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PLASTİKLERİN YAPIŞTIRILMASINDA YÜZEY HAZIRLAMA 
YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ 

ÖZET
Düşük yüzey enerjisine sahip olmalarından dolayı plastik malzemelerin yapıştırılmasında farklı 
problemlerle karşılaşılmaktadır. Plastik malzemeleri yapıştırabilmek ve istenilen mukavemeti elde 
edebilmek için farklı yüzey işlemleri uygulanmalıdır. İki yüzey arasında kurulacak bağ, plastik mal-
zemelerin çalışma şartlarını da karşılamalıdır. Plastik malzemelerde yapıştırma öncesi uygulanan yü-
zey işlemleri önemlidir. Yüzey işlemleri ile birlikte yüzeyde elde edilen enerji artışı yapıştırmanın 
dayanımını ve kalitesini arttırır. Genellikle plastik malzemelere uygulanan yüzey işlemleri mekanik 
dağlama, kimyasal dağlama, alev ile dağlama, korona ve plazma yöntemleridir. Bu yöntemlerin içeri-
sinde korona ve plazma sistemleri, elde edilen yüzey kalitesi ve yüksek yüzey enerjisi sağlayabilmesi 
açısından önem arz eder. Bu çalışmada, plastik malzemelerin yapıştırılması anında karşılaşılan zor-
luklar ve standartlarda belirtilen uygulanması gereken yüzey işlemleri açıklanmış, yüzey işlemleri ile 
yapıştırmada elde edilebilecek dayanım artışları da incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yapıştırma bağlantısı, yüzey işlemler, plastik malzemeler

ABSTRACT
Plastic materials have different problems in adhesion because of their low surface energy. In order 
to join the plastic materials and to obtain desired strength, the different surface treatments must be 
applied. To obtain a strong joint between plastic material and adhesive depends on the creation of a 
good bond. Link to be established between the two surfaces, plastic materials satisfy the requirements 
of working. In plastic materials, surface treatments are important before bonding applied. The energy 
obtained from the surface along with the increase in surface operations, and improves the quality of 
adhesives strength. Mechanical surface treatments are often applied to plastic materials etching, che-
mical etching, etching with the flame, corona and plasma methods. Obtained in these methods, corona 
and plasma systems for surface quality and can provide a high surface energy is important. In this 
study, bonding of plastic materials, and the difficulties described surface treatments specified in the 
standards should be applied. Also, surface treatments that can be obtained with the bonding strength 
increases were also examined.
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melerin temasları sırasında oluşan temas açısı ve bu durumda 
polimer malzemeler arasında oluşan kritik yüzey gerilim açısı 
arasında oluşan parametrik değerler, malzemelerin temas du-
rumları hakkında bilgi vermektedir. Temas açısı ve kritik yü-
zey gerilimi oluşumu plastik malzemeler arasında kullanılan 
farklı sıvılarda, farklı değerler almaktadır. Kritik yüzey gerilim 
değeri ve oluşan temas açısı düşük enerjili bir yüzeyin karak-
terize edilebilmesi için önemli parametrelerdir. Temas açısı (θ) 
ve gerilmeler Şekil 1’de gösterilmektedir [1, 2].

Yapışma kalitesi, adhezyon ve kohezyon bağlarının iyi ger-
çekleştirilebilmesi ile sağlanır.  Bazı durumlarda yapıştırma 
yüzey alanının büyük ve pürüzlü olması, adhezyonun iyi ol-
ması için yeterli olmayabilir. Pürüzlü malzemelerde önemli 
olan, pürüzlülüğü oluşturan mikron seviyesindeki boşlukların 
doğru bir şekilde yapıştırıcı ile doldurulmasıdır. Adhezyonun 
temelinde, yüzey enerjileri ve yayılma yani ıslanabilirlik, bü-
yük önem taşımaktadır. Yüzey enerjisi de yüzey temas açısı 
ile değerlendirilen bir terimdir. Katı bir yüzey üzerinde duran 
sıvı damlacığının, katı yüzey ile yaptığı sonlu temas açısı Şe-
kil 1’de verilmiştir. Young denklemine göre;

γKG- γKS = γSG.cosθ                                                                                                                        (1)    

şeklinde verilebilir [3]. Şekil 1’de sıvı taneciklerin farklı iki 
katı yüzeyde yaptığı değişik açılar görülmektedir. Yayılma 
katsayısı (YK), katı, sıvı ve gaz fazların yüzey gerilimleri ara-
sındaki farkla hesaplanır. Buna göre denklem;

YK=γKG-γSG-γKS                                                                                                                         (2)    

şeklinde yazılabilir. Denklemin sonucuna göre;

YK>0 ise yüzey üzerinde sıvı yayılır. YK<0 ise yüzey üzerin-
de sıvı yayılımı olmaz. Sıvının katı yüzeyinde yayılabilmesi 
için, sıvının yüzey geriliminin katının kritik yüzey gerilimi 
değerine eşit veya küçük olması gerekir. 

