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6.KOMPOZ ĐT MALZEMELER 
 

Birbirlerinin zayıf yönünü düzelterek üstün özellikler elde etmek amacıyla bir araya 
getirilmiş değişik tür malzemelerden veya fazlardan oluşan malzeme sistemine 
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kompozit malzeme denir. Cam elyaflı poliyester levhalar, çelik donatılı beton 
elemanlar, otomobil lastikleri ve seramik metal karışımı olan sermentler bunlara 
örnektir. 
Kompozitler çok fazlı malzeme sayılırlar. Yapılarında sürekli bir  ana faz ile onun 
içinde dağılmış pekiştirici bir donatı fazı  bulunur. 
Faz: Bir malzemenin iç yapı yönünden farklı olan kısımlarına denir. 
Bu faz iki tür bileşimle sağlanabilir: 

        1- Mikroskobik 
       2- Makroskobik 

Mikroskobik bileşim: Örneğin perlit çeliği, ferrit ve sementitin mikroskobik düzeyde 
homojen karışımlarından oluşur. Tek başına ferrit yumuşak ve düşük mukavemetli 
olup sert ve gevrek sementit ile birlikte yanyana ince tabakalar halinde dizilmek 
suretiyle yüksek mukavemetli ve yüksek tokluğa sahip perlit çeliğini oluştururlar. 
Makroskobik bileşim  : Boyutları 0,1 mm' nin üzerinde gözle görülebilirler. Sonradan 
bir araya getirilerek üstün özelliklerdeki kütleleri oluştururlar.  
Kompozit malzemeler  donatılı veya pekiştirilmi ş türüne göre üç gruba ayrılır: 

   
     Taneli kompozitler         Lifli kompozitler           Tabakalı kompozitler    

                                                
Lifli ve tabakalı kompozitlerin sağladığı özelliklerdeki artış, taneli kompozitlere göre 
daha yüksektir. Taneli kompozitler için en önemli örnek betondur. Sert tanelilerin sünek 
bir malzemeyle birleştirilip aglomera haline getirilen kompozitlere diğer bir örnek de 
asfalt betonudur. 
Asfalt viskoz ve düşük mukavemetlidir. Taş ise sert ve gevrektir, kütle halinde fazla 
şekil değiştirmeden çatlayarak kolayca kırılabilirler. Farklı boyutlardaki kırmataş ile 
asfaltın birleşerek hem sünek hem de yeter mukavemetli olan yol kaplaması 
malzemesini oluştururlar.  
Tungsten karbür (WC) taneciklerinin CO metali ile yüksek sıcaklıkta basınç altında 
sinterlenmesi sonucu elde edilen kompozit çok sert olup yüksek hızlı kesme takımı 
üretimine elverişlidir. Uygulamada bunlara SERMET denir.Uygulamada en önemli 
kompozitler lifli olanlardır. Liflerin çapları yaklaşık 0,1mm civarında olup tek başına 
kullanılmazlar. Kalınlıkları arttığında kusur oluşma olasılığı nedeniyle mukavemetleri 
çok azalır. Bu lifler uygun bir malzemeyle istenen boyutta taşıyıcı kütlelere 
dönüştürürler. Bu bağlayıcı malzeme polyester ve epoksidir. Uygulamada donatı 
malzemesi olarak kullanılan liflerin çoğu kuvvetli kovalent bağa sahiptir. Aynı amaçla 
kullanılan metal liflerin mukavemeti de soğuk çekme ile artırılmaktadır. Lifler 
yönlenmiş veya rasgele dağılmış olabilir. Yönlenmiş lifler doğrultusunda mukavemet 
doğal olarak yanal doğrultudan çok daha büyük olur. Pekiştirici liflerin miktarı artıkça  
kompozitin mukavemeti de yükselir.Yönlenmiş liflerde bu oran hacmen %80, rasgele 
yönlenmişlerde ise %40-50 arasında kalır.  
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Cam lifli polyesterlerin mukavemeti ve elastisite modülü düşüktür. Ancak diğerlerine 
göre daha ucuz ve kolay uygulandığından deniz tekneleri, oto, spor malzemeleri ve 
yapı elemanları üretiminde çok yaygın olarak kullanılır.  
KOMPOZ ĐT MALZEME TÜRLER Đ 
 

1. Polimer Kompozitler 
2. Metal Kompozitler 
3. Seramik Kompozitler 

 
1-Polimer Kompozitler: Liflerle pekiştirilmi ş polimer kompozitler endüstride çok geniş 
kullanma alanına sahiptir. Pekiştirici olarak cam, karbon kevlar ve boron lifleri kullanılır.  
Pekiştirici liflerin özellikleri tabloda verilmiştir 
 
