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ÖZET: Günümüzde doğal kaynaklardan elde edilen liflerin kompozitlerde takviye malzemesi olarak kullanıldığı çalışmalar
çeşitlenerek artış göstermektedir. Bu amaçla yaygın olarak kullanılan selülozik liflerin yanı sıra hafifliği, yüksek esneme ve izolasyon
kabiliyetleri ve sürdürülebilir olması gibi özellikleri nedeni ile protein esaslı lifler de alternatif takviye malzemesi olarak
kullanılmaktadır. Kompozit üretiminde matris-takviye malzemesi uyumluluğunu artırabilmek için bileşenlere genellikle yüzey
modifikasyon işlemleri yapılmaktadır. Bu çalışmada kompozit malzemelerde takviye malzemesi olarak kullanılabilecek yün, tiftik,
kaşmir ve deve liflerinin alkali ve hidrojen peroksit ile modifikasyonu yapılmış ve bu modifikasyon işlemlerinin liflere olan etkisi
analiz edilmiştir. Yüzey işlemi görmemiş ve modifiye edilmiş liflerin kimyasal yapıları Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi
(FTIR), içyapıları X-Işını Difraktometresi (XRD) ve morfolojik özellikleri ise Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir.
Ayrıca liflerin nem alımındaki değişim de belirlenmiştir. Yapılan analiz sonuçları incelendiğinde, modifikasyon işlemlerinin liflerin
fonksiyonel gruplarında özellikle amid ve sülfür içeren grupları gösteren absorpsiyon piklerinin şiddetlerinde değişim meydana
getirdiği tespit edilmiştir. Hidrojen peroksit muamelesi sonrası disülfür bağlarının okside olduğunu gösteren yeni pikler meydana
gelmiştir. Modifikasyon işlemleri sonrası lifler benzer difraksiyon eğrileri vermesine rağmen, kristal yüzeylerini gösteren piklerin
şiddetleri değişmiştir. Alkali ve hidrojen peroksit işlemleri sonrası lif yüzeyinden safsızlıkların kısmen uzaklaştığı, pulcuk tabakasının
da modifikasyondan etkilendiği belirlenmiştir. Modifikasyon işlemleri sonrası lifin kütikül tabakasında meydana gelen değişim ile
birlikte liflerin hidrofilliği artış göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Hayvansal lif, modifikasyon, yün, kompozit, tiftik, kaşmir, deve lifleri

