
Nano Teknoloji Kullanılarak Kendi Kendini Temizleyen Kumaş Üretilmesi 
 

Öğr. Gör. Kuddis BÜYÜKAKILLI1 
 

Özet 
 

Nano teknolojinin tekstil sektöründe gittikçe daha fazla kullanılacağı görülmektedir. Bu 
nedenle son yıllarda nanotekstil konularında yapılan araştırma sayısı da oldukça artmıştır. 
Araştırmacılara kaynak oluşturması amacı ile bu çalışmada, nano titan dioksit partikülleri 
kullanılarak nanotekstil konularını araştıran yayınlar taranmıştır. Nano teknoloji yöntemini 
kullanan ticari uygulamalarda nano titan dioksit parçacıkları geniş yer almakta olduğundan bu 
alan tercih edilmiştir. 

Bu çalışmada, nano teknoloji kullanılarak kendi kendini temizleyen kumaşlar üretilmesi 
konusunda yapılan çalışmalar derlenmiştir. Çalışmalarda, sentetik tekstil yüzeylerinde, ön işlem 
olarak, radyo frekans plazma (RF-plazma), mikrodalga plazma (MW-plazma) ve vakum altında 
UV ışık radyasyonu kullanıldığı bildirilmiştir. Bu kumaşlara, çeşitli büyüklüklerde nano parçacık 
yapısındaki titan dioksit, yaş kimyasal teknikler ile şeffaf bir kaplama şeklinde yüklenmiştir. Bu 
işleme uğratılmış kumaşlara şarap ve kahve içeren dirençli lekeler oluşturulmuştur. Kumaşlar 
ılıman koşullarda havada görünür ışık altında önemli bir foto-oksidatif aktivite göstermiştir. Titan 
dioksit yüklenmiş kumaşlar üzerindeki lekenin mineralizasyonu büyük ölçüde, uygun yüzey ön 
işlemi ile titan dioksitin uygun depolama şeklinin kombinasyonları olarak izlenmiştir. Depolama 
şekilleri toz, kolloid veya her ikisinin kombinasyonu şeklinde olabilir. Kirlerin, foto katalitik 
aktivite yöntemi ile giderilmesi işleminin, kinetik olarak kabul edilebilir bir sürede tamamlandığı 
bildirilmiştir. Kahve ve şarap lekeleri renklerini hemen hemen tamamen kaybetmektedir. Renkli 
lekelerin gözlenen solması, titan dioksit yüklenmiş kumaşlardaki pigment lekelerinin görünür 
ışığa karşı hassaslaştırılması gibi görünmektedir. Titan dioksit kolloidlerinden elde edilen 
parçacıkların boyutunun 5–25 nm arasında değişmekte olduğu rapor edilmiştir.  
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Self Cleaning Cloth Production with Nano Technology 
 

Abstract 
 

Nanotechnology in the textile sector seems to be used more and more. Therefore, the 
number of research topics in nano textile in recent years has increased considerably. Published 
investigating using nano titanium dioxide particles in nano textile subjects were screened with 
the aim of reference for researchers in this study. Since nano titanium dioxide particles are 
widely used in commercial applications using nano technology methods are preferred this field. 

This study presents an editing from studies at subject of the production of the self cleaning 
textiles using nanotechnology. It is reported that the radio frequency plasma (RF-plasma), 
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microwave plasma (MW-plasma), and vacuum-UV light irradiation as pretreatment of synthetic 
textile surfaces allowing the loading of TiO2 by wet chemical techniques in the form of 
transparent coatings constituted of nano particles of diverse sizes at these papers. These loaded 
textiles show a significant photo-oxidative activity under visible light in air under mild 
conditions, which discolors and mineralizes persistent pigment stains contained in wine and 
coffee. The mineralization of stains on the textile loaded with TiO2 was monitored quantitatively 
to assess the appropriate surface pretreatment in conjunction with the most suitable deposition 
method of TiO2 colloids, powders, or combination of both. Their photo catalytic activity allowed, 
in kinetically acceptable times, the almost complete discoloration of coffee and wine stains. The 
observed discoloration of colored stains seems to involve visible light sensitization of the stain 
pigment on the TiO2-loaded textile. The size of the particles obtained from colloidal precursors 
of TiO2 varied between 5 and 25 nm. 
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Giriş 

 
Avrupa'da sentetik kumaş ve tekstiller toplam tekstil pazarının % 72'sini oluşturur. Bunların 

