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1. BİYOBOZUNUR POLİMERLER 

Polimerler kolay işlenebilirliği, çevreye ve kimyasallara karşı dayanıklılığı ve hafif olmaları 

nedeniyle birçok endüstriyel alanda yaygınca kullanılmaktadır. Polimerlerin çevreye karşı 

dayanıklı olmaları nedeniyle kullanıldıktan sonra işlem görmesi zordur ve doğaya 

bırakıldıklarında da uzun süre bozulmadan kalabilir. 

 

Son yıllarda, biyopolimerler ilgi odağı polimer matrisi haline gelmiştir. Bunun nedeni, bugüne 

kadar sentetik polimerlerin çoğunun üretildiği en büyük monomer kaynağı olan fosil 

kaynakların tükenme korkusu olabilir. Polietilen, polipropilen, polistiren ve poli(metil 

metakrilat) gibi yaygın olarak kullanılan polimerler biyobozunur değildir. Bu nedenle geri 

dönüşümleri veya geri kullanılmaları oldukça zorlu bir iştir. Bunun sonucunda tüm dünyada 

devasa miktarda biyobozunur olmayan atıkların oluşmasına neden olur. Bu polimerlerden 

üretilen kompozitlerde bu atıkların bir parçasıdır. Çoğu biyobozunur polimer, alternatif 

yenilenebilir kaynaklardan üretildiği için polimer kompozit teknolojisindeki kullanımı 

büyüleyicidir. Ancak bunların, ticari sentetik polimerlerle yer değiştirmesinin bazı ciddi 

zorlukları vardır. Başlıca kırılganlık, düşük ısıl kararlılık ve zayıf bariyer özellikleri bunlardan 

bazılarıdır. Günümüzde, biyobozunur polimerler, sentetik atık miktarını azaltması nedeniyle 

birçok araştırmacı tarafından incelenmektedir. Uzun bir süre sonra bu malzemeler, çevre dostu 

moleküllere ayrışır. Doğada bulunan mikroorganizmalar mevcut karbondioksit ve suyu 

kullanarak bu polimerleri biyolojik olarak parçalar ve birçok uygulama için kullanır. 

 

Biyobozunur polimerler ester, amid ve eter bağlarından oluşur [1]. Biyolojik olarak bozunabilen 

polimerler kimyasal kompozisyonları, kökenleri ve sentez metotları, işleme metodu, ekonomik 

önemi ve uygulama alanı gibi parametrelerle sınıflandırılabilir. Şekil 1.1. de kökenlerine göre 

sınıflandırma yapılmıştır [2].   

Şekil 1.1. Biyobozunabilir polimerlerin orijinlerine göre sınıflandırılması [2] 
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Genel olarak biyobozunur polimerler doğal ve sentetik olmak üzere iki gruba ayrılır. 

Polisakkaritler ve proteinler gibi doğal biyopolimerler bitki, hayvan, mikrobiyal ve deniz 

canlıları gibi yenilenebilir veya biyolojik kaynaklardan elde edilirken poliester ve alifatik 

polimerler gibi sentetik polimerler ise kimyasal olarak sentezlenir. Bu polimerlerin ticari önemi 

mükemmel biyouyumluluk ve biyobozunurlukları sebebiyle artmaktadır. Biyobozunurluk 

genellikle enzimler tarafından katalizlenir ve bu süreç hidroliz ve oksidasyonu içerebilir. 

 

Ambalaj endüstrisi, kozmetik, süturlar, yapay dolgu ve diş gibi dişçilik uygulamaları, 

fotoğrafçılık, yiyecek ve içecek endüstrileri biyobazlı polimerlerin ticari uygulama alanlarından 

bazılarıdır. 

