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KARBON – KARBON KOMPOZİTLER
Son yıllarda, karbon - karbon kompozitler üzerine yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Bunun
sebebi, bu malzemelerin, askeri ve sivil uçaklarda, geliştirilmiş füzelerde ve çeşitli
hipersonik uzay taşıtlarında kullanılmasının söz konusu olmasıdır. Karbon - karbon
kompozitlerin yüksek sıcaklıklarda özgül mukavemetlerini koruyabilmeleri bu malzemeleri
yüksek sıcaklık strüktürel malzemesi olarak kullanılmalarına imkan vermektedir. Şekil 1’de,
2-boyutlu karbon - karbon kompozitlerin, özgül mukavemetlerinin sıcaklıkla değişimi, süper
alaşımlarla birlikte gösterilmiştir. Grafitte kuvvetli kovalent bağların bulunması, karbon

atomunun difüzyonunun diğer metal atomlarına kıyasla düşük olmasına neden olmaktadır.
Şekil 1: JTA. grafit - kompoziti ile konvansiyonel ATJ grafitinin belirtilen test koşullarında, havada tutulma
süresine bağlı olarak ağırlık kayıplarının değişimi
Şekli 2: Çeşitli yüksek sıcaklık malzemeler ile Karbon - Karbon Kompozitlerin, özgül mukavemetlerinin

sıcaklıkla değişiminin kıyaslanması.
Dolayısıyla, grafitin sürünme özellikleri de diğer malzemelere kıyasla üstündür. Şekil 3 de,
grafitin sürünme direncinin, diğer seramik malzemelerle kıyaslanması görülmektedir.
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Çeşitli malzemelerin 70 MPa'daki sürünme özellikleri.

Karbon - karbon kompozitler, karbon esaslı matris içersine karbon fiberlerinin
yerleştirilmesi ile üretilmektedir. Böylece, refrakter özelliğinin yanı sıra, yüksek mukavemet
ve tokluk bir arada sağlanmaktadır. Karbon karbon kompozitlerde her iki bileşen de karbon
olmasına rağmen, .matris amorf karbondan grafite kadar değişim gösterebilmektedir. Bu nedenle, karbon - karbon kompozitlerin özellikleri geniş bir aralıkta değişmektedir. Kompozitin
özellikleri, ayrıca kullanılan fiberlerin özellikleri ve uygulanan ısıl işleme de bağlıdır.
KARBON - KARBON KOMPOZİTLERİN ÜRETİM VE
MEKANİK ÖZELLİKLERİ
Karbon - karbon kompozitleri, saf karbon partiküllerinin (primer karbon bileşeni olarak
tanımlanır) karbon esaslı bağlayıcı (bu malzeme karbonizasyon işlemi esnasında sekonder
karbon bileşenini oluşturur) ile J karışımından elde edilir. Neticede, malzemenin tümü
karbon olup iki farklı faz içerir. Bunlardan biri, «dolgu» (primer) diğeri ise «bağlayıcı»
(sekonder) niteliğinde olan karbondur.
Üretim Yöntemleri
Karbon - karbon kompozitlerde, genellikle karbon fiberleri primer karbon bileşeni olarak
kullanılır. Karbon fiberleri arasındaki boşluk, başlıca gaz veya sıvı haldeki karbon
hammaddesi emdirilerek doldurulur. Bunlardan sıvı fazla doldurma tekniği daha yaygın
olarak kullanılmaktadır. Gaz fazı ile doldurma yöntemi, daha ziyade bir kaç cm kalınlığa
varan ince cidarlı parçalara uygulanmakta, buna mukabil kalın parçaların üretiminde sıvı faz
ile doldurma tercih edilmektedir.
Gaz Fazı İle Doldurma
Bu proseste, fiberlerin üzeri, kimyasal buhar çökelmesi (CVD) sonucu pirolitik karbonla
kaplanır. CVD yöntemi, karbon fiberle dokunmuş malzemenin şeklini bozmadan
uygulanabilir. CVD yönteminde, karbon fiberden dokunmuş ve şekillendirilmiş kumaş, 8002000°C gibi yüksek sıcaklıkta hidrokarbon gazı (genellikle, metan, fakat propan ve benzen
gibi gazlarda kullanıla bilinir) geçirilerek uygulanır. Gazın parçalanması sonucu oluşan
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karbon, malzemenin yüzeyine ve iç kısmına çökelir. Ayrışma sıcaklığına ve gazın girişine
göre üç farklı CVD yöntemi mevcuttur (Şekil 4’ebakınız) Bunlar;
— İzotermal,
— Termal gradyan ve,
— Basınç gradyanı yöntemleridir.
Bunlardan ilk ikisi daha yaygın olarak kullanılmaktadır. İzotermal yöntemde, fiberle
dokunmuş malzeme elektrik rezistanslı veya indüksiyon fırınında ısıtılır. Bu yöntemde,
malzemenin dış yüzeyinde çökelme eğilimi mevcuttur ve neticede yüzeyde kabuklanma
meydana gelir. Termal gradyan yönteminde, doldurulacak bölge, ısıtılan bir mandrel ile
desteklenir.

