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ÖZET 

 
Yüksek Lisans Tezi 

 
Bazı halloysit-polimer nanokompozitlerin  

Hazırlanması ve karakterizasyonu  
 

Nihal ESER 
 

Ankara Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 
Kimya Anabilim Dalı 

 
Danışman: Prof. Dr. Müşerref ÖNAL 

 
 

Balıkesir civarından alınan doğal bir halloysit örneği sulu süspansiyondan çöktürme ile 
içerdiği illit ve kuars mineralleri büyük ölçüde uzaklaştırılarak saflaştırılmıştır. 
Metakrilamit (MAA) ve pirol (Py) monomerleri halloysit ile değişik oranlarda 
karıştırılmıştır. Karışımlar, yerinde (in-situ) yöntemi ile polimerleştirilerek farklı 
oranlarda monomer içeren polimetakrilamit (PMAA)/halloysit ve polipirol 
(PPy)/halloysit kompozitleri hazırlanmıştır. Doğal ve saflaştırılmış halloysit yanında 
farklı monomer/halloysit oranlarında hazırlanan kompozitler X-ışınları difraksiyonu 
(XRD), taramalı elektron mikroskopi (SEM), termal analiz (TGA/DTA), Fourier 
transform infrared (FTIR) spektroskopi, 77 K’deki azot adsorpsiyon/desorpsiyon ve 
konduktometri teknikleri ile incelenmiştir. XRD verileri doğal örneğin sulu ve susuz 
halloysit minerallerinin karışımı olduğunu göstermiştir. Polimerler içinde sulu 
halloysitin nanopartiküller, susuz halloysitin ise mikroparçacıklar halinde dağıldığı 
belirlenmiştir. Buna göre, hazırlanan kompozitlerin birer nanokompozit ve 
mikrokompozit karışımları olduğu ortaya çıkmıştır. Metahalloysit de denilen susuz 
halloysitin polimer içinde tabakalarına ayrışarak nanokompozit oluşumuna katılmaması 
önemli bir sonuç olarak ortaya çıkmıştır. Değişik oranlarda karışım ile hazırlanan 
kompozitlerin termal bozunma sıcaklıklarının polimerlere göre daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Halloysitin N2 adsorpsiyon kapasitesi, özgül yüzey alanı ve özgül 
gözenek hacminin kompozitlerdeki polimer oranı yükseldikçe düştüğü görülmüştür. 
Hazırlanan kompozitlerin iletkenliklerinin halloysit oranı yükseldikçe düştüğü ortaya 
çıkmıştır.  
 
 
 
 
 
 
Temmuz 2010, 92 sayfa 
 

Anahtar Kelimeler: Halloysit, nanokompozit, iletken polimer, X-ışınları difraksiyonu, 
termal kararlılık, yerinde polimerizasyon, FTIR      
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A natural sample of halloysite from Balıkesir region was purified with precipitation 
from water suspension to remove illite and quartz minerals. Methacrylamide (MAA) 
and pyrrole (Py) monomers were mixed with halloysite in different ratio. The mixtures 
were polymerized with in-situ technique to prepare polymethacrylamide 
(PMAA)/halloysite and polypyrrole (PPy)/halloysite composites which had different 
ratio of monomers. Natural and purified halloysite, and also prepared composites with 
different ratio were examined with X-ray diffraction (XRD), scanning electron 
microscopy (SEM), thermal analysis (TGA/DTA), Fourier transform infrared (FTIR) 
spectroscopy, N2 adsorption/desorption at 77 K, and conductometer methods. The 
sample examined with the XRD was appeared hydrated and dehydrated halloysite. It 
was determined that the hydrated halloysite was dispersed nanoparticles and dehydrated 
halloysite was dispersed microparticles in polymer matrix. For that reason, prepared 
composites were the mixture of nanocomposite and microcomposite. An important 
result was the dehydrated halloysite, which is well known metahalloysite, layers weren’t 
separated in polymer matrix for participating to be a nanocomposite. The thermal 
decomposition temperature of composites prepared with the mixture of different ratio 
were higher than the pure polymers. N2 adsorption capacity, specific surface area and 
specific pore volume in halloysite was decreased when the polymer ratio was increased. 
Prepared composites conductivities were decreased when the halloysite ratio was 
increased.  
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1. GİRİŞ 

 

Madenler ve diğer endüstriyel hammaddeler en önemli doğal kaynaklardır. Endüstriyel 

hammaddelerin başında gelen killer ve kil mineralleri uygarlığın başlangıcından bu yana 

kap kacak ve yapı malzemeleri yanında çimento, seramik, boya, kağıt, plastik, ilaç ve 

benzeri endüstrilerde çıkış maddesi olarak kullanılmaktadır.  

 

Bazı üstün özelliklerine rağmen doğal malzemeler safsızlıkları nedeniyle genellikle 

doğrudan kullanılamaz; bu tür malzemelerin işlenerek geliştirilmeleri gerekmektedir. 

Milattan yüzyıllar önceden bu yana üretilen malzemelerin kaliteleri gitgide geliştirilerek 

kullanım alanları yaygınlaştırılmaktadır. 

 

Malzemelerin bazı özellikleri kullanımlarında güçlük yaratmaktadır. Örneğin, metaller 

korozyona karşı dirençsiz, seramik ve cam malzemeler kırılgan, polimerler ise yüksek 

sıcaklıklarda yumuşama özelliğine sahiptir. Malzemelerin istenmeyen özellikleri 

kullanım alanlarına göre kimyasal yöntemler yanında bazı katkı maddeleri ile 

iyileştirilmektedir. Birden fazla bileşen içeren karışık malzemelere genel olarak 

kompozit adı verilir. Bileşenlerin türü, miktarı, partikül boyutu, hazırlama sıcaklığı ve 

hazırlama yöntemi değiştirilerek amaca uygun  kompozitler hazırlanmaktadır.  

 

Kompozit malzeme üretiminde biri dağıtıcı diğeri dağılan faz olmak üzere en az iki ana 

madde bulunmaktadır. Dağılan partiküller makro-, mikro- ya da nano boyuta sahip ise 

oluşan kompozite sırasıyla makro-, mikro- ya da nanokompozit denir. Dağılan 

maddenin üç boyutundan herhangi biri veya ikisi ya da üçü 1-100 nm arasında olan 

maddelere nanokompozit adı verilir.  

 

Kompozitlere ilişkin çalışmalar, dağılan partiküllerin boyutlarının gitgide küçülmesiyle 

elde edilen malzemenin özelliklerinin de gitgide değiştiğini göstermiştir. Son yıllarda, 

dağılan fazın nanobüyüklüğe inmesiyle çok değişik özelliklere sahip ileri teknoloji 

malzemeleri olan nanokompozitler üretilmiştir. Bu nanokompozitler uzay 

yolculuğundan ilaç üretimine dek her alanda başarı ile kullanılmaktadır. Polimer katkılı 

biyomateryaller, nanoparçacıkla ilaç salınımı, mini emülsiyon parçacıklar, yakıt-hücre 
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elektrotları, polimer bağlı katalizörler, kendiliğinden düzenlenen tabakalı polimer 

filmler, nanolifler, baskı litografisi, polimer karışımların hazırlanması nanoteknoloji 

alanına girmektedir (Paul ve Robeson 2008).  

 

Nanokompozit hazırlanmasından dağılan faz işlevleri yanında kil minerallerinin dağıtıcı 

faz olarak kullanıldığı nanokompozitler de hazırlanmaktadır. Bunlar genel olarak 

sütünlanmış killer ve organokiller olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Özellikle simektit 

türü kil minerallerinin 2:1 (üç katmanlı) tabakaları arasına iyon değişimi ile giren 

hidroksimetal polikatyonları dağılan faz işlevini almaktadır. Aynı tabakalar arasına 

alkilamonyum katyonlarının girmesi ile organokiller oluşmaktadır. Her iki durumda da 

kil mineralleri dağıtıcı faz olmaktadır. 

 

Bugüne dek killerden değişik endüstriyel ürünler elde edilmiştir. Benzer şekilde polimer 

teknolojisi bazı yeni türde malzemelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Biri 

anorganik diğeri ise organik olan maddeler yanında, kil mineralleri ve polimerler 

kullanılarak son yıllarda anorganik-organik nanokompozitler sentezlenmiştir. 

Anorganik maddelerin yanmazlığı ile polimerlerin esnekliğine sahip olan bu ileri 

teknoloji malzemeleri değişik alanlarda kullanılmaktadır. Nanobüyüklükteki kil 

tabakalarının polimer içerisinde, birbirine paralelliğini yitirerek dağılmasından 

polimer/kil nanokompozitleri oluşmaktadır. 

 

Polimer/kil nanokompozitlerinin hazırlanmasında genel olarak 2:1 tabakalı simektit türü 

kil mineralleri kullanılmaktadır. (Strawhecker ve Manias 2000, Liang ve Yin 2003, 

Önal ve Çelik 2006). Bunun yanında az sayıda kaolinit-serpentin grubu kil 

minerallerine ilişkin polimer/kil nanokompozit çalışmaları bulunmaktadır (Li vd. 2008). 

Bu tür çalışmaların daha da geliştirilerek sonuçların tartışılmasına gerek duyulmaktadır. 

Bu nedenle, 1:1 tabakalı kaolin grubu minerallerinden olan halloysit ile nanokompozit 

sentezlenmesi ve karakterizasyonu bu çalışmanın amacı olarak öngörülmüştür. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 

 

2.1 Polimerler 

 

Çok sayıda aynı ya da farklı monomerin kimyasal bağlarla birbirlerine bağlanması 

sonucu oluşan yüksek molekül kütlesine sahip uzun zincirli makromoleküllere polimer 

adı verilmektedir. Sahip olduğu üstün özellikler, ucuz, hafif, korozyona ve kimyasallara 

dirençli olması yanında kolay işlenebilmeleri nedeniyle polimerler son 40-50 yıldır 

kullanımı giderek yaygınlaşan malzemeler haline gelmiştir (Okay 2003).  

 

2.1.1 Polimerlerin sınıflandırılması 

 

Polimerlerin sınıflandırılması birçok ana başlık altında toplanarak incelenmektedir. 

Şekil 2.1’de 6 ana başlık altında polimerlerin sınıflandırılması yapılmıştır.   
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      Şekil 2.1 Polimerlerin sınıflandırılması 
 
 

Monomerlerin birbirine bağlanma şekillerine göre polimer zincirleri doğrusal, dallanmış 

ya da çapraz bağlı yapıda bulunabilmektedir. Doğrusal polimerler genellikle düz bir 
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zincirde aynı cins atomların birbirine bağlanması sonucu oluşur. Dallanmış 

polimerlerde doğrusal polimerlerdeki tek zincirdeki atomlar aynı cins atomlarla dal 

şeklinde bir zincir daha oluşturmaktadır. Ancak bu zincirler dallanmış polimerlerde tek 

bir zincire bağlıdır. Çapraz bağlı polimerlerde ise dallanmış polimerdeki yapıya benzer 

bir yapı gözlenir. Dallanmış polimerden farklı olarak farklı cins atomların dallanması ve 

ilk zincirden farklı bir zincire bu dalların bağlanması söz konusudur (Şekil 2.2).  

 

Şekil 2.2 Zincir yapılarına göre polimerler 
 
 
Polimerler sentetik olarak elde edilebildiği gibi kauçuk örneğindeki gibi doğal 

formlarda da bulunabilmektedir. Kauçuk ağacından alınan ve asitle çöktürülerek elde 

edilen kauçuk, Charles Goodyear tarafından kükürtlenmiş ve ticari olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Kauçuk dışında yün, protein ve selüloz da doğal polimerlere örnek olarak 

verilebilir. Sentetik polimerlerin büyük bölümü petrol kaynaklıdır. İlk sentetik polimer, 

fenol ve formaldehitten sentezlenen bakalittir. Doğal polimerlerden bazı kimyasal 

işlemlerle özellikleri iyileştirilerek yarı-sentetik polimerler elde edilir. Selülozun 

nitrolanması sonucu oluşan selüloid, yarı-sentetik bir polimerdir (Wunderlich 2005).  

 

Polimerler, fiziksel olarak amorf, kristal ve yarı-kristal yapıda bulunabilmektedir. 

Amorf polimerlerde çapraz bağlar bulunmaz ve moleküller gelişigüzel bir şekilde 
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dağılmıştır. Kristal bölgeler olmadığı için bu polimerler, çekme gerilimine 

dayanıklıdırlar. Amorf polimerler ısıtıldıklarında viskozluğu yüksek bir sıvı halinden 

ısıtılma işlemi devam ettikçe akışkan hale geçerler. Amorf polimerlerin bu şekilde 

akışkan forma geçiş aralığı camsı geçiş sıcaklığı (Tg) olarak tanımlanır. Dallanmış ya da 

çapraz bağlı polimer zincirleri kristallenmeyi güçleştireceğinden kristal polimerler 

doğrusal zincire sahiptirler. Yüksek erime sıcaklığı ve yüksek viskozitesi nedeniyle 

işlenebilirliği sınırlıdır. Yüksek yoğunluğa ve iyi mekaniksel özelliklere sahiptir. 

Polimerlerin çoğu yarı kristal yapıdadır. Polimerin bazı yerleri amorf yapıda iken bazı 

bölgeleri kristal yapıdadır. Yarı-kristal polimerlerde, amorf karakter içerdiği için camsı 

geçiş sıcaklığı, kristal karakter içerdiği için de erime sıcaklığı (Te) gözlenir. Kristallik 

polimere sert bir yapı verirken; amorf özellik ise çekme ve gerilme dayanımı kazandırır.  

 

Polimerler, kimyasal yapılarına göre organik ve inorganik polimerler adı altında iki 

başlıkta incelenir. Polietilen, poliesterler, poliamidler, polipropilen, doğal kauçuk gibi 

ana zincirinde C atomu bulunduran polimerler organik polimer olarak adlandırılır. 

Silisyum, fosfor, kükürt gibi atomları içeren ana zincire sahip polimerler inorganik 

polimer olarak adlandırılır. Yan gruplarında C atomu içerebilen inorganik polimerlere 

örnek olarak silikon verilebilir.   

 

Polimerler ayrıca sıcaklık karşısındaki davranışına göre termoplastik ve termoset olarak 

ikiye ayrılır. En basit tanımıyla termoplastikler ısıtıldıklarında yeniden 

şekillendirilebilen polimerler olarak tanımlanmaktadır. Termoplastik polimerler, uygun 

çözücülerde çözünebilen düz zincirli veya dallanmış yapıya sahiptirler. Özellikleri 

önemli ölçüde değişmeden defalarca ısıtılıp şekillendirilebilirler. En çok kullanılan 

termoplastikler; polietilen (PE), polipropilen (PP), polistiren (PS), polivinilklorür 

(PVC), polietilen tereftalat (PET), polibutilen tereftalat (PBT), stiren-akrilonitril (SAN), 

poliamidler, polikarbonat (PC), poliüretan ve akrilonitril-butadien-stiren (ABS)’dir  

 

Nanokompozit eldesinde kullanılan polimetakrilamit (PMAA), suda çözünebilen 

termoplastik bir polimerdir. Aynı zamanda metanol, etilen glikol ve asetonda da 

çözünür. Monomeri metakrilamit olan PMAA, katılma polimerizasyonu yöntemiyle 
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sentezlenir, birçok çözücüye ve kimyasala dirençlidir ve mekaniksel özellikleri PVC ya 

da poliüretana yakındır. 

