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ÖZET
T: Şekil hafızaalı polimerler, çevresel uyarranların etkisii ile özelliklerrinde belirgin değişiklikler gösterebilen akıllı malzem
melerdir.
Son yııllarda, akıllı ttekstiller grubuunda yer alan şekil hafızalı polimerlerle ilgili çalışmallarda, çoğunluukla sıcaklık ve
v su/nem duyyarlılığa
yoğunlaşılmıştır. Liiteratürdeki çaalışmalarda şeekil hafızalı poolimerlerin teekstil uygulam
maları lif çekim
mi, iplik ve ku
umaş oluşumuu, film,
ma, laminasyoon ve bitim işşlemlerinden oluşmaktadır.
o
Bu çalışma kapsamında, şekil hafızalı polimerlerin yapı ve şekill hafıza
kaplam
mekan
nizmalarının yyanı sıra, buu özelliğin po
olimerden tekkstil malzemeesine dönüşüm
mü ile ilgili uygulamalarr da ayrıntılı olarak
incelen
nmiştir. Ayrıcca şekil hafızaalı polimerleriin belirtilen teekstil üretim proseslerindek
p
ki kısıtlamalarrı ile yakın geelecekteki pottansiyel
uygulaamaları da tarttışılmıştır.
a
tekstillerr, şekil hafızalı lif/iplik, şek
kil hafızalı kum
maş, şekil haffızalı
Anahttar Kelimeler:: Şekil hafızalı polimerler, akıllı
m işlemi.
laminasyon/kkaplama, şekil hafızalı bitim

SHAPE
E MEMOR
RY POLYM
MERS and TEXTILE APPLICA
ATIONS
ABSTR
TRACT: Shapee memory poolymers are sm
mart materialss that could exhibit
e
signifiicant changes in their prop
perties with efffect of
environmental stim
muli. In recentt years, studiies covering shape memorry polymers, a branch off smart textilees, have focuused on
s
In literature, texxtile applicatio
ons of shape memory
m
polym
mers consist off fibre spinninng, yarn
temperrature and watter/humidity sensitivity.
and fab
bric formationn, film, coatinng, lamination
n and finishingg applicationss. In this study
y, structural aand shape mem
mory mechanisms of
shape memory polyymers were exxplained and applications
a
reelated to transfformation of shape
s
memoryy property fro
om polymer too textile
mined in detaill. Furthermoree, limitations of shape mem
mory polymers in the mentiioned textile production
p
proocesses
material were exam
w also discuussed.
and theeir potential aapplications inn near future were
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