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Bölümün Amacı 
• Kompoziti tanımlamak, monolitik (tek fazlı) malzemelere kıyasla 

avantaj ve dezavantajlarını sıralamak ve bir kompozitin mekanik 
özelliklerini etkileyen faktörleri tartışmak. 

• Kompozitleri sınıflandırmak, yaygın kullanıma sahip fiber ve 
matrisleri, kompozitlerin üretim yöntemlerini, mekanik 
özelliklerini ve uygulamalarını tanıtmak. 

• Kompozitlerin geri dönüşümünü tartışmak. 
• Kompozit malzeme mekaniği çalışmalarında kullanılan 

terminolojiyi tanıtmak. 

1 Kompozit Malzemelere Giriş 



• Kilden yapılmış ve samanla takviye edilmiş kerpiç, kompozit 
uygulamalarının ilk örneklerindendir. 

• Bambu ile takviye edilmiş çamur duvarlar, yapıştırılmış tabakalı 
tahtalar ve dövme kılıçlardaki tabakalı metaller (1800’lerde) 
kompozit kullanımının tarihi örneklerindendir. 

• 1930’larda reçinelerin cam fiberle takviye edildiği modern 
kompozitler bot ve uçaklarda kullanılmaya başlanmıştır. 

• 1970’lerden itibaren karbon, boron ve aramid gibi yeni fiberler ile 
metaller ve seramiklerden yapılan matrislerin kullanıldığı yeni 
kompozit uygulamaları kullanılmaktadır.    

1.1 Giriş 



Kompozit nedir? 
Makroskopik düzeyde bir araya getirilmiş ve birbiri içinde 
çözünmeyen iki veya daha fazla bileşenden oluşmuş yapı 
malzemesidir. Bileşenlerden birisi takviye fazı, diğeri ise matris olarak 
adlandırılır. 
Takviye fazın malzemesi fiber, parçacık veya pul formunda olabilir. 
Matris fazın malzemeleri genellikle süreklidir. 
Doğal kompozit örnekleri 
Tahta: Lignin matris, selüloz fiberlerle takviye edilmiştir. 
Kemik: Kolajen matris kalsiyum ve fosfat iyonlarından oluşan kemik-
tuz plakalarla desteklenmiştir.  

1.1 Giriş 



İleri kompozit nedir? 
Havacılık endüstrisinde kullanılan kompozit malzemelerdir. Epoksi ve 
alüminyum gibi bir matris malzemesi içinde yer alan küçük çaplı 
yüksek performanslı takviye malzemelerinden oluşur. 
 
Kompozit kullanmanın metallere göre avantajları nelerdir? 
Örneğin bir uyduda kullanılan kafes ve platformların, uzayda yaklaşık 
-160˚ ile 90˚ sıcaklık aralığında boyutsal kararlı olması gerekir. 
Monolitik malzemeler bu ihtiyacı karşılamazken grafit/epoksi gibi 
kompozitler bu amaç için kullanılabilirler.  

1.1 Giriş 



Kompozit kullanmanın metallere göre avantajları nelerdir? 
Rekabetin yüksek olduğu havayolu pazarında rijitlik ve mukavemeti 
düşürmeden uçak toplam kütlesinin azaltılabilmesine olanak sağlar. 
Kompozit malzeme maliyeti yüksek olsa da, montajda kullanılan 
parça sayısının azalması ve yakıt maliyetlerindeki azalma 
kompozitleri daha avantajlı hale getirir. 
Ticari bir uçak kütlesinin 0.453 kg azaltılması yılda 1360 litre kadar 
yakıt tasarrufu sağlar. 
Yüksek mukavemet, rijitlik, yorulma ve darbe dayanımı, ısıl iletkenlik 
ve korozyon direnci kompozitlerin geleneksel malzemelere göre 
diğer avantajlarındandır. 

1.1 Giriş 



Kompozitin mekanik avantajı nasıl ölçülür? 

1.1 Giriş 

Mekanik avantajı ölçmek için özgül modül (E/ρ) hesaplanır. 
Formülden görüldüğü gibi, belirli bir yük altında belirli bir uzama için 
en hafif çubuk, en yüksek E/ρ değerine sahip olandır. 

     Özgül modül 

Özgül mukavemet 

Tek yönlü grafit/epoksi kompozitin özgül 
mukavemeti çelikten 3 kat fazladır. 
Kesit alanları aynı olduğunda, çeliğin 
kütlesi kompozitin 3 katı olur. 



1.1 Giriş 

Geleneksel malzemeler ve kompozitlerin özgül mukavemet 
değerleri. 

     Özgül modül 

Özgül mukavemet 



1.1 Giriş 

*Bir maddenin özgül ağırlığı (specific gravity), madde yoğunluğunun su 
yoğunluğuna oranıdır. 



1.1 Giriş 

Özgül modüle bağlı özgül mukavemet değişimi. 

     Özgül modül 

Özgül mukavemet 



Kompozit kullanmanın metallere göre avantajları sadece özgül 
modül ve özgül mukavemet parametreleri ile ölçülmez. 
Burkulma sebebiyle hasara uğrayan basıya maruz bir kolon 
düşünelim. Kolonun kritik burkulma yükü Euler burkulma formülü ile 
verilir. 

1.1 Giriş 

Belirli bir rijitlik için en hafif kolon, en yüksek E1/2/ρ değerli kolondur. 
Benzer şekilde, genişliğin sabit tutulduğu bir kirişte en yüksek E1/3/ρ 
değeri seçilmelidir. 



1.1 Giriş 
Bazı malzemelerin özgül modül parametreleri (E/ρ, E1/2/ρ ve E1/3/ρ). 



Kompozit kullanmanın sakınca ve sınırlamaları 
• Kompozitlerin üretim maliyetleri yüksektir. Örneğin 

grafit/epoksiden yapılmış bir parça maliyeti, malzeme maliyetinin 
10-15 katı olabilir. Tamamlanmış bir parçanın maliyeti kilogram 
başına 650$-900$ olabilir. İmalat yöntemlerindeki gelişmelerle 
üretim süresi ve maliyeti  azaltılmaya çalışılmaktadır. 

• Kompozitlerin mekanik karakterizasyonu metallere göre daha 
karmaşıktır. Özellikler doğrultuya göre değiştiği için daha fazla 
malzeme sabitine ihtiyaç vardır. Tek tabakalı grafit/epoksi 
kompozit için 9 rijitlik ve 9 mukavemet sabiti gereklidir. 

1.1 Giriş 



Kompozit kullanmanın sakınca ve sınırlamaları 
• Kompozitlerin tamiri, metallerle göre daha zordur. Kompozit 

yapılarda tespit edilemeyen kritik kusur ve çatlaklar oluşabilir. 
• Kompozitler metallere kıyasla aynı anda yüksek mukavemet ve 

kırılma tokluğuna sahip değildir. 
 

1.1 Giriş 

Gerilme şiddet faktörü (GŞF), çatlak ucundaki 
gerilmeyi verir. Kritik GŞF malzemenin kırılma 
tokluğu olarak adlandırılır. Daha büyük kritik 
GŞF daha tok malzemeyi ifade eder. 