 

Nanokompozit elde edilmesinde kullanılan bir diğer polimer olan polipirol (PPy), 

katılma polimerizasyonu ile elde edilen termoplastik bir polimerdir. PPy, çözücülere 

karşı dirençlidir. İletken bir polimerdir; elektriksel özelliği yanında optik özelliği 

nedeniyle tercih edilen bir polimerdir.   

 

Termoset polimerler ise kalıcı olarak şekillendirilir ve yüksek sıcaklıklarda bozunurlar. 

Molekülleri arasında kuvvetli bağlar bulunan, çapraz bağlı zincirlerden oluştuğundan 

çözücülere karşı dirençli malzemelerdir. Aşınmaya karşı yüksek dirence sahip epoksi 

reçineler, elektriksel ve termal özellikleri yüksek melamin formaldehit termoset 

polimerlere örnek olarak verilebilir (Anonim 2001).  

 

Polimerler değişik kimyasal tepkimelerle elde edilirler. Bu tepkimeleri katılma 

polimerizasyonu ve basamaklı polimerizasyon olmak üzere iki ana başlık altında 

incelenebilir.  

 

Basamaklı polimerizasyonda, kondensasyon ve Friedel-Crafts tepkimesi, Michael ve 

Diels-Alders katılması yöntemleri ile polimerler elde edilebilir. En çok kullanılan yötem 

olan kondensasyon tepkimeleri, –OH, -COOH, -NH2 fonksiyonel gruplarından herhangi 

birini içeren iki molekülün H2O, HCl, NH3 gibi küçük moleküller ayrılarak ürünün elde 

edildiği tepkimelerdir. Basamaklı polimerizasyonda polimer yavaş yavaş büyür, 

ortamda çok sayıda kısa zincirli merler bulunur ve tepkimenin sonunda asıl polimer elde 

edilir.  

 

Katılma polimerizasyonunda ise tepkime serbest radikaller, iyonlar ya da katalitik etki 

unsuru başlatıcılar yardımı ile gerçekleşir. Katılma polimerizasyonunda monomere tek 

bir polimer zinciri katılarak hızlı bir şekilde büyüme gerçekleşir. Aktif halde olan bu 

zincirin, bir sonlandırıcı tarafından veya ortamdaki aktif olmayan bir molekül ya da 

atom tarafından aktifliği sonlandırılarak polimerizasyon bitirilir. Polimerizasyon 

başladıktan sonra ortamda sadece yüksek molekül kütleli polimer ve monomer bulunur. 
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Yapılarına göre polimerler ikiye ayrılır. Homopolimer, tek bir monomerden oluşan 

polimerler olarak adlandırılırken iki farklı monomerden oluşan polimerlere kopolimer 

adı verilmektedir. Kopolimerler de ardışık, blok, düzensiz ve graft kopolimerler olmak 

üzere dört farklı şekilde bulunur.  

 

2.1.2 Polimerlerin özellikleri 

 

Polimerler genellikle renksizdir ve çeşitli renklendiricilerle renkli hale getirilir. 

Termoplastik polimerler kırılgandır ve çeşitli katkılar ile sert hale getirilirler. Termoset 

polimerler ise serttirler ve termoplastiklere göre yüksek sıcaklıklarda bozunurlar. 

Asbest, cam gibi çeşitli dolgu maddeleri ile sıcaklığa dirençleri artırılabilir. Mol kütlesi, 

kristallik ve yönlenme gibi özelliklere bağlı olan termal iletkenlik metallerle 

kıyaslandığında çok düşük, termal genleşme ise çok büyük olduğundan polimerler, 

termal yorulmaya uğrar ve aşınırlar. Metal tozları ve çeşitli elyaflar kullanılarak termal 

iletkenlikleri yükseltilebilir; termal genleşmesi azaltılabilir.  

 

Özellikle termoplastik polimerlerin alevlenme derecesi düşüktür, çabuk alevlenirler; 

ancak alevlendirici uzaklaştırıldığında yanmaya devam etmezler. Karbon siyahı gibi 

katkıların ilavesi ile polimerler UV ışınlara karşı dirençli hale gelirler.  

 

Çevresel faktörler, polimerin bozunmasına veya renginin solmasına neden olur. Uygun 

antioksidanlar ve stabilizörlerle çevresel faktörlerin etkisi azaltılır. Polimerler yalıtkan 

malzemelerdir ve elektrostatik yüklenmeye uğramaları sebebi ile polimer kendiliğinden 

alev alabilir. Bu elektrostatik yüklenmeyi azaltmak için karbon lifleri ve gümüş tozları 

ilave edilir. Polimerlerin özellikleri çeşitli katkılarla iyileştirilebilmektedir (Akdoğan 

2009), (çizelge 2.1). 
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Çizelge 2.1 Polimer katkıların kimyasal olarak sınıflandırılması (Murphy, 2001)  
 
 

Kimyasal Özelliği Örnekler 

İnorganikler  

Oksitler Cam (lifler, küreler, tabakalar), MgO, SiO2, Sb2O3, Al2O3 

Hidroksitler Al(OH)3, Mg(OH)2 

Tuzlar CaCO3, BaSO4, CaSO4, fosfatlar 

Silikatlar Talk, kaolin, wollastonit, montmorillonit, feldispar, asbest 

Metaller Bor, çelik 

Organikler  

Karbon, grafit 
Karbon lifler, grafit lifler ve tabakalar, karbon nanotüpler, 
karbon siyahı 

Doğal polimerler 
Selüloz lifler, ağaç tozları ve lifleri, keten, pamuk, sisal, 
nişasta 

Sentetik polimerler Poliamit, poliester, aramid, polivinil alkol lifler 

 
 
2.2 Killer 
 

Kendiliğinden su içinde 2 µm’den küçük parçacıklara dağılabilen minerallere kil adı 

verilmektedir (Nadeau 1985). Doğal yatağından alınan bir kil içinde kaolinit, 

montmorillonit, illit, sepiolit gibi kil minerallerinin biri veya birkaçı yanında; kuars, 

feldispat, kalsit, dolomit gibi kil dışı minerallerinin biri veya birkaçı bulunmaktadır. 

Ayrıca bazı killerde çok az miktarda organik maddelere de rastlanmaktadır (Önal 1997). 

 

Doğada tabakalı ya da lifli yapıdaki mineraller yanında bunların her ikisinin bir arada 

olduğu mineral karışımlarını içeren killer de bulunmaktadır (Önal ve Sarıkaya 2009). 

Bir kilin kalitesi, kil minerallerinin türü ve kristalliği yanında kil dışı minerallerin türü 

ve kil içinde bulunma oranına bağlı olarak değişmektedir.  

 

Kimyasal analizler, killerin su tutma ve iyon değiştirme gücü yüksek olan hidratlaşmış 

alüminyum silikat ya da magnezyum silikat bileşikleri olduğunu göstermiştir. 

İçerdikleri minerallerin kimyasal bileşimine bağlı olarak beyaz, gri, kahverengi, yeşil, 

mavi ve pembe renklere sahip olan killer jeolojik oluşumlarına  ve mineral grubuna göre 

sınıflandırılmaktadır. 



 9

X-ışınları difraksiyonu çalışmaları kil minerallernini tetrahedron (düzgün dörtyüzlü) ve 

oktahedron (düzgün sekizyüzlü) olmak üzere iki yapı taşından oluştuğunu 

göstermektedir (şekil 2.3). Tetrahedron yapının merkezinde silisyum iyonu köşelerinde 

ise oksijen iyonları bulunmaktadır. Oktahedron yapının da merkezinde alüminyum 

iyonu köşelerinde ise oksijen ve hidroksit iyonları yer almaktadır.  

 

Kimyasal formülü SiO4
4- şeklinde yazılabilen düzgün dörtyüzlülerin tabanları aynı 

düzlemde kalmak üzere köşelerinden oksijen köprüleri ile altılı halkalar vererek 

birleşmesinden tetrahedron tabakası (T) ortaya çıkmaktadır. Kimyasal formülü AlO6
6- 

şeklinde yazılabilen düzgün sekizyüzlülerin birer yüzeyleri aynı düzlemde kalacak 

şekilde köşelerinden oksijen köprüsü ile birleşmesinden oktahedron tabakası (O) 

oluşmaktadır (Grim, 1968). Tetrahedron tabakasına silika tabakası; oktahedron 

tabakasına ise alümina tabakası adları da verilmektedir.  

 

 
 
Şekil 2.3 Tetrahedron, oktahedron tabakaları; 1:1 ve 2:1 tabakalı kil minerallerinin 

yapısı 
 
 
Tetrahedron ve oktahedron tabakalarının farklı sayılarda bir araya gelmesiyle kil 

mineralleri oluşmaktadır. Bir tetrahedron tabakası ile bir oktahedron tabakasının 
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oluşturduğu 1:1 (TO) tabakalı kil mineralleri kaolin ve serpentin grubunu oluşturur. İki 

tetrahedron tabakasının arasında bir oktahedron tabakası bulunan 2:1 (TOT) tabakalı kil 

mineralleri simektit, vermikulit, klorit, talk-pirofilit ve mika grubunu içerir (Noyan 

2007a). Çizelge 2.3’te kil minerallerinin sınıflandırılması gösterilmektedir. 

 

Silika tetrahedronunda, merkez atomu durumundaki Si4+ iyonu yerine izomorfik yer 

değiştirme ile Fe3+ veya Al3+ iyonları ve alümina oktahedronunda, merkez atom Al3+ 

iyonu yerine izomorfik yer değiştirme ile Mg2+ veya Fe2+ iyonları geçebilir. Bu yer 

değiştirmeler sonucu kil içinde ortaya çıkan eksi elektrik yükü fazlalığı tabakalar 

arasına giren Na+, K+, Ca2+ gibi değişebilen katyonlar ile dengelenir. Kil veya kil 

mineralinin 100 gramı içinde bulunan değişebilen katyonların eşdeğer miktarı katyon 

değiştirme kapasitesi (KDK) olarak tanımlanmıştır. Kil minerallerinin KDK’leri 

farklılık göstermesi yanında sıcaklık ve pH gibi dış etmenlere ile kısmen değişmektedir 

(Luckham ve Rossi 1999). Çizelge 2.2’de bazı kil minerallerinin KDK değerleri 

gösterilmektedir.   

 

Çizelge 2.2 Bazı kil minerallerinin KDK değerleri (http://jan.ucc.nau.edu/) 
 
 

Kil Minerali KDK (meq / 100 g) 

Kaolinit 2-15 
Montmorillonit 80-150 

Klorit 10-40 

Vermikulit (Trioktahedral) 100-200 

Vermikulit (Dioktahedral) 10-150 

Allofan 3-250 

Gibbsit 4 

 

 

Çok küçük partiküllere ayrılarak su içinde uzun ömürlü süspansiyon vermeleri ve diğer 

bazı özellikleri nedeniyle killer içindeki safsızlıklar çöktürülerek uzaklaştırılmaktadır 

(Russell vd. 1984, Righi ve Jadault 1988, Önal vd. 2003). 
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Killer, hidrofilik karaktere sahip olduğundan suda çözünen bileşiklerde kolay dağılırlar. 

Bazı simektit türü kil 2:1 (TOT) tabakalı kil mineralleri su içinde kendi hacminin 

onlarca katı şişmektedir. Şişen simektitlerin değişebilen katyonlarında Na+ ağırlıklı 

olarak bulunmaktadır. Az şişen killerin değişebilen katyonlarında ise Ca2+ ağırlıktadır. 

Değişebilen katyonları K+ olan kil mineralleri şişme özelliğine sahip değildirler. Bunun 

yanında, 1:1 (TO) tabakalarına sahip halloysit gibi kaolin grubu kil mineralleri su içinde 

mikroparçacıklara ayrılmasına rağmen büyük oranda şişmemektedir. Paligorskit ve 

sepiolit gibi lifli yapıda olan kil minerallerinin su tutma kapasiteleri büyük olduğu halde 

şişme kapasiteleri düşüktür. 

 

Çizelge 2.3 Kil minerallerinin sınıflandırılması 
 
 

Tabaka 
Türü 

Grup 
( x: yük) 

Altgrup Türler 

1:1 
Serpentin- 
Kaolin (x~0) 

 Serpentin  Krisotil, antigorit, lizardit amesit 

 Kaolin  Kaolinit, dikit, nakrit, halloysit 

2:1 

 Talk-Pirofilit 
 (x~0) 

 Talk  Talk, willemseit 

 Piofilit  Pirofilit 

Simektit 
(x~0.25-0.6) 

 Saponit  Saponit, hektorit, saukonit 

 Montmorillonit  Montmorillonit, beidelit, nontronit 

Vermikulit 
(x~0.6-0.9)  

 Trioktahedral   Trioktahedral vermikulit 

 Dioktahedral   Dioktahedral vermikulit 

 Mika (x~1.0) 
 Trioktahedral   Flogopit, biotit, lepidolit 

 Dioktahedral   Muskovit, paragonit, illit 

Kırılgan 
Mika 
(x~2.0) 

 Trioktahedral   Klintonit, anandit 

 Dioktahedral   Margarit 

Karışık 

Tabakalı 
 Klorit 
(x değişken) 

 Trioktahedral   Klinoklor, Kamosit, nimit, penanit 

 Dioktahedral   Donbasit 

 Di-Trioktahedral   Kookeit, sudoit 

2:1 Zincir 

Yapılı 

Sepiolit- 
Paligorskit  
(x değişken) 

 Sepiolit  Sepiolit, louglinit 

 Paligorskit  Paligorskit 
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Killer tabakalı yapıları nedeniyle yüksek yüzey alanına sahiptir ve adsorban madde 

olarak polar kirleticilerin uzaklaştırılmasında kullanılır (Sabah ve Çelik 2006). Organik 

ve inorganik bileşiklerin kil tarafından adsorplanmasında çeşitli etkenler rol 

oynamaktadır. Kil tabakalarının polar karakterde olması, tabakalar arasındaki 

değişebilen katyonların türü ve adsorplanacak maddenin büyüklüğü yanında kimyasal 

yapısı adsorpsiyon kapasitesini etkilemektedir. 

 

Killer katalizör ve katalizör yatağı olarak da kullanılmaktadır. İşlenmemiş doğal killer 

polar ya da apolar özelliklerdeki reaksiyonları katalizlemekte çok etkin değildir. Bu 

doğal kayaçların minerolojisi, kimyasal bileşimi, tabakalararası katyonları değiştirilerek 

yüksek asitlik, yüzey alanı, gözeneklilik ve termal kararlılık özelliklerine sahip 

katalizörler elde edilebilmektedir. Asit aktivasyonu, adsorpsiyon ve kataliz için kil 

minerallerinden aktif malzemeler üretilmesinde en etkili yöntemlerden biridir (Tae vd. 