Adhezyon için gerekli iş miktarı; 

WA = γKG+γSG-γKS                                                                                                                     (3)    

olarak yazılabilir. Adhezyon iş miktarının büyük olması ad-
hezyonun iyi olması anlamına gelir. Bunun için  γKG ve/veya  
γSG değerlerinin yükseltilmesi ya da γKS değerinin düşürülme-
si, gerekli olan adhezyon işinin artmasını sağlayacaktır. Yük-
sek yüzey enerjisine sahip sıvı kullanılarak γKG ve/veya  γSG 
değerleri arttırılabilir. γKS değerinin fazla yükselmesi, yayılma 
katsayısı YK’nın negatif değerler almasına yol açacağı için 
sıvının yüzey üzerinde kendiliğinden yayılma durumunu en-
geller. Katı, sıvı ve gaz fazları arasındaki yüzey gerilimlerinin 
arttırılması, yüzeyde bulunan serbest enerji miktarının arttırıl-
masıyla mümkün olmaktadır.

Farklı plastik malzemelerin sahip olduğu yüzey enerjileri 

Tablo 1’de verilmiştir.  En yüksek yüzey enerjisine sahip nay-
lonun yapıştırılması diğerlerine göre daha kolaydır. Politetraf-
loretilen (Teflon) ise en düşük yüzey enerjisine sahip olduğu 
için yanmaz-yapışmaz mutfak araç ve gereçlerinde kullanıl-
maktadır. Yüzey enerjileri arttırılarak ıslanabilirlik ve dolayı-
sıyla yapıştırılabilirlik için farklı yüzey hazırlama yöntemleri 
geliştirilmiştir.

Tablo 1. Bazı Plastikler İçin Yüzey Enerji Değerleri [2, 4]

Plastik Malzeme Yüzey Enerjisi(dyne/cm)

Politetrafloretilen 18-19

Politrifloretilen 22

Polivinildi Florür 25

Polivinil Florür 28

Polipropilen 29

Polietilen 30-31

Düşük Polisitiren 33

Yüksek Polisitiren 37

Polimetilakrilat 38

Polivinil Klorür 39

Selüloz 42

Polyester 43

Policarbonat 46

Naylon 46

3. PLASTİK MALZEMELERDE YÜZEY 
HAZIRLAMA

Yapıştırmada yüzeylerin yapışmaya karşı gösterdiği mekanik 
bir direnç vardır. Uygulanan işlem ile yapışma olacak bölge-
lerde bir iyileştirme yapılır, fakat bu sırada malzemenin yo-
ğunluğunda veya genel özelliklerinde bir değişim gerçekleş-
mez. Plastik yüzey enerjisinde bir artış, polimer zincirlerinin 
birleşmesi ile oluşur. Halojenlenmiş polimerler, örneğin florlu 
polimerler için, yüzey modifikasyonu önemli bir halojenas-
yon, klorin ve florin atomu verdiğinde, yüzey moleküllerinin 
kaldırılmasını içerir [4]. Genel olarak, yüzey işlemleri plastik 
yüzey için bir enerji transferi olarak görülebilir. Plastik mal-
zemeler arasında oluşan düşük yüzey enerjilerinin yenilebil-
mesi için özel bazı yapıştırıcılar imal edilmektedir. Özellikle 
epoksi-poliamid yapıştırıcılar, plastik malzeme yüzeylerin-
de iyi sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Özel durumlarda 
malzeme yüzeyine yapıştırma öncesi ön hazırlık işlemleri 
uygulanırken, bazı durumlarda uygulanmadan yapıştırmanın 
gerçekleşmesi sağlanabilmektedir. Fakat özellikle PTFE, PE, 
PP gibi malzemeler, düşük yüzey enerjilerinden dolayı yapış-
tırma öncesi ön yüzey işlemlerine tabi tutulmadan, birleşme 