Şekil 4 : Üç farklı kimyasal buhar çökelmesi (CVD) yöntemi ile karbon-karbon kompozit
üretimi
Böylece, malzemenin alt yüzeyi en sıcak bölge olup çökelme tercihen burada meydana gelir
ve yüzeyde yer alan kabuklanma önlenmiş olur. işlem sırasında çökelme alt yüzeyden

Yusuf Mansuroglu

4

www.yusufmansuroglu.com.tr/

başlayarak radyal olarak ilerler. Basınç gradyanı yönteminde, malzemenin içersine gaz
basılarak çökelmenin iç kısımda olması sağlanır.
Bu yöntemlerden, termal ve basınç gradyanı yöntemleri sadece tek bir parçaya
uygulanabilirken, izotermal yöntem çok sayıda parçaya uygulanabilmektedir. Proseste,
dikloroetilen gazının kullanımı halinde, çökelme sıcaklığı 700°C'ye düşmektedir. Sıcaklığın
yanı sıra, çökelmeyi kontrol eden f diğer önemli bir faktör, basınçtır. Sistemde basıncın düşük
olması, çökelmenin iç kısımlarda gerçekleşmesini sağlar. Çökelme ayrıca, sisteme hidrojen
veya helyum gazının ilavesi ile seyreltik gaz kullanılarak kolaylaştırılır.
Sıvı Faz ile Doldurma
Sıvı faz ile doldurma yönteminde kullanılacak hammaddenin, karbonizasyon esnasında
ağırlık kaybının az olması ve yüksek karbon içermesi gerekir. Bu özelliklere sahip çeşitli
organik malzeme mevcuttur. Mamafih, prosesin tümü ve istenen nihai özellikler göz önüne
alındığında, kullanılabilecek sadece bir kaç malzeme mevcuttur. Hammaddenin seçiminde;
— Viskozite
— Karbonizasyon sonucu içerdiği karbon miktarı
— Matris mikroyapısı ve
— Matris kristal yapısı
gibi özellikler dikkate alınmalıdır. Tüm bu karakteristikler prosesin, zaman - sıcaklık - basınç
ilişkisine önemli ölçüde etki etmektedir. Pirolia olayından sonra % 40 mertebesinde karbon
içeren çok az sayıda reçine mevcuttur. Bu durum, fenolik ve furan reçinelerinin seçimini
sınırlar. Buna mukabil, poliaril keton, poliyimid ve polifenilen gibi bazı polimerler gelecek
için ümit vadetmektedir.
Sıvı faz yönteminde kullanılan diğer malzemeler kömür katranı veya petrol esaslı
ziftlerdir. Geleneksel kompozit üretiminde matris malzemesi olarak termoset reçinelerin
kullanımı yaygındır. Genellikle, termoset reçineler, 250°C nin altında polimerize olurlar ve
önemli miktarda 3-boyutta karşılıklı - bağ oluştururlar. Reçine pirolize edildiğinde camsı,
izotropik karbon oluşur ve 3000°C sıcaklıklara kadar grafitleşmez. Reçinenin genellikle
ağırlığının % 50-60'şı kadarı karbona dönüşür. Karbon miktarının düşük olması nihai karbon
kompozitinin yoğunluğunu sınırlar. Fakat, grafit olmayan matrisin istendiği pek çok
uygulamalar da mevcuttur.
Karbon - karbon kompozitlerin densifikasyonu için gerekli termoset reçinenin seçiminde göz
önüne alınması gereken faktörler özetlendiğinde;
— Karbon oluşumu reçine ağırlığının % 50-70 kadarıdır. Deneysel veriler, karbonizasyon
esnasında basınç uygulanması ile bu miktarın art madiğini göstermiştir.
— Karbon matris yapısı camsıdır ve grafitleşme 3000°C'ye kadar meydana gelmez.
— Isıl işlem esnasında uygulanan gerilmeler, matrisin grafitleşme sine yol açabilmektedir.
Karbon - karbon kompozitlerde, matris malzemesi olarak zift kullanımı, grafit üretimi
teknolojisinin bir uzantısıdır. Kömür katranı ve petrol zifti ile dolguyu, karbonizasyonu ve
grafitleşmeyi kapsayan çok sayıda veri tabanı mevcuttur. Zift düşük yumuşama noktası, düşük
viskozite ve yüksek koklaşma değerine sahiptir. Ziftler, grafitik karbon yapısı oluşumuna
eğilimlidirler.
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Karbon - karbon kompozitlerinin üretiminde kullanılan ziftler termoplastik karakterde olan
polinükleer aromatik hidrokarbonların karışımı dır. Yaklaşık olarak 400°C'deki yumuşama
noktasından itibaren, ziftler düşük moleküler ağırlığına sahip bileşiklerin yapıdan buharlaşarak
uzaklaşmasını, polimerizasyonunu ve, moleküler yapının yeniden düzene girmesini içeren bir
takım değişikliklere uğrarlar. Zift matrisli kompozitlerin ısıl işlem sıcaklığına bağlı olarak
özelliklerinin değişimi Şekil 5'te görülmektedir.