 

1.1.DOĞAL BİYOPOLİMERLER 

Doğal biyopolimerler çeşitli organizmalar içerisinde doğal olarak meydana gelen 

makromoleküllerdir. Canlı mikroorganizmalar tarafından sentezlenen biyopolimerler, kovalent 

bağlarla birbirine bağlanmış tekrarlanan birimlerden oluşur. Bakteri, mantar ve alg gibi 

mikroorganizmalarda doğal polimerler bulunurken protein, nükleik asit, yağ ve hidrokarbonlar 

gibi kompleks polimerler hayvanlarda; selüloz, yağ, nişasta ve hatta poliesterler bitkilerde 

bulunur. Küçük veya büyük miktarlarda olsa da bu polimerler, biyobozunurlukları, 

biyouyumlulukları ve sentetik olarak modifiye edilebiliyor olmaları nedeniyle endüstriyel 

anlamda önem taşımaktadır. Doğal biyopolimerleri uygun fiyatlarda günlük tüketime 

sunabilmek için çeşitli endüstriyel ekstraksiyon yöntemleri geliştirilmektedir. 

 

1.2.SENTETİK BİYOPOLİMERLER 

Polilaktik asit (PLA) gibi birkaç polimer yenilenebilir doğal kaynaklardan elde edilmektedir. 

Mısır nişastası ve manyok kökü gibi kaynaklardan elde edilmelerine rağmen büyük ölçekli 

üretim için kimyasal ve enzimatik polimerizasyonlara uğrar. Ayrıca, birçok biyobozunur ve 

biyouyumlu polimer kimyasal yöntemlerle sentezlenir. Esterler, anhidritler, diasitler ve amidler 

bu polimerlerin yapılarıdır. Sentetik biyopolimerlerin omurgasını oluşturan zayıf hidrolize 

edilebilir bağlar, biyobozunurluğun temel kaynağıdır. Bu polimerler kimyasal veya enzimatik 

olarak monomerlerine parçalanır ve bunların bazıları insan vücudu tarafından biyolojik olarak 

kabul edilir. Bu özellikleri nedeniyle birçok biyomedikal uygulamalarda büyük öneme sahiptir.  

 

1.2.1. Biyobozunur Poliüretanlar 

Poliüretanlar endüstriyel uygulamalarda ilk olarak 1940’larda kullanılmıştır. Ancak 

biyouyumlu olanlarının geliştirilmesi 1960’larda olmuştur [3]. Poliüretanlar günlük yaşamın bir 

parçası olan çok yönlü ve benzersiz bir polimerdir. İnşaat, ulaşım, mobilya yapımı, 

ambalaj/paketleme, tekstil, ayakkabı, elektronik eşya ve tıp alanlarında kullanılır. Fiziksel ve 

kimyasal özellikleri boya, yapıştırıcı, lif ve köpük gibi modern teknolojilerin ihtiyaçlarını 

büyük ölçüde karşılamaya uygun hale getirilmiştir. Bileşimi ve yapısının çok geniş sınırlarda 

değişmesinden dolayı belirli bir özelliklerinden bahsedilemez.  
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Poliüretanlar aşırı sıcaklığa karşı dayanıklıdır ve sert koşullar, kolayca bozulmalarına neden 

olmaz. İyi elektriksel yalıtım özelliği gösterir. Poliüretanlar kondenzasyon ve katılma 

reaksiyonları ile hazırlanabilir. Diizosiyanatın diol ile katılma reaksiyonu ticari olarak 

kullanılan elde yöntemidir. Diizosiyanat, poliol ve zincir genişletici kullanılarak poliüretan 

sentezlenir. Yüksek molekül ağırlıklı poliüretanlar elde etmek için saflık derecesi yüksek 

diizosiyanatlar kullanılmalıdır. Poliesterler, polieterler, hidrokarbon polimerler ve 

polidimetilsiloksanlar genellikle poliol olarak kullanılır. Dioller ve diaminler (alifatik ve 

aromatik) ve di-/polifonksiyonlu aktif hidrojenler, poliüretan sentezinde yaygın olarak 

kullanılan zincir genişletici/çarpaz bağlayıcılardır. 