özelliklerinin geliştirilmesi çalışmaları artan bir şekilde yapılmakta ve böylece ürünlere yüksek 
katma değer sağlamayı amaçlayan araştırmalar yapılmaktadır (Mills ve ark, 2002). Tekstillerin 
veya bükülebilir yüzeylerin titan dioksit ile yüklenmesi uygulaması, titan dioksit filmlerinin güneş 
enerjisini toplama ve hava ya da suyu temizleme fonksiyonu ile karşılaştırıldığında sadece bir 
başlangıçtır. Titan dioksit cam, silikat ve seramik yüzeylerde toplanmaktadır (Fujshima ve ark, 
1999; Kaneko ve ark, 2002). Son zamanlarda titan dioksit kristallerinin cam yüzeylerde artarak 
1000C'de foto aktif filmler meydana getirildiği rapor edilmiştir (Imai ve ark, 1999; Ovenstone ve 
ark, 2001; Langlet ve ark, 2002; Mills ve ark, 1997). Titan dioksit kaplanmış tekstiller ile ilgili 
olarak Japon araştırmacıların yapmış oldukları çalışmada emülsiyonlar akrilat, katkı maddeleri, 
akışkanlaştırıcılar ve titan dioksit kullanılarak hazırlanmıştır (Fujshima ve ark, 1999; Kaneko ve 
ark, 2002; Imai ve ark, 1999). Daha sonra emülsiyon tekstil kumaş üzerine püskürtülmüş ve 
polimer oluşturmak için bir kaç dakika 1000C civarında ısıtılmıştır. Çin'de yapılan araştırmalarda 
da bu yaklaşımın bazı varyasyonları kullanılmıştır (Daoud ve ark, 2004). İncelenen bu çalışmalar, 
RF-plazma, MW-plazma ve UV radyasyonu vasıtası ile yüzey modifikasyonuna uğratılmış yün-
poliamid ve polyester kumaşlarda titan dioksitin bağlanabilirliğinin arttırılmasını 
amaçlamaktadır. Havada düşük basınçta gerçekleştirilen bu ön işlemler tekstilin bünyesine 
dokunmaz ve sadece 1–20 nm'lik bir üst yüzey tabakasını değişikliğe uğratır (Kinloch 1987). 
Kumaşların ve polimerlerin yüzey ön işlemleri asidik işlemler ile (Wo 1992), plazma ile 
(Tomasetti ve ark, 2001) ve korona boşalması (Mirabedini ve ark, 2004) ile yapılır.  

Bir başka çalışmada ise RF-plazma, MW-plazma veya vakum UV radyasyonu kullanarak çeşitli 
yoğunluklarda -C-O-O- ve O-O- negatif grupları ortaya çıkararak tekstil yüzeyinin yapısını 
modifiye etmek amaçlanmıştır. Daha sonra titan dioksit, modifiye edilmiş tekstil yüzeyine aplike 
edilerek titan dioksitteki pozitif yüklü titanın (Ti4+) meydana gelmesi sağlanır. Artan yük +3'dür 
ve bu elektrostatik olarak kabul edilebilir. Bu çalışmalarda sentetik tekstiller üzerindeki bazı 
inatçı kirlerin renginin giderilmesini verimli hale getirmek için kolloid formülasyonunu optimize 
etmek de amaçlanmıştır. Son zamanlarda titan dioksit kümelerinin pamuklu tekstiller üzerine 



aplikasyonu bildirilmiştir. Bu çalışmalarda küçük boyutlardaki anatas kristaller pamuklu kumaş 
üzerine sabit olarak aşılanmıştır. (Daoud ve ark, 2004).  
 

Sentetik Tekstil Kumaşların Ön İşlemleri 
 

Çalışmalarda tekstil yüzeyi olarak polyester (% 100 Trevira) ve % 90 yün, % 10 poliamid 
kumaşlar kullanılmıştır.  
 

RF-plazma 
 
Polyester ve yün-poliamid kumaşlar 0,8 Torr'luk bir vakum kullanan bir RF-plazma (13,56 