Şekil 5: Reçine ve ziftin ısıl işlem sıcaklığına bağlı olarak özelliklerinin değişimi

Atmosferik basınç altında, zift ağırlığının % 50 si kadar karbon mey dana gelir. Bu değer
termoset reçinelere yakındır. Karbon miktarındaki artış karbonizasyonun basınç altında
gerçekleştirilmesi ile sağlanabilir. Basıncın 100 MNm-2 nin üzerinde olması halinde % 90
mertebesinde karbon elde edilir. Şekil 6'da, petrol ziftine karbonizasyon basıncının nihai karbon
miktarına etkisi görülmektedir. Basınç arttıkça mikroyapı daha kaba ve izotropik olmaktadır.
Bunun sebebi, gaz oluşumunun önlenmesi ve karbonizasyon esnasında sistemden
uzaklaşmasıdır. Yüksek basınç aynı zamanda mezofaz formasyon sıcaklığını düşürmektedir.
200 MNm-2 gibi çok yüksek basınçlarda mezofazın bir araya gelmesi mümkün olmaz
genellikle 100 MNm gibi optimum bir değerde işlem yapılmaktadır.

Şekil 6: Petrol ziftinde karbonizasyon basıncına bağlı olarak koklaşma miktarının değişimi

Karbon - karbon kompozitlerin üretiminde, matris hammaddesi olarak zift seçildiğinde şu
özellikleri gösterir.
— Atmosferik basınçta, ağırlığının % 50'si kadar karbon ürünü oluşur. Bu değer bazı
ziftlerde, basınç altında yapılan karbonizasyon la (100 MNm gibi) % 90'nı aşmaktadır.
— Karbonun mikroyapısı grafitiktir.
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— Matrisin yoğunluğu yüksektir (2 gcm-3)
— Uygulanan basınç, matris mikroyapısına etki etmektedir.
Karbon - karbon matrisindeki nihai karbon miktarının basınca bağlı olması nedeniyle
işlem sıcak izostatik basınç altında yapılarak kompozitin densifikasyonu sağlanabilir. Şekil
7’de bu işlemin aşamaları görülmektedir. Bu işlemde özel olarak dizayn edilmiş sıcak
izostatik pres kullanılır. Fiber preform veya poroz karbon - karbon tabakası metal bir kutuda
yer alan toz halindeki zift içersine gömülür. Metal kutu prese yerleştirilir ve sıcaklık ziftin
ergime sıcaklığının üzerine yükseltilir. Basınç yükseltilerek 1-10 MNm arasında tutulur.
Ergiyen zift, metal kutu içersinde genleşir.

