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ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
TEKSTİL MATERYALLERİNİN ELEKTROMANYETİK KALKANLAMA
ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Nilay ERSÖZ
Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı
Danışman: Doç. Dr. Şule Sultan UĞUR
Bu çalışmanın amacı, günümüzde sık sık maruz kaldığımız elektromanyetik dalgaların
olumsuz etkilerini engellemek için tekstil yüzeylerine elektromanyetik kalkanlama
özelliği kazandırabilmektir. Bu tekstil yüzeylerine çok tabakalı film kaplama
yapılarak, tabaka sayıları ve kumaş kat sayıları değiştirilerek elektromanyetik
kalkanlama özelliğini nasıl etkilediği araştırılmıştır.
Bir yüzey film kaplama tekniği olarak uygulanan yöntem çok tabakalı kaplama
yöntemidir. Yöntem ile kumaş formundaki pamuk ve polyester liflerine
elektromanyetik kalkanlama ve UV koruma özelliği sağlayabilecek nano boyutta film
tabakaların aktarılması amaçlanmaktadır. Daha sonrasında yüzeyi film kaplanan
dokuma kumaşlar elde edilerek elektromanyetik dalgalara karşı kalkanlayıcı kumaş
olarak kullanılması hedeflenmiştir.
Çok tabakalı kaplama yöntemi ile kumaşların yüzeyinde Grafen oksit (GO) içeren 20,
30 ve 40 tabakalı filmler fulard makinesinde emdirme metodu ile elde edilmiştir. GO
esaslı nanokompozit kumaşların elde edilmesinden sonra indirgeme işlemi (rGO) için
sodyum ditiyonit (Na2S2O4) kullanılmıştır.
Çok tabakalı film kaplanan kumaşların hem GO hem de rGO yapısında
elektromanyetik kalkanlama etkinliği 100 MHz – 6 GHz frekans aralığında
ölçülmüştür. UV-koruma özelliklerinin değerlendirilmesi için UV/Görünür
Spektrofotometre UV Geçirgenlik ve Koruma Ölçüm Sistemleri kullanılmıştır. Ayrıca
kumaşların işlem öncesi ve sonrasında hava geçirgenliği özellikleri belirlenmiş ve
SEM-EDX analizleri ile film tabakaları incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Çok tabakalı kaplama, elektromanyetik kalkanlama, UV-koruma,
kumaş, grafen oksit – GO
2022, 77 sayfa
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ABSTRACT
M.Sc. Thesis
IMPROVING THE ELECTROMAGNETIC SHIELDING PROPERTIES OF
TEXTILE MATERIALS
Nilay ERSÖZ
Süleyman Demirel University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Textile Engineering
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Şule Sultan UĞUR

The study intends to provide electromagnetic shielding property to textile surfaces in
order to prevent negative effects of electromagnetic waves, which nowadays we are
frequently exposed. It has been investigated how the electromagnetic shielding
property of conductive surface is affected by varying the number of layers and fabric
layers after applying multilayered coating on these textile surfaces.
The multilayer coating method is used as a surface film coating technique. The method
intends to transfer nano-sized layers that can provide electromagnetic shielding and
UV-protection properties to cotton and polyester fibers in fabric form. Later, it is
aimed to obtain woven fabrics with a film-coated surface and utilized as a shielding
fabric against electromagnetic waves.
Films with 20,30 and 40 layers on the surface of the fabrics were obtained by the
method of pad coating (also known as impregnation) in the foulard. Following the
obtaining of GO-based nanocomposite fabrics, sodium dithionite (Na₂S₂O₄) was
employed in the reduction process (rGO).
The electromagnetic shielding effectiveness of the multilayer film coated fabrics in
both GO and rGO structures was measured in the frequency range of 100 MHz to 6
GHz. UV-spectrophotometer and UV/visible Spectrophotometer were performed with
UV Transmittance and Protection Measurement Systems to assess UV-protection
properties. Additionally, the air permeability properties of the fabrics were determined
before and after being processed, and the film layers were examined by SEM-EDX
analysis.
Keywords: Multilayer coating, electromagnetic shielding, UV-protection, fabric,
graphene oxide – GO
2022, 77 pages
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1. GİRİŞ
Teknolojinin gelişmesi, refah düzeyindeki artış ve modern yaşam koşulları sonucu
olarak günlük yaşantımızda elektrikli ve elektronik cihazların kullanımı artmıştır.
Günlük yaşamımızda yaygın olarak kullandığımız bu elektrik-elektronik cihazlar ve
sistemler çalışırken çevreye elektromanyetik radyasyon yayarlar. Oluşan bu
elektromanyetik dalgalar elektronik cihazların çalışma verimlilikleri üzerinde bozucu
etki yaratabildikleri gibi bitkiler, hayvanlar ve insanlar üzerinde de olumsuz etkiler
oluşturabilmektedir. Bu nedenle elektromanyetik dalgaların olumsuz etkilerinin yok
edilmesi son derece önemli hale gelmiştir (Hu, et al., 2012; Lin, et al, 2016; Gao, et
al., 2019).
Elektromanyetik dalgaların olumsuz etkileri elektromanyetik kalkanlama ile
önlenebilmektedir. Bu nedenle, elektromanyetik alanların neden olduğu zararı
azaltmak, çevre ve insan sağlığını korumak için elektromanyetik kalkanlama özelliği
olan malzemelere talep her geçen gün artmaktadır. Elektromanyetik kalkanlama,
elektromanyetik radyasyonun bir malzeme aracılığıyla iletiminin önlenmesi olarak
tanımlanabilir. Elektromanyetik kalkanlama özelliğine sahip malzemeler iyi
elektriksel iletkenliğe ve yüksek manyetik geçirgenliğe sahip olmalıdır (Yılmaz R,
2014). Kalkanlama amacı ile bakır, alüminyum, gümüş, magnezyum, nikel ve
paslanmaz çelik gibi metaller kullanılmaktadır. Bilinen elektromanyetik kalkanlama
özelliğine sahip metal ürünlerin pahalı, ağır, ısıl genleşme ve esnek olmama gibi
dezavantajları vardır. Estetik görünüş, kolay işlenebilirlik ve düşük yoğunluğa sahip
olmaları nedeniyle iletken polimerler metallerin yerini almaktadır (Tan, et al., 2018;
Wang, et al., 2022).
1960 yılında kurulan Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP)
tarafından geliştirilen Antiradyasyon standardına bağlı olarak farklı iletken tekstil
yüzeyi, kaplanmış kumaş ve polimer teknolojilerinin kullanımı ile oluşturulmuş tekstil
yapıları geliştirilmektedir. Özel tekstil yapıları sayesinde farklı frekans bölgelerinde
farklı koruma etkinlik alanlarında daha yüksek değerlerde (dB) koruma
sağlanabilmektedir (www.emr.koruma.com).
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Günümüzde tekstil endüstrisi, özellikle yüksek performanslı tekstiller ve katma değeri
yüksek ürünlerin üretiminde oldukça ilerlemiştir. Spesifik özelliklere sahip yeni
materyallerin kullanımı ile elektronik cihazların direkt olarak tekstil yapısına
bağlanmasına olanak tanımış ve böylece giysinin fonksiyonelliği artırılmıştır.
Elektromanyetik kalkanlama özelliği sergilemeyen konvansiyonel tekstil yüzeylerine
(dokuma, örme, dokusuz yüzey) bazı kaplama metotlarıyla elektromanyetik
kalkanlama özelliği kazandırılabilmektedir. Elektromanyetik kalkanlamayı sağlayıcı
kumaş oluşturmanın yolları aşağıda belirtilmiştir (Kılıç G., 2007):
•

Kumaşların yüzeyine iletken yüzeylerin laminasyonu, örnek; iletken
polimerlerle kumaş kaplama.

•

Yüzey içerisine karbon lifi ve paslanmaz çelik gibi iletken malzemelerin
eklenmesi.

•

Kumaş işlenirken içine iletken iplik ya da liflerle bütünleştirerek iletken kumaş
yapımı.

Bu çalışmada, elektromanyetik kalkanlama amaçlı olarak kullanılabilecek tekstil
yapılarına bir yüzey film kaplama tekniği olarak uygulanacak olan yöntem çok
tabakalı kaplama yöntemidir. Çok tabakalı kaplama yöntemi, materyallerin yüzeyine
fonksiyonel özellik kazandırmak amacıyla modifiye edilmiş materyalin ağırlık, hacim
ve konfor özelliklerinde büyük değişiklikler yapmadan yüzeye nano tabakalar
eklenmesini sağlamaktadır.
Bu bölümde öncelikle konuyla ilgisi olan nedeni ile elektrik alan; elektromanyetik
alan, elektromanyetik kalkanlama ve çalışma mekanizması, Elektromanyetik
Kalkanlama Etkinliği (EMSE) ölçüm yöntemleri hakkında temel bilgiler verilmiştir.
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1.1. Elektrik Alan
Bir elektrik yükünün belirli bir bölgede uyguladığı kuvvete, o yükün elektrik alanı
denir. Elektrik alanı, vektör E ile temsil edilir. Aşağıda Şekil 1.1 ve Şekil 1.2’de
gösterildiği gibi, negatif bir yükün elektrik alan vektörü, içe, pozitif bir yük için ise
dışa doğru yönelmişlerdir. Elektrik alan şiddeti birimi Volt/metre (V/M) olarak ifade
edilir (Çınar, 2006).

Şekil 1.1. q₀ yüküne etkiyen elektrik alanı (Serway ve Beichner, 2002)

Şekil 1.2. Elektrik alan çizgileri (Çınar, 2006)
Coulomb yasasına göre q yükünün q₀ yüküne uyguladığı elektrik kuvveti aşağıdaki
denklemde verilmiştir (1.1).
𝐹ₑ = 𝑘ₑ

𝑞.𝑞₀
𝑟²

.𝑟

𝑘 ₑ=8,9875x10⁹

(1.1)
𝑁𝑚²
𝐶²

1

= 4𝜋𝜀₀

(1.2)

𝐶²

𝜀₀=8,8542x10⁻¹² 𝑁𝑚²

(1.3)

1 C =6,24x10¹⁸ elektron ya da proton yükü

(1.4)
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Buradaki 𝐹ₑ elektrik kuvveti, 𝑘ₑ coulomb sabiti, 𝜀₀ elektriksel geçirgenlik sabiti ve 𝑟,
q dan q₀’a yönelik birim vektördür. Test yükünün konumunda elektrik alanı E= Fₑ/q₀
ile belirlendiğinden, q tarafından P’ de üretilen elektrik alanı aşağıdaki denklemde
gösterilmiştir (1.5) (Serway ve Beichner, 2002).
𝑞

𝐸 = 𝑘 ₑ𝑟² 𝑟

(1.5)

1.2. Manyetik Alan
Manyetik alan, ortamdaki bir elektrik akımının varlığı ile meydana gelmektedir.
Manyetik alanlarda manyetik akı yoğunluğunun birimi Tesla’dır ve T harfi ile
gösterilir. Manyetik alan ölçüm birimi olarak Gauss (G) birimi kullanılmaktadır. Şekil
1.3’de elektrik akımının etkisiyle oluşan manyetik alan çizgileri gösterilmektedir
(Çınar, 2006).

Şekil 1.3. Akım taşıyan telde manyetik alan çizgileri (Çınar, 2006)
Elektromanyetik alan dört ayrı nicelikle tanımlanır ve E, D, B, H harfleriyle
gösterilirler. Fizikçiler tarafından mıknatıslanma alanı B ile, mühendisler tarafından
manyetik alanın gücü H olarak tanımlanmaktadır. Boş uzaydaki manyetik geçirgenlik
denklem 1.6’da verilmiştir (Serway ve Beichner, 2002).
𝐵

𝐻 = (𝜇 0 )

(1.6)
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1.3. Elektromanyetik Alan
Elektromanyetik alanlar (EMA), aslında elektrik alan ve manyetik alanların bir
kombinasyonu ile oluşur. Çünkü elektrik alanı elektrik yükleri tarafından oluşturulur
ve manyetik alan yüklerinin hareketinden kaynaklanır. Doğada kendiliğinden oluşan
elektromanyetik alanlar vardır. Doğal elektromanyetik dalgalar gözle görülemeyen
dalgalardan oluşurken, atmosferde yıldırım ve şimşek gibi doğal elektrik alanları lokal
olarak oluşur (Dağ N., 2010).
Çizelge 1.1’de günlük hayatta maruz kaldığımız EMA kaynakları verilmiştir.
Çizelge 1.1. EMA Kaynakları (Dağ N., 2010)
Doğal EM Kaynakları

Doğal Olmayan EM kaynakları

Güneş

TV ve bilgisayarlar
Elektrik akımı taşıyan yeraltı ve yerüstü

Bazı uzak yıldızlar

elektrik kaynakları

Yıldırım

Elektrikli ev aletleri
Mikrodalga fırınlar
Radyo ve TV vericileri
Telsiz haberleşme sistemleri
GSM baz istasyonları

Elektromanyetik alanlar, yüksek voltajlı güç hatları, elektrik kabloları, cep telefonları,
elektrikli ekipman gibi bir elektrik alanının oluştuğu her yerde oluşur. Radyo ve
televizyon vericileri, radarlar, cep telefonları, tıbbi ve endüstriyel aletler, elektrikli ev
aletleri gibi tüm elektronik cihazlar elektromanyetik dalga kaynaklarından biri olarak
kabul edilmektedir. Bu bağlamda elektromanyetik alan, elektrik alan ve manyetik
alanların birleşimidir.
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1.4. Elektromanyetik Dalgalar
Bir dalga, uzayda ve maddede kendi kendine yayılan ve tekrarlayan bir olaydır. Her
dalganın belirli bir dalga boyu, bir vadisi ve bir tepesi vardır. Bir tepeden bir tepeye
veya bir çukurdan bir çukura olan toplam mesafeye dalga boyu denir. Şekil 1.4’te bir
dalganın yapısı görülmektedir (Palamutçu ve Dağ, 2009).

Şekil 1.4. Bir dalganın yapısı (Palamutçu ve Dağ, 2009)
Tüm dalgaların belirli bir frekansı vardır. Frekans, belirli bir alandan bir saniyede
geçen dalgaların toplam miktarıdır. Maddenin yapmış olduğu ileri geri hareketine
titreşim (salınım) hareketi denir. Bir titreşimin frekansı Hertz (Hz) cinsinden ölçülür.
Bir hertz (Hz), bir dalganın bir saniyedeki titreşim (salınım) sayısıdır. Dalganın bir
salınım içinde kat ettiği mesafe dalga boyunu söyler. Frekans ne kadar yüksek olursa,
dalganın dalga boyu o kadar kısa olur. Yani, uzun dalgalar düşük frekanslara sahipken
kısa dalgalar yüksek frekanslara sahiptir (Palamutçu ve Dağ, 2009).
18. ve 19. Yüzyıl boyunca elektrik ve manyetizma alanlarında birçok keşif yapıldı ve
bunlar elektromanyetik teori adı altında birleştirilmiştir. Elektromanyetik etkileşim
olarak bilinen, etkileşime dahil olan faktörleri inceleyen İngiliz bilim adamı James
Clerk Maxwell (1831-1879) tarafından geliştirildiği için Maxwell Yasası olarak
adlandırılır. Maxwell denklemleri, elektromanyetik teorinin temeli; zamanla değişen
bir manyetik alanın, zamanla değişen bir elektrik alanın bir manyetik alan oluşturacağı
gibi bir elektrik alanı oluşturacağı varsayımlamaktadır (Orhun ve Tanışlı, 2007).
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Elektromanyetik dalgalar iki etkinin sonucuyla meydana gelmektedir. Bunlar;
1) Manyetik alanın değişimi bir elektrik alanı oluşturur.
2) Elektrik alanın değişimi bir manyetik alanı oluşturur.
Şekil 1.5’te manyetik alan ve elektrik alanının bileşimi ile oluşmuş olan
elektromanyetik dalga şekli görülmektedir.

