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Bu çalışmada, yüksek nötron akısına bırakıldıktan sonra bozulan silikon karbit (SiC) 
piezorezistif basınç sensörünün üzerine tavlama işlemi uygulanarak, sıcaklığın etkisi 
incelenmiştir. Bu sensöre daha önce Ohio State Üniversitesi Nükleer Reaktör 
laboratuarında (OSUNRL) Co-60 kaynağında, birinci demet portunda (BP1) ve yardımcı 
radyasyon biriminde (AIF) sırasıyla gamma ışınına ve hızlı nötron akısına maruz 
bırakılmıştır. Tavlama sıcaklığı 400 C' ye kadar test edilmiştir. Basınç-sensör çıkışı ölçüm 
sonuçları SiC piezorezistif basınç sensörünün tavlama işlemi sonunda iyileştiğini 
göstermiştir. SiC basınç sensörünün köprü direnç değerleri 300 C' ye kadar aynı seviyede 
kalmıştır. 400 C' den sonra direnç değerleri önemli ölçüde değişmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Silikon Karbit (SiC), Işınlama, Tavlama Etkisi 

THE ANNEALING EFFECTS ON IRRADIATED SIC 
PIEZORESISTIVE PRESSURE SENSOR 

The effects of temperature on annealing of Silicon Carbide (SiC) piezoresistive pressure 
sensor which was broken after high fluence neutron irradiation, wefe investigated. 
Previously, SiC piezoresistive sensor irradiated with gamma ray and fast neutron in the Co-
60 gamma-ray irradiator and Beam Port 1 (BP1) and Auxiliary Irradiation Facility (AIF) at 
the Ohio State University Nuclear Reactor Laboratory (OSUNRL) respectively. The 
Annealing temperatures were tested up to 400 C. The Pressure-Output voltage results 
showed recovery after annealing process on SiC piezoresistive pressure sensor. The bridge 
resistances of the SiC pressure sensor stayed at the same level up to 300 C. After 400 C 
annealing, the resistance values changed dramatically. 

Keywords: Silicon Carbide (SiC), Irradiation, Annealing Effects 

* ealmaz@uludag.edu.tr 

159 

mailto:ealmaz@uludag.edu.tr


X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,129-135 TR •) 00056 Y .Balos 

1. GİRİŞ 

SiC (Silikon-karbit) malzemeler geniş bant aralığına sahip olma avantajı ile, günümüzde en 
çok kullanılan ve üzerine çalışılan teknolojik malzemelerden biri olmuştur. Sahip olduğu 
elektrik ve mekanik özellikler bu malzemelerin yüksek güç ünitelerinde ve hızlı-
anahtarlama sistemlerinde kullanılmasını elverişli hale getirmiştir. Buna ek olarak, bu 
malzemeler yüksek radyasyon ışıması ve yüksek sıcaklık uygulamaları sonucunda 
gösterdikleri dayanıklı ve kararlı yapılan ile reaktörlerde ve uzay teknolojilerinde 
kullanılmaktadırlar [ 1 ]. 

Hali hazırda geliştirme aşamasında olan Generation IV reaktör tipinde de kullanılacak olan 
bu malzemeler reaktör korunda yüksek nötron akısına, termal nötron akısına, yüksek 
enerjili beta ve gamma ışınlarına, ayrıca yüksek sıcaklık ve ağır şartlara maruz 
kalacağından bu malzemelerin elektrik, mekanik özelliklerinin çok iyi bilinmesi, yüksek 
radyasyon ışımalarında SiC yapısındaki değişimlerin ve ayrıca sıcaklıkla olan 
değişimlerinin çok iyi anlaşılması gerekmektedir. 

Burada kullanılan SiC piezo-rezistif basınç sensorü NASA Glenn Research Center'de 
Okojie ve ark. [2] tarafından geliştirilmiş, 600 °C sıcaklığa kadar test edilmiş ve 
sensitivitesi 32 (iV/V/psi olarak ölçülmüştür. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1 SiC malzemenin Üzerine Radyasyon Etkisi 

