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Abstract 

Nowadays, the majority of the casualties caused by traffic accidents caused by brake systems have been 

the result of the investigation. Brake pad is one of the most important components of the braking system. 

According to researches perform to date, the tribological behaviors of the brake pad change depending on 

different factors, such as driving conditions, brake pad formulation and manufacturing parameters. In this study, 

depending on the lining content; the impact of the supplement of various ratios of colemanite and ulexite (% 4, 8 

and 12) on tribological properties polymer based matrix brake pad material manufactured by hot pressing 

method were researched. The friction characteristics of the manufactured specimens were obtained by using pin-

on-disk type friction brake dynamometer. The specific wear rate of the specimens was compared with each other 

and also their hardness and density values were determined. In terms of tribological properties, the best result is 

brake pad with 8% colemanite and ulexite.  
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Üleksit ve Kolemanit Katkılı Fren Balata Malzemelerinin Tribolojik Özellikleri 

Üzerine Etkileri 

 

Özet 

Günümüzde trafik kazalarının yol açtığı can kayıplarının pek çoğunun fren sistemlerinden kaynaklandığı 

yapılan araştırmalar sonucu ortaya konmuştur. Fren balatası fren sistemini oluşturan en önemli bileşenlerden 

biridir. Günümüze kadar yapılan araştırmalara göre otomotiv fren balatasının sürtünme-aşınma özellikleri; aracın 

sürüş koşulları, balatanın içeriği ve balatanın üretim parametreleri gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak 

değişmektedir. Bu çalışmada, balata içeriğine bağlı olarak; sıcak presleme yöntemi ile üretilen aynı anda ve 

kütlece üç farklı oranda (% 4, 8 ve 12) kolemanit ve üleksit takviyeli polimer matrisli fren balata malzemesinin 

tribolojik özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Üretilen balata malzemelerin sürtünme karakteristikleri pin-on-

disk tipi sürtünme test cihazı kullanılarak tespit edilmiştir. Üretilen numunelerin özgül aşınma oranı, sertlik ve 

yoğunluk değerleri belirlenerek birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Tribolojik özellikler bakımından en iyi sonucu, % 

8 kolemanit ve üleksit katkılı fren balata malzemesi vermiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Fren balatası, Kolemanit, Triboloji, Üleksit 

 
 

1. Giriş 

Otomotiv fren balatalarında, 2000’ li yıllara kadar 

tüm dünyada kullanılan asbest, insan sağlığı 

yönünden sakıncalı olması ve kullanımının 

yasaklanmasıyla, asbeste alternatif geniş çalışma  

 

aralığında yüksek performans sergileyebilen ve insan 

sağlığına zarar vermeyen sürtünme malzemeleri 

üzerine çalışmalar yapılmaktadır [1, 2]. 

Otomobil fren sistemlerinde yaygın olarak organik 

polimer esaslı balata malzemeleri kullanılmaktadır 

[3]. Kompozit sürtünme malzemeleri genellikle 10 

http://iarec.osmaniye.edu.tr/


 

88 

International Advanced Researches & Engineering Congress-2017 
 
ile 20 arasında değişebilen farklı bileşenlerden 

meydana gelmektedirler. Bu bileşenler, yapısallar, 

bağlayıcılar, dolgu malzemeleri, yağlayıcılar ve 

sürtünme düzenleyici olmak üzere işlev bakımından 

beş farklı gruba ayrılırlar. Dolgu malzemesi 

kullanımının temel amacı, maliyeti azaltmak ve 

aynı zamanda üretilebilirliği arttırmaktır. En sık 

kullanılan mineraller vermekülit ve mika’ dır. 

Ayrıca, kalsiyum karbonat (CaCO3), barit minerali 

(BaSO4) ve alçı (CaSO4) diğer yaygın kullanılan 

dolgu malzemeleridir. Yapısal malzemeler, 

sürtünme malzemelerinde mekanik dayanım, 

sertlik, termal stabilite, aşınma direnci ve kararlı bir 

sürtünme oluşturur. Genellikle çelik yünü, kaya 

yünü, cam yünü, seramik ve kevlar lifleri tek başına 

veya farklı kombinasyonları ile birlikte kullanılırlar. 

Bağlayıcılar, sürtünme kompozit malzemesini 

oluşturan tüm bileşikleri bir arada tutmak ve termal 

olarak kararlı bir matriks oluşturmak için kullanılır. 

Fenolik reçine, kauçuk veya kaju fıstık kabuğu 

sıvısı modifiyeli fenolik reçineler yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Yağlayıcılar, Yüksek sıcaklıkta 

sürtünme katsayısını stabilize etme, balata ile disk 

arasındaki aşınma kontrolünü sağlama, titreşimi 

sönümleme ve gürültüyü azaltma gibi birçok 

faydası bulunmaktadır. Grafit, kok, molibden 

disülfür (MoS2) ve antimon (Sb2S3) vb. yaygın 

olarak kullanılanlarıdır. Sürtünme düzenleyiciler, 

fren diski ve balata ara yüzeyinde yüksek ve kararlı 

bir sürtünme özelliği elde etmek için ilave edilirler. 