2004, Önal ve Sarıkaya 2007a). 

 

2.2.1 Halloysit 

 

Serpentin-kaolin grubunda yer alan halloysit, iki katmanlı tabakalardan oluşan bir kil 

mineralidir. Silika tetrahedronlarının tepeleri ile alümina tabakasındaki oktahedronların 

bir yüzeyindeki köşelerden bazılarının oksijen köprüleri ile birbirine bağlanmasından 

kaolinit mineralinin TO şeklinde simgelenen birim katmanı oluşmuştur (Grim 1968). 

Kalınlığı 0,7 nm olan çok sayıdaki birim katmanın üst üste istiflenmesiyle kaolinit 

partikülleri, bu partiküllerin gelişigüzel bir araya toplanmasıyla da kaolinit minerali 

ortaya çıkmıştır (Bristow 1979). Tetrahedron tabakasını Si4O10, oktahedron tabakasını 

ise Al4O4(OH)8 şeklinde yazdığımızda kaolinit mineralinin kimyasal formülü, 

Si4Al4(OH)8 şeklinde olur. Kaolinit katmanları arasına su moleküllerinin girmesiyle 

kimyasal formülü Si4Al4O10(OH)8.4H2O şeklinde yazılabilen ve katman kalınlığı 1,0 nm 

olan halloysit minerali oluşmuştur (Churchman ve Carr 1972, 1975) (Şekil 2.4). Ancak 

tabakalar arasında bulunan su, zayıf bağlarla tutulduğundan suyun uzaklaştırılmasıyla 

susuz halloysit elde edilir ve d001 uzaklığı 0,7 nm’ye düşer (Alexander vd. 1943, 

Joussein vd. 2006).  
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Şekil 2.4 Halloysitin yapısı 
 
 
Susuz halloysit, halloysitin kararlı formudur ve kaybedilen tabakalararası su, organik 

bileşiklerle interkelatlaşma sonrası geri kazandırılır. Kullanılan bileşiklerden biri olan         

K-asetat ile halloysitin d001 uzaklığının 0,7 nm’den 1,0 nm’ye çıkması sağlanır (Wada 

1961). 

 

Halloysitin katyon değiştirme kapasitesi 2 - 60 meq/100g arasında değişmektedir (bu 

değer kaolinitte 1-15 meq/100g’dır). Halloysitin tetrahedral katmanındaki Si4+ iyonunun 

Al3+ iyonu ile yer değiştirmesi sonucu, küçük bir net negatif yük oluşur. Halloysit, çok 

düşük pH’lar dışında anyonik yüzeye sahiptir ve yüksek pH’larda katyon değiştirme 

kapasitesi düşük pH’lara kıyasla daha yüksektir (Levis ve Deasy 2002, Joussein vd. 

2005).  

 

XRD desenlerinin benzerliği nedeniyle kaolinit ve susuz halloysit ayrımı ancak SEM ve 

TGA gibi analiz yöntemleri yanında aynı organik bileşiklere karşı farklı davranışlar 

göstermeleri ile ayırt edilmektedir (Sand ve Bates 1953, Clarke 1989). Halloysit ile 

organik maddelerin interkelatlaşması kaolinite göre çok daha etkindir. Formamid, susuz 
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halloysit-kaolinit ayrımı için en çok tercih edilen organik bileşiklerden biridir. Yüksek 

dipol momente sahip formamid ile halloysit arasında interkelatlaşma hızla kısa sürede 

tamamlanırken, kaolinit için benzer interkelatlaşma gözlenmemiştir (Joussein vd. 2005, 

2007).  Bir diğer yöntem de ise etilen glikolle işlenen susuz halloysit ve halloysitin d001 

uzaklığı 1,04-1,09 nm arasında değişirken kaolinit ve dikitte d001 uzaklığında az ya da 

hiçbir değişme gözlenmemektedir (Miller ve Keller 1963).  

 

Halloysitle interkelatlaşabilen organik bileşiklerin polar, asidik ya da bazik, -OH ya da -

NH2 fonksiyonel gruplarından en az birini içermesi yanında molekülün çok küçük 

olması gerekmektedir (Carr ve Chih 1971).   

 

Halloysit, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore ve ABD’de büyük yataklar bulunurken 

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Fransa, Çin, Fas ve Filipinler’de daha küçük 

yataklar bulunur. Dünyadaki en büyük rezerve sahip Yeni Zelanda’daki halloysit kili 

dünyanın en beyaz kili olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de Kuzey Anadolu’da, 

özellikle Çanakkale ve Balıkesir’de halloysit yatakları bulunmakta ve yılda 5 bin ton 

halloysit çıkarılarak büyük bölümünü ihraç edilmektedir. Türkiye’deki halloysitin 

yüksek saflıkta olması nedeniyle çeşitli işlemlerden geçmemiş olması, dünyadaki diğer 

rezervlerden elde edilen halloysite göre üstün özelliklere sahip olmasına neden 

olmaktadır (Uygun 1999). Halloysit çok beyaz olmasından dolayı yüksek kalitedeki 

porselen yapımında, düşük demir içeriği ve titanyumun varlığından dolayı da beyaz ve 

saydam seramik yapımında kullanılmaktadır.  

  

Halloysit doğada tüp şeklinde veya küre şeklinde bulunabilir. En sık karşılaşılan türü, 

tüp şeklindeki halloysitlerdir ve tüp şeklinde olmaları nedeniyle son yıllarda birçok 

çalışma yapılmıştır (Du vd. 2006, Ning vd. 2007, Ismail vd. 2008). Tüp duvarlarının iç 

ve dış yüzeyleri anyon gibi net negatif yük taşımaktadır; amfoter özellik gösteren tüpler, 

yüksek pH’larda negatif yük, düşük pH’larda ise pozitif yük gibi davranır. Bu 

özelliklerinden dolayı halloysit nanotüpleri, pH’nın 2’den düşük olduğu ortamlarda 

katyonik ilaçları iç ve dış yüzeylerde tutarak ilaç salınımı geciktiricisi olarak 

kullanılmaktadır. Son yıllarda karbon nanotüpler (CNT) ve bor nitrit nanotüplerden 

daha düşük maliyetinden dolayı bu malzemelerin yerine halloysit nanotüpleri, adsorban 
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olarak, mekaniksel ve termal özelliklerinin yeterli düzeyde olması nedeniyle polimer 

katkısı olarak, katalizör olarak, ileri teknoloji seramiklerinin kullanıldığı elektronik 

devrelerde, radyasyon absorplayıcı gibi alanlarda, sıvı ve gaz karışımlarının 

ayrılmasında ve su saflaştırılması gibi alanlarda moleküler elek olarak kullanılmaktadır 

(Gualtieri 2001, Lee ve Kim 2002, Wilson 2003, Levis ve Deasy 2006, Tjong 2006, 

Zhang vd. 2008).  

 

Halloysitin ticari uygulamaları incelenecek olursa, gümüş nanoparçacıklarının halloysit 

yüzeyinde biriktirilmesi ile elde edilen, askeri ve sivil kullanım için canlı organizmaları 

önleyen bir filtre Nano Dynamics tarafından geliştirilmiştir. Natural Nano, Pleximer 

adını verdiği halloysit nanotüplerinden elde edilen ürünü ile yüksek performanslı enerji 

depolama aygıtı, kozmetik gibi birçok alanda ucuz bir alternatif sunmaktadır.  

 

2.3 Kompozit Malzemeler 

 

Farklı özelliklerdeki iki maddenin homojen ya da heterojen karışımından oluşan  ve her 

iki maddenin de sahip olduğu özellikleri üzerinde taşıyan malzemelere genel olarak 

kompozit adı verilir. Örneğin metal-metal, metal-ametal, metal-seramik, metal oksidi-

metal oksidi, metalik oksidi-seramik ve seramik-seramik türü kompozitler ileri teknoloji 

malzemesi olarak kullanılmaktadır. Her kompozit malzeme için karışan madde 

miktarları birbirinden farklıdır. Karışımda daha çok bulunan maddeye dağıtıcı faz 

(matris), daha az olana ise dağılan faz denir. Dağılan fazın partikül büyüklüğüne bağlı 

olarak değişik kompozitler hazırlanmaktadır. Dağılan fazın partikül boyutu 1-100 nm 

arasından ise nanokompozitler, daha büyük ise sırayla mikro- ve makrokompozitler söz 

konusudur.  

 

Dağıtıcı faz olmadan dağılan fazı nanometre büyüklüğünde parçacıklara ayırmak 

olanaksızdır. Partiküller arasındaki büyük çekme kuvvetleri bu parçalanmayı 

engellemektir. Bu kuvvetleri elimine etmek için partiküller arasına girebilecek ikinci bir 

maddeye gerek vardır. Bu madde bir adsorplayıcı ve polimerler gibi dağıtıcı olabilir.  
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Kompozit malzemeler, yüksek dayanıma, yüksek sertliğe,  düşük yoğunluğa, yüksek 

yorulma dayanımına, yüksek korozyon direncine ve istenen yönde termal özelliklere 

sahiptir. Ancak yüksek maliyete sahip olması, işleme güçlüklerinin bulunması, geri 

dönüşümün genellikle olmayışı, bazı kompozitlerin üretiminin zorluğu, çözücülere ve 

neme karşı hassasiyet göstermeleri gibi özellikleri dezavantaj olarak kabul edilmektedir.  

 

2.3.1 Kompozit malzemelerin sınıflandırılması 

 

Kompozit malzemeler, matris bileşenine ve güçlendiriciye göre ikiye ayrılır (Şekil 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Şekil 2.5 Kompozit malzemelerin sınıflandırılması 
 
 
Polimer matris malzemelerde matris olarak termoplastik veya termoset polimerler 

kullanılabilir. Bu malzemelerde dağılan malzeme liflerdir. Örnek olarak naylon veya 

cam lif katkılı polipropilen verilebilir. Metal matris malzemelerde metallerin ve metal 

alaşımlarının kırılgan özelliklerinden dolayı seramik parçacıkları veya çeşitli 

malzemelerin lifleri katkı olarak kullanılır. Örneğin bor veya karbon lif katkılı 

alüminyum metal matrisli kompozit malzemedir. Seramik matris malzemelerde ise çok 

yüksek sıcaklıklarda kullanılan seramik malzemelerin özelliklerinin iyileştirilmesinde 

lif katkıları kullanılır. Dağılan faz genellikle dağıtıcı fazın mekanik, optik, elektriksel ve 

magnetik özelliklerini güçlendirmektedir. Bu nedenle, dağılan faza bazı araştırıcılar 

güçlendirici adını vermişlerdir. 

 

      Polimer 

Dağıtıcı Faza 
Göre 

 

     Metal   

 
    Seramik  

    

Kompozit 
Malzemeler 

    

       

 
    Parçacık 

Dağılan Faza 
Göre 

  

    Lif   

     Tabaka  
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Güçlendiriciye göre kompozit malzemelerin sınıflandırılmasında 3 tür bulunur (Şekil 

2.6). 

 

 
Şekil 2.6 Güçlendiriciye göre kompozit malzemeler 

 
 
Parçacık güçlendiricili kompozitlerde genellikle parçacıklar kompozite bütün yönlerde 

eşit iyileştirme sağlamaktadır. Parçacık olarak plastikler, seramik-metal parçacıklar ve 

metaller kullanılmaktadır.  

 

Lif güçlendiricili kompozitlerde lifler sürekli, süreksiz ve kesikli olabilmektedir. Lif 

katkısı tek boyutlu, 2 boyutlu veya 3 boyutlu olmakta ve sırasıyla tek yönde, iki yönde 

ve bütün yönlerde eşit iyileştirme sağlamaktadır. Liflerin uzunluğu, dayanımı, hataların 

sayısı, lifin şekli, liflerin bağlanması, boşluklar ve nem lifli kompozitlerde incelenen 

özelliklerdir (www.teknolojikarastirmalar.com). 

 

Tabaka güçlendiricili kompozitlerde cam, mika ve metal olarak genellikle alüminyum 

katkılar kullanılarak iki boyutlu bir iyileştirme gerçekleştirilir. Hemen hemen tüm 

tabaka güçlendiricili kompozitlerin dağıtıcı fazı polimerdir (Groover 2006).  

 

2.4 Polimer/Kil Nanokompozitler 
 

Polimer dağıtıcı fazı içinde kil tabakalarının nanopartiküller halinde dağılması ile 

oluşan malzemelere polimer/kil nanokompozitleri denir. Kil minerallerinin güçlendirici 
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etkisiyle saf polimere göre kompozitin termal kararlılığının yükselmesi, kırılma-gerilme 

özelliklerinin iyileşmesi, gaz geçirgenliğinin azalması ve alevlenme süresinin artması 

yanında biyobozunur polimerlerin bozunma sürelerinin kısalmasına yol açmıştır       

(Ray vd. 2003). Geleneksel kompozitlerin tersine düşük oranlardaki kil katkısının 

iyileştirme için yeterli olduğu görülmüştür. Bazı özel uygulamalar için daha hafif bir 

malzeme olması nedeniyle son yıllarda çeşitli endüstriyel alanlarda polimer/kil 

nanokompozitleri tercih edilmeye başlamıştır (Ray ve Okamoto 2003).     

 

Polimer/kil nanokompozitleri ile ilgili ilk çalışma, Toyota araştırma grubunun 1960’lı 

yıllarda naylon 6-montmorillonit nanokompoziti elde etmesidir. Düşük yüzdelerdeki 

tabakalı silikat ilavesinin termal ve mekaniksel özelliklerin iyileşmesine neden olduğu 

bu ilk nanokompozit, daha sonra Toyota Camry otomobilinde emniyet kemeri olarak 

uygulanmıştır (Okada vd. 1990).  

 

Killer hidrofilik karakterleri nedeniyle polietilen oksit (PEO) veya polivinil alkol (PVA) 

gibi hidrofilik polimerler karışabilir. Diğer polimer matrislerinde kil tabakalarının 

dağılması için killerin organofilik hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun için 

tabakalararası değişebilir katyonların çeşitli organik katyonlarla, örneğin kuarterner 

alkil amonyum tuzları ile, yer değiştirmesi sonucu kil modifiye edilerek organokil elde 

edilir. Örneğin simektit kilinin tabakalararası inorganik değişebilir katyonlarıyla organik 

iyonların yer değiştirmesi, sadece kil yüzeyinin polarlığı ile polimerin polarlığını 

eşleştirmekle kalmaz aynı zamanda kil tabakalarını şişirir. Böylelikle hem 

polimerizasyon için kullanılacak başlatıcılar hem de polimerin kendisi bu tabakaların 

arasına girebilir (LeBaron vd. 1999). Ayrıca belli bir dipol momente sahip bazı organik 

moleküllerle tabakalararası değişebilir katyonlar iyon-dipol bağı oluşturarak 

organokiller elde edilebilir (Clois vd. 2006).  

