerlerinin ΔHtr değerlerinden 

daha düĢük olduğu bulundu. Bu fark muhtemelen kullanılan teknik farkından 

kaynaklanmaktadır ve ΔHtr enerjileri için latekslerin daha iç bölgelerinden film 

oluĢumu ölçülür, bu da daha yüksek enerji gerektirir. Üstelik ΔHp değerlerinin viskoz 

akıĢı yorumlamada daha gerçekçi olduğuna inanılır, çünkü pirenler PS zincirine 

etiketlenmiĢtir. Diğer taraftan ΔHtr değerleri ΔHp değerlerine kıyasla dolaylı olarak 

elde edildi. Her iki serinin aktivasyon enerjileri karĢılaĢtırıldığında BPS/TiO2 

serisinin ΔH değerlerinin, KPS/TiO2 serisindeki aktivasyon enerji değerlerinden daha 

büyük olduğu görüldü. Bu durum, viskoz akıĢ iĢleminin PS parçacık boyutundan 

önemli ölçüde etkilendiğini gösterir. Daha küçük çaplı (203nm) KPS parçacıkları 

daha büyük yüzey alanına yada yüzey serbest enerjisine sahiptir. Capillary kuvvetler 

[15] tanımına göre film oluĢumundan sorumlu kuvvet, parçacık boyutunun tersiyle 

orantılıdır. KPS (203nm) parçacıkların toplam yüzey enerjisi, çapları 382nm olan 
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BPS parçacıklarınınkinden daha büyüktür. Bu nedenle BPS parçacıklarda viskoz akıĢ 

iĢleminin tamamlanması için daha yüksek enerji gereklidir. 

Daha önceki bölümlerde Ip Ģiddetindeki azalma polimer zincirlerinin karĢılıklı 

interdifüzyonu ile açıklanmıĢtı. Tavlama sıcaklığı Th sıcakılığının üzerine arttırılırsa, 

polimer zincirlerinin bazı kısımları parçacık-parçacık arayüzeyini kesebilir ve 

parçacık sınırları kaybolabilir. Sonuç olarak film saydamlaĢır ve Ip Ģiddeti azalır.                                  

Belkemiği hareketinin aktivasyon enerjisi ΔE, Ģekil 5.63 ve 5.64‟deki eğrilerin sol 

tarafındaki verilerin denklem (5.3) ile fit edilmesiyle bulundu ve çizelge 5.7‟de 

verilmiĢtir. ΔE değerleri, her iki seride TiO2 içeriğinin artmasıyla azalır bu da yüksek 

TiO2 içeriğinde parçacık-parçacık arayüzeyinde interdifüzyonun daha az enerjiyle 

gerçekleĢtiğini gösterir. TiO2 içeriği arttığı zaman PS parçacıkları arasındaki 

bağlantıların ortalama sayısı engellenir. Kompozit filmlerdeki büyük ve küçük 

latekslerin film oluĢturma kabiliyeti TiO2 tarafından kısıtlanır ve PS zincirleri film 

içinde tamamen karıĢmazlar. Sonuç olarak TiO2 içeriğinin artması durumunda PS 

zincirlerinin difüzyonu, TiO2‟nin yarattığı fiziksel kısıtlamalardan dolayı daha 

yüksek enerji gerektirir. Bu nedenle BPS/TiO2 serisinin ΔE değerleri, KPS/TiO2  

serisinin ΔE değerlerinden daha büyüktür. KPS zincirleri içindeki segmentler 

arasında daha az etkileĢim vardır ve polimer zincirleri daha fazla serbest hacim içerir. 

Bu da polimer zincirlerinin etkileĢiminin daha az olmasına ve daha yüksek 

konformasyonel enejiye neden olur [125,126]. KPS parçacıkları içindeki polimer 

zincirleri, BPS parçacıkları içindeki rastgele zincirlere kıyasla daha az 

düğümlenmiĢtir [125]. Dolayısıyla interdifüzyon iĢlemini gerçekleĢtirmesi için daha 

az enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu sonuçlar, BPS/TiO2 kompozitlerin film oluĢum 

davranıĢı hakkındaki tartıĢmalarımız ile uyumludur. Buradan, Ip ve Itr optik verileri 

ve SEM resimlerine göre 5 kat TiO2 içeriğinin BPS/TiO2 filmleri için kritik bir oran 

olduğu anlaĢılmaktadır. Bu oran veya üzerindeki TiO2 tabaka sayısı için kompozit 

filmler tamamıyla TiO2 ile kaplanır, ve BPS parçacıkların film oluĢum iĢlemi 

engellenir. 

 

5.3.1 KPS/TiO2 ve BPS/TiO2 Kompozit filmlerin yapıları 

Kompozit filmlerin yapılarındaki değiĢim, taramalı elektron mikroskopu (SEM) ile 

takip edildi. ġekil 5.67-5.70‟de farklı TiO2 katmanlarına sahip KPS/TiO2 ve 

BPS/TiO2 kompozit filmlerin 100
0
C ve 250

0
C‟de 10 dakika tavlanmıĢ SEM resimleri 
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gösterilmektedir. ġekil 5.67a ve 5.69a‟ da saf KPS ve BPS filmler içindeki 

parçacıkların geliĢigüzel dağıldığını ve küresel Ģekillere sahip oldukları 

görülmektedir. Her iki filmdeki parçacıklar 100
0
C de ısıtıldıktan sonra tipik bir sıkı-

paket diziliminde ve deforme olmadan düzenlenmiĢlerdir. TiO2 içeren filmlerde 

(Ģekil 5.67(b-d) ve Ģekil 5.69(b,c)), PS lateksler hala küresel Ģekillerini 

sergilemektedir, fakat geniĢ bir alan üzerinde ardıĢık daldırma sonucu düzenli bir 

dizilim oluĢumu görülmektedir. Filmlerin yüzeyi artan TiO2 tabaka sayısıyla düzleĢir. 

Burada parçacıkların deforme olmadığı bulundu ve kolloidal PS kalıplarının yapısı 

da korundu. Parçacık bozunumunun görülmemesi film oluĢumunun 100
0
C‟de 

tavlama iĢleminden sonra henüz meydana gelmediğini göstermektedir. Fakat 10 kat 

TiO2 içeren BPS/TiO2 filmi için, katı bir TiO2 kabuğu ile birlikte çatlaklar film 

yüzeyi üzerinde görülür. Bu, sıkı paketlenmiĢ BPS mikrokürelerinin aralarındaki 

boĢlukların TiO2 tarafından tamamıyla doldurulduğu ve TiO2‟nin BPS filmlerin üst 

kısmını tamamıyla kapladığını gösterir. ġekil 5.68(a-d) ve Ģekil 5.70(a-c)‟de bu 

filmlerin SEM resimleri, 250
0
C‟de tavlanmıĢ filmlerde kayda değer bir değiĢim 

oluĢtuğunu gösterir yani kompozit filmin mikro yapısı değiĢir ve tavlama iĢlemi 

tamamlandıktan sonra parçacık-parçacık sınırları tamamıyla yok olur. 
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Şekil 5.67 : KPS/TiO2 serisinde (a) 0, (b) 1, (c) 5 ve (d) 10 kat TiO2 içeren filmlerin  

100
0
C de 10 dak. tavlanmıĢ hallerinin SEM görüntüleri. 
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Şekil 5.68 : KPS/TiO2 serisinde (a) 0, (b) 1, (c) 5 ve (d) 10 kat TiO2 içeren filmlerin  

250
0
C de 10 dak. tavlanmıĢ hallerinin SEM görüntüleri. 