1. GİRİŞ

Plastik malzemeler, içyapılarına göre termoplast, ter-
moset ve elastomer olmak üzere üç ana sınıfa ayrı-
labilir. Termoplastikler, yapıları gereği daha fazla 

kullanım alanına sahiptir. Yüksek şekillendirilebilme kabili-
yetinden dolayı termoplastikler, endüstride yoğun bir kulla-
nım alanı bulmaktadır. Bu nedenle termoplastiklerin yapış-
tırılması ve yüzey işlemleri, araştırmacılar tarafından daha 
detaylı olarak incelenmektedir. Plastik malzemelerin içyapı-
ları, monomerlerin birleşerek oluşturdukları makro molekül-
lerden meydana gelmektedir. Plastik bir maddenin kendisi-
ne veya başka bir plastik malzemeye yapıştırılması, plastik 
malzemenin türüne ve yapıştırıcıların yapıldığı maddeler ve 
kimyasallara karşı gösterdikleri dirence bağlı olarak değiş-
mektedir. Bundan dolayı plastik malzemeleri yapıştırmak 
için malzeme yüzeyinde farklı yöntemler kullanılmaktadır. 
Genel olarak bakıldığında yüzey uygulamaları dört temel 
işlemden oluşur; temizleme, abrazyon, çapraz bağlama ve 
kimyasal yüzey modifikasyonu. Ayrıca yüzeylerin yapıştı-
rılmasında karşılaşılan zorlukların temel nedeni plastik mal-
zemelerin sahip oldukları düşük yüzey enerji seviyeleridir. 
Termoplastiklerin içerisindeki monomerler, makromolekül 
oluşturabilmek için van der Waals bağı ile bağlanmışlardır. 
Yüzey enerjisinin düşük olması da bu bağın düşük kuvvet ile 
koparılabilmesinden kaynaklanmaktadır.  

Plastik malzemelerde yüzey enerjisi, moleküller arası kuv-
vetler tarafından belirlenmektedir. Malzemenin kaynama 
ve ergime noktaları da bu kuvvetlerin oluşumunda etkili ol-
maktadır. Plastik yüzeylerin yapıştırılması esnasında, yüzey 
ve yapıştırıcı arasında farklı çekim kuvvetleri oluşmaktadır. 
Yapıştırıcı molekülleri ve yapıştırılacak yüzey moleküllerinin 

birbirlerini çekmesi sonucu oluşan bağ, yapıştırıcı ile mal-
zemeyi bir arada tutar, bu olaya adhezyon denir.  Kürleşme 
sonucu iki yüzeyi birleştiren yapıştırıcının kendi molekülleri 
arasında da oluşan bir çekim kuvveti daha vardır. Çekim kuv-
veti yapıştırıcı moleküllerin, dışarıdan uygulanan kuvvetler 
karşısında bir arada tutunmasını sağlar. Gerçekleşen bu olaya 
da kohezyon denir. Adhezyon ve kohezyon olaylarında mey-
dana gelen çekim kuvveti, kovalent, iyon ve van der Waals 
kimyasal bağları ile gerçekleşmektedir.

2. YÜZEY ENERJİSİ

Katı ve sıvı fazdaki iki malzemenin atom veya molekülleri ile 
kurmuş oldukları bağın oluşturduğu bir ara yüzey mevcuttur. 
Bu iki fazın yapıları birbirleri içinde dağılır ve farklı bir kat-
manın oluşmasına neden olurlar. Atomlar ara yüz sayesinde 
bir fazdan diğerine geçebilirler. Yüzeyde sıvı moleküllerinin 
oluşturduğu bir çekim kuvveti mevcuttur. Yüzeye etki eden 
tüm çekim kuvvetleri toplandığında sıfıra eşit olur. Oluşan bu 
kuvvet sıvının yüzeye yayılmasına karşı direnç gösterir. Bu 
enerji de yüzey enerjisi olarak adlandırılır. Malzemenin sa-
hip olduğu yüzey enerjisi, üzerine herhangi bir malzemenin 
yapışmasına karşı gösterdiği direnç ile orantılıdır. Malzeme 
üzerine uygulanan ıslanabilirlik testi ve ölçülen temas açısı 
malzemenin yüzey enerji değerinin bulunmasını sağlar [1].

