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BORKARBÜR SİLİSYUM KARBÜR KOMPOZİTLERİNİN REAKTİF 
SICAK PRESLEME İLE ÜRETİLMESİ 

ÖZET 

Bor karbür seramikleri yüksek sertlik, yüksek aşınma direnci, yüksek kimyasal 
dayanıma ve düşük yoğunluk özelliklerine sahiptir. Borkarbür seramikleri kovalent 
bağlı olmaları nedeni ile yüksek sinterleme sıcaklığı ve yüksek basınçta bu 
özellikleri maksimum seviyededir. borkarbüre  farklı bileşimler ilave ederek düşük 
sinterleme sıcaklığı ve düşük basınçta aynı özelliklere sahip B4C kompozitleri 
üretmek mümkündür.  

Bu çalışmada B4C- SiO2-C tozları (hacimce % 5-10-15-20 SiC içerecek şekilde) 
tefzel kaplı bir atritörde, alkol ortamında SiC biyalar kullanılarak, 400 rpm’de 2 saat 
süreyle karıştırılmıştır. Daha sonra karışımın içinde bulunan alkol 125 °C sıcaklıkta 
etüvde uzaklaştırılmıştır. Kurutulan tozlar granüle edildikten sonra grafit kalıplara 
yerleştirilerek, sinterlem işlemine başlanmıştır.  Reaktif sinterleme 2150-2200°C ve 
100 MPa’da vakum ve 2200 °C  de argon’da  olmak üzere iki farklı atmosfer 
ortamında gerçekleştirlmiştir. Grafit kalıplardan çıkarılan her bir numune elmas 
disk yardımıyla hassas kesicide uygun boyutlarda kesilmiştir. Daha sonra kesilen bu 
numuneler  üç nokta eğme testine tabi tutulmuştur. Numunelerin yoğunluğu 
Archimed prensibi kullanılarak ölçülmüştür. Numuneler bakalite alındıktan sonra  
elmas çözeltiler kullanılarak parlatılmış ve ASTM E 399-90 göre hazırlanmıştır. 
Hazırlanan değişik bileşimdeki bu  numunelerin  sertlikleri LECIA Mikro sertlik 
cihazında ölçülmüştür. 

 Hacimce % 0-5-10-15-20 SiC içeren  numunelerde faz dönüşümü X-ışınları 
difraktometresi ile takip edilmiştir. B4C matris içinde SiC dağılımları taramalı 
elektron mikroskobu yardımı ile izlenmiştir. 



 x 

REACTIVE HOT PRESSING OF B4C-SIC COMPOSITES 

SUMMARY  

B4C ceramics which have characteristical properties such as high hardness, high 
wear resistance, low density and high chemical resistance, they only exhibit these 
properties in maximum densified parts. Due to covalent bonding of B4C ceramics, 
they needs high sintering temperature and high pressure to obtain their unique 
properties.  It is possible to produce some B4C composites which have similar 
properties as B4C  by  adding some other components at lower sintering temperature 
and pressure. In this study, B4C/SiC composites heve been prepared by adding 
different amount of SiO2 and C mixture to B4C powder by  reactive hot pressing 
technique and pyhisical, mechanical and microstructural characterisation of samples 
have been carried on.  In the first stage of the study B4C-SiO2-C powder mixtures 
which will form B4C/SiC composites containing 5-10-15-20 vol % SiC have been 
prepared in tefzel coated attritor by milling with SiC balls for 2 hours in ethonole. 
Then, powder mixture has been dried in an oven and ethanole has been removed. 
After dried powder granulated, it will be put in to the graphite molds and they were 
sintered by ractive hot pressing technique by appling 2150°C and 2200°C 
temperatures, 100MPa pressure for 1 hour under vacuum and argon. After sintering, 
samples were cutted by diamond coated blade. Then their densities were measured 
by Archimed technique. Samples were polished by using diamond polishing 
solution and they were subjected to three point bending test considering ASTME E 
399-90. 

In all samples phase transformations have been examined by X-Ray diffraction 

methode. Microstructures of hot pressed sample have been examined by SEM 

technique. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Günümüzde ileri teknoloji kompozitlerinin yönlendirdiği yeni bir devrimin 

ortasındayız. Bu yeni sınıf malzemeler farklı özelliklere sahip bileşimlerin bir araya 

gelmesiyle birlikte, tek başına kullanılan elementlerden daha fazla üstün özellikleri 

sağlayarak radikal bir değişime sebep olmuşlardır. Sahip oldukları üstün özellikler 

teknolojik gelişmeler için onları vazgeçilmez malzemeler yapmıştır. Endüstri 

temsilcileri bu malzemelerin 21’inci yüzyılda oluşacak ekonomik ticaret alanında 

kritik bir role sahip olacaklarına inanmaktadırlar [1]. 

Bor karbür, yüksek ergime sıcaklığına, yüksek sertliğe, iyi mekanik özelliklere, 

düşük yoğunluğa, yüksek nötron absorblama özelliğine sahiptir. Ayrıca, kimyasal 

maddelere karşı direnci oldukça yüksektir. Bor karbür, elmas ve kübik bornitrürden 

sonra bilinen üçüncü en sert malzemedir [1]. 

Ekonomik olarak elmastan daha avantajlı olmasından dolayı bor karbür aşındırıcı ve 

parlatıcı olarak kullanılmaktadır. Bor karbür, yüksek sıcaklıklarda halojenlere karşı 

reaktivitesinden dolayı birçok oksit olmayan bor kimyasalının üretiminde 

kullanılmaktadır. Bu ürünler, özellikle BCl3 ve BBr3, tüm oksit olmayan bor 

kimyasallarının sentezinin temelini oluşturmaktadır. Bor karbürün ince toz halinde 

kullanıldığı bir başka uygulama alanı ise silisyum karbürün sinterlenmesinde 

sinterlemeye yardımcı olarak kullanılmasıdır [1].  

Genel olarak teorik yoğunluğa yakın bor karbür malzemeleri sıcak presleme, 

sinterleme ve sıcak izostatik presleme yöntemleriyle elde edilir. Bu işlem vakum 

veya argon atmosferi altında, grafit kalıplar kullanılarak  sıcak  presleme yöntemi 

ile 1900-2200º C sıcaklıkları arasında uygulanmaktadır [1].  

Ticari bor karbür üretimi su ceketli elektrik ark fırınlarında borik oksidin 

karbotermal redüksiyonu ile gerçekleştirilmektedir. Kullanılan bir diğer yöntem ise 

borik oksidin karbon varlığında magnezyotermal redüksiyonu yoluyla bor karbür 

üretimidir [1].  
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Bor karbürün başlıca kullanım alanları arasında püskürtme nozülleri, tel çekme 

işleminde kullanılan kalıp malzemeleri, nükleer reaktörlerde nötron absorblayıcı 

malzemeler sayılabilir. Ayrıca düşük yoğunluk, yüksek elastik modül ve sertlik gibi 

birtakım üstün özelliklerinden dolayı zırh malzemesi yapımında kullanılan ve bor 

karbür esaslı seramik-metal kompozitleri araştırmacıların ilgi odağı haline gelmiştir 

[2]. 

Silisyum karbür aşındırıcı bir toz olarak, aşındırıcı takım malzemelerinde ve 

parlatma işlemlerinde kullanılmaktadır. Silisyum karbür elmas ve bor karbürden 

daha düşük sertliğe sahip olmakla beraber, çok geniş bir biçimde metal dışı 

malzemelerin öğütülmesinde, sert malzemelerin son işleme kademelerinde ve 

seramik parçalarda üretim maliyetinin önemli olduğu zamanlarda dolgu olarak 

kullanılır [3]. 

Silisyum karbür; parlatma, işleme, öğütme işlemlerinde; seramik kaplamalarda, 

aşınma bileşenlerinde; ısıtma elemanlarında; kaplanmış aşındırıcılarda; seramik 

pompalarda; seramik ve metal matrix kompozitlerde; seramik conta ve halkalarda 

ve hafıza disklerinde kullanılmaktadır [4]. 

Silisyum karbür düşük termal iletkenliğe, düşük termal genleşme katsayısına, 

yüksek termal şok dayanımına sahip, sert, yarı iletken ve elmastan daha büyük 

reaktif indeks değerine sahip bir malzemedir [5]. 

Bor karbür ve silisyum karbür kompozitlerin üretimi 1960’lı yıllarda başlamıştır. 

Genel olarak bor karbür silisyum kompozitler 2000 °C civarındaki sıcaklıklarda 

sıcak preslenerek nötron emici plakalarda, hafif zırhlı yapımında ve aşındırıcı 

malzeme olarak kullanılmaktadır. Bor karbür-silisyum karbür-silisyum kompozitleri 

hafif personel zırhı ya da havacılıkta zırh malzemesi olarak kullanılmaktadırlar. 

Ayrıca üretilen zırh malzemeleri düşük kalibreli, düşük hızdaki silahlara karşı 

koruyucu olurlar. Kompozit bünyeler zırh malzemesi olarak hazırlanmadıkları 

zaman ekstrüzyon kalıplarında, kum püskürtme nozüllerinde, kağıt yapımında 

kullanılan makinaların emme kutusu kapaklarında ve şamandıra toplarında 

kullanılmaktadır [6]. 

Bu çalışmanın amacı, reaktif sıcak presleme yöntemiyle bor karbür, silisyum dioksit 

ve karbon karışımından hareketle bor karbür-silisyum karbür kompozitleri elde 
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etmek ve bu numunelerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesidir. Farklı 

sıcaklıklarda ve farklı sinterleme atmosferlerinde reaktif sıcak presleme tekniği ile 

sinterlenmiş numunelerin yoğunluk, sertlik, eğme mukavemeti gibi mekanik 

özellikleri ölçülmüş ve mikro yapı karakterizasyonunda SEM, bileşim değişimleri 

ise X-ışınları teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  
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2. TEORİK İNCELEMELER 

2.1. Bor Karbür (B4C) 

Bor karbür, yüksek ergime sıcaklığına sahip, yüksek sertlik ve aşınma direnci 

gösteren, düşük yoğunluklu ve kimyasallara karşı korozyon direnci yüksek bir 

malzemedir [8]. 

Bor karbür, seramiklerin içinde kübik bor nitrür ve elmasa oranla üçüncü en sert 

malzeme olup, üretilebilirliği açısından ise, en sert olanıdır. Bu malzemenin bazı 

özellilkleri  

Tablo 2.1’de verilmiştir. 

Tablo 2.1: Bor karbür tozun genel özellikleri [7]. 

Özellik  Birim  Değer  

Yoğunluk  g/cm3  2.52 

Sertlik (100 g. Knopp)  Kgf/mm2  2900-3580  

Kristal Yapı   Rombohedral  

Ergime Sıcaklığı  °C  2450  

Isıl Genleşme  °c'  5 X 10-6  

Elektrik iletkenliği  Ω-1 m-1  140  
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2.1.1.  Bor karbürün kristal yapısı 

Rombohedral kristal yapıda olduğu ifade edilen bor karbür'ün, atomik yapısında her 

karbon atomu, dört veya daha fazla bor atomu ile bağlanmaktadır. Joll (1883) ve 

Moissan, saf halde bor karbürü sentezlemişler ve değişik kompozisyonlarda 

tanımlamışlardır . [7]. 

Bor karbür bileşimlerinin yapısal dağılımı köşegenlerden birisine paralel olarak uzayan bir 

küp şeklinde görülür (rombohedron). 3 karbon atomu bu eksen boyunca yerleşmiştir. 

Köşelerde ise on ikişer adet bor atomu içeren dodekahedronlar bulunur (Şekil 2.1) [7,8]. 