THE EFFECT OF SURFACE TREATMENTS ON PROPERTIES OF VARIOUS ANIMAL FIBERS AS
REINFORCEMENT MATERIAL IN COMPOSITES
ABSTRACT: Recently, there has been a rapid growth in research on natural fibers as reinforcement materials in composites. Besides
the commonly used cellulosic fibers, protein-based fibers known with their lightness, high elasticity, isolation capability and
sustainability, can also be used as an alternative reinforcement material. In composite production, surface modifications are generally
implemented in order to increase the compatibility of matrix-filler. In this study, wool, mohair, cashmere and camel fibers were
modified with alkali and hydrogen peroxide and the effect of the modifications on fiber was analyzed. The chemical structure of
modified and unmodified fibers was investigated by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), fine structure by X-Ray
Diffraction (XRD) and morphological properties by Scanning Electron Microscopy (SEM). Moreover, the moisture content of the
fibers was determined. According to obtained results, it is determined that the modification processes changed the intensities of the
peaks which are attributed to the functional groups especially for the groups amide and sulphur. After the modification with hydrogen
peroxide, new groups were introduced which indicates the oxidation of the disulphide bonds. The intensities of the peaks which are
attributed to the crystalline surfaces changed although fibers gave the typical diffraction curves. However, tensile properties of the
fibers remained similar to each other. The surface impurities were partially removed and also the scales on the fiber surface were
affected with the modifications. After the modifications, the hydrophilicity of the fibers increased with the changes in the cuticle
layer.
Keywords: Animal fibers, modification, wool, composite, mohair, cashmere, camel fibers
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1. GİRİŞ
Biyobozunurluk ve doğa dostu üretim gibi çevresel kaygıların
artması, petrol esaslı kaynakların tükenme riski ile karşı karşıya
kalması ve global çevresel kirlilik sorunların ciddi boyutlara
ulaşması ile birlikte Dünya’da son yıllarda sürdürülebilir üretime
verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Sürdürülebilir üretimi
sağlamak ve aynı zamanda çevresel atık yükünün azaltılması
amacı ile bugün pek çok farklı kullanım alanında tercih edilen
bitkisel ve hayvansal kaynaklı doğal liflerin yıllık Dünya üretim
miktarı yaklaşık 35 milyon ton kadardır [1]. Hammadde
kaynaklarının oldukça az olması, spesifik bölgelerde yetişmesi,
üretim miktarının az olması ve tekstil amacından ziyade
öncelikle gıda amacıyla yetiştirilen hayvanlardan elde edilen
protein esaslı lifler bitkisel liflere göre çok daha pahalıdır [2].
Yün, tiftik, deve, kaşmir, angora ve benzeri deri ürünü hayvansal
liflerin toplam Dünya lif üretimindeki payı yaklaşık % 0,2’dir
[1]. Üretimleri, toplanmaları ve tekstil üretimine uygun hale
getirilmelerinde yoğun emek ve bilgi gerektiren hayvansal lifler
özellikle katma değeri yüksek üst giysilik ve döşemelik
kumaşların üretiminde kullanılmaktadır. Bu kadar değerli olan
hayvansal liflerin kullanılmış ya da atık haldeki formlarının dahi
geri kazanımı önem taşımakta olup, özellikle izolasyon ve
kompozit malzeme üretiminde takviye materyali olarak kullanılmaktadır. Bu ve benzeri uygulamalarda lif matris uyumluluğu ve
liflere yapılacak yüzey işlemleri giderek önem kazanmaktadır.
Deri ürünü hayvansal lifler genel olarak kütikül (epiderm),
korteks ve medula tabakalarından oluşmaktadır. Deri ürünü
hayvansal lifler morfolojik ve kimyasal olarak birbirine benzese
de bir takım farklılıklar göstermektedir [3]. Kütikül tabakası
aslında daha yaygın bilinen adıyla pulcuk tabakası, dışa doğru
kıvrımlı, birbirinin üzerine binen hücrelerden meydana gelmektedir. Pulcuk tabakası, lifin keçeleşme ve parlaklık özelliklerinde
belirleyici rol üstlenmektedir. Tiftik liflerinde pulcuklar daha
geniş yüzeyli, daha az belirgin ve yüzeye daha yatıktır. Kaşmir
liflerinde ise pulcuk tabakası daha iyi görünebilirken, yün
liflerindeki kadar belirgin değildir [1,4]. Hayvansal liflerin
fiziksel ve kimyasal özellikleri, çevresel şartlara dayanım ve
boyanabilirlik gibi özelliklerini lifin en önemli tabakası olan
korteks tabakası tayin etmektedir. Deri ürünü hayvansal liflerde
bulunan diğer bir tabaka da medula kanalıdır. Medula kanalı lifin
orta kısmında bulunan, ölü hücreleri ve hava kanallarını içeren,
kesikli veya sürekli bir şekilde lif boyunca uzanan kısımdır [1,
5].