 

Şekil 5.69 : BPS/TiO2 serisinde (a) 0, (b) 1, (c) 5 ve (d) 10 kat TiO2 içeren filmlerin  

100
0
C de 10 dak. tavlanmıĢ hallerinin SEM görüntüleri. 
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Şekil 5.70 : BPS/TiO2 serisinde (a) 0, (b) 1, (c) 5 ve (d) 10 kat TiO2 içeren filmlerin  

250
0
C de 10 dak. tavlanmıĢ hallerinin SEM görüntüleri. 

ġekil 5.70c‟de 1 ve 5 kat TiO2 içeren BPS/TiO2 filmin SEM resmi, film yüzeyi 

üzerindeki BPS parçacıklarının 250
0
C‟de tavlanmaları sonucunda bile yok 

olamadığını gösterir. Fakat 10 kat TiO2 içeren BPS/TiO2
‟
nin morfolojisinde önemli 

bir değiĢimin olmayıĢı BPS latekslerin TiO2‟nin en üstte oluĢturduğu düz katman 

tarafından yüksek derecede kaplandığını belirtir. Bu sonuçlar, BPS/TiO2 

kompozitlerin film oluĢum davranıĢı hakkındaki tartıĢmalarımız ile tutarlıdır. 

Buradan IP ve Itr optik verileri ve SEM verilerinden, 5 kat TiO2 içeriğinin BPS/TiO2 

filmleri için kritik bir içerik olduğunu, bu katta veya üzerinde kompozit filmlerin 

tamamıyla TiO2 ile kaplandığını bu durumunda BPS parçacıkların film oluĢumunu 

engellediğini anlıyoruz. Son olarak film oluĢumunun boyutlarını anlamak için 

kompozit filmleri 24 saat toluende bırakarak PS polimerini ortamdan uzaklaĢtırdık. 

1, 5 ve 10 kat TiO2 içeren KPS/TiO2 filmlerin çözünmesinden sonra, PS parçacıkların 

mikroyapıları tekrar ortaya çıktı (Ģekil 5.71a-c). Bu davranıĢ çözünme iĢlemi 

süresince TiO2 ile kaplanmıĢ lateks parçacıkların yüzeylerinden PS‟in 

uzaklaĢtırılmasıyla açıklanabilir. BaĢka bir deyiĢle KPS parçacıklarından film 
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oluĢumu tavlama boyunca TiO2 ile kaplanmıĢ KPS parçacıkların üst katında meydana 

gelir ve çözünme süresince PS malzemesi tamamıyla çözünür ve  TiO2 ile kaplanmıĢ 

KPS parçacıkların mikro yapıları tekrar görünüyor. ġekil 5.29‟daki Ģematik gösterim 

lateks film oluĢumunun, TiO2 içeriğinden bağımsız olarak ilerlediğini açıklar. Buna 

göre Ģekil 5.29‟daki yapılar, PS parçacıklarının Ģekillerini almıĢ ve tekrar eden TiO2 

yapılarını temsil etmektedir. ġekil 5.71a‟da 1 kat TiO2 için gözenekli yapı oluĢtuğunu 

fakat inorganik duvarın ince ve homojen olmadığını görebiliyoruz. Bu, TiO2 

çözeltisinin çatlakları tamamen doldurmasının kolay olduğunu gösterir fakat PS 

kalıplar uzaklaĢtırıldığında yeteri kadar katı içerik yoktur. Ancak Ģekil 5.71(b,c)‟deki 

5 ve 10 kat TiO2 içeren KPS/TiO2 filminin SEM resmi boĢluklu güzel resimler verir. 

Bu resimden düzenliliğin seviyesi görülebilir ve inorganik duvarın homojenliği, 

daldırma sayısının artması ile düzelmektedir. Diğer taraftan toluen ile BPS 

polimerinin uzaklaĢtırılması Ģekil 5.72a‟da görüldüğü gibi 1 kat TiO2 içeren 

BPS/TiO2 için düzensiz, gözenekli bir malzeme oluĢturur. ġekil 5.72(b,c)‟de daha 

yüksek TiO2 içerikli filmler için gözenekli TiO2 yapısının elde edilemediği görülür. 

Bu filmler hala orjinal mikroyapılarını koruyorlar, tabakanın katı bir kabuğu ve 

çatlaklar hala filmlerin yüzeyleri üzerinde görülmektedir. Fakat Ģekil 5.72c‟deki 

resim, en üstteki TiO2 tabakasının altında hala varlığını koruyan PS kalıplarının 3 

boyutlu doğal yapısını sergilediğini göstermektedir. Bu nedenle TiO2 içeriği çok katlı 

BPS kalıpların difüzyonunda bir anahtardır. Eğer TiO2 içeriği daha fazla olursa BPS 

kalıpların üstünü tamamen kaplayacaktır (Ģekil 5.69(c,d) ve Ģekil 5.70(b,c)). 
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Şekil 5.71 : (a) 1, (b) 5 ve (c) 10 kat TiO2 içeren KPS/TiO2 filmlerin toluende 

çözündükten sonraki SEM görüntüleri. 
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Şekil 5.72 : (a) 1, (b) 5 ve (c) 10 kat TiO2 içeren BPS/TiO2 filmlerin toluende 

çözündükten sonraki SEM görüntüleri. 

Sonuç olarak PS/TiO2 kompozitlerin film oluĢturma iĢleminin büyük ölçüde TiO2 

içeriğinden ve parçacık boyutundan etkilendiğini gördük. KPS/TiO2 sistemi için 

klasik lateks film oluĢum iĢleminin, filmdeki TiO2 içeriğinden bağımsız olarak 

meydana gelebileceğini anladık. KPS/TiO2 filmlerin çözünmesinden sonra KPS 

parçacıkların mikroyapısı tekrar ortaya çıktı. Mikrogözenekli  TiO2 filmler yüksek 

ölçüde gözenekli küçük boyutlu lateks kürelerden ve uzun düzenli dizilime sahip 

203nm‟lik kalıpları tutan TiO2‟nin artması ile düzenli bir yapıdan oluĢur. Bu 

davranıĢ, çözünme iĢlemi boyunca TiO2 kaplı latekslerin yüzeyinden PS‟nin 

yıkanması olarak açıklanabilir. Diğer bir deyiĢle, PS  parçacıklardan film oluĢumu 

tavlama süresince, TiO2 kaplı KPS parçacıkların üst kısmında meydana gelir ve 

çözünme boyunca PS polimeri tamamen çözünerek TiO2 kaplı KPS parçacıkların 

mikroyapıları görünür. Diğer taraftan, düĢük TiO2 içerikli filmler hariç, yüksek TiO2 

içeren BPS/TiO2 kompozit filmler için film oluĢumu gerçekleĢmez. Bu da BPS 

parçacıkların tamamen TiO2 ile  kaplı olduğunu gösterir. Çözünmeden sonra büyük 

lateks kürelerden (382nm) yapılan filmler sadece 1 kat TiO2 için zayıf bir Ģekilde 
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düzenli gözenekli yapı verdi, oysa daha yüksek TiO2 içeriğinde gözenekli yapı 

gözlenmedi. Yapısal değiĢikliklerin her film serisi için SSF ve UVV sonuçları ile 

uyumlu olduğu bulundu. 