1.1 Giriş 

Bazı malzemeler için akma mukavemetine bağlı kırılma tokluğu. 



1.1 Giriş 

Malzeme seçiminde kullanılan temel parametreler. 

Kompozitler, malzeme seçimi için 
kullanılan tüm parametrelerde 
yüksek performans göstermezler. 



Fiber takviyeleri neden küçük çaplıdır? 
• Malzemelerin gerçek mukavemeti, teorik mukavemetinden birkaç 

kat daha düşüktür. Bu fark, malzemenin doğal kusurlarından 
kaynaklanmaktadır.  

1.1 Giriş 

Fiberlerin çapı küçüldükçe iç 
yapıdaki kusurlar da azalır ve 
mukavemet artar. Çelik bir levha 
689 MPa mukavemete sahipken 
bu levhadan yapılmış bir tel ise 
4100 MPa mukavemete sahip 
olabilir. 



Fiber takviyeleri neden küçük çaplıdır? 
• Yüksek süneklik, tokluk ve matristen fibere daha iyi yük transferi 

için fiber/matris ara yüzey alanının daha büyük olması gerekir. 
Aynı fiber hacim oranı için, fiber/matris ara yüzey alanı fiber 
çapıyla ters orantılıdır. 

1.1 Giriş 



Fiber takviyeleri neden küçük çaplıdır? 
• Üretimde, özellikle dokuma kumaşlarda, fiberlerin kırılmadan 

eğilme kabiliyeti çok önemlidir. Eğilme kabiliyeti, fiber çapı 
azaldıkça artar ve esneklik olarak ölçülür. Esneklik, eğilme 
momentine karşı gösterilen direnç olan eğilme rijitliğinin tersi 
olarak tanımlanır.  

1.1 Giriş 

Esneklik 



Fiber özelliklerinin kompozit mekanik performansına etkileri 
• Uzunluk: Fiberler uzun veya kısa olabilir. Uzun ve sürekli fiberler kısa 

fiberlere göre daha kolay yönlendirilebilir. Kısa fiberlere göre daha 
iyi mekanik özellikleri vardır. Ancak, kısa fiberlerin maliyetleri 
düşüktür ve imalat işlemleri daha hızlıdır. 

• Yönlenme: Bir yönde yönlendirilmiş fiberler, bu yönde yüksek rijitlik 
ve mukavemet sağlar. 

• Şekil: İmalat kolaylığı sebebiyle, yaygın olarak dairesel fiberler 
kullanılmaktadır. 

• Malzeme: Fiber malzemesi kompozitin mekanik performansını 
doğrudan etkiler. Fiberlerden genellikle yüksek elastik modül ve 
mukavemet beklenir. 

1.1 Giriş 



Matris özelliklerinin kompozit mekanik performansına etkileri 
 
Matrisin fiberleri bir arada tutmak, onları çevresel etkilerden ve 
kullanıma bağlı hasarlardan korumak ve yükü fiberlere dağıtmak gibi 
fonksiyonları vardır. 
Matrisler fiberlere göre daha düşük mekanik özellikler 
göstermelerine rağmen enine modül ve mukavemet, kayma modülü 
ve mukavemeti, basma dayanımı, ısıl genleşme katsayısı, ısıl direnç 
ve yorulma dayanımı gibi birçok mekanik özelliği etkilerler.  

1.1 Giriş 



Fiber/matris arayüzeyi 
Yükün matristen fiberlere ne kadar iyi transfer edileceğini belirler. 
Ara yüzeyde kimyasal, mekanik ve reaksiyon bağları ile bunların 
birkaçı birlikte ortaya çıkar. 
• Kimyasal bağ, fiber yüzeyi ile matris arasında oluşturulur. Kimyasal 

bağ oluşturmak için genellikle bağlama ajanları kullanılır. 
• Doğal pürüzlülük ve kilitlenmenin sebep olduğu fiber yüzeyi izi, 

mekanik bir bağ oluşturabilir. 
• Matrisin termal genleşme katsayısı fiberden ve imalat sıcaklığı 

çalışma sıcaklığından daha yüksekse, matris radyal olarak fiberden 
daha fazla büzülür. Fiber etrafındanki matris sıkışır. 

1.1 Giriş 



Fiber/matris arayüzeyi 
• Ara yüzeyde fiber ve matrisin atom veya molekülleri birbiri içinde 

yayıldığında reaksiyon bağı oluşur. Bu ince ara yüz fiberde mikro-
çatlakların oluşumuna sebep olur. 

 
Zayıf veya çatlamış ara yüzeyler kompozitte hasara neden olabilir ve 
matrisin sağladığı özellikleri azaltabilir. Ayrıca bu çatlaklar, fibere 
hücum eden sıcak gazlara ve nem gibi çevresel etkilere açıktır. 
Fiber/matris arasında güçlü bir bağ gerekmesine rağmen, zayıf 
bağlar da avantaj olarak kullanılabilir. Seramik matrisli kompozitlerde 
zayıf ara yüzeyler matris çatlaklarını keser ve tokluğu arttırır. 

1.1 Giriş 



Dünya pazarında kompozitlerin yeri 

1.1 Giriş 

Kompozitlerin dünya pazarındaki 
yeri 10 milyar dolar civarındadır. 
Çelikler için bu değer 450 milyar 
dolardır. Kompozitlerin yıllık 
kullanımındaki artış yaklaşık %10 
kadardır. 



Kompozitler nasıl sınıflandırılır? 
Kompozitler takviye geometrisi (parçacık, pul ve fiber) veya matris 
türüne (polimer, metal, seramik ve karbon) göre sınıflandırılır. 

1.2 Sınıflandırma 

Partikül takviyeli kompozitlerde, alaşım ve 
seramik gibi matrislerin içinde partiküller yer 
alır. Partiküller rastgele dağıldığı için genellikle 
izotropiktirler. Gelişmiş mukavemet, arttırılmış 
çalışma sıcaklığı, oksidasyon direnci gibi 
avantajlara sahiptirler. Betonarme yapımında 
kullanılan çakıl, kum ve çimento örnek olarak 
verilebilir. 



Kompozitler nasıl sınıflandırılır? 
Kompozitler takviye geometrisi (parçacık, pul ve fiber) veya matris 
türüne (polimer, metal, seramik ve karbon) göre sınıflandırılır. 

1.2 Sınıflandırma 

Pul takviyeli kompozitler, matrisler içindeki düz 
takviyelerden oluşur. Tipik pul malzemeleri cam, 
mika, alüminyum ve gümüştür. Yüksek düzlem 
dışı eğilme modülü, yüksek mukavemet ve 
düşük maliyet gibi avantajlar sağlarlar. 
Ancak, yönlendirilmeleri zordur ve 
kullanılabilecek malzemeler sınırlıdır.  