 

Poliüretanlar sert ve yumuşak bölgelere sahiptir. Sert kısım diizosiyanat iken poliol ve zincir 

genişleticiler yumuşak kısımdır. Bu polimerin degradasyonu yumuşak ve sert segmentlerin 

birbirlerine olan oranlarına bağlıdır [1].  

 

Aromatik ve alifatik diizosiyanatlar uygulama alanı bulmalarına rağmen aromatik bileşiklerin 

kanserojen olduğu varsayılan doğalarının, nihai bozulma ürünlerinin toksik olmama olasılığı 

daha yüksek olan HDI (1,6-hekzametilen diizosiyanat), BDI (1,4-bütilen diizosiyanat) ve LDI 

(lizin metil ester diizosiyanat) kullanımın artmasına yol açmıştır.  

 

Yaygın olarak kullanılan diol bileşikleri, biyobozunur polimerler için polieter, poliester veya 

polikarbonat iskelete ve hidroksil uç gruplarına sahip düşük molekül ağırlıklı polimerlerdir. 

Polieter poliüretanlar şimdiye kadar en yaygın kullanılan tür olmalarına rağmen son yıllarda, 

daha iyi biyobozunur olmalarından dolayı poliester bazlı poliüretanlar geliştirilmeye 

başlanmıştır. 

 

Tablo 1.1. Diizosiyanat hammaddeleri [3] 
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Tablo 1.2. Makrodiol hammaddeleri [3] 

 

 

Tablo 1.3. Zincir genişletici hammaddeler [3] 
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Poliüretanlar, büyük ölçekli ürünlerin üretiminde yaygınca kullanılan hint yağı, soya yağı, palm 

yağı ve kolza yağı gibi bitkisel yağlardan elde edilen polioller kullanılarak da sentezlenir. 

Poliollerin hidroksil fonksiyonalitesi ikiden büyük olduğunda elde edilen poliüretanlar köpük 

uygulamaları için ideal olur. Poliollerin molekül ağırlıklarının 3000 – 6000 Da aralığında 

olması istenir. Bitkisel yağlar kullanılarak elde edilen poliüretanların iyi oksidatif termal 

stabilitelerinden gelen bazı avantajları vardır. Örneğin, soya yağı bazlı poliizosiyanürat 

köpüklerin, aynı molekül ağırlığı ve fonksiyonalitesindeki propilen oksit poliollerden elde 

edilenlere göre daha iyi termal stabilite, sertlik (modül), sıkıştırma mukavemeti ve düşük 

yanıcılık özellikleri gösterdiği rapor edilmiştir. Ayrıca bu poliüretanların, bitkisel yağların 

karakteristiğinden dolayı biyolojik olarak bozunabilir olduğu varsayılmaktadır. 

 

Şekil 1.2. Poliüretan sentezindeki iki farklı adımı gösteren şema [3] 

Şekil 1.3. Poliüretanların sentezinde gözlenen ikincil reaksiyonların karakteristiği [3] 
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1.2.2. Poliüretanların Biyolojik Olarak Bozunma Mekanizması 

Poliüretanların biyolojik olarak bozunma duyarlılıkları kimyaları gereği doğal bir özelliktir. Bu 

özellik, sistematik biyobozunurluk çalışmalarından önce 1980’lerde endüstriyel üretim yapan 

topluluklar tarafından farkedilmiştir. Poliüretanların degradasyonu yüksek sıcaklık, sıvıların 

varlığı ve reaksiyon ortamındaki nemin tamamen uzaklaştırılamaması nedenlerinden dolayı 

üretim aşamasında da başlayabilir. Biyobozunurluk organizma tipi, polimer karakteristiği ve 

numuneye uygulanan ön işlemler tarafından kontrol edilir. Degradasyon sırasında, polimer 

öncelikle, sonrasında mineralize edilecek olan monomerlerine dönüştürülür. Bilindiği üzere 

polimerler çok büyük moleküllerdir ve hücre zarından geçemez. Bu nedenle öncelikle 

depolimerize edilerek küçük bileşiklere dönüştürülür ve sonrasında bunlar mikrobiyal hücreler 

tarafından absorplanarak biyolojik olarak parçalanır. Böylece tam mineralizasyon sağlanarak 

aerobik koşullar altında biyokütle, CO2 ve su elde edilir. Bu işlem anaerobik koşullar altında 

gerçekleştiğinde ayrıca metan da oluşur. 