Malzeme 

Özgül ağırlık  
gr / cm3 

Çekme mukavemeti 
N / mm2 

Elastisite modülü 
N / mm2 

Cam lifi 2,54 2410 70000 
Karbon lifi 1,75 3100 220000 
Kevlar lifi 1,46 3600 124000 

 
Polimer kompozitlerde kullanılan en önemli bağlayıcı malzeme polyester ve epoksidir. 
Pekiştirici liflerin miktarı arttıkça kompozitin mukavemeti yükselir. Polimer kompozitlerin en 
önemli özellikleri yüksek özgül mukavemet(mukavemet/ özgül ağırlık)  ve özgül elastisite 
modülüdür. Dolayısıyla bu özelliklerden dolayı diğer malzemelere üstün durumundadırlar. 
Örneğin yüksek mukavemetli çeliklerde özgül mukavemetin 110 Nm / gr olmasına karşın cam 
lifi – polyesterlerde 620 Nm/gr dır. Diğer taraftan karbon lifi epokside 700 Nm/gr ve kevlar 
epokside 886 Nm/gr dır. Diğer taraftan karbon liflerinin özgül elastisite modülü 
alüminyumunkinin 5 katı kadardır. Bu üstünlüklerinden dolayı polimer kompozitler uçak ve 
uzay endüstrisinde alüminyum alaşımlarına  tercih edilir. 
 
Tablo: Lifli Kompozitlerin Özellikleri  

Malzeme Özgül ağırlık 
gr/cm3 

Çekme mukavemet 
N/mm2 

Elastik mukavemet 
N/mm2 

Cam lifi – polyester 1,5 – 2,1 200 – 340 55000 – 130000 
Karbon lifi – epoksi 1,5 – 1,8 1860 145000 

Kevlar – epoksi 2,36 2240 76000 
Boron lifi - epoksi 1,4 1240 176000 

 
2-Metal Kompozitler  (Metal Matrisli Birle şik Malzemeler MMC):  
Bir metalik fazın bazı takviye malzemeleri ile eritme vakum emdirme, sıcak presleme ve 
difizyon kaynağı gibi ileri teknikler uygulanarak MMC’ ler elde edilirler. MMC  ler daha çok 
uzay ve havacılık alanlarında, mesela uzay teleskobu, platform taşıyıcı parçalar, uzay 
haberleşme cihazlarının reflektör ve destek parçaları vs. yerlerde kullanılır.  
 
 
 
3-Seramik Kompozitler (Seramik Matrisli Birle şik Malzemeler CMC): 
Bu amaçla yapısal ve fonksiyonel nitelikli yüksek teknoloji seramikleri kullanılmaktadır. 
Başlıcaları Al2O3, SĐC, Si3N4, B4C, CbN, TiC, TĐB, TĐN, AIN’ dir. Bu bileşikler değişik 
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yapılarda olup amaca göre bir yada bir kaçı beraber kullanılarak CMC ler elde edilir. Sandviç 
zırhlar, çeşitli askeri amaçlı parçalar imali ile uzay araçları bu ürünlerin başlıca kullanım 
yerleridir. 

 
KOMPOZ ĐTLER ĐN MEKAN ĐK DAVRANI ŞI 

 
Kompozitlerde lifler kuvvet yönüne paralel veya dik yönde veyahut rast gele dağılmış 
durumda bulunurlar. Lifler yönlenmiş durumda iken kompozit büyük ölçüde anizotrop  olur. 
Lifler rast gele dağıtılmış ise düzlemsel boyutta izotrop olurlar. 
Liflerle kuvvet birbirine paralel ise liflerle matris aynı miktarda şekil değiştirir. Buna eş şekil 
değiştirme hali denir. Martisin elastisite modülü Em, liflerini elastisite modülü Ef ve liflerin 
hacimsel oranı Vf ise kompozitin paralel doğrultudaki bileşke elastisite modülü       
                                         Ek = Ef * V f +  Vf (I- Em) olur. 

                                   
                               (a) (b) (c) 

a) Ek şekil değiştirme hali (Paralel lifler) 
b) Eş gerilme hali (Dik lifler) 
c) Elastisite modülünün kompozitin bileşim oranı ile değişimi (Rast gele lifler) 

 
Kompozit malzemelerin çekme mukavemetleri liflerin kopmasıyla sona erer. En uygun 
kompozit yapısında lifler kuvvet doğrultusunda paraleldir. 
Liflerin kuvvet yönüne dik olduğu hallerde makro ile lifler aynı yükü taşır. Eş gerilme hali 
bilinen bu  yükleme karşısında kompozitin elastisite modülü; 

       Em Ef 

Ek = 

           Em Vf + (1 – Vf) Ef 

Kompozit malzemenin çekme mukavemeti liflerin kopması ile sona erer. En uygun kompozit 
yapısında lifler kuvvet doğrultusuna paraleldir. Ef , Tf liflerin çekme mukavemeti, Tm liflerin 
koptuğu andaki şekil değiştirme için matristeki gerilme ve Vf liflerin hacimsel oranı ile 
kompozitin çekme mukavemeti.  
                                   Tk = Tf   Vf  + (1 – Vf) Tm olur. 
 