Şekil 2.1: Bor karbürün yapısı [7] 

Bu yapı B12C3 veya basitleştirilmiş haliyle B4C şeklinde tarif edilir. Diyagonalin 

iki tarafında bulunan 2 tip karbon bölgesi vardır ve bunlara A-B-A denir. Her A 

karbon atomu l adet yakın karbon komşuya, diğer taraftan B karbon atomu 2 eş 

yerleşmiş karbon komşulara sahiptir [8]. 

2.1.2. Bor karbürün stokiometrisi 

B4C’de bor konsantrasyonu % 78,25'den % 85 bor’a kadar değişir. En sık 

kullanılan ticari bor karbür ikinci faz olarak grafit içerir ve bu durum 

mukavemeti sınırlar. Bir başka mukavemeti sınırlayıcı durum ise bor karbür 

içinde bulunan ince, uzun ve geniş formdaki lamel grafittir ve bu da yüksek 

dayanım matrikslerde düzensizliklere ve sonuç olarak gevrek yapılı seramiklere 

yol açar [8]. 
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2.1.3. Bor karbürün üretimi 

Bor karbür; bor oksit (B2O3) , borik asit (H3B03), boraks (NaB407.10H20), ve borasit 

(Mg.Cl2B16O30), gibi çeşitli bor-oksijen bileşiklerinin karbon indirgenmesi reaksiyonu ile 

genellikle ark fırınlarında üretilir. Bor karbür üretiminde, "2.1" no'lu eşitlikte 

belirtilen borik asit ve karbon bileşimi, sistem içerisine beslenir, fırın içindeki grafit 

çubuklara ark uygulanır. Reaksiyon: 

2B2O3   +     7C                                     B4C    +    6CO                                      (2.1) 

Yüksek miktarda karbon monoksit reaksiyonu veren endotermik bir reaksiyon 

sonunda B4C meydana gelir. Açığa çıkan karbon monoksit gazı, sistemden 

ventilasyon ile uzaklaştırılır. Bor oksidin karbon ile magnezya ısıl redüksiyonunda 

"2.2" no'lu eşitlikte görülen egzotermik reaksiyon ile, B4C'yi netice verir. 

2B2O3  +  6Mg  +   C                                    B4C    +    6MgO                              (2.2) 

MgO ve reaksiyona uğramamış magnezyum’un HCl ve H2SO4 kullanımı ile 

bünyeden uzaklaştırılması, bu sistemin gereği ve aynı zamanda da bir problemidir. 

Bu metot ile elde edilen B4C ardı ardına kırılıp öğütülerek asit ile muamele edilir ve 

metalik kalıntılar giderilir. Elde edilen toz gruplanarak sınıflandırılır [8]. 

Ticari bor karbürün üretiminin esası borik oksit ve karbon karışımının bir elektrik 

ark ocağında ergitilip reaksiyona sokulması ile gerçekleşmektedir. Fırın içerisinde 

elektrik arkı grafit elektrotlar arasında elde edilir ve bu ark borik oksidin ergimesi 

ve karbonla  reaksiyona girmesini sağlayacak yeterli termal enerjiyi 

sağlamaktadır. Oluşum reaksiyonu büyük hacimlerdeki karbonmonoksidin serbest 

kalması ile birlikte oluşmaktadır. Bor karbürün uygun bir şekilde erimemesi katı 

bor karbürle temas halinde bulunan sıvı kısmının katı haldekiyle aynı bileşime 

sahip olmadığını gösterir. Ark ocağında bulunan ergiyik sıvı, katı ve sıvı faz 

dengeye ulaşmadan katılaştırılır. Ergiyik halde kalan malzeme en son sıvı 

katılaşana kadar karbonca artarak zenginleşir ve bileşiminde ötektik olarak bor 

karbür ve grafit karışımı bulunur. Her ne kadar pratikte bor karbür özenle 

hazırlansa da, tüm ark ocağı ürünleri belli bir miktar serbest grafit ihtiva ederler 

[8]. 
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2.1.4. Bor karbürün şekillendirilmesi 

Bor karbür ve silisyum karbür gibi kovalent seramik malzemelerin tam olarak 

yoğunlaştırılması ve saf tek fazlı şekle getirilerek şekillendirilmesi oldukça 

zordur (Sıcak izostatik presleme HIP dahil) [9]. 

Laboratuar ölçekli bor karbür yüksek yoğunluklara, aşırı derecede ince öğütülmüş 

bor karbür tozuna karbon ilavesi ile sinterlenmesiyle ulaşabilmiştir. Daha 

önceden de belirtildiği gibi karbon fazlası, ideal özelliklerin altında bir kompozite 

yol açar [9]. 

Günümüzde tüm ticari bor karbür parçaları sıcak presleme veya az da olsa sıcak 

izostatik presleme ardından yapılan sinterlemeyle üretilmektedir. 10 µm 'dan ince 

tozun tipik sıcak preslenme koşullan 2100 0C'da, 35 MPa basınç altında, 30 

dakika süreyle gerçekleşir [9]. 

1 µm'dan ince, % 1-3 C içeren tozun tipik sinterleme ve sıcak izostatik preslenmesi 

2200-2250 °C arası 30 dakika süreyle düşük basınçta (10 Pa) preslenmesi, 

ardından 2000 °C'de sıcak izostatik preslenmesi ve 200 MPa basınç altında argon 

gazıyla 120 dakika süreyle sinterlenmesiyle elde edilir [9]. 

Sıcak presleme üretilecek boyutların ve şekillerin kompleksliğini sınırlamaktadır. 

Sıcak preslemeyle basit silindirler, bloklar, düz plakalar, eksenel simetrik nozüller 

ve benzer basit şekiller elde edilir [9]. 

Bu basit şekillerin şekillendirilmesi elmas ile işlemeyi gerektirir. Fakat bu 

işlemler yüzey altında birçok mikroskopik hataya yol açar. Bu hatalarda 

genellikle işlenmiş şekilli parçalarda mukavemet sınırlayıcı hataların kaynaklarıdır 

[9]. 

2.1.5.  Bor karbürün kullanım alanları 

Bor karbür (B4C), mükemmel aşınma direnci ve sertliği nedeni ile çeşitli nozullarda, 

elmasa göre daha ekonomik olduğundan aşındırıcı olarak kaba leplemede, düşük 

yoğunluğu avantajıyla; savunma sanayinde zırh malzemesi olarak kullanılmaktadır. 

Farklı metotlarla üretilmiş bor karbür seramiklerinin bazı özellikleri Tablo 2.3'de 

verilmiştir [7,31]. 
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Tablo 2.2: Bor karbür seramiğin genel özellikleri [7]. 

Bor karbür sinterleme metodu 

Basınçsız sinterlenmiş  Özellik Birim 
Sııcak Preslenmiş  

% 1 karbon katkı  
% 3 karbon 

katkı  

Karbon İçeriği  Ağırlık %  21,7  22,5  24,8  

Porozite  %  <0,5  <2  <2  

Yoğunluğu  gr/cm3  2,51  2,44  2,46  

Tane Büyüklüğü  µm 5 S  7 

4  Nokta Eğilme 
Mukavemeti  

MPa.  480 351 353 

Young Modülü  GPa.  441 390 372 

Poission Oranı    0,17  0,23  0,23  

Kırılma Tokluğu  MPa. √m  3,6  3,3  3,2  

2.2. Silisyum Karbür (SiC) 

Silisyum karbür, kısaca "SiC" olarak da ifade edilmektedir. Doğada bileşik olarak 

bulunmamasına rağmen, ana bileşenleri olan silisyum ve karbona, oldukça bol 

miktarda rastlanmaktadır. Silisyum karbür genel özellik olarak; 3,2 gr/cm3 özgül ağırlığa, 

27.4 GPa sertliğe, 40.1 molekül ağırlığına, 5xlO-6/°C ısıl genleşme katsayısına, 126 W/m°K 

ısıl iletkenliğe ve kullanılabilir bir elektriksel dirence sahiptir [9]. Bu malzeme; çok sert, 

aşındırıcı bir malzeme olup, yüksek sürünme mukavemetine sahiptir. İndirgen 

atmosferde, erozyon ve kimyasal etkileşimlerine, karşı mükemmel bir direnç gösterir 

[9,10]. 

Silisyum karbür refrakter uygulamalarındaki özellikleriyle iyi bilinmektedir. 

Mükemmel bir termal iletkenliğe ve düşük termal genleşme katsayısına sahiptir. 

Tablo 2.3'de silisyum karbürün genel özellikleri belirtilmiştir. 
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Tablo 2.3: Silisyum karbürün tipik özellikleri [9]. 

Özellikler Değerler 

Yoğunluk, gr/cm3 3.1-3.22 

Silisyum karbür içeriği, % 97.80 

Karbon içeriği, % 0.20-0.80 

Renk Siyah 

Eğme mukavemeti, Mpa: Oda 
sıcaklığında 
800 °C'de 

400-410 400-4 1 0 

Sertlik, kg/mm2 , Vickers 3100 

Bu özellikler sonucunda muazzam bir termal şok dayanımı sergiler. Termal 

iletkenlik kristal yapıda çözünen safsızlıkların varlığından etkilenir. Yüksek 

saflıkta ticari silisyum karbür elde etmek zordur; çünkü sinterleme için eklenen 

safsızlıklar veya reaksiyon bağlamada kullanılan silisyumda bulunan 

safsızlıklar bunu engeller. 

Sinterlenmiş silisyum karbür, seramik malzemeler içerisinde en dayanıklı 

olanlardan birisidir. Mukavemetinin sınırlanması kristalit aglomeratlara, aşırı 

büyümeye, uzamış tanelere ve porozite gibi farklı hatalara bağlıdır. 

Silisyum karbürün ticarileşmesini sağlamış özelliklerinden birisi sertliğidir. 

Achesan silisyum karbürün sertliğini keşfettiği zaman elması dahi kesebilecek bir 

yetenekten bahsetmişti. Bu yetersiz bir açıklama dahi olsa silisyum karbür en etkili 

aşındırıcılardan birisidir. Bor karbür kadar sert değildir ancak silisyum karbür 

kabuksal bir bileşim sergileyerek malzeme sıyırma işlemlerinde etkili olmaktadır. 

Silisyum karbürün sertliği kristalografık yönlere, varolan safsızlıklara ve parlatılmış 

yüzeyler gibi farklı durumlara bağlı olarak değişir. Ölçüm ortamı dahi sertliği 

etkileyebilir[9]. 

Silisyum karbürün değerli bir mücevher taş olması gerektiği söylenmektedir. Çok 

geniş bir renk dağılımında; renksiz (saf a/hegzagonal), sarı (p/kübik), yeşil (azot 

veya fosfor daldırılmış), mavi (alüminyum daldırılmış), kahverengi (bor daldırılmış) 
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ve siyah (yoğun bir şekilde alüminyum daldırılmış) hazırlanabilir. Silisyum karbür 

manyetik özellik göstermemektedir [11]. 

2.2.1. Silisyum karbürün kristal yapısı 

Sentetik bir malzeme olan silisyum karbür, Şekil 2.2'de görülen iki farklı kristal 

yapıya sahiptir. Bu kristal yapıların biri; 1400-1800 °C' da oluşan "p" formundaki kübik 

yapı, diğeri ise; 2000 °C' da oluşan "a" formundaki Hegzagonal kristal yapıdır [5,8]. 

"P" kristal yapısında olan silisyum karbür, sinterleme esnasında 2000°Cra yakın 

sıcaklıklarda, kübik yapıdan, "a" formundaki Hegzagonal kristal yapıya 

dönüşmektedir [5,8]. 

Silisyum karbürün en yaygın kullanılanı ve mühendislik uygulamalarında tavsiye 

edileni; "3C" kübik yapılı p-SiC dür. 4H, 6H, 15R gibi diğer tipleri ise; a - SiC 

kristal yapıdadırlar [5,8]. 