Mhz, 100 W) içinde ön işleme tabi tutulmuştur. Bu işlem ile C-O, C=O, -O-C=O, -COH ve -COOH 
gibi çeşitli fonksiyonel gruplar kumaş yüzeyinde meydana getirilir. Bu olay aktif oksijen türleri 
(tek 1O2, atomik O, anyon-radikal O- ve katyon-radikal O+) arasındaki reaksiyon yolu ile 
gerçekleştirilir. Reaksiyonlar tekstil yüzeyinde bulunan karbon atomları üzerindeki gaz fazın 
plazma tarafından aktivasyonu ile tahrik edilir. (Grace ve ark, 2003). RF-plazma radyasyonu 
üzerine yukarıda bahsedilen fonksiyonel gruplara ilave olarak, sentetik tekstil liflerinde önemli 
miktarlarda perkarboksilat, epoksid ve peroksit gruplarının meydana geldiği gösterilmiştir (Chan 
ve ark, 1996). Sonuçta tekstilin hidrofilitesi bu ön işlem sonunda şiddetli bir şekilde artar. Bu 
oksijen fonksiyonları malzemenin üstten itibaren 10–40 nm derinliğe kadar olan tabakalarına 
yerleşir. Daha uzun bir işlem süresi ile (30 dakikaya kadar) daha yüksek bir konsantrasyona 
ulaşılabilir. Son zamanlarda plazma teknolojisi kullanılarak çeşitli katalizörlerin hazırlanması da 
tanımlanmıştır (Lu ve ark, 2002)]. 
 

MW-plazma 
 
Polyester ve yün-poliamid kumaşlar aynı zamanda bir MW-plazmada da ön işleme 

uğratılmıştır. Sistem 0,8 Torr basınç altında (oksijen atmosferinde) 2450 Mhz ve 100–600 W 
koşullarında çalıştırılmıştır. İşlem süresi 5–45 s arasında değişmektedir. Bu süre, kumaş 
stabilitesine ve onun plazma odasında ulaşılan sıcaklığa direncine bağlıdır. 120oC sıcaklık 
aşılmamıştır. Çünkü kullanılan sentetik kumaşların akma noktası göz önüne alınmıştır.  
 

Vakum-UV 
 
Tekstil polimer yüzey, aynı zamanda 25 W’lık düşük basınçlı bir cıva lambasında 185 nm’de ön 

işleme tabi tutulmuştur. Lamba duvarına, 184 nm ışığı geçirmesini sağlamak için sentetik silikat 
kaplanmıştır. Bu dalga boyu toplam lamba çıkışının % 25'ini oluşturur. Diğer % 75'i ise 254 nm 
ışıma içerir. Vakum-UV aktivasyonu plazma aktivasyonundan daha düşük bir enerji meydana 
getirdiğinden, gaz fazda katyonik veya anyonik oksijen türleri meydana gelmez. Sadece atomik 
ve tahrik edilmiş oksijen türleri oluşturulur. Bu, tekstil yüzeyinin daha kontrollü ve üniform 
modifikasyonuna yol açar. Polarite artar. Polarite, gaz fazındaki serbest O2 radikallerinin 
reaksiyonu ile meydana gelen fonksiyonel oksijen gruplarının çeşitliliği ile ilgilidir. Aktif olan 
tekstil üst yüzey tabakaları gelen UV ışıması ile 10 nm derinliğe kadar uyarılır. (Bu derinlik 50 
atom tabakası ya da 2 Ǻ / tabakaya eşdeğerdir.) Böylece tekstilin iç hacimlerine dokunulmaz. 



Plazma veya vakum-UV işlemlerinde kullanılan basınçta tekstil yüzeyini modifiye etmeye yeterli 
oksijen bulunmaktadır. Çünkü plazma ışıması veya ultraviyole ışık için çapraz oksijen 
absorbsiyonu gerekmektedir. 
 

Titan dioksit Süspansiyonlarının ve Kolloidlerinin Hazırlanması 
 

Pamuklu kumaşları yüklemek için titan dioksit kolloid solüsyonlarını hazırlamakta beş farklı 
metot kullanılır: 
1. Degussa P-25 pigmenti kullanılarak destile su ile 500 mL, 5 g/L'lik titan dioksit süspansiyonu 

hazırlanır. Süspansiyon kullanımdan önce 60oC'de 30 dakika ses dalgalarına maruz bırakılır. 
2. % 1'lik TiCl4 çözeltisi şöyle hazırlanır: Önceden hidroklorik asit ile asitlendirilmiş 2oC'deki 

soğuk suya TiCl4 yavaşça damlatılarak ilave edilir. Cl- iyonlarını gidermek için selüloz 
membranlar kullanılır. Çünkü eğer tekstil yüzeyinde Cl- iyonları bulunursa, kendiliğinden 
temizlenen foto katalitik olaya dâhil olur. 

3. 1 mL konsantre nitrik asit ilave edilmiş ve soğutulmuş 300 mL 2-propanol çözeltisine 20 mL 
titan tetra-isopropoksid damla damla ilave edilir. Bu solüsyon, polimer zinciri oluşmasını ve 
şeffaf bir solüsyon meydana gelmesini sağlamak için bir saat karıştırılır. 