Bu çalıĢmada aynı zamanda basit ve ucuz  bir teknik kullanarak TiO2 içeriği ve PS 

lateks boyutuna bağlı olarak düzenli, mikrogözenekli TiO2 yapıların elde 

edilebileceğini gördük. Bu yapılar potansiyel olarak kromatografik destekli 

malzemeler, katı kristaller, pil malzemeleri, termal yalıtkanlar yada fotonik 

kristallerin uygulamalarında kullanılabilir. 

5.4 PS/Al2O3 Nanokompozitlerde Film Oluşumuna PS Lateks Boyutu ve Al2O3          

İçeriğinin Etkisi 

PS lateks parçacıklarını kalıp olarak kullanarak, TiO2 dıĢındaki metal oksit filmlerin 

de aynı yöntemle elde edilebileceğini göstermek için bu sefer Al2O3 metal oksitini 

kullandık. PS/Al2O3 kompozit filmleri, PS/TiO2 filmleri ile tümüyle aynı koĢullarda 

hazırlandı. Bu amaçla (bölüm 5.3)‟de de kullandığımız (KPS: 203nm ve BPS: 

382nm) PS parçacıkları ile kompozit filmler hazırladık. PS/Al2O3 filmler, BPS ve 

KPS latekslerin cam yüzey üzerindeki dağılımlarının kuruması ve daldırma tekniği 

yoluyla farklı katlarda  Al2O3 kaplanmaları ile hazırlandı. Bu filmlerin film oluĢum 

iĢlemleri 100
0
C-280

0
C aralığındaki sıcaklıklarda 10 dakika tavlandı. Film yapıları da 

taramalı elektron mikroskopuyla (SEM) izlendi. KPS/Al2O3 ve BPS/Al2O3 kompozit 

film serileri için floresans (Ip), saçılan (Isc) ve geçen (Itr) ıĢık Ģiddetlerinin tavlama 

sıcaklığı (T) ile değiĢimi sırasıyla Ģekil 5.73 ve 5.74‟de gösterilmektedir. Tüm film 

örnekleri için (Itr), (T0) üzerinde artmaya baĢlarken, (Isc); (Tv) sıcaklığında keskin bir 

artıĢ gösterdi. Tüm filmlerin floresans Ģiddeti (IP), önce artar bir maksimuma ulaĢır 

ve sonra tavlama sıcaklığının artmasıyla azalır [54,132,141,142,133]. T0 üzerinde 

Itr‟deki artıĢ, kompozit filmin Ģeffaflığının arttığını gösterir ve yine boĢluk kapanma 

iĢlemi ile açıklanabilir [132]. Tavlama iĢlemini devam ettirmek, önceki bölümlerde 

de açıklandığı gibi sırasıyla kaynaĢma ve interdifüzyon iĢlemlerine neden olur 

[132,141,142,133] ve sonunda saydam bir film elde edilir.   
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Şekil 5.73 : KPS/Al2O3 kompozit sistemlerde 0, 1, 5 ve10 kat Al2O3 içeren filmlere 

ait Ip , Isc, Itr  Ģiddetlerinin, tavlama sıcaklığı T (
0
C) ile değiĢimi. 
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Şekil 5.74 : BPS/Al2O3 kompozit sistemlerde 0, 1, 5 ve10 kat Al2O3 içeren filmlere 

ait Ip , Isc, Itr  Ģiddetlerinin, tavlama sıcaklığı T (
0
C) ile değiĢimi. 

Tüm örnekler için daha yüksek sıcaklıklarda tavlama,  PS filmi tamamen Ģeffaf yapar 

ve ISC minimuma düĢer. Diğer taraftan T0 üzerinde Th sıcaklığına kadar Ip‟deki artıĢ 

boĢluk kapanma,Th üzerinde Ip‟deki azalma interdifüzyon iĢlemini gösterir [15,125]. 

KPS/Al2O3 ve BPS/Al2O3 kompozit filmlerinin tüm eğrilerinin benzer davranıĢlar 

gösterdiği açıktır, bu filmler film oluĢumunu tamamlar. Her iki seri için minimum 

film oluĢum (T0), boĢluk kapanma (Tv) ve kaynaĢma (Th) sıcaklıkları çizelge 5.9‟da 

verilmiĢtir. 
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Çizelge 5.9 : KPS/Al2O3 ve BPS/Al2O3 film serileri için minimum film oluĢum (T0), 

boĢluk kapanma (Tv) ve kaynaĢma (Th) sıcaklıkları. 

 KPS/Al2O3 BPS/Al2O3 

Al2O3 kat T0 (
0
C) Tv (

0
C) Th (

0
C) T0 (

0
C) Tv (

0
C) Th (

0
C) 

0 120 120 150 120 130 190 

1 120 140 160 130 160 150 

3 120 170 170 140 180 180 

5 120 150 150 130 180 180 

8 120 160 150 140 170 170 

10 160  120 180 160 180 170 

15 160  190 190 160 170 170 

T0 ve Tv değerlerinin artan Al2O3 içeriği ile artması, Al2O3 içeriğinin film oluĢum 

iĢlemini geciktirdiğini gösterir. Fakat kaynaĢma iĢlemi, Al2O3 içeriğinden hemen 

hemen etkilenmez. Sonuç olarak PS latekslerin film oluĢumu, Al2O3 içeriğinden ve 

PS parçacık boyutundan güçlü bir Ģekilde etkilenir. ġekil 5.75a ve b‟de geçirgenlik 

Ģiddetinin maksimumunun (Itr)m , artan Al2O3 içeriği ile azaldığı yani her iki seri için 

filmlerin saydamlığının azaldığı görülür. Büyük boyutlu PS parçacıklarından 

hazırlanan kompozit filmler, küçük boyutlu parçacıklarla hazırlanan filmlere kıyasla 

tüm tavlama sıcaklıklarında daha yüksek geçirgenlik göstermektedir. 15 kat Al2O3 

içeren BPS/Al2O3 kompozit filmler 500nm‟de gelen ıĢığın %60‟ını iletir, oysa 

KPS/Al2O3 kompozit filmler aynı dalga boyunda gelen ıĢığın sadece %35‟ini  geçirir, 

yani daha opaktır. Filmlerin geçirgenliklerini 500nm‟de ölçtüğümüz için bu dalga 

boyunda Al2O3 absorbsiyonu  ihmal edilir. Dolayısıyla Itr‟deki artma/azalma 

doğrudan bu filmlerin mikroyapısındaki değiĢim ile ilgilidir. 