Şekli 7: Karbon-karbon kompozitlerinin üretiminde sıcak izostatik pres kullanımı

izostatik basınç altında numunedeki boşlukları doldurur. Basınç 100 MNm ye sıcaklık ziftin
karbonizasyon sıcaklığına (650-1000°C) yavaşça yükseltilir. Matris 2300°C'nin üzerine
kontrollü ısıtma ile grafitleştirile bilinir.
Mekanik Özellikler
Karbon - karbon kompozitlerinin her iki bileşeni gevrek davranış gösterir ve uzamaları %
2'nin altındadır. % 2'nin üzerindeki değerler ancak fiber oriyantasyonunun uygulanan gerilme
yönünde olması ile elde edilir, Ticari olarak üretilen farklı karbon - karbon kompozitlerinin
tipik mekanik özellikleri Tablo 1'de verilmiştir.
Tablo 1: Karbon – Karbon Kompozitlerinin Tipik mekanik Özellikleri
Özellik
Isıl İşlem sıcaklığı
(°C)
Yoğunluk
(gcm-3)
Eğme Mukavemeti (MNm-2)
Çekme Mukavemeti (MNm-2)
Young Modülü
(GNm-2)

CVD
pirokarbon
2000-2500
1,6
250
180
90

MATRİS
Zift
1700
1,6 - 1,65
200 - 240
70 - 90

Zift
2500
1,6 - 1,9
150 - 200
240
75 - 95

Fenolik reçine
1000
1,73
220
300
65

Karbon - karbon kompozitler hafif refrakter strüktürel malzeme olarak diğer yüksek
sıcaklık strüktürel malzemelere kıyasla üstündür. Şekil 8'de çeşitli yüksek sıcaklık
malzemelerinde «çekme mukavemeti - yoğunluk oranının sıcaklığa bağlı olarak değişimi
görülmektedir.
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Şekil 8 : Çeşitli yüksek sıcaklık malzemelerinin, «çekme yoğunluk» oranının
sıcaklıkla değişimi.
KARBON – KARBON KOMPOZİTLERİNİN KAPLANMASI
Grafitin üstün özellikleri nedeniyle 2000°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kullanılan tahrik
sistemleri için fevkalade uygun bir malzeme olmak tadır. Ancak, grafit bu tür
uygulamalarda oksitleyici ortamda oksitlene bilmektedir. Dolayısıyla, karbon - karbon
kompozitlerin seramikle kaplanması gerekmektedir.
Karbon oksitlenmesini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar 50 yılı aşkın bir süredir devam
etmektedir. Bu konuda ilk kez. 1934 yılında National Carbon Co. tarafından bir patent
geliştirilmiştir. 1940'lı ve 50'li yıllarda oksidasyonun önlenmesi, sadece fırın ısıtıcı elementleri
ve ergimiş metal polikristal elektrotlar için ele alınmıştır. 1960'lı yıllarda oksidasyon ve
erozyona dirençli grafitler, atmosfere giriş yapan uzay taşıtları ve roketler için geliştirilmiştir.
Karbon - karbon kompozitlerin oksidasyona karşı korunmaları 1970'li yıllarda uzay mekiği
için geliştirilmiştir. Bu konudaki araştırmalar halen devam etmektedir.
Oksitlenmeyi önlemek amacıyla, National Carbon Co. tarafından geliştirilen yöntem,
grafitin SİC tabakasıyla kaplanması ve bunun üzerine B2O3 sırrının uygulanmasıdır. P2O3 ve
SiO2 bazlı sırlar da aynı amaçla kullanılabilmektedir. Ancak, P2O5'li sırların düşük
sıcaklıklardaki uygulamalar için uygun olduğu, SiO2'nin ise viskozite ve karbonu ıslatma
özelliklerinin iyi olmadığı tespit edilmiştir. Buna mukabil B2O3'ün gerek kaplâma şeklinde ve
gerekse karbon içersinde bileşen olarak ıslatma özelliklerinin geniş bir sıcaklık aralığı için