4. 3. Metot kullanılarak ağırlıkça % 8'lik 300 mL kolloidal titan dioksit hazırlanır. İlk titan dioksit 
aşılamasını başlatmak için bu solüsyon, bir otoklavda, 100oC’de 16 saat hidrotermal işleme 
tabi tutulur. Otoklav işleminden sonra titan dioksit partikülleri, karıştırılarak ve ses 
dalgalarına maruz bırakılarak yeniden disperslenir. 

5. Metot 4 kullanılarak ağırlıkça % 12'lik 300 mL kolloidal titan dioksit solüsyonu hazırlanır ve 
220oC'de bir hidrotermal işlemi gerçekleştirilir. 

 
Tablo1’deki 14. numune şu işleme tabi tutulur: 4 x 12 cm'lik bir tekstil numunesi 30 dakika RF-
plazma işlemine tabi tutulur ve daha sonra metot 4'e göre hazırlanmış kolloidal titan dioksit 
solüsyonuna daldırılır. Daha sonra 60oC'de 24 saat kurutulur ve 5 g/L'lik Degussa P–25 titan 
dioksit süspansiyonuna daldırılarak ikinci bir titan dioksit tabakası oluşturulur. Bundan sonra 
100oC'de 15 dakika fikse edilir. Fikse işleminden sonra oda sıcaklığında ve sonra 100oC'de 
kurutulur. Kumaşa bağlanmayan titan dioksiti uzaklaştırmak için yüksek frekansa sahip olan ses 
dalgaları altında destile su ile yıkanır. 
 

Titan Dioksit Kaplanmış Tekstillerin Hazırlanması 
 

Tablo 1: Yün-poliamid tekstiller üzerine titan dioksit yüklemede kullanılan koşullar 
 

Örnek Numarası Ön İşlem Tipi 
Ön İşlem 

Süresi 
Titan Dioksit Kaynağı 

Hazırlama 
Numarası 

1 RF-plasma 30 min Degussa P-25 (water) 1 

2 RF-plasma 30 min TiCl4 (water) 2 

3 RF-plasma 30 min TTIP (water) 3 



4 RF-plasma 30 min TTIP (water)a 4 

5 RF-plasma 30 min TTIP (water)b 5 

6 Vacuum-UV 30 min TiCl4 (water) 2 

7 Vacuum-UV 30 min TTIP (water) 3 

8 Vacuum-UV 30 min TTIP (water)a 4 

9 Vacuum-UV 30 min TTIP (water)b 5 

10 MW-plasma 3 × 10 s TiCl4 (water) 2 

11 MW-plasma 3 × 10 s TTIP (water) 3 

12 MW-plasma 3 × 10 s TTIP (water)a 4 

13 MW-plasma 3 × 10 s TTIP (water)b 5 

14 RF-plasma 30 min TTIP (water)a + Degussa P-25 4 + 1 

 
Plazma veya UV ile ön işlem yapılmış 4 x 12 cm boyutlarındaki numuneler seçilmiş 

süspansiyon ya da kolloidal süspansiyon çözeltilerine 30 dakika süre ile daldırılır. Daha sonra 
numuneler oda sıcaklığında (220C) 24 saat kurutulur ve 15 dakika 100oC sıcaklıkta işleme tabi 
tutulur. Yukarıda bahsedilen üç teknikten biri kullanılarak ön işlem yapıldıktan sonra hemen 
değişim işlemi yapılır. Bunun nedeni kumaş üzerinde meydana gelen nem ve havanın oksijeninin 
kumaş ile reaksiyona girerek meydana getirdiği radikallerin yavaş yavaş aktifliğini kaybetmeye 
başlamasıdır. Daha sonra kumaşa bağlanmayan titan dioksit parçacıklarını uzaklaştırmak için 
yüksek frekansa sahip olan ses dalgaları altında numuneler destile su ile yıkanır. Sadece ön işlem 
yapılmış yüzeylerde kolloidal solüsyonlardan veya süspansiyonlardan ya da her ikisinden birden 
gelen titan dioksitin fikse olabildiği görülmüştür. Titan dioksitin tekstil kumaş yüzeyine 
bağlanmasının nedeni doğada bulunan elektrostatiktir. Çünkü yarı iletken olan titan dioksit 
pozitif olarak yüklenir ve tekstil yüzeyi işlem sırasında negatif yüklenmiştir. Tekstil yüzeyi, 
plazma veya vakum ön işlemi sırasında atomik veya iyonize oksijen tarafından teşvik edilen COO- 
ve OO- grupları yüzünden negatif yüklenir.  
 