 

Şekil 2-2: Silisyum karbürün kristal kafes (a: Kübik, b: Hegzagonal) yapıları [11]. 
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 Şekil 2-3: SiC SEM görüntüsü [11] 

2.2.2. Silisyum karbürün üretim prosesi 

Silisyum karbür'ün üretimi en yaygın, “Acheson Prosesi” olarak isimlendirilen proses 

ile gerçekleştirilmektedir. 19. uncu yüzyılın sonunda geliştirilen bu proses, silisyum 

karbür üretim tarihinin en eski olanıdır ve adını tasarımcısı olan Acheson'dan almıştır. 

Bu proseste: silika, karbon ve genel tuz karışımı (% 50 Silika + % 40 Kok + %7 Silis 

tozu + % 3 Genel Tuz), Şekil 2.4'de görülen elektrikli fırının merkezindeki grafit 

çekirdeğin etrafına yerleştirilen bu karışım 2400 0C'a kadar ısıtılır ve kademeli 

olarak soğutulur [23].  

 

Şekil 2.4: "Acheson" prosesinde kullanılan fırının genel görünümü [23]. 
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Malzemenin miktarı ve fırın büyüklüğü gibi unsurlara bağlı olarak 2 ile 20 gün süren 

"2.3" no'lu eşitlikteki silika ile karbonun reaksiyonun neticesinde, silisyum karbür elde 

edilir. Yüksek saflıkta silika tozu, düşük sülfür içerikli petrol koku ve 23,8 MJ / kg.lık 

enerji bu prosesin ana bileşenidir ve 0.45 kg silisyum karbür eldesi için; 2,3 - 3,2 kg. 

silisyum gerektirir. 

SiO2   +     3C                                                               SiC     +  2CO                        (2.3) 

Silisyum karbür'ün saflık oranı, elde edilen malzemenin rengini etkilemektedir. 

Saflık; % 98. 5 'un altında olursa, renk; siyah, % 99 'a çıkarsa, renk; koyu yeşil ve % 

99. 8 'ün üzerinde ise, renk; açık yeşil olarak gözlenmektedir. En yüksek saflıktaki 

silisyum karbür, çekirdeğe (elektroda) en yakın mesafede bulunur. Dış tabakada 

oluşan malzeme ise; öğütülüp elenerek çeşitli amaçlarda kullanılmak üzere 

gruplandınlır, çözümlendirme prosesi ile saflaştınlır [13, 14]. 

2.2.3. Silisyum karbürün kullanım alanları 

Silisyum karbür, ileri teknoloji malzemelerine ihtiyaç duyulan çok yerlerde 

kullanılmakla birlikte, genel olarak saflık seviyelerine göre; metalurjik, abrazif ve 

sinter amaçlı olmak üzere, üç ana gurupta sınıflandırılmaktadırlar [5]. 

Yüksek saflıktaki (yeşil renk) silisyum karbür, mühendislik seramiklerde sinter 

amaçlı kullanılırken, saflığın % 97.5 veya daha düşük olması durumunda, söz 

konusu malzeme abrazif ve refrakter amaçlı olarak kullanılırlar. Saflığın % 90'ın 

altına düşmesi durumunda ise, metalurjik uygulamalarda kullanılırlar [5]. 

Yüksek performans seramiklerinde, en çok kullanılan reaksiyon sinterlenmiş ve 

sinterlenmiş silisyum karbürdür. Bu tür ticari uygulamalarda sertlik, kimyasal saflık 

ve aşınma dirençli karakteristiklerinden dolayı kullanılır. 

Bu uygulamalardan birçoğu, kimyasal işlem endüstrisi için kaplamalar ve valfler, 

kum boruları için memeler, hidrosiklonlar, lens kalıpları, roket memeleri, sprey 

kurutma için aşınma plakalarıdır. 

Aşınma, erozyon dirençli silisyum karbür uygulamaları ise havacılık 

endüstrisinde pompa, taşıma, yağ, yakıt deposu, pompa malzemeleri ve kalıplarda 
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kullanılır. Isı dayanımından dolayı uzay teknolojisinde de yüksek sıcaklık roket 

meme bağlantılarında, ısı değişim tüplerinde, difüzyon fırını parçalarında kullanılır. 

Ayrıca seramik motorlarda ve turboşarj kısımlarda silisyum karbür uygulamaları 

deneme aşamasındadır. Türbin motorlarında uygulamaları artmaktadır. 

Silisyum karbür bilgisayar ciplerinde de kullanılır. 

Yüksek termal iletkenliklerinden dolayı uzay teknolojisinde lazer aynaları olarak 

kullanılmakta ve savunma sanayinde çalışmalar yapılmaktadır. Silisyum karbürün 

balistik etki dayanımı düşük olmasına rağmen, seramik zırh malzemesi olarak da 

uygulamaları mevcuttur [5,9]. 

2.3. Kompozitler 

En geniş tanımıyla kompozitler yüksek dayanımlı, yüksek sıkışabilir tanelere sahip 

bir malzemenin diğer bir malzeme ile birleşmesidir. Gelişmiş kompozit terimi ise 

yüksek performans karakteristiklerine sahip, genel olarak yüksek dayanıma sahip 

malzemeler için kullanılır. Modern yapısal kompozitler yani gelişmiş kompozitler 

iki veya daha çok malzemenin bir bağlayıcı yardımı (genellikle reçine) ile 

birleşmesiyle oluşur [4]. 

Mühendislik kompozit malzemelerinin geçerli bir tanımlamayla açıklanması 3 

şekilde olur; bunlar [4], 

1- Elementel veya basit seviye: Bu seviyede tek moleküllerin ve kristal kümelerin 

ve tüm   malzemelerin   iki   veya   daha   fazla   atomdan   oluşmaları   kompozit   

olarak adlandırılabilir. Bunlar bileşimleri, alaşımları, polimerleri ve seramikleri 

içerir; saf elementler hariç tutulur. 

2- Mikroyapısal seviye:  Bu seviyedeki kristaller, fazlar ve bileşimlerde, kompozit 

tanımlaması iki veya daha fazla farklı kristallerin, molekül yapılarının veya 

fazlarının 

birleşmesiyle oluşmuş bir malzeme diye tanımlanır. Bu tanımlamayla birçok 

malzeme geleneksel bir biçimde monolitik veya homojen olarak kompozit adıyla 

tanımlanır. Tek fazlı alaşımlardan örneğin, bronz bu tanımlamayla monolitik, çelik 

yani karbon ve demirin çok fazlı alaşımı ise kompozit olur. 
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3- Makroyapısal seviye: Bu seviyede ise farklı makro bileşenlerden oluşmuş 

malzeme sistemlerinden bahsedilir, bunlar ise matriksler, partiküller ve fiberlerdir. 

Sonuç olarak kompozit malzeme, iki veya daha fazla makro bileşenlerin farklı şekil 

ve oranlarda karıştırılmasından oluşan bir malzeme sistemidir [4]. 

Şekil 2.5’de görüldüğü gibi bazı literatürlerde kompozitler 5 grupta 

sınıflandırılmaktadır [4,9] :  

1- Fiber kompozitler 

2- Pul kompozitler 

3- Partikül kompozitler 

4- Doldurulmuş kompozitler 

5- Lamine kompozitler 

 

 

Şekil 2.5: Kompozit Çeşitleri [4] 

Kompozitler çeşitli avantaj ve dezavantajlara sahiptirler, 

Avantajları: 
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a- Ağırlık azalması (yüksek dayanım (veya sıkılık)/ağırlık oranı), 

b- Çok farklı yükleme koşullan (fiber-fiber), 

c- Uzun ömür (yüksek korozyon direnci),  

d- Düşük üretim maliyetleri, 

e- Arttırılmış (veya azaltılmış) termal veya elektrik iletkenlikleridir. 

Dezavantajları ise; 

a- Yüksek hammadde ve işleme maliyeti, 

b- Değişken özelliklerde olası zayıflıklar, 

c- Düşük tokluk, 

d- Geri dönüşümünün olmaması, 

e- Birleştirmede görülen zorluklar, 

f- Analiz, yapımındaki zorluklardır. 

2.4. Bor Karbür-Silisyum Karbür Kompozitler 

2.4.1.  Bor karbür-silisyum karbür kompozitlerin özellikleri 

Silisyum karbürün özellikle mükemmel termal şok dayanımı, oksidasyon dayanımı, 

yüksek kırılma tokluğunun; bor karbürün sertlik, aşınma dayanımı ve düşük 

yoğunluk gibi özelliklerinin birleşmesiyle silisyum karbür ve bor karbür tozları 

farklı oranlarda karıştırılarak arzulanan özelliklerde değişik amaçlar için 

kullanılmaktadır [15]. Bor karbür bu tip uygulamalar için uygun bir malzemedir 

ancak gevrek olması, düşük ısı dayanımı, yüksek sıcaklıklarda mukavemet azalması 

ve düşük termal şok dayanımı bor karbürün negatif yönleridir [17,27]. Bor kabürün 

kompozitteki varlığı elde edilen ürünün özelliklerini etkilemektedir. Kompozitteki 

bor karbür miktarının artması sinterlenmiş üründe yoğunluğun düşmesine, 

oksidasyon dayanımının azalmasına ancak daha hafif bir kompozit oluşmasına yol 
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açar [18,28]. Ayrıca bu tür kompozitler yüksek ısı dayanımı ve çarpmaya karşı 

mukavemet sergilemektedir [16]. 

2.4.2. Bor karbür-silisyum karbür kompozitlerin kullanım alanları 

Bu tür kompozitler bazı tip memelerde, türbin motorlarında, ısı ileten tüplerde, 

savunma sanayinde zırh yapımında ve potalarda olduğu gibi farklı uygulamalarda 

kullanılabilmektedir [2,16]. 

2.4.3.  Bor karbür-silisyum karbür kompozitlerin üretim teknolojileri 

Bor kabür silisyum karbür kompozitlerin üretimi 1962 yıllarında başlamıştır. İlk 

çalışmalarda % 10-90 arası değişen bor karbür-silisyum karbür tozları grafit 

kalıplarda 48,2 MPa basınç altında 2100°C’de sıcak preslenmiştir [15]. Benzer bir 

çalışmada ise % 20-50 arası bor karbür içeren bor karbür-silisyum karbür plakaları 

5µm silisyum karbür ve 2 µm bor karbür tozlarının grafit kalıplarda 34.5 MPa 

basınç altında 2200°C’de sıcak preslenmesiyle elde edilmiştir [15].  

Basınçlı sinterleme tekniğiyle üretilen kompozitlerde karmaşık şekilli parçaların 

üretimi kısıtlıdır. Sadece küçük ve basit şekilli parçalar bu yöntemle üretilebilir. 

Ayrıca bu işlem çok yüksek enerji kullanımı ve kalıplama malzemesi 

gerektirmektedir. Kompozit malzemeler çok sert olduğundan elmas takımlarla 

yüzey işlemine tabi tutulması gerekmektedir ve bu da pahalı ve zaman alıcı bir 

yöntemdir [15]. Yapılan çalışmalar sonucu pahalı sıcak presleme işlemlerinden 

basınçsız sinterleme proseslerine geçiş olmuştur [15]. 

Bor karbürün düşük oksidasyon dayanımı oksitleyici atmosferlerde 600°C’nin 

üzerindeki sıcaklıklarda kullanılamamasına yol açar [18]. Silisyum karbürün ilavesi, 

bor karbür seramiklerinin oksidasyon dayanımını geliştirmektedir. Talmy ve 

arkadaşları yapmış oldukları çalışmada gelişmiş oksidasyon dayanımı ve tokluğuna 

sahip bir bor karbür - silisyum karbür kompoziti elde etmeye, ayrıca yeni bir üretim 

metodu geliştirmeye çalışmışlardır [18,20]. Bu çalışmada silisyum karbür 

kaplanmış bor karbürün ve ardından silisyum karbür tanelerinin, silisyum karbür 

kaplanmış bor karbüre eşit olarak dağılımı gerçekleştirilmiştir. Bu kompozitin 

üretimi ise silisyum karbür tozunun karbonla reaksiyonu ile oluşur. Kullanılan 
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silisyum borür SiB4, SiB6 veya her ikisinin karışımından; karbon tozu ise tercihen 

karbon karası, grafit tozu veya karışımlarından oluşmaktadır. 