Hayvansal liflerin yüzeyinde bulunan ve bariyer özelliği gösteren
pulcuk tabakası liflerin yüzey modifikasyonu, liflerin işlenebilirliği ve performansı üzerinde önemli derecede etki göstermektedir. Bu liflerin yüzeyinde apolar yüzey karakterine neden olan
bir yağ tabakası da bulunmaktadır. Liflerin yüzey özelliklerini
geliştirmek amacı ile tekstil ürünleri için uygulanan pek çok
yüzey modifikasyon teknikleri bu yağ tabakasının kaldırılmasıyla
birlikte protein bazlı bir yüzey oluşturarak lifin kimyasal olarak
aktif hale getirilmesini kapsamaktadır [6]. Hayvansal lifler farklı
yöntemler ile fiziksel ve/veya kimyasal olarak modifiye edilebilmektedir. Plazma uygulamaları, lif yüzeyinde fonksiyonel
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gruplar oluşturmayı ve yüzey aşındırmasını kapsamakla birlikte
yüzey ıslanması, boyanabilirlik, çekme ve keçeleşme direnci gibi
özelliklerinin gelişmesini sağlamaktadır. Kutlu ve ark. [7] akrilik
asit plazma modifikasyonunun yün liflerinin yüzey hidrofilliğini
arttırdığını ve oksijen plazmasına göre kütikül tabakasına daha az
zarar verdiğini tespit etmişlerdir. Ozon modifikasyonu lif yüzeyini okside ederek ve iyonik dengesini değiştirerek kimyasal olarak
daha aktif bir lif yüzeyi meydana getirmekte ve ayrıca lifin
mekanik özelliklerini de iyileştirmektedir. Ayrıca, yine aynı kapsamda uygulanan klorlama ve hidrojen peroksit modifikasyonları
hayvansal liflerin boyanma özelliklerini ve kopma dayanımlarını
geliştirmektedir [6]. Hidrojen peroksit ve alkali muamele yün
liflerinin nem iletim performansını, su absorpsiyonunu ve ilişkili
diğer özelliklerini geliştirmektedir. Hidrojen peroksit muamelesi
lif yüzeyinde bulunan pulcuk tabakasında soyulmaya neden
olarak, lif yüzeyini düzgünleştirmektedir [8, 9]. Yapılan yüzey
işlemleri hayvansal liflerin tekstil malzemesi olarak kullanılabilirliğini geliştirmektedir. Benzer şekilde kompozit malzeme
üretimi içinde takviye malzemelerine çeşitli yüzey işlemleri
yapılmaktadır. Bu nedenle kompozit malzeme üretimi için
protein esaslı liflere uygulanacak yüzey işlemlerinin etkisinin
incelenmesi gereklidir.
Sürdürülebilir ve yenilenebilir üretim ile birlikte çok geniş bir
uygulama alanına sahip olan kompozit malzemelerin iki önemli
bileşeni olan matris ve destek materyallerinde sentetik esaslı
malzemeler yerine doğal polimerlerin ve liflerin kullanımına
doğru giderek artan bir eğilim oluşmaktadır. Bu süreçte kompozit malzemelerin üretiminde selüloz [10-12] ve protein [13-15]
esaslı doğal lifler de tercih edilmektedir. Konu ile ilgili yapılan
çalışmalar genellikle selüloz esaslı liflerin kullanımı üzerineyken, protein esaslı liflerin kompozitlerde takviye malzemesi
olarak kullanıldığı sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Selüloz
esaslı liflerden farklı olarak hayvansal lifler ağırlıklı olarak αheliks üç boyutlu yapıya sahiptir. α-heliks yapılar eksenel olarak
kovalent bağlardan daha zayıf ama daha esnek olan hidrojen
bağları ile desteklenmektedir. Bu nedenle hayvansal lifler
selülozik liflere göre daha fazla esneme kabiliyetine sahiptir.
Hayvansal lifler; hafif olmaları, yüksek esneme ve izolasyon
kabiliyetlerine sahip olmaları ve atıklarının tekrar kullanılarak
sürdürülebilir olmaları gibi nedenler ile kompozitlerde alternatif
katkı malzemesi olarak kullanılabilmektedir. Literatürde
hayvansal lif esaslı kompozit malzemelerin, biyomühendislik ve
ortopedik uygulamalarda kullanıldığı görülmektedir [16]. Protein
esaslı lif katkılı kompozitlerin üretimi ve geliştirilmesi üzerine
çalışmalar incelendiğinde, genellikle keratin esaslı kuş tüylerinin
polimer içerisinde destek malzemesi olarak kullanıldığı görülmüştür [17-20]. Bitkisel liflerin aksine yün liflerinin katkı olarak
kullanıldığı ve amaca yönelik yüzey özelliklerinin modifikasyonu üzerine sınırlı sayıda çalışma olduğu tespit edilmiştir [21,
22].
Bu doğrultuda bu çalışma kapsamında deri ürünü hayvansal
liflerin kompozit malzemelerde kullanımını iyileştirmek için
çeşitli hayvansal liflerin yüzeyleri modifiye edilmiş ve liflerin
morfolojik ve yapısal özelliklerindeki değişim incelenmiştir. Bu
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amaçla alkali ve hidrojen peroksit ile yapılan modifikasyon
işlemlerinin yün, tiftik, deve ve kaşmir liflerine olan etkisi
araştırılmıştır. Yün liflerinin terbiyesinde yaygın olarak kullanılan alkali ve hidrojen peroksit işlemleri protein esaslı liflerin
yüzey morfolojisini etkilemekte ve hidrofillik özelliklerini
değiştirmektedir [23]. Kompozit üretimi için kullanılabilecek
atık liflerin bu tip terbiye işlemlerinden geçmiş olma olasılığı