 

Kilin yük yoğunluğuna bağlı olarak organik katyonlar, tabakalar arasında paralel olacak 

şekilde tek tabaka, iki tabaka ve parafin şeklinde yönlenebilmektedir. (Lagaly 1986), 

(Şekil 2.7).  
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Şekil 2.7 Organik katyonların tabakalar arasındaki istiflenmesi ( Vaia, R.A. vd. 1994)  
a) Tek tabaka, b) İki tabaka, ve c) Parafin tipi  
 
 
Polimer/kil nanomkompozitlerinde kil tabakaları, polimer matrisinde farklı şekillerde 

dağılır. Polimer zincirlerinin tabakalar arasını tabakaların birbirine paralelliğini 

değiştirmeden biraz açtığı interkelat yapı, tabakaların polimer matrisinde tamamen 

dağıldığı eksfoliye yapı ve kil tabakalarının polimer matrisinde hem interkelat yapıda 

dağıldığı hem de nanokompozitin çeşitli yerlerinde tabakalı yapıyı koruduğu 

gözlenmiştir. Karıştırma işlemi veya kilin işlenmemesi nedeniyle kil tabakaları polimer 

matrisinde dağılmadan kalabilmektedir. Tabakalarının tümünün dağılmadığı bu tür yapı 

mikrokompozit olarak kabul edilmektedir (Paul ve Robeson 2008), (Şekil 2.8).  
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Şekil 2.8 Polimer/kil kompozit türleri 

 

Polimer ve organokil arasında bir benzerlik olması ve gerekli sürede mekanik karıştırma 

yapılması kil tabakalarının polimer matrisinde iyi bir dağılma göstermesini sağlayabilir.  

Yine de tamamen veya tama yakın bir dağılmış yapı elde etmek için organokil ve 

polimer matrisinin iyi bir termodinamik etkileşime sahip olması gerekir. Bu 

etkileşimler, organokili oluşturan organik katyonların uyumu ve silikat yüzeyindeki 

organik katyonların yoğunluğunu belirleyen kilin katyon değiştirme kapasitesi (KDK) 

gibi özelliklerdir (Paul ve Robeson 2008).  Farklı kil örnekleriyle yapılan çalışmalarda 

yüksek KDK’nın kil tabaklarının tümüyle dağılmasında öncü bir rol üstlendiği 

belirlenmiştir. 
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2.4.1 Polimer/kil nanokompozit elde etme yöntemleri 

 

Polimer/kil nanokompozitler, yerinde (in-situ) polimerizasyon, çözeltilerin 

birleştirilmesi yöntemi ve eritilmiş polimere kil ilavesi yöntemleriyle elde edilebilir. 

Ticari uygulamalarda daha ekonomik olan eritilmiş polimere kil ilavesi yöntemi 

kullanılmaktadır (Tjong 2006, Pavlidou ve Papaspyrides 2008). 

 

Yerinde polimerizasyon yönteminde kil varlığında monomer ve başlatıcı ile 

polimerizasyon gerçekleşir. Termoset polimer ve normal koşullarda polimerizasyonla 

elde edilebilen termoplastik polimerler ile nanokompozit elde etmek için bu yöntem 

sıkça kullanılır. Yöntem kolay olduğu için ve monomerin tabakalar arasına girerek 

tabakaları dağıtması ve polimerizasyonun bu şekilde gerçekleşmesi nedeniyle eksfoliye 

yapı elde etmek kolaydır (Sun vd. 2004, Bruzaud vd. 2005).  

 

Çözeltilerin birleştirilmesi yönteminde polimer ya da ön polimer ve kil uygun çözücü 

ortamında çözülür. Çözücü sistemden uzaklaştırıldığında interkelat yapılı veya eksfoliye 

polimer/kil nanokompozitler elde edilir. Bu yöntem suda çözünen polimerlere 

uygulanmaktadır (Kuppa ve Manias 2003, Reinholdt vd. 2005). Hidrofobik polimerler 

için kloroform gibi suyla karışmayan çözücüler kullanmaktadır (Wang vd. 2004). 

Ekonomik olmaması ve çevre için zararlı olması nedeniyle çok tercih edilmez.  

 

Eritilmiş polimere kil eklenmesi yönteminde camsı geçiş sıcaklığının üstünde ısıtılan 

polimere kil ilave edilerek polimer/kil nanokompoziti elde edilmektedir. Kilin 

tabakalarının arası yeterince açılarak polimerin tabakalar arasına girmesi gerektiğinden 

bu yöntemde kilin modifiye edilmesi önem taşımaktadır. Ticari bakımdan eritilen 

polimere kil katılması diğer yöntemlere göre daha ucuz ve çevre dostu olmasından ve 

üretebilirliğinin basit olmasından dolayı tercih edilmektedir (Ray ve Okamoto 2003). 

Apolar killerin organokillerle uyumsuzluğunu giderebilmek için birleştirici unsurlar, 

örneğin maleik anhidrit, konmaktadır (Lew vd. 2004). Organokillerin bu yöntemin 

gerektirdiği yüksek sıcaklıklarda kararlı olmadığı için eksfoliye yapının elde edilmesi 

zordur.  
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2.4.2 Polimer/kil nanokompozitlerinin karakterizasyonu 

 

Polimer/kil nanokompozitlerinin termal davranışlarını ve mekaniksel özelliklerini 

belirlemede çeşitli cihazlar kullanılmaktadır.  

 

X-ışını difraktometresi (XRD), yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Geniş açılı       

X-ışını difraktometresi (2θ>2°)  (WAXD)’nin de kullanıldığı polimer-kil nanokompozit 

karakterizasyonunda polimerin kristalliğinin gözlenemeyeceği düşük açılar (2θ < 2°) 

kullanılmaktadır (Paul ve Robeson 2008). Aynı dalga boyuna sahip X-ışınları bir kristal 

yüzeyine gönderildiğinde, kristalin düzlemleri arasındaki uzaklığa bağlı olarak X-

ışınları saçılmaktadır.  Saçılan bu ışınlardan elde edilen dalga boyu (λ) ve cihazdan 

gelen saçılma açıları (θ) Bragg denkleminde yerine konularak tabakalararası uzaklık 

(d001) bulunur (Sarıkaya 1997): 

 

2 dhkl sinθ = n λ             (2.1) 

 

XRD desenlerinden kil tabakalarının polimer içinde nasıl dağıldığına ilişkin bilgi 

edinilebilir. Mikrokompozit yapısındaki nanokompozitin ve kullanılan kilin XRD’den 

elde edilen d uzaklığı aynı kalırken, interkelatlaşmada uzaklığın arttığı, eksfoliye türde 

ise okunamadığı bulunmuştur. XRD desenlerinde interkelatlaşmış nanokompozitin kile 

göre piki kayarken eksfoliye nanokompozitte pikin kaybolduğu gözlenmiştir. Ancak 

XRD tek başına nanokompozitin türünü belirlemekte yetersiz kalmaktadır (Ray ve 

Okamoto 2003). Bunun için XRD analizi yanında elektron mikroskopi incelemeleri 

yapılmaktadır. 

 

Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve geçirmeli elektron mikroskobu (TEM), kilin 

polimer matrisinde nasıl dağıldığı hakkında bilgi verebilir. TEM, iç yapı hakkında 

kalitatif bilgi ve belli bir alanda morfoloji ve kusurlu yapı hakkında kesin bilgi verebilir 

(Ma vd. 2003). Ancak elde edilen SEM veya TEM fotoğrafları matrisin sadece küçük 

bir bölgesinden oluşan yapı hakkında bilgi vermekte ve tek başına nanokompozitin 

türünü açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden XRD desenleri ve SEM/TEM 
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görüntüleri birlikte incelenerek daha doğru sonuçlar elde edilebilmektedir (Morgan ve 

Gilman 2003).  

 

Karakterizasyonda kullanılan bir diğer yöntem C-NMR’dir. Morfoloji, yüzey kimyası 

ve çok sınırlı da olsa eksfoliye polimer/kil nanokompozitinin içeriği hakkında geniş 

bilgiler elde edilebilen 13C-NMR ile kilin eksfoliye halinin derecesi hakkında önemli 

bilgiler elde edilebilmektedir. Elastik polimerlerde dipolar etkileşimlerin çok zayıf 

olması nedeniyle NMR kullanılamaz (Pavlidou ve Papaspyrides 2008). 

 

Fourier dönüşümlü infrared spektroskopisi (FTIR), çokça kullanılmakla birlikte birçok 

deneyde güvenilir sonuçlar vermemektedir (Porter vd. 2000). Ancak özellikle 

kompozitteki polimerin yapısı hakkında bilgi vermekte ve ortamda polimer dışındaki 

bileşiklerin var olup olmadığı hakkında inceleme yapılabilmektedir.  

 

Termogravimetrik analiz/diferansiyel termal analiz (TGA/DTA) ve diferansiyel 

kalorimetrik analiz (DSC) yöntemleri polimer/kil nanokompozitinin termal 

davranışlarının karakterize edilmesinde kullanılan tekniklerdir. Bu yöntemlerle, saf 

polimerin, kilin ve polimer/kil nanokompozitin sıcaklık karşısında göstermiş oldukları 

özellikler karşılaştırılarak kil ilavesinin polimere sağladığı termal iyileştirmelerin 

sayısal değerleri elde edilir.  

 

Atomik kuvvet mikroskobu (AFM) polimer matrisinde kilin dağılımının incelenmesinde 

kullanılan bir yöntemdir. Kimyasal işlemlerle (etching) kil tabakaları AFM’de 

görüntülenebilir hale getirilir (Zilg vd. 1999). 

 

Polimerin ve nanokompozitin kristallik morfolojisi ve izotermal çekirdek büyüme 

oranını belirlemede polarize optik (ışık)  mikroskobu (POM) kullanılmaktadır (Guo vd. 

2009, Ning vd. 2007). 

  

Dinamik mekaniksel analiz, polimer/kil nanokompozitlerin fiziksel özelliklerini 

incelemede kullanılan bir yöntemdir. Kompozitin gerilme ve çarpışma özelliklerine 
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benzer olarak dinamik mekanik özellikler, hem katkının hem de polimer matrisinin 

doğasına bağlıdır. 

 

Alev geciktirici özelliğin incelenmesinde Cone kalorimetresi kullanılmaktadır. Cone 

kalorimetresi ile ısı yayılım hızı (HRR), HRR’nin ısı piki, duman oluşumu ve oluşan 

CO2 gibi sonuçlar elde edilmektedir (Gilman 1999).    

 

2.4.3 Polimer/kil nanokompozitlerinin özellikleri 

 

Polimer/kil nanokompozitlerinin alev geciktirme özelliğini inceleyen birçok çalışmada 

kil katkısının polimer sisteminin alev geciktirici özelliğini iyileştirdiği görülmüştür.  

Ayrıca diğer alev geciktirici etkiye sahip katkılarla birlikte de kullanılarak alev 

geciktirici özelliğinin daha çok iyileşmesini sağlamaktadır (Tidjani, 2000). Kil 

katkısının alev geciktirici etkisi, termal kararlılıkta olduğu gibi matriste bariyer gibi 

davrandığını göstermektedir. Bariyer özelliği oksijenin polimer matrisine ulaşmasını 

engelleyerek alevlenecek iç kısma ulaşımını engeller (Zanetti vd. 2002).  

 

Polimer/kil nanokompozitlerin güçlü iyileştirme özelliğine sahip olması için en kritik 

özelliğinin eksfoliye halin derecesi olduğu düşünülmektedir. Çarpma dayanımı kil 

katkısının artması ile azalmaktadır. Optimum artışın fiziksel özelliklerde sağlanabilmesi 

için tam eksfoliye hal gereklidir. Yerinde polimerizasyon yöntemiyle elde edilen naylon 

6/montmorillonit nanokompozitinde kilin varlığı polimerin gerilme dayanımının %55, 

gerilme modülünün %91 ve ısıyla bozunma sıcaklığının %134 arttırdığı, çarpma 

dayanımının ise değiştirmediğini gözlenmiştir (Okada ve Usuki 1995). Birçok polimer 

için kil katkısıyla sağlanan iyileştirmenin uygulama veya endüstriyel anlamda 

kullanılabilir olması önemlidir. Ayrıca kimyasal modifikasyonlarla ya da geleneksel 

katkılarla benzer termal bozunma sıcaklıklarının çok zor elde edilebilir olmasından 

dolayı kil katkısının termal bozunma sıcaklığını artırması çok önemlidir (Ray ve 

Okamoto 2003).  

 

Polimerlerin gaz geçirgenliği kritik noktadadır. Özellikle yiyecek paketleme 

endüstrisinde oksijenin raf ömrünü kısaltan etkisi ve CO2 içeren içeceklerin gaz 
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içeriğinin azalması gibi birçok sorunun çözümlenmesi gerekmektedir. Kil tabakalarının 

yüksek en-boy oranına sahip olması polimerlerde killerin bariyer özellik göstermelerini 

sağlamaktadır. Killerin, kompozitin bariyer özelliklerini iyileştirirken matrisin 

içerisinde labirent ya da dolambaçlı bir yol oluşturduğu düşünülmektedir (Nielsen 

1967), (Şekil 2.9). Polipropilen/kil kompozitinde %5’lik bir kil katkısının bile oksijen 

geçirgenliğini %62 azalttığı deneylerle kanıtlanmıştır (Chaiko ve Leyva 2005). Aynı 

şekilde polimere kil katkısı ile sıvı geçirgenliğinin de incelendiği çalışmalarda gaz 

geçirgenliği gibi sıvı geçirgenliğinin de azaldığı görülmüştür (Fisher vd. 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.9 Geleneksel katkıların ve kilin polimer matrisindeki dağılımı (Ray ve Okamoto   
                2003).     
 
 
Kil katkısı, nanometrik boyutlarda olduğu için görünür bölgedeki optik özellikleri 

değiştirmez. Polivinil alkol/Na-Montmorillonit (PVA/Na-MMT) nanokompozitinde 

%10’luk kil katkısında bile görünür bölgenin etkilenmediği gözlenmiştir (Strawhecker 

ve Manias 2000).  

