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Özet 
 
Bu çalışmada, üretim parametrelerinin sürtünme ve 
aşınma özelliklerine etkilerini araştırmak için bir fren balata 
bileşimi ele alınarak deneysel olarak incelenmiştir. Üretim 
parametreleri ile tribolojik özellikler arasındaki ilişkiyi 
anlamak için, sürtünme testleri pin-on-disk tipi test 
cihazında gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar gösterdi ki; üretim 
parametrelerinin optimum değerleri fren balatasının 
tribolojik özelliklerini ve üretim maliyetini iyileştirebilir. 
 
Anahtar kelimeler: Fren sürtünme malzemeleri, Üretim 
parametreleri, Sürtünme, Aşınma 
 
Abstract 
 
In this study, a brake lining composition was investigated 
experimentally to investigate the effects of the 
manufacturing parameters on the friction and wear 
properties. The friction tests were performed using a pin-
on-disc type tester to find the relationship between the 
manufacturing parameters and tribological properties. The 
results showed that manufacturing parameters can 
substantially improve the tribological behaviour and 
manufacturing cost of brake lining as long as optimum 
values are chosen. 
 
Keywords: Brake friction materials, Manufacturing 
parameters, Friction, Wear 
 
1. Giriş 
 
Frenlemenin yüksek bir verimle yapılabilmesi için en 
önemli kriterlerin başında disk-balata ara yüzeyinde 
minimum aşınmayı sağlayan yüksek ve kararlı sürtünme 
katsayısı yer almaktadır. Bu kriteri sağlayan en önemli 
faktörler ise balata malzemesinin kompozisyonu ve 
mikroyapısıdır. Genel olarak balata malzemeleri üzerine 
yapılan çalışmalar kompozisyonun değiştirilerek istenen 
özelliklerin sağlanması üzerine yoğunlaşmıştır. Bunun 
yanında fren balata malzeme özelliklerinin üretim 
parametrelerine ve tane boyutlarına bağlı olarak büyük 
ölçüde değiştiği yapılan deneyler ile görülmüştür. 
Kompozisyonlar aynı olsa bile farklı üretim parametreleri 
ile üretilen balatalar çok farklı özellikler 
sergileyebilmektedir. Bu yüzden bir balata malzemesi 
tasarımında kompozisyon, üretim ile birlikte bir bütün 
olarak incelenip araştırılmalıdır [1]. 
 

Fren balataları birden fazla bileşenden oluşur [2]. Mevcut 
durumda bu bileşenlerin sayıları 150’den fazladır [3, 4, 5]. 
Bu bileşenler; aşındırıcılar, sürtünme düzenleyiciler, dolgu 
malzemeleri ve güçlendiriciler ile bağlayıcı maddelerden 
oluşur.  
 
Özellikle gelişen teknoloji ile birlikte taşıtların hızı, 
büyüklüğü ve ağırlığı büyük bir artış gösterirken, bu 
taşıtlarda kullanılan fren sistemlerinin boyutları tam tersine 
küçülmüştür. Dolayısıyla birim alana düşen enerji miktarı 
artmıştır ve çalışma sıcaklıkları kullanılan balata 
malzemesindeki komponentlerin sınırlarını aşmıştır ve 
oluşan ısının transferinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli 
yüzey alanı küçülmüştür [6]. Bu şartlar altında fren 
sisteminin güvenlik sınırlarını aşmadan ve gerekli konforu 
sağlayacak şekilde çalışabilmesi için araç tipini, yükleme 
durumunu, kullanım şartlarını da dikkate alarak en uygun 
balata kompozisyonunun seçilmesi gerekir. 
 
Fren balata malzemeleri, çok ince tozlar halindeki 
malzemelerin karıştırılması, istenilen formda preslenmesi 
ve kontrollü bir atmosfer altında belirlenen süre içerisinde 
sinterlenmesini kapsayan üretim prosesinden 
oluşmaktadır. Bu yöntem ile farklı özelliklere sahip karışım 
malzemelerinden özelliklerini yitirmeden fren balatası 
üretmek mümkün olabilmektedir.  
 