Işınım Prosedürü ve Tekstil Temizlenme İşleminin Değerlendirilmesi 
 

Fotokimyasal reaktör 80 mL hacmindeki bir Pyrex erlenden ibarettir. Bunun içerisine 48 cm2 
yüzeye sahip olan bir şerit halindeki numune, rektörün duvarına bakacak şekilde yerleştirilir. 
45oC'de hava soğutmalı güneş ışığı smilatörü ile ışımaya tabi tutulur. Sadece belirtilmiş olan 
numunelere bu işlem uygulanmaz. Güneş ışığı lambası 290–400 nm spektral aralığında 
fotonların % 7'sini yaymaktadır. 400–800 nm arasında yayılan fotonlar 50 mW/cm2 bir ışık 
şiddetine sahiptir. Bu ışık şiddeti Ekvator'da gün ortasındaki güneş ışığı şiddetinin % 50'sidir. 
Işınlanan erlen bir güç ölçüm cihazı ile izlenir. Işıma sırasında üretilen karbondioksit bir gaz 
kromotografisi ile ölçülür.  
 



 
 

Şema 1: Titan dioksit yüklü kumaşların ışık testine tabi tutulması ve lekelerin bozunması 
 

Elementel Analiz ve Toz Testi 
 

TiO2 yüklenmiş kumaşların elementel analizi otomatik absorbsiyon spektrofotometri ile 
yapılır. Tekstile uygulanan tozun dökülme ve yapışma oranı, tekstil yüzeylerindeki renk 
değişimini ölçen beş kademeli bir skala ile tahmin edilir.  
 

Yüksek Çözünürlü Transmisyon Elektron Mikroskobu (HRTEM) 
 

Tekstil yüzeylerindeki titan kümelerinin parçacık çapını ölçmek için TEM mikroskobu kullanılır. 
120 kV, 0,35 nm nokta çözünürlü elektron mikroskobu, enerji dağıtmalı X-Ray analiz cihazı ile 
donatılmıştır. Bu cihaz ile kumaş üzerinde biriken titan dioksit kümeleri tanımlanır. Kumaşlar 50 
nm kalınlığında epoksi reçine ile kaplanır. Titan dioksit kümelerinin çapını ve dağılımını izleyen 
monitör 10 nm çapındadır. Bir kuru temizleme işleminden sonra numune üzerinde titan dioksit 
bulunup bulunmadığı ve kuru temizlemeye dayanıp dayanmadığı TEM ile tespit edilir.  
 

Titan Dioksit Yüklü Tekstillerin Difüzyon Reflektans Spektroskopi (DRS) ve X-Ray 
Difraksiyon (XRD) Ölçümleri 

 
Titan dioksit yüklenmiş tekstiller difüzyon reflektans spektrofotometre ile ölçülür. Kalibrasyon 

magnezyum oksit tozu kullanılarak yapılır ve ölçümler 2,5 cm büyüklüğündeki örneklere 
uygulanır. Tekstil yüzeyine yüklenen titan dioksitin kristalite fazı Cu Kα radyasyonu kullanan X-
Ray Difraktometresi ile yapılır.  
 

Sonuç 
 

Polyester ve Yün-Poliamid Tekstillerdeki Şarap ve Kahvenin Degredasyonu ile 
Karbondioksit Oluşumu 

 
Tekstiller üzerinde bulunan organik lekelerin mineralizasyonu titan dioksit tarafından aktive 

edilir. Bunun sonucunda karbondioksit ve az miktarda anyon ve katyonlar meydana gelir. 



Reaktörde üretilen karbondioksit miktarı ışınlama sırasında kahve ve şarabın mineralizasyonunu 
izlemek için kullanılır. Şekil 1 (a) ve (b) titan dioksit yüklü polyester ve yün-poliamid kumaşların 
24 saat radyasyondan sonra ürettiği karbondioksit miktarlarını göstermektedir. Kör deneyde 
titan dioksit yüklenmemiş numunede foto katalitik organik bozulma meydana gelmediğinden 
karbondioksit üretilmemiştir. Kendi kendine temizlenme optimal olarak 14 numaralı numunede 
gerçekleşmiştir. (Tablo 1) Bu numunede RF-plazma ile ön işlem yapılmış ve Degussa P–25 
kolloidal karışımı kullanılmıştır. 
 