 

Genel olarak polimer matrisin kil ile etkileşimi, kompozitin süper bir yalıtkan ve kütle 

transfer bariyeri gibi davranarak termal iyileştirme sağladığı bulunmuştur. Kil katkısı, 

termal kararlılığı arttırarak bozunmanın başladığı sıcaklığın artmasını sağlamaktadır 

(Pavlidou ve Papaspyrides, 2008). Biyobozunur polimerlerle ilgili çalışmaların artması 

ile birlikte kil katkısının biyobozunur polimerlerin bozunma sürelerini azaltıcı etkileri 

araştırılmaktadır. Polilaktik asit (PLA) ile yapılan bir deneyde, PLA’nın bozunma süresi 

60 günün üzerindeyken PLA’ya kil katkısı ile 60 gün sonunda polimerin tamamen 

bozunduğu gözlenmiştir (Ray vd. 2003).  
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2.4.4 Polimer/kil nanokompozitlerinin uygulamaları 

 

Polimer/kil nanokompozitleri, ilgi çekici yanları nedeniyle çeşitli alanlardaki 

endüstriyel uygulamalarda önerilmektedir. Otomotiv endüstrisinde; gaz tankları, 

tampon, iç ve dış aksamlarda, inşaat endüstrisinde; inşaat bölümleri ve yapısal 

panellerde, hava araçları endüstrisinde; alev geciktirici paneller ve yüksek performanslı 

bileşenlerde, gıda endüstrisinde; besin paketleri yanında tekstil ve benzeri endüstrilerde 

kullanılmaktadır.   

 

Noble Polymers, Forte adını verdikleri PP nanokompozitini Honda Acura’nın koltuk 

arkalıkları olarak kullanmıştır. Forte, cam katkılı PP’nin yerine geçerek prosesteki 

zorlukların ve görünümdeki hataların önüne geçilmiştir. Forte, 0,928 g/cm3 gibi düşük 

yoğunluğa, iyi mekaniksel özelliklere, iyileştirilmiş yüzeye ve geri dönüştürülebilir 

olması gibi özelliklere sahiptir. 

 

Honeywell 2003’ün sonlarında 26 haftalık raf ömrüne sahip, naylon-6 nanokompozitten 

üretilen bira şişeleri geliştirmiştir.   

 

MGC’nin naylon-6 nanokompoziti olan Imperm, Avrupa’da bira ve diğer alkollü 

içecekler için çok tabakalı PET şişelerinde kullanılmaktadır. Diğer Imperm 

uygulamaları olarak çok tabakalı kaplarının et ve peynir; esnek çok tabakalı filmlerinin 

ise patates cipsi ve ketçap kapları olarak kullanılması sayılabilir.   

 

Amerikan ordusu ve NASA, uzun raf ömürlü paketlerde etilen vinil alkolun (EVOH) 

bariyer özelliklerini artırıcı kil katkılarını araştırmaktadır. Deneysel olarak termal 

işlemli yiyecek kapları, iki PP tabakası arasında %3 oranında klosit içeren EVOH’tan 

yapılmış ve buzdolabında saklanmaksızın 3-5 yıl raf ömrü olan şeffaf, işlenebilir ve geri 

dönüştürülebilir bir ürün elde edilmiştir.  
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2.4.5 Polimer/halloysit nanokompozitleri ve uygulamaları 

 

Halloysitin nanotüp şeklinde doğada bulunması nedeniyle son yıllarda halloysit 

nanotüpleri (HNT) ile nanokompozit elde edilmesi büyük önem kazanmıştır. HNT’ler, 

polimer kompozit hazırlanmasında kullanılacak ideal malzemelerdir. Bunun nedeni, 

HNT’lerin sert olması, yüksek en-boy oranına sahip olmaları, ucuz ve biyouyumlu 

olmalarıdır. HNT’lere organik veya inorganik bileşiklerle yapılan yüzey modifikasyonu, 

diğer killerde olduğu gibi halloysitin tabakalar arasını açarak polimerlerle homojen bir 

karışım oluşturmada etkin rol oynar (Liu vd. 2008, Lvov vd. 2008).  

 

Halloysit, polimer matrisinde tam olarak dağılamaz. HNT’lerin topaklanma nedeni 

geniş yüzey alanında ince parçacık boyutuna sahip olması sonucu yüksek yüzey 

enerjisine sahip olmasıdır. Topaklanmada Van der Waals kuvvetleri etkindir. 

Geleneksel mekaniksel karıştırma yöntemleriyle, örneğin ultrasonik karışıtırıcılar ya da 

mekanik karıştırıcılar, topaklanmış yapının dağılmasını sağlayamazken; bilyalı 

değirmen adı verilen karıştırıcı ile bu topaklanmış yapının dağıtılarak homojen bir 

karışım elde edilmesini sağlamaktadır (Deng vd. 2009). 

 

Silika, alümina ve cam parçacıklar gibi inorganik katkılar, epoksinin temel özelliklerini 

değiştirmeden kırılma tokluğunu iyileştirmektedir. Örneğin organik olarak modifiye 

edilen MMT, epoksilerde istenilen iyileştirmeyi gerçekleştiren bir katkıdır. HNT ise  

epoksiler için termal genleşme ve modülde iyileştirme sunan yeni bir katkı olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. HNT modifiye edilmediği takdirde epoksi matrisinde 

topaklanmış yapıda bulunur; çeşitli karıştırma yöntemleri kullanılarak daha homojen bir 

karışım elde edilmektedir (Deng vd. 2008).   

 

Etilen propilen dien (EPDM), polar grup içermesi nedeniyle HNT ile uyumsuzdur. 

Kauçuk/kil nanokompozitlerinin mekaniksel, termal, reolojik, bariyer gibi özellikleri 

matriste nanokatkının dağılma derecesi ve nanokatkı ile kauçuk arasındaki uyum olmak 

üzere iki faktöre bağlıdır. Bu yüzden apolar EPDM gibi kauçuklarla nanokatkıların 

uyumunu sağlamak için eritilerek graft haline getirilen maleik anhidrit (MAH) 

kullanılmaktadır (Grigoryeva ve Karger-Kocsis 2000, Chow vd. 2005). EPDM’nin 
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MAH ile graft hale getirilmesi, halloysitin matriste interkelat yapıda dağılmasını 

sağlamaktadır (Pasbakhsh vd. 2009). Düşük kil katkısının EPDM’de homojen olarak 

dağılmış eksfoliye yapının sağlanması ve termal kararlılığın en iyi olduğu değerin de 

%6-8 kil katkılı kompozitte olmasını sağlamıştır (Pasbakhsh vd. 2008).    

 

Bir diğer kauçuk olan stiren butadien kauçuğu (SBR) ile yapılan çalışmada, HNT’nin 

SBR matrisinde düzgün dağılması için metakrilik asit veya kalay metakrilat kullanılmış; 

böylelikle kauçuk ile halloysit arasında güçlü bir etkileşim sağlanmıştır. Halloysit, 

düşük aktif yüzey özellikleri nedeniyle kauçuk matrisinde topaklanmış yapıda 

bulunmaktadır; modifikasyonlar ile aktif bir yüzey elde edilerek matriste daha iyi 

dağılmaktadır (Guo vd. 2008).   

 

HNT’ler kristalliği arttırmak için polimerlerde katkı olarak da kullanılmaktadır. 

Polipropilen matrisinde HNT düzensiz olarak dağılmaktadır. Çekirdeklenme ajanı 

olarak PP’ye etki ederek kristallik oranının artmasını sağlamaktadır (Ning vd. 2007). 

HNT, PP için alev geciktirici olarak ve termal kararlılığını artırıcı olarak da kullanılır 

(Du vd. 2006). 

 

Modifiye edilmeyen HNT ile poliamid-6’nın nanokompoziti gerilme direnci, elastik 

modül ve sertlik gibi özelliklerin iyileşmesini sağlamıştır. Halloysitin tüp şeklinde 

olması nanokompozitin sertliğini artıran etkendir. Kil katkısının artması ise 

topaklanmaya neden olmakta ve kopma noktasındaki uzamayı düşürmektedir Hedicke-

Höchstötter vd. 2009). Poliamid-6’nın kristalliği de HNT katkısı ile artmaktadır (Guo 

vd. 2009). 
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3. MATERYAL VE METOT 

 

3.1 Kullanılan Kimyasallar ve Malzemeler 

 

deneylerde kullanılan halloysit, Çanakkale yöresinden alınmıştır. Polimetakrilamit 

(PMAA) polimerinin hazırlanmasında başlatıcı olarak benzoil peroksit (Bz2O2, 

[C6H5C(O)]2O2, Merck, Kod: 8.01641.0100) ve monomer olarak da metakrilamit 

(C4H7NO); polipirol (PPy) polimerinin hazırlanmasında ise başlatıcı olarak amonyum 

persülfat (peroksidisülfat) (APS, (NH4)2S2O8, Merck, Kod: 1.01200.1000) ve monomer 

olarak da pirol (C4H4NH, Merck, Kod: 8.07492.0100) kullanılmış olup Şekil 3.1’de 

başlatıcıların, monomerlerin ve elde edilen polimerlerin yapıları verilmiştir.   

 

Şekil 3.1 Kullanılan monomerlerin, başlatıcıların ve elde edilen polimerlerin yapısı 
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3.2 Polimer/Halloysit Nanokompozitlerinin Hazırlanması 

 

3.2.1 Saflaştırma işlemi 

 

Doğal halloysitten 100 g alınıp üzerine 1000 mL saf su ilave edilmiş ve süspansiyon 

haline gelinceye kadar magnetik karıştırıcı ile oda sıcaklığında 3 gün karıştırılmıştır. 

Daha sonra, bir süre bekletilen süspansiyonun dibe çöken kısmı ayrılarak üst kısım 

alınmış ve deneylerde kullanılmak üzere oda sıcaklığında kurutulmuştur. 

 

3.2.2 Polimetakrilamit (PMAA)/halloysit nanokompozitinin hazırlanması 

 

PMMA/halloysit nanokompozitinin hazırlanmasında radikalik polimerizasyon yöntemi 

kullanılmıştır. Bunun için bir polimerizasyon tüpüne 1 g halloysit alınarak 29 mL su 

ilave edilmiş ve 24 saat bekletilmiştir. Oluşan süspansiyonun üzerine çeşitli 

derişimlerde metakrilamit monomeri ve başlatıcı olarak da 1 mL aseton içerisinde 

çözülmüş 0,0218 g benzoil peroksit ilave edilmiş ve 75°C’de 2 saat ultrasonik banyoda 

(Bandelin Sonalex RK100H) karıştırılmıştır. Polimerizasyon sonunda tüp banyodan 

alınarak ürün santrifüjle ayrılmış ve açık havada kurutulmuştur. Bu şekilde elde edilen  

örneklerin karıştırılma oranları ve polimerizasyon koşulları Çizelge 3.1’de verilmiştir.  
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Çizelge 3.1 Hazırlanan PMAA/halloysit örneklerinin kodları ve karıştırma oranları         

 

Örneğin kodu 
% Metakrilamit 

(MAA) kütlesi, a 

% Halloysit (H) 

kütlesi, b 

H - 100,0 

PMAA/H1 20,0 80,0 

PMAA/H2 33,4 66,6 

PMAA/H3 50,0 50,0 

PMAA/H4 60,0 40,0 

PMAA/H5 66,7 33,3 

PMAA/H6 71,4 28,6 

PMAA 100,0 - 

   [Bz2O2] : 9,0 x 10
-5 mol dm-3, sıcaklık: 75°C, süre: 2 saat 

    a MAA kütlesinin (MAA+H) kütlesine oranı x 100 
       b H kütlesinin (MAA+H) kütlesine oranı x 100 

 
 

3.2.3 Polipirol/halloysit nanokompozitinin hazırlanması 

 

Polipirol/halloysit nanokompozitinin elde edilmesinde oksidatif polimerizasyon 

yöntemi kullanılmıştır. Bir polimerizasyon tüpüne 1 g halloysit alınarak 29 mL su ilave 

edilmiş ve 24 saat bekletilmiştir. Oluşan süspansiyonun üzerine çeşitli derişimlerde 

pirol monomeri eklenmiş ve başlatıcı olarak 5 mL su içerisinde çözülmüş 0,24 g 

amonyum persülfat ilave edilmiş ve 0°C’de 2 saat bekletilmiştir. Polimerizasyon 

sonunda tüp içindeki koyu siyah renkli ürün süzülerek saf su ile yıkanmış ve açık 

havada kurutulmuştur. Bu şekilde elde edilen  örneklerin karıştırılma oranları ve 

polimerizasyon koşulları Çizelge 3.2’de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 32

Çizelge 3.2 Hazırlanan PPy/halloysit örneklerinin kodları ve karıştırma oranları         
 

Örneğin kodu 
% Pirol (Py) 
kütlesi a 

% Halloysit (H) 
kütlesi b 

H - 100,0 

PPy/H1 42,8 57,2 

PPy/H2 60,0 40,0 

PPy/H3 69,2 30,8 

PPy/H4 75,0 25,0 

PPy/H5 78,9 21,1 

PPy/H6 81,2 18,8 

PPy 100,0 - 
     [APS] : 1,0 x 10-3 mol dm-3, sıcaklık: 0°C, süre: 2 saat 
         a Py kütlesinin (Py+H) kütlesine oranı x 100 
      b H kütlesinin (Py+H) kütlesine oranı x 100 

 
 

3.3 Kullanılan Cihazlar Ve Yöntemler 

 

3.3.1 XRD analizi 

 

Dalga boyu 0,17903 nm olan CoKα ışınlarının birinci mertebeden (n=1) parıldama 

açıları Inel Equinox 1000 X-ışınları difraktometresi ile ölçülerek doğal ve saflaştırılmış 

halloysit  yanında hazırlanan nanokompozitlerin XRD desenleri belirlenmiştir. Halloysit 

içinde bulunan kil mineralleri ve kil dışı minerallerin yüzeylerinden parıldayan ışınların 

şiddetine bağlı olarak oluşan XRD pikleri standartlarla kıyaslanılarak mineralojik analiz 

yapılmıştır. Her pike karşılık gelen tabakalararası d uzaklığı XRD desenlerindeki 

piklerin maksimumlarına karşılık gelen θ açıları okunarak Bragg denkleminden 

hesaplanmıştır. 

 

 

 

 

 

 



 33

3.3.2 Elektron mikroskopi (SEM) analizi 

 

Altın ile kaplanan saflaştırılmış halloysit ve nanokompozit örneklerinin bazılarının  

SEM görüntüleri bir SEM-LEO 435 VP elektron mikroskobu ile 15kV’da alınmıştır. 

 

3.3.3 Termal analiz 

 

DTG-60H SHIMADZU (Simultaneous DTA-TG Apparatus) cihazı kullanılarak         

10°C dk-1 ısıtma hızıyla, 30-1000°C sıcaklık aralığında, 100 mL dk-1 akış hızındaki azot 

atmosferinde doğal ve saflaştırılmış halloysit yanında hazırlanan nanokompozitlerin 

DTA/TGA eğrileri elde edilmiştir. Çalışmada inert madde olarak α-Al2O3 kullanılmış ve 

analizler platin hücrelerde yapılmıştır.  

 

3.3.4 FTIR analizi 

 

Saflaştırılmış halloysit ve yüksek oranda polimer içeren nanokompozitler KBr ile 

homojen olacak şekilde karıştırılmış ve bu karışımdan bir miktar alınarak 10 ton cm-2 

basınç altında pelletler hazırlanmış ve Mattson 1000 FTIR spektrometresi ile dalga boyu 

aralığı 400-4000 cm-1 aralığında FTIR desenleri elde edilmiştir. 