uygun olduğu saptanmıştır. Karbonun oksidasyona karşı direncini arttırmak için daha
sonraları JTA grafiti geliştirilmiştir. Atmosfere dönüş yapan uzay taşıtlarında kullanılmak
üze re geliştirilmiş olan bu grafit, bor, silisyum, zirkonyum ve hafniyum monoksit halinde
içermektedir. Oksidasyon borat camından bir kaplama oluşturarak 1700°C'de bir kaç saat
kadar karbonun oksidasyonunu önleye bilmektedir. Oksidasyonu önlemek amacıyla
geliştirilen diğer kaplamalar CVD yöntemiyle yapılan SİC kaplamadır. Diğer refrakter
karbür ve borür kaplamalar da reaksiyon sinterlemesi ile gerçekleştirilmiştir. CVD
yöntemiyle yapılan SİC kaplamanın ancak 1700°C'nin altındaki sıcaklıklarda uzun süre etkili
olduğu fakat yüksek sıcaklıklarda oksitlenmenin hızlı bir şekilde meydana geldiği
saptanmıştır. Buna mukabil, sinterlenmiş ZrC ve ZrB 2 kaplamanın 2200°C sıcaklıklara kadar
kısa süreler için koruyucu nitelikte olduğu tesbit edilmiştir.
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1960'ların ortalarında grafiti 2000-2100°C sıcaklıklarda, kısa sürede korumak amacıyla,
Iridyum'la kaplama geliştirilmiştir. Iridyum'un 3440°C de ergimesi, 21000C'nin altındaki
sıcaklıklarda karbonla reaksiyona girmemesi ve karbon yayınması için etkin bir bariyer
olması, Iridyum'u cazip bir malzeme kılmıştır. Fakat, iridyumun miktarının az bulunması ve
pahalı olması kaplama malzemesi olarak geliştirilmesini önlemiştir.
Uzay mekiğinin burun ve kanat uçlarında kullanılan karbon - karbon kompozitin
oksidasyonunu önlemek için önce SiC kaplaması yapılmakta v e bunun üzerine silikat sırrı
SiC tozu ile karıştırılarak uygulanmakta dır. Bu işlemde, karbon - karbon kompozit, silisyum
buharı ile temas ederek SiC tabakasının oluşması sağlanmıştır. Sırlama ise, ticari sıvı - silikat
ile gerçekleştirilmiştir. Halen bu yöntem bor kullanımı ile modifiye edilerek
kullanılmaktadır.
Karbon - Karbon Kompozitlerin Oksidasyonunu Önlemede Temel Prensipler
Karbon - karbon kompozitlerin oksidasyonunu başarılı bir şekilde ön emek için Şekil 9’da
görüldüğü gibi bir çok faktörün göz önüne alın ması gerekmektedir. Kaplama; oksijenin iç
kısımlara yayınmasını etkin bir biçimde önlemelidir. Kaplamanın ayrıca, hızlı gaz huzmelerine
karşı erozyona dayanıklı olabilmesi için düşük uçucu karakterde olması gere kir. Her kaplama
işleminde olduğu gibi kaplamanın yüzeyle iyi bir şekilde yapışması sağlanmalıdır. Diğer
taraftan, iç kısımda yer alan katmanların dışarıya doğru karbon yayınmasına imkan vermemeli
ve nihayet arayüzey, kimyasal ve mekanik yönden arzu edilen uyumu göstermelidir.

Şekil 9: Karbon-karbon kompozitlerde oksitlenmeyi önleyici sistemde kritik faktörler.

Şekil 10'da karbon - karbon fiberler ile refrakter seramiklerin sıcaklığa bağlı olarak termal
genleşme miktarı verilmiştir. Karbon – karbon kompozitlerin termal genleşmeleri ise daha
düşüktür. Kaplama işlemi yüksek sıcaklıkta yapıldığından, kaplamada daima mikro çatlaklar
oluşmaktadır.