Radyasyonun materyal üzerine etkisi iyonlaştıncı ve iyonlaştıncı olmayan olarak iki 
bölümde incelenebilir. Puis şeklinde veya sürekli olan radyasyon değerlik elektronlarını 
uyarıp iletkenlik bandına geçmelerini sağlayıp elektron-hole çifti oluşturmaktadır. Bu 
radyasyon yüklü ağır parçacıklar olabileceği gibi (iyon halinde saçılan atomlar, alfalar, 
triton vb.) foton veya nötron gibi direk iyonlaştırıcı etkisi olmayan radyasyonlarda olabilir. 
Bunlar madde ile etkileşerek ikincil yüklü parçacıklar oluşturarak iyonlaştırıcı etkiye sahip 
olmaktadırlar. Nötronlar SiC malzemede Si ve C atomları üzerinde birincil çarpışma 
atomları (primary knock on atoms "PKA") oluşturarak ikincil yüklü parçacıkların 
oluşmasına sebep olmaktadır. Bu oluşturulan PKA'lar ile nötronlar ortamda uyarılmalarla 
ve iyonlaştırmalarla enerji kaybetmekte veya enerjilerini Si ve C atomlarına aktanp, bu 
atomlan kendi kristal yapısından kopararak yer değiştirmelerine neden olmaktadır. Si ve C 
atomlarının bulundukları kristal yapıdan başka bir yere radyasyon etkisi ile taşınmalarına 
yer değiştirme hasarı denmektedir[3]. 

Gamma ışınlan, ortamla etkileşerek ikincil yüklü parçacık olarak elektronlan oluştururlar. 
Elektronlar ortamda uyarılma ve iyonlaştırma ile enerji kaybederler. Bu oluşturulan ikincil 
elektronlann, Si ve C atomlarının kristal yapıdaki yerlerini değiştirecek kadar enerjiyi bu 
atomlara aktarması mümkün değildir. Bu yüzden gama ışınlarının SiC rezistanslannın 
direnç değerlerini değiştirmesi beklenemez. Nötronlar, SiC malzemenin yapısına zarar 
vererek piezorezistif katsayıyı etkilemekte bu şekilde SiC piezorezistif basınç sensörünün 
performansının değişmesine neden olmaktadır. 

SiC NASA basınç sensörü, Ohio State University Nuclear Reaktör Laboratory 
(OSUNRL)'de Co-60 gamma-ışını kaynağına ve Beam Port (BP1) nötron ışınına maruz 
bırakılmış ve basınç sensörünün basınç-sensitivite değişimi incelenmiştir. Elde edilen 

160 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,129-135 TR •) 00056 Y .Balos 

bulgulara göre SiC basınç sensöründe 9.88 %' lik bir azalma görülmüştür. Son olarak BP1-
Beam Port'tan on kat daha güçlü akıya sahip Auxiliary Irradiation Facility (AIF) portunda 
ışımaya maruz bırakılmış sonuç olarak SiC basınç sensörünün sensitivitesinin sıfırlandığı 
(broken) ve değişen basınçla değişmediği gözlemlenmiştir[4]. 

Bu çalışmada, radyasyon etkisi ile kristalde oluşan boşluklar (vacancy), eklemeler 
(interstitials) ve yer değiştirmeler (antisite) ile bozulan SiC piezorezistif basınç sensörünün 
malzeme yapısının yeniden düzenlenmesi için Annealing (Tavlama) işlemine malzeme tabi 
tutulmuştur. Radyasyon sonrası kristal yapıda oluşan bozulmalar, tavlama etkisi ile 
malzemenin yeniden eski yapısına kavuşması amaçlanmıştır. Tavlama işleminde malzeme 
100, 200, 300, 400 C sıcaklıklarda 60 dakika tavlanarak sonuçlar incelenmiştir. 

2.2 SiC Piezorezistif Basınç Sensörü 

Test edilen SiC piezo-rezistif basınç sensörü NASA Glenn Research Center ve Sienna 
Technologies şirketi tarafından üretilmiştir. Şu an bu malzemenin patenti Endevco adlı bir 
şirkette bulunmaktadır. Bu malzeme p-tipi yüksek dirence sahip 3.5° off-eksenli (0001), 
6H-SİC substrat-yonga biçiminde tasarlanmıştır. Şekil l 'de bu malzemenin şematik 
gösterimi verilmiştir. Şeklin üstünde n-tipi 6H-SİC ince tabaka bulunmakta olup, 2x1019 

cm"3 seviyesinde nitrojen ile katkılanmıştır. Bu diyagram 600 pm yarıçapa ve 50 pm 
kalınlığa sahiptir. Şekil 2 ve 3'de bu malzemenin basıncın uygulanmasına uygun bir 
şekilde dizaynı, dış şartlardan etkilenmemesi için nasıl paketlendiği ve paketlenmiş hali 
sırasıyla gösterilmektedir[5]. 

Şekil 1. 6-H SiC sensörün piezo-reziztif dirençleri ve metalizasyon ile birlikte verilen SEM 
görüntüsü, daire omik-kontak test yapısını göstermektedir. 
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Şekil 2. Sensörün paketlenmesinin iç görünümü 

Şekil 3. Sienna Teknoloji şirketi ve Nasa Glenn araştırma merkezi ile birlikte hazırlanmış 
paketlenmiş SiC basınç sensörünün görünümü. 