Itr 500nm‟de ölçüldüğü için parçacıkların boyutları saçılmaya katkı yapmazlar ve 

saçılma sadece kompozit filmlerin yüzeylerinin büyük ölçekli yapıları tarafından 

belirlenir. Çünkü KPS ve BPS parçacıkların boyutları 500nm‟nin altındadır ve aynı 

zamanda 250
0
C‟de tamamen deforme olurlar. Bu nedenle film yapısıyla etkileĢim 

saçılmayı belirler. KPS ve BPS parçacıkları saçılmaya katkı sağlayamazlar ve 

saçılma yalnızca kompozit filmlerin büyük ölçekli yapıları tarafından değiĢtirilir. Bu 

iki önemli faktörün varlığı geçirgenliği, diğer bir deyiĢle yüzey saçılması ve (PS-PS 

ve PS-Al2O3) sınır saçılmasını etkiler. Çünkü 250
0
C‟de film oluĢum iĢlemi PS-PS 

sınırları ve boĢlukların yok olmasıyla tamamlanır, saçılma ağırlıklı olarak PS-Al2O3 

sınırlarından gerçekleĢtirilir. Al2O3 tabaka sayısı artarken, boyut kümeleri yavaĢ 

yavaĢ artar ve görünür bölgede  Al2O3 parçacıkları perdeleme etkisi yaparak, 

geçirgenliğin azaltılmasına neden olur. Sonuçlardan, perdeleme etkisinin en çok 

KPS/Al2O3 filmlerinde olduğu anlaĢılır. 
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Şekil 5.75 : (a) KPS/Al2O3 ve (b) BPS/Al2O3 filmler için geçen ıĢık Ģiddetinin 

maksimumlarının TiO2 katman sayısına göre değiĢimi. 

5.4.1 KPS/Al2O3 ve BPS/Al2O3 filmlerin yapısı 

Bir önceki bölümdeki bulguları desteklemek için KPS/Al2O3 ve BPS/Al2O3 film 

serilerinde 0, 1, 5 ve 10 kat Al2O3 içeren filmlerin 100
0
C ve 250

0
C‟de tavlandıktan 

sonraki SEM görüntüleri incelendi. ġekil 5.76 ve 5.77‟de KPS/Al2O3 filmlerin 100
0
C 

ve 250
0
C‟de 10 dakika tavlanmıĢ hallerinin SEM resimlerini gösterir. ġekil 5.76a‟da 

Al2O3 içermeyen saf KPS lateks filmin çok iyi bir düzen verdiğini söylemeliyiz, oysa 

ġekil 5.76b-d‟de Al2O3 içeren lateks sistemlerin düzenlerinin bozulmuĢ olduğunu 

görüyoruz. ġekil 5.76d‟de Al2O3 içeriği artarken, KPS kürelerinin biribirine 

tutunduğu ve kümelenmeler oluĢturduğu görülüyor. Tavlama sıcaklığı 250
0
C 

olduğunda kayda değer bir değiĢim meydana geliyor(Ģekil 5.77). Parçacık-parçacık 

sınırları hemen hemen yok oluyor ve film yüzeyi, floresans ve geçirgenlik verileri ile 
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uyumlu olarak düzleĢiyor. Fakat Al2O3 içeren filmlerde bazı küresel nanoparçacıklar 

Al2O3 tarafından kaplanmıĢ KPS parçacıklar gibi davranabilir. Bu Ģekilde yüksek 

derecede kaplanmıĢ parçacıklar yok olmazlar ve film oluĢum iĢlemine katkı 

sağlamazlar.  

Aynı davranıĢ Ģekil 5.76 ve 5.77‟ye kıyaslandığında, Ģekil 5.78 ve 5.79‟da 

BPS/Al2O3 fimler için de gözlenebilir. Fakat Ģekil 5.79‟da kalıp olarak kullanılan PS 

parçacıkların boyutu, Ģekil 5.77‟deki parçacık boyutundan daha büyüktür. Film 

oluĢumu tamamlandıktan sonra PS kalıplarının tamamıyla çözünmesi için 24 saat 

toluen içinde tutuldu. Çözünme deneyleri oda sıcaklığında (23
0
C) gerçekleĢti.  

 

Şekil 5.76 : KPS/Al2O3 serisinde (a) 0, (b) 1, (c) 5 ve (d) 10 kat Al2O3 içeren 

filmlerin  100
0
C de 10 dak. tavlanmıĢ hallerinin SEM görüntüleri. 
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Şekil 5.77 : KPS/Al2O3 serisinde (a) 0, (b) 1, (c) 5 ve (d) 10 kat Al2O3 içeren 

filmlerin  250
0
C de 10 dak. tavlanmıĢ hallerinin SEM görüntüleri. 

 

 

Şekil 5.78 : BPS/Al2O3 serisinde (a) 0, (b) 1, (c) 5 ve (d) 10 kat Al2O3 içeren 

filmlerin  100
0
C de 10 dak. tavlanmıĢ hallerinin SEM görüntüleri. 
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Şekil 5.79 : BPS/Al2O3 serisinde (a) 0, (b) 1, (c) 5 ve (d) 10 kat Al2O3 içeren 

filmlerin  250
0
C de 10 dak. tavlanmıĢ hallerinin SEM görüntüleri. 

PS‟in uzaklaĢtırılmasından sonra 1 ve 5 kat  Al2O3 içeren KPS/Al2O3 filmlerin 

yapıları (Ģekil 5.80a ve b) önemli ölçüde değiĢmez. Bu resimlerde KPS kürelerinin 

Al2O3 ile yüksek oranda kaplandığı görülmektedir. Fakat bazı küresel boĢluklar 

gözlenir ve bunlar Al2O3 ile büyük ölçüde kaplanmıĢ olan KPS parçacıklarını 

göstermektedir. Bu gözenekler son derece yuvarlak bir yapıya sahiptir ve 

birbirlerinden izole durumdadırlar. ġekil 5.80c‟de 10 kat Al2O3 ile hazırlanan filmin 

SEM görüntüsü birbirine bağlı ve ortalama 203nm çaplı (bu da KPS kalıplarının 

boyutuna denktir) açık bir gözeneklilik gösterir. Tüm resimlerde gözeneklerin 

yanısıra aynı zamanda birbirine bağlı gruplaĢmıĢ KPS kümeleri tarafından bırakılmıĢ 

boĢluklar da olabilir. Kalıplar uzaklaĢtırıldıktan sonra, yüksek Al2O3 içeriği ve küçük 

PS boyutunun gözenekli, düzensiz bir malzeme yarattığını anlıyoruz.  