Kompozitler nasıl sınıflandırılır? 
Kompozitler takviye geometrisi (parçacık, pul ve fiber) veya matris 
türüne (polimer, metal, seramik ve karbon) göre sınıflandırılır. 

1.2 Sınıflandırma 

Fiber takviyeli kompozitler kısa (süreksiz) veya 
uzun (sürekli) fiber takviyeli matrislerden oluşur. 
Bu derste, sürekli fiber takviyeli kompozitler 
üzerinde durulacaktır. Bu kompozitlerin temel 
birimi, tek yönlü ya da örgü fiber laminalardır. 
Laminalar çok yönlü laminatları oluşturmak için 
çeşitli açılarda üst üste dizilirler. 



Kompozitler nasıl sınıflandırılır? 
Nanokompozitler nanometre (10-9 m) ölçeğindeki malzemelerden 
oluşur. 
İleri kompozitler genellikle mikro (10-6 m) ölçekte bileşenlere 
sahiptir. 
2004 Chevrolet Impala’nın gövde kalıbının olefin bazlı 
nanokompozitten yapılması kalıp ağırlığını %7 azaltmış ve yüzey 
kalitesini arttırmıştır. General motors yılda 540.000 lb nanokompozit 
malzeme kullanmaktadır (1 lb ≈ 0.45 kg). 

1.2 Sınıflandırma 



En yaygın kullanılan ileri kompozitler 
En yaygın kullanılan ileri kompozitler, küçük çaplı fiberlerle (grafit, 
aramid, boron gibi) takviye edilmiş bir polimerden (epoksi, polyester, 
üretan gibi) oluşan grafit/epoksi gibi polimer matrisli kompozitler 
(PMC)’dir. Yaygın olarak kullanılma nedenleri arasında düşük 
maliyetli ve yüksek mukavemetli  olmaları ile basit üretim 
prensiplerine sahip olmaları gösterilebilir. 
Polimer kompozitlerin sakıncaları 
PMC’lerin temel sakıncaları, düşük çalışma sıcaklıkları, termal ve 
nem genleşme katsayılarının yüksekliği ve belirli yönlerde düşük 
elastik özelliklere sahip olmalarıdır. 

1.2.1 Polimer Matrisli Kompozitler 



Polimer kompozitler ve metallerin tipik mekanik özellikleri 

1.2.1 Polimer Matrisli Kompozitler 

İleri polimer kompozitlerde kullanılan fiberlerin özellikleri 



Cam fiberler 
Cam fiber, PMC’lerde kullanılan en yaygın fiber türüdür. Yüksek 
mukavemet ve kimyasal dirençli olmaları, düşük maliyetli ve iyi 
yalıtım özelliklerine sahip olmaları avantajlarıdır. 
Sakıncaları ise, düşük elastik modül, yüksek özgül ağırlık, sürtünme 
hassasiyeti ve düşük yorulma dayanımlarıdır. 
Türler: En yaygın türleri E-cam (cam fiber olarak da adlandırılır) ve S-
camdır.  

1.2.1 Polimer Matrisli Kompozitler 



Cam fiberler 
Türler: En yaygın türleri E-cam (cam fiber olarak da adlandırılır) ve S-
camdır. Buradaki «E» elektrikten gelir çünkü bu fiberler elektrik 
uygulamaları için tasarlanmıştır. 

1.2.1 Polimer Matrisli Kompozitler 

S camındaki «S» yüksek silika içeriği 
anlamındadır. S cam fiberler yüksek 
sıcaklıklarda daha yüksek mukavemet ve 
yorulma direncine sahiptirler. Temelde 
uzay uygulamaları için kullanılırlar. 
Özelliklerdeki farklılıklar, fiber içeriğinden 
kaynaklanmaktadır. 



Cam fiberler 
Türler: Diğer türler arasında, 
• Depolama tankı gibi kimyasal ortamlarda yer alan C-cam («C» 

korozyon anlamına gelmektedir), 
• İnşaat gibi yapısal uygulamalarda kullanılan R-cam, 
• Düşük dielektrik sabitleri gerektiren uygulamalarda kullanılan D-

cam (dielektrik), 
• Yüzey görünümünü iyileştirmek için kullanılan A-cam sayılabilir. 
Ayrıca, E-CR-cam (elektrik ve korozyon) ve AR-cam (alkali dirençli) 
gibi bileşik türler de mevcuttur. 

 

1.2.1 Polimer Matrisli Kompozitler 



Cam fiberler Üretim: 

1.2.1 Polimer Matrisli Kompozitler 

Cam hammadde 

Cam filamentler 

Şekillendirme makarasına 
sarılan ve su/çözücüyü 
uzaklaştırmak için 
fırınlanan cam iplik 

Elektrikle ısıtılan fırın 

Boyut koruyucu işlem: 
Su veya solvent bazlı 

İplik oluşturmak için bir araya 
getirilmiş filamentler 

Cam fiberler genellikle 
eriyikten çekilerek yapılır. 
Eriyik, yaklaşık 1400 ˚C 
sıcaklığa dayanıklı fırında 
kum, kireçtaşı ve alumina 
içeren karışımdan oluşur. 
Yaklaşık 10 μm çaplı 250 
kadar ısıtılmış platin 
alaşımlı memelerden geçer. 
Yaklaşık 25 m/s hızla 
filamentler çekilir. 



Cam fiberler Üretim: 
Filamentler çekilmeden önce   boyutlandırma çözeltisiyle spreylenir. 
Bu çözeltiler, bağlayıcılar, yağlayıcılar, bağlama ve antistatik ajanların 
karışımından oluşur. 
Bağlayıcılar filamentlerin iplik halinde paketlenmesini sağlar. 
Yağlayıcılar filamentlerin aşınmasını önler. Bağlama ajanları ise 
inorganik cam elyaf ve organik matris arasında daha iyi yapışma 
sağlar. 
Fiberler daha sonra iplikler halinde çekilir ve bir makara üzerine 
sarılır. İplikler, 204 filamentden daha fazla filament içeren bir gruptur. 
İplikler dizisi daha sonra su ve boyutlandırma çözeltilerini 
uzaklaşırmak için fırında kurutulur.  

1.2.1 Polimer Matrisli Kompozitler 



Cam fiberler Üretim: 
Cam iplik daha sonra aşağıdaki gibi çeşitli formlara dönüştürülebilir. 

1.2.1 Polimer Matrisli Kompozitler 

Bükümsüz 
iplik 

Kırpma 
işlemi 

Fitil 

Dokuma
fitil 

Bükümlü iplik 

Dokuma 

Dokuma kumaş 

Kırpık iplik 

Bağlayıcı reçine 
uygulaması 

Kırpık iplikli keçe 
 



Çeşitli fiber formları 

1.2.1 Polimer Matrisli Kompozitler 

Tek yönlü grafit Kevlar düz dokuma 

E-cam düz dokuma Kırpık keçe 

Grafit düz dokuma S-2 Cam dokuma fitil 

Naylon düz dokuma E-cam saten dokuma 



Grafit fiberler 
Uçak parçaları uygulamalarında sık görülür. Avantajları, yüksek özgül 
mukavemet ve modül, düşük termal genleşme katsayısı ve yüksek 
yorulma dayanımıdır. Dezavantajları ise, yüksek maliyet, düşük darbe 
direnci ve yüksek elektrik iletkenlikleridir. 
 