Bu çalışmada, ele alınan bir balata bileşimi için optimum 
üretim parametrelerinin elde edilmesi amaçlanmıştır. 
Bunun için 8 adet üretim parametresi belirlenerek aynı 
içeriğe sahip numuneler ile deneyler yapılmıştır. Belirlenen 
üretim parametreleri şunlardır; toz karıştırma süresi, soğuk 
presleme basıncı, soğuk presleme süresi, sıcak presleme 
basıncı, sıcak presleme süresi, sıcak presleme sıcaklığı, 
ısıl işlem süresi ve ısıl işlem sıcaklığıdır. Her parametre 
için 3 farklı değer belirlenerek deneyler gerçekleştirilmiştir. 
 
 
2. Materyal ve Metot 
 
2.1. Numune Üretimi 
 
Balataların üretiminde asbest içermeyen takviye 
malzemeleri ve yüksek sıcaklıkta termal bozulmayı 
önleyecek, balatanın mekanik ve tribolojik özelliklerini 
güçlendirecek şekilde belirlenen bileşenler seçilmiştir. 
Malzeme oranları belirlemede kütlesel oran esas 
alınmıştır.  
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Çizelge 1. Numune içeriği (% kütlesel) 
İçerik Miktar 
Reçine 15 
Çelik yünü 10 
Prinç talaşı 4 
Grafit 10 
Bakır 15 
Maun cevizi 8 
Barit 35 
Al2O3 3 
TOPLAM 100 

 
Üretime başlamadan önce Çizelge 1'de verilen toz 
malzemeler 0,001g hassasiyetindeki terazi ile tartılmıştır. 
Daha sonra belirlenen üretim parametrelerine göre 
üretimleri yapılmıştır. Deneyleri yapılması planlanan üretim 
parametreleri değerleri Çizelge 2'de verilmiştir.  
 
Çizelge 2. Deneyleri yapılan numune üretim parametreleri 
Üretim 
Parametreleri 

Numune 
Kodu 

Süre 
(dk) 

Sıcaklık 
(ºC) 

Basınç 
(kPa) 

Karıştırma 
K-5 5 - - 
K-10 10 - - 
K-15 15 - - 

Soğuk 
Presleme 
Basıncı 

CP-8 2 - 8000 
CP-12 2 - 12000 
CP-15 2 - 15000 

Soğuk 
Presleme 
Süresi 

CT-2 2 - 8000 
CT-5 5 - 8000 
CT-8 8 - 8000 

Sıcak 
Presleme 
Basıncı 

SB-8 12 150 8000 
SB-13 12 150 13000 
SB-18 12 150 18000 

Sıcak 
Presleme 
Süresi 

ST-7 7 150 8000 
ST-12 12 150 8000 
ST-17 17 150 8000 

Sıcak 
Presleme 
Sıcaklığı 

T-120 12 120 8000 
T-150 12 150 8000 
T-180 12 180 8000 

Isıl İşlem 
Süresi 

S-2 120 180 - 
S-4 240 180 - 
S-6 360 180 - 

Isıl İşlem 
Sıcaklığı 

ST-140 60 140 - 
ST-180 60 180 - 
ST-220 60 220 - 

 
 
2.2. Deney Düzeneği 
 
Üretilen balataların aşınma, sürtünme katsayısı gibi 
özelliklerini belirlemek amacıyla Şekil 1’de gösterilen 
deney seti kullanılmıştır. Deney düzeneğinde dönme 
sırasında balata ile fren diski arasındaki sürtünme 
kuvvetini ölçmek için yük hücresi kullanılmıştır. Böylece 
döndürme kuvveti, diskin dönmesi sırasında fren 
balatasına uygulanan basınçtan doğan sürtünme 
kuvvetinden dolayı balatanın disk ile beraber dönme isteği 
dikkate alınarak, elektronik olarak ölçülmüştür. Deney 
düzeneğindeki fren diskinin istenilen hız ve devirlerde 
kullanılabilmesi için invertör mevcuttur. 
 