 

3.3.5 İletkenlik ölçümü 

 

Pellet haline getirilmiş saflaştırılmış halloysit ve nanokompozitlerin Keithley 6517A 

Electrometer/High Resistance Meter cihazı ve 8009 Resistivity Test Fizture bileşeni ile 

direnç değerleri elde edilmiş; kalibrasyon işlemi gereğince 100/direnç şeklinde 

iletkenlik hesaplanmıştır. 

 

3.3.6 Nem tutuculuk ölçümü 

 

Kütleleri belirlenmiş pellet halindeki kuru örnekler su dolu bir desikatörde (%100 bağıl 

nem) ağzı kapalı olarak 25°C’de 24 saat bekletilmiştir. Nem tutuculuk değerleri, 
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saflaştırılmış halloysit ve hazırlanan nanokompozitlerin kuru ve nemli kütlelerinden 

hesaplanmıştır (Çelik ve Önal 2004). 

 

3.3.7 Azot adsorpsiyon/desorpsiyonu 

 

Doğal ve saflaştırılmış halloysit yanında hazırlanan nanokompozitlerin adsorpsiyon ve 

desorpsiyon  deneyleri yüksek vakum sistemine bağlı olarak kurulmuş volumetrik bir 

adsorpsiyon aygıtında gerçekleştirilmiştir (Sarıkaya ve Aybar 1978). Deneylerden önce 

vakum altında örneklerin tümü 150°C’de 2 saat ısıtılarak daha önceden adsorplamış 

oldukları su gibi uçucu maddeler uzaklaştırılmıştır.  

 

3.3.8 Kimyasal analiz 

 

Toz halindeki örnekler az ölçüde bir organik bağlayıcı ile homojen olarak 

karıştırıldıktan sonra preslenerek silindirik tabletler haline getirilmiştir. Bu tabletler, 

1000°C’de 2 saat tutularak dehidratasyon ve dehidroksilasyon işlemleri tamamlanmıştır. 

Soğutulan örnekler bir Spectro X-Lab 2000 Model PED-XRF ile analiz edilmiştir. 

Analizde ana elementler ve eser elementler belirlenmiştir.  
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

 

4.1 Doğal ve Saflaştırılmış Halloysitin Karakterizasyonu 

 

4.1.1 Kimyasal bileşim 

 

Kimyasal analiz sonucu elde edilen yüzdeler Çizelge 4.1’de verilmiştir. P2O5, SO3, CaO 

gibi oksitler saflaştırma işlemi sırasında çökerek alt fazda kalmaktadır. Ayrıca 

renklendirici Fe2O3, TiO2 gibi oksitlerin de saflaştırma işlemi ile çökerek ayrıldığı 

görülmektedir. Çizelge 4.2’den elde edilen veriler, kilde safsızlık oluşturan elementlerin 

saflaştırma işlemi ile uzaklaştırıldığını göstermektedir. 

 

Çizelge 4.1 Doğal ve saflaştırılmış halloysitin kimyasal analizi 

 

Bileşen 
Doğal 

Halloysit 
Kütlesel % 

Saflaştırılmış 
Halloysit 
Kütlesel % 

Na2O 0,005 0,005 
MgO 0,003 0,001 
Al2O3 34,33 34,61 
SiO2 42,84 44,84 
P2O5 0,764 0,295 
SO3 1,381 0,963 
Cl 0,023 0,024 
K2O 0,337 0,309 
CaO 0,231 0,124 
TiO2 0,215 0,104 
V2O5 0,024 0,018 
Cr2O3 0,004 0,003 
MnO 0,004 0,003 
Fe2O3 0,816 0,414 
LOI 18,23 17,97 

 
 
Kimyasal analiz ile elde edilen verilerden yararlanılarak n Al2O3 =0,34 ve n SiO2 = 0,71 

bulunmuş; bulunan bu değerlerden yola çıkılarak n Al = 0,78 ve n Si = 0,71 değerlerine 

ulaşılmıştır. Sonuç olarak halloysitin kapalı formülünün Si4Al4O10(OH)8.4H2O şeklinde 

olduğu bulunmuştur.  
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Çizelge 4.2 Doğal ve saflaştırılmış halloysitin kimyasal analizi (elementler) 

 

Elementler 
Doğal 

Halloysit 
Saflaştırılmış 
Halloysit 

 Elementler 
Doğal 

Halloysit 
Saflaştırılmış 
Halloysit 

Co 29,9 11,2  Sn 0,9 1,2 

Ni 222,6 151,2  Sb 29,6 14,6 

Cu 48,8 51,7  Te 1,3 1,2 

Zn 378,7 225  I 2,2 3,2 

Ga 5,0 3,6  Cs 6,5 7,2 
Ge 2,1 0,6  Ba 123 61,1 
As 116,7 71,8  La 49,4 27,8 
Se 1,2 0,5  Ce 101,5 50,2 
Br 1,5 0,9  Hf 4,9 4,7 
Rb 7,3 3,9  Ta 6,6 6,1 
Sr 416,9 180,2  Hg 0,8 0,7 
Y 34,6 22,3  Tl 2,0 0,8 
Zr 60,7 23,9  Pb 102,1 42,7 
Nb 6,9 5,5  Bi 3,0 2,5 
Mo 5,5 2,2  Th 2,2 0,8 
Cd 10,6 6,6  U 13,5 8,1 

 
 
4.1.2 XRD desenleri 

 

Doğal ve saflaştırılan halloysitin XRD desenleri Şekil 4.1’de verilmiştir. XRD 

desenlerinde  2θ° = 10,27°’de gözlenen ilk karakteristik pik halloysite, 2θ° = 14,16°’de 

gözlenen ikinci karakteristik pik ise susuz halloysite aittir. Bu sonuçlar, kullanılan kilin 

halloysit ve susuz halloysit karışımı olduğunu göstermektedir.  
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Şekil 4.1 Doğal ve saflaştırılmış halloysitin XRD desenleri (H: Halloysit, SH: Susuz 
halloysit, I: İllit, Q: Kuars) 

 
 
Pik şiddetlerine bakıldığında karışımdaki susuz halloysitin daha çok olduğu 

anlaşılmaktadır. Bragg denkleminde θ açısı yerine konularak tabakalar arası d001 

uzaklığı, halloysit için 1,0 nm ve susuz halloysit için 0,73 nm olarak hesaplanmıştır. 

XRD deseninde gözlenen diğer pikler ise sırasıyla bir kil minerali olan illit ve bir kristal 

silika (SiO2) olan kuarstır. Saflaştırma işlemi sonunda bu minerallerin büyük ölçüde 

uzaklaştırıldığı görülmüştür.  
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4.1.3 TGA/DTA eğrileri 

 

Doğal ve saflaştırılmış halloysitin termal karakterinin incelendiği TGA/DTA eğrileri 

Şekil 4.2’de verilmiştir. TGA eğrileri ile elde edilen sonuçlara göre toplam kütle kaybı 

doğal ve saflaştırılmış halloysit için sırasıyla % 24,7 ve % 27,5 olarak gözlenmiştir. 

DTA eğrileri incelendiğinde ise adsorplanmış suyun uzaklaşması sonucu gözlenen ilk 

endotermik pik doğal ve saflaştırılmış halloysit için 67°C’de; tabakalararası suyun 

uzaklaşması sonucu gözlenen ikinci endotermik pik ise 267°C’de gözlenmiştir. 

Dehidroksilasyon sonucu kil tabakalarında bulunan –OH iyonlarının uzaklaşması ile 

gözlenen diğer endotermik pik ise doğal ve saflaştırılmış halloysit için sırasıyla 489°C 

ve 500°C’de gözlenmiştir. Her iki örnekte de 990°C’de gözlenen ekzotermik pik ise 

kilin kristal örgüsünün çökmesiyle oluşmuştur.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Şekil 4.2 Doğal ve saflaştırılmış halloysitin TGA/DTA eğrileri 

%24,7 

%27,5 

TGA DTA 
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4.1.4 Halloysit mineralinin adsorplama özellikleri 

 

Doğal ve saflaştırılmış halloysit örneklerinin birer gramında adsorplanmış azotun molar 

miktarı (n/mol g-1) olarak tanımlanan adsorpsiyon kapasitesinin bağıl denge basıncı     

(x=p/p°) ile değişimi grafiğe geçirilerek elde edilen adsorpsiyon/desorpsiyon izotermleri 

Şekil 4.3’te verilmiştir. Bağıl denge basıncı 0 < x < 0,05 aralığında iken yarıçapları       

1 nm’den küçük olan nanogözenekler dolmuştur. Daha sonra 0,05 < x < 0,35 bağıl 

basınç aralığında yarıçapları 1 ile 25 nm aralığında olan nanogözeneklerin iç yüzeyleri 

önce tek tabakalı sonra da çok tabakalı olarak azot moleküllerini adsorplamıştır. Bağıl 

denge basıncı x > 0,35 iken kılcal yoğunlaşma başlamakta ve x = 0,96 değerine 

ulaştığında nanogözeneklerin tümü dolmaktadır. Bağıl denge basıncı 1 > x ≥ 0,96 

aralığında yükselirken yarıçapı 25 nm’den büyük olan nanogözenekler öncelikle 

dolduktan sonra tam x = 1 olduğunda yığın halinde sıvı azot ayrılmaya başlamaktadır.    

 

Daha önce yapılan tanımlarda, yarıçaplarına göre r < 1 nm, 1 nm < r < 25 nm ve             

r > 25 nm olan nanogözeneklere sırayla mikro-, mezo- ve makrogözenek adları 

verilmiştir. Bu gözeneklerde yer alan maddelerin boyutları 1-100 nm arasında 

bulunduğundan nanomateryal niteliği taşımaktadır. Bu nedenle, nanogözenek tanımı 

kullanılmıştır. 

 

Bağıl denge basıncı yavaş yavaş düşürülerek yapılan desorpsiyon işlemi adsorpsiyon 

işleminin tersi olmasına karşın, desorpsiyon izoterminin adsorpsiyon izotermi ile 

çakışmadığı görülmektedir. İki izoterm arasındaki açıklığa histerizis adı verilmektedir. 

Histerizisin genişliği adsorpsiyon işleminin tersinmezliğinin bir ölçüsüdür. Histerizis, 

adsorpsiyon sırasında dar ağızlardan dolmaya başlayan gözeneklerin desorpsiyon 

sırasında geniş ağızlardan boşalmaya başlamasından kaynaklanmaktadır. Dolma ve 

boşalma ağızları aynı büyüklükte olan ve yalnızca yarıçapları r < 1 nm büyüklükteki 

gözeneklere sahip olan yapay zeolitler (moleküler elek), bazı silikajeller ve aktif 

karbonlardaki adsorpsiyonlarında adsorpsiyon ve desorpsiyon izotermlerinin çakıştığı 

görülmektedir. Bu durum ise adsorpsiyonun tersinir olduğu göstermektedir.  
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Doğal ve saflaştırılmış halloysit örnekleri için bağıl denge basıncının 0,05 < x < 0,35 

olduğu aralıkta BET doğrusu çizilmiş ve Şekil 4.4’te verilmiştir. Doğru verecek şekilde 

yazılan  

 

x
cn

c

cnxn

x

mm

11

)1(

−
+=

−
            (4.1) 

 

şeklindeki Brunauer, Emmett ve Teller (BET) denklemine göre 0,05 < p/p° < 0,35 bağıl 

basınç aralığında çizilen doğrunun eğim ve kaymasından elde edilen eşitliklerin ortak 

çözümünden nm ve c sabitleri bulunmuştur. Bazı örnekler için çizilen doğrunun kayması 

sıfırdır. Kaymanın sıfıra gitmesi c değerinin çok büyük olmasından kaynaklanmaktadır. 

Bu büyük c değeri yanında c-1/nmc içindeki 1 ihmal edilerek eğim için 1/nm değeri 

alınmış ve tek tabaka kapasitesi hesaplanmıştır. Tek tabaka kapasitesi adı verilen nm 

değeri kullanılarak 

 

A = nm L am               (4.2) 

 

eşitliğinden özgül yüzey alanı (A/ m2 g-1) hesaplanmıştır. Burada, L = 6,02 x 1023 mol-1 

Avogadro sabitini ve am = 16,2 x 10
-20 m2 en sık küresel istiflendiği düşünülen azot 

moleküllerinden her birinin kapladığı alanı göstermektedir.  

 

Bağıl denge basıncı x = 0,96 iken yarıçapı r ≤ 25 nm olan tüm nanogözeneklerin 

dolduğu bağıl denge basıncını yarıçapa bağlayan düzeltilmiş Kelvin denkleminden 

belirlenmektedir (Gregg ve Sing 1982). Buna göre, doğal ve saflaştırılmış halloysit 

örneklerinin x = 0,96 değerlerine karşılık gelen adsorpsiyon kapasitesi desorpsiyon 

izotermlerinden (n/mol g-1) okunmuştur. Bu adsorpsiyon kapasitesi, gözenekleri 

dolduran sıvı azotun miktarı olarak alınmıştır. Sıvı azotun molar hacmi,                          

Vs = 34,65 cm
3 g-1olarak verildiğine göre,  

 

V = n Vs              (4.3) 

 

bağıntısından r ≤ 25 nm olan gözenekler için özgül gözenek hacmi (V/cm3 g-1) 

hesaplanmıştır.  
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Standart bir adsorplayıcının azot adsorpsiyon/desorpsiyonu ile belirlenen belli bağıl 

basınçlara karşılık gelen mezogözenek yarıçap değerleri Çizelge 4.3’te verilmiştir. 

Doğal ve saflaştırılmış halloysit örneklerinin desorpsiyon izoterminden çizelgede 

verilen p/p° değerlerine karşılık gelen n değerleri okunarak V değerleri bulunmaktadır. 

Elde edilen V değerleri ve aynı p/p° bağıl denge basıncında düzeltilmiş Kelvin 

denkleminden hesaplanan r yarıçap değerleri kullanılarak V-r gözenek boyut dağılımı 

eğrileri çizilmiş ve Şekil 4.5’te verilmiştir. V-r eğrisinde r = 1 nm ve r = 25 nm 

değerlerine karşılık gelen değerler sırasıyla mikrogözenek hacmi (Vmikro) ve mikro-

mezogözeneklerin toplam hacimleri (Vmikro+mezo) bulunmuştur. Toplam hacimden 

mikrogözenek hacmi çıkarıldığında ise mezogözenek hacmi (Vmezo) bulunmuştur. Bu 

eğrilerin türevleri alınarak [(dV/dr)-r] tipindeki gözenek boyut dağılımı eğrileri çizilmiş 

ve Şekil 4.6’da verilmiştir. Eğrilerin maksimumlarına karşılık gelen r değerleri ortalama 

mezogözenek yarıçapı (<r>/ nm) olarak alınmıştır.  