Yüzey enerjileri bakımından malzemeleri düşük yüzey enerjili 
ve yüksek yüzey enerjili olarak ayırabiliriz. Organik bileşikler 
olarak bilinen polimerler düşük yüzey enerjili malzemelerdir. 
Yüzey enerjileri genel olarak 100 mJ/m2’nin altında değerlere 
sahiptirler. Metal, metal oksit ve seramik malzemeler ise yük-
sek yüzey enerjili malzemeler olarak bilinir ve yüzey enerji 
değerleri 500 mJ/m2’nin üzerinde değerler alır. Polimer malze-

 

 γSG : Sıvı- gaz ara yüz gerilmesi

 γKS : Katı-sıvı ara yüz gerilmesi

 γKG : Katı-gaz ara yüz gerilmesi

Şekil 1. Temas Açısı Ölçümü [2]
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yüzey işlemlerinden biridir. Kimyasal dağlama işlemlerinde 
farklı kimyasalların karışımından oluşan ve her malzeme için 
farklı dağlama çözeltisi ve dağlama reaktifleri kullanılmakta-
dır. Yüzeyde su, alkol, gliserin, glikol, asit ve alkali gibi kim-
yasalların karıştırılmasından elde edilen çözeltiler kullanılır. 
Çözelti, yapıştırılacak olan yüzey üzerine dökülerek belirli 
bir süre etki ettirilir. Çözelti, numune üzerine döküldüğünde 
malzeme yapısında bulunan fazlar ve tane sınırları anot, diğer 
bölgeler ise katot görevi yapar. Anot olan bölgeler aşınır, katot 
bölgeler ise aşınmazlar. Aşınan yüzey yapışmanın daha daya-
nıklı olabilmesi için olanak sağlar. Genellikle poliolefin, ABS, 
polistiren, polipenoloksit ve asetal gibi plastikler için kromik 
asit dağlaması önerilmektedir. Dağlamanın etkisi malzemelere 
göre farklılıklar göstermektedir. Dağlama zamanı ve sıcaklığın 
artması, polipropilende sadece dağlama derinliğini arttırırken, 
polietilende derinlikle birlikte oksidasyon derecesini de arttır-
maktadır. Yapılan işlem ile kimyasal kompozisyon ve morfo-
loji değiştirilerek yüzey enerjisi maksimum seviyeye çıkarılır. 
Kimyasal dağlama genellikle hidrojen, dipol, van der Waals, 
iyon ve kovalent bağa sahip malzemelerde uygulanabilir. Bu 
işlem ile malzemenin kimyasal ve mekanik özellikleri değişti-
rilir. İşlem öncesi yüzey kontrol edilmelidir. İşlemin yapılaca-
ğı yüzey öncelikle bir deterjan veya sabun ile temizlendikten 
sonra işlem uygulanabilir [4]. Yüzey temiz değilse yapışmayı 
sağlayacak ıslanma enerjisi yeterli olmayacaktır. Bu durumda 
kimyasal bir dağlayıcı kullanmak faydalıdır. Kullanılan çö-
zeltide asit, baz, oksitleyici veya klorlayıcı aktif kimyasallar 
vardır. Kimyasal dağlama tek başına yapılabileceği gibi, önce-
sinde yüzey üzerine uygulanan bir zımparalama sonrası da me-
kanik aşındırma ile birlikte kullanılabilir. İşlem sonrası yüzey 
yüksek sıcaklıkta kurutulur ve su ile yıkanır. Yapıştırıcı sürül-
meden önce kimyasal dağlayıcı, yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

3.3 Alev ile Dağlama

Alev ile dağlama yüzey işlemleri içerisinde en çok kullanılan 
yöntemlerden biridir. Düzensiz ve eğimli yüzeylerde dikkatli 
kullanılması durumunda esnek ve güvenilir yüzey birleştir-

meleri sağlar. Alev ile yüzey hazırlama, çoğunlukla polietilen 
ve polipropilen yüzeylerin yapıştırılmasında kullanılmak-
tadır. Poliefin, poliasetal ve politeraftalat gibi birçok plastik 
malzeme de, yüzey enerjilerini artırmak için alev ile dağla-
nabilir. İşlem sırasında oksijence zengin hidrokarbonlardan 
oluşan bir gaz kullanılır. Bu gaz yüzeyde bulunan hidrojen-
oksijen arasında elektrokimyasal değişim ile yüzey işleminin 
gerçekleştirilmesini sağlar. Alev yüzeyde biraz oksidasyona 
neden olur ancak yüzey enerjisini artırır [4]. Plastik malze-
menin bileşenleri uygun alev uygulaması açısından önemlidir. 
Ayrıca hava oranı, brülör tipi, gaz akış hızı, alev mesafesi ve 
alev geçiş hızı, gaz tipi, uygulamanın doğru yapılabilmesi için 
önemlidir. Genellikle uygun koşulların sağlanması ve deneyin 
dikkatli yapılması önemli bir noktadır. 

