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Deneysel Çalışmalar
Materyal
Tavuk tüyü lifleri: Numune üretiminde kullanılan tavuk tüyleri Tad Piliç şirketinden temin
edilmiş, belirlenen yıkama, dezenfeksiyon ve kurutma şartlarında işlem gördükten sonra özel
olarak geliştirilen bir makinede life dönüştürülmüştür.
Bağlayıcı maddeler: Çalışmada lifleri bir arada tutturmak için adhezyon özellik sergileyen,
düşük maliyetli bir bağlayıcı madde olan PVA maddesi kullanılmıştır.

Metod
PVA yapılan ön deneyler sonucu belirlenen oranlarda suda çözülerek bir solüsyon
hazırlanmıştır.4 farklı oranda tavuk tüyü liflerinden malzeme üretilmiştir. Tablo 1’de kimyasal
bağlama yöntemi kullanılarak üretilecek olan numunelere ait deney tasarım planı verilmiştir.

Numunelere ait deney tasarım planı

Tavuk tüyü lifleri kısa lifler olduğu için ıslak serme metodu ile homojen bir yapı oluşturulması
hedeflenmiştir. Bu nedenle seçilen bağlayıcı madde ile dispers bir çözelti hazırlanmıştır. Doku
oluşturulması için süzgeçli bir kap kullanılmıştır. Numune üretildikten sonra kurutulması için
mikrodalgaya konulmuştur.
Şekil 1’de numune üretiminin aşamaları gösterilmektedir. Öncelikle 500ml suya belirlenen
miktarda PVA yapışkanı tartılarak konulmuş ve sonrasında homojen biçimde karıştırılmıştır.
Daha sonra belirlenen miktarda lif tartılmış ve çözelti içerisine atılarak iyice karıştırılması
sağlanmıştır. Süzgeçli aparat sayesinde numunedeki fazla emülsiyon uzaklaştırılmıştır.
Oluşmuş doku yağlı kağıt üzerine serilerek kurutulması için mikrodalgaya konulmuş, 20dk
boyunca kurutulmuştur. Süre sonunda numuneler fırından çıkarılarak ses yalıtım
parametrelerinin ölçülmesi için empedans tüpüne uygun şekilde kesilerek kilitli poşetlere
konulmuştur. Akustik parametrelerin ölçülmesinde numune katsayısının ölçüm sonuçlarına
etkisinin araştırılması için her numuneden ikişer adet üretilmiş ve numuneler tek ve çift katlı
olarak empedans tüpünde ölçülmüştür.

Islak serme metoduna dayalı numune 
üretim aşamaları

Numune Deney Faktörleri

Numunede lif 

miktarı, gr

PVA miktarı, gr Toplam Çözelti 

miktarı, ml

1 20 10 500

2 20 15 500

3 30 10 500

4 30 15 500

Son yıllarda gelişmiş ülkelerde sanayileşme sürecinin sonuçlarından biri de çevre sorunları
içinde bulunan gürültü kirliliğidir. Çevre kalitesini ve insan sağlığını olumsuz yönde
etkileyen bir faktör olarak gürültünün yol açtığı rahatsızlık ve sağlıkla ilgili zararların
önlenmesi için alınabilecek bir takım tedbirler vardır. Bunlardan biride kapalı mekânlar için
iletilen seslerin miktarlarını azaltmak amacıyla geliştirilen ses emici malzemelerdir. Son
zamanlarda araştırmacılar çevre dostu ve üretim atıklarından elde edilen doğal
materyallerden ses yutucu malzemelerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yürütmektedirler. Bu malzemelerden biri de gözenekli veya boşluklu içyapıya sahip
liflerden elde edilen materyallerdir. Bu çalışmada ses yalıtım amaçlı çift gözenekli (double
porosity) yapıya sahip tavuk tüyü liflerinden ıslak serme ve kimyasal bağlama yöntemiyle
ses yalıtım amaçlı dokusuz yüzey numuneleri üretilmiştir. Bağlayıcı madde olarak PVA
polimerinin suda dispersiyonu kullanılmış, lifler hazırlanan dispersiyon içerisinde karıştırılıp
delikli serme aparatına serilmiş, fazla suyu süzüldükten sonra kurutmak için mikrodalgalı
fırına verilmiştir. Üretilmiş numuneler ölçümlerden önce 24 saat süreyle iklimlendirme
kabininde kondisyonlanmış, daha sonra yapısal parametreleri incelenmiştir. Numunelerden
kesilmiş örneklerin hava geçirgenlik katsayısı ve akustik parametreleri ölçülmüştür.
Malzeme kalınlığına bağlı olarak ses yalıtım parametrelerinin değişimini gözlemlemek için
her numune empedans tüpüne tek ve iki kat olarak yerleştirilmiştir. Akustik parametrelerin
ölçüm sonuçları tavuk tüyü liflerinden ıslak serme ve kimyasal bağlama yöntemiyle
üretilmiş olan bu malzemelerin aynı liflerden kuru serme ve termik bağlama yöntemiyle
üretilmiş dokusuz yüzeylerle kıyaslanmıştır.