   
 

Şekil 1: Titan dioksit yüklü polyester (a) ve yün-poliamid (b) kumaşlarda kahve ve kırmızı şarap 
lekelerinin foto katalitik parçalanması sırasında üretilen karbondioksit miktarları. Işınlama süresi 

24 saat. Bu çalışmada 50 mW/cm2 gücündeki Suntest güneş ışığı simülatörü kullanılmıştır. 
 
Bu çalışmada iki sentetik kumaşa altı farklı titan dioksit yüklemesi yapılmıştır. En iyi olan 14 
numaralı numune üzerinde ayrıntılı olarak çalışılmış, diğerlerinde sadece üretim prosesleri 
uygulanmıştır. Bölüm 2.2.'de bahsedilen ilk beş prosesin birincisi toz, ikinci, üçüncü ve dördüncü 
prosesler ise kolloid veya hidrotermal olarak aşılanmış (4 ve 5) kolloid titan dioksittir. Sadece 
altıncı prosesdeki hidrotemal işlem görmüş kolloid titan dioksit ile birinci tabaka ve daha sonra 
daha büyük kristal yapısına sahip olan Degussa P–25 ile ikinci kaplama yapılmış olan numune en 
iyi renk giderme performansı göstermiştir. Bu durumda, tahminen küçük titan dioksit 
kolloidlerinin tekstilde birikmiş olduğu yerlerin, daha büyük Degussa P–25 titan dioksit kristalleri 
için bağlanma etkisi sağladığı şeklinde düşünülmektedir.  
 

Polyester ve Yün-Poliamid Tekstillerde Işık ile Tahrik Edilen Renk Giderimi 
 

Şekil 2 (a) ve (b), polyester ve yün-poliamid kumaşlar üzerindeki şarap lekesinin, 24 saat 
güneş ışığının görünür ışık radyasyonuna uğratılmadan önceki ve sonraki durumunu 
göstermektedir. Her iki kumaşta da ışık tarafından tahrik edilen kısmi bir renk giderimi 
gözlenmiştir. Bunun anlamı titandioksit yüklenmiş yüzeylerde şarap lekesinin kısmen 
parçalandığıdır. Şarap lekesi ev yıkaması sırasında deterjan faaliyetine dayanıksızdır. Klasik 
yıkamalar arasındaki daha uzun zaman aralıkları, maliyet tasarrufları ile sonuçlanacaktır.  
 

 



Titan Dioksit Yüklenmiş Tekstillerin Diffüz Refleks iyonu (Dağılmalı Yansıma) 
 

Şekil 3 (a) ve (b), RF-plazma ile ön işlem yapılmış ve titandioksit ile yüklenmiş (tablo 1'deki 14 
numaralı) tekstilin düzgün yansımalı grafiğini göstermektedir. Şekil 3 (a) Polyester kumaştaki 
kahve lekesini ve şekil 3 (b) yün-poliamid kumaştaki şarap lekesini göstermektedir. Polyester 
kumaşa sıcak kahve döküldüğü zaman tekstilin rengi beyazdan kahverengine döner. Yün-
poliamid kumaş üzerine şarap döküldüğü zaman koyu kırmızı bir renk gözlenir. Bu kirlenmeler 
görünür spektral aralıkta lekeli tekstillerin daha büyük yansıma vermesi ile sonuçlanır. Şekil 3 (a) 
ve (b)'de görüldüğü gibi kumaşlar ışınlamadan önce daha zayıf yansıma vermektedir. Işığa maruz 
bırakmadan sonra artan yansıma, şarap ve kahve ile ilgili olarak absorbsiyonda bir artışı gösterir. 
 

 
 

Şekil 2: 14 numaralı polyester (a) ve yün-poliamid (b) kumaşlar üzerindeki kırmızı şarabın renk 
giderimi. Radyasyondan önce (1) ve 24 saat Suntest radyasyondan sonraki (2) kumaşlar. 

 
Tekrarlanabilirlik ve Işık Etkisi 

 
Sonuçların tekrarlanabilirliğini göstermek için üç ayrı yün-poliamid numunesine, 14 numaralı 

örneğe uygun olarak titan dioksit yüklenmiştir. Titan dioksit yüklü numuneler, takiben kırmızı 
şarap ile lekelenmiş ve 24 saat süre ile güneş ışığı testi ile ışınlamaya tabi tutulmuştur. 
Karbondioksit miktarlarındaki değişim, numuneler arasındaki farkın % 10'luk deneysel hata 
sınırları içerisinde kaldığını göstermiştir. Bu durum, kırmızı şarabın kendi kendine temizlenme 
faaliyetinin tekrarlanabilirliğini göstermektedir.  