Şekil 1.4. Hücre ile ilişkili ve hücre dışı enzimlerin etkisiyle poliüretanların degradasyonu 

için önerilen model [3] 

 

Poliester bazlı poliüretanların degradasyonu, esas olarak mikroorganizmalar tarafından ester 

bağlarının hidrolizi ile gerçekleşir. Sentezinde alifatik poliesterlerin kullanıldığı poliüretanlar, 

mikroorganizmalar veya lipaz gibi estereolitik enzimler tarafından kolayca parçalanır. Ayrıca 

yüksek molekül ağırlıklı poliesterler kullanılarak sentezlenen poliüretanların, düşük molekül 

ağırlıklı poliesterler kullanılarak sentezlenenlere göre daha hızlı parçalandığı rapor edilmiştir. 

Yapılan deneylere göre poliüretanların degradasyonunda çok çeşitli mantarların oldukça etkili 

olduğu gösterilmiştir.  
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Poliester bazlı poliüretanların aksine polieter bazlı poliüretanlar, mikroorganizmalar tarafından 

parçalanmaya oldukça dirençlidir. Sthaphylococcus epidermidis bazı polieter bazlı 

poliüretanları parçaladığı rapor edilse de parçalanma hızı oldukça yavaştır. [3] 

 

2. SYNTHESIS and PROPERTIES of SOYBEAN – OIL BASED 

BIODEGRADABLE POLYURETHANE FILMS 

 

2.1.ÇALIŞMANIN ÖZETİ 

Bu çalışmada yenilenebilir kaynaklı difonksiyonel yapıtaşları olan hidroksile soya yağı (SBO-

OH) ve L-lizin diizosiyanat etil ester (L-LDI) kullanılarak adım polimerizasyonu mekanizması 

ile bir dizi biyobozunur poliüretan filmler hazırlanmıştır. Kütlece farklı oranlarda hidroksile 

soya yağı ve L-lizin diizosiyanat etil ester ile elde edilen filmlerin biyobozunurluk, mekanik ve 

termal özellikleri incelenmiştir. İlk aşamada epoksitlenmiş soya yağının epoksi grupları 

hidroksil gruplarına çevrilmiştir. Daha fazla L-LDI içeren poliüretan filmler daha yüksek termal 

ve mekanik özellikler ve ayrıca hidrofobik karakter göstermiştir. Hidrolitik ve enzimatik 

degradasyon deneyleri yapılarak elde edilen poliüretan filmlerin biyobozunurlukları 

gözlenmiştir. Enzimatik ve hidrolitik degradasyon deneylerinde poliüretan filmlerin 12 hafta 

sonra %50-60 oranında parçalandığı bulunmuştur. 

 

2.2.ÇALIŞMANIN AMACI 

Son zamanlarda biyo-bazlı yenilenebilir kaynaklar kullanılarak poliüretanların üretilmesi için 

çevre dostu üretim prosesleri ileri sürülmektedir. Bu çalışmada, hidroksile soya yağı ve L-lizin 

diizosiyanat etil ester gibi yenilenebilir ve toksik olmayan hammaddeler kullanılarak 

biyobozunur poliüretan filmlerin sentezi ve karakterizasyonu amaçlanmaktadır.   