Reaksiyonlar aşağıda verildiği gibi oluşur: 

SiB4+2C→B4C+SiC                    (1) 

2SiB6+5C→3B4C+2SiC                   (2) 

Birinci denklemin sonucunda %64 bor karbür ve %36 silisyum karbür içeren 

(porozitesiz), ikinci denklemin sonucunda ise %73 bor karbür ve %27 silisyum 

karbür içeren (porozitesiz) bor karbür silisyum karbür kompoziti oluşur. Üretimin 

ilk aşamasında silisyum borür ve karbon karışımının inert ortamda ısıtılması 

tercihen 1600-1850 °C arası, daha çok 1750-1825 °C’de ve en çok da 1800 °C’de 

yapılır. 1800 °C’de bir saatlik işlemden sonra reaksiyon tamamlanır. Daha düşük 

sıcaklıklarda yapılan işlemlerde ise reaksiyon süresi uzamaktadır. Reaksiyonlar 0-

10 MPa basınç altında uygulanır. Basınçsız üretilen bor karbür-silisyum karbür 

kompoziti ise % 25 poroziteye sahiptir. Bu kompozit yapı ise uygun bir metalin 

veya seramik malzemenin infiltrasyonu için seramik ön yapı olarak kullanılabilir 

[18,20]. 

Üretimin ikinci aşamasında ise birinci aşamada oluşan bor karbür silisyum karbür 

kompoziti yoğunlaştırmak için sıcak presleme işlemi 1900-2300 °C arasında inert  

atmosferde yapılır. Presleme sıcaklıkları 2000-2200 °C arası iyi, 2050-2150 °C 

arası çok iyi sonuç verir. Tam yoğunlaşmış kompozit ise 2100 °C de 20 MPa basınç 

altında 30 dakika süreyle presleme sonucu elde edilir [18,21]. 

B4C-SiC kompozit malzemeleri çok sert olmalarından dolayı  zırh malzemesi olarak 

kullanılabilmektedir. Bu malzemelerin kırılganlıkları azaltılarak balistik özellikleri 

önemli ölçüde arttırılabilir. N. Orlovskaya ve arkadaşları B4C - % 30 SiC tozlarının 

karışımından oluşan kompozitler arasına B4C tozlarını yerleştirerek tabakalı bir yapı 

oluşturmuşlardır. Tabakalı bu kompozit B4C-SiC tabakasında yüksek basma kalıntı 

gerilmesi ve B4C tabakasında ise yüksek germe kalıntı gerilmesi içerecek şekilde 

dizayn edilmiştir. Kalıntı gerilmeler tabakaların kompozisyonu ve kalınlıklarıyla 

kontrol edilmektedir. Bu lamine kompozitler tozların karıştırılıp öğütülmesini, 
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haddelenip sıcak preslenmesini içermektedir. Bu çeşit kuvvetli arayüzeyli B4C-SiC 

lamineleri yüksek kırılma tokluğu ve yüksek koruma kapasitesi sağlar [35].  

Borkarbür zırh seramikleri üzerine yapılan bir diğer yeni çalışma da B4C- C 

preformlarına silisyum infiltrasyonu ile elde edilen reaksiyon bağlı B4C 

seramiklerinin eldesidir. Preformlar seramik tozların bir reçine bağlayıcı ile 

karıştırılması ve kalıba dökülmesiyle elde edilmiştir. Daha sonra karışım, 

bekletilmiş, kalıp dışına alınmış ve 600°C’de inert atmosferde bağlayıcısı pirolize 

edilmiştir. İnfiltrasyon işlemi vakum altında ergimiş silisyumun karbon bağlı 

preforma emdirilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Başlangıç preformlar hacimce % 

75  B4C ve % 4 C içerirken, infiltrasyon sonucu numune % 75 B4C , % 9 SiC 

(reaksiyonla oluşmuş) ve % 16 Si içermektedir. Bu tür numuneler reaksiyon bağlı 

B4C olarak adlandırılır. Bu numunenin reaksiyon bağlı SiC (% 84 SiC % 16 Si) ile 

çeşitli özelliklerinin kıyaslaması Tablo 2.3’te verilmiştir [36]. 

Tablo 2.3: Reaksiyon bağlı SiC ve Reaksiyon bağlı B4C özellikleri [36]. 

Özellikler Reaksiyon bağlı SiC Reaksiyon bağlı B4C 

Yoğunluk (kg/m3) 3060 2570 

Young Modülü (GPa) 384 382 

Eğme Mukavemeti 
(MPa) 

284 278 

Kırılma Tokluğu 
(MPa.m1/2) 

3.9 5.0 

 

2.5. Sinterleme  

Sinterleme, preslenmiş malzemelere uygulanan ısıl bir operasyon olarak 

tanımlanacağı gibi, presleme esnasında şekillendirilen parçaya uygulanan bir işlem 

olarakta tanımlanabilmektedir [25]. 

Sinterlemede amaç; difüzyon, basınç ve ısının tesiriyle, cismin bünyesinde mevcut 

olan boşluğun ortadan kaldırılmasıdır. Sinterlenen malzemenin üstün özelliklere 

sahip olabilmesi için, bünyesinde bulunan boşluğun, olabildiğince sıfıra yaklaşması 

gerekmektedir [25]. Sinterleme mekanizması, tamamen ısı ve kütle taşınım olayına 
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dayanmaktadır. Kütle taşınımını kolaylaştırmak için mümkün olduğu kadar yüksek 

sıcaklıklarda çalışılmalıdır. 

Sinterlenmeyi sağlayan itici güç; yüksek sıcaklıklarda yüzey enerjisinde meydana 

gelen azalmadır. Yüzey enerjisinde azalma meydana geldikçe difüzyon hızı artar ve 

özellikle karşılıklı atomların difüzyonu şeklinde olmak üzere, birbirleriyle temas 

halinde olan tozlar arasında bir boyun bölgesi oluşur ve tozlar birbirine nüfuz eder. 

Kingery, Berg ve Ashfay, taneler arasında meydana gelen bu kütle taşınımının, altı 

bölgede oluştuğunu belirtmektedirler [25]. Bu bölgeler; 

1- Yüzey Difüzyonu, 

2- Yüzeyden Kafese Difüzyon, 

3- Buhar Taşımını, 

4- Temas Noktası Difüzyonu, 

5- Temas Noktasından Kafese Doğru Difüzyon, 

6- Dislokasyon veya diğer iç etkilerin boyun kısmında oluşturacağı değişim olup,  

Sinterleme esnasında meydana gelen difüzyonun tesiriyle, taneler arasında meydana 

gelen büzülme ile cismin iç yapısında bulunan boşluklar, Şekil 2.7'de görüldüğü 

gibi hem küçülür hem de şekil değiştirir [25]. 

Bunlar; 

a-)  Boşluk morfolojisinin değişmesi, 

b-)  Boşluk boyutlarının değişmesi, 

c-)  Tane boyutlarının büyümesi (Grain Growth) şeklinde özetlenmiştir [25,26]. 
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Şekil 2.6:  Sinterlemede taneler arasında meydana gelen büzülme [25]. 

Sinterleme, malzemenin cinsine, numunenin şekline ve büyüklüğüne bağlı olarak 

değişik metodlarla gerçekleştirilebilir. Sinterleme metodları, genel olarak; katı, sıvı 

ve reaksiyon sinterlemesi olarak üç grupta toplanmıştır [25,26]. 

Katı Faz Sinterlemesi: Katı faz sinterlemesinde bütün prensip, yayınma esasına 

dayanmaktadır. Bu proses için gerekli olan güç, boyun bölgesi ile tozun yüzeyi 

arasında meydana gelen serbest enerji veya kimyasal potansiyel farkı sonucunda 

ortaya çıkmaktadır. Tozların birbirine difüzyonu sonucu oluşan boyun bölgesindeki 

buhar basıncı düşük olmakta ve bu bölgeye doğru yayınma hızlanmaktadır [25]. 

Sıvı Faz Sinterlemesi: Bu proseste; karışımdaki fazlardan en az birisi sinterleme 

sıcaklığında sıvılaştığı için elde edilen malzemenin kullanım sıcaklığı sinterleme 

sıcaklığının altında olmak zorundadır. Sinterleme sıcaklığına erişince, sıvı faz, 

tozları ıslatır (Şekil 2.14) ve tozlar arasındaki ince kanallarda kapiler etkisi meydana 

gelerek tozların kolayca sinterlenmesi sağlanır [25]. 

Reaksiyon Sinterlemesi: Reaksiyon sinterlemesi iki veya daha çok bileşene sahip 

bir bileşiğin sinterleme operasyonu esnasında birbiriyle reaksiyona girerek 

bileşimin son şeklini almasını sağlayan bir tekniktir [25]. Günümüzde uygulanan 

bazı örnekler; SiC ve Si3N4 ‘dür. Ürünün son şekli, katı-katı, katı-sıvı veya katı-gaz 

reaksiyonları sonucunda meydana gelebilir [25]. 
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2.6. Sıcak Presleme Tekniği 

Basınç yardımı ile sinterleme, malzemelerin mekanik ve fiziksel özelliklerinin 

geliştirilmesi ve sinterlenmesi zor olan sistemlerde bu zorlukların azaltılması 

amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Sıcak presleme, gösterildiği gibi rijit bir kalıp 

içerisinde tek eksenli basınç kullanılarak yapılır. Sistemde alt panç sabit olabilir. 

Kuvvet genelikle üst panç ile hidrolik bir sistem tarafından uygulanır. 

Başlıca uygulama alanları günümüzde, hafif kompozitler, manyetik kayıt başları, 

aşınmaya dirençli malzemeler, titanyum havacılık yapıları, yüksek performans 

manyetikleri, yarı iletken kaplama hedef malzemeleri, yapay implantlar, zırh delici 

malzemeler gibi örneklerle genişlemiştir. Bazı malzemeler ise sadece sinterleme 

esnasında basınç kullanılarak üretilebilir, başka bir deyişle sinterleme ile üretilen 

her malzeme basınç yardımı ile sinterleme prosesi ile üretilebilir niteliktedir. Bu 

malzemeler karbon-karbon, elmas-metal, seramik-metal, intermetalik-seramik ve 

seramik-seramik kombinasyonundaki kompozitlerdir.  

Yüksek sinterleme sıcaklığı gerektiren bor karbür esaslı sistemler sıcak presleme 

tekniği ile daha düşük sıcaklıklarda sinterlenebilmektedi. Benzer olarak Si3N4, BN 

ve SiC sıcak presleme işlemi ile üretim parametreleri optimize edilen sistemlerdir. 

WC-Co gibi sıvı faz sinterlemesi yapılan sistemlerde ise bu teknik sayesinde tam 

yoğunluğa çıkılabilmektedir. Bir başka kullanım alanı da difüzyon kaynağı 

uygulamalarıdır. İki aynı ya da farklı malzeme tek eksende uygulanan basınç 

yardımı ile birbirlerine yapışmaktadır. Bu uygulamalarda çalışma şartlarına ve 

malzeme karakteristiğine bağlı olarak yapışma çizgisi ortadan kaldırılabilmektedir. 

[23] 

B4C, bir çok oksitle kimyasal olarak stabil olmadığından, oksitlerin B4C’ün 

sinterlenmesinde sinterleşmeyi kolaylaştırıcı katkı olarak kullanımı çok nadirdir. 