Şekil 4, Dirençlerin açılımını göstermektedir. Dört direnç, Wheatstone köprüsü şeklinde 
bağlanmıştır. R1 ve R3 dirençleri, diyaframın uç tarafında konuşlandırılmış ve köprüde 
baskı (compression) vazifesi görmektedir. Bu şekilde direnç değerlerinin azalmasına sebep 
olmaktadır. R2 ve R4 dirençleri ise, merkezde konuşlandırılmış, köprüde gerilme vazifesi 
görmekte ve direnç değerlerinin artmasına neden olmaktadır. 
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Şekil 4. Piezo-rezistörlerin diyafram şeklinde görünümü. 
SiC sensörün radyasyon alanında performansını ölçmek için bir test tekniği dizayn 
edilmiştir. Bu test tekniği ile; Sensörün null (sıfır) voltaj değerindeki sensitivitesi ile 
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gamma ve nötron radyasyonu altında sensitivitesini ölçmek amaçlanmıştır. Bu şekilde hem 
basınç sensörünün direnç değerleri ölçülebilecek hem de gamma ışını ve nötron 
radyasyonunun sensör üzerindeki hasan anlaşılacaktır. Şekil 5, SiC basınç sensörünün 
elektrik devre şemasını ve çıkış voltajının ölçülme noktalannı göstermektedir. 

Şekil 5. Wheatstone Köprüsünün elektrik diyagramı 

Uyanlma voltajı Vex=5 VDC B ve D terminallerinden uygulanmakta, Sensör çıkış voltajı 
Vo, A ve C terminallerinden alınmaktadır. Bu testin deneysel kurulumu Şekil 6'da şematik 
olarak gösterilmiştir. SiC piezo-resistif sensör yüksek basınçlı nitrojen tankla Pneumatic 
Adhesion Tensile Testing Instrument (PATTI) cihazı vasıtasıyla bağlanmıştır. PATTI ile 
istenilen basınçta kontrol sağlamaktadır. OMEGA PX02C1-100GV sensörü ile her iki 
sensöre de eşit basıncın gidip gitmediği kontrol edilmektedir. Işınlama anında sıcaklığı 
kontrol etmek için OPTI sıcaklık sabitleyici kullanılmıştır. YOKAGAWA, sensör 
sıcaklığını görüntülemek amacıyla kullanılmaktadır. Sensör çıkışının off-set ayan için 
şemada görülen summing-amplifier kullanılmıştır [4], 
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Şekil 6. Deneysel Kurulumun şematik gösterimi. 
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3. DENEY 

3.1 Annealing (Tavlama) İşlemi için Sensörün Hazırlanması 

Nötron aktivasyonundan dolayı yapay radyoaktif olan SiC basınç sensörü uygun çalışma 
şartlarına gelinceye kadar (yaklaşık 45 gün) beklendi. Bu zaman zarfında Annealing işlemi 
için uygun şartların hazırlanması için çalışıldı. Fırınlanmaya uygun hale getirmek için SiC 
basınç sensörü cadmium levhadan çıkarıldı basınç hortumuyla bağlantısı kesildi ve bir 
alüminyum tabana yerleştirilerek fırınlanmaya hazır hale getirildi. Sensörün dört kablo 
çıkışı çok kırılgan olduğundan bu işlemler yapılırken çok hassasiyet gösterildi. Sensörün 
dört çıkış kablosu bir seramik tüpten geçirilerek sabitleştirilmesi sağlandı. Şekil 7'de 
sensörün fırınlanmadan önceki son hali görülmektedir. 