dikkate alındığında, yüzey modifikasyonu etkisinin incelenmesi
daha da önem kazanmaktadır. Çalışmada modifikasyon işlemleri
sonrası liflerin kimyasal ve kristalin yapıları sırası ile fourier
dönüşümlü kızıl ötesi spektroskopisi ve x-ışını difraktometresi
ile incelenmiştir. Ayrıca liflerin nem içerikleri belirlenmiş ve
yüzey özellikleri taramalı elektron mikroskobunda görüntülenmiştir.
2. MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada kapsamında yüzey modifikasyonu yapılan deve,
kaşmir, yün ve tiftik lifleri, hayvansal liflerden iplik üretimi
yapan ticari bir firmadan temin edilen yıkanmış lif örneklerdir.
Liflerin modifikasyon çalışmaları için kullanılan sodyum
hidroksit ve hidrojen peroksit Merck’den tedarik edilmiştir.
Çalışmada kullanılan liflerin öncelikle Olympus BX 43 optik
mikroskop ile incelik ölçümleri yapılmıştır. Lifler modifikasyon
aşamasında, alkali ve hidrojen peroksit ile modifiye edilmiştir.
Alkali modifikasyonda, lifler 0,1M NaOH’ın sulu çözeltisinde
50oC sıcaklıkta 4 saat süre ile modifiye edilmiş, sonrasında
tekrarlı bir şekilde saf suda yıkanıp durulanmış, sonrasında
etüvde kurumaya bırakılmıştır. Hidrojen peroksit modifikasyonunda ise, lifler %0,2 sodyum karbonat ilaveli %5’lik H2O2’nin
sulu çözeltisinde 50oC sıcaklıkta 1 saat süre ile modifiye edilmiş,
sonrasında tekrarlı bir şekilde saf suda yıkanıp durulanmış,
sonrasında etüvde kurumaya bırakılmıştır [8]. Tablo 1’de yüzey
işlemi uygulanmamış ve modifiye liflerin kodlamaları verilmektedir.
Modifikasyon işlemlerinin liflerin fonksiyonel gruplarına etkisini
incelemek amacı ile liflerin kızılötesi spektral ölçümleri, Perkin
Elmer 100 fourier dönüşümlü infrared spektrofotometre (FTIR)
cihazında 600–4.000 cm-1 dalga aralığında 2 cm-1 çözünürlükte
(% absorbans) yapılmıştır.
Hayvansal liflerin içyapı özellikleri 40 kV ve 36 mA’da çalışabilen,
CuKα ışın kaynağına sahip Rigaku D/Max 2200 X-ışınları kırınım
cihazında (XRD) incelenmiştir. Her bir lif numunesi için 3°-60° (2θ)
açıları arasında 4o/dakika hızında tarama yapılmıştır.
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Modifikasyon işlemlerinin hayvansal liflerin nem absorpsiyonuna etkisini değerlendirmek amacı ile ham ve modifiye liflerin
nem içerikleri gravimetrik yönteme göre tayin edilmiştir.
Hayvansal liflerin yüzey morfolojisi Jeol JSM-6060 taramalı
elektron mikroskobunda (SEM) 2000 büyütme altında incelenmiştir.
3. BULGULAR
3.1. FTIR Analizi
Alkali ve hidrojen peroksit işlemlerinin hayvansal liflerin fonksiyonel gruplarına etkisi FTIR analizi ile incelenmiştir. Yüzey
işlemi uygulanmamış hayvansal liflerin FTIR spektrumları Şekil
1’de gösterilmektedir. Yüzey işlemi uygulanmamış liflerin FTIR
spektrumlarında 3.280-3.260 cm-1 absorpsiyon bantlarında
bulunan pikler –NH ve –OH gruplarına ait olmaktadır [24, 25].
1.000-1.300 cm-1 absorpsiyon bantları arasında bulunan pikler
keratinin farklı sülfür içeren kimyasal gruplarını göstermektedir
[8]. Yüzey işlemi uygulanmamış liflerin yaklaşık 3.060, 2.9502.960, 1.635-1.640, 1.530, 1.235, 1.070-1.080 ve 930 cm-1
absorpsiyon bantlarında bulunan pikler sırası ile CH2 ve CH3,
NH2, amid I, amid II, amid III, C-C ve CN3 ve –CONH–
bantlarını göstermektedir. Ayrıca 1.040 ve 1.170 cm-1 bantlarında
tespit edilen pikler de sisteik asit gruplarını göstermektedir [8,
26-28]. Hayvansal liflerin en önemli bantlarından olan C-S
bantları 665 cm-1 bandında küçük pik verdiği için bu pikin
yoğunluğu daha az olarak görülmektedir [29].
Yüzey işlemi uygulanmamış ve modifiye yün, tiftik, kaşmir ve
deve liflerinin FTIR spektrumları karşılaştırmalı olarak sırası ile
Şekil 2-5’de verilmektedir. Deri ürünü hayvansal liflerde
bulunan disülfür bağları ve sistin amino asit bağları kimyasal
işlemlerden etkilenmektedir. Alkali, yükseltgeyici ve indirgeyici
kimyasallar yüne zarar vererek disülfür bağlarının kopmasına
neden olabilmektedir [30]. Hidrojen peroksit muamelesi
sırasında perhidroksil iyonu açığa çıkmaktadır [31-33].
Yükseltgenme esnasında oluşan moleküler oksijen ile birlikte,
disülfür bağları zarar görmekte ve kopan disülfür bağlarından
sisteik asit ve sülfoksitler oluşmaktadır [34]. Yüzey işlemi
uygulanmamış ve modifiye kaşmir liflerinin FTIR spektrumları
karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, alkali işlemin kaşmir
liflerinin fonksiyonel gruplarını gösteren piklerin yoğunluğunu
azalttığı görülmektedir. Hidrojen peroksit muamelesinin ise
kaşmir liflerinin tüm fonksiyonel gruplarının yoğunluğunu
arttırdığı, özellikle lifin 1.641 cm-1 (amid I), 1.530 cm-1 (amid II)
ve 1.236 cm-1 (amid III) bantlarında daha belirgin pikler