Başka bir deyişle, B4C sinterleme sırasında diğer oksitlerle mekanik özelliklerini 

düşürücü yeni bileşikler yapabilir. Ancak sinterleme prosesi sırasında meydana 

gelen kimyasal reaksiyonlar sinterlenmiş parça için her zaman olumsuz olmayabilir. 

Örneğin TiB2’ün sinterlenmesinde  ilave ZrO2, yüksek sıcaklıklarda ZrB2’e 

dönüşerek, densifikasyonu geliştirerek TiB2’nin mekanik özelliklerini önemli 

ölçüde arttırmıştır.  
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Reaktif sıcak presleme, toz malzemelerin sinterlenmesi sırasında bir reaksiyonun 

meydana geldiği ve bu reaksiyon ürününün, sinterlenmiş ürünün tamamını yada bir 

kısmını oluşturduğu sinterleme şeklidir. Sinterlenmemiş tozlar sıcaklık artışıyla 

reaksiyona girmekte ve uygulanan basınçla parça içindeki boşluklar elimine 

edilmeye çalışılmaktadır. B4C-SiO2-C sisteminde, sıcaklık artışıyla SiO2, C ve B4C 

tarafından redüklenmekte ve yapı sıcaklık artışıyla B4C-SiC’e dönüşmektedir.  

B4C’e ZrO2 ilavesine benzer şekilde reaktif sıcak presleme tekniği ile TiO2 

ilavesiyle yapıda TiB2 oluşturarak B4C’ün sertlik ve tokluğunu da arttırmak 

mümkündür. V. Skorokhod ve arkadaşları yaptıkları çalışmada yapısında hacimce 

%15 TiB2 oluşturacak şekilde TiO2 ve C’u B4C’ye ilave etmiş, bu toz karışımını 

2000°C, 20 MPa ‘da argon atmosferinde 1 saat süreyle preslemişlerdir.  Bu 

numunelerde yaklaşık teorik yoğunluğa ulaşılmış olup ( yoğunluk ≥% 99 ) elde 

edilen eğme mukavemetleri 621 MPa ve kırılma tokluğu değerleri 6.1 MPa.m1/2 

civarındadır [36,37].  

 



 23 

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

3.1. Kullanılan Hammaddeler 

Bu çalışmada bor karbür, silisyumdioksit ve karbon  black tozları karıştırılarak 2150 
0C ve 2200 0C sıcaklıklarda, vakum ve argon atmosferinde reaktif sıcak presleme ile  

borkarbür silisyum karbür kompoziti eldesi  gerçekleştirilmiştir.  

Presleme deneylerinde kullanılan bor karbür ve silisyum karbür tozları Alman H.C 

Starck firmasından, karbon black ise İspanyol Elftex firmasından temin edilmiştir. 

Bu tozların özellikleri Tablo 3.1 ve Tablo 3.2’de verilmiştir. 

Tablo 3.1: Sıcak presleme deneylerinde kullanılan bor karbür tozunun kimyasal ve 
fiziksel özellikleri [29] 

B : C Oranı 3,85 

C % 21,8 

N % 0,7 

O % 1 

Fe % 0,05 

Si % 0,15 

Al % 0,05 

Diğer % 0,5 

Spesifik Yüzey Alanı 6 - 9 m2/g 

Ham yoğunluk 1,5 – 1,7 g/cm3 

Boyut dağılımı : % 90 
                           % 50 
                           % 10 

6,5 µm 
2,5 µm 
0,4 µm 
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Tablo 3.2: Reaktif sıcak preslemede kullanılan karbonkarasının fiziksel ve kimyasal 
özellikleri. 

  % C BET (m2/g) A.K. (% Ağ.) 
Elftex 125 > 98 27 < 0.1 

3.2.  Kullanılan Alet ve Cihazlar  

Bor karbür, silisyumdioksit ve karbon black tozlarının ağırlık ölçümleri, Şekil 

3.1’de gösterilen 0.001g hassasiyetli Sartorius marka otomatik terazi ile yapılmıştır 

Toz karışımların yapısında bulunan ethanol, Şekil 3.2’deki Heraeus marka etüv 

kullanılarak uçurulmuştur. Şarj karışımları atritörde, tefzel kaplı tank içinde SiC 

bilyeler kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Kompozit üretimi için elde edilen 

homojen bir karışım haline gelen tozlar reaktif sıcak presleme işlemi için grafit 

dirençler ile kontrollü ısıtma sağlanabilen, difüzyon pompası ile yüksek vakum 

uygulanabilen (10-8-10-4 torr), 23000C maksimum sıcaklık, 100 ton maksimum yük 

uygulanabilen inert atmosfer altında sinterleme yapılabilen Şekil 3.3’te gösterilen 

Centorr Vacuum Industries marka sıcak pres kullanılmıştır. Numuneler Şekil 3.4’te 

verilen Buhler marka hassas kesicide elmas kaplı disler yardımıyla kesilmiştir. 

Şekil 3.1: Sartorius ağırlık ölçüm cihazı 

 

Numune yoğunlukları Şekil 3.5’da verilen Metler tolledo marka bir terazide 

Archimed prensibi ile ölçülmüştür. 
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Şekil 3.2: Heraeus Etüv    

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.3: Centorr Vacuum Industries marka sıcak pres 

 

Şekil 3.4: Buhler Kesici 
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Şekil 3.5: Mettler Toledo yoğunluk ölçme cihazı 

Üç nokta eğme testeleri Şekil 3.6’de gösterilen Instron 1195 marka çekme basma 

cihazında gerçekleştirilmiştir. 

Sertlik ölçümleri LECIA  marka Şekil 3.7’de gösterilen cihazda gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 3.6: Instron 1195 üç nokta eğme cihazı 

 

Şekil 3.7: Lecia sertlik ölçüm cihazı 
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3.3.  Deneylerin Yapılışı 

Bor karbür silisyumdioksit ve karbonkarası tozlarının karışımından kompozit 

malzeme üretimi Şekil 3.8’ de verilen akış şeması takip edilerek yapılmıştır. 

Bor Karbür       Silisyumdioksit     Karbon karası 

 

 

 

 

 

  

Şekil 3.8: Deneylerin Şematik Gösterilişi 

          

 

Eğme mukavemeti 

ölçümleri 

Yoğunluk 

Ölçümleri 

Metalografi işlemleri      

( Parlatma) 

Sertlik Ölçümü 

SEM mikroyapı 

analizi 

Mekanik Deneyler için kesme 

işlemleri 

X-RD Analizi 

Reaktif Sıcak Presleme 

Bor karbür-silisyumdioksit- karbon 
black toz karışımının tartımı 

Atritör Öğütme 

(2 saat karıştırma) 
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Birinci deney grubunda, her bir sıcaklık ve bilişim için, silisyum karbür bilyalarla 

atritörde 2’şer saat süreyle ethanol ilavesiyle karıştırılmıştır. Daha sonra karışımın 

yapısında bulunan Ethanol, Heraeus marka etüvde 125 0C’lik sıcaklıkta 24 saat 

bekletilerek uçurulmuştur. Reaktif presleme işlemi sonrası nihai ürün olarak elde 

edilmek istenilen boyutlar 5 x 5 x 0,8 cm.ölçülerinde plakalar olduğundan 

kullanılan toz malzeme miktarı  

Tablo 3.3‘de detaylarıyla verildiği gibi, karışımın teorik yoğunluğu baz alınarak 

belirtilen hacime göre hesaplanarak tartılmıştır [30]. Toz karışımları daha sonra, 

sıcak preste 21500C ve 2200  0C ye çıkarılarak 100 MPa. Basınç altında vakum ve 

argon 1 saat süreyle tutulmuştur.  

Tablo 3.3: Sıcak presleme deneylerinde kullanılan toz karışımların dağılımı  

Karışım Oranları, (% 
Hac.) 

B4C (gr) SiO2 (gr) C (gr) Toplam (gr) 

B4C (% 95) + SiC (% 5) 29,9124 3 1,2 34,112 
B4C (%90) + SiC (% 10) 28,35 6 2,4 36,75 
B4C (%85) + SiC (%15) 26,77 9 3,6 39,37 
B4C (%80) + SiC (% 20) 25,2 12 4,8 42 

 

Bütün deneylerde reaktif preslenmiş numuneler  tamamen soğuduktan sonra 

mekanik deneyler için kesme işlemine geçilmiştir. Kesme işlemleri elmas disk ile 

Buehler marka kesicide gerçekleşmiştir. Kesilen numunelere daha sonra Instron 

Universal  cihazında  3 nokta eğme mukavemeti testi yapılmıştır. Elde edilen 

değerler 3.1 no’lu formülde yerlerine yerleştirilerek eğme mukavemeti değerleri 

hesaplanmıştır 

σmax=3/2 x (PmaxxL)/(BxH2)                     (3.1) 

B= Numune genişliği (mm) 

H= Kalınlık (mm) 

L= Mesnet mesafesi (mm) 

P= Yük (kg) 

Numuneler daha sonra sertlik ölçümleri için LECIA sertlik ölçüm cihazında (100 gr 

/ f ) yük uygulanarak sertlik değerleri ölçülmüştür. Yoğunluk ölçümleri Mettler 
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Tolede Cihazında numunelerin önce havadaki ve sudaki ağırlıkları hesaplandıktan 

sonra 3.2 formülünde yerlerine konularak yoğunlukları hesaplanmıştır. 

ρ= ρ0 x A/(A-B)                         (3.2) 

A= Katının havadaki ağırlığı 

B= Katının sıvıdaki ağırlığı 

ρ0= Sıvının (su) sıcaklığa bağlı yoğunluğu 

Elde edilen bu değerlerden sonra 3.3 formülüne göre numunelerin yoğunlukları 

hesaplanmıştır. 

dT=d1 / d2 x 100                         (3.3) 

d1= numunenin ölçümler sonunda ortaya çıkan yoğunlukların ortalaması 

d2= numunenin toz karışım oranları baz alınarak teorik yoğunluğu 

dT= elde edilen nihai yoğunluk 

 

Farklı sıcaklıklardaki ve farklı bileşimlerdeki  numunelerin yoğunlukları 

hesaplandıktan sonra, numunlerin  kırık yüzeyleri kullanılarak joel 7100 marka 

elektron mikroskobunda ikincil elektron mikroskobu( SEI) bileşim görüntüleri 

alınmıştır.  Aynı numunler kullanılarak RIGAKU Rint Dmax 1000 Co Kα  X-Ray 

difraktometresinde   X ışınları analizi yapılmıştır.  
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4. DENEY SONUÇLARI 

4.1. Nispi Yoğunluğun Sıcaklık, SiC Miktarı ve Sinterleme Atmosferi ile 

Değişimi 

Reaktif sıcak presleme işlemine tabi tutulmuş numunelerin yoğunluk değerleri, şekil 

3.7’de gösterilen Mettler Toledo cihazında Archimed metodu ile ölçülmüştür. 2200 

°C’da argon atmosferinde (1 atm) ve 2150 °C ve 2200 °C’da vakumda (10-4 torr) ve 

yapılmış olan deneyler sonucunda elde edilmiş değerler Tablo 4.1’de verilmiştir. 

Numunelerin önce havadaki ve sudaki ağırlıkları ölçülmüş, sonra 3.2 formülünde 

yerlerine konularak yoğunlukları hesaplanmıştır; daha sonra ise 3.3 formülünde 

yerine konarak elde edilen nispi yoğunluklar bulunmuştur. Şekil 4.1’de her bir 

bileşim için, nispi yoğunluk değerlerinin sıcaklık ile değişimini gösteren grafik 

görülmektedir. 