Üretim: Grafit fiberler 1800’lerden beri bilinmektedir ama sadece 
1960’ların başından beri üretimleri vardır. 
Genellikle Rayon, poliakrilonitril (PAN) ve zift olarak üç 
hammaddeden imal edilir. PAN en popüler olanıdır.   

1.2.1 Polimer Matrisli Kompozitler 



Grafit fiberler 

1.2.1 Polimer Matrisli Kompozitler 

PAN (poliakrilonitril) 

Germe 
Stabilizasyon 200-300 ˚C 

Karbonizasyon 1000-1500 ˚C 

Grafitleşme 2500 ˚C 

Yüzey işlemi Makara 

PAN fiberler öncelikle mekanik 
özelliklerinin iyileştirilmesi için 
boylarının 5-10 katı uzatılır. Daha 
sonra üç ısıtma sürecinden 
geçirilir. Fiber yapışmasını 
iyileştirmek için yüzey işlemi 
uygulanır. 



Grafit fiberler 

1.2.1 Polimer Matrisli Kompozitler 

Farklı hammaddelerden üretilmiş grafit fiberlerin özellikleri. 
ZİFT 

Karbon ve grafit fiberlerin farkları 
Karbon fiberler %93-95 karbon içerirken, grafit fiberler %99’dan fazla 
karbon içerir. Karbon fiberler 1316 ˚C’de üretilirken grafit fiberler 
1900 ˚C’yi aşan sıcaklıklarda üretilir. 



Aramid fiberler 
Karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan aromatik organik 
bileşiklerdir. Avantajları, düşük yoğunluk, yüksek mukavemet, düşük 
maliyet ve yüksek darbe dayanımıdır. Dezavantajları ise, düşük basma 
özellikleri ve gün ışığında bozulmalarıdır. 
 
Üretim: Sülfürik asit ve özel bir polimerden elde edilen eriyik ile 
üretilir. Eriyik 200 ˚C’de silindir içine çekilir ve makaralar üzerinde 
kurutulur. Sonrasında ise fiberler mukavemet ve rijitliklerinin artması 
için çekilir ve uzatılır.  
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Aramid fiberler 
Türler: Kevlar 29 ve Kevlar 49 iki ana türdür. Kevlar 29 çoğunlukla 
kurşun geçirmez yeleklerde, halat ve kablolarda kullanılır. Kevlar 49 
ise yüksek performans gerektiren uçak endüstrisinde kullanılır.  
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Gelişmiş polimer kompozitlerde kullanılan polimerler 
Epoksi, fenolik, üretan ve poliamiddir. 
Her polimerin kendine ait avantaj ve dezavantajları vardır. 
• Polyesterler: Avantajları düşük maliyetleri ve saydamlıklarıdır. 

Dezavantajları ise 77˚C altındaki servis sıcaklığı, kırılganlık ve 
kürleme esnasında %8 kadar büzülme özellikleridir. 

• Fenolikler: Avantajları düşük maliyetleri ve yüksek mekanik 
dayanım, sakıncaları ise yüksek boşluk içermeleridir. 

• Epoksiler: Avantajları yüksek mekanik mukavemet, metal ve 
camlara iyi bağlanma, sakıncaları ise yüksek maliyet ve işleme 
zorluğudur. 
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En az 
istenen 

Duman 
emisyonu 

Maksimum 
mukavemet 

Servis 
sıcaklığı 

Maliyet 

En çok 
istenen 

Yaygın matrislerin performans 
karşılaştırması. 



Epoksi reçineler 
En sık kullanılan reçinelerdir. Epoksit grupları içeren, düşük moleküler 
ağırlıklı sıvılardır. Bir oksijen ve iki karbon atomunun yer aldığı üç 
elemanlı bir zincire sahiptir. Vizkozite, darbe ve bozulma gibi 
özelliklerini iyileştirmek için çeşitli sertleştirici, plastikleştirici ve dolgu 
maddeleri eklenebilir. 
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Epoksinin oda sıcaklığındaki 
tipik özellikleri. 



Epoksi reçineler 
Epoksi diğerlerine göre pahalı olmakla birlikte, en popüler PMC 
matrisidir. Uzay uygulamalarında kullanılan polimer matrislerin üçte 
ikisinden fazlası epoksi esaslıdır. Bunun temel nedenleri: 
• Yüksek mukavemet, 
• Düşük viskozite, 
• Kürlenme sırasında düşük uçuculuk, 
• Epoksi ve takviye arasındaki bağda görülen yüksek kayma 

gerilmelerinin artma eğilimini azaltan düşük büzülme oranları, 
• Farklı ihtiyaçlar için 20’den fazla sınıfın mevcut olmasıdır. 
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Termoset ve termoplastik polimerler 
Termoset polimerler çözünmez ve kürlendikten sonra eritilemez. 
Çünkü zincirler güçlü kovalent bağlar ile rijit bir şekilde bağlanmıştır.  
Termoplastikler yüksek sıcaklık ve basınç altında şekillendirilebilir. 
Çünkü, bağlar zayıf van der Waals tipindedir. 
 
Tipik termoset örnekleri: epoksi, polyester, fenolik bileşikler ve 
poliamid. 
Tipik termoplastik örnekleri: Polietilen, polistiren, polieter-eter-keton 
(PEEK) ve polifenilen sülfür (PPS). 
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Termoplastikler Termosetler 

Isı ve basınç altında yumuşar ve 
böylece kolay tamir edilir 

Isıyla ayrıştırılamaz 

Yüksek kopma şekil değiştirmeleri Düşük kopma şekil değiştirmeleri 

Sınırsız raf ömrü Sınırlı raf ömrü 

Yeniden işlenebilirlik Tekrar işlenemez 

Kolay işlenebilme ve yapışkan 
olmama 

Yapışkan 

Kısa kür süresi Uzun kür süresi 

Yüksek üretim sıcaklığı ve 
viskozitenin üretimi zorlaştırması 

Düşük üretim sıcaklığı 

Mükemmel çözücü direnci Düşük çözücü direnci 



Prepreg 
Prepregler, bir polimer matris içindeki fiberlerden oluşan, kullanıma 
hazır bantlardır. 76-1270 mm arasında değişen genişlikleri mevcuttur. 
Bu bantlar, polimer matrisin termoset veya termoplastik olmasına 
bağlı olarak sırasıyla buzdolabında veya oda sıcaklığında saklanır. 
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Bir kompozit yapı oluşturmak için 
çeşitli yönlerde elle veya mekanik 
olarak düzenlenip yüksek basınç ve 
sıcaklık altında vakum torbalama ve 
kürleme yapılabilir. 