Şekil 1.5. Elektromanyetik dalgaların bileşenleri (Orhun ve Tanışlı, 2007)
Tüm elektromanyetik dalgalar, boşlukta c (=3.10⁸ m/s) hızı ile yayılır. Dalgaboyu (λ)
ve frekans arasında;
𝑐

λ=𝑓 ilişkisi bulunmaktadır.

(1.7)

Maxwell denklemleri, bir elektromanyetik dalga içindeki elektrik ve manyetik
alanların ℰ ve ℬ Genliklerinin birbirine oranının ışık hızına eşit olduğunu
söylemektedir:
𝒸 = ℰ/ℬ

(1.8)
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Herhangi bir ortamda ilerleyen elektromanyetik dalganın hızı ise aşağıdaki denklemle
ifade edilir (1.9).

ν=

1

=

𝒸

(1.9)

√𝜀𝜇 𝓃

ℰ; Ortamın dielektrik katsayısı,
𝜇; Ortamın manyetik geçirgenliği,
𝒸; Işık hızı (3×10⁸ m/s)

1.5. Elektromanyetik Spektrum
Elektromanyetik spektrum, elektromanyetik enerjinin frekans veya dalga boyuna göre
sınıflandırılmasıdır. Elektromanyetik spektrumda en yüksek frekansa sahip dalgalar,
en büyük enerjiye sahiptir (Palamutçu ve Dağ, 2009).
Frekans ve dalga boylarına göre elektromanyetik dalgaların dizilişi Şekil 1.6’da
gösterilmektedir.
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Şekil 1.6. Elektromanyetik spektrum (Wikipedia, 2008)
Radyo dalgaları: 1 m’den büyük dalga boylarına ve 10⁹ Hz’e kadar frekanslara
sahiptirler. Elektriksel salınımların kaynağı radyo dalgalarıdır. Telefon, televizyon ve
radyolara bağlanmak için kablolara ihtiyaç duymadan titreşimli devrelere sahip
elektronik cihazlar tarafından üretilir. Radyo dalgaları, elektromanyetik spektrumun
büyük bir bölümünü kapsamaktadır.
Mikrodalgalar: Elektromanyetik spektrumun, 0,3 m ila 10⁻³ m arasındaki dalga boyu
bölgesini kapsar. Radarlarda, mikrodalga fırınlarda ve kablosuz iletişim sistemlerinde
kullanılırlar. Mikrodalga bölgesinin diğer adı UHF (ultra high frequency)’dir.
Kızılötesi dalgalar: Bunlar 710 nm ila 1 mm arasında dalga boylarına sahip ışınlardır.
Bu dalgalar tüm sıcak ve soğuk nesneler tarafından üretilir. Madde, atomlar tarafından
emildiklerinde ısındığı için, ısı radyasyonu olarak da bilinirler.
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Görünür ışık dalgaları: Bu, Gözün retinasındaki renk pigmentleri ile doğrudan
ilişkili olduğu için spektrumun görünür dalga boyu bölgesidir. Görünür bölge mor ile
başlar ve kırmızı ile biter. Bu dalgalar, 7,8.10⁻⁷ ila 3,8.10⁻⁷ m arasında dalga boylarına,
4.10¹⁴ Hz ila 8.10¹⁴ Hz arasında frekanslara sahiptir.
Morötesi dalgalar: Ultraviyole radyasyon, elektromanyetik spektrumun görünür
ışıktan daha kısa ve daha yüksek enerjili olan bölgesini kapsar. 3,8.10⁻⁷ m ila 6.10⁻¹⁰
m arasında dalga boylarına 8.10¹⁴ Hz ila 3.10¹⁷ Hz arasında frekanslara sahiptirler.
Güneş çok güçlü bir ultraviyole radyasyon kaynağıdır.
X-ışınları: Elektromanyetik spektrumun bu bölgesi Alman fizikçi Wilhelm Conrad
RÖNTGEN tarafından keşfedilmiştir. X ışınları 10⁻⁹ m ila 6.10⁻¹² m arasında dalga
boylarına ve 3.10¹⁷ Hz ila 5.10¹⁹ Hz arasında frekanslara sahiptirler. Bu ışınlar,
elektronları ve atomik çekirdekleri saptırdıkları için, kristal yapı araştırmalarında ve
kanser tıbbında kullanılırlar.
Gama ışınları: Elektromanyetik spektrumun en yüksek enerji ve frekansa sahip
bölgesidir. 10⁻¹⁰ m ila 10⁻¹⁴ m arasında dalga boylarına ve 3.10¹⁸ Hz ila 3.10²² Hz
arasında frekanslara sahiptirler. Yani gama ışınları en kısa dalga boyuna, en yüksek
frekansa ve en büyük foton enerjisine sahiptir. Canlı organizmaların gama ışınlarına
maruz kalması ölümcül etkilere neden olabilir. Ancak tıpta, kanserli hücreleri
öldürmek için tedavi amaçlı kullanılmalarının yanı sıra, ölçülü kullanıldıklarında
bakterileri öldürebilir sağlıklı besim emilimini sağlayabilirler (Orhun ve Tanışlı,
2007).
1.6. Elektromanyetik Alanın İnsan Sağlığına Olumsuz Etkileri
Sanayileşmenin

artmasıyla

birlikte

elektromanyetik

enerjinin

kullanımının

yaygınlaşmasından dolayı elektromanyetik alanlar (EMA) kaynak sayısı ve çeşidi
bakımından hızla çoğalmaktadır. EMA kaynaklarına, elektrikle çalışan tüm aletler
örnek verilebilir. İnsanlar, günlük ve mesleki hayatlarında elektromanyetik alanlara
oldukça maruz kalmaktadır (Zou et al., 2020).
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Günlük hayatta elektromanyetik dalgaların yoğunluğunun oluşturduğu alana
elektromanyetik kirlilik denir. Elektromanyetik kirliliğin artan EMA kullanımı ile
artacağı düşünüldüğünde, insan sağlığına yönelik tehdit dikkat çekmektedir. Evren
boyunca yayılan bu dalgaların varlığı, yüksek iletken özelliğinde olan insan vücuduna
ciddi şekilde zarar verir (Zou et al., 2020).
Araştırmalar günlük hayatta insanları etkileyen elektromanyetik dalgaların kaynağının
800 MHz ile 3 GHz frekans aralığında olduğunu göstermektedir. Özellikle cep
telefonları kullanımı en yaygın olan elektromanyetik radyasyon kaynağıdır. Cep
telefonlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların % 70’i beyin tarafından emilecektir.
EMA maruziyetinin insan sağlığına etkileri üzerine birçok çalışma yapılmaktadır. EM
dalgalar, hücre içi ve dışı çalışma mekanizmalarını etkileyerek insan organizmasında
büyük karışıklıklara neden olabilmektedir. Bu dalgaların insan bedeni üzerindeki
etkilerinden bazıları; baş ağrısı, görme bozuklukları, boğazda kuruluk hissi, alerji,
uykusuzluk, sese duyarlılık hassasiyet, büyüme ve gelişme üzerindeki etkiler, artan
beyin hücre ısısı, düzensiz kalp atışı, artan solunum hızı, genetik mutasyonlar,
zayıflamış bağışıklık sistemi, kan beyin bariyer hasarı, hücre yapısı deformasyonu,
sperm sayısında azalma, DNA hasarı, menstrüel bozukluklar, kadınlarda düşük yapma
riskinde artış, östrojen artışı nedeniyle gebeliğin tehlikeye girmesi ve meme kanseri,
embriyo gelişimine zarar, fetüs ağırlığında azalma, testisler üzerindeki olumsuz üreme
etkileri ve testis tümörü, hormonal cinsel kalitenin düşmesi, tiroit hormonunda artış,
beyaz kan hücresi sayısında azalma, beyinde melatonin hormonunun azalmasına
neden olan dengesizliktir (Lin, 2012).
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1.7. Elektromanyetik Kalkanlama (Electromagnetic Shielding EffectivenessEMSE)
Elektromanyetik alanların insanlar ve elektronik cihazlar üzerindeki olumsuz etkilerini
ortadan kaldırmada veya bu etkilerini azaltmada Elektromanyetik Kalkanlama son
derece önemlidir (Şeker, 2000).
Kalkanlama ya da ekranlama; kart, devre veya cihaz seviyesinde iki bölge arasındaki
elektromanyetik alanın izolasyonu olarak tanımlanabilir (Sevgi, 2000). Kalkanlama
terimi yerine daha çok elektrik ve elektronik mühendisliğinde ekranlama
kullanılmaktadır. İstenmeyen elektromanyetik dalgaların olumsuz etkilerini ortadan
kaldırmak veya bu etkileri zayıflatmak için elektromanyetik kalkanlama işlemleri,
elektronik cihazların uygun ortam koşullarında çalışması için son derece önemlidir
(Koprowska et al., 2004).
Kalkanlama, elektromanyetik uyumluluğun sağlanmasında oldukça yaygın olarak
kullanılan bir yöntemdir. Kalkanlama sayesinde insanlar, elektrik sistemleri ve
cihazlar elektromanyetik radyasyonun zararlı etkilerinden korunabilir (Perumalraj et
al., 2009).
Kalkanlama esas olarak iki amaç için kullanılmaktadır. Bunlar;
1. Bir alanın, cihazın veya devrenin dışarıdan etki edebilecek elektromanyetik
dalga kaynaklarına karşı izole edilmesi,
2. Bir kaynak tarafından yayınlanan elektromanyetik enerjinin istenmeyen bir
şekilde ortamdan dışarı sızıntısının önlenmesi olarak özetlenebilir (Perumalraj
et al., 2009).
Kalkanlama için kullanılan malzemeler üç grupta toplanabilir.
1. Yüksek performanslı malzemeler: Çelik, bakır ve paslanmaz çelik gibi
malzemelerden olan metal kaplı yapılar (80-120 dB kalkanlama etkinliği).
2. Standart performanslı malzemeler: İletken metalik katmanlar veya metalik
tanecikli yapılar (20-40 dB kalkanlama etkinliği).
3. Zayıf performanslı malzemeler: Metaliz kumaş yapısı ve iletken polimerler
(15-30 dB kalkanlama etkinliği) (Palamutçu ve Dağ, 2009).

12

Bazı malzemelerin iletken değerleri Çizelge 1.2’de gösterilmiştir.
Çizelge 1.2. Malzeme İletkenliği (Dağ N., 2010)
Malzeme Adı

İletkenlik (S/m)

Alüminyum

3,5x10⁷

Pirinç

3,6x10⁷

Karbon

3x10⁴

Bakır

5,8x10⁷

Germanyum

2,3

Altın

4,1x10⁷

Demir

10

Cıva

10⁶

Deniz suyu

4

Gümüş

6,2x10⁷

Tungsten

1,8x10⁷

Kalkanlama malzemesi ve yöntemi seçilirken dikkat edilmesi gereken hususlar
aşağıdaki gibi özetlenebilir;
•

Kalkanlamanın türü ve karakteri

•

Uygulama alanı

•

Cihazın teknik ve fiziksel parametreleri

1.7.1. Elektromanyetik kalkanlama çalışma mekanizması
Literatür çalışmalarında, kalkanlamanın amacı bir cihaza giren/çıkan radyasyonu
azaltmaktır. Kalkanlama teorisi Maxwell denklemlerini temel alır. Ekranlamanın bir
ölçüsü olarak Ekranlama Etkinliği kullanılmaktadır. Ekranlama Etkinliği, bir
elektromanyetik girişim kaynağı ile izole edilecek ortam arasındaki ekranlama
malzemesi yok iken ölçülen alan şiddetinin ekranlama malzemesi var iken ölçülen alan
şiddetine oranı olarak tanımlanmaktadır (Koprowska et al., 2004; Perumalraj et al.,
2009).
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Ekranlama Etkinliği (EE) veya Shielding Effectiveness (SE), frekansın bir fonksiyonu
olarak, kalkanlamanın etkinliğini gösteren temel parametredir ve değeri desibel (dB)
olarak ifade edilir. Bir kalkanlama materyali hangi yapı ve türde olursa olsun
kalkanlama etkinliği ile karakterize edilir. Özellikle insanların ve hassas elektronik
cihazların korunması söz konusu olduğunda, Elektromanyetik Kalkanlama
Etkinliğinin (EMSE) önemi ön plana çıkmaktadır. Kalkanlama etkinliği malzemenin
türüne ve kalınlığına, ayrıca elektromanyetik dalganın frekansına, dalga kaynağı ile
kalkanlama malzemesi arası mesafeye ve kalkanlama malzemesindeki açıklıklara ve
kalkanlama malzemesi çeşitliliğine bağlıdır. Bir malzemenin elektromanyetik
dalgalara karşı koruyuculuğunun yüksek olması için elektromanyetik ekranlama
verimliliğinin yüksek olması gereklidir. Kalkanlama etkinliği (SE) değeri (dB) ne
kadar yüksek olursa, numune karşı tarafına o kadar az enerji geçirmektedir (Luo and
Chung, 1999).
Kalkanlama etkinliğinin ölçüsü, kalkanlama malzemesine nüfuz sonrası elektrik veya
manyetik alanın gücündeki azalmayı tanımlayan zayıflamadır. SE, test malzemesi
olmadan yapılan ölçümde Elektromanyetik alan şiddeti E₁, manyetik alan şiddeti H₁
ve güç P₁ değerlerinin, alan düzeneği ile alıcı arasına bir test numunesi yerleştirilerek
yapılan ölçümlerden elde edilen değerlere E₂, H₂, P₂ oranı olarak tanımlanmaktadır
(Koprowska, 2004).
EE aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır; (1.8)
SE=20 log(E₁/E₂) =20log(H₁/H₂) =10log(P₁/P₂)
SE (dB)= 10 log10 (Eekransız / Eekranlı )

Bu denklemde;
E₁, kalkanlama malzemesi olmadan ölçülen elektrik alan şiddeti
E₂, kalkanlama malzemesi olduğunda ölçülen elektrik alan şiddeti
H₁, kalkanlama malzemesi olmadan ölçülen manyetik alan şiddeti
H₂, kalkanlama malzemesi olduğunda ölçülen manyetik alan şiddeti
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(1.8)

P₁, kalkanlama malzemesi olmadan ölçülen güç değeri
P₂, kalkanlama malzemesi olduğunda ölçülen güç değeri
Denklemde yer alan ekransız ve ekranlı indisleri kalkan yokken ve varken aynı
noktada ölçülen elektrik alanı ifade etmektedir.
Şekil 1.7’de kalkanlama amaçlı kullanılan bir yüzeydeki kalkanlama etkinlik
bileşenleri gösterilmektedir. Kalkanlama etkinliği bileşenleri Denklem 1.8’de ifade
edilmiştir. Absorsiyon kayıpları aşağıdaki denklemde A olarak ifade edilir; R yansıma
kaybı olarak gösterilir ve B ikincil yansıma etkisi olarak gösterilir (Von Klemperer
and Maharaf, 2009).