Diğer taraftan Ģekil 5.81‟daki BPS/Al2O3 kompozitlerinin SEM resimleri, PS 

polimerini uzaklaĢtırma iĢleminden sonra yüksek derecede gözenekli yapı veriyor.  

Bu gözenekler yüzeye düzgün bir Ģekilde dağılırlar fakat Ģekil 5.81a ve 5.81b‟deki 1 

ve 5 kat Al2O3 içeren filmlerin rastgele gözenek yapısı, küresel yapılarını bozar. Bu 

filmler, düzensiz bir gözenek yapısı ve heterojen bir gözenek-boyut dağılımı gösterir. 
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Böyle düĢük Al2O3 içeren filmler için kısmen bozulmuĢ bir iskelet elde edildi, çünkü 

Al2O3 parçacıkları BPS kalıplarının yüzeylerini tamamıyla kaplamada baĢarısız 

kalmıĢlardır. Fakat Ģekil 5.81c‟den görüldüğü üzere 10 kat Al2O3 içeren film çok 

düzenli, küresel gözenekli bir yapı verir. Gözenekler numune içinde düzgün bir 

Ģekilde dağılır ve birbirine bağlı gözenekli bir yapı gösterir. Al2O3 iskeleti içinde 

gözeneklerin homojen dağılımı BPS kalıpların periyodikliğini gösteren gözenekli 

yapıların varlığını iĢaret eder. 

 

Şekil 5.80 : (a) 1, (b) 5 ve (c) 10 kat TiO2 içeren KPS/Al2O3 filmlerin tolüende 

çözündükten sonraki SEM  görüntüleri. 
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Şekil 5.81 : (a) 1, (b) 5 ve (c) 10 kat TiO2 içeren BPS/Al2O3 filmlerin tolüende 

çözündükten sonraki SEM  görüntüleri. 

Sonuç olarak her iki film serisinin SEM resimleri, lateks parçacık çapının değiĢmesi 

ile gözenekli yapı içindeki gözenek boyut kontrolünün sistematik olarak mümkün 

olduğunu gösterdi. Bu yaklaĢımın tüm optik bant aralıklarını içeren kullanıĢlı fotonik 

kristaller yapmak için yol gösterdiğine inanıyoruz. Aynı zamanda Al2O3 içeriği ile 

filmlerin yapıları arasında yakından bir iliĢki vardır. Al2O3 içeriği arttığı zaman, 

belirgin ve birbirine bağlı gözenekli yapılar elde edildi. Bu davranıĢ, çözünme iĢlemi 

boyunca Al2O3 kaplı lateks parçacıklarının yüzeyinden PS‟in uzaklaĢtırılmasıyla 

açıklanabilir. Diğer bir deyiĢle, KPS ve BPS parçacıklarından film oluĢum iĢlemi 

çözünme ve tavlanma boyunca Al2O3 kaplı parçacıkların üst yüzeyinde meydana 

gelir. PS tamamıyla çözünür ve Al2O3 kaplı PS parçacıklarının mikroyapıları 

görünür. KPS/Al2O3 ve BPS/Al2O3  kompozit filmlerin tavlama süresince (ġekil 

5.76-5.81‟de SEM resimleriyle de desteklenen) davranıĢı ġekil 5.82‟de gösterilir. 

ġekil 5.82a‟da film bir çok boĢluk içerir bu durum bir fotonun optik yolunun ve 

ortalama serbest yolunun kısa olmasına, floresans Ip ve geçirgenlik Itr Ģiddetlerinin 
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düĢük olmasına neden olur. ġekil 5.82b tavlanmayla parçacıklar arası boĢlukların 

kaybolduğu bir filmi gösterir bu da film içinde uzun bir ortalama serbest yol ve optik 

yol verir. Bu aĢamada Ip ve Itr maksimum değerlerine ulaĢır. Son olarak Ģekil 

5.82c‟de boĢluk içermeyen saydam film verir, fakat arka planda bazı Al2O3 kalıntıları 

vardır. Bu aĢamada da film düĢük Ip, yüksek Itr‟ye sahiptir çünkü ortalama serbest 

yol çok uzun, optik yol kısa olur. 

 

Şekil 5.82 : Al2O3 ile kaplanmıĢ PS filmlerin farklı tavlama adımlarındaki temsili 

resmi: (a) Çok miktarda boĢluk içeren düĢük IP‟li film, (b) tavlamadan dolayı 

boĢluklar kapanır ve IP maksimum değerine ulaĢır, ve (c) boĢluk içermeyen     

saydam fakat bir miktar Al2O3 kalıntısı içeren ve düĢük IP‟li film.   

ġekil 5.73 ve 5.74‟de verilen grafiklerde Th altında ve T0 üstündeki Ip davranıĢını 

anlamak için (5.2) denklemi tüm Itr (T0 sıcaklığının üstü) ve IP eğrilerine (Th 

noktasının altındaki bölgeye) uygulandı.  

ġekil 5.83 ve 5.84; LnIp‟nin T
-1

‟e karĢı, ġekil 5.85 ve 5.86 ise LnItr‟nin T
-1

‟e karĢı 

değiĢimini göstermektedir. Logaritmik eğrilerin denklem (5.2)‟ye lineer fitlerinin 

eğimlerinden, her iki set için ΔHP ve ΔHtr boĢluk kapama aktivasyon enerjileri,  ġekil 
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5.83 ve 5.84‟deki, KPS/PBA ve BPS/PBA kompozit filmlerine ait Ln(IP)-T
-1

 

grafiğinin sol tarafını (5.3) nolu denkleme fit ederek de çizelge 5.10‟da verilen ΔE 

değerleri hesaplandı. 

Çizelge 5.10 : KPS/Al2O3 ve BPS/Al2O3 kompozit sistemlerine ait aktivasyon 

enerjileri. 

 KPS/Al2O3 BPS/Al2O3 
Al2O3 kat HP 

(kcal.mol
-1

) 

Htr 

(kcal.mol
-1

) 

E 

(kcal.mol
-1

) 

HP 

(kcal.mol
-1

) 

Htr 

(kcal.mol
-1

) 

E 

(kcal.mol
-1

) 

     0 2.5   0.4 2.2  0.1 7.5   2.1 2.2   0.5 10.6   1.8 12.6   1.6 

     1 1.2   0.1 0.8   0.1 3.2   0.4 3.1   0.6 8.2   1.8 3.6   0.6 

     3 1.7   0.2 0.6   0.1 3.4   0.1 2.2   0.1 4.9   0.3 5.8   0.6 

    5 2.2   0.3 1.0   0.1 7.7   0.7 3.0   0.5 6.1   0.6 7.1   0.8 

    8 2.7   0.8 0.8   0.1 6.0   0.4 2.5   0.3 7.2   0.6 4.6   0.6 

    10 0.9   0.1 0.8   0.1 10.0  1.3 2.2   0.3 6.7   0.6 8.7   1.6 

    15 1.5   0.2 1.1   0.1 7.8   0.7 2.4   0.2 8.3   1.3 5.1   0.6 

 

 

Şekil 5.83 : KPS/Al2O3 sistemi için, 0, 1, 5 ve 10 kat Al2O3 içeren filmlere ait Ln(IP)-

T
-1

 grafikleri. Eğrilerin sağ ve sol tarafındaki  doğruların eğimleri, sırasıyla ΔHP ve 

ΔE değerlerini verir. 
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Şekil 5.84 : BPS/Al2O3 sistemi için, 0, 1, 5 ve 10 kat Al2O3 içeren filmlere ait Ln(IP)-

T
-1

 grafikleri. Eğrilerin sağ ve sol tarafındaki  doğruların eğimleri, sırasıyla ΔHP ve 

ΔE değerlerini verir. 