Anahtar Kelimeler: tavuk tüyü lifleri, ses emici malzemeler, dokusuz yüzeyler, ses
izolasyonu, kimyasal bağlama, ısla serme

Sonuçlar

PVA karışımlı çözeltide ıslak serme metoduna dayalı üretilmiş olan dokusuz yüzey
numunelerinin akustik özellikleri empedans tüpünde tek ve çift kat olarak ölçülmüştür.
Akustik parametrelerden olan ses yutma katsayısı ve ses iletim kaybı değerlerinin ses
frekansına bağlı olarak değişimi aşağıdaki grafiklerinde verilmiştir. Bu grafiklerden
görüldüğü üzere ses yutma katsayısı çok yüksek değildir. Ses absorbsiyonu açısından en iyi
sonuçlar 10gr tutkal, 500ml suda hazırlanmış emülsiyonla üretilmiş numunelerden elde
edilmiştir. Bu numunelerin ses yutma katsayısı değerleri orta frekanslarda 0,^5’ten
başlayarak yüksek frekanslarda 0,8’e kadar değişmektedir.

20gr lif ve 10gr PVA emülsiyonunda üretilmiş numunelerin akustik değerleri

30gr lif ve 15gr PVA emülsiyonunda üretilmiş numunelerin akustik değerleri

20gr lif ve 15gr PVA emülsiyonunda üretilmiş numunelerin akustik değerleri

30gr lif ve 15gr PVA emülsiyonunda üretilmiş numunelerin akustik değerleri

 PVA maddesinin yoğun olduğu emülsiyonlarda ölçülen ses yutum katsayısı değeri
düşüktür, ses iletim kaybı değerleri de orta frekanslarda 15dB’den başlayarak 40dB’e
kadar çıkmaktadır.

 PVA maddesinin suda emülsiyonunda madde çok iyi çözünmese de lifleri birçok noktada
bir arada tutarak sağlam bir yüzey oluşturmuştur. Bu yöntemdeki dezavantajlardan biri
liflerin açık uçlarının tutkal ile kapatılması olmuştur. Bu durumda ses dalgalarının lif
içerisine girişi engellenmiştir. Böylece ses yutum katsayısı azalmış, buna karşılık ses iletim
kaybı değerleri yükselmiştir.

 Numune kalınlıklarının ikiye katlanması ile eğriler biraz düşük frekans alanına kaymış olsa
da ses yutum katsayısını etkilememiştir. Fakat ses iletim kaybı değerleri beklenenin
üzerinde iyi çıkmıştır.

 Tüm numunelerin ses iletim kaybı eğrileri 250-400Hz frekanslarda bir düşüş göstermiştir.
Bu frekanslarda ses dalgalarının rezonansı oluşmaktadır. Bu durum numune yapısı ve
liflerden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Üretilmiş ses yalıtım malzemeleri

Numunelerin akustik özelliklerinin 
ölçülmesi

Özet