3.4 Korona İşlemi

Korona, bir elektriksel alan içerisinde elektron hızlandırılmış 
iyon ve yüklü parçacıkların bir akışı şeklinde meydana ge-
lir. Hava veya diğer gazlar ile doldurulmuş bir boşluk içeri-
sinde daha fazla iyon üretimi ile nötr moleküller oluşturulur. 
Yüksek bir gerilim altında hızlı parçacık çarpışmaları ile bir 
korona oluşturulur. Korona, atmosferik basınç altında ger-
çekleştirilir. Plazma işleminde ise vakum ve düşük sıcaklık 
gerekmektedir. Bu durum korona için avantaj sağlamaktadır. 
Genellikle poliolefin (PO) film malzemelerde kullanılır. Bu 
yöntemde, plastik madde, yüksek frekanslı, yüksek gerilim ile 
alternatif akım tarafından üretilen bir korona deşarjına maruz 
kalmaktadır. Korona işleminde iyonize olmuş hava üzerinden 
yüksek voltaj geçirilerek elektrik enerjisinin yüzeye deşarj 
olma mantığı kullanılır [4]. Polietilen gibi hem amorf hem 
de kristalli yapıya sahip malzemelerin sahip oldukları amorf, 
şekilsiz bölge hedef alınır ve yüzeydeki pürüzlülük miktarı 
arttırılır. Yüzeyde meydana gelen kama etkisinden dolayı ya-
pıştırıcının tutunacağı yüzey alanı daha fazla olacaktır. 

Plastik film tabakalarda, korona ile sağlanan elektriksel bo-
şalım, yüzeyin ıslanabilirliğini arttırmaktadır [8]. Şekil 2’de 
görüldüğü gibi film şeklindeki plastik tabaka üzerine yapı-

sağlanamamaktadır. Plastik malzeme yüzeylerinde oluşan 
gerilme değerleri ve yapıştırma sırasında malzeme yüzeyinde 
herhangi bir işlem uygulanmadan yapılan yapıştırma işlemle-
rinde karşılaşılan başarısız durumlara ait değerler, Tablo 2’de 
verilmiştir.

Tablo 2. Plastik Malzemelerin Yapıştırılma Sonrası Yüzey Durumları [5]

Plastik 
Malzeme

Gerilme Değeri 
(N/mm2)

Başarısız Yüzeyler

PTFE 1,2 Ara yüzey

PVF 26,4 Ara yüzey/Alt yüzey

PE (LD) 0,7 Ara yüzey

Nylon 11 16,7 Ara yüzey/Alt yüzey

PET 17,2 Ara yüzey/Alt yüzey

Nylon 6 11,2 Ara yüzey/Alt yüzey

Nylon 6.6 18,6 Ara yüzey/Alt yüzey

Plastik malzemelerin yapıştırılması sırasında iyi bir yapış-
manın elde edilebilmesi için sadece bağ oluşturmasını iste-
diğimiz yüzeyler uygun şekilde hazırlanmalıdır. Yüzey ile 
ilgili işlemler bittikten sonra bağ oluşturulmalıdır. Plastik 
malzemelerin sahip oldukları düşük yüzey enerjisi değerini 
arttırabilmek için, malzeme yüzeyine uygulanan işlemler ile 
ıslanabilirlik miktarı arttırılarak, yapışma adına daha sağlık-
lı yüzey bağlarının kurulması amaçlanır. Genel olarak yüzey 
işlemlerinin uygulanma nedeni, plastik malzeme yüzeyine 
enerji transferi sağlamaktır.