 
 

KOMPOZ ĐT MALZEMELER ĐN ÖZELL ĐKLER Đ 
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1-Hafiflik: Polimer kompozitler genelde 1,5 – 2 gr / cm3  yoğunluğundadır. Metal 
kompozitler, 2,5 – 4,5 gr / cm3  olmakla beraber özellerde sıçrama görülebilir. Seramik 
kompozitler ise ikisi arasındadır. 
2-Rijitlik Ve Boyut Kararsızlı ğı: Genleşme katsayıları nispeten düşük olup sert, sağlam bir 
yapı ve büyük bir boyut kararlılığı gösterir. 
3-Yüksek Mekanik Özellikler:  Çekme, basma, darbe, yorulma dayanımları çok yüksektir. 
4-Yüksek Kimyasal Direnç: Kompozitler birçok kimyasal maddelere, bu arada asitler, 
alkaliler, çözücüler ve açık hava şartlarına karşı son derece direnç gösterirler. Kimya tesisleri 
için çok kullanılan malzemelerdir. 
5-Yüksek Isı Dayanımı: Kompozitlerin ısı dayanımı sıradan plastiklere göre yüksektir. 
6-Elektriksel Özellikler:  Elektriksel özellikler kompozitlerde isteğe göre ayarlanabilir. Metal 
Matrisli Birleşik Malzemeler (MMC)'ler iletkendir. 
KOMPOZ ĐT MALZEMELER ĐN SINIFLANDIRILMASI. Yapılarında çok sayıda farklı 
malzeme kullanılabilen kompozitlerin gruplandırılmasında kesin sınırlar çizmek mümkün 
olmamakla birlikte, yapıdaki malzemelerin formuna göre bir sınıflama yapmak mümkündür. 
Bu sınıflama şekli aşağıda verilmektedir. 

 
 
 
  
 
 
 
 
Kompozit malzemelerin sınıflandırılması 

a. Elyaflı kompozitler 
b. Parçacıklı kompozitler  
c. Tabakalı kompozitler  
d. Karma kompozitler 

a) Elyaflı kompozitler : Bu kompozit tipi ince elyafların matris yapıda yer almasıyla 
meydana  

gelmiştir. Elyafların matris içindeki yerleşimi kompozit yapının mukavemetini etkileyen 
önemli bir unsurdur. Uzun elyafların matris içinde birbirlerine paralel şekilde yerleştirilmeleri 
ile elyaflar doğrultusunda yüksek mukavemet sağlanırken, elyaflara dik doğrultuda oldukça 
düşük mukavemet elde edilir, iki boyutlu yerleştirilmi ş elyaf takviyelerle her iki yönde de eşit 
mukavemet sağlanırken, matris yapısında homojen dağılmış kısa elyaflarla ise izotrop bir yapı 
oluşturmak mümkündür .Elyafların mukavemeti kompozit yapının mukavemeti açısından çok 
önemlidir. Ayrıca, elyafların uzunluk/çap oranı arttıkça matris tarafından elyaflara iletilen yük 
miktarı artmaktadır. Elyaf yapının hatasız olması da mukavemet açısından çok önemlidir. 
Kompozit yapının mukavemetinde önemli olan diğer bir unsur ise elyaf matris arasındaki 
bağın yapısıdır. Matris yapıda boşluklar söz konusu ise elyaflarla temas azalacaktır. Nem 
absorbsiyonu da elyaf ile matris arasındaki bağı bozan olumsuz bir özelliktir. 
 
b) Parçacıklı kompozitler: Bir matris malzeme içinde başka bir malzemenin parçacıklar 
halinde bulunması ile elde edilirler. Đzotrop yapılardır. Yapının mukavemeti parçacıkların 
sertliğine bağlıdır. En yaygın tip plastik matris içinde yer alan metal parçacıklardır. Metal 
parçacıklar ısıl ve elektriksel iletkenlik sağlar. Metal matris içinde seramik parçacıklar içeren 

    