 

2.3.ÇALIŞMADA KULLANILAN KİMYASALLAR 

Sayıca ortalama molekül ağırlığı (Mn) 1000 g/mol ve epoksi içeriği minimum %7 olan 

epoksitlenmiş soya yağı, hidroklorik asit (%36,5-38), magnezyum sülfat (%99,99), susuz etil 

asetat (%99,98), aseton (≥%99,98), susuz 1,2 – dikloroetan (%99,8), asetik anhidrit (≥%98), 

potasyum hidroksit (≥85) ve kalay (II) 2 – etilhekzanoat (%92,5 – 100) tedarik edildiği gibi 

kullanılmıştır. L-Lizin diizosiyanat etil ester (minimum %95), monobazik sodyum fosfat, 

disodyum hidrojen fosfat, lipaz, kobalt (II) klorür ve hidrojen peroksit (%30) herhangi bir 

saflaştırma işlemi yapılmadan kullanılmıştır. Kullanılan diğer solventler ve reaktifler 

geleneksel distilasyon ve kurutma işlemlerinin ardından kullanılmıştır.  
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2.4.ÇALIŞMADA KULLANILAN ENSTRÜMANTAL ANALİZ CİHAZLARI 

Epoksitlenmiş soya yağı ve hidroksile soya yağı Varian 400 MHz NMR spektrometresinde 

döterokloroform (döteryumlanmış kloroform, CDCl3) çözeltisi kullanılarak H-NMR analizi 

yapılmıştır. Perkin-Elmer marka FT-IR cihazı kullanılarak epoksitlenmiş soya yağı, hidroksile 

soya yağı ve poliüretan filmlerin yapıları analiz edilmiştir. Isıtma hızı 10°C/dakika olan ve azot 

akışı altındaki Perkin-Elmer marka TA/TGA cihazında termogravimetrik analiz yapılmıştır. 

Poliüretan filmlerin camsı geçiş sıcaklıkları, azot akışı altında ve ısıtma hızı 10°C/dakika olan 

Perkin-Elmer marka diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla belirlenmiştir. Su temas açısı 

KSV Attension Theta marka optik tensiyometre ile analiz edilmiştir. Ayrıca poliüretan filmlerin 

gerilme özellikleri DIN EN ISO 527-1 standardına uygun çalışan Zwick/Roell Z1.0 model 

cihazda belirlenmiştir. 

 

2.5.ÇALIŞMADA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENEYLER 

 

2.5.1. Epoksitlenmiş Soya Yağının Hidroksilasyonu 

Hidroklorik asit ve aseton karıştırıldıktan sonra içerisine epoksitlenmiş soya yağı damla damla 

ilave edilmiştir. Bu karışım yağ banyosunda 2 saat boyunca 40°C’de karıştırıldıktan sonra 

aseton uçurularak ve 3:1 oranında etil asetat-su karışımı ilave edilerek faz ayrımı elde edilmesi 

amaçlanmıştır. Organik faz, pH nötr olana kadar su ile yıkanmış, magnezyum sülfat üzerinde 

kurutulmuş ve filtre edilmiştir. Sonrasında solvent uçurularak sarı renkli viskoz bir bileşik elde 

edilmiştir. Titrimetrik asetik asit asetilasyon metodu ile hidroksil sayısı 300 mg KOH/g olarak 

belirlenmiştir.  

 

2.5.2. Biyobozunur Poliüretan Filmlerin Hazırlanması 

Hidroksile soya yağı ve L-lizin diizosiyanat etil esterden oluşan poliüretanlar NCO:OH oranı 

1:1, 0,5:1 ve 1,5:1 olacak şekilde sentezlenmiştir. Elde edilen poliüretanlar solventin 

uzaklaştırılması için petri kabına dökülerek oda sıcaklığında 1 gün bekletilmiştir. Ardından elde 

edilen poliüretan filmler gerilme testi için dikdörtgen biçiminde kesilmiştir. 