 

Şekil 5.85 : KPS/Al2O3 sistemi için, 0, 1, 5 ve 10 kat Al2O3 içeren filmlere ait 

Ln(Itr)-T
-1

 grafikleri. Lineer bölgelerin eğimleri, ΔHtr değerlerini verir. 
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Şekil 5.86 : BPS/Al2O3 sistemi için, 0, 1, 5 ve 10 kat Al2O3 içeren filmlere ait 

Ln(Itr)-T
-1

 grafikleri. Lineer bölgelerin eğimleri, ΔHtr değerlerini verir. 

Görüldüğü üzere ΔHP değerleri saf KPS ve BPS filmler hariç her iki seri için artan 

Al2O3 içeriğiyle çok fazla değiĢmez bu da viskoz akıĢ süresince 1 mol polimerik 

malzemenin bir zıplama yapabilmesi için gereken ısı miktarının film üzerindeki 

farklı Al2O3 katlarının varlığı ile değiĢmediğini gösterir. Ek olarak ΔHtr  değerleri de 

her iki film serisi için fazla değiĢim göstermez. Her iki seri için aktivasyon 

enerjilerini karĢılaĢtırırsak BPS/Al2O3 serilerinin ΔH değerleri, KPS/Al2O3 serilerinin 

değerlerinden daha büyük olduğu görülür. Bu durum PS/TiO2 kompozitlerinde 

olduğu gibi, viskoz akıĢ iĢleminin PS parçacık boyutundan önemli ölçüde 

etkilendiğini gösterir. Çapları 203nm olan KPS parçacıkların toplam yüzey alan 

enerjisi, çapları 382nm olan BPS parçacıklarının enerjisinden daha büyüktür. BPS 

parçacıkların viskoz akıĢ iĢlemini tamamlaması için daha büyük enerji gereklidir. 

Çünkü onların toplam yüzey enerjisi KPS parçacıklarınkinden daha azdır. Her iki 

seri için ΔE değerleri, artan Al2O3 içeriğiyle kaydadeğer bir değiĢim 

göstermemektedir. Ayrıca BPS/Al2O3 parçacıkları için ΔE değerlerleri, KPS/Al2O3 

serisindeki ΔE değerlerlerinden biraz daha büyüktür. Bu durum interdifüzyon 

iĢleminin PS parçacık boyutundan önemli ölçüde etkilendiğini gösterir. Bu fark, KPS 

parçacıklarındaki polimer zincirlerinin birbirlerine daha az dolanmıĢ olmalarından 

dolayısıyla daha az etkileĢmelerinden ve daha yüksek konformasyonel enerjiye sahip 
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olmaları ile açıklanabilir. Bu ise, KPS parçacıklarının daha düĢük enerji ile 

interdifüzyon iĢlemini gerçekleĢtirmesinin temel sebebidir. 

Sonuçlar, her iki kompozit serisi için film oluĢum iĢleminin Al2O3 içeriğinden 

etkilenmediğini çünkü tavlama süresince film oluĢumunun Al2O3 kaplı parçacıkların 

en üst yüzeyinde meydana geldiğini gösterdi. Fakat BPS/Al2O3 serisinin aktivasyon 

enerji değerleri, KPS/Al2O3 serisinin enerji değerlerinden biraz daha büyük bulundu. 

Bu sonuç parçacık  boyut etkisi ile açıklanabilir. Filmlerin yüzey yapısının PS 

parçacık boyutu ve Al2O3 içeriği ile değiĢtiği bulundu. PS‟in uzaklaĢtırılması ile her 

iki film serisi içindeki yüksek Al2O3 içeriği için yüksek ölçüde düzenli gözenekli 

yapılar üretildi. SEM cihazından alınan ölçümler, gözenek boyutu ve gözenekliliğin, 

değiĢen PS boyutu ve Al2O3 içeriği tarafından kolayca belirlenebildiğini gösterdi. 

Sonuçlar aynı zamanda optik veriler ve SEM resimleri arasında iyi bir uyum 

olduğunu gösterdi. 

Sonuç olarak bu bulgular ilk olarak, inorganik oksit bazlı sistemlerde lateks film 

oluĢum mekanizmasına yeni bir bakıĢ açısı sağladı. Bu nedenle, bu çalıĢma bu tür 

kompozit sistemler ve kompozit sistemlerde film oluĢumunun kinetiği hakkında 

yararlı bilgiler ve fikirler verdi. Ġkinci olarak, PS parçacık boyutunun ve Al2O3 

içeriğinin değiĢmesi ile farklı gözenek boyutu ve dağılımı sergileyen aynı kalınlığa 

sahip gözenekli yapı elde edebilmenin mümkün olduğunu gösterdi. Buna ek olarak 

bu yaklaĢım, düzenli gözenekli inorganik yapılar oluĢturmak için genel ve etkili bir 

yaklaĢım sağlar ve diğer çeĢitli malzemelere uygulanabilir. Son olarak da, 

BPS/Al2O3 filmlerin geçirgenliğinin KPS/Al2O3 serisine kıyasla %60 daha yüksek 

çıkması, büyük boyutlu kompozit filmlerin yansıtmayıcı uygulamalarında 

kullanımını mümkün kılmaktadır. 

Son olarak bu iki farklı kompozit sistemini karĢılaĢtırırsak; Her iki sistemde (TiO2 ve 

Al2O3) film oluĢum sürecinin kullanılan metal oksitlerden etkilenmediğini gördük. 

Ancak diğer filmler  tüm metal oksit içerikleri için film oluĢumu gösterirken 

BPS/TiO2 filmler 5 kata kadar film oluĢumu verdi.  

