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ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİĞE SAHİP 
TERMOPLASTİK TABANLI KOMPOZİT 
MALZEMELERİN GELİŞTİRİLMESİ 

1. GİRİŞ

Plastikler, günlük yaşantımızda önemli bir yer tutmak-
tadır. Otomotiv sektöründe iç donanım parçaları üreti-
minde, ayrıca mutfak araç gereçleri, beyaz eşya, elekt-
rik-elektronik ve biyomedikal gibi birçok sektörde de 
kullanılmaktadır.

Plastikler üzerinde yer alan toz birikmeleri, mikropların 
çoğalmasını özellikle hızlandırmaktadır. Bu nedenle, plas-
tik malzemelerin sürekli olarak ve tekrar tekrar kullanıl-
ması, hijyenle ilgili sorunlara yol açarak bulaş ve her türlü 
organizma ve maddenin neden olduğu (patojonik)  has-
talık riskini artırmaktadır. Sentetik malzemelerde, mikrop-
ların neden olduğu olayların (mikrobiyal) gelişimine karşı 
savunma mekanizmaları hiç yoktur. Herhangi bir yapay 
yüzeye bağlı hücreler, nemli bir ortamda hayatta kalabilir 

ve çoğalabilirler. Bu nedenle antibakteriyel kompozitlere 
gereksinim duyulmaktadır [1].

Antibakteriyel polimerik kompozit malzemeler, çevresel 
faktörlerin vermiş olduğu kimyasal ve fiziksel zararlara 
karşı kompozit malzemeleri koruyan polimer bazlı matris 
malzeme ve düşük oranda antibakteriyel özelliklere sa-
hip katkı malzemelerinden oluşmaktadır. Antibakteriyel 
katkıların önemli özellikleri şu şekilde sıralanabilir; toksik 
olmamalıdır, hazırlanması kolay olmalıdır, katkı maddesi 
ve polimer uyumlu olmalıdır, ayrıca uzun süreli etkisi ol-
malıdır [2].

Malzemeleri mikroorganizmaların olumsuz etkilerinden 
korumak için, polimerler içerisine antibakteriyel katkılar 
eklenir [2]. Antibakteriyel katkılar, antibakteriyel katkıla-
rın konsantrasyonlarından, sıcaklık, polimer tipi ve mik-



40

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  MART 2022  www.mmo.org.tr

roorganizma duyarlılığı gibi faktörlerden etkilenmekte-
dir. Çinko oksit, gümüş nanopartiküller ve zeolitler gibi 
çeşitli malzemeler, antibakteriyel katkılar olarak kullanıl-
maktadır. 

Çinko oksit; elektrik-elektronik sektörü, boya sektörü, 
lastik sanayi, kimya sektörü,  kauçuk üretimi, kozmetik, 
petrol ürünleri, seramik sektörü, cam ürünleri, kaplama 
endüstrisi gibi çok çeşitli alanlarda üstün özelliklerinden 
dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, antibakteri-
yel özelliğinden dolayı çeşitli başka sektörlerde de kulla-
nım alanı bulmuştur [3].

Gümüş nanopartiküller, antibiyotiğe dirençli bakteri ve 
mantar türlerine karşı geniş spektrumlu antimikrobiyal 
aktivite göstermektedir. Gümüş nanopartikülleri E. coli, S. 
aureus, Klesiella sp. ve Pseudomonas sp. gibi gram nega-
tif ve gram pozitif bakterilere karşı antibakteriyel aktivite-
ye sahiptir [4]. Gümüş, geniş spektrumlu bir antbiyotiktir. 
Gümüşün bakteri direnci bulunmamakta ve düşük deri-
şimlerde toksik olmama gibi önemli avantajları bulun-
maktadır. Günümüzde elektrik - elektronik, biyomedikal 
ve nanotıp gibi birçok sektörde antibakteriyel ajan olarak 
kullanılmaktadır [5].

Zeolitin antimikrobiyel özelliği, iyon değiştirme yöntemi 
ile elde edilmektedir.  Kararlı olması ve çeşitli antibakte-
riyel etkileri nedeniyle, gümüş ve çinko iyonları ile iyon 
değişim yönteminde kullanılırlar. Literatürde gümüş gö-
mülü zeolitlerin gram negatif ve gram pozitif bakterilere 
karşı antibakteriyel özellik gösterdiği gözlenmiştir [6].

Endüstriyel olarak antibakteriyel özelliğe sahip polime-
rik kompozitler, yaygın olarak iki farklı şekilde elde edil-
mektedir. İlk yöntemde, enjeksiyon öncesi polimer veya 
polimerik kompozit malzeme ile kuru karışım yapılarak 
antibakteriyel özellik kazandırılmaktadır. Bu yöntemin en 
büyük dezavantajlarından biri, polimer ve antibakteriyel 
ajan homojen olarak karışmaz ise, son ürünün antibakte-
riyel özellik göstermemesidir.