Şekil 2.1.Hidroksile soya yağı ve L-lizin diizosiyanatın farklı oranlarda kullanılmasıyla 

poliüretan filmlerin sentezi [4] 
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2.5.3. Biyobozunurluk Deneyleri 

Poliüretan filmlerin biyobozunurlukları farklı degradasyon çözeltilerindeki ağırlık kaybı 

hesaplanarak belirlenmiştir. Hidrolitik degradasyon deneyi 0,01 M CoCl2 ve %30 H2O2 

solüsyonlu 0,01 M, pH=7,40 fosfat tampon çözeltisinde gerçekleştirilmiştir. Enzimatik 

degradasyon deneyi ise 1mg/mL lipazlı 0,01M, pH=7,40 olan fosfat tampon çözeltisinde 

gerçekleştirilmiştir. Her bir poliüretan film, 8 mL’lik degradasyon çözeltisi içerisine 

yerleştirilerek 37°C’de sürekli karıştırma altında inkübasyona bırakılmıştır. Ardından filmler 

deiyonize su ile yıkanmış ve 50°C’de vakumlu fırında 24 saat boyunca kurutulmuştur. Ağırlık 

kaybı aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır.  

 

Ağırlık kaybı (%)= 
Wb-Wa

Wb
x100                                            (1) 

Wa: Poliüretan filmin degradasyon sonrasında sahip olduğu kütle 

Wb: Poliüretan filmin degradasyon öncesi sahip olduğu kütle 

 

2.6.DENEY SONUÇLARININ YORUMLANMASI 

 

2.6.1. Spektral Analizler 

FT-IR ve H-NMR spektroskopileri kullanılarak poliüretan filmlerin ve ara ürünlerin kimyasal 

yapıları doğrulanmıştır. Hidroksile soya yağının (SBO-OH) spektrumunda halka açılması 

reaksiyonu sonucu hem epoksi bandının kaybolması hem de hidroksil gerilme bandının varlığı 

hidroksile soya yağının oluştuğunu kanıtlamıştır. Amid gerilme pikleri, üretan gerilme pikleri 

ve tamamen kaybolan izosiyanat gerilme pikleri poliüretan yapısının oluştuğunu kanıtlar 

niteliktedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.2. L-LDI (L-lizin diizosiyanat etil ester), ESBO (epoksitlenmiş soya yağı), SBO-OH 

(hidroksile soya yağı) ve farklı NCO:OH oranlarındaki poliüretan filmlerin (PU-Fs) FT-IR 

spektrumları [4] 
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H-NMR spektroskopisinde epoksitlenmiş soya yağının hidroksile soya yağına dönüştüğü 

doğrulanmıştır. Halka açılması reaksiyonundan sonra ilgili epoksi protonları 3,5-3,8 ppm 

civarında daha yüksek değerlere kaymıştır.  

Şekil 2.3. Epoksitlenmiş soya yağı (ESBO) ve hidrolize soya yağına (SBO-OH) ait H-NMR 

spektrumları [4] 

 

2.6.2. Mekanik Analizler 

Farklı NCO:OH değerlerine sahip poliüretan filmlerin çekme testi yapılarak gerilim-gerinim 

eğrileri oluşturulmuştur. Poliüretan filmlerin sert ve yumuşak segmentleri arasındaki moleküler 

etkileşimleri ve ayrıca çapraz bağ yoğunlukları mekanik özelliklerini doğrudan etkilemektedir. 

Tokluk, gerilme direnci, kopma uzaması ve Young modülü izosiyanat oranı arttıkça artmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.4. Farklı NCO:OH oranlarındaki poliüretan filmlerin gerilim-gerinim eğrileri [4] 
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2.6.3. Termal Analizler 

TG-DTA analizinde poliüretan filmlerin 4 aşamada ayrıştığı belirlenmiştir. Poliüretanların 

kararsız termal yapıları nedeniyle 3 aşamada ayrıştığı bilinmektedir. Bu nedenle geriye kalan 

ayrışma aşamasının bitkisel yağdan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bozulmanın başladığı 

sıcaklık aralığı (Ton) 181-492°C ve maksimum bozulma sıcaklık aralığının ise 200-567°C 

olduğu belirlenmiştir. Bozulma sıcaklığının izosiyanat miktarı arttıkça arttığı belirlenmiştir. 