(a) (b) (c) (d) 
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yapıların, sertlikleri ve yüksek sıcaklık dayanımları yüksektir. Uçak motor parçalarının 
üretiminde tercih edilmektedirler . 
c) Tabakalı kompozitler: Tabakalı kompozit yapı, en eski ve en yaygın kullanım alanına 
sahip olan tiptir. Farklı elyaf yönlenmelerine sahip tabakaların bileşimi ile çok yüksek 
mukaveket değerleri elde edilir. Isıya ve neme dayanıklı yapılardır. Metallere göre hafif ve 
aynı zamanda mukavemetli olmaları nedeniyle tercih edilen malzemelerdir. Sürekli elyaf 
taviyeli tabakalı kompozitler uçak yapılarında, kanat ve kuyruk grubunda yüzey kaplama 
malzemesi olarak çok yaygın bir kullanıma sahiptirler. 
Ayrıca, uçak yapılarında yaygın bir kullanım alanı olan sandviç yapılar da tabakalı kompozit 
malzeme örneğidirler. Sandviç yapılar, yük taşımayarak sadece izolasyon özelliğine sahip 
olan düşük yoğunluklu bir çekirdek malzemenin alt ve üst yüzeylerine mukavemetli 
levhaların yapıştırılması ile elde edilirler. 
d) Karma (Hibrid) kompozitler : Aynı kompozit yapıda iki yada daha fazla elyaf çeşidinin 

bulunması olasıdır. Bu tip kompozitlere hibrid kompozitler denir. Bu alan yeni tip 
kompozitlerin geliştirilmesine uygun bir alandır. Örneğin, kevlar ucuz ve tok bir elyafdır 
ancak basma mukavemeti düşüktür. Grafit ise düşük tokluğa sahip, pahalı ancak iyi basma 
mukavemeti olan bir elyafdır. Bu iki elyafın kompozit yapısında hibrid kompozitin 
tokluğu grafit kompozitden iyi,maliyeti düşük ve basma mukavemetide kevlar elyaflı 
kompozitden daha yüksek olmaktadır. 

 
KOMPOZ ĐT MALZEME YAPIMINDA TEMEL MADDELER 

Matris Malzemeleri: Kompozit yapılarda matrisin üç temel fonksiyonu vardır. Bunlar, 
elyafları birarada tutmak, yükü elyaflara dağıtmak ve elyafları çevresel etkilerden korumaktır. 
Đdeal bir matris malzemesi başlangıçta düşük viskoziteli bir yapıda iken daha sonra elyafları 
sağlam ve uygun bir şekilde çevreliyebilecek katı forma kolaylıkla geçebilmelidir.  
 
Kompozit yapılarda yükü taşıyan elyafların fonksiyonlarını yerine getirmeleri açısından 
matrisin mekanik özelliklerinin rolü çok büyüktür. Örneğin matris malzemesi olmaksızın bir 
elyaf demeti düşünüldüğünde yük bir yada birkaç elyaf tarafından taşınacaktır. Matrisin 
varlığı ise yükün tüm elyaflara eşit olarak dağılımını sağlayacaktır. Kesme yükü altındaki bir 
gerilmeye dayanım, elyaflarla matris arasında iyi bir yapışma ve matrisin yüksek kesme 
mukavemeti özelliklerini gerektirir. Elyaf yönlenmelerine dik doğrultuda, matrisin mekanik 
özellikleri ve elyaf ile matris arasındaki bağ kuvvetleri, kompozit yapının mukavemetini 
belirleyici önemli hususlardır. Matris elyafa göre daha zayıf ve daha esnektir. Bu özellik 
kompozit yapıların tasarımında dikkat edilmesi gereken bir husustur. 
Matrisin kesme mukavemeti ve matris ile elyaf arası bağ kuvvetleri çok yüksek ise elyaf yada 
matriste oluşacak bir çatlağın yön değiştirmeksizin ilerlemesi mümkündür. Bu durumda 
kompozit gevrek bir malzeme gibi davrandığından kopma yüzeyi temiz ve parlak bir yapı 
gösterir. Eğer bağ mukavemeti çok düşükse elyaflar boşluktaki bir elyaf demeti gibi davranır 
ve kompozit zayıflar. Orta seviyede bir bağ mukavemetinde ise elyaf veya matristen başlayan 
enlemesine doğrultuda bir çatlak elyaf/matris ara yüzeyine dönüp elyaf doğrultusunda 
ilerleyebilir. Bu durumda kompozit sünek malzemelerin kopması gibi lifli bir yüzey sergiler . 

 
1- Reçineler ve Özellikleri: 
a) Epoksi Reçineleri: Epoksi reçineleri bifenol A ile epiklorhidridin reaksiyon ürünü olup 

sertleştirici (katalist) ile karıştırıldığında adi sıcaklıkta veya fırınlama ile (70 – 90 derece) 
bir sonucu belli bir sürede sertleşir ve bir plastik görünümü alır. Önemli özellikleri olarak 
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sıvı, viskoz sıvı veya katı hallerde bulunabilmeleri, elektrik, ısı, kimyasal dirençleri ile 
mekanik özelliklerinin yüksek olması, hava şartlarından etkilenmemeleridir. Depolanma 
süreleri oda sıcaklığında 24 aydır.  