Yaygın olarak kullanılan yöntemlerden bir diğeri ise eks-
trüzyondur. Çift vidalı ekstrüder kullanılarak homojen 
olarak beslenme sağlanır ve homojen antibakteriyel özel-
liğe sahip kompozit malzemeler elde edilir. 

Literatür çalışmaları incelendiğinde M. Pittol ve arkadaş-
ları, çalışmalarında %1,5 çinko piritionun ve %1,5 nano-
gümüşün thermoplastik elastomerlere katılması sonu-

cunda test edilen mantar ve bakteri cinslerinde (E. Coli, 
S. Aureus, A. Niger, C. Albicans, C. cladosporioides) sıra-
sıyla %99 ve %95’lik bir azalma göstererek etkili olduğu 
gözlemlenmiştir [7]. Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) 
içerisine iki farklı oranda (%10 ve %15) eklenen 30 nm bo-
yutunda nanogümüş ve nanobakırın etkileri incelenmiş-
tir. Her iki katkıda da HDPE’nin termal kararlılığının arttığı 
ve mekanik özelliklerin sinerjik etkiden dolayı iyileştiği ve 
E. coli, S. aureus, Salmonella typhimurium, Pseudomonas 
fluorescens ve Burkholderia cepacia bakterilerine karşı 
aktif oldukları belirtilmiştir [8].

Farklı sektörlerde farklı özellikte fonksiyonel polimerler 
kullanılmaktadır. Özellikle elektrik - elektronik sektöründe 
polikarbonat (PC) ve PC/Akrilonitril bütadien stiren (ABS) 
tabanlı ürünler, elektrik prizleri ve düğmeleri, mutfak araç 
gereçleri uygulamalarında oldukça tercih edilmektedir. 
Fakat, literatür incelendiğinde PC tabanlı antibakteriyel 
özelliğe sahip malzemelerin geliştirilmesine hâlâ gerek-
sinim duyulduğu gözlenmiştir. Ayrıca, özellikle elektrik - 
elektronik sektörüne yönelik fonksiyonel alev geciktirici 
ve antibakteriyel özelliğe sahip PC kompozit malzemele-
re ticari olarak rastlamamıştır. 

Bu çalışmada, alev geciktirici ve antibakteriyel özeliğe 
sahip polikarbonat tabanlı kompozit ve antibakteriyel 
özelliğe sahip PC/ABS kompozitlerinin üretimi gerçekleş-
tirilmiştir. Fiziksel, mekanik, alev geciktirici ve antibakteri-
yellik özellikleri incelenmiştir. 

2. MATERYAL YÖNTEM
Bu çalışmada polimer matrisi olarak 1,2 g/cm3 yoğunluğa 
sahip polikarbonat (Sabic), 1,04 g/cm3 yoğunluğa sahip 
amino bütadien stiren (Terluran) kullanılmıştır. Ek olarak 
polikarboanata alev geciktiricilik özelliğinin iyileştirilme-
si için alev geçiktirici katkı kullanılmıştır. Antibakteriyel 
özelliğin sağlanması için ise gümüş katkı kullanılmıştır.

Antibakteriyel özelliğe sahip ABS, PC/ABS ve alev geçik-
tirici katkılı PC kompozitler çift vidalı ekstrüder (Leistritz 
Extruder Corporation Model ZSE 27 MAXX) kullanılarak 
hazırlanmıştır. Daha sonra kompozitler, enjeksiyon kalıp-
lama makinası (Bole model BL90EK) kullanılarak test ör-
nekleri hazırlanmıştır.

Kompozit malzemelelerin yoğunluk ölçümleri ISO 1183-
1 standardına, çekme testi ISO 527-2 standardına, darbe 
testleri ISO 180 standardına uygun olarak yapılmıştır. 
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Kompozitlerin antibakteriyel özellikleri ise ISO 22196 
standardına uygun olarak test edilmiştir.

3. TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Alev geciktirici özelliğe sahip polikarbonat kompozitlerin 
fiziksel, mekanik ve alev geciktirici özelliklerini değiştir-
meden antibakteriyel özellikler kazandırılmıştır. Tablo 
1’de alev geciktirici özelliğe sahip polikarbonat kompo-
zitlerin fiziksel, mekanik ve alev geciktirici özellikleri ile 
alev geciktirici özelliğe sahip antibakteriyel polikarbo-
natların özellikleri kıyaslamalı olarak verilmiştir. Sırası ile 
özellikleri incelendiğinde, yoğunluğunda gözle görülür 
bir değişim meydana gelmemiştir. Çekme dayanımı, anti-
bakteriyel katkı kompozite dahil edildiğinde 69 MPa’dan 
64 MPa’a düşerken, elastisite modülünde fark edilir bir 
değişim meydana gelmemiştir. Darbe dayanımları ince-
lendiğinde, her iki kompozitin çentikli dayanımı 12 kJ/
m2 olarak ölçülmüştür. Her iki kompozit grubunda UL-94 
standardına uygun olarak test edilen 3 mm kalınlığında 
örneklerin alev geciktiricilik sınıfı V0 olarak elde edilmiş-
tir. V0 kategorisinde her uygulanan alevden sonra numu-
nenin kendini söndürme süresi 10sn’den azdır.