Özetle, cam yüzey üzerinde monodispers KPS(203nm) ve BPS(382nm) 

parçacıklarını kalıp olarak kullanarak güvenli bir Ģekilde mikrogözenekli TiO2 ve 

Al2O3 filmler üretmek için bir yöntem geliĢtirdik. Depolanan TiO2 ve Al2O3 miktarı 

daldırarak kaplama süresince peĢisıra daldırma döngüsü yoluyla kesin bir Ģekilde 

kontrol edildi. 203nm boyutlu PS lateks için çözünmeden sonra yüksek derecede 
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düzenli mikroyapılar sağlandı. Lateks parçacık kalıplarını aynı zamanda daha ucuz, 

hızlı ve basit bir Ģekilde gözenekli metal oksit ağ yapısının elde edilmesi için 

kullanılabileceğini gördük 

Ayrıca, daldırma yöntemini kullanarak diğer yüksek ölçüde düzenli, mikro-makro 

gözenekli metal oksit filmlerin sentezinin mümkün olduğunu göstermiĢ olduk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

 

6.  SONUÇLAR 

Bu çalıĢmada, baĢlıca iki kompozit sistemin (polimer-polimer ve polimer-seramik) 

film oluĢum davranıĢlarını kararlı durum floresans (SSF), geçirgenlik (UVV), atomik 

kuvvet mikroskopu (AFM) ve taramalı elektron mikroskopu (SEM) tekniklerini 

birlikte kullanarak araĢtırdık. Ġlk olarak, birbiri ile uyumlu olmayan (non-compatible) 

sert(PS)/yumuĢak(PBA) lateks karıĢımlarının film oluĢturma yeteneğini 

sert/yumuĢak lateks ağırlık kesrine ve sert lateksin (PS) boyutuna bağlı olarak 

çalıĢtık.  Ġkinci olarak, PS latekslerini daldırma yöntemi ile farklı sayıda TiO2 

tabakası ile kaplayarak, PS/TiO2 kompozitlerinin film oluĢum davranıĢını TiO2 

tabaka sayısı, PS lateks film kalınlığı ve molekül ağırlığına  bağlı olarak çalıĢtık. 

Daha sonra farklı boyutlardaki sert PS lateksleri (203nm ve 382nm), TiO2 ve Al2O3 

metal oksitlerini kullanarak hazırladığımız dört farklı kompozit film serisinin 

(KPS/TiO2 , BPS/TiO2, KPS/Al2O3 ve BPS/ Al2O3) film oluĢumunu PS boyutu ve 

kullandığımız farklı metal oksitlere bağlı olarak çalıĢtık. 

Sert/yumuĢak lateks kompozitlerinde, belli kritik bir PBA oranında (Rc) floresans ve 

geçirgenlik verilerinde önemli değiĢiklikler gözlendi.  Rc‟nin altında, boĢluk kapama 

ve interdifüzyon olarak adlandırılan iki farklı film oluĢum adımı gözlendi.  Diğer bir 

değiĢle, RC‟nin altındaki oranlarda sert PS parçacıklarının büyük ölçüde 

kaynaĢtıkları, kaynaĢan bu parçacıkların PBA fazı içerisinde baĢtan baĢa uzanan 

sürekli bir film oluĢturdukları anlaĢıldı.  Rc değerinin üstünde ise PS parçacıklarının 

yumuĢak PBA matrisi tarafından kaynaĢmalarının engellendiği, böylece sürekli bir 

film oluĢturamadıkları anlaĢıldı.  Rc‟nin altındaki konsantrasyon aralığı için film 

oluĢma aĢamaları modellendi ve bu aĢamalarla iliĢkili olan boĢluk kapama (ΔH) ve 

interdifüzyon (ΔE)  aktivasyon enerjileri hesaplandı.  Aktivasyon enerjilerinin PBA 

oranı (veya sert/yumuĢak lateks kesri) ile çok fazla değiĢmediği gözlendi. Bu ise film 

oluĢma iĢleminin sert/yumuĢak lateks kompozisyonunun değiĢmesiyle 

etkilenmediğini göstermektedir.  Bunun birlikte, PS/PBA kompozit sistemlerin film 

oluĢum davranıĢlarının sert lateks parçacığının boyutu ile büyük ölçüde etkilendiği 

anlaĢıldı.  Küçük boyutlu sert lateks içeren sistemin film oluĢumunun, büyük boyutlu 
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sert lateks içeren sistem ile kıyaslandığında, daha düĢük sıcaklıklarda ve enerjilerde 

gerçekleĢtiği gözlendi.  Ayrıca, Rc değerinin sert parçacığın boyutu ile doğrudan 

iliĢkili olduğu görüldü: parçacığın boyutu ne kadar büyük ise, sürekli bir film 

oluĢturabilmesi için gerekli sert lateks kesri de o kadar düĢük olacaktır.  Yani, sert 

lateks boyutu büyük ise film oluĢumu daha yüksek sıcaklıklarda gerçekleĢmesine 

rağmen, yumuĢak fazın daha geniĢ bir aralığında (veya düĢük sert lateks oranlarında) 

sürekli bir film elde etmek mümkündür.  AFM sonuçları da SSF ve UVV teknikleri 

ile elde ettiğimiz bu verileri doğrulamaktadır.  Ayrıca, elde ettiğimiz bu sonuçlar 

literatürde farklı teknikler kullanılarak elde edilen sonuçlar ile de uyum içindedir.  

PS/TiO2 kompozit sistemleri ile yapılan çalıĢmada, ilk olarak düĢük moleküler 

ağırlıklı kompozitlerin film oluĢum davranıĢlarının farklı kalınlıklı filmler için TiO2 

içeriğinden bağımsız olarak gerçekleĢtiği görüldü. Kalın (20 µm) ve ince (5 µm) PS 

lateks filmlerin viskoz akıĢ (ΔH) ve interdifüzyon (ΔE) aktivasyon enerjileri TiO2 

tabaka sayısı ile çok değiĢmemektedir.  ΔH değerlerini kıyasladığımızda, viskoz akıĢ 

enerji değerinin her iki set için de hemen hemen aynı olduğunu, ancak ince film 

setine ait ΔE değerlerinin kalın filme ait olan ΔE değerlerinden daha büyük olduğu 

görüldü.  ΔE enerjierindeki bu fark ince filmdeki lateks parçacıklarının TiO2 ile daha 

iyi kaplanması ve  polimer zincirlerinin bu fiziksel engeli aĢmak için daha fazla 

enerjiye ihtiyaç duyması ile anlaĢılabilir.  Filmlere ait AFM görüntüleri bu yorumları 

doğrulamaktadır.  AFM resimlerinden, tavlama iĢleminden sonra PS/TiO2 kompozit 

filmlerde PS parçacıklarının Ģekillerinin bozulduğunu ve latekslerin mikroyapısının 

tamamen yok olduğunu gördük.  Filmlerin çözünme iĢleminden sonra çekilen AFM 

resimlerinde, kalın filmlerde düzenli gözenekli bir yapı gözlenmedi.Oysa ince 

kompozit filmlerde, özellikle 5 TiO2 tabakalı film çözünme iĢleminden sonra son 

derece iyi düzenlenmiĢ gözenekli bir yapı göstermiĢtir.  Bu sonuç,  kalınlığın düzenli 

gözenekli filmler elde etmek için önemli bir parametre olduğunu göstermektedir.  