b) Polyesterler: Dibazik asitlerle gliserin, glikol gibi polialkollerin reaksiyonundan elde 
edilirler. Katı, sıvı termostat, termoplast gibi türlerde bulunur. Sıvı polyesterler, katalist ve 
hızlandırıcı kullanılarak kür edilirler. Sert, kimyasal maddelere ve hava şartlarına direnci 
çok yüksektir.  Katı polisterler (LPET gibi) darbe dayanımlıdır.  

c) Üretan Reçineleri: Bir izosiyanatla bir polialkolün oda sıcaklığında katılma 
polimerizasyonu ile elde edilen üretanlar daha çok köpük lastik (esnek ve rijit) yapımında 
kullanılırlar. Kimyasal direnci iyidir. Yazılım özellikleri yüksektir. 

d) Fenolik Reçineler: Fenol formaldehit kondenzasyon ürünü olup, bu ham maddelerin 
bazen türevlerinde kullanılmaktadır. Katı ve sıvı türleri vardır. Yurdumuzda sıvı reçine 
üretimi vardır. 

2. Elyaf Çeşitleri Ve Özellikleri: Matris malzeme içinde yer alan elyaf takviyeler kompozit 
yapının temel mukavemet elemanlarıdır. Düşük yoğunluklarının yanısıra yüksek elastite 
modülüne ve sertliğe sahip olan elyaflar kimyasal korozyona da dirençlidir. Günümüzde 
kompozit yapılarda kullanılan en önemli takviye malzemeleri sürekli elyaflardır. Bu elyaflar 
özellikle modern kompozitlerin oluşturulmasında önemli bir yer tutarlar.Cam elyaflar 
teknolojide kullanılan en eski elyaf tipleridir. Son yıllarda geliştirilmi ş olan bor, karbon, 
silisyum karbür ve aramid elyaflar ise gelişmiş kompozit yapılarda kullanılan elyaf tipleridir . 
Elyafların ince çaplı olarak üretilmeleri ile, büyük kütlesel yapılara oranla yapısal hata 
olasılıkları en aza indirilmiştir. Bu nedenle üstün mekanik özellikler gösterirler. Ayrıca, 
elyafların yüksek performanslı mühendislik malzemeleri olmalarının nedenleri aşağıda verilen 
özelliklere de bağlıdır. 
1. Üstün mikroyapısal özellikler, tane boyutlarının küçük oluşu ve küçük çapta üretilmeleri. 
2. Boy/çap oranı arttıkça matris malzeme tarafından elyaflara iletilen yük miktarının artması. 
3. Elastite modülünün çok yüksek olması. 
 
2.1) Cam elyaflar: Cam elyaflar, sıradan bir şişe camından yüksek saflıktaki kuartz camına 
kadar pek çok tipte imal edilirler. Cam amorf bir malzemedir ve polimerik yapıdadır. Üç 
boyutlu moleküler yapıda, bir silisyum atomu dört oksijen atomu ile çevrilmiştir. Silisyum 
metalik olmayan hafif bir malzemedir, doğada genellikle oksijenle birlikte silis (SiO2) 
şeklinde bulunur. Cam eldesi için silis kumu, katkı malzemeleri ile birlikte kuru halde iken 
1260 °C civarına ısıtılır ve soğumaya bırakıldığında sert bir yapı elde edilir. 
 
Cam elyafların bazı özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir . 
1. Çekme mukavemeti yüksektir, birim ağırlık başına mukavemeti çeliğinkinden yüksektir. 
2. Isıl dirençleri düşüktür. Yanmazlar, ancak yüksek sıcaklıkta yumuşarlar.  
3. Kimyasal malzemelere karşı dirençlidirler. 
4. Nem absorbe etme özellikleri yoktur, ancak cam elyaflı kompozitlerde matris ile cam elyaf 
arasında nemin etkisi ile bir çözülme olabilir. Özel elyaf kaplama işlemleri ile bu etki ortadan 
kaldırılabilir. 
5. Elektriği iletmezler. Bu özellik sayesinde elektriksel yalıtımın önem kazandığı durumlarda 
cam elyaflı kompozitlerin kullanılmasına imkan tanırlar. 
 
Cam elyaf imalinde silis kumuna çeşitli katkı malzemeleri eklendiğinde yapı bu malzemelerin 
etkisi ile farklı özellikler kazanır. Dört farklı tipte cam elyaf mevcuttur. 
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1. A (Alkali) Camı: A camı yüksek oranda alkali içeren bir camdır. Bu nedenle 
elektriksel yalıtkanlık özelliği kötüdür. Kimyasal direnci yüksek, en yaygın cam tipidir. 