Şekil 1.7. Kalınlığı t olan bir duvarda kalkanlama etkinliği bileşenleri (Sevgi, 2004)
Kalkanlama malzemesi tarafından EM dalgaların zayıflaması 3 farklı mekanizma ile
gerçekleşir. Bunlar, yansıma (R), soğurulma (malzeme tarafından absorblanması) (A)
ve çoklu yansımalarla olur (Luo and Chung, 1999).
1) Yansıma; Elektromanyetik korumanın en önemli mekanizmasıdır. Yansıma,
ölçülen frekans aralığı boyunca hava ve numune arasındaki empedans
değişikliğinden kaynaklanır. Frekans arttıkça yansıma azalır. İletken bir
malzemenin empedansı düşük olduğunda, malzeme ile hava arasındaki
empedans farkı yüksek olacaktır. Empedans farkının arttırılması yansıma
etkisini arttırır. Empedanslar arasındaki fark azaldıkça yansıma etkileri de
azalır. İletilen dalga, hava-metal sınırındaki empedans farkı nedeniyle
kalkanlama malzemesinin yüzeyinden yansıtılır. Bu mekanizmayı uygulamak
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için gerekli olan belli bir malzeme kalınlığı değil, empedans farkıdır (Von
Klemperer and Maharaf, 2009; Perumalraj et al., 2009).
2) Soğurulma: Elektromanyetik kalkanlamanın oluşmasını sağlayan ikinci
mekanizmadır. Kalkanlama malzemesinin yüzeyi ile temas halinde olan dalga
yansıtılmaz, ancak numunenin karşı tarafından geçtiğinde absorpsiyon ile
zayıflatılır. Dalgaların kalkanlama malzemesi tarafından soğurulması,
malzeme yapısın elektrik veya manyetik dipollerin varlığına bağlıdır. Soğurma
yoluyla zayıflama, kalkanlama malzemesinin kalınlığı ile orantılıdır. Frekans
arttıkça absorbsiyon azalma eğilimindedir. Soğurulma, elektromanyetik
dalgalar malzeme ile etkileşime girdiğinde meydana gelen enerjinin
dağılmasından kaynaklanır (Luo and Chung, 1999).
3) Çoklu yansımalar: Üçüncü kalkanlama mekanizması çoklu yansımalardır.
Kalkanlama malzemesinden geçen dalga, numunenin arka kısmındaki metal
hava sınırı ile karşılaştığında empedans farkından dolayı numuneye geri yansır.
Kalkanlama malzemesinin yüzeylerinde birçok dalga yansıması meydana
gelir. Bu nedenle, bu mekanizma, malzemenin özelliklerinden çok geometrisi
ile ilgilidir. Geniş yüzey alanlı kompozitler ve köpük yapılı malzemeler örnek
olarak verilebilir (Shie and Tien-Wei, 2007).
Bir materyalin toplam kalkanlama etkinliği, bu 3 kalkanlama mekanizmasından elde
edilen sonuçların toplamına eşittir ve yukarıda bahsedilen denklem aşağıdaki gibi
formüle edilir; (Shie and Tien-Wei, 2007).
SE = (A+R+B) dB

(1.9)

SE = Kalkanlama Etkinliği
A = Soğurulmadan (Absorbsiyon) kaynaklanan zayıflatmalar
R = Yansımadan kaynaklanan zayıflatmalar
B = Çoklu yansımadan kaynaklanan zayıflamalar
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Burada, A, R ve B Desibel (dB) cinsinden ifade edilmektedir.
Günümüzde elektromanyetik dalgaları absorbe etmek, onu yansıtmaktan daha
önemlidir. İletken polimerler, elektromanyetik dalgaları yalnızca yansıtmakla
kalmayıp aynı zamanda emdikleri için, metal koruyucu malzemelerden daha üstündür.
Absorblama yolu ile elektromanyetik kalkanlama, elektriksel iletkenliği veya iletken
polimerlerin dielektrik katsayısı tarafından kontrol edilen yüzey derinliğini artırarak
geliştirilebilir.
1.7.2. Elektromanyetik kalkanlama etkinliği ölçüm standartları
Tekstil materyalleri gibi düzlemsel malzemelerin elektromanyetik kalkanlama
etkinliğinin ölçümlerinde kullanılan standartlar, Mıl-Std-285, Mıl-std-907B, ASTM
D4935, IEEE-STD-299, TS EN 50147-1 standartlarıdır.

1.7.2.1. MIL-STD-285
Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen MIL-STD-285 standardı EM’yi askeri
amaçlarla değerlendirmek için 1956’da yayınlanmıştır. Bu yöntem, 100 kHz – 10 GHz
frekans aralığı için kullanılır. Bu yöntemde dalganın kaynağı odanın içine, ölçüm
cihazları ise odanın dışına yerleştirilir.
MIL-STD-285 ‘de tanımlanan SE ölçüm yöntemlerinden sonra IEEE-STD-299 olarak
değiştirilmiştir. Standarda göre SE değeri numuneli ve numunesiz değerler üzerinden
hesaplanmaktadır (Wieckowski ve Janukiewicz, 2006).

1.7.2.2. MIL-STD-907B
MIL-STD-907B standardının elektromanyetik olarak kalkanlanmış odalarda EM
zayıflama ölçümlerini belirlemek için kullanıldığı iddia edilmektedir. Bu standart EMI
test parametreleri, ölçüm tekniklerinin değişkenliğini azaltmak, ölçümlerin
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tekrarlanabilirliğini artırmak ve manyetik alan testlerinin güvenirliliğini sağlamak
amacıyla geliştirilmiştir (Lee ve Madden, 1999).

1.7.2.3. ASTM D4935
Bu standart, düzlemsel malzemelerin elektromanyetik kalkanlama etkinliklerini
ölçmek için 1989 yılında ASTM tarafından geliştirilmiştir. Ölçümler 30 MHz – 1,5
GHz frekans aralığında yapılır. Kalkanlamanın etkinliği, SE yansıması ve ek kayıp
dikkate alınarak test numunesinin SE değerleri ile referans numune arasındaki fark
karşılaştırılarak belirlenir. Ölçüm prosedürü iki adımdan oluşur. İlk adımda referans
numunesi kapasitif kuplajı dengelemek için test adaptörüne yerleştirilir ve referans
numune ölçülür. İkinci adımda ölçüm numunesi kullanılarak iki değer arasındaki fark
SE olarak belirlenir (Wieckowski ve Janukiewicz, 2006).

1.7.2.4. IEEE STD 299
IEEE-STD-299 standardının 1969 yılında yayınlanan versiyonu şu anda yürürlüktedir.
Bu standarda göre ölçümler 3 aralıkta yapılır; manyetik alan bileşimini belirlemek için
9 kHz-20MHz, elektriksel alan bileşimini belirlemek için 20 MHz-300 MHz, düz
dalga gücünü belirlemek için 300 MHz-18 GHz’dir. Önceki versiyonlardaki SE
ölçümlerinin

belirsizliği

tam

açıklanamamaktadır

olarak

(Wieckowski

ve

Janukiewicz, 2006).

1.7.2.5. TS EN 50147-1
1996’da yayınlanmış olan TS-EN-50147-1 standardı 9KHz – 40 GHz frekans
aralığında kalkanlanmış odaların ekranlama zayıflatmasının etkisini ölçmekte
kullanılmaktadır. Bu standart TSE tarafından 2005 yılında onaylanmıştır.
Standart kapsamında kullanılan deney cihazları;
•

9 KHz – 40 GHz frekans aralığını kapsayan kesintisiz dalga işaret kaynakları
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•

Manyetik alan ölçme işlemi için kullanılan halka antenler

•

Elektrik alan ve düzlem dalga ölçme işlemleri için ayarlanabilir veya geniş
bantlı iki kutuplu antenler, mikrodalga frekanslarında düzlem dalga ölçümleri
için boynuz antenler

•

Ek yeri sızıntısı ölçme işlemleri için sondalar

•

Uygun hassasiyette alıcılar

Ayrıca elektromanyetik kalkanlama amacıyla kullanılabilecek tekstiller için, Tayvan
Tekstil Araştırma Enstitüsü himayesinde fonksiyonel ve teknik tekstillerin
akreditasyon ve sertifikasyon süreci için faaliyet gösteren bir komite ve çalışma
komitesi tarafından tanımlanan standartlar vardır. Bu komite, fonksiyonel giysi ve ev
tekstillerini değerlendirmek için kullanılabilecek 18 endüstri standardı yayınlamıştır.
Tekstil malzemeleri için geçerli olan standartlar ASTM-D49335 ve Mil-Std-285
standartları temelinde tanımlanmıştır. Standarta göre yapılan ölçüm metodu için 30 cm
× 30 cm boyutlarında numuneler hazırlanarak bir koaksiyel tutucu ve bir network
analiz cihazında 30 MHz – 3 GHz frekans aralığında gerçekleştirilmesi
belirtilmektedir.
Standardın belirttiği yapı, dokuma, örme, nonwoven, kaplamalı ve lamine ürünleri
içerir. Elektromanyetik kalkanlama etkinliği sağlamak için kullanılan tekstil yapısı,
kullanım yerine göre 2 tipe ayrılmaktadır. Tip 1 yapılar arasında tıbbi ekipmanlar,
karantina malzemeleri, elektronik takım, mahfazalar ve güvenlik üniformaları bulunur.
Tip 2 yapılar ise günlük kullanıma uygun ofis kıyafetleri, hamile giysileri, önlükler,
perdeler, döşemeler, elektronik ve iletişim ürünlerini içermektedir (TS EN 5147-1,
2005).
1.8. Elektromanyetik Kalkanlama Amacıyla Kullanılan Tekstil Malzemeleri
Elektromanyetik dalgalar hayatın her alanında mevcuttur ve vücudumuzu etkilemeye
devam etmektedir. Vücudumuzu maruz kaldığımız etkilerden korumak için çeşitli
ürünler kullanılmaktadır. 1960 yılında kurulan Uluslararası Radyasyondan Korunma
Komisyonu (ICRP) tarafından geliştirilen Anti-radyasyon Standardına göre çeşitli
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iletken lifler ve tekstil yüzeyleri; metal elyaf kimyasal elyaf, kaplanmış kumaşlar, çelik
lifler, bitki lifleri ve diğer ileri polimer teknolojileri kullanılarak oluşturulan tekstil
yapıları geliştirilmeye devam etmektedir. Özel tekstil konstrüksiyonlar sayesinde
farklı frekans aralıklarında farklı koruma etkinlik alanlarında (dB) % 99’dan daha
büyük değerlerde koruma sağlanabilmektedir (Yılmaz R., 2014).
Son yıllarda üretim teknolojisi ve malzemelerin gelişmesi sayesinde elektromanyetik
kalkanlama işlevine sahip tekstil malzemeleri üretilmekte ve piyasada yer almaktadır.
Tekstilden yapılan koruyucu malzemeler metal tabakalar gibi geleneksel ürünlere göre
düşük ağırlık, gözeneklilik, elastikiyet, hava geçirgenliği, paslanmazlık, kolay
temizlenebilirlik ve önemli ölçüde düşük maliyet gibi birçok avantaj sunar (Geetha et
al., 2009).
Literatür taramasında, tekstil malzemelerinin kalkanlama etkinliği hakkında çok
sayıda çalışma bulunmaktadır. Kullanım amacına bağlı olarak aşınma, sürtünme,
absorplama, gerilme ve antistatik gibi özellikler göz önüne alındığında liflerin yüzey
yapısı önemlidir. Metal içeren malzemelerin kullanılması lifin işlenmesini zorlaştırır
ve ortaya çıkan lifin ağırlığını arttırır. Bu nedenle, lif ve kumaş gibi tekstil
malzemelerinin yüzeyini işlemek daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Yüzey
kaplama işlemi yapılmış ürün, lif esnekliğini ve hacmini korurken, aynı zamanda da
metalik özelliklere sahip EM zırhlı kumaş/lif yapısı özelliğine sahip olur (Gupta et al.,
2020).
Bu kumaşlarla perdelerde, cibinliklerde, hamile, bebek giyim ve iç çamaşırlarında, iş
elbiselerinde, yatak çarşaflarında ve özellikle askeri ve teknik uygulamalarda
kullanılmak üzere koruyucu giysi ve koruyucu yüzey olarak kullanılabilecek çeşitli
tekstiller yapılması mümkündür. Kumaşlar beklenen estetik talepleri karşılayabilecek
özelliktedir. % 100 pamuktan sentetik lif içeren farklı dokuma ve örme kumaşlar
aralığında seçim yapılabilmektedir. Kullanımları kolay olan bu ürünler, belirli
koşullarda yıkanabilir ve ütülenebilir (Yılmaz R., 2014).
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Tekstil malzemelerinin elektromanyetik kalkanlama sağlaması esas olarak elektriksel
iletken veya manyetik özelliklere sahip malzemelerle yapılır. En yüksek kalkanlama
verimliliği metal içeren malzemeler ve iletken elastomerler tarafından sağlanır. Ancak
bu malzemelerin üretim maliyeti yüksektir. İletken tekstiller iyi elastikiyet özelliğine
sahip olduğundan, gelecekteki kalkanlama uygulamalarında metallerin yerini alması
beklenmektedir.
1.9. Çok Tabakalı Kaplama (Layer By Layer - LBL) Yöntemi
Çok tabakalı kaplama yöntemi, Langmuir Blodgett (LB) gibi yöntemlerin
dezavantajlarını en aza indirmek için uygulanabilen bir yöntemdir. Pürüzsüz yüzeylere
sahip malzemeler tek kat ile kaplanabilir. Ayrıca LB tekniği özel ekipman
gerektirirken farklı yapılar için kullanılabilecek sınırlı sayıda molekül bulunmaktadır.
Çok tabakalı kaplama yöntemi ile ilgili ilk araştırma Iler’e aittir. Bu çalışmada, Iler,
malzemeyi zıt yüklü silika ve alüminyum parçacıklarından oluşan bir çözeltiye art arda
daldırarak çok katmanlı yapıların kendi kendine birleştiğini bildirmektedir (Uğur Ş.S.,
2010). Yapılan çalışmaların eklenmesiyle geliştirilen ve Şekil 1.8’de gösterilen Layer
By Layer (LBL) yöntemi, kompozit ince film üretimi için önemli bir adım olmuştur
(Decher G, 1997).

