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Materyal 
Tavuk tüyü sapı(Rachis): Kompozit üretiminde kullanılan rachis çiftlikten gelen tüylere 
uygulanan yıkama, temzileme, kurutma ve dezenfekte işlemlerinden sonra özel olarak imal 
edilmiş bir makinede life dönüştürülmesi işlemi sonrasında yan ürün olarak açığa 
çıkmaktadır.  
Bağlayıcı maddeler: Kompozit üretiminde sıcak presleme yöntemi kullanılmıştır. Düşük 
sıcaklıklarda işlem yapmaya müsaade eden Etilenvinilasetat (EVA) ve düşük yoğunluklu 
polietilen (LDPE), Polivinil Asetat (PVA) ve Poliakril (PAKR) bağlayıcı polimerleri kullanılmıştır.  
Metod 
Üretilen numunelerde rachis materyali, bağlayıcı madde miktarı ve bağlayıcı madde türü 
bağımsız değişken olarak kabul edilmiş olup numune ebatları hazırlanan 16cmX16cm kalıp 
kullanılmak suretiyle sabit basınç altında pres makinesinde belirlenen süre ve sıcaklıklarda 
işlem görmek suretiyle üretilmiştir. Rachis materyali ve bağlayıcının hangi oranlarda 
karıştırılacağını ve kaç adet deney yapılacağını gösteren deney planları oluşturulmuş ve 
numuneler bu planlar doğrultusunda üretilmiştir (Tablo1). 
                            

Tablo 1. Kompozit  üretiminde kullanılan polimerleri ve deney planı. 
 
 
 
 
 
 
 
EVA ve LDPE kullanılan kompozitlerde sap materyali miktarı 33 ve 50gr, bağlayıcı madde 
miktarı sap materyalinin ağırlığının %25 ve %45 kadar alınmıştır (Tablo 1). Sap parçacıkları ve 
kuru bağlayıcı madde karışımı teflon film üzerinde kalıbın içerisine serilmiştir. Oluşturulmuş 
dokunun üzerine bir teflon film daha serilerek prese verilmiştir. Pres sıcaklığı polimerlerin 
erime ve işlem sıcaklıkları göz önünde bulundurularak ayarlanmıştır. Presleme süresi 
oluşturulacak yapının iç sıcaklığına göre belirlenmiş ve kuru bağlayıcılar için 90ºC sıcaklıkta 
120s olarak sabitlenmiştir. 
PVA ve Poliakril (PAKR) bağlayıcı maddeleri suda emülsiyon halinde kullanılmaktadır. Yapılan 
ön denemeler sonucu uygun bağlayıcı oranları belirlenmiştir. 40gr ve 50gr ağırlıklarında 
rachis materyali için %30 ve %50’lik oranlarda bağlayıcı ile işlem görecek şekilde çözelti 
hazırlanmıştır. Üretim planına göre belirtilen miktarda rachis materyali ile hazırlanan çözelti 
bir kap içinde homojen şekilde karıştırıldıktan sonra elde edilen karışım 5mm kalınlıktaki 
metal kalıp içerisinde doldurulmuş, akabinde 120°C sıcaklıkta 220s boyunca preste işleme 
tabi tutulmuş ve soğutulduktan sonra kalıptan çıkarılmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kompozit üretimi 

İki veya daha fazla sayıdaki farklı malzemenin en ideal özelliklerini makro düzeyde tek bir 

malzemede buluşturulması ile üretilen kompozitler yüksek mukavemet, hafiflik, korozyon 

dayanımı, ısıl dayanım, ses yalıtımı, esneklik, işlenebilirlik ve montaj kolaylığı gibi çok 

sayıda özelliği ile büyük önem arz etmektedir. Tavuk tüyünden lif üretimi sonrasında atık 

kalan tüy sapı (rachis) materyalinden ihtiyaca göre farklı alanlarda kullanılmak üzere sıcak 

presleme yöntemi ile farklı matriksler kullanmak suretiyle düşük maliyetli kompozit 

materyaller üretilmiştir. Bu materyaller sap parçalarından oluşturulmuş dokunun 

etilenvinilasetat (EVA) ve düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) gibi termoplastik, suda 

dispersiyon şeklinde Polivinil Asetat (PVA) ve Poliakril (PAKR) bağlayıcı polimerleri 

kullanılarak üretimler yapılmıştır. Ham madde miktarını, kalınlığı ve presleme basıncını 

sabit tutmak suretiyle farklı hacimsel yoğunluğa sahip numuneler üretmek amacıyla 