Tablo 1. Yüzey işlemi uygulanmamış ve modifiye hayvansal liflerin kodlamaları
Yün lifleri
Tiftik lifleri
Kaşmir lifleri
Deve lifleri

Yüzey işlemi uygulanmamış lifler
Y
T
K
D
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AY
AT
AK
AD
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Hidrojen peroksit ile modifiye edilen lifler
HY
HT
HK
HD
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Şekil 1. Yüzey işlemi uygulanmamış tiftik, kaşmir, deve ve yün liflerinin FTIR spektrumları

meydana getirdiği tespit edilmiştir. Bu duruma hidrojen peroksit
muamelesi sonrası lifin amid gruplarında meydana gelen
değişimlerin neden olduğu düşünülmektedir [8]. 1.236 cm-1
bandında daha belirgin bir pik meydana gelmesi kimyasal işlem
süresinde sülfür içeren grupların değişiminden kaynaklandığı
söylenilebilir [8, 16]. Ayrıca 1.023 cm-1, 1.040 cm-1, 1.075 cm-1
ve 1.190 cm-1 absorpsiyon bantlarında bulunan pikler disülfür
bağlarının okside olduğunu göstermektedir [35]. Tiftik liflerinin
FTIR spektrumları incelendiğinde modifikasyon işlemlerinin
liflerin fonksiyonel gruplarına benzer şekilde etki ettiği
görülmektedir. Lifin özellikle protein liflerine özgü NH2, amid II

ve CNH bağlarına ait olan sırası ile 1.642 cm-1, 1.520 cm-1 ve
1.236 cm-1 bantlarında görülen piklerin yoğunluğunda hidrojen
peroksit muamelesi sonrası belirgin bir artış meydana gelmiştir.
Yün liflerinde hidrojen peroksit muamelesi spektrumda görülen
tüm fonksiyonel gruplara ait piklerin yoğunluğunu arttırırken,
alkali işlem sonrası ise önemli bir değişim meydana gelmemiştir.
Deve liflerinde diğer liflerden farklı olarak alkali işlem yüzey
işlemi uygulanmamış lifin fonksiyonel gruplarına ait piklerin
yoğunluğunu artırmış, hidrojen peroksit muamelesi ise lifin
kimyasal yapısında bir değişim meydana getirmemiştir.