Deneylerin standartlara uygun olarak yapılabilmesi için 
deney düzeneğine disk yüzey sıcaklığını belirlemek için 
her saniyede bir veri alabilen, -50 ile 1000°C aralıklarında 
çalışabilen infrared termometre konulmuştur. Deney 
işlemlerinde 116 HB (41.86 HRA) sertlikte ve 280 mm 
çapında gri dökme demirden üretilmiş fren diski 
kullanılmıştır.  
 

 
Şekil 1. Deney düzeneği 

 
2.3. Deney Şartları 
 
Üretilen balatalar, sürtünme yüzeylerinin örtüşmesini 
sağlamak amacıyla numune yüzeyinin %95'i disk yüzeyine 
temas edinceye kadar 250 kPa basınç altında 3 m/s hızda 
çalıştırılmıştır. Deneyler 1050 kPa balata yüzey basıncında 
ve 6 m/s hızda yapılmıştır. Deneylerde başlangıç sıcaklığı 
40°C dir. Deneyler esnasında alınan sürtünme katsayısı ve 
zaman değerleri, aynı karışım ve özelliklerine sahip 
üretilen üç numuneden alınan değerlerin aritmetik 
ortalamasıdır. Her numune için sürtünme katsayısı, 6 m/s 
hızda 1050 kPa basınç altında 1 saniye aralıklarla 
kaydedilmiştir. Aşınma deneylerinde balata numuneleri 
1050 kPa basınç altında 10800 m (10,8 km) yol 
yaptırılarak hesaplanmıştır. Bu değerler sürtünme 
katsayısı-zaman grafiklerine dönüştürülmüştür. Deneyler 
sonunda her bir balata numunesinin kütle kaybı hassas 
terazide tartılarak bulunmuştur. Bulunan kütle kaybı TS 
9076’da verilen kütle kaybını esas alan formül ile 
hesaplanarak özgül aşınma değerleri tespit edilmiştir [7-8].  
 

 
  
denklem (1)'de; 
 
V  = Özgül aşınma 
m1 = Deneyden önce ölçülen balata kütlesi (gr) 
m2 = Deneyden sonra ölçülen balata kütlesi (gr) 
ρ   = Balata yoğunluğu (gr/cm3) 
Rd = Disk yarıçapı (m) 
fm = Deneydeki ortalama sürtünme kuvveti (N) 
n   = Toplam devir sayısı (devir) 
 
Hazırlanan numunelerin yoğunluk, aşınma ve sürtünme 
özellikleri incelenmiştir. Numunelerin yoğunluk ölçümleri 
Arşimet terazisinde yapılmıştır.  
 
3. Deneysel Sonuçlar 
 
Bu çalışmada, Çizelge 1'de içeriği verilen bir balata 
numunesi için balata üretim parametrelerinin sürtünme ve 
aşınma karakteristiğine olan etkisi incelenmiştir. Bunun için 
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8 adet üretim parametresi belirlenerek aynı içeriğe sahip 
numuneler ile deneyler yapılmıştır. Belirlenen üretim 
parametreleri; toz karıştırma süresi, soğuk presleme 
basıncı, soğuk presleme süresi, sıcak presleme basıncı, 
sıcak presleme süresi, sıcak presleme sıcaklığı, ısıl işlem 
süresi ve ısıl işlem sıcaklığıdır. 
 
3.1. Toz Karıştırma Süresi 
 
Çizelge 1'de içeriği verilen toz malzemeler 5, 10 ve 15 
dakika gibi üç farklı süre uygulanarak karıştırılmıştır. 
Karıştırılan malzemeler 25,4 mm kalıba aktarılarak 8000 
kPa basınç uygulamak suretiyle ön-şekillendirme işlemi 
yapılmıştır. Daha sonra 150ºC sıcaklık ve 8000 kPa basınç 
uygulanarak 12 dakika boyunca sıcak preslenmiştir. 
Üretilen numunelerin sürtünme katsayısı-zaman grafiği 
Şekil 2'de gösterilmiştir. 

