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Özet. Atık lastik son yıllarda önemli bir çevre sorunu olmaktadır. Bu çalışmada atık lastiğin 

değerlendirilmesi amacıyla 4 çeşit farklı lastik atığı karışımı (tane boyutu <106 μm) epoksi reçinede dolgu 

malzemesi olarak kullanılmış ve kompozitleri oluşturulmuştur. Kompozitlerin morfolojisi taramalı elektron 

mikroskobu (SEM) ile karakterize edilmiştir. Epoksi reçinenin mekanik özelliklerine sıcaklık ve su 

sorpsiyonunun etkisi incelenmiştir.  
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Deneysel Çalışma 

 

 Bu çalışmada atık lastik tozu epoksi reçinede dolgu malzemesi olarak kullanılmış ve çevre 

sorununa bu şekilde bir çözüm getirilmesi denenmiştir. Çalışmada DGEBA tipi 2 tür epoksi reçine: 

NPEF ve NPEL (Konuray Kimya LTD Şti.) ve 4 tür atık lastikten elde edilen toz karışım 

kullanılmıştır. Kürleştirici Epamine PC17 sikloalifatik poliamin olup Konuray Kimya LTD Şti.’den 

temin edilmiştir. Kompozit örnekleri, ASTM D 638 standartlarına göre paslanmaz-çelik kalıp içinde 

hazırlanmıştır. Lastik atığı (LA) epoksi reçineye kütlece % 20 oranında ilave edilmiş, kalıpta bir 

saat oda sıcaklığında kabarcıkların giderilmesi için bekletilerek daha sonra 40-120ºC’da kademeli 

olarak kürlenmesi sağlanmıştır. 

 

Bulgular 

 

 Atık lastik tozu ile elde edilen kompozit numunelerin morfolojisi SEM ile karakterize 

edilmiştir (Şekil 1). Sıvı sorpsiyonu kürlenmiş epokside kimyasal değişimler gibi mekaniksel 

değişimlere de yol açabilir. Epoksi reçineler için genellikle sıvı sorpsiyonu, şişme, e-modülde 

azalma, direnç kaybı, stres çatlama, kütle artımı, parlaklık kaybı ve sertlik kaybı gibi hatalara yol 

açar Fakat formülasyonda (dolgu maddesi türü, dolgu miktarı, çapraz bağlanma derecesi ve 

molekülün polaritesi) meydana gelen hafif değişiklikler su absorpsiyonunda önemli farklar 

yaratabilir [1-3].   

 
Şekil 1. Saf epoksi reçine ve kompozitlerin SEM görüntüleri 

mailto:ahmetli@selcuk.edu.tr


 2. Ulusal Kauçuk Kongresi 
 28-29 Kasım 2014, TÜYAP, İstanbul. 

 

2 

 

Çalışmamızda oda sıcaklığında 7 gün sürede saf NPEF reçinesinin denge su sorpsiyonu % 

0,163; saf NPEL reçinesinin ise % 0,095 olarak bulunmuştur. NPEF, NPEL’e göre daha fazla 

epoksi grubuna sahiptir (185-205 g/ekv). Saf NPEF reçinesi ve NPEF/LA kompozitlerinin su tutma 

yüzdesinin bu nedenle daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, NPEF’in hidrolize olabilecek 

klorür konsantrasyonu 400 ppm, NPEL’in 1000 ppm’dir. Yani, suda bekletilmiş NPEF yapısında 

daha fazla polar Cl atomları bulunmaktadır. Sıcaklık ve su sorpsiyonunun kompozit özelliklerine 

etkisi incelenerek sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. 
 

Tablo 1.  Sıcaklık ve su sorpsiyonunun kompozit özelliklerine etkisi (LA kütlece % 20) 

Süre (gün) Çekme uzaması 

(%) 

Çekme direnci 

(MPa) 

Young modulü 

(GPa) 

NPEF/LA kompozitleri 

Oda sıcaklığında 

- 0, 721 62 5,2 

-18 ºC’da bekletilmiş 

1 0,620 62 5,5 

3 0,561 45 5,2 

7 0,541 43 5,1 

Saf suda bekletilmiş 

3 0,330 38 3,2 

7 0,251 38 3,3 

NPEL/LA kompozitleri 

Oda sıcaklığında 

- 1, 378 170 5,56 

-18 ºC’da bekletilmiş 

1 0,760 122 4,7 

3 0,595 115 3,75 

7 0,541 79 3,1 

Saf suda bekletilmiş 

3 0,652 79 4,48 

7 0,457 45 2,96 

 

 

Kompozitlerin mekanik özelliklerine sıcaklık ve su sorpsiyonunun etkisine bakıldığında 

(Tablo 1), her iki reçine ile oluşturulan kompozitlerin mekanik özelliklerinde bir azalma 

görülmüştür.   
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