2. C (Korozyon) Camı: Kimyasal çözeltilere direnci çok yüksektir. 
3. E (Elektrik) Camı: Düşük alkali oranı nedeniyle elektriksel yalıtkanlığı diğer cam 

tiplerine göre çok iyidir. Mukavemeti oldukça yüksektir. Suya karşı direnci de oldukça iyidir. 
Nemli ortamlar için geliştirilen kompozitlerde genellikle E camı kullanılır . 

4. S (Mukavemet) Camı: Yüksek mukavemetli bir camdır. Çekme mukavemeti E 
camına oranla %33 daha yüksektir. Ayrıca yüksek sıcaklıklarda oldukça iyi bir 
yorulma direncine sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle havacılıkta ve uzay 
endüstrisinde tercih edilir. Cam elyaflar genellikle plastik veya epoksi reçinelerle 
kullanılırlar.  

 
Çizelge : Cam elyafların mekanik özellikleri ve bileşimleri 
 

Özellikler 
 

Cam          Tipi 
A 
 

C 
 

E 
 

S 
 Özgül ağırlık (gr/cm3) 

 
2.50 

 
2.49 

 
2.54 

 
2.48 

 Elastik modül (GPa) 
 

- 
 

69.0 
 

72.4 
 

85.5 
 Çekme mukavemetî(MPa) 

 
3033.0 

 
3033.0 

 
3448.0 

 
4585.0 

 Isıl genleşme katsayısı     (m/m/°Cx106) 
 

8.6 
 

7.2 
 

5.0 
 

5.6 
 Yumuşama sıcaklığı (°C) 

 
727.0 

 
749.0 

 
841.0 

 
970.0 

 Katkı Malzemeleri (%) 
 SiO2 

 
72.0 

 
64.4 

 
52.4 

 
64.4 

 Al 2O3, Fe2O3 
 

0.6 
 

4.1 
 

14.4 
 

25.0 
 CaO 

 
10.0 

 
13.4 

 
17.2 

 
- 
 MgO 

 
2.5 

 
3.3 

 
4.6 

 
10.3 

 Na2O, K2O 
 

14.2 
 

9.6 
 

0.8 
 

0.3 
 B2O3 

 
- 
 

4.7 
 

10.6 
 

- 
 BaO 

 
- 
 

0.9 
 

- 
 

- 
  

 
2.2) Bor elyaflar: Bor elyaflar aslında kendi içlerinde kompozit yapıdadırlar. Çekirdek olarak 
adlandırılan ince bir flamanın üzerine bor kaplanarak imal edilirler. Çekirdek genellikle 
Tungstendir. Karbon çekirdek de kullanılabilir ancak bu yeni bir uygulamadır. 
 
Bor-Tungsten   elyaflar,   sıcak   tungsten    flamanın    hidrojen    ve bortriklorür (BC13) 
gazından geçirilmesi ile üretilirler. Böylece Tungsten flamanın dışında bor plaka oluşur. Bor 
elyaflar değişik çaplarda üretilebilirler (0.05mm ila 0.2mm). Tungsten çekirdek ise daima 
0.01 mm çapında üretilir. Bor elyaflar yüksek çekme mukavemetine ve elastik modüle 
sahiptirler. Çekme mukavemetleri 2758 MPa ila 3447 MPa'dır. Elastite modülü ise 400 
GPa'dır. Bu değer S camının elastite modülünden beş kat fazladır. Üstün mekanik özelliklere 
sahip olan bor elyaflar, uçak yapılarında kullanılmak üzere geliştirilmi şlerdir. Ancak, 
maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle, son yıllarda yerlerini karbon elyaflara 
bırakmışlardır. Bor elyafların Silisyum Karbür (SiC) veya Bor Karbür (B4C) kaplanmasıyla 
yüksek sıcaklıklara dayanımı artar. Özellikle bor karbür kaplanması ile çekme mukavemeti 
önemli ölçüde artırılabilir. Bor elyafların erime sıcaklıkları 2040°C civarındadır. 
 
2.3) Silisyum karbür elyaflar: Bor gibi, Silisyum karbürün tungsten çekirdek üzerine 
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kaplanması ile elde edilirler. 0.1 mm ila 0.14 mm çaplarında üretilirler. Yüksek 
sıcaklıklardaki özellikleri bor elyaflardan daha iyidir. Silisyum karbür elyaf 1370°C'ta 
mukavemetinin sadece %30'nu kaybeder. Bor elyaf için bu sıcaklık 640 °C’tır .Bu elyaflar 
genellikle Titanyum matrisle kullanılırlar. Jet motor parçalarında Titanyum, Alüminyum ve 
Vanadyum alaşımlı matris ile kullanılırlar. Ancak Silisyum karbür elyaflar Bor elyaflara göre 
daha yüksek yoğunluğa sahiptirler. Silisyum karbürün karbon çekirdek üzerine kaplanması ile 
üretilen elyafların yoğunluğu düşüktür. 
 