 Şekil 2. Toz karıştırma süresi farklı olan numunelerin 
sürtünme katsayısı-zaman grafiği 

 
Şekil 2'de görüldüğü gibi 10 dakika karıştırılarak üretilen 
numunenin sürtünme performansı, 5 ve 15 dakika 
karıştırmaya göre daha iyi çıkmıştır. Bunun sebebi olarak, 
5 dakikalık karıştırma süresinin homojen yapı oluşturmada 
yetersiz kaldığı, 15 dakikalık karıştırma süresinin ise fazla 
enerji ve zaman kaybına yol açtığı düşünülmektedir [9]. 
Numunelerin diğer özellikleri ise Çizelge 3'de verilmiştir. 
 
Çizelge 3. Toz karıştırma süresi numunelerinin özellikleri 
Numune 
Kodu 

Sürtünme 
Katsayısı (µ) 

Yoğunluk 
(gr/cm3) 

Özgül aşınma 
(cm3/Nm) 

K-5 0,322 2,3159 0,165x10-6 
K-10 0,434 2,1482 0,139x10-6 
K-15 0,299 2,3612 0,068x10-6 

 
 
3.2. Soğuk Pres Basıncı 
 
Çizelge 1'de içeriği verilen toz malzemeler homojen bir 
karışım elde etmek için 10 dakika karıştırılmıştır. 
Karıştırılan malzemeler 25,4 mm kalıba aktarılarak 8000, 
12000 ve 15000 kPa gibi üç farklı basınç uygulamak 
suretiyle ön-şekillendirme işlemi yapılmıştır. Daha sonra 
150ºC sıcaklık ve 8000 kPa basınç uygulanarak 12 dakika 
boyunca sıcak preslenmiştir. Üretilen numunelerin 
sürtünme katsayısı-zaman grafiği Şekil 3'de gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 3. Soğuk pres basıncı farklı olan numunelerin 

sürtünme katsayısı-zaman grafiği 
 
Şekil 3'de görüldüğü gibi 8000 kPa soğuk pres basıncı 
uygulanarak üretilen numunenin sürtünme performansı 
diğerlerine göre daha iyi çıkmıştır. Numunelerin diğer 
özellikleri ise Çizelge 4'de verilmiştir. 
 

Çizelge 4. Soğuk pres basıncı numunelerinin özellikleri 
Numune 
Kodu 

Sürtünme 
Katsayısı (µ) 

Yoğunluk 
(gr/cm3) 

Özgül aşınma 
(cm3/Nm) 

CP-8 0,434 2,1482 0,139x10-6 
CP-12 0,279 2,3757 0,117x10-6 
CP-15 0,260 2,2968 0,144x10-6 

 
 
3.3. Soğuk Pres Süresi 
 
Öncelikle homojen bir karışım elde etmek için numune 
içerikleri 10 dakika boyunca karıştırılmıştır. Karıştırılan 
malzemeler 25,4 mm kalıba aktarılarak 2, 5 ve 8 dakika 
gibi üç farklı zaman kullanılarak ve 8000 kPa basınç 
uygulamak suretiyle ön-şekillendirme işlemi yapılmıştır. 
Daha sonra 150ºC sıcaklık ve 8000 kPa basınç 
uygulanarak 12 dakika boyunca sıcak preslenmiştir. 
Üretilen numunelerin sürtünme katsayısı-zaman grafiği 
Şekil 4'de gösterilmiştir. 

 
Şekil 4. Soğuk pres basıncı farklı olan numunelerin 

sürtünme katsayısı-zaman grafiği 
 
Şekil 4'de görüldüğü gibi Çizelge 1'de içeriği verilen balata 
numunesi için 2 dakikalık soğuk pres süresi daha stabil bir 
sürtünme performansı için yeterli olmaktadır. Soğuk pres 
basıncı farklı olan numunelerin diğer özellikleri ise Çizelge 
5'de verilmiştir. 
 