Şekil 2. Yüzey işlemi uygulanmamış, alkali ve hidrojen peroksit ile modifiye edilen yün liflerin FTIR spektrumları
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Şekil 3. Yüzey işlemi uygulanmamış, alkali ve hidrojen peroksit ile modifiye edilen tiftik liflerin FTIR spektrumları

Şekil 4. Yüzey işlemi uygulanmamış, alkali ve hidrojen peroksit ile modifiye edilen kaşmir liflerin FTIR spektrumları

Şekil 5. Yüzey işlemi uygulanmamış, alkali ve hidrojen peroksit ile modifiye edilen deve liflerinin FTIR spektrumları
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3.2. Nem içeriği
Modifikasyon işlemlerinin hayvansal liflerin nem absorpsiyonuna etkisini değerlendirmek amacı ile gravimetrik yönteme göre
liflerin nem içeriği belirlenmiştir. Tablo 2’de yüzey işlemi uygulanmamış ve modifiye liflerin ortalama nem içeriği değerleri ve
standart sapma değerleri verilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde,
alkali işlemin liflerin nem içeriklerini arttırdığı, hidrojen peroksit
muamelesinin önemli bir değişim meydana getirmediği gözlemlenmiştir.
Yün liflerinin yüzeyinin hidrofobik karakteri ekzokütikül ve
epikütikül tabakasının spesifik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Ekzokütikül tabakasının yapısında %35 oranında bulunan
disülfür bağları ve epikütikül tabakasının %35 oranında yağ asitleri içermesi yün lifi yüzeyinin hidrofob karakterinde belirleyici
rol oynamaktadır. Bu nedenle kütikül tabakası hayvansal liflerin
özelliklerinde etkili olmaktadır. Liflerin modifikasyonu genellikle lif yüzeyinde bulunan pulcuk tabakasını değiştirmeye yöneliktir [36-39]. Oksidasyon ve alkali işlemler lifin pulcuk tabakasına etki etmekte ve kütikül tabakasına zarar vererek α-keratin
yapısının bozunmasına, disülfür bağlarının ve diğer kimyasal
grupların kopmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle lifin
kütikül tabakasında meydana gelen değişim ile birlikte liflerin
hidrofilliği de artış gösterebilmektedir [29, 40-42]. Lifin hem
yüzey yapısında hem de apolar karakterinde meydana gelen
değişim polipropilen ve polietilen polimerlerine kıyasla daha
polar karakterdeki polimerlerle kompozit malzeme üretiminde
lif-polimer arasındaki polar polar interaksiyonu geliştirerek
arayüzey adhezyonunu geliştirebilmektedir [43].
3.3. XRD sonuçları

Figen SELLİ, Yasemin SEKİ
Ümit Halis ERDOĞAN

modifiye yün, tiftik, deve ve kaşmir liflerinin XRD desenleri karşılaştırmalı olarak sırası ile Şekil 7-10’da, kristalinite sonuçları
ise Tablo 3’de verilmektedir. Yüzey işlemi uygulanmamış ve
modifiye hayvansal liflerin XRD eğrilerinde, keratin yapısının
tipik difraksiyonlarını gösteren ve 2θ=22o ve 2θ=10o açılarında
tespit edilen pikler sırası 4,39oA ve 9,82oA değerlerindeki kristal
düzlemler arasındaki mesafeyi göstermektedir [44]. Yine
difraksiyon eğrilerindeki 2θ=9o ve 2θ=19o pikleri de yün
liflerinin sırası ile α-heliks ve β-tabakalı yapıları göstermektedir
[45]. Şekil 6 incelendiğinde, deve ve kaşmir liflerinin kristal
piklerinin şiddetlerinin yün ve tiftik liflerine göre daha yüksek
olduğu görülmektedir. Tablo 3’deki değerler incelendiğinde,
modifikasyon işlemlerinin hayvansal liflerin kristalin yapısını
farklı şekillerde etkilediği belirlenmektedir. Alkali işlem yün
liflerinin kristalin piklerinin şiddetini belirgin bir şekilde
arttırırken, oksidasyon işlemi kristalin yapıyı önemli derecede
etkilememiştir. Alkali işlem yün lifinde amorf karakterdeki
yapıları gidererek lifin kristalinitesini geliştirmiş olabilir [46].
Tiftik liflerinde ise hem alkali hem de hidrojen peroksit işlemleri
liflerin kristalin piklerinin yoğunluğunu arttırmıştır. Tiftik lifleri
yün liflerine göre daha kristalin bir yapıya sahiptir [47]. Deve ve
kaşmir liflerinde ise her iki modifikasyon işlemi kristalin piklerin
difraksiyon şiddetlerini azaltmıştır. Deve liflerinde hidrojen
peroksit muamelesinin negatif yöndeki etkisi daha belirgindir.
Oksidasyon işlemleri deri ürünü hayvansal liflerin pulcuk
tabakasına etki etmekte ve α-keratin yapısının bozulmasına
neden olmaktadır. Ayrıca oksidasyon işlemi hayvansal liflerde
başta disülfür bağları olmak üzere farklı kimyasal bağların
kopması şeklinde de etki gösterebilmektedir. Deve ve kaşmir
liflerinin kimyasallara karşı dayanımları yün liflerine göre daha
azdır [47].