Tablo 4.1: Farklı SiC içeriklerinde, farklı sıcaklıklarda ve farklı atmosferlerde  
sinterlenmiş numunelerin nispi yoğunluk değerleri (%) 

SiC İçeriği, (% Hac.) Sinterleme Şartları 
0 5 10 15 20 

2200°C , Argon (1atm ) 81,1 77,8 82,8 84,6 85,8 

2150° C, Vakum (10-4 

Torr) 
95 93,4 92,4 92 91 

2200°C , Vakum (10-4 

Torr) 
93,8 95,3 94,1 95,6 94,6 

2200°C’da argon atmosferinde gerçekleştirilen reaktif sıcak presleme işlemleri 

sonucu SiC içermeyen numunenin nispi yoğunluğu % 81 mertebesinde iken, yapıda 

% 5 SiC bulunması durumunda bu değer % 78’lere düşerken, % 10’un üzerinde SiC 

oluşması durumunda nispi yoğunluk %83’e ve % 20 SiC içeriğinde ise % 86 

mertebesine kadar yükselmiştir.  
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Şekil 4.1: 100 MPa basınçta 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenmiş numunelerin 

nispi yoğunluklarının SiC miktarı , sıcaklı,ve sinterleme atmosferiyle değişimi. 

2150°C’da vakumda gerçekleştirilen reaktif sıcak presleme deneylerinde ise nispi 

yoğunluk değerleri SiC içermeyen numunede % 95 civarındayken, yapıda SiC’ün 

artışı ile nispi yoğunluk değerlerinde azalma gözlenmiş olup, % 20 SiC içeren 

numunede nispi yoğunluk % 91’e kadar düşmüştür. 

Vakum altında gerçekleştirilen reaktif sıcak presleme işleminde, sıcaklığın 

2150°C’dan 2200°C’a artması ve yapıda bulunan SiC’ün miktarının % 5’lerden % 

20’ye yükselmesiyle nispi yoğunluk değerleri düşük sıcaklık şartlarına göre yüksek  

değerler gösterip % 95’ler mertebesinde kalmıştır.  

4.2. Reaktif Sıcak Presleme Sıcaklığı, SiC İçeriği ve Sinterleme Atmosferinin 

Sertliğe Etkisi 

Reaktif sıcak presleme ile argon atmosferinde ve vakumda sinterlenmiş 

numunelerin sertlik ölçümleri, Şekil 3.7’de gösterilmiş olan LECIA marka sertlik 

ölçüm cihazında 1 kg’lık yük kullanılarak yapılmıştır. Sırasıyla 2200 °C Argon ve 

2150°C, 2200 °C sıcaklıklarda vakumda, 100MPa basınçta, 1 saat süreyle 

gerçekleştirilmiş olan deneyler sonucunda elde edilmiş olan mikro sertlik değerleri 

verilmiştir. 
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 Tablo 4.2’de ve bu değerlerden elde edilen silisyum karbür miktarına bağlı olarak 

farklı sıcaklık ve sinterleme atmosferlerindeki sertlik değişim grafiği ise  

Şekil 4.2’de verilmiştir. 

 Tablo 4.2: Sertliğin reaktif sıcak presleme sıcaklığı, kompozitin SiC içeriği ve 
sinterleme atmosferi ile değişimi (GPa). 

SiC İçeriği, (% Hac.) Sinterleme Şartları 
0 5 10 15 20 

2200°C Argon 27,5 
±3,48  

27,6 
±4,9 

26,3 
±4,08 

27,4 
±2,24 

32,4 
±3,29 

2150° C, Vakum (10 -4 Torr) 24,1 
±5,37 

25,9 
±2,35 

25,5 
±3,49 

24,5 
±5,20 

24,9 
±3,75 

2200°C , Vakum (10 -4 Torr) 26,1 
±5,19 

26,3 
±3,85 

25,5 
±3,92 

27,2 
±1,66 

32,3 
±5,09 

 

2200°C’de argon ve vakum altında gerçekleştirilen deney guruplarında numunenin 

içerdiği SiC miktarı arttıkça numunenin sertliğinin arttığı gözlenmiştir. En yüksek 

sertlik değerlerine argon atmosferinde 2200°C’da 100MPa basınçta, 1 saatlik reaktif 

sıcak presleme işlemiyle ulaşılmış olup, bu değer  32,4 GPa’dir. 2150°C’da vakum 

altında gerçekleştirilen reaktif sıcak presleme işleminde ise yapıda SiC miktarınin 

% 5’e yükselmesiylesertlik değeri 24,1 GPa’dan 24,9 GPa’a kadar yükselirken daha 

yüksek oranlarda SiC malzemenin sertliğini olumlu ölçüde arttırmamıştır. 
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Şekil 4.2: 100 MPa basınçta 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenmiş numunelerin 

sertliklerinin SiC miktarı, sıcaklıkla ve sinterleme atmosferiyle değişimi. 

4.3.  Reaktif Sıcak Presleme Sıcaklığı, SiC İçeriği ve Sinterleme Atmosferinin 

Eğme Mukavemetine Etkisi 

Reaktif sıcak presleme ile argon atmosferinde ve vakumda sinterlenmiş 

numunelerin eğme mukavemeti ölçümleri  

Tablo 4.3 ve bu değerlerden elde edilen eğme mukavemetlerinin SiC 

miktarı,sıcaklık ve sinterleme atmosferiyle değişimi grafiği Şekil 4.3’te verilmiştir. 

Tablo 4.3: Eğme Mukavemetinin reaktif sıcak presleme sıcaklığı, kompozitin SiC 
içeriği ve sinterleme atmosferinin ile değişimi (MPa). 

SiC İçeriği, (% Hac.) Sinterleme Şartları 
0 5 10 15 20 

2200°C Argon (1 atm.) 253±19,6 189±13,7 126±18,2 200±15,3 122±
6 

2150° C, Vakum (10-4 

Torr)  
210±7,8 134±33,9 90±3,2 180±3,9 81±2

6 

2200°C , Vakum (10-4 

Torr) 
253±7,7 143±5,6 110±3,4 191± 86±1

9 

Reaktif sıcak presleme işlemiyle elde edilen numunelerde en yüksek eğme 

mukavemeti değerlerine argon atmosfterinde 2200°C’da 100 MPa basınçta, 1 

saatlik sinterleme sonucunda ulaşılmıştır. Ancak yapıda SiC’ün % 5 oranında 
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bulnmasıyla eğme mukavemeti değeri 250 MPa’dan 200 MPa’ya doğru bir azalma 

göstermiştir. Artan SiC miktarıyla eğme mukavemeti 122 MPa’ya kadar düşmüştür. 

Vakumda reaktif sıcak preslenmiş numunelerde, reaktif sıcak presleme sıcalığının 

2150°C’dan 2200°C’a yükselmesiyle eğme mukavemetleri bir miktar yükselme 

göstermekle beraber, SiC miktarı arttıkça eğme mukavemetindeki azalma argon 

atmosferinde elde edilen numunelere benzer şekilde 2200°C ve 2150°C’da vakum 

altında reaktif sıcak preslenmiş numunelerde de gözlenmiştir 

0

50

100

150

200

250

300

0 5 10 15 20 25

SiC (%vol.)

E
ğ

m
e

 m
u

k
a

v
e

m
e

ti
 (

G
P

a
) Argon

2150 ºC

2200 ºC

 

Şekil 4.3: 100 MPa basınçta 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenmiş numunelerin 

Eğme Mukavemetinin SiC miktarı, sıcaklık ve sinterleme atmosferiyle değişimi. 

Argon atmosferinde ve vakumda reaktif sıcak preslenmiş farklı numune gruplarında 

SiC ilavesiyle eğme mukavemeti azalırken, % 15 SiC ilavesinde eğme 

mukavemetinde ani bir artış meydana gelmiştir. 

4.4.  Mikroyapı İncelemeleri 

2200 C ,100 MPa, 10-4 Torr da gerçekleştirilen reaktif sıcak presleme deneylerinde 

en yüksek yoğunluk değerleri elde edildiğinden, bu şartlarda farklı SiC içeriklerine 

sahip numunelerin mikro yapıları elektron mikroskobu yardımı  ile incelenmiş ve 

kırık yüzey bileşim görüntüleri ( BSE ), Şekil 4.4’de verilmiştir.       
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   (a)   

        
     (b)              (c)   

    
     (d)             (e)  

Şekil 4.4: 2200°C’da 100MPa basınçta vakum altında 1 saat süreyle sinterlenmiş 

tozların bileşim görüntüleri (a) % 5 SiC, (b) %10 SiC, (c) %15 SiC, (d) % 20 SiC 

Kırık yüzey görüntülerinde beyaz olarak gözlenen yapının SiC olduğu, koyu renk 

olan diğer fazın ise B4C den oluştuğu yapılan EDS analizi ile saptanmıştır. Reaktif 

sıcak presleme işleminde şarja ilave edilen SiO2 ve C miktarı arttıkça, Şekil 4.4’de 

görüldüğü gibi sinterlenmiş yapıdaki SiC miktarı artmaktadır. 

Aynı numunelerin kırık yüzeyleri yüksek büyütmelerde incelenmiş ve SiC 

içermeyen 2200 °C de, 100 MPa da 10-4 Torr da1 saat süre ile sıcak preslenmiş 

numunenin X13000 büyütmedeki ikincil elektron görüntüsü Şekil 4.5’de ve bileşim 
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görüntüsüde Şekil 4.6’da gösterilmiştir. Görüntüde  yapıda herhangi bir ikinci fazın 

bulunmadığı görünmektedir. 

 

Şekil 4.5: 2200 °C de  %100 B4C içeren numunenin kırık yüzey SEI fotoğrafı 

(X13000) 

 

Şekil 4.6: 2200 °C de  %100 B4C içeren numunenin kırık yüzey bileşim fotoğrafı 

(X13000) 
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2200 ºC de, 100 MPa da 10-4 Torr da  1 saat süre ile yapısında %5 SiC içerecek 

şekilde hazırlanmış bileşimin reaktif sıcak preslenmesi ile elde edilen numunenin 

X13000 büyütmedeki ikincil elektron görüntüsü Şekil 4.7’ da, bileşim görüntüsü ise 

Şekil 4.8’de gösterilmiştir. Bileşim görüntüsünden yapıda herhangi bir ikinci fazın 

bulunmadığı görünmektedir. Beyaz  renkte görünen1 µm den küçük tane boyutuna 

sahip yapıların  EDS analizinde   SiC olduğu saptanmıştır. 

 

Şekil 4.7: 2200 °C’de vakumda 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenmiş, %5 SiC 

içeren numunelerin  SEI gorüntüsü.  
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Şekil 4.8: 2200 °C’de vakumda 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenmiş, %5 SiC 

içeren numunelerin  bileşim gorüntüsü. 

Şekil 4.9’de, %10 SiC içeren,  2200 °C de, 100 MPa da 10-4 Torr da 1 saat süre ile 

reaktif sıcak preslenmesi sonucu elde edilen numunenin X13000 büyütmedeki 

ikincil elektron görüntüsü verilmiştir. Aynı şartlardaki numunenin  bileşim 

görüntüsü ise Şekil 4.10’da   gösterilmiştir. Yapıda beyaz renkte görünen SiC 

miktarının arttığı görülmektedir.   
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Şekil 4.9: 2200 °C’de vakumda 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenmiş, %10 SiC 

içeren numunelerin  SEI gorüntüsü. 

 

Şekil 4.10: 2200 °C’de vakumda 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenmiş, %10 SiC 

içeren numunelerin  bileşim (BSE) gorüntüsü. 
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2200 C de, 100 MPa da 10-4 Torr da 1 saat süre ile reaktif sıcak preslenmiş 

yapısında %15 SiC ve %20 SiC içeren numunelerin X13000 büyütmedeki ikincil 

elektron görüntüleri  sırasıyla Şekil 4.11’de ve Şekil 4.13’de ve aynı numunelerin , 

bileşim görüntüleri ise sırasıyla Şekil 4.12 ve Şekil 4.14’de gösterilmiştir. Bileşim 

görüntülerinden beyaz SiC tanlerinin %20 SiC içeren numunede en fazla olduğu ve  

SiC tanelerinin B4C tanelerinin sınırlarında yerleştiği görülmektedir.   