Poliüretan filmlerin DSC de yapılan analizlerinde camsı geçiş sıcaklıklarının izosiyanat 

miktarının arttığı yönde 55°C’den 62°C’ye çıktığı belirlenmiştir. Bu sıcaklıklar aynı zamanda 

çapraz bağ yoğunluğundan da etkilenmektedir. 

 

2.6.4. Temas Açısı Ölçümleri 

Poliüretan filmlerin hidrofilik/hidrofobik karakterlerini belirlemek amacıyla su damlası ile 

yüzey arasındaki statik temas açısı ölçülmüştür. Şekil 2.5.’de açıkça görüldüğü üzere izosiyanat 

miktarı arttıkça temas açısı da artmaktadır. Artan temas açısı, yüzeyin hidrofobik karakterinin 

ve ıslanabilirliğinin azaldığını göstermektedir. Bunun sebebi poliüretan filmlerin çapraz bağ 

yoğunluğunun artması ve reaksiyona girmemiş hidroksil gruplarının azalmasıdır. 90°’den daha 

yüksek temas açısına sahip olan örnek hidrofobik karakter gösterirken diğer örnekler hidrofilik 

karakter göstermiştir. 

 

Şekil 2.5. Farklı NCO:OH oranlarındaki poliüretan filmlerin temas açısı değerleri [4] 

 

2.6.5. Hidrolitik ve Enzimatik Degradasyon Deneyleri 

Poliüretan filmlerin biyodegradasyonunda peroksit ile katalizlenen hidrolitik bozunma ve 

esteraz enzimi ile katalizlenen enzimatik bozunma deneyleri gerçekleştirilmiştir. Her iki 

deneyde de poliüretan filmlerin 12 hafta sonra kütlece %50-60 oranında bozulduğu 

gözlemlenmiştir. Hidrolitik bozunma hızı, enzimatik bozunma hızına göre daha yüksektir. Bu 

çalışmada en düşük NCO:OH oranına sahip olan film daha fazla bozunmuştur. Bunun sebebi 

diğer filmlere göre daha az çapraz bağ içermesidir. Çapraz bağ yoğunluğunun artması 

ıslanabilirliği azalttığı ve hidrofobik özellik kazandırdığı için filmin su ile etkileşimini 

kısıtlamıştır. Bu nedenle NCO:OH oranı daha yüksek olan diğer filmler daha yüksek çapraz 

bağ içermelerinden dolayı daha az bozunmuşlardır.    
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Şekil 2.6. Poliüretan filmlerin biyobozunurluk profilleri: (a) enzimatik ve (b) hidrolitik 

koşullar [4] 

 

2.7.ÇALIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Elde edilen poliüretan filmlerin izosiyanat oranlarının termal, mekanik, yüzey ve 

biyobozunurluk özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Bu filmlerin termal, mekanik ve yüzey 

özelliklerinin artan izosiyanat içeriğiyle arttığı açıkça gözlenmiştir. Poliüretan filmlerin yüzey 

ve mekanik özelliklerindeki bu artışın termal özelliklerdekine göre daha fazla olduğu 

gözlenmiştir. Formülasyonlarda hidroksil içeriğine oranla izosiyanat içeriğinin fazla olması 

fiziksel özellikleri geliştiren daha rijit yapıların oluşmasını sağlamıştır. Gerçekleştirilen 

biyobozunurluk çalışmalarında hidrolitik bozunmanın, enzimatik bozunmaya göre daha hızlı 

olduğu sonucuna varılmıştır. En düşük izosiyanat içeren örneğin diğer örneklere göre daha hızlı 

bozulduğu belirlenmiştir. İşlenebilirliği ve biyolojik olarak bozunabilmeleri nedeniyle elde 

edilen poliüretan filmler doku mühendisliği uygulamaları ve biyomedikal alanında önemli bir 

role sahip olacaktır. [4] 
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