Şekil 1.8. Çok Tabakalı Kaplama Yöntemi (Decher G., 1997)
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Çok tabakalı kaplama yöntemi ile zıt yüklü makromoleküllerin sıralı adsorpsiyonu ile
filmlerin kendiliğinden düzenlenmesi sağlanmaktadır. Moleküler tabakanın tam ve
sürekli kontrolü sağlanırken, elde edilen kalınlık 1 ila 2 nm’dir. Tüm yüklü
makromoleküller,

yüklü

malzemeler

üzerinde

düzenlenebildiğinden,

farklı

membranlar ve farklı malzemeler üretimi mümkündür. Bu avantajlar, birçok
mühendislik uygulaması için önemli olan kompozitlerin elektriksel, optik, manyetik,
termal ve mekanik özelliklerinin geliştirilmesine imkan sağlamaktadır (Uğur Ş.S.,
2010).
Şekil 1.8’de de görüldüğü gibi çok tabakalı kaplama yöntemi, malzemeyi art arda
anyonik ve katyonik çözeltilere daldırmayı içerir. LBL yöntemi üç şekilde
gerçekleştirilebilir. Bu yöntemler;
•

Daldırma Kaplama Yöntemi

•

Spin Kaplama Yöntemi

•

Sprey Kaplama Yöntemi

1.9.1. Daldırma kaplama yöntemi
Çok tabakalı kaplama yöntemleri arasında oldukça popüler bir yöntemdir. Kaplama
yöntemi oldukça basittir. Herhangi bir özel bir ekipman gerektirmez. Klasik daldırma
işleminde polielektrolitler haznelerde depolanır ve materyal, hazneler arasında uygun
sıra ve süreyle takip ettirilir. İstenilen tabaka sayısı elde edilinceye kadar kaplama
işlemi tekrar edilir (Keeney M., 2015).
Genel olarak, bu yöntemle hazırlanan kaplama numuneleri, benzer koşullar altında
sprey kaplama ile hazırlananlara göre daha kalın, daha yoğun ve daha pürüzsüzdür.
Daldırma kaplama yönteminin dezavantajı, adsorpsiyon süresinin uzun olması ve
durulama adımlarının zaman alıcı olmasıdır. Şekil 1.9’da daldırma yöntemine göre çok
tabakalı kaplama şematik olarak gösterilmektedir (Joseph N., 2013).
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Şekil 1.9. Daldırma yöntemine göre çok tabakalı kaplama (Keeney M., 2015)
1.9.2. Spin kaplama yöntemi
Daldırma yönteminden farklı olarak, spin kaplamada polikatyon, polianyon ve veya
nanopartikül çözeltileri, bir spin kaplama cihazında döner tabla üzerine dökülür. Daha
sonra döner tabla belirli bir dönme hızında hareket ettirilerek ince bir film oluşturulur.
İşlem hızlı olduğu için daldırma kaplama yöntemine göre zaman kazandırır (Uğur Ş.S.,
2010).
1.9.3. Sprey kaplama yöntemi
Sprey kaplamada zıt yüklü poliiyonlar ve nanopartiküllerin sürekli olarak malzemenin
yüzeyine püskürtülmesi işlemidir. Her iki depolama adımı sırasında, yüzeye deiyonize
su püskürtülerek yıkanmaktadır. Polielektrolit çözeltiler ayrıca yıkama aşaması
olmadan da spreylenebilir. Diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında en önemli avantajı
işlem süresinin kısalmasıdır (Uğur Ş.S., 2010).
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1.10. Çok Tabakalı Kaplama Yönteminin Avantajları ve Dezavantajları
Çok tabakalı kaplama yöntemi, benzer yüzey modifikasyon tekniklerine göre birçok
avantaja sahiptir. Karmaşık işlemlere ve karmaşık ekipmanlara ihtiyaç duymadan çok
tabakalı ince filmler oluşturmak için farklı malzemelerin farklı şekilleri kullanılır.
Düşük maliyetli ve çevre dostu bir yöntemdir. Çok tabakalı kaplama yöntemi su bazlı
bir yöntem olduğu için, pahalı ve toksik kimyasalların kullanımı gerektirmez (Uğur
Ş.S., 2010).
Çok tabakalı filmler farklı özellikler sağlamak için biçimlendirilebilir. Kolay
hazırlanabilme imkânı kendiliğinden düzenlenen çok tabakalı ince filmleri birçok
uygulama için kullanılabilir hale getirir. Çok tabakalı kaplama işlemi, liflerin
yüzeylerini değiştirmeden malzemenin yüzeyine fonksiyonel özellikler ekleyerek
fonksiyonel tekstillerin hazırlanmasına olanak sağlar (Uğur Ş.S., 2010).
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2. KAYNAK ÖZETLERİ
Lee vd. (2002), çalışmalarında polietilen ve polietilen teraftalat kumaşlara gümüş
paladyum nanotaneciklerini metil alkolde dispers edip uyguladıktan sonra yüzeylerine
polipirol (PPy) kaplama yapmışlardır. Ayrıca PPy kaplı yüzeylere tekrar vakum
kaplama tekniği ile gümüş kaplanmıştır. Kumaşların elektromanyetik kalkanlama
etkinliği 1 GHz frekansta 80 dB olarak ölçülmüştür. Ayrıca askeri donanımlar için
yeterli koruma etkisinin olduğu da rapor edilmiştir.
Chen vd. (2004), paslanmaz çelik/(C₃H₆)ₙ, CU/(C₃H₆)ₙ ve paslanmaz çelik/CU/PA
kullanılarak 3 farklı tipte iletken kompozit iplik üretilmiştir. Dokuma ve örme
kumaşlar, imal edilmiş ipliklerden hazırlanır ve bir veya daha fazla katmana sahip
dokuma örme kumaşların karışımlarını verir. Çalışmada sorun, çok katmanlı
kumaşların kalkanlama verimliliği üzerindeki etkisinin ne kadar olacağını görmektir.
Elektromanyetik kalkanlama etkinliği ASTM D4935-1999 standardına göre
yapılmıştır. Tek katmana sahip kompozit kumaşların EMSE değerlerinin çok katmana
sahip kompozit kumaşlara göre daha az olduğu gözlemlenmiştir. Çok katmanlı
kompozit kumaşta 55,3 dB kalkanlama sağladığı görülmüştür.
Kim vd. (2004), tekstil yüzeylerine elektromanyetik koruyuculuk sağlamak için
MWCNT-PMMA (çok duvarlı karbon nanotüp polimetil metakrilat) kompozit filmler
sentezlemişlerdir. EMSE ölçümleri ASTM D4935-99 standardına göre 50 MHz- ila
13,5 GHz frekans aralığında gerçekleştirilmiştir. MWCNT-PMMA kompozit
filmlerinde ekranlama verimliliğinin çok duvarlı karbon nanotüp oranına bağlı olduğu
gözlenmiştir. Ayrıca kompozitlerin elektromanyetik kalkanlama özelliği için
kullanılabileceği belirtilmiştir.
Qian vd. (2004), epoksi yüzeylere polipirol film kaplanarak elektromanyetik
kalkanlama özelliği araştırılmıştır. Kalkanlama etkinliği 30 MHz ila 1,5 GHz frekans
bandında ölçülmüştür. Filmler ortalama 30 dB koruma sağlamıştır.
Li vd. (2006), çalışmalarında kullandıkları epoksi miktarının EMSE’ye etkisini
değerlendirmiştir. Epoksi kompozitlerin EMSE ölçümleri 10 MHz ila 1,5 GHz frekans
aralığında gerçekleştirilmiştir. En iyi kalkanlama verimliliğini, % 15 tek duvarlı
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karbon nanotüp içeren numune 49,2 dB değerinde sağlamıştır. Diğer oranlar için
ortalama 20 dB kalkanlama seviyesi belirtilmiştir.
Akşit vd. (2007), tarafından yapılan çalışma PANI ile PPy kaplı pamuk kumaşların
elektriksel iletkenlik, dielektrik ve elektromanyetik kalkanlama özelliklerini test
etmeyi amaçlamaktadır. Polimerler ile kaplanan kumaşın iletkenliği 10⁻² S/cm’dir.
EMSE değerleri PANI kaplama için 3,8 dB, PPy kaplama için 6 dB olarak
belirtilmiştir. Polimer malzemelerin karşılaştırma sonuçlarında, elektriksel iletkenlik
ve elektromanyetik kalkanlama değerlerinde büyük bir fark olmadığı tespit edilmiştir.
Yu vd. (2007), çalışmalarında sıcak eriyik eğirme ile iki bileşenli lifler üretmişlerdir.
Lif üretiminde PP (polipropilen) ve değişik masterbatchler kullanılmaktadır.
Masterbatchler 100ºC’de iki saat süreyle kurutulmuştur. Sonrasında lifler iğneleme
tekniği ile dokusuz yüzey haline getirilmiştir. % 40 baryum manganez ve çinko katkılı
liflerden hazırlanan yüzeylerde 9,47 dB kalkanlama, % 40 manganez ve çinko katkılı
liflerden hazırlanan yüzeylerde 4,22 dB kalkanlama görülmüştür. Bronz tozu katkılı
liflerden yapılan yüzeyler % 5 katkı oranı ile 2,92 dB, % 15 katkı oranı ile 7,82 dB ve
%20 katkı oranı ile 12,59 dB kalkanlama verimliliği sağlamaktadır.
Sudha vd. (2009), çalışmalarında etilen vinil asetat-polianilin (EVA-PANI) ve etilen
vinil asetatpolianilin-kil nanokompozit (EVA-PANICN) filmler üretilmiştir. Filmlerin
elektromanyetik kalkanlama etkinliği 2 GHz − 8 GHz frekans aralığında ölçülmüştür.
% 15 polianilin içeren EVA-PANI nanokompozit filmlerde, 5,85 x 10⁻¹ S.m⁻¹
iletkenlik değeri ve 72 dB kalkanlama elde edilmiştir. %15 polianilin içeren EVAPANICN nanokompozit filmler ise 6,25 x 10⁻¹ S.m⁻¹ iletkenlik ve 75,7 dB kalkanlama
değerleri göstermiştir.
Perumalraj ve Dasaradan (2009), çalışmalarında bakır özlü ipliklerden örülmüş
kumaşların elektromanyetik kalkanlama özelliklerini incelemişlerdir. Kumaş örgü
yapısının kalkanlamaya etkisini gözlemlemek amacıyla süprem, rib, interlok kumaşlar
örülmüştür. Örgü yapısı değiştirilen kumaşlar için EMSE değerleri karşılaştırıldığında,
ilmek sıra sıklığı, ilmek çubuk sıklığı ve örme sıklık değerleri arttıkça kalkanlama
verimliliğinin arttığını gözlemlemişlerdir.
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Abdi vd. (2009), çalışmalarında polipirol-kitosan (PPy-CHI) kullanarak kompozit
yapılar elde etmişlerdir. Kompozitlerin SE değerleri 8 GHz – 12 GHz frekans
aralığında ölçmüşlerdir. Dört prob ile ölçülen elektriksel iletkenlik değerlerinde,
kullanılan

CHI

konsantrasyonun

arttırılmasına

bağlı

olarak

yükseldiği

gözlemlenmiştir. % 0,7 kitosan içeren kompozit filmin elektriksel iletkenlik değeri
69,1 S.cm⁻¹, elektromanyetik kalkanlama etkinliği en yüksek 33,9 dB olarak
ölçülmüştür.
Chang vd. (2010), çalışmalarında Poliüretan kaplı karbon elyaf ve çok duvarlı karbon
nanotüp (MWCNT) kompozit filmler oluşturmuşlardır. Filmlerin EMSE değerleri 50
MHz – 1,5 GHz frekans aralığında ölçülmüştür. % 33,3 karbon elyaf ve % 13 CNT
içeren PU kaplı filmlerin kalkanlama etkinliği sonucu 31,3 dB olarak belirtilmiştir.
Dağ (2010), tez çalışmasında pamuk ipliklerine bakır, çelik ve gümüş telleri katarak
katlamalı iplik üretmiştir. İpliklerden bezayağı, 1/3 dimi, 2/2 panama, kırık saten ve
süprem kumaşlar hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı kumaş örgü tipi, örgü sıklığı ve
kumaşların

kat

sayıları

değiştirilerek

iletken

yüzeyin

EMSE’ye

etkisini

gözlemlemektir. Üretilen kumaşlarda ortalama 15 dB ile 20 dB kalkanlama etkinliği
sağlanmıştır.
Im vd. (2010), çalışmalarında elektrospinning yöntemiyle Fe₂O₃/BaTiO₃/MWCNT
içeren poliakrilonitril (PAN) esaslı kompozit yapılar üreterek elektromanyetik
kalkanlama özelliklerini araştırmışlardır. 800 MHz – 4 GHz frekans aralığında ölçümü
gerçekleştirilen kompozitlerin, düşük frekanslarda 36 dB, yüksek frekanslarda 24 dB
elektromanyetik kalkanlama özelliği sağladığı gözlemlenmiştir.
Bilgin vd. (2011), askeri ve kamu kuruluş binaları, bilgi güvenliği açısından,
elektromanyetik yayınımların dışarıya çıkışını engellemeye yönelik kaplayacak kumaş
tipleri geliştirmeyi amaçlamışlardır. İçi oyuk iğli kaplama tekniği ile paslanmaz çelik
tel içerikli iplik üretilerek dokuma makinesinde kumaş formuna getirilmiştir.
Kumaşların EMSE ölçümleri ASTM D4935 standardına göre 30 MHz – 1,5 GHz
frekans aralığında gerçekleştirilmiştir. En iyi kalkanlama etkinliği değeri 30 dB olarak
belirtilmiştir.
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Yıldız (2011), tez çalışmasında iletken iplik elde etmek için yüzeylerini polipirol
kaplamıştır. Polipirol kaplı iplikler kumaş formuna getirilerek elektromanyetik
kalkanlama özelliği incelenmiştir. Pamuklu ve polyester kumaşlar için en iyi
kalkanlama değerleri farklı konsantrasyonlarda gerçekleşmiştir.
Jajali vd. (2011), havacılık sektöründe kullanılabilecek karbon elyaf takviyeli epoksi
içerisine demir, kobalt, nikel ve demir-oksit nanotanecikler ilave etmek suretiyle
nanokompozit yapıda plakalar elde edilmiştir. Elde edilen nanokompozitlerin EMSE
ölçümleri 8,2 GHz – 12,4 GHz frekans aralığında gerçekleştirilmiştir. En iyi
kalkanlama verimliliğine demir içeren numunede rastlanılmış ve 45 dB olduğu
belirtilmiştir.
Jiang ve Guo (2011), çalışmalarında % 100 polyester dokuma kumaş yüzeyine
elektrosuz kaplama yöntemiyle nikel-fosfor (Ni-P) ve bakır-nikel (Cu-Ni) kaplama
yapılmıştır. Kaplanan yüzeylerin elektromanyetik kalkanlama etkinliği 2 GHz – 18
GHz frekans aralığında ölçümü gerçekleştirilmiştir. Ni-P kaplanmış numunede 45 dB
kalkanlama, Cu-Ni kaplı numunede ise 60 dB kalkanlama verileri kaydedilmiştir.
Ayrıca numunelerin birlikte ölçümü gerçekleştirilerek 75 dB EMSE değerine
ulaşılmıştır.
Örtlek vd. (2012), çalışmalarında iletken kompozit iplik içeren kumaş ve pamuk
kumaşların

kalkanlama

verimlilikleri

karşılaştırılmıştır.