Çizelge 5. Soğuk pres süresi numunelerinin özellikleri 
Numune 
Kodu 

Sürtünme 
Katsayısı (µ) 

Yoğunluk 
(gr/cm3) 

Özgül aşınma 
(cm3/Nm)x10-6 

CT-2 0,39 2,14 0,139 
CT-5 0,36 2,27 0,218 
CT-8 0,34 2,47 0,142 
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3.4. Sıcak Pres Basıncı 
 
Çizelge 1'de içeriği verilen toz malzemeler 0,001 gr 
hassasiyetindeki terazide tartıldıktan sonra elde edilen 
karışım 10 dakika boyunca karıştırılmıştır. Karıştırılan 
malzemeler 25,4 mm kalıba aktarılarak 2 dakika boyunca 
8000 kPa basınç uygulamak suretiyle ön-şekillendirme 
işlemi yapılmıştır. Daha sonra 12 dakika boyunca 150ºC 
sıcaklık ve 8000, 13000 ve 18000 kPa gibi üç farklı basınç 
uygulanarak sıcak preslenmiştir. Üretilen numunelerin 
sürtünme katsayısı-zaman grafiği Şekil 5'de gösterilmiştir. 

 
Şekil 5. Sıcak pres basıncı farklı olan numunelerin 

sürtünme katsayısı-zaman grafiği 
 
Şekil 5'de görüldüğü gibi 8000 kPa sıcak presleme 
basıncına tabi tutulan balata numunesinin sürtünme 
performansı 13000 ve 18000 kPa basınca tabi tutulan 
numunelerden daha iyi çıkmıştır. Sıcak pres basıncı farklı 
olan numunelerin diğer özellikleri ise Çizelge 6'da 
verilmiştir. 
 

Çizelge 6. Sıcak pres basıncı numunelerinin özellikleri 
Numune 
Kodu 

Sürtünme 
Katsayısı (µ) 

Yoğunluk 
(gr/cm3) 

Özgül aşınma 
(cm3/Nm)x10-6 

SB-8 0,434 2,1482 0,139 
SB-13 0,299 2,1599 0,105 
SB-18 0,276 2,3930 0,085 

 
 
3.5. Sıcak Pres Süresi 
 
Çizelge 1'de içeriği verilen toz malzemeler 0,001 gr 
hassasiyetindeki terazide tartıldıktan sonra elde edilen 
karışım 10 dakika boyunca karıştırılmıştır. Karıştırılan 
malzemeler 25,4 mm kalıba aktarılarak 2 dakika boyunca 
8000 kPa basınç uygulamak suretiyle ön-şekillendirme 
işlemi yapılmıştır. Daha sonra 150ºC sıcaklık ve 8000 kPa 
basınç altında 7, 12, 17 dakika gibi üç farklı süre 
uygulanarak sıcak preslenmiştir. Üretilen numunelerin 
sürtünme katsayısı-zaman grafiği Şekil 6'da gösterilmiştir. 

 
Şekil 6. Sıcak pres süresi farklı olan numunelerin sürtünme 

katsayısı-zaman grafiği 

Şekil 6'da görüldüğü gibi 8000 kPa basınç altında 12 
dakika sıcak presleme işlemine tabi tutulan balata 
numunesinin sürtünme performansı daha yüksek çıkmıştır. 
7 dakika sıcak presleme basıncına tabi tutulan 
numunenein sürtünme performansının düşük olması, 
balata kompozisyonunu oluşturan tozların daha homojen 
bir karışım oluşturamadığı ve balata numunesi içerisinde 
su ve gaz gibi kimyasalların sıcaklık süresinin az 
olmasından dolayı tamamen giderilemediği şeklinde 
açıklanabilir [10]. Sıcak pres süresi farklı olan numunelerin 
diğer özellikleri ise Çizelge 7'de verilmiştir. 
 