Mekanik aşındırma veya sıvı esaslı kimyasal teknikler kulla-
nılmadan yüzeyin değiştirilmesi amacıyla birkaç işlem geliş-
tirilmiştir. Bunlar özellikle fiziksel olarak uyarılmış, oksidatif 
işlemler tarafından plastik yüzeylerin uygun kimyasal değişi-
mi sağlaması amacıyla geliştirilmiştir. Bu işlemlerin bazıları 
aynı zamanda işlenen yüzeyin değiştirilmesi sırasında diğer 
kimyasal elementleri ortaya çıkarır. Tablo 3’te plastik malze-
meler için uygulanan temel yüzey hazırlama metotları veril-
miştir [6].

Plastik malzemelerin yüzey enerjileri ve yapışma kaliteleri, 
mekanik aşındırma, kimyasal dağlama, alev ile dağlama, ko-
rona ve plazma işlemleri ile arttırılabilmektedir. Bu yüzey iş-
lemleri detaylı olarak incelenecek olursa;

3.1 Mekanik Aşındırma

Mekanik aşındırma ile elde edilen yüzey pürüzlendirme ve 
zımparalama işlemi, plastik malzemelerde de aynı metal mal-
zemelerde elde edilen özelliğin sağlanması için uygulanır [7]. 
Plastiklerde yapılan mekanik aşındırmada amaç, gevşek ve 

Plastik Tipi İşlem

Termoplastik

Akrilonitril/bütadien/stiren (ABS)
Poliasetal
Poliakrilik
Poliamit
Poli(bütilen teraftalat)(PBT)
Polikarbonat(PC)
Poliester
Polietersülfon(PES)
Polietilen(PE)
Poliimit
Poli(metil metakrilat)(PMMA)
Poli(fenilen oksit)(PPO)
Polipropilen
Polistiren(PS)
Politetrafloroetilen(PTFE)
Poli(vinil klorür) (PVC)

Bu gruptaki yaygın 
çözeltiler
içinde çözünmeyen 
plastiklerin
yapışması, akrilik esaslı
yapıştırıcılarla bile zor 
olabilir.
Genellikle, alev veya 
plazma
esaslı teknikler 
izlenerek
performans büyük 
ölçüde
geliştirilebilir.

Termoset

Alilftalat
Aminoplastik
Selüloz esterleri
Epoksi plastik
Poliester
Fenolik plastik
Poliüretan(PUR)

Genellikle temizleme
ve aşındırma ile 
hazırlanır.

Tablo 3. Plastik Malzemeler İçin Uygulanan Yüzey Hazırlama Metotları [6]

kararsız polimerlerin temas yüzeylerini arttırmaktır. Mekanik 
aşındırma için uygulama yapılacak plastik yüzeyde dekoratif 
amaçlı kullanım söz konusu olmamaktadır. Ayrıca malzeme-
nin üstüne kaplama ya da film şeklinde bir tabaka da var ise 
yöntem başarılı sonuç vermez. Yapıştırmanın kolaylığı açısın-
dan malzeme yüzeyinin mümkün olduğu oranda geniş olması 
istenir. Malzeme yüzeyine kazandırılacak belirli bir pürüzlülük 
oranı sayesinde malzeme üzerinde yapıştırıcının yoğun olarak 
dağılması ve tutunacak geniş bir alan bulması sağlanır. Böyle-
ce arada oluşan kimyasal bağ daha güçlü olacaktır. Mekanik 
aşındırma yöntemi de temelinde bunu amaçlar [4,5]. Mekanik 
aşındırma bir tür zımparalama işlemidir. Plastik malzemenin 
yapısına ve istenilen yüzey pürüzlülük miktarına bağlı olarak 
seçilecek uygun zımpara ile yapıştırılmaya uygun yüzey elde 
edilir. Zımparalanacak yüzey ile kullanılan zımpara kalitesi 
uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde yapılacak zımparalama işlemi 
yüzeye zarar verebilir ve istenilen bağlantı dayanımı düşer.

3.2 Kimyasal Dağlama

Kimyasal dağlama yöntemi plastik malzemeler için en etkin 

  

Şekil 2. Korona Cihazı ve Sistemin Çalışma Mekanizması [4]
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lacak bir kaplama, boya, baskı vb. için bir elektrot, uygu-
lanacak film tabakası, iletken bir rulo ve elektrik akımının 
oluşmasını sağlayacak bir hava akım boşluğunun olması 
gerekir. Güçlü bir korona işlemi için, daha aktif olan yüzey, 
farklı kutup ara yüzleri ile reaksiyona girer. Sistemde elekt-
rot iletken rulo ile etkileşim içerisinde oluşturacağı elektrik 
kıvılcımı yardımıyla film tabakanın üzerinde istenilen yüzey 
geometrisi oluşturulur.