(Boron/epoksi prepreg bantları) 



Prepreg 
Fiber dizisi önce reçine banyosundan geçirilir. Reçine emdirilmiş 
fiberler A aşamasından B aşamasına ısıtılır. 
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Kontrollü ısıtma elemanları 

Reçine eriyiği 

      Ayırıcı film 

Sarma rulosu 

Ölçüm cihazı 

Fiber paketi 

Fiber yönlendirici 

Ayırıcı bir film depolama sırasında 
prepreglerin birbirine yapışmasına engel 
olur. 
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Fenolik reçinenin kürlenme aşamaları 

«A» aşaması: Düşük moleküler ağırlıklı doğrusal polimer 

«B» aşaması: Yüksek moleküler ağırlıklı, kısmen çapraz bağlı 

Reçineler «A» aşamasında üretilir. 
«B» aşaması, prepreg üretildiğinde 
termoset reçine reaksiyonunun orta 
aşamasıdır. Prepreglerin kolay 
işlenmesi ve kullanılmasını sağlar.  



1.2.1 Polimer Matrisli Kompozitler 

«C» aşaması: Tam çapraz bağlı, kürlenmiş 

«C» aşaması, termoset reçine reaksiyo- 
nundaki son aşamadır. Bu aşamada geri 
dönüşü olmayan sertleştirme ve 
çözülemezlik sağlanır. 



Polimer matrisli kompozitlerin üretim teknikleri 
 
Polimer matrisli kompozitlerin üretim yöntemlerinin bazıları 
• Filament sargı (kimyasallarda kullanılan boru ve tank yapımında), 
 
• Otoklav şekillendirme (düşük boşluk ve yüksek kalitenin önemli 

olduğu yapılar için karmaşık şekiller ve düz panellerin yapımında), 
 
• Reçine transfer kalıplama (kısa üretim süresi gerektiren otomotiv 

endüstrisinde) olarak sıralanabilir.   
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Reçine emdirilmiş 
fiberler 

Çapraz 
nakil 

Mandrel 

Dişli giriş Astar Helisel sargılar Çevresel sargılar 

Fiberler bir reçine banyosundan çe-
kilir (ıslak sargı) veya prepregler 
(kuru sargı) bir malafa üzerine sarılır. 
Islak sargı ucuzdur ve kompozit özel-
liklerini kontrole müsaade eder. Kuru 
sargı daha temiz ama daha pahalıdır 
ve kullanımı yaygın değildir. 
Ürün daha sonra ısı ve basınç 
kullanarak veya kullanılmadan 
kürlenir. Madreller çelik, düşük 
sıcaklıklarda eriyen alaşımlar veya 
suda çözünen tuzlar olabilir. 

Filament sargı:  



1.2.1 Polimer Matrisli Kompozitler 

Otoklav şekillendirme: 
Prepreg ile üretimde kullanılır. Kalıp üzerinde 
gerekli uygulamalar yapıldıktan sonra istenen 
sayıda prepreg serilir. Hapsolmuş hava ve 
kırışıklıkların kaldırılması için her kat preslenir. 
Isıtma ve vakumlama işlemleri esnasında or-
taya çıkacak olan fazlalık reçine ve uçucu 
maddeler için bir havalandırma sistemi kuru-
lur.  
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Otoklav şekillendirme: 
Vakum bağlantıları yerleştirilir ve sıralı tabakalar paketlenir. Torba 
yüzeyini pürüzsüzleştirmek için kısmi vakum uygulanır. Sistem, azot 
gibi bir gazla ısı ve basıncın uygulanacağı otoklav içine konulur.  

Vakum, kür çevrimi sırasında uçucu 
maddelerin uzaklaştırılması ve parçanın 
kalıba uyumunu sağlar. 
Kür çevrimi beş saatten fazla sürebilir. 
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Reçine transfer kalıplama (RTM): 
Polyester ya da epoksi gibi düşük viskoziteli bir reçine, fiber içeren 
kapalı bir kalıp içine düşük basınç altında enjekte edilir. 
Reçine akışı durdurulur ve parçanın kürlenmesine izin verilir. 
Sertleştirme oda sıcaklığında veya parça yüksek sıcaklıklarda 
kullanılacaksa yüksek sıcaklıkta gerçekleştirilir. 
RTM’nin avantajları, el yatırmasından daha ucuz olması, otomasyona 
müsait olması ve prepregler için gereken buzdolabında saklama 
ihtiyacının bulunmamasıdır. 
Başlıca dezavantajı ise, iki tane kalıp gerektiği için sermaya 
giderlerinin fazla olmasıdır. 



Polimer matrisli kompozitlerin tipik uygulamaları 
Polimer matrisli kompozitlerin tenis raketlerinden uzay mekiğine 
kadar çeşitli uygulamaları mevcuttur. 
 
Uçak: Askeri uçak sanayii, polimer matrisli kompozitlerin 
kullanılmasına öncülük etmiştir. 1970’li yıllarda F-15’te %2’den az 
olan kompozit yapısal ağırlık yüzdesi, 1990’larda AV-8B’de yaklaşık 
%30’a yükselmiştir. Her iki durumda da metal parçalara kıyasla 
ağırlıktaki azalma %20’den fazladır. 
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Polimer matrisli kompozitlerin tipik uygulamaları 
Uçak: Ticari havayolları ise kompozit kullanımında daha itiyatlı 
davranmaktadır. Kompozit kullanımı Kevlar-grafit/epoksiden yapılan 
iniş takım kapakları ve Boeing 767 için grafit/epoksiden yapılmış 
dümen ve asansörler gibi ikincil yapılar ile sınırlıdır. 
Temel yapılarda kullanılan kompozitlere örnek olarak Lear Fan 2100 
uçağının tümü ve Airbus A310-300’ün kuyruk kanadı verilebilir. 
Airbus A310-300’ün kuyruk kanadı, grafit/epoksi ve aramid petekten 
ibarettir. Bu şekilde, sadece kuyruk kanadı ağırlığında 300 kg azalma 
sağlanıp parça sayısı da 2000’den 100’e iner. 
*Airbus A380 ve Boeing 787 gibi uçakların %50’den fazlası kompozit malzemelerden üretilmektedir. Burada, 
kaynak kitaba bağlı kalınarak sadece yukarıdaki örneklere yer verilmiştir.  
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Polimer matrisli kompozitlerin tipik uygulamaları 

1.2.1 Polimer Matrisli Kompozitler 

Ağırlığın azaltılması amacıyla, uçak motoru 
kaputu kaplamaları polimer matrisli kompozit 
malzemelerden üretilmektedir. 



Polimer matrisli kompozitlerin tipik uygulamaları 

1.2.1 Polimer Matrisli Kompozitler 

Şekilde, gövdesi cam/epoksi, kanatları 
balsa ağacı kabuk/köpük çekirdekli sandviç 
yapı ve kanat direkleri grafit/epoksiden 
yapılmış olan II. Dünya Savaşı model uçağı 
görülmektedir. 