 

Şekil 4.11: 2200 °C’de vakumda 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenmiş, %15 SiC 

içeren numunelerin  SEI gorüntüsü. 
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Şekil 4.12: 2200 °C’de vakumda 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenmiş, %15 SiC 

içeren numunelerin  bileşim (BSE) gorüntüsü. 

 

Şekil 4.13: 2200 °C’de vakumda 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenmiş, %20 SiC 

içeren numunelerin  SEI gorüntüsü. 
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Şekil 4.14: 2200 °C’de vakumda 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenmiş, %20 SiC 

içeren numunelerin  bileşim (BSE) gorüntüsü. 

4.5. Reaktif Sıcak Preslenmiş Numunelerin Bileşim Değişimi İncelemeleri 

Farklı silisyum karbür içeriklerini oluşturacak şekilde hazırlanmış bor karbür, 

silisyum oksit ve karbon karışımlarının farklı sıcaklıklarda 1 saat süreyle 100 MPa 

basınçta, vakumda ve argon atmosferlerinde ayrı ayrı sinterlenmesi ile elde edilen 

numunelerin faz dönüşümleri X-ışınları difraktometresiyle izlenmiştir. 

Şekil 4.15’de % 0, % 5, % 10, % 15, % 20 SiC içerecek şekilde hazırlanmış 

numunelerin 2200°C’da 100 MPa basınçta, 1atm Argon atmosferinde 

sinterlenmesiyle elde edilen numunelerin X-ışınları difraktogramları verilmiştir. Bu 

şekilde gösterilen her bir bileşimin ayrı, ayrıntılı X-ışını difraksiyonları ise EkA.1, 

EkA.2, EkA.3, EkA.4, ve EkA.5’de verilmiştir. 
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Şekil 4.15: 2200°C’da 100MPa basınçta, 1 atm. Argon altında sinterlenmiş 

numunelerin difraksiyon paternleri; (a) % 0 SiC, (b) %5 SiC, (c) % 10 SiC (d) % 15 

SiC, (e) % 20 SiC oluşturacak şekilde hazırlanmış tozlardan hareketle. (●: B4C, 

▲:SiC) 

Şekil 4.16’de 5 farklı karışımdan hareketle 2150°C’da 100MPa basınçta, 10-4 torr 

basınçta reaktif sıcak preslenmiş numunelerin difraksiyon paternleri gösterilmiştir. 

Bu numunelerin ayrıntılı X-ışınları difraktogramı ekler bölümünde EkA.6, EkA.7, 

EkA.8, EkA.9, ve  EkA.10’da verilmiştir. 

 

Şekil 4.16: 2150°C’da 100MPa basınçta, 10-4 torr basınçta sinterlenmiş 

numunelerin difraksiyon paternleri; (a) % 0 SiC, (b) %5 SiC, (c) % 10 SiC (d) % 15 

SiC, (e) % 20 SiC oluşturacak şekilde hazırlanmış tozlardan hareketle. (●: B4C, ▲: 

;SiC) 

intensity 

     intensity 



 44 

2200°C’de 100 MPa’da 10-4 torr vakum altında, 1 saat süreyle reaktif sıcak 

preslenen diğer 5 farklı karışımdan oluşan numunelerin X-ışınları difraktogramı ise 

Şekil 4.17 ’da verilmiştir. Bu numunelerin ayrıntılı X-ışınları difraktogramı ekler 

bölümünde EkA.11, EkA.12, EkA.13, EkA.14, ve  EkA.15’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.17: 2200°C’da 100MPa basınçta, 10-4 torr basınçta sinterlenmiş 

numunelerin difraksiyon paternleri; (a) % 0 SiC, (b) %5 SiC, (c) % 10 SiC (d) % 15 

SiC, (e) % 20 SiC oluşturacak şekilde hazırlanmış tozlardan hareketle. (●: B4C, ▲: 

SiC) 

Her üç sinterleme koşulunda da yapıya ilave edilen SiO2 ve karbon miktarı arttıkça, 

difraksiyon paternlerinde SiC’ü temsil eden pikin şiddeti artmaktadır. Yapılarda 

B4C ve SiC dışında her hangi bir faza rastlanmamıştır.  

          intensity 
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5. DENEY SONUÇLARININ İRDELENMESİ 

5.1. Nispi Yoğunluğun Sıcaklık, SiC Miktarı ve Sinterleme Atmosferi ile 

Değişim Sonuçlarının İrdelenmesi 

Şekil 4.1’de gösterilen nispi yoğunluk değerleri, reaktif sıcak preslenmiş 

numunelerin Archimed yöntemiyle belirlenen yoğunluklarının, teorik yoğuluk 

değerlerine bölünmesiyle elde edilmiştir. 

2200°C’da argon atmosferinde gerçekleştirilen reaktif sıcak presleme işlemleri 

sonucu SiC içermeyen numunenin nispi yoğunluğu % 81 mertebesinde iken, aynı 

sıcaklıkta vakum altında gerçekleştirilen deneylerde nispi yoğunluk % 94’e 

yükselmiştir. SiC miktarının % 5’ten %20’ye değiştiği argon atmosferinde 

gerçekleştirilen reaktif sıcak presleme işleminde numunelerde elde edilen tüm nispi 

yoğunluk değerleri vakumda 2150°C ve 2200°C’da elde edilen numunelerden daha 

düşük değerlere sahiptir. Vakum sistemlerinde, aynı sıcaklık normal atmosfer 

şartlarına nazaran daha etkin olduğundan, ergimeler ve buharlaşmalar daha kolay 

gerçekleştiğinden ve sinterleme işlemi bir kütle taşınımı olduğundan, bu kütle 

taşınımı vakum altında daha kolay gerçekleşmesi nedeniyle argon atmosferinde elde 

edilen numunelerin nispi yoğunluklarının vakumda  elde edilen numunelerin nispi 

yoğunluklarından düşük olması normaldir.  

Vakumda gerçekleştirilen reaktif sıcak presleme deneylerinde ise nispi yoğunluk 

değerleri sıcaklık arttıkça kütle taşınımı arttığından, 2200°C’da 2150°C’a nazaran 

daha yüksek yoğunluklu numuneler elde edilmiştir. 2150°C’da yapıda SiC’ün artışı 

ile nispi yoğunluk değerlerinde azalma gözlenirken, 2200°C’da SiC ilavesi nispi 

yoğunluk değerini çok fazla etkilememiş olup nispi yoğunluk değerleri %93- %95 

arasında değişmiştir.  
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5.2. Sertliğin Reaktif Sıcak Presleme Sıcaklığı, SiC İçeriği ve Sinterleme 

Atmosferiyle Değişim Sonuçlarının İrdelenmesi 

Reaktif sıcak presleme ile argon atmosferinde ve vakumda sinterlenmiş 

numunelerin sertlik ölçümleri, şekil 4.2’den görüldüğü gibi olup, en yüksek sertlik 

değerlerine argon atmosferinde 2200°C’da 100MPa basınçta, 1 saatlik reaktif sıcak 

presleme işlemiyle ulaşılmıştır. Bu şartlarda yapıdaki SiC içeriği arttıkça 

malzemenin sertliğinin arttığı saptanmıştır. Benzer şekilde 2200°C’da vakumda 

100MPa basınçta gerçekleştirlen deneylerde elde edilen numunelerin sertlik 

değerleri, argon altında sinterlenenlere nazaran daha düşük olmakla birlikte 

numunelerin SiC içeriği arttıkça yükselmekte ve % 20 SiC içeren numune için 

sertlik değeri her iki reaktif sıcak presleme atmosferi içim 32 GPa mertebesinde 

saptanmıştır. Numunelerde SiC içeriği arttıkça sertliğin artışı, SiC oluşumu için 

yapıya ilave edilen SiO2’nin bir kısmının C (karbon) yerine B4C’de bağlı karbonla 

reaksiyona girmesi ve yapıda B4C yerine  borca zengin ve sertliği B4C’ye göre 

yüksek B13C2 yapısının oluşması şeklinde açıklanabilir. Niihara, K.ve 

arkadaşlarının şekil 5.1’de gösterdiği gibi bor karbür yapısında bor/karbon oranı 4 

olduğunda en yüksek sertliğe ulaşılmaktadır. Vakum atmosferinde gerçekleştirilen 

reaktif sıcak presleme işleminden elde edilen numunelerde nispi yoğunluk 

değereleri daha yüksek olmasına rağmen , sıcak presleme sırasında bir miktar 

SiO2’in gaz fazına geçmesi kaçınılmazdır ve bu durumda yapıda B4C’den C 

koparacak daha az SiO2 kaldığından sertlik değerlerinin argon atmosferinde 

sinterlenenlere göre daha düşük olması mümkündür. 
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Şekil 5.1: Bor karbür seramiklerinin sertliğine B/C oranın etkisi [39]. 

Vakumda 2150°C’da gerçekleştirilen reaktif sıcak presleme işlemiyle elde edilen 

numunelerin sertlikleri bu numunelerin nispi yoğunlukları 2200°C’da elde edilen 

numunelere göre düşük olduğundan, yani numuneler daha fazla boşluk içerdiğinden 

düşüktür. 

5.3.  Reaktif Sıcak Presleme Sıcaklığı, SiC İçeriği ve Sinterleme Atmosferinin 

Eğme Mukavemetine Etkisi Sonuçlarının İrdelenmesi 

Reaktif sıcak presleme ile argon atmosferinde ve vakumda sinterlenmiş 

numunelerin eğme mukavemeti değişimleri Şekil 4.3’te verilmiştir. Argon ve 

vakum atmosferlerinde gerçekleştirilen reaktif sıcak presleme işlemlerinde yapıda 

SiC miktarı arttıkça eğme mukavemetleri azalmakta, ancak % 15 SiC varlığında 

eğme mukavemetleri değerleri 200 MPa seviyelerine yükselmekte ve SiC % 20 

oranında yapıda bulunmasıyla tekrar 100MPa seviyelerine düşmektedir. Yapılan 

mikro yapı incelemelerinde SiC tanelerinin B4C taneleri arasında oluştuğu, ilave 
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edilen SiO2 miktarı arttıça oluşan SiC miktarının arttığı gözlenmiştir. B4C taneleri 

arasında oluşan SiC taneleri reaktif sıcak presleme sırasında B4C tanelerinin aşırı 

büyümesini önleyerek eğme mukavemetinde yükselmeye sebep olmuştur. Ayrıca 

bazı çalışmalarda SiC’ün bünyesinde bor çözdüğünü ve yeni bir katı eriyik 

oluşturduğunu ifade etmektedir [ 39 ] . % 15 SiC içeren numunelerde eğme 

mukavemetindeki ani artış yeni bir katı eriyikten kaynaklanabilir. Söz konusu 

numunelerde yapılan x-ışınları difraksiyon analizlerinde B4C ve SiC’den başka her 

hangi bir faza rastlanmamıştır. Ancak bu durum oluşan katı eriyiğin amorf 

olmasından da kaynaklanabilir. SiC miktarının % 20 olduğu numunelerde, B4C 

taneleri arasında oluşan çok miktardaki SiC taneleri, B4C-TiB2 kompozitlerinde 

olduğu gibi taneler arasında gerilimleri arttırarak eğme mukavemetinin düşmesine 

sebep olmaktadır [35].   

Eğme deneyeleri ile elde edilen sonuçlar,Turan E. tarafından gerçekleştirilen ve 

B4C tozuna farklı oranlarda SiC tozunun ilavesiyle sıcak preslenmesini içeren 

çalışmada elde edilen eğme mukavemeti değerleri vakumda 2200°C’da 100 MPa’da 

1 saat sinterlemeyle hacimce %10 SiC içeren numunede 117,4 MPa, % 20 SiC 

içeren numunede ise 112,8 MPa olarak tespit edilen eğme mukavemet sonuçlarıyla 

paralellik göstermektedir.   