Üretilen

kumaşların

kalkanlama etkinliği incelendiğinde metal tel katkılı kompozit iplikle üretilen
kumaşların, % 100 pamuk ipliklerinden üretilen kumaşlara göre daha yüksek
elektromanyetik kalkanlama özelliği gösterdiği bulunmuştur.
Özen vd. (2012), çalışmalarında farklı kalınlıklarda paslanmak çelik içeren nonwoven
kumaş üretimi yapmışlardır. Elektromanyetik kalkanlama değerleri ölçülen
kumaşların, frekans artışıyla birlikte SE değerlerinin arttığı bulunmuştur. Ayrıca
hacimli kumaşların daha yüksek EMSE sergilediği açıklanmıştır.
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Özdemir ve Özkurt (2013), çalışmalarında paslanmaz çelik katkılı iplikler ile farklı
atkı sıklıklarında kumaşlar dokuyarak elektromanyetik kalkanlama etkinliklerini
karşılaştırmışlardır. Atkı sıklığının EMSE değerlerini değiştirip değiştirmeyeceğini
amaçlamışlardır. Ölçümler 800 MHz – 3000 MHz frekans aralığında yapılmıştır.
Yüksek frekanslarda daha yüksek kalkanlama etkinliği görülmüştür. Ayrıca atkı sıklığı
artan kumaşlar daha çok çelik katlı iplik içerdiği için kalkanlama verimliliği artmıştır.
Tural (2014), yapmış olduğu tez çalışmasında eriyikten lif çekim yöntemiyle baryum
titanat katkılı bikomponent iplikler hazırlamıştır. Hazırlanan ipliklerden farklı
sıklıklarda örme yüzeyler elde edilmiştir. Çalışmanın amacı değiştirilen konsantrasyon
oranlarının ipliklerin elektriksel iletkenlik ve elektromanyetik kalkanlama etkinliği
değerlerini nasıl etkilediğini göstermeye yöneliktir. Konsantrasyon oranının
attırılmasıyla daha iyi sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca yüzeylerin elektromanyetik
kalkanlama ekinliği değeri en yüksek 25,95 dB olarak ölçülmüştür.
Qing vd. (2014), çalışmalarında MWCNT/BaTiO₃/silika kompozitleri iki adımlı
karıştırma yöntemiyle üretilmiştir. Elektromanyetik kalkanlama etkinliği 12,4 GHz –
18 GHz frekans aralığında ölçülmüştür. Kalkanlama verimliliğini MWCNT
konsantrasyonu ve sıcaklığın etkilediğini belirtmişlerdir. EMSE değerleri, 25°C’de 20
dB, 600°C’de 50 dB olarak belirtilmiştir.
Rubeziene vd. (2015), çalışmalarında elektromanyetik radyasyonlara karşı koruyucu
özellik sağlayan bir tekstil malzemesi tasarlamayı amaçlamışlardır. Dokuma
kumaşların yüzeyine iletken polimer PEDOT-PSS (poli (3,4-etilendioksitiyofen) –
polistiren sülfonat) kaplanmıştır. Elektromanyetik kalkanlama etkinliği ölçümleri 2
GHz – 20 GHz frekans aralığında alınmıştır. Kaplanan kumaşların EMSE değerleri
metal iplik katkılı diğer dokuma kumaşlarla kıyaslama yapılmıştır. Sonuç olarak
kaplanmış kumaşların, metal iplik içeren kumaşlara oranla daha yüksek SE sergilediği
tespit edilmiştir. Ayrıca kaplama yapılmış kumaşların, elektromanyetik radyasyona
karşı koruyucu giysiler için kullanılabilir olduğunu belirtmişlerdir.
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Duran ve Kadoğlu (2015), çalışmalarında iletken ipliklerle (Gümüş /Poliamid/ Pamuk
özlü iplik, Gümüş/Poliamid- Pamuk karışım iplik) elektromanyetik kalkanlama
özelliğine sahip kumaş üretmeyi amaçlamışlardır. İplik numarası, karışım oranı, atkı
sıklığı, elektriksel direnç gibi özelliklerin EMSE’ye etkisini incelemişlerdir. Farklı
ipliklerle hazırlanan kumaşların EMSE değerleri arasında anlamlı farklılıklar
bulunmuştur. Kumaş atkı sıklığının artırılmasının EMSE’ye olumlu etki gösterdiği
tespit edilmiştir. En yüksek EMSE değeri Gümüş /Poliamid/ Pamuk özlü ipliklerde 48
dB olarak elde edilmiştir.
Özen vd. (2016), 1,7 dtex gümüş kaplı stapel poliamid elyafından dokusuz yüzeyler
oluşturmuşlardır. Dokusuz yüzeylerin, yüzey direnci ve elektromanyetik kalkanlama
etkinliğine bakılmıştır. EMSE ASTM D4935-10 standardına göre 15 MHz – 3 GHz
aralığında yapılmıştır. En yüksek SE değeri 3 GHz frekansında 36,53 dB kalkanlama
sağlamıştır.
Lin vd. (2017), çalışmalarında PP/ MWCNT kaplama polyester iplikler üretilmiştir. %
0,5, % 1, % 2, % 4 ve % 8 olmak üzere beş farklı MWCNT katkı oranında iplikler
hazırlanılmıştır. Bu ipliklerden dokunan kumaşların kopma mukavemeti, patlama
mukavemeti,

elektriksel

direnç

ve

elektromanyetik

kalkanlama

özellikleri

değerlendirilmiştir. En iyi kopma mukavemeti ve patlama mukavemeti sonuçları % 2
MWCNT katkılı kumaşlar vermiştir. En düşük elektriksel direnç ve optimum
elektromanyetik kalkanlama özelliği % 8 MWCNT katkı oranında elde edilmiştir. En
yüksek kalkanlama özelliğini 3 katlı kumaşın sağladığı gözlemlenmiştir.
Melvin vd. (2017), çalışmalarında BT/CNT kompozitleri üretilerek elektromanyetik
kalkanlama özellikleri incelenmiştir. Kompozit malzeme kalınlığı 1,1 mm ve
içeriğindeki baryum titanat ağırlık oranı % 30’dur. En iyi EMSE değeri 1,6 GHz’de
37,2 dB olarak belirtilmiştir.
Doğan vd. (2018), Giysi, kask, baret, bebek taşıyıcısı ve benzeri ürünlerin içeriğinde
kullanılmak amacıyla elektromanyetik dalgalara karşı koruyuculuk sağlayacak
kompozit yapılar üzerinde çalışmışlardır. Bu doğrultuda, karbon, karbon-kevlar ve
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cam lifleri içeren kumaşlar kullanılarak kompozit yapılar üretilmiştir. Kompozit
yapımı için dokuz farklı kumaş tipi seçilmiştir. Elektromanyetik kalkanlama etkinliği
ASTM 4935 ölçüm standardına göre yansımasız oda kullanılarak 700 MHz – 3 GHz
frekans aralığında ölçülmüştür. Kumaşlarda en düşük 7,12 dB en yüksek 28,92 dB
kalkanlama olduğu gözlemlenmiştir.
Gültekin vd. (2018), polyester kumaşlara, elektromanyetik kalkanlama özelliği
kazandırmak için karbon siyahı ve grafit parçacıkları kullanılarak rotasyon baskı
yapılmıştır. İşlem için farklı binder konsantrasyonlarında baskı patları hazırlanmıştır.
Baskı yapılan kumaşların elektriksel direnci, yıkama haslığı, yüzey morfolojisi gibi
özellikleri incelenmiştir. Elektromanyetik kalkanlama etkinliği 15 MHz-3000 MHz
frekans aralığında yapılmıştır. Düşük binder konsantrasyonunda baskı yapılan
polyester kumaşta 12,36 dB kalkanlama olduğunu gözlemlemişlerdir. Ayrıca yıkama
işlemi sonrası EMSE etkisinin azaldığını belirtmişlerdir.
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3. MATERYAL VE METOT
3.1. Materyal
Çalışma kapsamında merserizasyon işlemi yapılmış %100 pamuk ve %100 polyester
dokuma kumaşlar kullanılmıştır. Çok tabakalı kaplama yöntemi ile grafen oksit
kaplanacak kumaşlar Denizli Bez Tekstil A.Ş’den temin edilmiştir.
3.1.1. Kumaş özellikleri
Çalışmada %100 pamuklu bezayağı dokuma kumaş ve %100 polyester bezayağı
dokuma kumaş kullanılmıştır. Kumaşların gramajları, TS 251 Birim Alan Kütlesi
Tayini Standardı kullanılarak hesaplanmıştır. Kumaş gramaj ve sıklık değerleri
Çizelge 4.1’de verilmiştir.
Çizelge 3.1. Kumaş özellikleri
Kumaş türü

Gramaj

Pamuk

284,5 g

Polyester

162,0 g

Sıklık Değeri
20 sıra/cm
40 çubuk/cm
22 sıra/cm
65 çubuk/cm

3.1.2. Kullanılan kimyasal maddeler
Çok tabakalı film kaplama işlemi için kullanılan Grafen Oksit (GO), Süleyman
Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden Dr.
Öğr. Üyesi Banu ESENCAN TÜRKASLAN’dan temin edilmiştir. Pamuk ve polyester
kumaşların çok tabakalı kaplama işlemi öncesinde lif yüzeyinde iyonik yüklü gruplar
elde edebilmek için ön işlemler Polietilenimin (H(NHCH₂CH₂)ₙNH₂ kullanılarak
yapılmıştır.
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Ön işlem uygulanan pamuk ve polyester kumaşlara çok tabakalı kaplama yöntemi ile
kaplama işlemlerinde katyonik tabakalarda Polidialildimetilamonyum Klorür (PDDA)
polielektroliti kullanılmıştır.
Pamuk ve polyester kumaşlara GO/PDDA çok tabakalı kaplanan film tabakalarında
bulunan GO’in indirgeme işlemleri ile rGO/PDDA elde edebilmek için Sodyum
ditiyonit kimyasalı tercih edilmiştir.
3.1.3 Kullanılan cihaz ve makineler
3.1.3.1. Çok tabakalı kaplama yöntemi için kullanılan cihazlar
- pH metre: WTW/pH 526 dijital pH metre ölçüm cihazı ile kumaşlara çok tabakalı
film kaplama işlemlerinde hazırlanan çözeltilerin pH özelliklerinin belirlenmesi için
kullanılmıştır.
- Laboratuvar tipi fulard makinesi: Ataç marka yatay fulard makinesi pamuklu ve
polyester kumaşların çok tabakalı film kaplanması işlemleri için kullanılmıştır.
- Fikse: Çok tabakalı film kaplama işlemleri sonrasında kumaş numunelerinin
kurutma ve fiksaj işlemleri için Mathis marka fikse makinesi kullanılmıştır.
- Ultrasonik homojenizatör: Heilscher marka ultrasonik homojenizatör GO
dispersiyonlarının hazırlanması için kullanılmıştır.
- Gyrowash: İndirgeme işlemleri için James Heal marka Gyrowash – Yıkamaya Karşı
Renk Haslığı Test Cihazı kullanılmıştır.
3.1.3.2. Test yöntemleri için kullanılan cihazlar
- Hava geçirgenlik test cihazı: Textest Instruments FX 3300 Air Permeability Tester
III cihazı çok tabakalı film kaplanan pamuk ve polyester kumaşların nefes alabilirlik
değerlerini belirlemek için kullanılmıştır.
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- Taramalı elektron mikroskobu (SEM-EDX): Çok tabakalı kaplama ve indirgeme
işlemleri sonrasında kumaşların yüzey morfojilerinin değişik büyütmelerde FEIQuanta marka yüksek çözünürlüklü taramalı elektron mikroskobu ile alınmıştır.
Ayrıca element (EDS) analizleri de yapılmıştır.
- UV spektrofotometre test cihazı: UV geçirgenlik T80+ UV/VIS Spectrometer
cihazı ile çok tabakalı film kaplanan kumaşların UV geçirgenlik değerlerinin
belirlenmesi amacı ile kullanılmıştır.
- Elektromanyetik kalkanlama etkinliği (EMSE) ölçüm cihazı: Çok tabakalı
kaplama yöntemiyle GO kaplanan kumaşların ve indirgeme işlemine tabi tutulmuş
kumaşların elektromanyetik kalkanlama özelliklerinin değerlendirilmesi için Rohde &
Schwarz marka FSH6 Spectrum Analyzer (100 MHz - 6 GHz) cihazında EMSE
ölçümleri yapılmıştır.
- UV geçirgenlik test cihazı: Çok tabakalı kaplama ve indirgeme işlemleri sonrasında
kumaşların UV geçirgenlik değerleri Camspec M3550 UV/görünür Spektrofotometre
(SDL/ATLAS) UV Geçirgenlik ve Koruma Ölçüm Sistemi ile alınmıştır.
3.2. Yöntem
Deneysel çalışmalarda, bir teknik tekstil uygulamasında; tekstil ürünlerinin kullanım
koşullarında elektromanyetik kalkanlama özelliğinin sağlanması için Grafen Oksit
(GO) takviyeli kumaş üretimi çok tabakalı kaplama yöntemi ile gerçekleştirmeye
odaklanılmıştır. Çalışmada yüzey film kaplama tekniği olarak uygulanan yöntem çok
tabakalı kaplama yöntemidir.
3.2.1. Kumaş özelliklerinin belirlenmesi
Tez çalışması kapsamında deney planına göre temin edilmiş % 100 pamuk dokuma ve
% 100 polyester dokuma kumaşların aşağıda belirtilen özellikleri Süleyman Demirel
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Fiziksel Tekstil
Muayeneleri laboratuvarında ölçülmüştür.
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Ölçülen kumaş özellikleri aşağıda listelendiği gibidir:
•
•

Kumaş gramajı (g/m²)
Hava geçirgenliği (l/m²/s)

3.2.1.1. Kumaş gramajı ölçümü
Çalışılan kumaşların gramajı TS 251 Standardına göre her kumaştan 100 cm² alanlı
gramaj şablonu yardımıyla 5’er numune alınarak hassas terazide tartılarak
belirlenmiştir.
3.2.1.2. Hava geçirgenliği ölçümü
Çok tabakalı film kaplanan kumaşların hava geçirgenliği değerleri EN ISO 9237
Standardı referans alınarak TexTest Instruments FX 3300 Air Permeability Tester III
cihazında 200 Pa’da her bir test numunesi 10 kere ölçülmüştür. Şekil 4.1’de hava
geçirgenliği ölçüm cihazı verilmiştir.

Şekil 3.1. Textest Instruments FX 3300 Air Permeability Tester III cihazı
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3.2.2. Kumaşlara ön işlem uygulanması
Pamuklu ve polyester kumaş yüzeylerinde ince film tabakası oluşturabilmek için
öncesinde kumaşlara ön işlem uygulanmıştır. Ön işlem için 500 ml saf su ile 0,5 g
Polietilenimin (PEI) tartılarak karıştırılmıştır. pH 10 şekilde ayarlanan karışıma 32*40
cm kumaş daldırılmıştır. 10 dakikalık daldırma işleminin ardından kumaşlar 80°
derece fikse makinesinde kurutma işlemine tabi tutulmuştur. Ön işlem uygulanmış
kumaşlar Şekil 3.2 ve Şekil 3.3’te gösterilmiştir.

Şekil 3.2. Ön işlem uygulanmış pamuk kumaş (a) / ham pamuk kumaş (b)

Şekil 3.3. Ön işlem uygulanmış pes kumaş (a) / ham pes kumaş (b)
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3.2.3. Çok tabakalı kaplama yöntemi
Çok tabakalı kaplama işlemi için gerekli olan GO çözeltileri % 0,1 konsantrasyonda,
% 50 genlik 60 W gücündeki Sonics VibraCell marka Ultrasonik Homojenizatörde 2
saat süreyle çalışılarak hazırlanmıştır. PDDA polielektrolit çözeltisi 3 g/lt’lik
konsantrasyonda hazırlanmıştır.
GO dispersiyonlarına iyonik karakter kazandırılabilmesi için kullanılabilecek pH
değerleri zeta potansiyel pH eğrileri incelenerek belirlenmiştir. Konkena ve
Vasudevan (2012) yaptıkları çalışmada belirledikleri GO ve rGO dispersiyonlarının
zeta potansiyel pH grafiği Şekil 3.4’de sunulmaktadır. PDDA katyonik özellikte bir
elektrolit olup, hazırlanan PDDA çözeltileri için pH ayarlaması yapılmamıştır. Çok
tabakalı kaplama işleminde kullanılan GO dispersiyonunun pH değerlerinin ayarlamak
için HCI ve NaOH kullanılmıştır.