Şarap veya kahve ile lekelenmiş kumaşları ışınlamak için testlerde üç tüp ışık kaynağı 
kullanılmıştır: a-) Işık yoğunluğu 50 mW /cm2 olan Suntest solar simülatör; b-) 2,2 mW/cm2 
yoğunlukta ve 350–560 nm aralığında ışık yayan oda tipi neon lamba; c-) 3,5 mW/cm2 
yoğunlukta λ= 366 nm ışık yayan mavi cıva lamba. Suntest simülatör ile karşılaştırıldığında hem 
neon lamba, hem de mavi cıva lambası çok zayıf bir foto katalitik renk giderimi sağlamıştır. 24 
saatlik Suntest simülatör ile elde edilene eşdeğer bir renk giderimine erişebilmek için neon ışık 
ile 120 saatlik bir ışıma gerekmektedir.  

Kahve ve şarap lekelerini uzaklaştırmada cıva lamba kullanıldığı zaman önemli bir renk 
giderimi gözlenmemiştir. Kahve ve şarap lekelerinin rengini gidermek için en uygun ışık kaynağı 
görünür ışık yayan Suntest simülatördür. Şarap ve kahvenin renkli pigmentleri şekil 4 (a) ve 



(b)'de önerilen mekanizmaya göre renk giderimine karşı hassaslaşmış görünmektedir. Bu 
mekanizmada organik reaktantların oksidasyonu ve dekompozisyonu kahve ve şarap 
pigmentlerinin katyonu vasıtası ile gerçekleşmektedir. Bu katyon titan dioksit kondüksiyon 
bağlarına bir elektron verir. Böylece oldukça oksitleyici O2

- radikalleri meydana gelir.  
 

 
 

Şekil 3: 14 numaralı örneklerdeki düzgün dağılımlı reflektanslar. (a) Polyester kumaşlardaki 
kahve lekesi, (b) yün-poliamid kumaştaki kırmızı şarap lekesi. Işınlamadan önceki (1) ve 24 saat 

Suntest ışınlamadan sonraki (2) kumaşlar. 
 

 
 

Şekil 4: (a) Görünür bölgedeki ışığı absorblayan bir leke ile titan dioksit üzerinde oksidatif 
radikaller oluşturmak için genel mekanizma, (b) Titan dioksit yüklü tekstillerde, Suntest solar 

simülatör ışığı ile açık havada şarap lekesinin renginin giderimi için önerilen mekanizma. 
 
 

ecb
- + O2 (ads) O2

- (1) 

 



Veya aşağıdaki gibi ışık ile tahrik edilmiş hücreleri olan organik bileşiklerin uyarılmış 
pigmentlerinin (R*) reaksiyonu meydana gelir: 
 

R* + hvb
+ R•+ (2) 

 
Bu ikinci reaksiyona örnek olarak, deliklerin karboksilik asitler ile karbondioksit meydana 
getirmesi bir foto-kolbe tipi reaksiyon ile gösterilebilir.  
 

RCOO- + hvb
+ R + CO2 (3) 

 
Elementel Analiz ve Toz Testi 

 
Tekstil kumaşının her santimetrekaresindeki titan dioksit miktarını belirlemek için şekil 1'de 

görülen titan dioksit yüklü kumaşlardan aktif olan beş tanesine elementel analiz uygulanmıştır. 
Bütün numunelerde ağırlıkça yaklaşık olarak % 1,5–2,5 titan dioksit bulunmuştur. Bu durumda 
titan dioksit miktarı şekil 12’de görülen foto katalitik verim farklılıklarını açıklayamaz. Toz 
testinin sonuçları şekil 5'de görülmektedir. Şekil 5 (a) ve (b)'de görüldüğü gibi, 14 numaralı 
numuneye uygulanan prosedür, yani 30 dakika RF-plazma ile ön işlem ve kaplanması işlemi 
yapılmış tekstillerde daha az tozumuştur.  
 