Yüzey işlemi uygulanmamış hayvansal liflerin XRD desenleri
Şekil 6’da gösterilmektedir. Yüzey işlemi uygulanmamış ve

Tablo 2. Yüzey işlemi uygulanmamış ve modifiye hayvansal liflerin ortalama nem içeriği (%) sonuçları ve standart sapma değerleri

Yün
Tiftik
Kaşmir
Deve

Yüzey işlemi uygulanmamış
lifler
8,13±0,85
7,88±0,36
6,32±1,67
7,00±0,69

Alkali ile modifiye edilen
lifler
9,82±0,25
8,88±1,06
9,43±0,62
9,34±0,88

Hidrojen peroksit ile modifiye
edilen lifler
7,09±0,38
8,56±0,95
8,05±0,53
7,77±1,69

Tablo 3. Yüzey işlemi uygulanmamış ve modifiye hayvansal liflerin difraksiyon pikleri ve şiddetleri

Yüzey işlemi
uygulanmamış
Yün
Tiftik
Deve
Kaşmir

279
310
465
448
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Alkali
2θ=10o
677
484
409
336

Okside
220
435
166
342
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Yüzey işlemi
uygulanmamış
373
331
613
570

Alkali
2θ=22o
749
542
453
419

Tekstil ve Mühendis

Okside

333
591
279
493
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Şekil 6. Yüzey işlemi uygulanmamış hayvansal liflerin XRD desenleri
Şekil 10. Yüzey işlemi uygulanmamış ve modifiye kaşmir liflerinin
XRD desenleri

3.4. Optik mikroskop görüntüleri ve SEM analizi

Şekil 7. Yüzey işlemi uygulanmamış ve modifiye yün liflerinin XRD
desenleri

Şekil 8. Yüzey işlemi uygulanmamış ve modifiye tiftik liflerinin XRD
desenleri

Şekil 9. Yüzey işlemi uygulanmamış ve modifiye deve liflerinin XRD
desenleri
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Şekil 11’de yüzey işlemi uygulanmamış liflerin optik mikroskop
görüntüleri ve çap ölçüm değerleri, yüzey işlemi uygulanmamış
ve modifiye hayvansal liflerin SEM görüntüleri ise Şekil 1215’de gösterilmektedir. Çalışma kapsamında kullanılan deve,
kaşmir, yün ve tiftik liflerinin lif incelikleri sırası ile 24,5, 23,6,
33,04 ve 35,44 µm’dir. SEM görüntüleri incelendiğinde, deri
ürünü hayvansal liflerin yüzeyinin pulcuk tabakası ile kaplı
olduğu ve yüzeyde safsızlıkların bulunduğu görülmektedir.
Hidrojen peroksit muamelesi sonrası liflerin yüzeyindeki safsızlıkların kısmen uzaklaştığı, özellikle yün ve deve liflerinin yüzeyinde bulunan pulcuk tabakasının zarar görerek pulcukların
yüksekliğinin azaldığı, bazı pulcukların kaybolduğu ve daha az
belirgin hale geldiği gözlemlenmektedir. Hidrojen peroksit ile
özellikle liflerin pulcuk tabakasında meydana gelen hasar
hidrojen peroksit ile açığa çıkan perhidroksil iyonunun etkisi ile
meydana gelmektedir [8]. SEM görüntüleri incelendiğinde,
oksidasyon işlemleri yün liflerinin pulcuk tabakasına yapısına
etki etmekte ve bazı durumlarda pulcukların giderilmesine neden
olabilmektedir [8, 30, 42]. Hidrojen peroksit muamelesi tiftik
liflerinin yüzeyinde önemli bir değişim meydana getirmezken,
kaşmir liflerinde yüzeydeki safsızlıkların giderilmesinde etkili
olarak pulcukların daha belirgin hale gelmesine neden olmuştur.
Alkali ile modifiye edilen liflerin SEM görüntüleri incelendiğinde, yün, tiftik ve kaşmir liflerinin yüzeyinde bulunan safsızlıkların bir kısmının giderilerek pulcuk tabakasının daha belirgin
hale geldiği görülmektedir. Deve liflerinin SEM görüntüleri
incelendiğinde, lifte kısmen yüzey temizliğinin meydana geldiği,
ancak pulcuk yapısının zarar gördüğü gözlemlenmiştir. Alkali
protein liflerine düşük konsantrasyon ve sıcaklıklarda zarar
verebilmektedir. Arjinin, listin, histidin ve sistin gibi yünde
bulunan amino asit grupları alkali ile hızlıca reaksiyona girmektedir. Alkali ile işlem sonucu disülfür köprüleri koparak lantionin
oluşmakta ve lif yapısında değişim meydana gelmektedir [51,
52]. Liflerin SEM görüntülerine göre yapılan modifikasyon
işlemleri yüzeydeki safsızlıkları gidererek lif yüzeyini daha
temiz hale getirmekte böylece kompozit içerisinde polimer ile lif
arasındaki bağlanmayı geliştirebilmektedir.
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Deve