Şekil 3.4. GO ve rGO dispersiyonlarının zeta potansiyel grafiği (Konkena ve
Vasudevan, 2012)
Ön işleme tabi tutulmuş pamuk ve polyester kumaşlara çok tabakalı kaplama yöntemi
ile GO farklı tabakalarda emdirme yöntemi ile kaplanmıştır. Kaplama işlemi sırası
Şekil 3.5’te gösterilmiştir.
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Şekil 3.5. Emdirme prensibine göre çok tabakalı kaplama işleminin şeması
Emdirme prensibine göre uygulanan çok tabakalı kaplama yöntemi için boyama
tekneleri ve laboratuvar tipi fulard makinesi kullanılmıştır. Çoklu film tabakaları
oluşturabilmesi için kullanılan yatay fulard makinesinde pamuklu kumaş ve polyester
kumaş sırasıyla takip eden çözeltilerle istenilen tabaka sayısı elde edilene kadar aplike
edilmiştir. Yeni bir işlem adımına geçmeden önce kullanılan her bir işlem çözeltisi
değiştirilmiştir. Şekil 3.6’da laboratuvar tipi fulard makinesi gösterilmiştir.

Şekil 3.6. Ataç marka yatay laboratuvar tipi fulard
İşlemde kumaşların tabaka sayıları 20, 30 ve 40 tabaka olacak şekilde belirlenmiştir.
Kumaşlar çok tabakalı film kaplama işleminden sonra 80°C’de fikse makinesinde
kuruncaya kadar bekletilmiş ve sonrasında 105°C’de 5’er dakika fikse edilmiştir.
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Çizelge 3.2. Çalışmada elde edilen çok tabakalı film kaplanan kumaşlar ve
kullanılacak kısaltmalar
Kumaş türü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tabaka
Sayısı
20 tabaka

Pamuklu
Kumaş

30 tabaka
40 tabaka
20 tabaka

Polyester
Kumaş

30 tabaka
40 tabaka

Kimyasal grup

Kısaltma

GO/PDDA
rGO/PDDA
GO/PDDA
rGO/PDDA
GO/PDDA
rGO/PDDA
GO/PDDA
rGO/PDDA
GO/PDDA
rGO/PDDA
GO/PDDA
rGO/PDDA

C(GO/PDDA)20
C(rGO/PDDA)20
C(GO/PDDA)30
C(rGO/PDDA)30
C(GO/PDDA)40
C(rGO/PDDA)40
P(GO/PDDA)20
P(rGO/PDDA)20
P(GO/PDDA)30
P(rGO/PDDA)30
P(GO/PDDA)40
P(rGO/PDDA)40

3.2.4. GO kaplanan kumaşların indirgenme işlemi
Pamuk ve polyester kumaşların farklı tabaka sayılarında PDDA/GO çok tabakalı film
yapıları ile kaplama işlemlerinden sonra rGO yapı elde edebilmek amacıyla kimyasal
ajan ile uygulamalar yapılmıştır. İndirgeme işleminin yapıldığı cihaz Şekil 3.7’de
gösterilmiştir.
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Şekil 3.7. James H. Heal Gyrowash

Çok tabakalı kaplama yöntemi ile PDDA/GO film tabakaları ile kaplanan pamuk ve
polyester kumaşlara sodyum ditiyonit (Na₂S₂O₄) ile indirgeme işlemi yapılmıştır. 60 g
Na₂S₂O₄ ve 600 ml saf su hazırlanmış, çözelti mekanik karıştırıcıda 700 rpm’de 60°C
sıcaklıkta karıştırılmıştır. Karışan çözelti ile pamuk kumaşlar tüpler içerisine
yerleştirilerek Gyrowash makinesinde 60 dakika boyunca 95°C’de işleme tabi
tutulmuştur. Elde edilen kumaşın üzerindeki fazla indirgeyici ajanlar uzaklaştırmak
için saf su ile yıkanmıştır. Yıkanan kumaşlar 30 dakika boyunca 95°C’de
kurutulmuştur.
3.2.6. UV geçirgenliği ölçümü
UV geçirgenlik Test Cihazı ile işlem yapılmamış ve GO nanopartikülleri içeren çok
tabakalı kaplama yöntemi ile kaplanan kumaşların UV geçirgenliği değerleri
ölçülmüştür. Ölçüm cihazı Şekil 3.8’de gösterilmiştir.
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Şekil 3.8. T80+ UV/VIS Spectrometer
3.2.5. Elektromanyetik kalkanlama etkinliği ölçümleri
Elektromanyetik kalkanlama etkinliği testleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik
Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından geliştirilen Ekranlama Verimliliği Ölçüm
Cihazı (isteğe bağlı yapım) kullanılarak test edilmiştir. Frekans alıcı cihaz olarak
ROHDE & SCHWARZ marka FSH6 – Spectrum Analyzer 100 MHz – 6 GHz frekans
bant genişliğinde çalışan, alıcı ve verici anten çifti olarak ise çubuk anten
kullanılmıştır.
Çok tabakalı kaplama yöntemi kullanılarak GO kaplanan tekstil yüzeylerinin
kalkanlama özelliğinin araştırılmasında kullanılmış olan ölçüm düzeneği ve cihaz
Şekil 3.9’da verilmiştir.
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Şekil 3.9. FSH6 – Spectrum Analyzer (ROHDE & SCHWARZ)
Ölçüm ünitesinde yapılan testler için 32 cm × 40 cm büyüklüğündeki tekstil yüzeyleri
kullanılmıştır. Malzemenin gerçek ölçüm değeri için test numunelerinin referans
ölçümleri de yapılmıştır. Kalkanlama değeri, referans numunesi ile test numunesinin
ölçüm sonuçları arasındaki fark hesaplanarak bulunur.

42

Ölçümler, EN50147-1 Standardına göre 100 MHz – 6 GHz frekans aralığında her
kumaştan 3’er ölçüm alınarak gerçekleştirilmiştir. Ölçüm sonucu dBm olarak kayıt
alınmış ve ölçümlerde gönderilen sinyal değeri olarak 80 dBµV kullanılmıştır. dBm
eşitliği aşağıdaki denklemle ifade edilmektedir (4.1).
𝑑𝐵𝑚 = −20log10

{𝑒ᵅ˟}

(4.1)

Test prensibine göre sinyal jeneratörü ile alıcı anten arasına yerleştirilmiş olan kumaş
numunesi tarafından diğer tarafa geçirilen sinyallerin değeri ölçülerek numune
tarafından engellenen elektromanyetik alanın değeri hesaplanmaktadır. Her ölçüm için
spektrum analizörde bir frekans spektrumu elde edilir. Ölçümlerde elektromanyetik
kalkanlama değeri her frekans değeri için test numunesine gönderilen sinyal değeri ile
spektrum analizördeki frekans spektrumundan okunan sinyal değerin farkının
hesaplanmasıyla bulunmaktadır.
Başka bir ifadeyle, her kumaşın elektromanyetik kalkanlama etkinliği (EMSE), boş
ölçümlerin sonuçlarından numune ile elde edilen sonuçların (dBm) çıkartılmasıyla
hesaplanır. Şöyle ki;
EMSE (dBµV) = gönderilen sinyal değeri (dBµV) – okunan sinyal değeri (dBµV)
Kumaşın zayıflatma etkisi (Absortion Loss) = numuneli ölçümden elde edilen EMSE
değeri – numunesiz ölçümden elde edilen EMSE değeri olarak da ifade edilir.
3.2.7. UPF ölçümü
Kumaşların UV geçirgenliği tayini Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü Test Laboratuvarlarında test edilmiştir. İşlem
yapılmamış ve GO içeren çok tabakalı kaplama yöntemi ile yüzeyinde çok tabakalı
film oluşturulan kaplama işlemi ve indirgeme işlemi sonrasında AS/NZS 4399:1996
Standardına göre ölçülmüştür
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI
Tez çalışmasında iki farklı elyaf yapısına sahip olan tekstil kumaşlarının,
elektromanyetik kalkanlama özellikleri çok tabakalı kaplama yöntemiyle 20, 30 ve 40
tabaka film kaplanarak değerlendirilmiştir.
Birinci bölüm, GO ile çok tabakalı kaplama işlemi yapılarak elde edilen pamuklu ve
polyester kumaşların deneysel sonuçlarını içermektedir. Lif yüzeyinde yapıların
oluştuğundan emin olmak için SEM görüntü analizi gerçekleştirilmiş ve EDS cihazı
ile yapıda bulunan elementler ve karbon/oksijen oranları belirlenerek sonuçlar
verilmiştir. Ayrıca kumaşların hava geçirgenliği analizi yapılarak test sonuçları
verilmiştir.
EMSE üzerine GO ile yapılan çok tabakalı film kaplama tekniğinin etkisinin olup
olmadığını belirlemek amacı ile hem kaplama işlemi yapılmamış ham kumaşların ve
hem de farklı tabaka sayılarında film kaplama işlemleri sonucu testler yapılmıştır.
Kumaşlarda elektromanyetik kalkanlama etkisi FSH6 Spectrum Analyzer (ROHDE &
SCHWARZ) ile ölçülmüştür. Materyallerin gerçek ölçüm değeri için test
numunelerinin referans ölçümleri de alınmıştır.
American National Standars Institute – ANSI standartlarına göre askeri olmayan ticari
uygulamalarda EMI (elektromanyetik girişim) standartlarına göre kalkanlama
verimliliğini 50 dB olduğunu söylemektedir. Bu durumda -10 dB kayıp yeterli
görülmektedir.
Üçüncü bölümde, GO ile yapılan çok tabakalı kaplama işlemi sonrasında elde edilen
pamuklu ve polyester kumaşların UV geçirgenlik ve UPF sonuçları değerlendirmesi
yapılmış ve test sonuçları verilmiştir.
4.1. Kumaşların PEI Ön İşlem Uygulamasının Değerlendirilmesi
PEI ile gerçekleştirilen ön işlemin kumaş yapısına dahil olup olmadığını belirlenmesi
amacıyla işlem görmemiş pamuk ve polyester kumaşlar ve ön işlem uygulanmış
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numuneler Remazol Ultragelb RGB boyarmaddesi ile saf sudan oluşan bir çözelti
içerisinde muamele edilmiştir. Şekil 4.1 ve Şekil 4.2’de de görüldüğü gibi uygulama
sonrasında işlem görmemiş kumaşlarda değişim gözlenmez iken ön işlem uygulanmış
kumaşta renk değişimi meydana gelmektedir. Boyarmaddenin kumaş yüzeyine
tutunması ile ön işlem uygulamasının başarılı olduğu gözlenmiştir.

Şekil 4.1. İşlem görmemiş (a) ve PEI ile ön işlem yapılmış pamuk kumaş (b)

Şekil 4.2. İşlem görmemiş (a) ve PEI ile ön işlem yapılmış PES kumaş (b)
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4.2. Çok Tabakalı Kaplama Etkinliği Araştırma Bulguları
4.2.1. SEM ve EDX araştırma bulguları
Pamuk ve polyester kumaşların kaplama işlemleri öncesine ait SEM görüntüleri Şekil
4.3’te verilmiştir.
C

P

Şekil 4.3. İşlem görmemiş pamuk (C) ve polyester (P) kumaşların SEM görüntüleri
GO/PDDA çok tabakalı film kaplanan C(GO/PDDA)20, C(GO/PDDA)30 ve
C(GO/PDDA)40 koda sahip pamuk kumaşların kaplama sonrası elde edilen SEM
görüntüleri Şekil 4.4’te verilmiştir.

C(GO/PDDA)20

C(GO/PDDA)30

C(GO/PDDA)40

Şekil 4.4. GO/PDDA 20,30 ve 40 tabaka film kaplanan pamuklu kumaşların SEM
görüntüleri
GO/PDDA çok tabakalı film kaplanan P(GO/PDDA)20, P(GO/PDDA)30 ve
P(GO/PDDA)40 koda sahip polyester kumaşların kaplama sonrası elde edilen SEM
görüntüleri Şekil 4.5’te verilmiştir.
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P(GO/PDDA)20

P(GO/PDDA)30

P(GO/PDDA)40

Şekil 4.5. GO/PDDA 20, 30 ve 40 tabaka film kaplanan polyester kumaşların SEM
görüntüleri
Genel olarak GO/PDDA çok tabakalı film kaplanan pamuklu ve polyester kumaşların
SEM görüntüleri incelendiğinde kumaş yüzeyinde GO ve rGO’ya ait kaplama
yapılarda olduğu görülmektedir. Kaplama işlemi sonucunda GO nanopartiküllerinin
liflerin yüzeyini homojen bir şekilde kapladığı SEM analizlerinde net görülmektedir
(Khalilabad and Yazdanshenas, 2013).

20, 30 ve 40 çok tabakalı kaplanan pamuk kumaşların Na₂S₂O₄ ile indirgeme işlemi
sonrası SEM görüntüleri Şekil 4.6’da verilmiştir.

C(rGO/PDDA)20

C(rGO/PDDA)30

C(rGO/PDDA)40

Şekil 4.6. Na₂S₂O₄ ile indirgenmiş pamuklu kumaşların SEM analizleri
20, 30 ve 40 çok tabakalı kaplanan polyester kumaşların Na₂S₂O₄ ile indirgeme işlemi
sonrası SEM görüntüleri Şekil 4.7’de verilmiştir.
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P(rGO/PDDA)20

P(rGO/PDDA)30

P(rGO/PDDA)40

Şekil 4.7. Na₂S₂O₄ ile indirgenmiş PES kumaşların SEM analizleri
Şekil 4.6 ve Şekil 4.7’ye ait SEM görüntülerinden, Na₂S₂O₄ ile indirgenme reaksiyonu
sonucunda GO yapılarının parçalanarak ve daha küçük parçalardaki rGO yapılarına
dönüştüğü gözlenmiştir.
Çok tabakalı GO/PDDA kaplanan pamuklu ve polyester kumaşların kaplama işlemi
ve Na₂S₂O₄ ile indirgeme işlemi sonrasında SEM-EDS cihazı ile yapılardaki element
analizleri yapılarak kumaş yüzeyinde GO’ya bağlı karbon/oksijen miktarı
belirlenmiştir. Pamuklu kumaşların sonuçları Çizelge 4.1’de verilmektedir.
Çizelge 4.1. Pamuklu kumaş SEM-EDS Elementel analiz sonuçları
Kumaş Türü
İşlem görmemiş kumaş
C(GO/PDDA)20
C(rGO/PDDA)20
C(GO/PDDA)30
C(rGO/PDDA)30
C(GO/PDDA)40
C(rGO/PDDA)40

C
(Karbon oranı %)
47,55
49,44
49,74
49,53
49,78
51,11
51,29

O
(Oksijen oranı %)
52,45
50,56
50,26
50,47
50,22
48,89
48,71

C/O
0,907
0,978
0,990
0,981
0,991
1,045
1,053

20, 30 ve 40 tabakalı Polyester kumaşlara ait SEM-EDS Elementel analiz sonuçları
Çizelge 4.2’de verilmektedir.
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Çizelge 4.2. Polyester kumaş SEM-EDS Elementel analiz sonuçları
Kumaş Türü
İşlem görmemiş kumaş
P(GO/PDDA)20
P(rGO/PDDA)20
P(GO/PDDA)30
P(rGO/PDDA)30
P(GO/PDDA)40
P(rGO/PDDA)40