Polimer matrisli kompozitlerin tipik uygulamaları 

1.2.1 Polimer Matrisli Kompozitler 

Helikopter ve tiltrotorlar grafit/epoksi ve cam/epoksi rotor kanatları 
kullanır. Bu sayede kanat ömrü metallere kıyasla %100’den fazla 
oranda artar. Aynı zamanda maksimum hız da artar. 



Polimer matrisli kompozitlerin tipik uygulamaları 

1.2.1 Polimer Matrisli Kompozitler 

Uzay: Uzaydaki büyük 
sıcaklık değişimleri esna-
sında boyutsal kararlılık ve 
yüksek özgül modül/muka-
vemet gibi iki faktör, kom-
pozitlerin uzay uygulama-
larında tercih edilmelerini 
sağlar. Ağırlık tasarrufu, 
maliyeti 2200$/kg olan 
taşıma kapasitesine eklenir. 



Polimer matrisli kompozitlerin tipik uygulamaları 

1.2.1 Polimer Matrisli Kompozitler 

Şekilde, çekirdek kısmı alüminyum 
petek ve kabuğu grafit epoksiden 
yapılmış sandviçlerin kullanıldığı, uzay 
istasyonuna uygun, yüksek kazançlı 
anten görülmektedir. Uydu anten 
çubuk ve desteklerinde, yüksek rijitlik 
ve boyutsal kararlılıkarı nedeniyle 
grafit/epoksi kullanılır. 



Polimer matrisli kompozitlerin tipik uygulamaları 

1.2.1 Polimer Matrisli Kompozitler 

Haziran 2004’te Dünya atmosferi 
ötesine SpaceShipOne adlı özel insan-
lı aracı fırlatılmıştır. Uzay gemisi yakla-
şık 100 km rekor yüksekliğe ulaşmış-
tır. SpaceShipOne grafit/epoksi 
kompozit malzemeden üretilmiştir ve 
trowel-on termal koruma katmanı ile 
korunmaktadır. 



Polimer matrisli kompozitlerin tipik uygulamaları 
Spor malzemeleri: Grafit/epoksi, temelde ağırlığı azaltmak ve 
kazanılan ağırlığı baş kısmında kullanmak için golf sopasındaki 
metallerin yerini almaktadır. Baş kısmın ağırlığındaki artış, sürüş 
mesafesini 23 m’den fazla arttırmaktadır. 
 
Bisikletlerde kırpık S-cam takviyeli üretan köpük veya alüminyum 
boru üzerine sarılılan grafit/epoksi kompozitten oluşan hibrid yapılar 
kullanılır. Grafit/epoksi kompozit , borunun özgül modülünü arttırır ve 
yapının kütlesini %25 oranında azaltır. 
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Polimer matrisli kompozitlerin tipik uygulamaları 
Spor malzemeleri: Kompozitler aynı zamanda yapının tek bir 
parçadan oluşmasına olanak sağlar. Bu da, yorulma ömrünün 
artmasını ve bağlantı noktalarındaki gerilme yığılmalarının 
önlenmesini sağlar. 
Grafit/epoksi çerçeveli tenis ve badminton raketleri artık yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Burada kompozit kullanımının başlıca 
nedenleri, raketin burulma rijitliğini arttırmaları ve titreşim 
sönümleme özellikleri sebebiyle dirsek yaralanma risklerini 
azaltmalarıdır. 
Örnekler buz hokeyi sopası, kayak sopaları gibi arttırılabilir. 
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Polimer matrisli kompozitlerin tipik uygulamaları 
Tıbbi cihazlar: Örnek olarak epileptik hastalar için hafif cam-
Kevlar/epoksi yüz maskeleri verilebilir. 
 
Hastalar rahatlıkla gezinebilsinler diye taşınabilir akciğerler grafit-
cam/epoksiden imal edilir. 
 
Grafit/epoksi kabuklu sandviçlerden yapılan X-ışını masaları yüksek 
rijitlik, hafiflik ve radyasyon geçirgenliği sebebiyle kullanılır. Bu son 
özellik, hastanın daha düşük radyasyona tabi tutulmasını sağlar. 
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Polimer matrisli kompozitlerin tipik uygulamaları 
Deniz: Teknelerde cam fiber uygulamaları iyi bilinmektedir. Kevlar-
cam/epoksi hibridleri artık daha iyi ağırlık tasarrufu, titreşim 
sönümleme ve darbelere karşı dayanım özellikleri sebebiyle cam 
fiberin yerini almaktadır. Tek başına Kevlar/epoksi düşük basma 
özelliklerine sahiptir. 
Deniz batıkları keşifleri sırasında, pahalı oşinografik araştırma 
araçlarını korumak için kullanılan titanyum gibi metallerden yapılan 
barınaklar yüksek maliyetlidir. Bunlar şimdi cam/epoksiden 
yapılmaktadır ve 70 MPa’dan yüksek basınçlara ve son derece korozif 
koşullara dayanabilmektedir. 
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Polimer matrisli kompozitlerin tipik uygulamaları 
 
Polimer kompozit malzemeden yapılan köprüler düşük ağırlık, 
korozyon direnci, daha uzun ömür ve sınırlı deprem hasarı nedeniyle 
geniş oranda kabul görmektedir. 
Kompozitten yapılan köprü elemanları, çelikten yapılana göre daha 
pahalı olmasına rağmen, ağırlıkları %80 daha azdır. 
Ömür boyu maliyetleri göz önüne alındığında kompozit köprüler 
geleneksel olanlara tercih edilirler. 
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Polimer matrisli kompozitlerin tipik uygulamaları 
Otomotiv: PMC otomotiv uygulamalarında Corvette’in cam fiber 
gövdesi akla gelir. Ayrıca Corvette’in çelikten olana kıyasla 5 kat daha 
fazla yorulma ömrüne sahip cam/epoksi kompozit yaprak yayı vardır. 

1.2.1 Polimer Matrisli Kompozitler 

Günümüzde otomobil parçalarının ağırlık olarak 
yaklaşık %8’i kompozitlerden yapılmaktadır. Bu 
kompozitleri tamponlar, gövde panelleri ve 
kapılarda görmek mümkündür. 



Polimer matrisli kompozitlerin tipik uygulamaları 
Ticari: PMC kompozitlerin birçok ticari uygulamaları vardır. 
Pultrüzyon metoduyla üretilmiş cam elyaf saplı paspaslar örnek 
verilebilir. 
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Fiziksel engelli insanlar için uygun 
bahçe aletleri de kompozit 
malzemelerden üretilebilir. 



Metal matrisli kompozitler 
 
Metal matrisli kompozitler (MMC), alüminyum, magnezyum ve 
titanyum gibi metal bir matris ile karbon ve silisyum karbür gibi 
fiberlerden meydana gelir. Metaller kendi özelliklerini arttırmak veya 
azaltmak için takviye edilirler. 
Örneğin silikon karbid gibi fiber takviyesi ile metallerin elastik rijitlik 
ve mukavemeti arttırılabilir. 
Yüksek olan termal genleşme, termal ve elektriksel iletkenlik 
katsayıları da azaltılabilir. 