5.4.  Mikroyapı İncelemelerinin İrdelenmesi 

En yüksek yoğunluk değerleri 2200 0C ,100 MPa, 10-4 Torr da gerçekleştirilen 

reaktif sıcak presleme deneylerinde elde edildiğinden bu şartlarda farklı SiC 

içeriklerine sahip numunelerin Şekil 4.4’de gösterilen kırık yüzey bileşim 

görüntüleri ( BSE ) incelendiğinde, şarja ilave edilen SiO2 ve C miktarı arttıkça, 

sinterlenmiş yapıdaki SiC (beyaz renkli) miktarının arttığı görülmektedir. 

Aynı numunelerin kırık yüzeyi yüksek büyütmelerde incelendiğinde, SiC 

taneciklerinin B4C taneleri arasında oluşmaya başladığı, büyüklüklerinin ise mikron 

altı seviyelerinde olduğu saptanmaktadır.  

SiC miktarı % 5’ten % 10’ a arttırıldığında B4C taneleri arasındaki beyaz SiC 

taneciklerinin miktarının arttığı gözlenmiştir. SiC oranı %15 olduğunda ise, ikincil 

elektron görüntüsünde Şekil 4.11’da yapı camsı bir görüntü sergilerken, bileşim 
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görüntüsünde Şekil 4.12’de B4C arasındaki SiC tanelerinin miktarının çok fazla 

değişmediği görülmüştür. Bu görüntünün söz konusu bileşimde yeni bir katı eriyik 

oluşmasından kaynaklandığı ve bu katı eriyiğin eğme mukavemetini yükselttiği 

düşünülmektedir. Ayrıca SiC oranın % 20’ye yükseldiği durumda, B4C taneleri 

arasında oluşan beyaz SiC tanelerinin miktarının arttığı (Şekil 4.13) buna rağmen % 

15 SiC içeren numunedeki camsı görünüşün kaybolduğu Şekil 4.14’den 

görülmektedir.   

5.5.  Reaktif Sıcak Preslenmiş Numunelerin Bileşim Değişimi İrdelemeleri 

Farklı silisyum karbür içeriklerini oluşturacak şekilde hazırlanmış bor karbür, 

silisyum oksit ve karbon karışımlarının farklı sıcaklıklarda 1 saat süreyle 100 MPa 

basınçta, vakumda ve argon atmosferlerinde ayrı ayrı sinterlenmesi ile elde edilen 

numunelerin faz dönüşümleri X-ışınları difraktometresiyle izlenmiş olup, her iki 

atmosferde de yapıya ilave edilen SiO2 miktarı arttıkça yapıda oluşan SiC 

miktarının arttığı ve yapıda dönüşmemiş SiO2’nin kalmadığı saptanmıştır. Reaktif 

sıcak preslenmiş numunelerin bileşiminde B4C ve SiC’den farklı bir üçüncü faza 

rastalanmamıştır. Turan E. tarafından gerçekleştirilen çalışmada % 30 SiC ilavesi ve 

2250°C’da 100MPa ‘da 1 saat sıcak preslemeyle oluştuğu düşünülen ötektik fazın, 

bu çalışmada B4C-SiC toz arayüzeylerinde, nano boyutta oluşan SiC sebebiyle 

2150°C ve 2200°C gibi daha düşük sıcaklık ve % 15 SiC gibi düşük SiC 

oranlarında oluştuğu ancak amorf olduğundan X-ışınları ile belirlenemediği 

düşünülmektedir. 
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6. SONUÇLAR 

1. Bu çalışmada hacimce %0, %5, %10, %15 ve %20 SiC içeren B4C-SiC 

kompozitlerinin, SiO2, C ve B4C karışımndan hareketle reaktif sıcak presleme ile 

eldesi gerçekleşmiştir. 

2. B4C, SiO2 ve C, hacimce % 0, %5, % 10, % 15 ve % 20 SiC oluşturacak şekilde, 

tefzel kaplı bir atritörde, etanol içersinde SiC bilyalarla, 400 rpm’de, 2 saat süreyle 

öğütülmüştür. Tozlar 24 saat süreyle etüvde kurutulduktan sonra, 45 µm’lik elekten 

elenerek SiC bilyalardan ayrılmış ve granüle edilmiştir. 

3. 2200˚C’da argon atmosferinde ve 2150˚C ve 2200˚C’da 10-4 Torr vakumda 

reaktif sıcak presleme yöntemiyle elde edilen, hacimce %0, %5, % 10, % 15 ve % 

20 SiC içeren B4C-SiC kompozitlerinin yoğunlukları Archimed tekniği ile 

ölçülmüştür. 2200˚C’da argon atmosferinde gerçekleştirilen reaktif sıcak presleme 

işleminde, kompozitin nispi  yoğunluğu % 81,1 ile % 85,9 arasınada değişmiştir. 

Yapıda %5 SiC oluşması nispi yoğunluk değerini % 77,8’e düşürürken yapıda SiC 

miktarının % 20’e yükselmesi komopzitin nispi yoğunluk değerini % 85,6’ya 

yükseltmiştir. 2150˚C’da 10-4 Torr vakumda gerçekleştirilen reaktif sıcak presleme 

işleminde ise nispi yoğunluk değerleri SiC içermeyen numune için % 95 iken, 

yapıda oluşan SiC miktarı arttıkça nispi yoğunluk azalmış ve % 20 SiC içeren 

numune için bu değer % 91,1 olarak saptanmıştır. Reaktif sıcak presleme 

sıcaklığının 2200˚C’a yükseltildiği 10-4 Torr vakumda gerçekleştirilen deneylerde, 

nispi yoğunluk değerleri kompozitin SiC içeriğinden etkilenmeyip, % 93,9 ve % 

95,6 aralığında değişmiştir. Bu şartlarda elde edilen en yüksek nispi yoğunluk 

değeri, % 15 SiC içerikli kompozitte % 95,6 olarak tesbit edilmiştir. 

4. Sertlik ölçümleri sonucunda 2200˚C’da argon ve vakum altında gerçekleştirilren 

reaktif sıcak preslenmiş numunelerin sertlik değerlerinin birbirine çok yakın olduğu 

saptanmış olup % 15  ve % 20 SiC içeren kompozitler için sırasıyla 27,4-27,2 GPa 

ve 32,4-32,3 GPa değerleri arasında değişmektedir. Yapıda SiC miktarı arttıkça her 
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iki durumda da sertiğin artması, SiC oluşturmak amacıyla ilave edilen SiO2’nin bir 

kısmının B4C’ün karbonuyla reaksiyona girerek yapının borca zengin ve sertliği 

B4C’den yüksek B13C2 formuna dönmesidir. 2150˚C’da 10-4 Torr vakumda 

gerçekleştirilen reaktif sıcak presleme işleminden elde edilen numunelerin 

sertlikleri ise 24,1 GPa ile 25,9 GPa arasında değişmektedir. 

5. Reaktif sıcak presleme ile 2200˚C’da argon, 2200˚C’da ve 2150˚C’da 10-4 Torr 

vakum altında gerçekleştirilen deneyelerden elde edilen numunelerin eğme 

mukavemeti değerleri her üç grup için hacimce % 10 SiC içeriğine kadar artan SiC 

içeriği ile azalmış, % 15 SiC içeriğinde bir atış göstermiş % 20 SiC içeriğinde tekrar 

düşmüştür.  2200˚C’da argon atmosferinde reaktif sıcak preslenen numunelerin 

eğme mukavemetleri SiC içermeyen numune için 253 MPa ve % 15 SiC içeren 

numune için 200MPa olarak saptanmıştır. 2150˚C’da 10-4 Torr’da işlem görmüş 

numunelerin eğme mukavemet değişimi SiC içermeyen numune için 210 MPa ve % 

15 SiC içeren numune için 180 MPa olarak bulunurken, sıcaklığın 2200 ˚C’a 

yükseldiği durumda SiC içermeyen numune için eğme mukavemeti 253 MPa ve % 

15 SiC içern numune için 191 MPa olarak tespit edilmiştir. Her üç durumda da 

yapıda SiC bulunmasının kompozitin eğme mukavemetini monolitik B4C’e göre 

arttırmadığı saptanmıştır.   

6. 2200˚C’da 10-4 Torr vakum altında gerçekleştirilen reaktif sıcak presleme 

deneyelerinden elde edilen numunelerin mikro yapı incelemelerinden, SiC’ün B4C 

taneleri arasında mikron altı boyutta oluştuğu gözlenmiştir.  

7. Yapılan X-ışını analizlerinde, gerçekleştirlen üç deney grubunda da, yapıda 

sadece B4C, B13C2 ve SiC fazlarının bulunduğu tespit edilmiştir. 
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 Şekil A.1 2200°C’de 100 MPa’da Argon altında, 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenen %20 SiC karışımdan oluşan numunenin X-

ışınları difraktogramı yukarıda verilmiştir. 
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Şekil A.2 2200°C’de 100 MPa’da Argon altında, 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenen %15 SiC karışımdan oluşan numunenin X-

ışınları difraktogramı yukarıda verilmiştir. 
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Şekil A.3 2200°C’de 100 MPa’da Argon altında, 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenen %10 SiC karışımdan oluşan numunenin X-

ışınları difraktogramı yukarıda verilmiştir. 
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Şekil A.4 2200°C’de 100 MPa’da Argon altında, 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenen %5 SiC karışımdan oluşan numunenin X-

ışınları difraktogramı yukarıda verilmiştir. 
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Şekil A.5 2200°C’de 100 MPa’da Argon altında, 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenen %0 SiC karışımdan oluşan numunenin X-

ışınları difraktogramı yukarıda verilmiştir. 
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Şekil A.6 2150°C’de 100 MPa’da Vakum altında, 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenen %20 SiC karışımdan oluşan numunenin X-

ışınları difraktogramı yukarıda verilmiştir. 
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Şekil A.7 2150°C’de 100 MPa’da Vakum altında, 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenen %10 SiC karışımdan oluşan numunenin X-

ışınları difraktogramı yukarıda verilmiştir. 
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Şekil A.8 2150°C’de 100 MPa’da Vakum altında, 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenen %15 SiC karışımdan oluşan numunenin X-

ışınları difraktogramı yukarıda verilmiştir. 
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Şekil A.9 2150°C’de 100 MPa’da Vakum altında, 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenen %5 SiC karışımdan oluşan numunenin X-

ışınları difraktogramı yukarıda verilmiştir. 
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Şekil A.10 2150°C’de 100 MPa’da Vakum altında, 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenen %0 SiC karışımdan oluşan numunenin X-

ışınları difraktogramı yukarıda verilmiştir. 
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Şekil A.11 2200°C’de 100 MPa’da Vakum altında, 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenen %0 SiC karışımdan oluşan numunenin X-ışınları 

difraktogramı yukarıda verilmiştir. 
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Şekil A.12 2200°C’de 100 MPa’da Vakum altında, 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenen %20 SiC karışımdan oluşan numunenin X-ışınları 

difraktogrmı yukarıda verilmiştir. 
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Şekil A.13 2200°C’de 100 MPa’da Vakum altında, 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenen %15 SiC karışımdan oluşan numunenin X-

ışınları difraktogrmı yukarıda verilmiştir. 
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Şekil A.14 2200°C’de 100 MPa’da Vakum altında, 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenen %10 SiC karışımdan oluşan numunenin 

X-ışınları difraktogrmı yukarıda verilmiştir. 
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Şekil A.15 21500°C’de 100 MPa’da Vakum altında, 1 saat süreyle reaktif sıcak preslenen %5 SiC karışımdan oluşan numunenin X-

ışınları difraktogrmı yukarıda verilmiştir. 
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