Şekil 10: Seramiklerin sıcaklığa bağlı olarak termal genleşme miktarının değişimi
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Karbon - karbon kompozitlerin oksidasyon sınırı 370°C dir. Bu sıcaklık, inhibitör görevi yapan
refrakter bileşiklerin ilavesi ile 600°C'ye yükseltile bilinir. Intrinsik koruyucu aralık, mikro çatlak
teşekkül sıcaklığı ile kaplamanın kullanılacağı sıcaklık sınırını kapsar. Bu sıcaklık aralığında
çatlaklar, oksit ürünleri tarafından kapatılır.
Göz önüne alınması gereken ikinci önemli konu, oksijen bariyerinin seçimidir. Şekil 11'de,
kaplamaya aday bazı refrakter malzemelerin oksidasyon kinetikleri yer almaktadır. Silisyum bazlı seramikler, termal genleşme uyumluluğu ve düşük oksidasyon hızı göstermesi nedeniyle,
karbon - kompozitlerin kaplanması için en uygun malzemelerdir.

Şekil 11: Yüksek sıcaklık seramiklerinin oksidasyonu.

SiC ve Si3N4 Bazlı Kaplamalar
SiC veya Si3N4 üzerindeki SiO3 filmi 1800°C ye kadar kararlı olmak tadır. Bu sıcaklığın
üzerinde gaz basıncı Atm. üzerinde olup koruyucu kap lamayı tahrip etmektedir. Si3N4,
kaplamanın koruyucu etkisi 1200-1760°C arasındadır. Bu sıcaklığın altında B2O3 - bazlı cam,
mikro çatlaklarda meydana gelecek karbon kaybını önlemek amacıyla Si3N4'ün üzerine
kaplanarak çatlakların kapanması sağlanır. Sıcaklık değişimlerinin yer aldığı hallerde uzun
ömürlü koruma için maksimum koruma sıcaklığı 1400°C dir.
Karbon - karbon kompozitlerde bor ve bor bileşiklerinin kullanılması borlu camların
rutubete karşı duyarlı olması nedeniyle mümkün olmamaktadır. Rutubet, bor camda tedrici
olarak hidrolize sebep olur ve neticede şişme ve ufalanma meydana gelir. Bu durum
kaplamanın bozulmasına yol açar. Bor cama alkali ilavesinin söz konusu problemleri bir
ölçüde azalttığı saptanmıştır. Bor camın uygun olmadığı hallerde alternatif olarak kuvars
camının kullanımı uygun olmaktadır .SiO2 aynı zamanda hem buhar basıncı açısından hem
de oksijen geçişi açısından B2O3'e kıyasla üstündür .Mamafih, SiO2'nin karbon ile reaksiyona
girmesini önleyici bazı modifikasyonların yapılması gerekmektedir .1500 °C de SiO2 karbon
ile reaksiyona girdiğinde CO (g) meydana gelir. Si02'nin SiC üzerindeki kararlılık sınırı
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1800°C’ dir. Dolayısıyla, 1500- 1800°C sıcaklık aralığında oksit camlarda arzu edilen
uyumluluk karbür üzerindeki cama kıyasla daha da artmasına yol açmaktadır .Düşük
sıcaklıklarda, silikat camlarda viskoziteyi ayarlayarak çatlakların tam manasıyla kapanmasını
sağlamak için flaks ( cüruflaştırıcı ) kullanılması gerekmektedir .Mamafih, flaks kullanılması
SiO2'nin bazı üstünlüklerine gölge düşürmektedir .Örneğin, alkali oksit ve B203 gibi kuvvetli
flakslar rutubete karşı dayanıklılığı azaltmakta ve oksijen permeabilitesini arttırmaktadır .
Ayrıca, bu işe uygun bir çok flakslar, termodinamik olarak SiO2'den daha az kararlıdır. Bu da
kimyasal uyumluluk ve buharlaşma problemlerine neden olmaktadır.
1800°C'nin Üzerindeki Uygulamalar için Gerekli Kaplamalar
Silisyum esaslı kaplamaların kullanımı 1800°C ile sınırlıdır. 1800°C nin üzerindeki
sıcaklıklar için uygun olan malzeme HfB2 veya HfB2 ve , SiC karışımıdır. Bu malzemeler,
SiC ve Si3N4'ün kullanılmayacağı sıcaklıkların üzerinde karbon-bazlı malzemelerin kısa
süreli korunmasında kullanılabilmektedir .Şekil 11' de görüldüğü gibi HfB2 parabolik olarak
okside olur, fakat oksitlenme hızı çok yüksektir. Örneğin, HfB2-SiC malzemesi üzerinde
1927°C'de 100 saatte 2 mm kalınlığında oksit oluşmaktadır .Benzer sorun, HfC için de
mevcuttur .
Oksit kaplamaların seçiminde göz önüne alınacak kriterler ergime noktası, buhar basıncı
ve termal genleşme katsayısıdır. Şekil. 12'de yüksek ergime sıcaklığına sahip oksit, nitrür ve
karbürlerin buhar basınçlarının sıcaklıkla değişimi görülmektedir .Bu diyagrama göre Zr02 ,
HfO2, Y203 ve Th02 2000°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uzun süre termal kararlılıklarını
korumaktadırlar. Buna mukabil, Al203 ancak düşük sıcaklıklarda kullanılabilmektedir.