Yüksek molekül ağırlıklı kompozitlerin film oluĢum davranıĢı tüm örneklerde TiO2 

kaplamadan etkilenmedi ve TiO2 kalıntılı sürekli polimer bir film gözlendi. Fakat 

film kalınlıkları kompozit filmlerin film oluĢum davranıĢı ve yapıları üzerinde 

kaydadeğer bir etkiye sahiptir. Bu bulgular, inorganik-oksit bazlı malzemeler içinde 

lateks film oluĢum mekanizmasının prensiplerine ıĢık tutar. Son olarak PS polimeri 

oda sıcaklığında çözünme yoluyla uzaklaĢtırıldı ve yüksek derecede düzenli 

gözenekli TiO2 yapılar elde edildi. Gözenek boyutu büyük ölçüde mikrokürelerin 

baĢlangıç boyutuyla TiO2 içeriğine bağlıdır. Böylece gözeneklerin boyutu bu iki 
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parametrenin değiĢmesi yoluyla tamamen kontrol edilebilir. Duvarların ve 

gözeneklerin boyutlarını kontrollü bir Ģekillenme içinde değiĢtirme kabiliyeti belli 

uygulamalarda örnek olarak fotonik kristallerde dielektrik sabiti içindeki 

periyodikliğin ayarlanabilmesi için önemlidir. Bu strateji ile aynı zmanda diğer 

yüksek derecede düzenli mikro-makro gözenekli metal oksit filmlerin sentezinin 

mümkün olduğunu tahmin ediyoruz. 

Son çalıĢma olarak farklı boyutlarda lateksler ve  farklı metal oksitler kullanılarak 

hazırlanan kompozit film serilerinin film oluĢum davranıĢlarını incelediğimizde; 

PS/TiO2 kompozitlerin film oluĢturma iĢleminin büyük ölçüde TiO2 içeriğinden ve 

parçacık boyutundan etkilendiğini gördük. KPS/TiO2 sistemi için klasik lateks film 

oluĢum iĢlemi, filmdeki TiO2 içeriğinden bağımsız olarak meydana gelebileceğini 

anladık. KPS/TiO2 filmlerin çözünmesinden sonra KPS parçacıkların mikroyapısı 

tekrar ortaya çıktı. Diğer taraftan, düĢük TiO2 içerikli filmler hariç yüksek TiO2 

içeren BPS/TiO2 kompozit filmler için film oluĢumun gerçekleĢmediğini gördük. Bu 

da BPS parçacıkların tamamen TiO2 ile kaplı olduğunu gösterir. Çözünmeden sonra 

büyük lateks kürelerden (382nm) yapılan filmler sadece 1 kat TiO2 için zayıf bir 

Ģekilde düzenli gözenekli yapı verdi oysa daha yüksek TiO2 içeriğinde  gözenekli 

yapı gözlenmedi. Yapısal değiĢiklikler her film serisi için SSF ve UUV ile uyumlu 

olduğu bulundu. 

PS/Al2O3 nano-kompozitlerin film oluĢum davranıĢını Al2O3 içeriğine ve PS 

parçacık boyutuna bağlı olarak çalıĢtığımızda Ģu sonuçları elde ettik; optik datalardan 

Al2O3 içeren tüm filmlerde klasik lateks film oluĢumu gözlendi. Sonuçlar, her iki 

kompozit serisi için film oluĢum iĢleminin Al2O3 içeriğinden etkilenmediğini çünkü 

tavlama süresince film oluĢumunun Al2O3 kaplı parçacıkların en üst yüzeyinde 

meydana geldiğini gösterdi. Fakat BPS/Al2O3 serisinin aktivasyon enerji değerleri, 

KPS/Al2O3 serisinin enerji değerlerinden biraz daha büyük bulundu bu sonuç 

parçacık boyut etkisi ile açıklanabilir. Filmlerin yüzey yapısının PS parçacık boyutu 

ve Al2O3 içeriği ile değiĢtiği bulundu. PS‟in uzaklaĢtırılması ile her iki film serisi 

içindeki yüksek Al2O3 içeriği için yüksek ölçüde düzenli gözenekli yapılar üretildi. 

SEM cihazından alınan ölçümler, gözenek boyutu ve gözenekliliğin, değiĢen PS 

boyutu ve Al2O3 içeriği tarafından kolayca dizayn edilebildiğini gösterdi. Sonuçlar 

aynı zamanda optik data ve SEM resimleri arasında iyi bir uyum olduğunu gösterdi. 
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Sonuç olarak bu çalıĢmada elde ettiğimiz bulgular, inorganik oksit bazlı sistemler 

içinde lateks film oluĢum mekanizmasına bir bakıĢ açısı sağladı. Bu nedenle, 

çalıĢmamız yararlı bilgiler ve kompozit sistemler için film oluĢumunun kinetiği 

hakkında fikirler verdi. Ġkinci bir sonuç, PS parçacık boyutunun ve Al2O3 içeriğinin 

değiĢmesi farklı gözenek boyutu ve gözenek dağılımı sergileyen aynı kalınlığa sahip 

gözeneklilik elde edebilmenin mümkün olduğunu gösterdi. Buna ek olarak bu 

yaklaĢım, düzenli gözenekli inorganik yapılar oluĢturmak için genel ve etkili bir 

yaklaĢım sağlar ve bu diğer çeĢitli malzemelere uygulanabilir. Son olarak da, 

BPS/Al2O3 filmlerin geçirgenliğinin KPS/Al2O3 serisine kıyasla %60 daha yüksek 

çıkması, büyük boyutlu kompozit filmlerin anti-yansıtıcı uygulamalarında 

kullanımını vaad ediyor. 

 

Tüm çalıĢmamızın verdiği sonuçlara bakacak olursak; duvar kalınlıklarının ve 

gözeneklerin boyutlarını kontrollü bir Ģekillenme içinde değiĢtirme kabiliyeti belli 

uygulamalarda örnek olarak fotonik kristallerde dielektrik sabiti içindeki 

periyodikliğin ayarlanabilmesi için önemlidir. Bu strateji ile aynı zamanda diğer 

yüksek derecede düzenli mikro-makro gözenekli metal oksit filmlerin sentezinin 

mümkün olabileceğini tahmin ediyoruz. 

Bu tez çalıĢmasında aynı zamanda en basit ve en ucuz teknik olarak daldırma ile 

kaplama tekniği ile monodispers, mikronaltı inorganik oksit gözenek oluĢumunun 

TiO2 ve Al2O3 içeriği ve PS lateks boyutuna bağlı olduğunu gördük. Bu yapılar 

potansiyel olarak kromatografik destekli malzemeler, katı kristaller, pil malzemeleri, 

termal yalıtkanlar yada fotonik kristallerin uygulamalarında kullanılabilir. Biz bu 

strateji ile diğer yüksek ölçüde düzenli mikro-makro gözenekli metal oksit filmlerin 

sentezinin mümkün olduğunu göstermiĢ olduk.    
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