Kaşmir

Yün

Şekil 11. Yüzey işlemi uygulanmamış liflerin optik mikroskop görüntüleri

(a)

(b)

(c)

Şekil 12. Yüzey işlemi uygulanmamış ve modifiye yün liflerinin SEM görüntüleri: (a) Y, (b) AY ve (c) HY)

(a)

(b)

(c)

Şekil 13. Yüzey işlemi uygulanmamış ve modifiye tiftik liflerinin SEM görüntüleri: (a) T, (b) AT ve (c) HT
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(c)

Şekil 14. Yüzey işlemi uygulanmamış ve modifiye kaşmir liflerinin SEM görüntüleri: (a) K, (b) AK ve (c) HK

(a)

(b)

(c)

Şekil 15. Yüzey işlemi uygulanmamış ve modifiye deve liflerinin SEM görüntüleri: (a) D, (b) AD ve (c) HD

4. SONUÇ
Protein esaslı lifler doğal ve çevre dostu olması, sürdürülebilir
kaynaklardan elde edilebilirliği, hafifliği ve yüksek esneme ve
izolasyon kabiliyetleri nedeni ile kompozitlerde alternatif takviye
malzemesi olarak kullanılabilmektedir. Kompozit üretiminde
matris-takviye malzemesi uyumluluğunu artırabilmek için bileşenlere genellikle yüzey modifikasyon işlemleri yapılmaktadır.
Bu çalışma kapsamında kompozit malzemelerde takviye malzemesi olarak kullanılabilecek yün, tiftik, deve ve kaşmir liflerine
alkali ve hidrojen peroksit muamelelerinin etkisi incelenmiştir.
Hidrojen peroksit işlemi ile birlikte lif yüzeyinden safsızlıkların
kısmen uzaklaştığı ve pulcuk tabakasının etkilendiği görülürken,
liflerin nem içeriği değerlerinde önemli bir değişimin olmadığı
tespit edilmiştir. Yapılan modifikasyon işlemleri sonrası hayvansal liflerin fonksiyonel gruplarında özellikle amid gruplarını
gösteren piklerin yoğunluğunda (1.641 cm-1 (amid I), 1.530 cm-1
(amid II) ve 1.236 cm-1 (amid III)) artış meydana gelmiştir.
Alkali modifikasyon sonrası ise liflerin nem içeriği değerleri
belirgin şekilde artış göstermiştir. Liflerin yüzey özellikleri
incelendiğinde, alkali modifikasyonun da oksidasyon işlemine
benzer etki gösterdiği belirlenmiştir. Hayvansal liflerin difraksiyon eğrilerinde modifikasyon işlemi sonrası önemli bir değişim
görülmemekle birlikte, kristal yüzeylerini gösteren piklerin
şiddetlerinde değişim kaydedilmiştir. Yapılacak ileriki çalışmalar
ile hem bu çalışmanın sonuçlarının daha detaylı ele alınması hem
de farklı yüzey modifikasyon işlemlerinin hayvansal liflere
etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Böylece hayvansal lif
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takviyeli kompozit malzeme üretimi ile ilgili yapılacak
çalışmalar için veri oluşturulacaktır.
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