2.4) Alumina elyaflar: Alumina, Alüminyum oksittir (A12O3). Elyaf formundaki alumina, 
0.02 mm çapındaki alumina flamanın Silisyum dioksit (SiO2) kaplanması ile elde edilir. 
Alumina elyafların çekme mukavemetleri yeterince yüksek değildir, ancak basma 
mukavemetleri yüksektir. Örneğin, alumina epoksi kompozitlerin basma mukavemetleri 2275 
ila 2413 MPa'dır. Ayrıca, yüksek sıcaklık dayanımları nedeniyle uçak motorlarında 
kullanılmaktadırlar. 
 
2.5) Grafit (Karbon) elyaflar: Karbon, yoğunluğu 2.268 gr/cm3 olan kristal yapıda bir 
malzemedir. Karbon elyaflar cam elyaflardan daha sonra gelişen ve çok yaygın olarak 
kullanılan bir elyaf grubudur. Hem karbon hemde grafit elyaflar aynı esaslı malzemeden 
üretilirler. Bu malzemeler hammadde olarak bilinirler. Karbon elyafların üretiminde üç adet 
hammadde mevcuttur. Bunlardan ilki rayondur (suni ipek). Bu hammadde inert bir atmosferde 
1000 - 3000 °C civarına ısıtılır ve aynı zamanda çekme kuvveti uygulanır. Bu işlem 
mukavemet ve tokluk sağlar. Ancak yüksek maliyet nedeniyle rayon elyaflar uygun 
değildirler. 
Elyaf imalatında genellikle rayonun yerine poliakrilonitril (PAN) kullanılır. PAN bazlı 
elyaflar 2413 ila 3102 MPa değerinde çekme mukavemetine sahiptirler ve maliyetleri 
düşüktür. Petrolün rafinesi ile elde edilen zift bazlı elyaflar ise 2069 MPa değerinde çekme 
mukavemetine sahiptirler. Mekanik özellikleri PAN bazlı elyaflar kadar iyi değildir ancak 
maliyetleri düşüktür. 
  
Çizelge .Karbon Ve Grafit Elyafların Karşılaştırılması 
 

Özellik 
 

Grafit 
 

Karbon 
 

Saflık (%) 
 

99 
 

93-95 
 

Đşlem Sıcaklığı (°C) 
 

> 1700 
 

< 1700 
 

Elastite Modülü (GPa) 
 

>345 
 

<345 
 

 
Karbon elyafların en önemli özellikleri düşük yoğunluğun yanısıra yüksek mukavemet ve 
tokluk değerleridir. Karbon elyaflar, nemden etkilenmezler ve sürünme mukavemetleri çok 
yüksektir. Aşınma ve yorulma mukavemetleri oldukça iyidir. Bu nedenle askeri ve sivil uçak 
yapılarında yaygın bir kullanım alanına sahiptirler. Karbon elyaflar çeşitli plastik matrislerle 
ve en yaygın olarak epoksi reçinelerle kullanılırlar. Ayrıca karbon elyaflar alüminyum, 
magnezyum gibi metal matrislerle de kullanılırlar . 
 
2.6) Aramid elyaflar: Aramid "aromatik polyamid" in kısaltılmış adıdır. Polyamidler uzun 
zincirli polimerlerdir, aramidin moleküler yapısında altı karbon atomu birbirine hidrojen 
atomu ile bağlanmışlardır. Đki farklı tip aramid elyaf mevcuttur. Bunlar Du Pont firması 
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tarafından geliştirilen Kevlar 29 ve Kevlar 49'dur. Aramidin mekanik özellikleri grafit 
elyaflarda olduğu gibi elyaf ekseni doğrultusunda çok iyi iken elyaflara dik doğrultuda çok 
zayıftır. Aramid elyaflar düşük ağırlık, yüksek çekme mukavemeti ve düşük maliyet 
özelliklerine sahiptir. Darbe direnci yüksektir, gevrekliği grafitin gevrekliğinin yansı kadardır. 
Bu nedenle kolay şekil verilebilir. Doğal kimyasallara dirençlidir ancak asit ve alkalilerden 
etkilenir.  
Her iki kevlarda 2344 MPa değerinde çekme mukavemetine sahiptir ve kopma uzaması 
%1.8'dir. Kevlar 49'un elastik modülü kevlar 29'unkinden iki kat fazladır. Kevlar elyafın 
yoğunluğu cam ve grafit elyafların yoğunluklarından daha düşüktür. Kevlar49/Epoksi 
kompozitlerinin darbe mukavemeti grafit epoksi kompozitlere oranla yedi kat, bor/epoksi 
kompozitlere oranla dört kat daha iyidir. Uçak yapılarında, düşük basma mukavemetleri 
nedeniyle, karbon elyaflarla birlikte hibrid kompozit olarak, kumanda yüzeylerinde 
kullanılmaktadırlar. Aramid elyaflar elektriksel iletkenliğe sahip değildirler. Basma 
mukavemetlerinin iyi olmamasının yanısıra kevlar epoksi kompozitlerinin nem absorbe etme 
özellikleri kötüdür. Şekilde farklı elyaf malzemelerin ve epoksi matrisin gerilme-uzama 
diyagramı verilmiştir. Çizelgede ise farklı elyaf malzemelerin epoksi matris ile oluşturduğu 
yarı mamul tabaka maliyetleri, E camının maliyeti baz alınarak verilmektedir. 
Kopma Uzaması (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2.2 Elyaf ve matris malzemelerin gerilme uzama diyagramı  
 