16cmx16cm ebadında ve 0,5cm kalınlığındaki kalıplar kullanılmıştır. Üretilen numunelerde 

rachis materyali, bağlayıcı madde miktarı ve bağlayıcı madde türü bağımsız değişken 

olarak kabul edilmiş olup numune ebatları sabit tutulmuştur. Üretilen numunelerin 

ortalama yüzeysel ağırlığı, hacimsel ağırlığı(yoğunluğu), gözenekliliği ve hava geçirgenliği 

gibi önemli yapısal parametreleri analiz edilmiştir. Buna göre kullanılan yapıştırıcı ve 

çözeltinin miktarına bağlı olarak ortalama yüzey ağırlığı ve yoğunluğun benzer şekilde 

değişkenlik arz ettiği görülmüştür. Toz bağlayıcıların kullanıldığı numunelerde bağlayıcı 

miktarının artması gözenekliliği düşürmüştür. Malzemenin hava geçirgenliği önemli 

derecede yapının gözenekliliği ve kalınlığına bağlı olduğundan yüksek gözenekli 33gr sap 

%25EVA ile üretilen yapının hava geçirgenliği 0,097m/s ile en yüksek olarak çıkmıştır. 

Burada bağlayıcı polimer maddesinin bazı durumlarda hava geçirgenliği açısından etkili 

olduğu görülmüştür. Tavuk lif ve rachis materyallerinin farklı özelliklere sahip kompozit 

üretiminde büyük potansiyeli olduğu kanaatine varılmıştır.  
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Sonuçlar 
 

 

Üretilmiş kompozit numuneler test kabininde normal ortam şartlarında 48 saat 
dinlendirildikten sonra kalınlık ve ağırlıkları ölçülmüş, yüzey ve hacim üzere ağırlıkları, hava 
geçirgenliği ile gözenekliliği hesaplanmıştır. Tablo 2’de numunelerin yapısal parametreleri 
ile ilgili sonuçlar verilmiştir. Buna göre %20 ile %55 arasında değişen gözeneklilik olduğu 
görülmüştür.   
 
 

Kompozit numunelerin ortalama yüzey ağırlık değerleri 

Kompozit numunelerin gözenekliliklerinin karşılaştırılması 

Kompozit numunelerin ortalama hacimsel ağırlık değerleri 

 Kompozit numunelerin ortalama hava geçirgenliği değerleri 

 Toz şeklinde kullanılan EVA ve LDPE yapıştırıcılarda sap miktarı sabit kalmak suretiyle yapışkan 
madde miktarı arttıkça yüzey ağırlığının arttığı ancak PVA ve PAKR gibi suda emülsiyon haldeki 
yapıştırıcılarda çözelti miktarının artmasıyla ortalama yüzey ağırlığını çok da değişmediği 
görülmüştür. Bu, suda emülsiyonların kullanımına bağlı olarak çözeltideki su miktarının %60 
oranında olmasına ve buharlaşma neticesinde yapıyı terk etmesinden kaynaklanmıştır. 

 Yoğunluk değerleri açısından EVA ve LDPE ile üretilmiş plakalar arasında önemli bir fark 
bulunmamaktadır. Aynı manzara PVA ve PAKR ile üretilmiş malzemeler için de geçerlidir. 

 Toz şeklinde yapışkan kullanımıyla üretilen kompozit plakalarda yapıştırıcı polimer oranının 
artmasıyla üretilmiş yapının gözenekliyi düşmüştür. Numunenin ebatları sabit kaldığı için 
yoğunluğun artması bütün durumlarda gözenekliliğin düşmesine neden olmuştur. Bu hüküm 
suda emülsiyon şeklinde kullanılan polimer bağlayıcılarla üretilmiş numuneler için de 
geçerlidir. Ancak burada çözeltideki polimer oranının belirlenmiş seviyeye kadar artması 
gözenekliliğini düşürmemektedir. 

 Gözenekliyi yüksek çıkan 33gr sap %25EVA ile üretilen yapının hava geçirgenliği 0,097m/s ile 
en yüksek olarak çıkmıştır. Burada bağlayıcı polimer maddesinin bazı durumlarda hava 
geçirgenliği açısından etkili olduğu görülmüştür. Böyle ki toz şeklinde olan bağlayıcı maddeler 
bu açıdan çözelti şeklindeki bağlayıcı maddelere göre daha iyi sonuç vermektedir. 

Özet 
 

 