 

Çizelge 4.3 Denel yoldan belirlenen azotun yarıçapının denge basıncı ile değişimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizilen eğriler sonucu elde edilen tek tabaka kapasiteleri, nm, özgül yüzey alanı, A, 

özgül gözenek hacmi, V, mikrogözenek hacmi, Vmikro ve mezogözenek hacmi, Vmezo 

değerleri Çizelge 4.4’te verilmiştir. 

p/p° r /nm p/p° r/nm 

0,05 0,42 0,55 2,19 

0,10 0,54 0,60 2,49 

0,15 0,66 0,65 2,87 

0,20 0,78 0,70 3,37 

0,25 0,90 0,75 4,05 

0,30 1,04 0,80 5,07 

0,35 1,19 0,85 6,75 

0,40 1,56 0,90 10,19 

0,45 1,74 0,95 24,37 

0,50 1,95 0,96 30,62 
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Şekil 4.3 Doğal ve saflaştırılmış halloysitin adsorpsiyon/desorpsiyon izotermleri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Şekil 4.4 Doğal ve saflaştırılmış halloysitin BET doğruları 
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Şekil 4.5 Doğal ve saflaştırılmış halloysit için çizilen özgül gözenek boyut dağılımları 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.6 Doğal ve saflaştırılmış halloysit için çizilen özgül gözenek boyut dağılımları 

<r> = 1,56 

<r> = 1,84 
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Çizelge 4.4 Doğal ve saflaştırılmış halloysitin adsorpsiyon/desorpsiyon izoterminden 
elde edilen sonuçlar 

 
 

Numune nm, mol g-1 A, m2g-1 V,cm3g-1 
Vmikro, 

cm3g-1 

Vmezo, 

cm3g-1 
<r>, nm 

Doğal 

Halloysit 
4,06 x 10-4 37 0,120 0,017 0,103 1,56 

Saflaştırılmış 

Halloysit 
5,89 x 10-4 57 0,139 0,039 0,100 1,84 

 
 
Saflaştırma işlemi ile safsızlıkların uzaklaştırılması sonucu doğal halloysite göre 

saflaştırılmış halloysitin özgül yüzey alanı, mikrogözenek hacmi ve ortalama 

mezogözenek yarıçapı artmış; mezogözenek hacmi ise azalmıştır. Saflaştırma işlemi 

halloysitin adsorplama gücünü artırmıştır. 

     

4.2 Polimetakrilamit/Halloysit Nanokompozitinin Karakterizasyonu 

 

4.2.1 PMAA/halloysit nanokompozitlerinin XRD desenleri 

 

Polimetakrilamit/halloysit nanokompozitlerinin XRD desenleri Şekil 4.7’de verilmiştir. 

Halloysitin 2θ° = 10,27°’deki pikin polimer ilavesiyle birlikte tümüyle kaybolduğu 

görülmektedir. Bu durum sulu halloysit tabakalarının polimer içinde nanobüyüklükte 

dağıldığını yani polimer/halloysit nanokompoziti oluştuğunu göstermektedir. Susuz 

halloysite ait olan 2θ° = 14,16°’deki diğer pikin ise tüm örneklerde korunduğu 

gözlenmiştir. Polimerin susuz halloysitin tabakaları arasına giremediği, bu tabakalarının 

polimer içinde mikroparçacıklar halinde dağıldığı sonucuna varılmıştır. Bu durum 

polimer/susuz halloysit mikrokompozitinin oluştuğunu göstermektedir. Sonuç olarak, 

polimer/halloysit nanokompoziti ve polimer/halloysit mikrokompoziti karışımı elde 

edilmiştir.  
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       Şekil 4.7 Halloysit ve PMAA/halloysit nanokompozitlerinin XRD desenleri                 
         a) halloysit; b) PMAA/H1, c) PMAA/H2, d) PMAA/H3, e) PMAA/H5,f) PMAA 
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4.2.2 PMAA/halloysit nanokompozitlerinin TGA/DTA eğrileri 

 

Saf PMAA’nın TGA/DTA eğrisi Şekil 4.8’de verilmiştir. Elde edilen DTA eğrisi 

incelendiğinde, saf PMAA’nın 71°C’de gözlenen endotermik pik nemin 

uzaklaşmasından kaynaklanmaktadır. Sıcaklık 227°C’ye ulaştığında gözlenen 

endotermik pik PMAA’nın termal bozunmaya başladığını göstermektedir. Daha sonra 

bir endotermik pik ve iki ekzotermik pik ile devam eden bozunmanın  627°C’de 

tamamlandığı anlaşılmaktadır. TGA eğrisi incelendiğinde 25-144°C sıcaklık aralığında 

suyun uzaklaşması ile %9,44’lük bir kütle azalması, 144-666°C sıcaklık aralığında ise 

%92,9’luk kütle azalması gözlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.8 PMAA’nın TGA/DTA eğrisi 

 

%9,44 

%92,9 

TGA DTA 
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Şekil 4.9’da PMAA, PMAA/H3, PMAA/H4 ve halloysitin DTA eğrileri verilmiştir. 

Eğriler incelendiğinde, 71°C’deki ilk endotermik pikin örneklerin içerdikleri suyu 

kaybetmelerinden kaynaklandığı; halloysit ve PMAA için de aynı sıcaklıkta bu olayın 

gözlendiği yukarıda belirtilmiştir. Saf PMAA’ya göre nanokompozit örneklerinin 

bozunma sıcaklığı PMAA/H3 için 264°C ve PMAA/H4 için 285°C’dir. Bu sonuçlara 

göre saf PMAA’ya göre halloysit ilavesi, PMAA’nın bozunma sıcaklığını 

yükselmektedir. Bir başka deyişle halloysit katkısı PMAA’nın termal kararlılığını 

artırmaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Şekil 4.9 Halloysit, PMAA, PMAA/H3 ve PMAA/H4’ün DTA eğrileri 
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PMAA, PMAA/H3, PMAA/H4 ve halloysitin TGA eğrilerini veren Şekil 4.10 

incelendiğinde, PMAA/H3 ve PMAA/H4 örnekleri için toplam kütle kayıpları sırasıyla 

%37,5 ve %43,8’dir. TGA eğrilerinden elde edilen verilere göre PMAA’ya halloysit 

ilavesi polimerin sıcaklıkla bozunurken kütle kaybının azalmasını sağlamaktadır. 

Örneğin %50,0 PMAA katkılı PMAA/H3 örneğinin yaklaşık %62,5’lik kısmı 

bozunmadan kalmıştır. Çizelge 4.5’te TGA/DTA eğrilerinden elde edilen sonuçlar 

gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.10 Halloysit, PMAA, PMAA/H3 ve PMAA/H4 ‘ün TGA eğrileri 

 

 

 

%5,40 

%3,72 

%27,5 

%36,4 

%16,5 

%92,9 
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Çizelge 4.5 Halloysit, PMAA ve PMAA/halloysit örneklerinin TGA/DTA eğrilerinden 
elde edilen sonuçlarının karşılaştırılması 

 

Örnek 
Kil 

İçeriği 
(%) 

Polimer 
İçeriği 
(%) 

Sıcaklık 
Aralığı 
(°C) 

Kütle 
Kaybı 
(%) 

Bozunma 
Sıcaklığı 
(°C)  

Toplam 
Kütle 
Kaybı 
(%) 

Halloysit 100 - 

25-145 6,97 

500 %27,5 145-310 2,13 

310-697 14,4 

PMAA - 100 
25-145 9,44 

227 %100 
145-666 92,9 

PMAA/H3 50 50 
25-145 5,40 

264 %37,5 
145-666 27,5 

PMAA/H4 40 60 
25-145 3,72 

285 %43,8 
145-666 36,4 

 

 

4.2.3 PMAA/halloysit nanokompozitlerinin FTIR spektrumları 

 

Halloysit, PMAA ve PMAA/H6’nın FTIR spektrumları Şekil 4.11’de verilmiştir. 

Halloysite ait Al-OH’ın titreşim bandı 3622-3697 cm-1’de, Al-O bandı 911 cm-1 ve Si-O 

bandı 1035 cm-1’de ve PMAA/H6’da bu bantlar sırasıyla 3625-3700 cm-1, 911 cm-1 ve 

1037 cm-1’de gözlenmektedir. PMAA için NH titreşim bandı 3193-3397 cm-1, CO bandı 

1668 cm-1 ve CN bandı 1605 cm-1’de gözlenir. PMAA/H6’da ise bu bantlarından NH 

bantları  PMAA’daki gibi 3193-3397 cm-1’de gözlenirken; sırasıyla 1664 cm-1’de CO ve 

1601 cm-1’de CN bantları gözlenmektedir.  
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   Şekil 4.11 Halloysit, PMAA ve PMAA/H6’nın FTIR spektrumları 
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4.2.4 PMAA/halloysit nanokompozitlerinin azot adsorplama özellikleri 

 

Halloysit ve PMAA/halloysit nanokompozitlerin azot adsorpsiyon kapasitesini bağıl 

denge basıncına bağlayan adsorpsiyon/desorpsiyon izotermleri Şekil 4.12’de verilmiştir. 

Örneklerin bir gramında tutunan azot gazının molar miktarı adsorpsiyon kapasitesi 

olarak alınmıştır. Adsorpsiyon izotermlerinin 0 < x < 0,05 aralığı incelendiğinde 

mikrogözeneklerin PMAA katkısıyla birlikte dolmaya başlamıştır. 0,05 < x < 0,35  

aralığında, azot gazı mezogözeneklerin iç yüzeylerinde önce monomoleküler sonra da 

multimoleküler olarak adsorplanmıştır. Bağıl denge basıncı 0,35 < x < 0,96 aralığında 

iken kılcal yoğunlaşma tamamlanmış ve x =1 değerinde yığın halde sıvı azot ayrılmaya 

başlamıştır. PMAA/H5 örneği için adsorpsiyon kapasiteleri çok düşük bulunmuştur.  

Halloysitin ve nanokompozitlerin desorpsiyon izotermleri karşılaştırıldığında kılcal 

buharlaşmanın gerçekleştiği 0,96 < x < 0,35 aralığında adsorpsiyon izotermleri 

arasındaki histerizisin küçüldüğü gözlenmektedir. Şekil 4.13’te BET doğruları 

verilmiştir. BET doğruları ile elde edilen özgül yüzey alanının, polimer katkısı arttıkça 

azaldığı belirlenmiştir.  Şekil 4.14’te V-r eğrileri ve Şekil 4.15’te ise [(dV/dr)-r] eğrileri 

görülmektedir. Çizilen eğrilerden elde edilen veriler Çizelge 4.6’da verilmiştir.  
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Şekil 4.12 Halloysit, PMAA/H2 ve PMAA/H3’ün adsorpsiyon/desorpsiyon izotermleri 
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    Şekil 4.13 Halloysit, PMAA/H2 ve PMAA/H3’ün BET doğruları 
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Şekil 4.14 Halloysit, PMAA/H2 ve PMAA/H3 için çizilen özgül gözenek boyut 
dağılımları 

 

 

 

 

 

 

 

Vmikro + Vmezo = 67,5 cm
3g-1 

Vmikro = 16,4 cm
3g-1 

Vmikro = 6,0 cm
3g-1 

 Vmikro + Vmezo = 95,3 cm
3g-1 

Vmikro + Vmezo = 138,6 cm
3g-1 

Vmikro = 39,5 cm
3g-1 

≈ 25 
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Şekil 4.15 Halloysit, PMAA/H2 ve PMAA/H3 için çizilen özgül gözenek boyut 
dağılımları 

 

 

Çizelge 4.6 Halloysit, PMAA/H1, PMAA/H2, PMAA/H3 ve PMAA/H4’ün 
adsorpsiyon/desorpsiyon izotermlerinden elde edilen sonuçlar 

 
 

Numune nm, mol g-1 A, m2g-1 V,cm3g-1 
Vmikro, 

cm3g-1 

Vmezo, 

cm3g-1 
<r>, nm 

Halloysit 5,89 x 10-4 57 0,139 0,039 0,100 1,84 

PMAA/H1 5,00 x 10-4 49 0,124 0,023 0,101 1,04 

PMAA/H2 3,46 x 10-4 34 0,095 0,016 0,079 1,19 

PMAA/H3 1,23 x 10-4 12 0,069 0,006 0,061 1,19 

PMAA/H4 1,22 x 10-4 11 0,060 0,005 0,055 1,11 

 

<r> = 1,84 

<r> = 1,19 

<r> = 1,19 
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Polimer oranının artması ile birlikte halloysite kıyasla PMAA/halloysit 

nanokompozitlerinin özgül yüzey alanı ve özgül gözenek hacmi düşmüştür. Bu 

sonuçlara göre polimer oranının artması ile kilin gözenekli yapısının ortadan kalkmaya 

başladığı; diğer bir deyişle kilin gözeneklerinin polimerin aşırısı tarafından kapatıldığı 

sonucuna varılmıştır.  

 

4.2.5 PMAA/halloysit nanokompozitlerinin SEM görüntüleri 

 

Şekil 4.16’da halloysitin ve Şekil 4.17’de PMAA/H3 nanokompozitinin SEM görüntüsü 

verilmiştir. SEM görüntüleri incelendiğinde halloysit tabakalarının PMAA içinde 

yalnızca mikrobüyüklükte dağıldığı görülmektedir. XRD desenlerinden ise 

nanokompozit-mikrokompozit karışımının oluştuğu anlaşılmıştır.  

 

 

Şekil 4.16 Halloysitin SEM görüntüsü  
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Şekil 4.17  PMAA/H3 nanokompozitinin SEM görüntüsü 
 
 
4.2.6 PMAA/halloysit nanokompozitlerinin nem tutuculuğu 

 

Çizelge 4.7’de halloysit, saf polimer ve PMAA/halloysit örnekleri için nem tutuculuk 

deneyinin sonuçları verilmiştir. Nanokompozit oluşumu halloysitin tuttuğu nem 

oranının düşmesine neden olmuştur. Polimer oranı yükseldikçe nem tutma oranının 

daha da düştüğü gözlenmiştir.  

 
Çizelge 4.7 Halloysit, saf PMAA ve PMAA/halloysit nanokompozitlerinin nem 

tutuculuk değerleri  
 

Örnekler Polimer Oranı, % Nem Tutma Oranı, % 

Halloysit - 9,95 

PMAA 100,0 0,44 

PMAA/H1 20,0 10,0 

PMAA/H3 50,0 9,51 

PMAA/H5 66,7 6,75 

PMAA/H6 71,4 4,60 
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4.3 Polipirol/Halloysit Nanokompozitinin Karakterizasyonu 

 

4.3.1 PPy/halloysit nanokompozitlerinin XRD desenleri 

 

Polipirol/halloysit nanokompozitlerinin XRD desenleri Şekil 4.18’de verilmiştir. 