Çizelge .Farklı elyaflardan oluşan kompozitlerin birim maliyetleri  
 

Kompozit 
 

Maliyet 
 E Camı/Epoksi 

 
1 
 S Camı/Epoksi 

 
4-8 

 Kevlar/Epoksi 
 

15-40 
 Karbon(HT)/Epoksi 

 
30-60 

 Karbon(HM)/Epoksi 
 

80-120 
  

 
KOMPOZ ĐT MALZEMELER ĐN KULLANIMI 
 
Günlük Ve Ticari Hayatta Kullanım: Bu amaçla, yaygın şekilde cam elyafı, cam, keçe ve 
cam dokuma ile polyester reçineden yapılan çeşitli ürünler kullanılmaktadır. Cam elyaf oranı 
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% 30– 40 arasıdır. Çay tepsisi, masa–sandalye, depo, küvet, tekne, bot ve otomotiv sanayi bu 
kompozitlerin uygulama örnekleridir. Ayrıca formika, baskılı devre plakası, elektrikçi 
fiberleri, spor malzemeleri ve araç şarjı atlama sırıkları, kaynak takımı, tenis raketi, yarış 
kanoları değişik birleşik malzemelerden yapılan ürünlerdir. 
 
Askeri Alanda Kullanım: 

Uzay Ve Havacılık Sanayisinde: Birleşik malzemelerin uzay ve havacılık sanayinde 
kullanımı başta hafiflik ve sağlamlık nitelikleri sayesindedir. Amaç daha az yakıt harcamak, 
daha yüksek hıza ulaşmak ve verimliliği sağlamaktır. Bu kullanımda sadece maddi kazanç 
düşünülmeyip stratejik performanslarda dikkate alınmıştır. Özellikle titreşim, yorulma ve ısı 
dayanımı gibi nitelikler uzay ve havacılık sanayinde birleşik malzemelerin önde gelen 
avantajlarıdır. 
Birleşik malzemeler, değerli niteliklerden dolayı uzay ve havacılık araçlarında gittikçe daha 
fazla kullanılmaktadır. Bugün bir av bombardıman uçağında birleşik malzeme kullanımı 
toplam uçak ağırlığının yarısına ulaşmış bulunmaktadır. Bu sayede bor karbür, silisyum 
karbür, alümina karbon, cam ve kevlar elyafı değişik reçinelerle değişik birleşik malzemeler 
yapımında kullanılmaktadır.  

Silah, Roket Ve Diğer Mühimmat Sanayisinde: Birleşik malzemelerin silah üretimi 
de kullanımı pek yaygın olmamakla beraber 3000 bara kadar dayanabilen 60 ve 81 mm gibi 
küçük çaplı havanlar için bazı çalışmalar olmuştur. Bu silahlar hafifliği nedeniyle piyadenin 
savaş performansını artırıcı niteliktedir.  
Roket üretiminde birleşik malzemelerin rolü oldukça büyüktür. Örnek olarak M72 de motor 
lançeri cam elyafı ve epoksiden, Apilasta ve diğer tanksavar roketlerde gövde kısmen kevlar 
ve epoksiden , M77 MLRS de lüle (nozzle) karbon birleşik malzemesinden yapılmaktadır. 
Mühimmat üretiminde de birleşik malzemeler kısmen kullanılmaktadır. M19 A/T mayınında 
gövde ABS reçine ve cam elyaf parçacıklarından, bu mayına ait küçük ve büyük belleville 
yayları cam doku ve fenolik reçineden yapılmışlardır. 155mm lik ICM mühimmatı 
gövdelerinde cam elyafı epoksi sargı vardır. Miğfer konusunda kevlar ve değişik reçineler 
kullanılmaktadır.  
Kurşun geçirmez yeleklerde günümüzde bitişli kevlardan, balistik testler için zırh levhaları 
cam ve fenolik reçineler imal edilmektedir ve tasarım alternatiflerinin bulunmasıyla git gide 
artacak ve birçok avantajlarıyla insanlığın hizmetine verilmiş olacaktır.  
 