3.5 Plazma İşlemi

Genellikle poliolefin, polyester ve birçok malzemede kullanı-
labilir. Plazma yüzeyi temizlemek için kullanılabilir. Plastik 
malzeme yüzeyi düşük basınç altında argon, helyum, oksijen 
gibi bir asal gaz ile bombardımana tutulur [9]. Burada amaç 
yüzeydeki molekülleri, aktive edilmiş asal gaz iyonları ile 
çapraz bağlayarak yapıştırmanın kuvvetini arttırmaktır. Bu 
süreçte, atomlar güçlü, ıslatılabilir ve çapraz bağlanmış bir 
polimer yüzeyi elde etmeyi amaçlar. Yüzey üzerinde birike-
bilen gaz, oluşan reaksiyonda kullanılabilir. Malzeme yüze-
yinde oluşan işleme soğuk plazma denilir. Sistem oda sıcak-
lığında çalıştırıldığı için bu şekilde adlandırılmıştır. Soğuk 
plazma, vakum ortamında radyo frekansı (13,56 MHz) veya 
mikrodalga fırın (2450 MHz) akımı kullanılarak istenilen ga-
zın da bulunduğu bir vakum odasında gerçekleştirilir (Şekil 
3). Plastik yüzeylerinde genellikle 13,56 MHz frekans tercih 
edilmektedir. Gazın içerisinde bulunan enerji vakumlu oda 

içinde elektronlar, iyonlar, serbest radikaller 
ve yarı kararlı ürünler halinde enerji oluşturur-
lar [4, 10]. Aslında plazma yüzey işlemlerinde 
birçok gaz kullanılabilir, fakat özellikle soğuk 
plazma uygulamalarında oksijen yoğun olarak 
kullanılır. Sistemde kullanılan gaz ile oluşan 
reaksiyon çemberinde atomlar, moleküller, 
iyonlar, elektronlar, serbest radikaller ve yarı 
kararlı yapılarla karşılaşılır. Plazma işleminde 
oluşan elektronlar ve serbest yüzey radikalleri 
polimer yüzeyindeki kovalent bağları koparıp 
şekillendirebilir. Oluşan serbest elektronlar 
istenilen şekilde bir yüzey için kombinasyon 
oluştururlar. Öncesinde belirlenen süreye ve 
sıcaklığa ulaşıldığında radyo frekansı kapanır 
ve yüzeyde oluşan şekil kendisini korur. Plas-
tiklerin yüzey değişiklikleri için elverişlidir 
ancak ekipmanın pahalı olması ve işlemin va-
kum ortamında gerçekleştirilmesi geniş çapta 
kullanımını sınırlamaktadır.

4. UYGULANAN YÜZEY İŞLEMLERİNİN 
ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ  

Malzeme yüzeyinde işlem uygulanmadan önce yapıştırma 
durumunda yüzeye uygulanacak testler ile yapışmanın aktif-
liği değerlendirilir. Birleştirilme sonrası yüzey hazırlamanın 
etkinliği ise, yapışma kuvvetinin ölçülmesi ile tespit edilir. 
Plastik malzemelere uygulanan yüzey işlemlerinde amaç, 
yüzeydeki ıslanabilirliği arttırmak ve yapışmanın istenilen 
derecelerde sağlanabileceği yüzey şekillerini oluşturmaktır. 
Yüzeye uygulanan işlemler ile oluşturulmak istenen özellik-
ler sıralanırsa;

• Yapıştırma sonrası, yapıştırıcı ile malzeme yüzeyleri ara-
sında oluşabilecek zayıf bağların oluşmasını ortadan kal-
dırmak veya önlemek amaçlanır.

• Yapıştırıcı ile yüzey arasında oluşan moleküller, birleşme 
açısının maksimum değeri alması sağlanır.

• Ara yüzde oluşan kuvvetlerin artışını sağlamak ve yeterli 
bağlantı gücünün elde edilmesini sağlamak için yapıştır-
manın yapıldığı an ve sonrasında yapıştırma kuvvetlerinin 
optimize edilmesi sağlanır.

• Yüzeyler üzerine özel mikro yapıya sahip katmanlar oluş-
ması sağlanır.