1.2.2 Metal Matrisli Kompozitler 



Metal matrisli kompozitlerin avantajları 
Metal matrisli kompozitler (MMC), polimer matrisli kompozitlerle 
karşılaştırıldığında, 
• daha yüksek elastik özellikler, 
• yüksek servis sıcaklığı, 
• nemden etkilenmeme, 
• yüksek termal/elektrik iletkenlik, 
• daha iyi aşınma, yorulma ve çatlak direncine sahiptirler. 
 
Dezavantajları ise yüksek işlem sıcaklıkları ve yüksek yoğunluklarıdır. 
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Metaller fiberle takviye edildiğinde azalan özellikleri 
 
Fiberle takviye edilmiş metallerin süneklik ve toklukları azalabilir. 
Alüminyumun sünekliği %48 olup silisyum karbür parçacıklarıyla 
takviye edildiğinde bu değer %10’un altına düşebilmektedir.  
 
Alüminyum alaşımlarının kırılma toklukları 20-40 MPa 𝑚 iken silikon 
fiberlerle takviye edildiklerinde bu değerler %50 veya daha fazla 
azalabilmektedir. 
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Bazı metal matrisli kompozitlerin tipik mekanik özellikleri 

1.2.2 Metal Matrisli Kompozitler 



Metal matrisli kompozitlerin üretimi 

1.2.2 Metal Matrisli Kompozitler 

Difüzyon bağı, boron/alüminyum kom-
pozit parça üretiminde kullanılan bir 
yöntemdir. 
Birleştirilen tabakalar istenen makine 
elemanının oluşturulması için bir kalıp 
içerisinde yaklaşık 500 ˚C sıcaklık ve 35 
MPa basınç altında preslenir.    

Folyo 

Folyo 

Fiber keçesi 

İstifleme 
Birleştirme 

Isı ve basınç 



Metal matrisli kompozitlerin uygulamaları 
 
Uzay: Uzay mekiği gövde iskeletini desteklemek için 
boron/alüminyum tüpler kullanılır. Bu malzemenin kullanımı mekik 
kütlesinde 145 kg’dan fazla azalma sağlar. Aynı zamanda düşük 
termal iletkenliği sayesinde termal izolasyon gereksinimleri azalır. 
 
Hubble teleskobunun direğinde karbon takviyeli alüminyum 
kullanılmıştır.  

1.2.2 Metal Matrisli Kompozitler 



Metal matrisli kompozitlerin uygulamaları 
Askeri: Füze güdüm sistemlerinin hassas bileşenleri boyutsal kararlılık 
gerektirir. Bileşenlerin geometrileri kullanım sırasında değişmemelidir. 
SiC/Al gibi metal matrisli kompozitler bu ihtiyacı karşılar. 

1.2.2 Metal Matrisli Kompozitler 

Ulaşım: Metal benzerlerinden daha 
hafif olduklarından otomobil mo-
torlarında kullanılmaktadırlar. Ayrı-
ca yüksek mukavemet, düşük ağır-
lık ve yüksek sıcaklıkta çalışabilme 
kabiliyetlerinden dolayı gaz türbin 
motorlarında tercih edilirler. 



Seramik matrisli kompozitler 
Seramik matrisli kompozitler (CMC), karbon veya silisyum karbür gibi 
fiberlerle takviye edilen alümina kalsiyum alüminasilikat gibi seramik 
matris içerir. 
Seramik matrisli kompozitlerin avantajları 
Yüksek mukavemet, sertlik, yüksek servis sıcaklık limitleri, kimyasal 
durgunluk ve düşük yoğunluktur.  

1.2.3 Seramik Matrisli Kompozitler 

Seramiklerin tek başlarına düşük olan 
kırılma toklukları silisyum karbür veya 
karbon fiberlerle takviye edilmeleri ile 
arttırılır. 



Seramik matrisli kompozitlerin tipik mekanik özellikleri 

1.2.3 Seramik Matrisli Kompozitler 



Fiberler 
Cam bulamaç tankı  

Cam emdirilmiş 
fiber bant 

Cam emdirilmiş fiber 
bantların istiflenmesi Bağlayıcı yanması 500 ˚C 

Basınç 

Sıcak presleme 800-925 ˚C Fiber/cam kompozit 

Seramik matrisli kompozitlerin üretim 
yöntemleri 

1.2.3 Seramik Matrisli Kompozitler 

En yaygın kullanılan yöntemlerden birisi 
sıcak presleme metodudur. 



Seramik matrisli kompozitlerin uygulamaları 
Metal ve polimer matrisli kompozitlerin kullanılamadığı yüksek 
sıcaklıklardaki kullanımları artmaktadır. 
Tipik uygulamalar olarak oksitleyici ve yüksek sıcaklıklardaki 
ortamlarda kullanılan kesici takım ilaveleri verilebilir.  

1.2.3 Seramik Matrisli Kompozitler 

Uçak motorları için geliştirilen fiber takviyeli 
seramik matris kompozitler. 



Karbon-Karbon kompozitler 
Karbon matris içinde karbon fiberlerin kullanıldığı kompozitlerdir. 
3315 ˚C’ye kadar çıkan sıcaklıklarda kullanılabilirler. 
Karbon-Karbon kompozitlerin avantajları 
• Yüksek sıcaklıklara dayanma, 
• yüksek sıcaklıklarda düşük sünme, 
• düşük yoğunluk, 
• iyi çekme ve basma dayanımı, 
• yüksek yorulma dayanımı, 
• yüksek termal iletkenlik ve yüksek sürtünme katsayısı gibi 

avantajlar sağlar. 

1.2.4 Karbon-Karbon Kompozitler 



Karbon-Karbon kompozitlerin dezavantajları 
• Yüksek maliyet, 
• Düşük kesme mukavemeti ve 
• Yüksek sıcaklıklarda oksidasyona yatkınlık dezavantajlar olarak 

verilebilir. 
 

Karbon-Karbon kompozitlerin tipik özellikleri 

1.2.4 Karbon-Karbon Kompozitler 



Karbon-Karbon kompozitlerin üretim yöntemleri 
Tipik bir üretim yöntemi düşük basınç karbonizasyonudur.  

1.2.4 Karbon-Karbon Kompozitler 

Standart 
Gr/fenolik 
prepreg 

İstifleme 
ve 
kürleme 

Piroliz Kaplama Sırlama 

1. Adım 2. Adım 

3. Adım 

4. Adım 5. Adım 

3 emdirme işleminden sonra 

Reçine 
emdirme 

Kompozit 450 ˚C kadar düşük sıcaklıklarda oksitlendiği için silikon 
karbit ile kaplanır.  