Çizelge 7. Sıcak pres süresi numunelerinin özellikleri 
Numune 
Kodu 

Sürtünme 
Katsayısı (µ) 

Yoğunluk 
(gr/cm3) 

Özgül aşınma 
(cm3/Nm)x10-6 

ST-7 0,313 2,1391 0,101 
ST-12 0,345 2,2609 0,099 
ST-17 0,311 2,1820 0,122 

 
 
3.6. Sıcak Pres Sıcaklığı 
 
Öncelikle homojen bir karışım elde etmek için numune 
içerikleri 10 dakika boyunca karıştırılmıştır. Karıştırılan 
malzemeler 25,4 mm kalıba aktarılarak 2 dakika boyunca 
8000 kPa basınç uygulamak suretiyle ön-şekillendirme 
işlemi yapılmıştır. Daha sonra 8000 kPa basınç ve 120, 
150 ve 180ºC gibi üç farklı sıcaklık uygulanarak 12 dakika 
boyunca sıcak preslenmiştir. Üretilen numunelerin 
sürtünme katsayısı-zaman grafiği Şekil 7'de gösterilmiştir. 

 
Şekil 7. Sıcak pres sıcaklığı farklı olan numunelerin 

sürtünme katsayısı-zaman grafiği 
 
Şekil 7'de görüldüğü gibi 150ºC sıcaklıkta presleme 
işlemine tabi tutulan balata numunesinin sürtünme 
performansı daha yüksek çıkmıştır. Sıcak pres sıcaklığı 
farklı olan numunelerin diğer özellikleri ise Çizelge 8'de 
verilmiştir. 
 

Çizelge 8. Sıcak pres sıcaklığı numunelerinin özellikleri 
Numune 
Kodu 

Sürtünme 
Katsayısı (µ) 

Yoğunluk 
(gr/cm3) 

Özgül aşınma 
(cm3/Nm) 

T-120 0,413 2,3251 0,17x10-6 
T-150 0,457 2,4378 0,24x10-6 
T-180 0,425 2,7513 0,21x10-6 

 
 
3.7. Isıl İşlem Süresi 
 
Çizelge 1'de içeriği verilen toz malzemeler 0,001 gr 
hassasiyetindeki terazide tartıldıktan sonra elde edilen 
karışım 10 dakika boyunca karıştırılmıştır. Karıştırılan 
malzemeler 25,4 mm kalıba aktarılarak 2 dakika boyunca 
8000 kPa basınç uygulamak suretiyle ön-şekillendirme 
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işlemi yapılmıştır. Daha sonra 150ºC sıcaklık ve 8000 kPa 
basınç altında 12 dakika süre uygulanarak sıcak 
preslenmiştir. Son olarak numuneler 180ºC sıcaklıktaki 
fırında 2, 4 ve 6 saat bekletilerek deneyler tamamlanmıştır. 
Üretilen numunelerin sürtünme katsayısı-zaman grafiği 
Şekil 8'de gösterilmiştir. 

 
Şekil 8. Isıl işlem süresi farklı olan numunelerin sürtünme 

katsayısı-zaman grafiği 
 
Şekil 8'de görüldüğü gibi 150ºC sıcaklıktaki fırında 4 saat 
sinterlenen balata numunesinin sürtünme performansı 
daha yüksek çıkmıştır. Isıl işlem süresi farklı olan 
numunelerin diğer özellikleri ise Çizelge 9'da verilmiştir. 
Çizelge 9'da görüldüğü gibi ısıl işlem süresi arttıkça 
aşınma da artmıştır. 
 