Transmisyon Elektron Mikroskobu 
 

Bu çalışmada esas olarak yün-poliamid titan dioksit yüklenmiş tekstiller üzerine 
odaklanılmıştır. Çünkü yün-poliamid kumaşların kendiliğinden temizlenme aktivitesi polyester 
kumaşlardan daha iyi ve uzun süreli performansları daha kararlıdır. Kristal büyüklüğü, kolloidal 
titan dioksit solüsyonu hazırlanmasına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Metot 2 ve 3'e 
göre hazırlanmış titan dioksit partikülleri yaklaşık olarak 5–7 nm büyüklüğündedir. 1000C'de 
(metot 4) ve 2200C'de (metot 5) otoklavlama partikül büyüklüklerini sırası ile 10–12 ve 20–25 
nm boyutlarına yükseltmektedir. Numune 14'e metot 4 ve Degussa P–25 partiküllerinin 
kombinasyonu ile titan dioksit yüklemesi, şekil 1'deki sonuçlarda görüldüğü gibi, karbondioksit 
değişimi olarak en aktif olanıdır. Degussa P–25 partiküllerinin boyutları bazı çalışmalarda 30-40 
nm olarak bildirilmiştir (Imai ve ark, 2001; Kaneko ve ark, 2002; Ovenstone ve ark, 2001). Bu 
durumda küçük kolloidal titan dioksit kümelerinin daha büyük titan dioksit P–25 parçacıklarını 
destekleyerek 100-300 nm kalınlığında bir tabaka oluşturmaktadır. Küçük kolloidal titan dioksit 
kümeleri daha büyük P–25 titan dioksit parçacıkları oluşumunu desteklemektedir.  

 
Kuru temizleme İşlemine Dayanım 

 
En iyi kendiliğinden temizlenme aktivitesi gösteren titan dioksit yüklü yün-poliamid ve 

polyester numuneye (numune no: 14) kuru temizleme işlemi uygulanmıştır. Şekil 6 (a) yün-
poliamid (b) polyester kumaşlarda bir kuru temizleme işleminden sonra yüzeylerdeki titan 
dioksit tabakası kalınlığını göstermektedir. Kuru temizlemeden sonra Kuru temizlemeden sonra 
şarap ve kahve lekelerinin renginin giderilmesinde azalma olduğu gözlenmiştir. Bunun nedeni, 



kuru temizlemede kullanılan perkloretilen tarafından organik klorür iyonlarının ortaya 
çıkarılmasıdır. Fakat kuru temizlemeden sonra görünür ışık radyasyonu esnasında halen önemli 
bir miktarda karbondioksit meydana gelmektedir. Bu durum kalan titan dioksitin kumaş 
yüzeyinde halen foto aktif olduğunu göstermektedir. 

 

             
 

Şekil 5: (a) yün-poliamid ve (b) polyester kumaşlarda tozlanma testi 
 

           
 

Şekil 6: (a) yün-poliamid ve (b) polyester tekstillerde kuru temizlemeden sonra titan dioksit 
kaplamasının HRTM görünümü.(a) yün-poliamid ve (b) polyester 

 
Kaplanmış Tekstillerde X-Ray Difraksiyonu (XRD) 

 
Şekil 7, yün-poliamid kumaşın metot 4 kullanılarak titan dioksit ile yüklemeden önceki ve 

sonraki XRD grafiğini göstermektedir. Yüklemeden sonraki rutil pikleri grafikte görülmektedir. 
Düşük sıcaklıklarda (1000C) yün-poliamid örnek üzerinde titan dioksit birikmesi çalışmalarında 
TTIP'den amorf veya anatas oluşumu beklenmiştir. Çünkü rutil formasyonu gözlenmiştir. Bu 
durum, yün-poliamid tekstilin titan dioksit kolliodinde bir fonksiyon oluşturma yapısı olduğunu 
vurgulamaktadır. Rutil titan dioksit anatasdan fotokimyasal olarak daha az aktiftir. Böylece yün-
poliamid numune özerindeki titanın bu formu anatas formundan, ışık radyasyonu üzerine, tekstil 
substrata doğru daha az girişkendir.  

 



 
 
Şekil 7: Yün-poliamid tekstil numunelerinin X-ray difraktogramı (a) temel tekstil (b) titan dioksitli 

temel tekstil. 
 

Sonsöz 
 

Görünür ışık altında yeterli zaman bekletilerek şarap ve kahve lekelerinin rengini gideren titan 
dioksit kaplamalar için sentetik tekstillerde değişik parametreler incelenmiştir. Art işlem 
temperatürü 1000C veya daha az olduğunda sentetik tekstillere yeterli titan dioksitin bağlandığı 
görülmüştür. Lekelerin fotokimyasal olarak solmasından sonra tekstil yüzeyinde yeterli miktarda 
stabil titan dioksit nano parçacıkları kalmaktadır. Yün-poliamid veya polyester tekstiller üzerinde 
titan dioksit toz TTIP kolloidlerinin bir kombinasyonu % 50 AMI'li simüle bir ışık kullanarak kahve 
ve şarap lekelerinin kendi kendine temizlenmesi için kinetik olarak uygun olduğu gösterilmiştir.  
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