Karbon-Karbon kompozitlerin uygulamaları 
Uzay mekiği burun konisi: Uzay mekiği Dünya atmosferine girdiğinde 
1700 ˚C kadar yüksek sıcaklıklarla karşılaşır. Karbon-karbon kompozit-
ler, 
• Tüm ısı soğurabilen ve ablatif malzemeler içinde en düşük ağırlığa, 
• Yüzey çatlaklarını önlemek için yüksek termal iletkenliğe, 
• Büyük ısı akısı emmek için yüksek özgül ısıya ve 
• Atmosfere girişte karşılaşılan yüksek sıcaklık ve uzaydaki -150 ˚C 

kadar düşük sıcaklıklara karşı yüksek termal şok direncine sahiptir. 
Ayrıca, karbon-karbon kompozit burun hasarsız kalır ve defalarca 
yeniden kullanılabilir. 

1.2.4 Karbon-Karbon Kompozitler 



Karbon-Karbon kompozitlerin uygulamaları 

1.2.4 Karbon-Karbon Kompozitler 

Uçak frenleri: Maliyetleri metalik 
emsallerine göre birkaç kat fazladır. 
Ama, yüksek mukavemet, yüksek 
özgül ısı, düşük fren mesafeleri ve 
frenleme süreleri ile ticari uçaklarda 
450 kg kadar ağırlık tasarrufları 
nedeniyle tercih edilirler. 
Daha önce belirtildiği gibi, 0.453 kg 
ağırlık tasarrufu ile yaklaşık 1360 
L/yıl yakıt tasarrufu sağlanır.  



Kompozitlerin geri dönüşümü için kullanılan yöntemler 
Kimyasal ve mekanik olarak iki temel yöntem mevcuttur. Malzeme 
türlerindeki çeşitliliğe bağlı olarak (termoset veya termoplastik, uzun 
veya kısa fiberler, cam veya karbon vs.) geri dönüşüm işlemleri 
karmaşık süreçlerdir. 
Kısa fiber takviyeli kompozitlerin mekanik geri dönüşümleri 
Parçalama, ayırma, yıkama, öğütme, kurutma ve ekstrüzyon 
aşamalarını içerir. 
Geri dönüşen malzeme toz veya fiber şeklindedir. Toz formu, levha 
kalıplama elemanları için macun olarak kullanılır. Fiber formu ise 
dökme-kalıplama elemanlarında takviye için kullanılır. 

1.3 Fiber Takviyeli Kompozitlerin Geri Dönüşümü 



Kimyasal dönüşüm 
 
Kimyasal işlem oldukça maliyetlidir. Piroliz (oksijensiz ortamda 
malzemeleri ayrıştırmak) gibi yöntemler birçok gaz üretir. 
Klor içeriği diğer bir problemdir. Karbon fiberler, atık ayrıldıktan sonra 
halojenize edilmelidir. 
Geri dönüşen cam fiberler ile oluşturulan yeni kompozit malzemelerin 
basma dayanımları düşüktür. 
Kalıntılar genellikle beton ve çatı şıngılları içinde dolgu maddeleri 
olarak kullanılır. 

1.3 Fiber Takviyeli Kompozitlerin Geri Dönüşümü 



Farklı tipteki kompozitlerin dönüşümü 
 
Metal, termoset ve termoplastiklerin karışık olduğu durumlar ve 
bunların toksik maddelerle kirlenmiş olduğu hallerde tek çözüm, 
yakma ve yakıt olarak kullanma olabilir. 
Polimer kompozitlerin yakıt değeri 11.622 kJ/kg civarındadır. Bu değer 
kömürün yaklaşık yarısı kadardır. 
 

1.3 Fiber Takviyeli Kompozitlerin Geri Dönüşümü 



Kompozit yapıların mekanik 
analizi 
 
1. Lamina mikromekaniği: Lamina-

nın rijitlik, mukavemet, termal 
ve nem katsayıları. 

2. Lamina makromekaniği: Tek/çift 
yönlü lamina için gerilme-şekil 
değiştirme bağıntıları çıkarılır. 

1.4 Mekanik Terminoloji 



İzotopik yapı 
Tüm yönlerde aynı özelliklere sahiptir. Örneğin çeliğin Young modülü 
her yönde aynıdır. 
 
Homojen yapı 
Homojen bir yapı, içerisindeki tüm noktalarda aynı özelliklere sahiptir. 
Homojen çelik bir çubuk bir ucundan ısıtılırsa, çeliğin Young modülü 
sıcaklığa bağlı olduğundan homojen yapı kaybolur. Buna rağmen, belli 
bir noktadaki özellikler tüm doğrultularda aynı kaldığı için yapı hala 
izotropiktir. 

1.4 Mekanik Terminoloji 



Kompozit malzemeler 
Yapı içerisinde cam fiberler ile matris üzerinde alınan noktaların 
özellikleri farklıdır. Bu nedenle, kompozit malzemelerin çoğu 
heterojendir. Ayrıca, fibere paralel doğrultudaki rijitlik, fibere dik 
doğrultudakinden daha yüksektir. Yani, özellikler yönden bağımsız 
değildir. Bu da kompozit malzemeleri anizotropik (izotropik olmayan) 
malzeme yapar. 
Anizotropik bir malzemede bir noktadaki malzeme özellikleri tüm 
yönlerde farklıdır. 
Homojen olmayan (heterojen) yapıda malzeme özellikleri konuma 
bağlı olarak değişir. 

1.4 Mekanik Terminoloji 



Lamina 
Lamina aynı zamanda tabaka veya katman olarak da adlandırılır. Bir 
matris içinde düzenlenmiş tek yönlü veya dokuma fiberlerden ibaret 
tek düz bir katmandır. 
 
Laminat 
Kompozit laminalar (tabakalar) yığınıdır. Her lamina değişik yönlerde 
döşenebilir ve farklı malzeme sistemlerinden yapılabilir. 
 
Hibrid laminat 
Bir laminatda birden fazla fiber veya matris sistemi içerir. 

1.4 Mekanik Terminoloji 



Interply (tabakalar arası) hibrid laminatlar 
İki veya daha fazla farklı kompozit sistemlerinden ibaret tabakaları 
içerir. Örnek olarak burulma rijitliğini sağlamak için cam/epoksi 
katmanların ve sertlik vermek için grafit/epoksinin birlikte kullanıldığı 
otomobil tamponları verilebilir. 
 
Intraply (tabaka içi) hibrid kompozitler 
Aynı tabakada kullanılan iki veya daha fazla türden fiberleri içerir. 
Örnek olarak grafit ve aramid fiberlerin kullanıldığı golf sopaları 
verilebilir. Grafit fiberler burulma rijitliği sağlarken aramid fiberler 
çekme mukavemeti ve tokluk sağlar. 

1.4 Mekanik Terminoloji 



Interply-intraply hibrid laminatlar 
Aynı tabakada iki ya da daha fazla türden fiber ve birden fazla 
tabakada farklı kompozit sistemlerinden oluşur. 
 
Reçine hibrid laminatlar 
Bir laminatda iki veya daha fazla sayıda fiberin yerine iki veya daha 
fazla reçinenin birleştirilmesinden oluşur. Kayma ve kırılma özellikleri, 
sadece birleşen reçinelerden birisiyle oluşturulan kompozit yapılara 
göre %50 artış gösterebilmektedir. 

1.4 Mekanik Terminoloji 