Kompozitlerin antibakteriyel özellikleri, ISO 22196 “Plastik 

Yüzeyler Üzerindeki Antibakteriyel Aktivitenin Ölçülmesi” 
standartına uygun olarak test edilmiştir. Yöntem, plastik-
lerin mikroorganizmaların büyümesini engelleme veya 
onları öldürme yeteneğini nicel olarak test etmek için 
tasarlanmıştır. Yönteme göre, iki temsili mikroorganizma 
olarak, S. aureus ve E. coli. seçilmiştir. Test sonucuna göre 
Antibakteriyel Aktivite (R) değeri hesaplanmıştır. Kom-
pozitlerin antibakteriyel özelliğe sahip olabilmesi için R 
değerinin 2’den büyük olarak elde edilmesi gerekmekte-
dir. S. aureus ve E. Coli bakterilerine karşı test edilen alev 
geçiktirici özelliğe sahip kompozitlerin R değerleri 2’den 
büyük olarak belirlenmiştir. 

PC/ABS kompozitlerin fiziksel mekanik ve antibakteriyel 
özellikleri incelenmiştir. Bu bilgiler, Tablo 2’de karşılaştır-
malı olarak verilmiştir. Antibakteriyel katkı dahil edilme-
yen formulasyon ile fiziksel ve mekanik özelliklerinde 
benzer sonuçlar elde edilmiştir. Antibakteriyel katkı içe-
ren alev geçiktirici özelliğe sahip polikarbonat kompo-
zitlerin yoğunluğu 1,20 g/cm3, çekme dayanımı 58 MPa, 
elastisite modülü 2500 MPa, çentikli darbe dayanımı 50 
kJ/m2 olarak ölçülmüştür. ISO 22196 standartına uygun 
olarak test edilen antibakteriyel PC/ABS kompozit mal-
zemeleri gram negatif ve gram pozitif bakterilerine karşı 
antibakteriyel özellik göstermiştir. 

Özellik Birim Standart
Alev geciktirici özelliğe sahip 

polikarbonat kompozitler
Alev geciktirici özelliğe sahip 

antibakteriyel polikarbonat kompozitler

Yoğunluk g/cm3 ISO 1183 1,20 1,21

Çekme Dayanımı MPa ISO 527 69 64

Elastisite Modülü MPa ISO 527 3508 3500

Izod Çentikli Darbe Değeri 
(23°C)

kJ/m2 ISO 180 12 12

Izod Çentiksiz Darbe Değeri 
(23°C)

kJ/m2 ISO 180 Kırılmadı Kırılmadı

Yanıcılık sınıfı (3mm) - UL94 V0* V0*

Kızaran Tel-Alevlenebilirlik 
(GWFI) (2.5mm)

°C IEC 60695 850 °C 850 °C

Antibakteriyel Aktivite (R 
değeri)

- ISO 22196 - >2

Tablo 1. Alev Geciktici Özelliğe Sahip Polikarbonat Kompozitler ve Alev Geciktirici ve Antibakteriyel Özelliğe Sahip Polikarbonat 
Kompozitlerin Test Sonuçlarının Karşılaştırılması
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4. SONUÇ
Bu çalışmada, alev geciktirici ve antibakteriyel özelliğine 
sahip PC tabanlı ve antibakteriyel özelliğe sahip PC/ABS 
tabanlı kompozitler üretilerek karakterize edilmiştir. PC 
kompozitlerin alev geciktiricilik özellikleri V0 olarak elde 
edilmiştir. ISO 22196 standartına uygun olarak test edi-
len kompozitler % 99 antibakteriyel özellik göstermişler-
dir. Antibakteriyel katkı, alev geciktirici özelliğe sahip PC 
kompozitlerin çekme dayanımını, elastisite modülünü ve 
darbe dayanımlarını değiştirmemiştir. Benzer şekilde PC/
ABS tabanlı kompozitlerde de % 99 antibakteriyel özellik 
elde edilmiş olup, kompozitin mekanik özelliklerinde bir 
değişim gözlenmemiştir.  
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Tablo 2. PC/ABS Kompozitler ve Antibakteriyel Özelliğe Sahip Kompozitlerin Sonuçlarının Karşılaştırılması

Özellik Birim Standart PC/ABS kompozitler Antibakteriyel özelliğe sahip PC/ABS 
kompozitler

Yoğunluk g/cm3 ISO 1183 1,2 1,2

Çekme Dayanımı MPa ISO 527 59 58

Elastisite Modülü MPa ISO 527 2500 2500

Izod Çentikli Darbe Değeri (23°C) kJ/m2 ISO 180 50 50

Izod Çentiksiz Darbe Değeri (23°C) kJ/m2 ISO 180 Kırılmadı Kırılmadı

Antibakteriyel Aktivite (R değeri) - ISO 22196 - >2