Halloysitte gözlenen 2θ° = 10,27°’deki pikin, polimer katkısının en az olduğu örnekten 

başlamak üzere kaybolduğu gözlenmiştir. 2θ° = 14,16°’deki diğer pikin bu örnekte de 

korunduğu gözlenmiştir. Yapıdaki sulu halloysitin PPy dokusunda nanobüyüklükte, 

susuz halloysitin ise mikroyapıda dağıldığı düşünülmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Şekil 4.18 Halloysit ve PPy/halloysit nanokompozitlerinin XRD desenleri 
      a) halloysit; b) PPy/H1, c) PPy/H2, d) PPy/H3, e) PPy  
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4.3.2 PPy/halloysit nanokompozitlerinin TGA/DTA eğrileri 

 

Saf PPy’nin TGA/DTA eğrisi Şekil 4.19’da verilmiştir. DTA eğrisi incelendiğinde, 

60°C’deki endotermik pikin, içerdiği nemin uzaklaşması ve 285°C’deki ekzotermik 

pikin, polimerin bozunması olduğu görülmektedir. TGA eğrisinden elde edilen verilere 

göre 25-109°C sıcaklık aralığında suyun uzaklaşması sonucu kütle kaybı %7,27’dir. 

Geri kalan kütlenin sıcaklık 600°C’ye yükselirken tümüyle parçalandığı  görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Şekil 4.19 PPy’nin TGA/DTA eğrisi 
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Şekil 4.20’de PPy, PPy/H2, PPy/H5 ve halloysitin DTA eğrileri verilmiştir. Eğriler 

incelendiğinde, PPy’de 60°C’de nemin uzaklaşması sonucu gözlenen endotermik pik 

71°C’de gözlenmektedir. Saf PPy’nin 285°C’deki ekzotermik piki iki örnekte de  kesin 

olarak görülmemektedir. Gözlenen endotermik pik, halloysitte de dehidroksilasyon 

sonucu 500°C’de görülen piktir.  Dehidroksilasyon piklerinin görülmesi karışımın tam 

olarak nanokompozit olmadığını gösterir. Başka bir deyişle, karışım nanokompozit 

yanında büyük ölçüde mikrokompozit niteliği taşımaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Şekil 4.20 PPy, PPy/H2, PPy/H5 ve halloysitin DTA eğrileri 

 

 

 

285 °C 

500 °C 

500 °C 

500 °C 
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PPy, PPy/H2, PPy/H5 ve halloysitin TGA eğrilerini gösteren Şekil 4.21 incelendiğinde, 

toplam kütle kaybı PPy/H2 için %26,8, PPy/H5 için %29,7’dir. Elde edilen verilere 

göre halloysit katkısı, PPy’nin sıcaklıkla bozunması sırasındaki kütle kaybının 

azalmasını sağlamaktadır. Ayrıca halloysit, saf PPy’nin 285°C’deki bozunma sıcaklığını 

PPy/H2 için 295°C’ye ve PPy/H5 için 291°C’ye çıkararak PPy’nin termal kararlılığını 

artırmaktadır. Çizelge 4.8’de TGA/DTA analizi sonucu elde edilen sonuçlar 

gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.21. PPy, PPy/H2, PPy/H5 ve halloysitin TGA eğrileri 

 

Şekil 4.21 PPy, PPy/H2, PPy/H5 ve halloysitin TGA eğrileri 

 

 

%2,40 

%4,52 

%22,0 

%23,0 

%92,7 
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Çizelge 4.8 Halloysit, PPy ve PPy/halloysit örneklerinin TGA/DTA eğrilerinden elde 
edilen sonuçlarının karşılaştırılması 

 

Örnek 
Kil 

İçeriği 
(%) 

Polimer 
İçeriği 
(%) 

Sıcaklık 
Aralığı 
(°C) 

Kütle 
Kaybı 
(%) 

Bozunma 
Sıcaklığı 
(°C)  

Toplam 
Kütle 
Kaybı 
(%) 

Halloysit 100 - 

25-145 6,97 

500 %27,5 145-310 2,13 

310-697 14,4 

PPy - 100 
25-109 7,27 

285 %100 
109-697 92,7 

PPy/H2 50 50 
25-109 2,40 

295 %37,5 
109-697 23,0 

PPy/H5 40 60 
25-109 4,52 

291 %43,8 
109-697 22,0 

 
 
4.3.3 PPy/halloysit nanokompozitlerinin FTIR spektrumları 

 

Halloysit, PPy PPy/H1 ve PPy/H6’nın FTIR spektrumları Şekil 4.22’de verilmiştir. PPy 

için 1560-1480 cm-1’de polipirol halka titreşimi, 1310-1050 cm-1’de C-H piki, 1190 cm-

1’de N-C gerilme piki ve 927 cm-1’de C-H eğilme piki gözlenir. PPy/H1 örneğinde 

halloysite ait Al-OH’ın titreşim bandı 3700-3630 cm-1’de, PPy/H6’da ise bu bant       

3700-3630 cm-1’de  gözlenmektedir. PPy/H1 örneğinde PPy’de gözlenen polipirol halka 

titreşimi 1570 cm-1’de ve C-H piki 1050 cm-1’de, PPy/H6’da ise sırasıyla 1570 cm-1’de 

ve 1040 cm-1’de gözlenir.  
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Şekil 4.22 Halloysit, PPy, PPy/H1 ve PPy/H6’nın FTIR spektrumları 
 
 
4.3.4 PPy/halloysit nanokompozitlerinin adsorplama özellikleri 

 

Halloysit ve PPy/halloysit nanokompozitlerin azot adsorpsiyon/desorpsiyon izotermleri 

Şekil 4.23’te verilmiştir. Adsorpsiyon izotermi incelendiğinde, PPy/H1 ve PPy/H2 

örneklerinin izotermleri ile halloysit izoterminin çakıştığı görülmektedir. Şekil 4.24’te 
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BET doğruları verilmiştir. BET doğruları ile elde edilen özgül yüzey alanın, halloysitin 

özgül yüzey alanına yakın olmakla birlikte polimer katkısı arttıkça azaldığı 

bulunmuştur.  Şekil 4.25’te verilen V-r eğrisi yardımıyla mikro- ve mezogözenek 

bulunur. Çizelge 4.9’da çizilen bütün eğrilerden elde edilen veriler verilemektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.23 Halloysit, PPy/H4 ve PPy/H6’nın adsorpsiyon/desorpsiyon izotermleri 
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Şekil 4.24 Halloysit, PPy/H4 ve PPy/H6’nın BET doğruları 
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Şekil 4.25 Halloysit, PPy/H4 ve PPy/H4 için çizilen özgül gözenek boyut dağılımları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vmikro + Vmezo = 138,6 cm
3g-1 

Vmikro + Vmezo = 117,2 cm
3g-1 

Vmikro + Vmezo = 55,1 cm
3g-1 

Vmikro = 39,5 cm
3g-1 

Vmikro = 21,0 cm
3g-1 

Vmikro = 7,3 cm
3g-1 

≈ 25 
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Şekil 4.26 Halloysit, PPy/H4 ve PPy/H6 için çizilen özgül gözenek boyut dağılımları 
 
 
Çizelge 4.9 Halloysit, PPy/H1, PPy/H2, PPy/H3, PPy/H4 ve PPy/H6’nın 

adsorpsiyon/desorpsiyon izotermlerinden elde edilen sonuçlar 
 

Numune nm, mol g-1 A, m2g-1 V,cm3g-1 
Vmikro, 

cm3g-1 

Vmezo, 

cm3g-1 
<r>,nm 

Halloysit 5,89 x 10-4 57 0,139 0,039 0,100 1,84 

PPy/H1 6,04 x 10-4 58 0,120 0,029 0,090 1,56 

PPy/H2 5,94 x 10-4 57 0,127 0,028 0,099 1,04 

PPy/H3 4,26 x 10-4 51 0,155 0,033 0,122 1,56 

PPy/H4 4,23 x 10-4 40 0,117 0,019 0,088 1,06 

PPy/H6 2,31 x 10-4 22 0,076 0,004 0,071 1,37 

 

 

<r> = 1,84 

<r> = 1,06 

<r> = 1,37 
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4.3.5 PPy/halloysit nanokompozitlerinin SEM görüntüleri 

 

Şekil 4.27’de PPy’nin ve Şekil 4.28’de PPy/H2’nin SEM görüntüleri verilmiştir. SEM 

görüntüleri karşılaştırıldığında; halloysitin mikropartiküller şeklinde dağıldığı 

görülmektedir. XRD desenlerinin incelenmesinden ise nanokompozit-mikrokompozit 

karışımı oluştuğu anlaşılmıştır.  

 

 

Şekil 4.27 PPy’nin SEM görüntüsü  
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Şekil 4.28 PPy/H2 nanokompozitinin SEM görüntüsü 

 

4.3.6 PPy/halloysit nanokompozitlerinin nem tutuculuğu  

 

Çizelge 4.10’de örneklerin nem tutuculuk değerleri verilmiştir. PPy polimerinin nem 

tutuculuğunun fazla olması nedeniyle örneklerin nem tutuculuğu polimer ilavesiyle 

artmaktadır.   

 

Çizelge 4.10 Halloysit, saf PPy ve PPy/halloysit nanokompozitlerinin nem tutuculuk 
değerleri 

 
 

Örnekler Polimer Oranı, % Nem Tutuculuk, % 

Halloysit - 9,94 

PPy 100 10,78 

PPy/H1 42,8 11,69 

PPy/H2 60,0 14,40 

PPy/H3 69,2 18,44 

PPy/H4 75,0 19,12 
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4.3.7 PPy/halloysit nanokompozitlerinin iletkenlik ölçümü 

 

Çizelge 4.11’de ise halloysit, PPy ve PPy/halloysit nanokompozitlerinin iletkenlik 

ölçümleri verilmiştir. İletken bir polimer olan polipirolün iletkenliğinin halloysit 

varlığında azaldığı ve nanokompozit örneklerinde polimer yüzdesinin artmasının da 

iletkenliği azalttığı görülmektedir.  

 

Çizelge 4.11 Halloysit, PPy ve PPy/halloysit nanokompozitlerinin iletkenlik değerleri 
(burada Ω ve S simgeleri sırayla direnç birimi ohm ve iletkenlik birimi 
siemens için kullanılmıştır) 

 

Örnekler Direnç/Ω  İletkenlik/S 

Halloysit 1,55 x 1013 6,45 x 10-12 

PPy 2,29 x 107 4,37 x 10-6 

PPy/H1 6,47 x 107 1,55 x 10-6 

PPy/H2 6,53 x 107 1,53 x 10-6 

PPy/H3 10,3 x 107 0,97 x 10-6 

PPy/H4 21,7 x 107 0,46 x 10-6 

PPy/H6 19,5 x 107 0,51 x 10-6 
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5. BULGULAR 

 

1. Doğal halloysit içinde ana kil minerali olarak az ölçüde halloysit ve büyük ölçüde 

susuz halloysit yanında diğer bir kil minerali olan illit; kil dışı mineral olarak ise 

kuars bulunduğu XRD analizi ile belirlenmiştir.  

 

2. Saflaştırma işlemi sonunda illit ve kuars büyük ölçüde uzaklaştırılmıştır. 

Saflaştırılmış halloysitin azot adsorpsiyon kapasitesinin yükseldiği görülmüştür.  

Örneğin, saflaştırılan örneğin özgül yüzey alanı doğal örneğe göre % 60 

yükselmiştir. Bu durum, azot adsorplama kapasiteleri sıfıra yakın olan illit ve kuars 

minerallerini uzaklaşması, yani halloysit oranının büyük ölçüde yükselmesine 

bağlanmıştır. 

 

3. Polimer/halloysit nanokompozitleri elde etmek için yerinde polimerizasyon yöntemi 

kullanılmıştır. Sulu halloysit tabakalarının polimerde nanoparçacıklar, susuz 

halloysitin ise mikroparçacıklar halinde dağıldığı sonucuna varılmıştır. Bu durum, 

polimer/halloysit nanokompozit ve mikrokompozit karışımının sentezlenmiş 

olduğunu göstermektedir. 

 

4. PMAA/halloysit nanokompozitlerinin XRD desenlerinden okunan θ açısı Bragg 

denkleminde yerine konularak aralarındaki su da dahil halloysitin 1:1 tabaka 

kalınlıklarını veren d001 değerleri bulunmuştur. Polimer oranının artması ile birlikte 

sulu halloysit tabakalarının d001 değerlerinin yükseldiği, susuz halloysit 

tabakalarının d001 değerlerinin ise değişmediği gözlenmiştir. Bu durum susuz 

halloysitin TO(1:1) tabakaları arasına monomer moleküllerinin girememesi 

nedeniyle polimerleşmenin gerçekleşmediğini göstermektedir.   

 

5. SEM görüntüleri incelendiğinde PMAA dokusunda halloysit tabakalarının 

mikropartiküller olarak dağıldığı gözlenmiştir.  
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6. TGA/DTA analizleri sonucu saf PMAA’nın termal bozunmasının 227°C’de 

başladığı; PMAA/H3 ve PMAA/H4 örneklerinin termal bozunmasının ise sırayla 

264°C ve 285°C olduğu bulunmuştur. PMAA’ya halloysit ilavesi termal sınır gibi 

davranarak PMAA’nın termal kararlılığını arttırmıştır.   

 

7. Halloysitin, saf PMAA’nın ve PMAA/halloysit nanokompozitlerinin nem 

tutuculukları incelenmiş ve halloysite PMAA’nın katkısının artması ile nem 

tutuculuğunun azaldığı; saf polimere göre ise nem tutuculuğun bütün 

nanokompozitlerde yüksek olduğu bulunmuştur.   

 

8. XRD desenlerinden elde edilen verilere göre; PPy/halloysit nanokompozitlerinde, 

polimer oranının en az olduğu kütlece %42,8 polimer içeren örnekten başlayarak 

polimer oranının %60 ve %69,2 olduğu örneklerde PPy içinde sulu halloysit 

tabakalarının nanopartiküller halinde dağıldığı anlaşılmıştır. PMAA dokusunda 

olduğu gibi susuz halloysit tabakalarının PPy dokusunda da interkelatlaşmamış 

halde kaldığı; SEM görüntüleri ile doğrulanmıştır.  

 

9. Saf PPy’nin bozunma sıcaklığı TGA/DTA analizleri sonucu 285°C olarak 

bulunmuştur. Halloysit katkısı ile birlikte PPy/H2 ve PPy/H5 örneklerinde bozunma 

sıcaklığının sırasıyla 295°C ve 291°C olduğu; bu nedenle de halloysit katkısının 

PPy’nin bozunma sıcaklığını iyileştirdiği anlaşılmıştır.  

 

10. Nem tutuculuk ölçümleri sonucu saf polimere göre PPy/halloysit 

nanokompozitlerinin halloysite PPy katkısı ile birlikte nem tutuculuğunun 

yükseldiği bulunmuştur.  

 

11. İletken bir polimer olan PPy’nin ve nanokompozitlerinin iletkenlik ölçümleri 

yapılmıştır. Halloysitin PPy’nin iletkenliğini düşürdüğü bulunmuştur.  
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