Zirkonyum oksit (ZrSiO4), Zirkonyum silikat 

(ZrSiO4), silisyum karbür (SiC), Alüminyum oksit 

(Al2O3) gibi abrasivler sürtünme katsayısını 

artırmasına rağmen uygun yağlayıcı ve yapısalların 

kullanılmaması durumunda disk aşınmasını artırır. 

Ayrıca, disk yüzeyinde istenmeyen yüzey filmleri 

ve demir oksitleri temizleyerek daha iyi bir 

sürtünme yüzeyin oluşmasını sağlamaktadırlar [4-

6].  

Bu konuyla ilgili literatürde yapılan çalışmalar 

kısaca şöyle özetlenebilir; Kahya çalışmasında, 

fenolik reçineye alternatif karaçam, kızılçam, 

sarıçam, fıstıkçamı ve sedir kozalağı tozu bağlayıcı 

malzeme olarak farklı kütlesel miktarlarda balata 

kompozisyonunda kullanılarak kompozit fren balata 

malzemeleri üretmiştir. Sürtünme malzemelerinin 

sürtünme-aşınma karakteristikleri, fiziksel ve 

mekanik özelliklerini incelemiştir [7]. Demirhan 

çalışmasında, kompozit fren balatalarında asbestin 

yerine takviye elemanı olarak polimer esaslı bir fiber 

olan twaron, dolgu malzemesi olarak CaCO3, 

yağlayıcı olarak grafit, sertlik düzenleyici olarak 

Al2O3 ve bağlayıcı olarak fenolik reçine kullanmıştır. 

Kütlece %5, %10, %15 ve %20 oranında twaron 

eklenerek balata malzemeleri üzerindeki etkisini 

incelemiştir [8]. Sugözü çalışmasında, kütlece (%5 

ve %10) oranında nano ve mikro boyutta silika, 

alümina ve zirkon olmak üzere üç farklı aşındırıcı 

kullanılarak üretilen fren balata malzemelerinin 

sürtünme performansları karşılaştırmıştır. Sürtünme 

katsayısı bakımından nano aşındırıcı içeren sürtünme 

malzemeleri daha yüksek performans göstermiştir. En 

iyi sürtünme performansı ise kütlece %10 nano 

alümina ile kütlece %10 silika içeren balata 

malzemelerinde elde etmiştir [9]. Adıgüzel 

çalışmasında, katı yağlayıcı olarak grafit ve 

hegzagonal bor nitürürün (h-BN), aşındırıcı olarak da 

alüminyum oksit (Al2O3) ve bor karbürün (B4C) fren 

balatalarının mekanik ve tribolojik özelliklerine olan 

etkilerini incelemiştir. Ayrıca, farklı tane boyutlarına 

sahip Al2O3, SiC ve B4C kullanılarak üretilen fren 

balatalarının sürtünme ve aşınma davranışlarına 

etkilerini araştırmıştır [10]. Malak çalışmasında, 

takviye elemanı olarak farklı boyutlarda ve farklı 

kütlesel miktarlarda karbon elyaf balata 

kompozisyonunda kullanılması ile sürtünme 

malzemeleri üretmiştir. Numunelerin sürtünme ve 

aşınma karakteristikleri, yoğunluk, özgül aşınma, 

yüzey pürüzlülüğü ve sertlik değerleri tespit etmiştir 

[11]. 

Bor, endüstriyel hammadde bakımından en önemli 

malzemelerden birisi olup, Türkiye bor mineralleriyle 

zengin coğrafyaya sahip bir ülkedir. Mineral 

rezervleri, çeşitliliği ve özellikleri açısından dünyada 

ilk sıralarda yer almaktadır. Dünyada mevcut bor 

birikilerinin %63’ü Türkiye’de ve %16,4‘ü ise 

Amerika’dadır [12].  Bu bilgiler ışında, Dünya bor 

tüketimi bakımından Türkiye’nin ne kadar öneme 

sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Evaporasyon 

yoluyla oluşan bor mineralleri sodyum, kalsiyum 

veya magnezyum ihtiva etmektedir. Doğada 150’ den 

fazla bor minerali olmakla beraber ekonomik öneme 

sahip olanlarının başlıcaları Tinkal, Kolemanit ve 

Üleksit’tir. Sodyum kökenli olanlar Tinkal, kalsiyum 

kökenli olanlar Kolemanit, sodyum kalsiyum kökenli 

olanları ise Üleksit olarak isimlendirilmektedir [13]. 