Şekil 12: Bazı seramiklerin buhar basıncı.

Şekil 10'da gösterildiği gibi, bütün oksitlerin termal genleşmeleri yüksek olup karbon karbon malzeme ile uyumsuzluk göstermektedir .Bu durum, sıcaklığın dönüşümlü olarak
azalıp çoğaldığı uygulamalarda kaplamanın çatlayarak, önemli ölçüde dökülmesine neden
olacaktır .Yüksek sıcaklıklarda kullanım açısından Hf, Zr ve Th titanatlar ve silikatlar düşük
termal genleşme katsayıları nedeniyle uygun olmaktadır. Ancak, bu malzemeler aninotropik
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kristal yapısına sahip olduklarından düşük sıcaklıklarda mikroçatlak teşekkülü meydana
gelecektir. SiO2'nin termal genleşmesi çok düşük olmasına rağmen, cam 1000-1650°C
arasında de vitrifiye olur ve nihai kristobalit fazı % 3 hacim değişikliği ile düşük sıcaklıkta
modifiye yapıya dönüşür. Bu davranış, viskozite ve buhar basıncı karakteristikleri ile birlikte,
hızlı gaz huzmesine karşı koyamayarak erozyonun hızlı bir şekilde meydana gelmesine yol
açar. Dolayısıyla, SiO2’nin kaplama olarak bu koşullarda kullanımı mümkün değildir.
Oksijen geçirgenliği açısından, stabilize ZrO2 , HfO2 Y2O3 ve ThO2'nin oksijen
permeabilitesi çok yüksek olup bu sıcaklık bölgesinde etkin oksijen bariyeri olarak
kullanılamaz. Silis (SiO2) 'nin düşük oksijen yayınması göstermesi 1800°C'nin üzerindeki
sıcaklıklarda Iridyum'dan sonra gelen en iyi oksijen bariyer malzemesidir.
1800°C'nin üzerindeki kullanımlar için tasarlanan kaplama şu esaslara göre
yapılmalıdır
En dış tabaka erozyona dayanıklı olmalı ve SiO2 cam kaplama bunun altına
yapılarak hem oksijen geçişi önlenmeli ve hem de dış kısımdaki çatlaklar bu camla
doldurularak gazların iç kısma girmesi önlenmelidir. Bu tabaka, karbon taban veya karbür
tabakasından ikinci bir refrakter oksit tabakası ile izole edilmelidir. Refrakter karbür
tabakası, oksit karbon difüzyon bariyeri olarak davranır. Düşük karbon yayınmasına sahip
karbürler, TaC, TiC, HfC ve ZrC'dür. Böylece, 4-katmanlı kaplama; refrakter oksit/SiO2
cam/refrakter oksit/refrakter karbür katmanlarından oluşmalıdır. Bu, tür katmanlı
kaplamalarda kimyasal kararlılığı Bağlayarak tabakaların depozit edilmesi muhakkak ki
kolay değildir. Ben zer şekilde; kaplamanın karbon - karbon kompozite kıyasla yüksek ter
mal genleşme katsayısına sahip olması, Wmal - şok durumu da bir takım mekanik
uyumsuzluk problemlerine neden olacaktır.
1800°C'nin üzerindeki sıcaklıklar için halen kaplama olarak kullanıla
bilecek
malzemelerin sayısı son derece sınırlıdır. Bu konuda yeni malze melerin geliştirilmesi ve
kaplamanın karbon - karbon kompozitlerin performansını arttırıcı araştırmaların yapılması
zorunludur.