C
(Karbon oranı %)
63,65
63,86
64,35
64,68
64,75
64,38
64,93

O
(Oksijen oranı %)
36,35
36,14
35,65
35,32
35,25
35,62
35,07

C/O
1,737
1,767
1,805
1,831
1,837
1,807
1,851

İşlem görmemiş Pamuk ve Polyester kumaşların Karbon/Oksijen atom oranları
sırasıyla 0,907 ve 1,737 olarak SEM-EDS Elementel analiz sonuçlarından
hesaplanmıştır. GO yapı itibarı ile Karbon ve Oksijen elementlerinden oluştuğu için
çok tabakalı kaplama işlemleri sonucunda da aynı elementler ile değerlendirmeler
yapılabilmiştir. Her iki kumaş için de C/O oranı kaplama işlemi sonucunda ve tabaka
sayıları arttıkça artmıştır. rGO yapısı elde edildikten sonra da her bir tabaka sayısı
kendi içerisinde değerlendirildiğinde C/O oranının yükseldiği belirlenmiş ve Karbon
atom oranının artmış olması indirgeme işleminin başarılı olduğunun da kanıtı olarak
değerlendirilmiştir (Wang et al., 2017).
4.2.2. Hava geçirgenliği test analiz bulguları
20, 30 ve 40 tabakalı GO kaplanan ve indirgeme işlemi yapılan pamuklu kumaşların
hava geçirgenliği testi ile elde edilen ortalama hava geçirgenliği değerleri Çizelge
4.3’te verilmektedir. İşlem yapılmamış pamuk kumaşın hava geçirgenliği değeri 98,21
l/m²/s olarak ölçülmüştür.
Çizelge 4.3. GO/PDDA çok tabakalı film kaplanan ve indirgeme işlemi yapılan
pamuklu kumaşların hava geçirgenlikleri
Kumaş Cinsi
İşlem görmemiş pamuk kumaş
C(GO/PDDA)20
C(GO/PDDA)30
C(GO/PDDA)40
C(rGO/PDDA)20
C(rGO/PDDA)30
C(rGO/PDDA)40

Birim (l/m²/s)
98,21
88,02
86,08
74,67
87
86,5
85,14
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% Değişim
10,37
12,35
23,96
11,41
11,92
13,30

20, 30 ve 40 tabakalı GO/PDDA kaplanan ve sonrasında indirgeme işlemi yapılan
polyester kumaşlara hava geçirgenliği testi uygulanmış ve sonuçlar Çizelge 4.4’de
gösterilmiştir. İşlem yapılmamış polyester kumaşın hava geçirgenliği değeri 232 l/m²/s
olarak ölçülmüştür.
Çizelge 4.4. GO/PDDA çok tabakalı film kaplanan ve indirgeme işlemi yapılan PES
kumaşların hava geçirgenlikleri
Kumaş cinsi
İşlem görmemiş PES kumaş
P(GO/PDDA)20
P(GO/PDDA)30
P(GO/PDDA)40
P(rGO/PDDA)20
P(rGO/PDDA)30
P(rGO/PDDA)40

Birim (l/m²/s)
232
215
216
213,6
228,8
227,6
226

% Değişim
7,32
6,89
7,93
1,37
1,89
2,58

Yapılan hava geçirgenliği analizleri sonucunda çok tabakalı film kaplama işlemi
sonrasında kumaşlarda hava geçirgenliği değerlerinin tabaka sayılarına göre azaldığını
göstermektedir. Bu değerlerden çok tabakalı kaplama işlemi ile lif yüzeyinin
kaplandığı ve geçirgenliğin azalmasıyla beraber kaplama tekniğinin başarılı olduğu
saptanmıştır.
4.3. Elektromanyetik Kalkanlama Özelliğinin Değerlendirilmesi
4.3.1. GO/PDDA çok tabakalı kaplanan kumaşlarda EMSE
Çalışma kapsamında çok tabakalı Grafen Oksit (GO) kaplanan kumaşların
elektromanyetik kalkanlama etkinliği - EMSE etkinliği değerleri Spectrum Analyzer
100 MHz – 6 GHz frekans bölgesinde tespit edilmiştir. Hammadde özelliklerine göre
yüksek ve düşük frekanslardaki elektromanyetik kalkanlama etkinliği (dB)
değerlerinin ölçülmesi için gerçekleştirilen testler sonucunda belirlenen değerler
grafiklerle aşağıda verilmiştir.
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Pamuk ve polyester dokuma kumaşlar GO içeren çok tabakalı film kaplama
işleminden sonra tabaka sayılarına göre elektromanyetik kalkanlama etkinliği
değişimleri Şekil 4.8 ve Şekil 4.9’da gösterilmektedir.

: referans pamuklu kumaş
x:

C(GO/PDDA)20/C(GO/PDDA)30/C(GO/PDDA)40

Şekil 4.8. GO/PDDA çok tabakalı kaplanan pamuk kumaşlarda EMSE değişimi
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: Referans polyester kumaş
- - - - - - : P(GO/PDDA)20/P(GO/PDDA)30/ P(GO/PDDA)40
Şekil 4.9. GO/PDDA çok tabakalı kaplanan PES kumaşlarda EMSE değişimi
Şekil 4.8’deki 20, 30 ve 40 tabakalı GO kaplanan pamuk kumaşların ölçüm grafiğine
baktığımızda 500 MHz ve yaklaşık olarak 600 MHz frekans aralığında yüksek EMSE
sergilemektedir. Ayrıca 1,2 GHz – 1,5 GHz ve 1,7 GHz frekans aralığında GO
kaplamanın, standartlara uygun kalkanlama verimliliği vardır. Fakat diğer frekans
bölgelerine bakıldığında -50 dB altında olmadığını ve yeterince zayıflama
sağlanamadığı belirlenmiştir.
Şekil 4.9’da 0,5-1-2,2-3,2-4,2 GHz frekans aralığında çok tabakalı film kaplanan
polyester kumaşlar daha yüksek SE sergilemektedir. Yani kalkanlama verimliliği 80
dB’nin üzerine çıkarak polyester kumaşlarda çok tabakalı film kaplama yönteminin
elektromanyetik kalkanlama özelliğini sağlayabildiği görülmektedir. Kalp pili olan
hastalarda gömlek ön kısmı için ve taşınabilir jammer taşıyan güvenlik personeli için
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koruyucu tekstil ürünü olarak kullanılabilecek seviyeler elde edilmiştir. Böylece 500
MHz ile 5,8 GHz aralığında örneğin telsiz, cep telefonu ve kablosuz iletişimin
etkilerinden kalp hastaları etkilenmeyecektir. Taşınabilir jammer cihazını üzerinde
taşıyan güvenlik personeli vücuduna giydiği bu giysi ile istenmeyen yüksek güçlü
radyo frekanslardan korunmuş olacaktır.
Pamuk kumaşta 20, 30 ve 40 tabakalı GO kaplama iyi bir sonuç vermezken pes
kumaşta 20, 30 ve 40 tabakalı GO kaplama mükemmel bir kalkanlama özelliği
sağlamaktadır. Şekil 4.9’da görüldüğü gibi 500 MHz’den başlayarak 4,7 GHz’e kadar
-120 dB’nin altında zayıflama elde edilmektedir. Buradan anlaşılan bu yapı kullanılan
katlı polyester kumaş bu frekans aralığında 120 dB üzerinde EMSE değeri verecektir.
Yüksek ve düşük frekans bölgelerindeki EMSE değişimlerine baktığımızda, film
tabaka sayısının arttırılmasıyla kumaşların yüzeyine depolanan GO artışıyla birlikte
kumaşlarda daha iyi bir kalkanlamanın olduğu görülmektedir (Shi K. et all., 2022).
GO tabakasının, iplik yüzeyi boyunca homojen bir şekilde kaplandığından, diğer bir
ifadeyle polimerizasyonun aynı olduğundan elektromanyetik kalkanlamayı sağladığı
kanıtlanmıştır.
Bir de yapılan ölçümlerde hammadde özelliklerinin kalkanlamaya etkisinin yanı sıra
atkı ve çözgü ipliklerinin üst üste yerleşimindeki etkisi de dikkate alınarak düz ve
çapraz yerleştirilerek elde edilen değerlerin grafikleri Şekil 4.10 ve Şekil 4.11’de
verilerek yorumlanmıştır.

53

: Referans polyester kumaş
x: P(GO/PDDA)20/P(GO/PDDA)30/ P(GO/PDDA)40
Şekil 4.10. Polyester kumaşların düz yerleşiminin EMSE’ye etkisi
Şekil 4.10. polyester kumaşların atkı ve çözgü iplikleri birbirlerine dik gelecek şekilde
yerleştirildikten sonra yapılan kalkanlama etkinliği sonuçlarıdır. Grafiğe baktığımızda
0,4 – 0,8 – 1,2 GHz frekans bölgesinde lineer seyreden -40 dB altında zayıflamanın
gerçekleştiği görülmektedir. Atkı ve çözgü ipliklerinin düz konumda olacak şekilde
yerleştirilerek yapıldığı ölçümde 4,4 GHz frekansa kadar en iyi EMSE sağlanmıştır.
Şekil 4.10 ve Şekil 4.11. grafiklerine baktığımızda her ikisinin de polyester
numunelerin EMSE değerlendirilmesi olduğunu görmekteyiz. Numuneler aynı
hammadde özelliklerine ve aynı film tabaka sayılarına sahiptir. Ancak burada dikkat
edilmesi istenen durum atkı ve çözgü ipliklerinin yerleşiminin kalkanlama etkinliğini
nasıl

etkileyeceğidir.

Atkı

ve

çözgü

ipliklerinin

çapraz

yerleştirildiğinde daha yüksek EMSE sergilediği görülmektedir.
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gelecek

şekilde

: Referans pamuklu kumaş
----------: C(GO/PDDA)20/C(GO/PDDA)30/C(GO/PDDA)40
Şekil 4.11. Pamuk kumaşların düz yerleşiminin EMSE’ye etkisi
Şekil 4.11’de verilen pamuklu kumaşların kalkanlama verimliliğinin polyester
kumaşlar ile aynı frekans bölgelerinde (0,4-0,8-1,2 GHz) etkili olduğu görülmüştür.
Bu demek oluyor ki atkı ve çözgü iplikleri birbirine paralel olacak şekilde
yerleştirildiğinde pamuk ve polyester numunelerde aynı elektromanyetik kalkanlama
etkinliği sonuçları elde edilmiştir (Perumalraj R., 2009). 5 GHz’den sonra -55 dB
kadar bir kalkanlama bulunuyor ama bu sürekli değil ve pik halinde onun öncesinde
iyi bir kalkanlama verimliliği ile karşılaşılamıyor. En iyi kalkanlama verimliliği 1,2
GHz civarında ve -42 dB değerdedir.
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4.3.1.1. Kumaş katman sayısının EMSE’ye etkisi
Çok tabakalı film kaplanan kumaşların tek kat, iki kat ve üç kat numuneli ölçümleri
gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki grafikler, kumaşların kalkanlama verimliliği ölçüm
cihazına düz ve çapraz şekilde yerleştirilerek alınmış değerlerini göstermektedir.
Kumaşların katlı ölçümü yapılırken her kattaki numunenin atkı ve çözgü iplikleri
birbirine 90 derece olacak şekilde yerleştirilmiştir. Çapraz alınan ölçümlerde ise atkı
ve çözgü ipliklerinin birbirine çapraz gelecek şekilde yerleşimine dikkat edilmiştir.

: Referans pamuklu kumaş
----------: C(GO/PDDA)20/ C(GO/PDDA)40
Şekil 4.12. C(GO/PDDA)20 ve C(GO/PDDA)40 kumaşların iki katmanlı ölçümü
ka

Şekil 4.12’de 20 tabaka ve 40 tabaka GO kaplanan pamuk kumaşların kalkanlama
verimliliği ölçüm cihazına çapraz şekilde iki katmanlı yerleştirilerek alınmış
değerlerdir. Grafiğe baktığımızda bu kumaş 1,2 GHz frekansda -43 dB değerinde
EMSE değeri göstermektedir.
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: Referans polyester kumaş
- - - - - : P(GO/PDDA)20/P(GO/PDDA)40
Şekil 4.13. P(GO/PDDA)20 ve P(GO/PDDA)40 kumaşların iki katmanlı ölçümü
Şekil 4.13’te polyester numunelerden 20 ve 40 tabakalı GO kaplanan kumaşların
kalkanlama verimliliği ölçüm cihazına aynı pamuklu numunelerde olduğu gibi çapraz
şekilde yerleştirilmiş değerleridir. Çapraz ve çift katmanlı yerleşimlerde kumaşlar
daha iyi sonuçlar verir ve yüksek frekanslı uygulamalar için kullanılabilir (Perumalraj
R., 2009).
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: Referans pamuklu kumaş
x: C(GO/PDDA)20/C(GO/PDDA)30
□: C(GO/PDDA)20/C(GO/PDDA)40
○: C(GO/PDDA)30/C(GO/PDDA)30
+: C(GO/PDDA)20/C(GO/PDDA)30/C(GO/PDDA)40

Şekil 4.14. Pamuklu kumaşların çok katmanlı EMSE değişimi
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: Referans polyester kumaş
x : P(GO/PDDA)20/P(GO/PDDA)30
□: P(GO/PDDA)20/P(GO/PDDA)40
○: P(GO/PDDA)30/P(GO/PDDA)40
+ : P(GO/PDDA)20/P(GO/PDDA)30/ P(GO/PDDA)40
Şekil 4.15. Polyester kumaşların çok katmanlı EMSE değişimi
Şekil 4.14’te ok ile işaretli olan frekansta (1,2 GHz) 30 ve 40 tabakalı pamuk kumaşın
iki katmanlı yerleşimi ile alınmış ölçümde oldukça iyi bir kalkanlama özelliği elde
edilmiştir (-48 dB). Aynı tabakalı yapıda hem çok düşük frekanslarda hem de 5,2
GHz’de 55 dB üzerinde bir değer elde edilmektedir. Daha çok tabakalı bir yapının
daha iyi bir değer vermemesinin sebebi 30 ve 40 tabakalı kumaşın birlikte
kullanılmasında beklenmeyen bir geometrik yapı çıkarak bu yapının rezonans
frekansının etkili olması olabilir. Şekil 4.15’de ise polyester kumaşın çok katmanlı
durumu görülmektedir. Grafikler incelendiğinde pamuk ve polyesterin farkının
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olmadığı görülmektedir. Yani pamukta karşılaştığımız çok düşük frekanslar (0,2 GHz
civarı) ve 5,2 GHz’de 60 dB kadar EMSE elde edilmektedir.
Tüm grafiklere baktığımız zaman 1 GHz frekans bölgesinde çok tabakalı GO kaplanan
polyester kumaşlar aynı film tabakalı pamuk kumaşlardan daha iyi sonuçlar vererek
daha yüksek elektromanyetik kalkanlama özelliğini sağlamaktadır.
4.3.2. rGO/PDDA çok tabakalı kaplanan kumaşlarda EMSE
Bu bölümde GO’in kumaş üzerine aktarılması ve belirlenen indirgeyici ajanla
indirgenmesi işlemlerinin ardından kumaş yüzeyinde elektromanyetik kalkanlamaya
etkisinin nasıl olduğu incelenmiştir.
Çok tabakalı kaplama işlemi ardından uygulanan indirgeme işlemleri sonrası polyester
kumaşlarda EMSE değişimleri Şekil 4.16, Şekil 4.17 ve Şekil 4.18’de verilmiştir.

: Referans polyester kumaş
- - - - - - : P(rGO/PDDA)20
Şekil 4.16. P(rGO/PDDA)20 kumaş

60

20 tabakalı polyester kumaşların indirgeme işlemleri sonrası kalkanlama etkinliği
verimliliği incelediğimizde 0 dB referans alınacak olursa en yüksek EMSE değeri 1,68
GHz frekans civarında -8 dB zayıflama sağlanmıştır.