Çizelge 9. Isıl işlem süresi numunelerinin özellikleri 
Numune 
Kodu 

Sürtünme 
Katsayısı (µ) 

Yoğunluk 
(gr/cm3) 

Özgül aşınma 
(cm3/Nm) 

S-2 0,287 2,3644 0,117x10-6 
S-4 0,351 2,3173 0,137x10-6 
S-6 0,301 2,3747 0,173x10-6 

 
 
3.8. Isıl İşlem Sıcaklığı 
 
Çizelge 1'de içeriği verilen toz malzemeler 0,001 gr 
hassasiyetindeki terazide tartıldıktan sonra elde edilen 
karışım 10 dakika boyunca karıştırılmıştır. Karıştırılan 
malzemeler 25,4 mm kalıba aktarılarak 2 dakika boyunca 
8000 kPa basınç uygulamak suretiyle ön-şekillendirme 
işlemi yapılmıştır. Daha sonra 150ºC sıcaklık ve 8000 kPa 
basınç altında 12 dakika süre uygulanarak sıcak 
preslenmiştir. Son olarak numuneler 140, 180 ve 220ºC 
gibi üç farklı sinterleme sıcaklığında 1 saat süre ile  fırında 
bekletilerek üretim tamamlanmıştır. Üretilen numunelerin 
sürtünme katsayısı-zaman grafiği Şekil 9'da gösterilmiştir. 

 
Şekil 9. Isıl işlem sıcaklığı farklı olan numunelerin 

sürtünme katsayısı-zaman grafiği 
 

Şekil 9'da görüldüğü gibi 180ºC sıcaklıktaki fırında 1 saat 
sinterlenen balata numunesinin sürtünme performansı 
daha yüksek çıkmıştır. Sinterlemede, sinterlenen 
parçaların sinterleme sıcaklığı, sinterleme sıcaklığında 
kalma süreleri ve soğuma hızları ürün özelliklerini 
doğrudan etkiler [11,12]. Üretilen balata numuneleri 
içerisinde bulunan ve bağlayıcılık özelliği gösteren 
reçinenin sıcaklığın etkisiyle gevşemesi sonucu S-6 kodlu 
balata numunesinin sürtünme performansında olumsuz bir 
sonuç ortaya çıkarmış olacağı düşünülmektedir. Isıl işlem 
süresi farklı olan numunelerin diğer özellikleri ise Çizelge 
10'da verilmiştir. Çizelge 10'da görüldüğü gibi ısıl işlem 
sıcaklığı arttıkça aşınma da artmıştır. 
 

Çizelge 10. Isıl işlem sıcaklığı numunelerinin özellikleri 
Numune 
Kodu 

Sürtünme 
Katsayısı (µ) 

Yoğunluk 
(gr/cm3) 

Özgül aşınma 
(cm3/Nm) 

ST-140 0,443 2,1235 0,27x10-6 
ST-180 0,466 2,4873 0,31x10-6 
ST-220 0,415 2,5731 0,34x10-6 

 
 
4. Tartışma ve Öneriler 
 
Bu çalışmada kullanılan ve kütlesel olarak %15 reçine, 
%10 çelik yünü, % 4 prinç talaşı, % 10 grafit, %15 bakır, 
%8 maun cevizi, % 35 barit, % 3 alümina içeren balata 
numunesinin optimum üretim parametreleri; 10 dakika toz 
karıştırma süresi, 8000 kPa soğuk pres basıncı, 2 dakika 
soğuk pres süresi, 8000 kPa sıcak pres basıncı, 12 dakika 
sıcak pres süresi, 150ºC sıcak pres sıcaklığı, 4 saat ısıl 
işlem süresi ve 180ºC ısıl işlem sıcaklığıdır.  
 
Bu çalışma ile üretim parametrelerinin, aynı bileşime sahip 
balata numunelerinin yoğunluk, aşınma ve sürtünme 
karakteristiklerini önemli ölçüde etkilediği görülmüştür. 
 
Balata kompozisyonlarındaki bir veya birkaç malzemenin 
kendisinin veya miktarının değişimi balata bütünü 
etkileyebilir ve üretim prosesinde farklı sonuçlara sebep 
olabilir.  
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