Şekil 7. Sensörün fırınlanmadan önceki son hali 

3.2 Annealing İşlemi 

Tavlama (annealing) işlemi şu şekilde tasarlandı: Sensör kırılgan olduğu ve sıcaklığa 
duyarlı olduğu için kademeli olarak sıcaklığın arttırılması planlandı. Plana göre önce 100, 
200, 300, 400 C'ye kadar sensör ısıtılacak ve her bir sıcaklıkta basınça bağlı olarak çıkış 
gerilimleri ve köprü dirençlerinin değerleri okunacaktır. Bu şekilde sensörün recovery 
(iyileşme) sonucuna bakılacaktır. 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Şekil 8'de görüldüğü üzere sensör çıkışının basınçla değişimi farklı sıcaklık değerlerinde 
farklılık göstermektedir. 200C'de tavlama sonucu, radyasyon ışıması öncesi Zhang[4] 
tarafından ölçülen değerlere en yakın değerler olarak gözlenmiştir. Ölçümler her sıcaklık 
değeri için SiC basınç sensörünün fırınlandıktan sonra, bir haftaya yayılan bir sürede tekrar 
edilerek alınmıştır. Şekil 8' de görüldüğü üzere, AIF (Auxcillary Irradiaton Facility) ile 
sensörün maruz kaldığı aşırı radyasyondan sonra basınç-output sinyalinin sıfır olması yani 
sensörün bozulması sonucu tavlama işlemi ile sensörün yeniden değişen basınçla birlikte 
lineer bir çıkış sinyali vermesi tavlama işleminin SiC basınç sensörünün geri kazanılmasını 
•sağlamıştır. Maksimum basınç-sensör çıkışı değeri 200 C'de elde edilmesinden sonra Şekil 
8'den de görüldüğü üzere 300 C'de bu değerlerde düşme yaşanmıştır. 400 C'de düşme 
daha da belirgin hale gelmiştir. Fakat yine şekilden görüldüğü üzere lineerlik korunmuştur. 
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Ayrıca 400C sonrası yapılan direnç ölçümlerinde sonuçların önemli bir biçimde değişmesi 
SiC sensörün kontak katmanlarında kırılmalara neden olduğu düşünülerek daha yüksek 
sıcaklıklarda tavlama işlemine gitmemizi engellemiştir. 

Sensörün köprü direnç değerlerinin değişimi tablo halinde verilmiştir. PATTI basınç 
ayarlama ünitesi sağlıklı sonuç vermemesinden dolayı basınç ayarlan OMEGA sensörünün 
kalibrasyon değerlerine bakılarak ayarlandı. Elde edilen direnç değerlerinin sıcaklığa bağlı 
olarak tablo değerleri Çizelge l 'de gösterilmiştir. Çizelgeden görüldüğü üzere birbirine 
yakın seyreden direnç değerleri 400C'den sonra önemli ölçüde değişmiştir. 
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Şekil 8. 100C 200C 300C ve 400C tavlama sonucu sensörün değişen basınçla elde edilen 
çıkış sinyalleri. 

Çizelge 1. 100C 200C 300C ve 400C tavlama değerleri için elde edilen köprü direnç 
değerlerinin değişimi. 

Köprü Direnci (ohm) R1 R2 R3 R4 
AIF ışıması sonrası 352.35 327.26 373.7617 302.48 

0 (Radyasyon öncesi) 312.3 288.53 328.8753 271.37 
100 C 351.88 327.18 378.802 306.23 
200 C 349.16 323.82 375.58 304.45 
300 C 350.64 325.18 376.85 305.93 
400 C 511.09 310.91 485.712 462.61 
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5. YORUM 

Nötronların SiC yarıiletken malzeme üzerine etkisi temel olarak PKA (primary knock-on 
atoms) ile olmaktadır. Yüksek akılı ve enerjili nötronlar Si ve C atomlarına çarparak kristal 
yapıdan bu atomları sökmekte ve kalıcı olarak kristal yapıyı bozmaktadırlar. Bu 
çarpışmalar sonucu Fresnel çiftleri, kristal yapılar arası boşluklar ve kristalin yapısını 
bozacak şekilde ara-eklemeler (interstitials) oluşmaktadır. Tavlama işlemi sonucunda 
bozulan bu yapının yeniden iyileşme gösterdiği açıkça elde edilen sonuçlardan 
görülmektedir. 100C, 200C, 300C ve 400C den sonra bu sıcaklıklar arasındaki output 
sinyalinde iyileşme olarak çok büyük bir değişiklik gözlenmemesi ve ayrıca 400C 
sıcaklıkta direnç değerleri arasında görülen dramatik farklılıklar daha yüksek sıcaklıklarda 
tavlama işlemine gidilmesini gereksiz kılmıştır. 

AIF ışıması sonrası sensörün bozulmasını ise şöyle yorumluyoruz: sensörde bulunan metal 
kontaklar radyasyon ışıması sonrası diğer katmanlardan ayrılmış olabileceği düşüncesinden 
yola çıkılarak output sinyalinin sıfır görülmesine açıklık getirilmiştir. Ayrıca 400 C' den 
sonraki direnç değerlerinde görülen büyük farklılıklar ısının etkisi ile katmanlann 
iletkenliklerinin azalmasına neden olabileceği bunun da direnç değerlerinde artışa sebep 
olabileceği düşünülmüştür. Bu nedenlerle deneyi aynı tip yeni sensörler ile tekrarlamak 
gerekmektedir. 
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