: Referans polyester kumaş
- - - - - - : P(rGO/PDDA)30
Şekil 4.17. P(rGO/PDDA)30 kumaş
Aynı kumaş yapısında tabaka sayısını 30 tabakaya çıkardığımız zaman
elektromanyetik kalkanlama etkinliğini sağlayan frekans bandın genişliği artmaktadır.
Numunelerin EMSE değişimi 1,6 GHz’den 1,9 GHz’e kadar değişmeyen lineer bir
davranış göstermiştir.
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: Referans polyester kumaş
- - - - - - : P(rGO/PDDA)40

Şekil 4.18. P(rGO/PDDA)40 kumaş
40 tabakalı film kaplanan kumaşları indirgediğimizde gözlenen kayıp çok fazla
değişmezken EMSE için değerlendirilebilecek bant aralığı artmaktadır.
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Şekil 4.19 ve Şekil 4.20’de çok tabakalı kaplama işlemi ardından uygulanan indirgeme
işlemleri sonrası pamuk kumaşlarda EMSE’ye etkisi verilmiştir.

: Referans pamuk kumaş
- - - - - - : C(rGO/PDDA)30
Şekil 4.19. C(rGO/PDDA)30 kumaş
Şekil 4.19’da görüldüğü gibi 30 tabaka rGO pamuk kumaşın 1655 MHz frekansta -6
dB kadar zayıflaması bulunmaktadır. Daha sonra 1860 MHz’de biraz daha iyi (-7,5
dB) zayıflama elde edilmektedir.
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: Referans pamuk kumaş
- - - - - - : C(rGO/PDDA)40

Şekil 4.20. C(rGO/PDDA)40 kumaş
Şekil 4.20’de görüldüğü gibi aynı pamuk kumaşı 40 tabakaya çıkarttığımızda
kumaşımızda elektromanyetik koruyuculuk biraz daha iyi sonuç vermektedir.
20, 30 ve 40 tabakalı kumaşların indirgeme işlemlerinde aynı miktarda kullanılan rGO
ile tabaka sayısı arttıkça kalkanlama etkinliğinin arttığı yapılan EMSE ölçümleri
sonucu belirlenmiştir (Lin et al., 2016; Gupta et al., 2020). Ancak şekilleri
incelediğimizde GO indirgenmesiyle alınan ölçüm değerlerinin kalkanlama etkinliği
açısından çok tabakalı GO kaplanan kumaşların etkinliğinden daha düşük olduğu
gözlemlenmiştir.
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4.4. GO İle Oluşturulan Çok Tabakalı Kaplamaların UV Geçirgenlik Test Analiz
Bulguları
UV geçirgenlik test cihazı ile işlem yapılmamış kumaşlar referans olarak alınarak GO
içeren çok tabakalı film kaplama yöntemi ile yüzeyinde çok tabakalı film oluşturulan
materyallerin UV geçirgenlik değerleri ölçümleri UV-Spektrofotometre ile
yapılmıştır. Ultraviyole (UV) radyasyon, dalga boyu 100 ila 400 nm arasında, görünür
ışıktan daha kısa olan tüm radyasyonu içerir. UV radyasyonu, UVA, UVB ve UVC
olarak dalga boylarına göre sınıflandırılmaktadır (Qu L., 2014).
GO/PDDA ile farklı tabaka sayılarında pamuk kumaşların UV geçirgenlik değerleri
Şekil 4.21’de verilmiştir.

Şekil 4.21. C(GO/PDDA) çok tabakalı kaplama işlemi UV geçirgenlik analizi
Literatürde pamuk lifinin, UV ışınlar için 280 ila 400 nm’lik spektral bölgede yüksek
geçirgenliğe sahip olduğu belirtilmektedir. Pamuklu kumaşların UV geçirgenliği %15
ila 20’dir (Seyrek Kurban, 2008). GO ile oluşturulan çok tabakalı kaplamaların
pamuklu kumaşlarda UV radyasyonun transmisyonu konusunda büyük etkisi
görülmektedir.
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GO’in UV absorplayıcı etkisi tabaka sayısının artışıyla hızla artar. Çünkü artan tabaka
sayısı ile lif yüzeyinde tabaka kalınlığı artmaktadır. Böylelikle lifin içine giren ışığın
şiddeti, GO/PDDA konsantrasyonları ile azaltılmıştır.
GO/PDDA çok tabakalı kaplanan Na₂S₂O₄ ile indirgenen pamuk kumaşların UV
geçirgenlik değerleri Şekil 4.22’de verilmiştir.

Şekil 4.22. Na₂S₂O₄ ile indirgenmiş pamuk kumaşların UV geçirgenlik analizleri
Çok tabakalı kaplama işlemi sonrası Na₂S₂O₄ ile indirgenen pamuk kumaşlarda en
düşük geçirgenlik değeri C(rGO/PDDA)40 koda sahip kumaşta olduğu gözlenmiştir.
Na₂S₂O₄ ile indirgenmiş pamuk kumaşların artan tabaka sayısıyla birlikte %
geçirgenlik değerinin azaldığı gözlenmiştir.
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GO/PDDA ile farklı tabaka sayılarında polyester kumaşların UV geçirgenlik değerleri
Şekil 4.23’te verilmiştir.

Şekil 4.23. P(GO/PDDA) çok tabakalı kaplama işlemi UV geçirgenlik analizi
GO/PDDA çok tabakalı kaplanan Na₂S₂O₄ ile indirgenen polyester kumaşların UV
geçirgenlik değerleri Şekil 4.24’te verilmiştir.

Şekil 4.24. Na₂S₂O₄ ile indirgenmiş polyester kumaşların UV geçirgenlik analizleri
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İndirgeme işlemi sonrası PES kumaşların % geçirgenlikleri pamuklu kumaşlara göre
orantılı olarak azalmıştır.
Uv geçirgenlik test sonuçları genel olarak incelendiğinde, PDDA/GO ile çok tabakalı
kaplama işlemi uygulanan pamuklu ve polyester kumaşlarda geçirgenlik değerlerinin
azaldığı gözlenmiştir. Çok tabakalı GO kaplanmış kumaşlarda artan tabaka sayısı ile
birlikte adsorblanan GO miktarı arttıkça % geçirgenlik değerinin azaldığı görülmüştür.
5.5. GO ile Kaplanan Çok Tabakalı Kumaşların UPF Testi Analiz Bulguları
UV geçirgenlik test cihazında işlem yapılmamış ve GO içeren çok tabakalı film
kaplama yöntemi ile yüzeyinde çok tabakalı film oluşturulmuş ve sonrasında indirge
işlemi yapılmış kumaşların UPF (Ultraviolet Protection Factor) değerleri
Avusturalya/Yeni Zelanda Standardına (AS/NZS 4399:1996) göre ölçülmüştür. UPF
değeri doğrudan tekstil materyallerinin UV-önleme etkinliğini değerlendirmede
kullanılır ve tekstil materyalinin UV-ışınlarına maruz kalma etkisindeki azalmayı
gösterir. Özellikle UPF değeri >40 olan kumaşların bu standarda göre UV
radyasyonuna karşı mükemmel korum sağladığı kabul edilmektedir (Tian et al., 2016).
AS/NZS 4399:1996 Standardına göre UPF değeri ile yapılan değerlendirme işlemine
ait bilgiler Çizelge 4.5’te verilmiştir (Louris et al., 2018).
Çizelge 4.5. AS/NZS 4399:1996 Standardına göre UPF değerlendirmesi
UPF Değeri
15-24
25-30
> 40

Ortalama UVA
6,7-4,2
4,1-2,6
< 2,5
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Değerlendirme
İyi
Oldukça iyi
Mükemmel

Numune Kodu

Ortalama
UPF

UPF

P
P(GO/PDDA)20
P(GO/PDDA)30
P(GO/PDDA)40
C
C(GO/PDDA)20
C(GO/PDDA)30
C(GO/PDDA)40

33,4
67837,6
145468,4
197961,7
9,63
382,2
352,5
376,8

10
50+
50+
50+
5
50+
50+
50+

Ortalama UVA
(315 to 400 nm)
%
9,7
0,0
0,0
0,0
18,2
0,3
0,3
0,2

Ortalama UVB
(290 to 315 nm)
%
4,2
0,0
0,0
0,0
8,8
0,3
0,3
0,3

Kumaş numunelerinin UV transmisyon analizleri 290 ila 400 nm arasında yapılmıştır.
Yapılan ölçümlerin sonucunda 315 ila 400 nm arasında UVA ve 290 ila 315 nm
arasında UVB transmisyon değerlerinin % olarak ortalaması hesaplanmıştır.
Standartlara göre UV koruyuculuk değeri 10 ila 19 arasında olan numuneler orta, 20
ila 29 arasında olan numuneler yüksek, 30 ila 49 arasında olanlar çok yüksek, 50 ve
üzerinde olan numuneler ise maksimum olarak değerlendirilir (Bilimis, 1994).
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5. SONUÇLAR
Pamuklu ve polyester kumaşlara bir yüzey film kaplama tekniği olan çok tabakalı
kaplama yöntemi ile fonksiyonel özellikler kazandırılmıştır. Çok tabakalı kaplama
işlemleri GO kullanılarak yapılmıştır. Kaplama sonrası belirlenen indirgeyici ajan ile
(Na₂S₂O₄) kumaşlar muamele edilip GO yapısının indirgenmesi (rGO) sağlanmıştır.
Kaplama işlemlerine başlamadan önce kumaşlara ön işlem yapılmıştır. Pamuk ve
polyester kumaşların

yüzey

modifikasyon

işlemi

Polietilenimin

(PEI) ile

gerçekleştirilmiştir. 0,5 g PEI çözelti ile kumaşlar emdirilmiş ardından laboratuvar tipi
fikse makinesinde kurutma yapılmıştır.
Çok tabakalı kaplama işlemi standart laboratuvar şartlarında (20°C ve %65 nem)
gerçekleştirilmiştir. Her bir tabaka için kullanılan çözelti yatay fulard sıkma
silindirlerinde emdirildikten sonra boşaltılıp yeni bir yıkama adımına geçilmiştir.
Kaplama çalışmalarını karşılaştırmak ve tabaka sayısının etkisini belirlemek amacıyla
Yapılan kaplama çalışmalarının karşılaştırılabilmesi ve tabaka sayısının etkisinin de
belirlenebilmesi amacıyla her iki kumaş için 20, 30 ve 40 tabaka sayıları belirlenmiştir.
Kullanılan nanopartiküllerin elektrostatik etkileşimle kendiliğinden düzenlenebilmesi
için hangi pH değerlerinde anyonik veya katyonik özellik göstereceği belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu amaçla GO nanopartiküllerin zeta potansiyel ölçümleri ile elde edilen
izoelektronik noktaları literatür çalışmaları sonucunda belirlenmiştir. Tüm kaplama
yapıları elde edildikten sonra 105°C’de 5’er dakika fikse edilmiştir.
Çok tabakalı kaplama işlemi ile GO kaplanan kumaşların SEM ve EDS görüntü
analizlerinde kumaş yüzeylerinde GO varlığı tespit edilmiştir. Kaplama işleminde
tabaka sayısındaki artışla beraber kumaş yüzeyine biriken GO nanopartikül miktarının
arttığı görülmüştür.
GO içeren çok tabakalı film kaplanmış pamuklu ve polyester kumaşların hava
geçirgenliği değerleri kumaşlardaki tabaka sayısının artışıyla azaldığı tespit edilmiştir.
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GO kaplanan pamuklu ve polyester kumaşlarda işlem parametreleri ve ölçüm
düzeneğine bağlı çeşitli faktörlerin etkisiyle EMSE değerlerinin nasıl etkilendiği
araştırılmıştır.
Gerçekleştirilen

deneylerde

kumaş

yapısının

EMSE’yi

nasıl

etkilediğini

incelediğimizde genelde pamuklu ve polyester kumaşların birbirlerine yakın SE
değerleri gösterdiği belirlenmiştir. Bunun sebebi dokuma kumaşların aynı örgü yapısı
ve sıklık değerlerinin de birbirine yakın olması ile açıklanabilir.
GO içeren çok tabakalı film kaplanan kumaşlarda tabaka sayıları değiştiğinde EMSE
değerine olumlu etki gösterdiği tespit edilmiştir. Kaplanan tabaka sayısının
arttırılmasıyla kumaş yüzeyinde depolanan GO miktarı değiştiği için EMSE’yi
etkilemiştir.
Katman sayılarını arttırdığımızda tek katmanlı kumaşların çok katmanlı kumaşlara
göre daha düşük EMSE sağladığı görülmüştür. Çok katmanlı kumaşların tek katmanlı
kumaşlara göre daha yüksek EMSE sağlamasının sebebi lif yüzeylerindeki GO
tabakalarının temas sayısının artışı ile ilişkilendirilebilir.
Yapılan deneylerde ölçüm cihazına kumaş yerleşim şekli değiştirilerek EMSE
değişimi

incelendiğinde EMSE değerlerinin

değiştiği

görülmüştür.

Çapraz

yerleşimlerde kumaşlarda düz yerleşimlere göre EMSE değerinde artış olduğu
belirtilmiştir.
Ölçüm düzeneğinde yapılan değişikliklerin EMSE ölçüm değerini etkilediği
belirlenmiştir. Elde edilen değerler 100 MHz – 6 GHz frekans aralığında bulunan
EMSE değerleridir. Düşük frekanslarda daha yüksek EMSE değeri görülmüştür.
Bunun sebebi elektromanyetik dalganın frekansı arttıkça, kumaşlar birbirine yakın
kalkanlama etkinliği göstermektedir. Bu durum frekans artışı ile elektromanyetik
dalganın, dalga boyunun küçülmesi ile ilişkilidir. Dalga boyu küçüldükçe,
elektromanyetik dalganın kumaş yapısındaki gözeneklerden geçmesinin kolaylaşması
ile ilişkilendirilebilir.
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GO’in indirgenmesinin EMSE’ye etkisini incelemek için kaplanan kumaşlara
indirgeme işlemi yapılmıştır. İndirgeyici ajanın seçiminde literatür araştırmaları
yapılmış olup en az toksik etkiye sahip ve tekstil materyallerine uygulandığında
başarılı sonuçlar vermiş olan sodyum ditiyonit (Na₂S₂O₄) seçilmiştir.
İndirgeme işlemleri sonucu kumaşların EMSE ölçümleri yeniden yapılmıştır.
Deneyler sonucunda rGO kaplanan pamuk ve polyester kumaşların, GO kaplanan
pamuk ve polyester kumaşlardan daha düşük EMSE sağladığı görülmüştür.
UV spektrumu incelendiğinde, çok tabakalı kaplama yöntemi ile pamuklu ve polyester
kumaşlara GO aplikasyonu ve indirgeme işlemleri ile UV koruma özelliği elde
edilebileceği tespit edilmiştir. GO ile kaplanan kumaşlarda tabaka sayısı arttıkça
geçirgenliğin azaldığı gözlenmiştir.
UPF değerleri incelendiğinde kumaşların UV ışınlarına maruz kalma etkisindeki
azalmanın oldukça iyi sonuç sağladığı görülmüştür.
Tez çalışması kapsamında çok tabakalı kaplama yöntemi ile pamuklu ve polyester
kumaşlara fonksiyonel özellikler GO nanopartiküller kullanılarak kazandırılmaya
çalışılmış ve elektromanyetik kalkanlama özelliğinde ve UV koruma özellikte başarılı
sonuçlar elde edilmiştir.
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