Yüzey işlemleri sonucu elde edilen malzeme yüzeyinin, ya-
pıştırma açısından etkinliğini ölçmek için literatürde belir-

tilen tekniklerden, dayanım değerlerinin ölçümü, su kırılma 
testi ve temas açısı ölçümü aşağıda kısaca açıklanmıştır.

4.1 Dayanım Değerlerinin (dyne/cm olarak) Ölçümü

Bu yöntem özellikle imalat aşamasında kontrol amacı ile kul-
lanılan yaygın bir yöntemdir. Ölçüm sırasında 30-70 dyne/
cm özellikte sıvılar ile işlem yapılan yüzeyin dayanım değeri 
tespit edilebilir. İşlem sonrası damlatılan bu sıvının yayılımı 
beklenir ve buna göre yorum yapılarak yüzey işleminin ye-
terliliğine karar verilir. Mükemmel ıslanabilirliğin oluşması 
için damlatılan sıvı ile katı yüzey arasındaki temas açısının 
sıfır olması gerekir [2, 4]. Şekil 4’te farklı plastik malzeme 
yüzeylerine uygulanan korona işleminin, yüzey enerjilerini 
nasıl etkilediği gösterilmiştir.

4.2 Su Kırılma Testi

Bu yöntem için temiz bir yüzeye ihtiyaç vardır. Bu durum ser-
best su kırılma olarak da bilinir. Kullanılan su, malzeme yü-
zeyine film tabakası oluşturacak şekilde dağıtılır. Damıtılmış 
temiz su kullanılması gerekmektedir. Su içinde kırılma yapan 
yüzey, kirli alanı gösterir. Yapışmanın iyi gerçekleşebilmesi 
için kırılmanın olduğu yani film tabakasını bozan alanlarda 
tekrar yüzey işlemi uygulanması gerekir [4].

4.3 Temas Açısı Ölçümü

Her yüzey kritik bir ıslanabilirliğe sahiptir. Islanabilirlik, 
malzeme yüzeyi ile sıvı arasında oluşan açı ile tespit edile-
bilir. Temas açısı ölçümü için katı yüzey üzerine bir damla 
sıvı konulur. Deneyin yapılabilmesi için yüzeyin pürüzsüz ve 
rijit olması, ayrıca kullanılan sıvının katı ile reaksiyon oluş-
turmaması gerekir. Teleskop içerisine yerleştirilmiş açıölçer 
(goniometre) ile temas açısı ölçümü yapılır. Küçük temas açı-
sı ıslanmanın iyi olduğunu, büyük temas açısı ise ıslanmanın 
kötü olduğunu gösterir. Goniometre dışında Wilhelmy Denge 
ve Kılcal Penetrasyon tekniği gibi yöntemlerle de temas ölçü-

mü yapılabilir. Bu yöntemlerin içinde en hassas ve kullanıcı-
dan bağımsız olanı Wilhelmy Denge tekniğidir. Bu yöntemle 
çalışan cihazlarda, yüksek sıcaklıklarda yüzey gerilmeleri de 
ölçülebilmektedir.

5. SONUÇ

Teknolojinin gelişimi, üretim alanlarında kullanılan malzeme 
çeşitliliğini arttırmaktır. Plastik malzemeler günümüzde her 
alanda yoğun olarak kullanılmaktadır. Özellikle endüstriyel 
alanda sağlanan gelişmeler ile malzeme yüzeyinde sağlana-
bilecek yüzey enerji iyileştirmeleri yapıştırma alanında da 
plastik adına ciddi gelişmelerin oluşmasını sağlayacaktır. Bu-
nun için metal malzemelere muadil olarak seçilip, kullanım 
alanı oluşturabilecek plastik malzemelerin yüzey enerjilerini 
arttırma yöntemlerinin uygulama alanları bulması sağlanma-
lıdır. Yapılacak yüzey işlemleri ile uygun ıslanabilir yüzeyler 
elde edilip, uygun yapıştırıcı kullanımı ile bilinen dayanım 
değerlerinin üzerinde birleştirmeler gerçekleştirilebilir. Maki-
ne tasarımında metal malzeme kullanımı yerine plastik mal-
zemelerin yapıştırıcı kullanılarak daha fazla uygulama alanı 
bulması, tasarımı hafifleten ve çok daha ekonomik çözümler 
geliştirilmesini sağlayabilir.
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