Borun ileri teknoloji gerektiren endüstriyel 

alanlarda kullanılmasının gittikçe artması, borun-bir 

hammadde olarak kullanılmasını ve değerini daha da 

arttırmaktadır. Borun çeşitli bor türevi 250' yi aşkın 

alanda kullanılmaktadır. En önemli kullanım 

alanlarını deterjan, cam, seramik, tarım, tekstil sanayi 

oluşturmakta ve bu alanlardaki tüketim toplam 

tüketimin yaklaşık % 80’ ini kapsamaktadır [14]. 

Yüksek erime sıcaklığına sahip bor ürünleri uygun 

katılma oranları belirlenerek balata komponentleri 
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içerisine dahil edilerek, fren balatasına termik stabilite 

kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu araştırma 

kapsamında; asbest ve elyaf katkı malzemesi 

bulunmayan fren balatası üretiminde aynı anda ve 

farklı oranlarda (% 4, 8 ve 12) kolemanit ve üleksit 

ürünleri kullanılmıştır. 

 

2. Materyal ve Metot 

2.1. Balata Üretimi 

Balataların üretiminde asbest içermeyen takviye 

malzemeleri ve yüksek sıcaklıkta termal bozulmayı 

önleyecek, balatanın mekanik ve tribolojik 

özelliklerini kuvvetlendirecek şekilde bileşenler 

seçilmiştir. Üretim esnasında malzeme oranları 

belirlemede kütlesel oran esas alınmıştır.  

Tablo 1’ de balata içeriğini oluşturan malzemeler 

0,001g hassasiyetinde tartılarak toz karıştırıcı 

mikserin hareketli haznesine doldurulmuştur. Tablo 

1’ de belirlenen oranlarda hazırlanılan karışımların 

homojenliğini sağlamak için 120 dev/dak hızda ve 10 

dakika sürede mikser ile karıştırılmıştır.  

 

 

 

Karıştırma işleminden sonra soğuk şekillendirme 

için hazırlanan Ø25,4 mm kalıplara dökülerek ortam 

sıcaklığında, 2 dakika süre ile 80 bar basınçta 

balatanın ön şeklini oluşturmak için soğuk preste 

şekillendirilmiştir.  

Ön şeklini almış balata numuneleri 100 bar 

basınçta, 150 °C sıcaklıktaki pişirme kalıbında 60 

saniye aralıklarla havalandırılması yapılarak 10 

dakika sürede pişirilmiştir. Böylece malzeme 

içerisinde bulunan suyun ve sıcaklık sonucu balata 

bileşenlerin oluşturduğu reaksiyonlar sonucu 

meydana gelen buharların ve gazların dışarı atılması 

sağlanmıştır. Pişirme ve presleme sonrası balataların 

kalıptan parçalanmadan kolay bir şekilde 

çıkarılmasını sağlamak amacıyla sıcak kalıplara 

granül sabunlu sıcak su pülverize olarak basınçlı hava 

ile püskürtülmüştür. Son olarak kalıptan çıkarılan 

numuneler ortam sıcaklığına ulaşıncaya kadar 

soğumaya bırakılmıştır. Balata üretim parametreleri 

Tablo 2’ de verilmiştir. Kolemanit ve üleksit, aynı 

anda ve üç farklı oranda (% 4, 8 ve 12) takviye 

edilerek üretilen numuneler sırasıyla KÜ-4, KÜ-8 ve 

KÜ-12 olarak kodlanmıştır. 

 

Tablo 1. Karışımdaki malzeme oranları (% Kütlesel) 

 

Numune Kodu KÜ-4 KÜ-8 KÜ-12 

Reçine 20 20 20 

Çelik yünü 5 5 5 

Cashew tozu 10 10 10 

Pirinç talaşı 5 5 5 

Grafit 3 3 3 

Bakır 6 6 6 

Alümina 8 8 8 

Kolemanit 4 8 12 

Üleksit 4 8 12 

Barit 35 27 19 

TOPLAM 100 100 100 

 

Tablo 2. Balata üretim parametreleri 

 

İşlemler  KÜ-4 KÜ-8 KÜ-12 

Karıştırma Zaman (dak) 10 10 10 

Soğuk Şekillendirme Zaman (dak) 2 2 2 

Sıcaklık (°C) Ortam sıcaklığı Ortam sıcaklığı Ortam sıcaklığı 

Basınç (bar) 80 80 80 

Sıcak 

Şekillendirme 

Zaman (dak) 10 10 10 

Sıcaklık (°C) 150 150 150 

Basınç (bar) 100 100 100 
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2.2. Deney Düzeneği 

Üretilen kompozit sürtünme malzemelerin 

sürtünme katsayısı-zaman karakteristiklerinin tespit 

edilmesinde deney esnasında meydana gelen 

sürtünme katsayısı, hidrolik sistem basıncı, fren 

kuvveti, balata yüzey sıcaklık değerlerini bilgisayar 

ortamına aktarımı sağlayabilen deney test cihazı ile 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). Fren diskinin istenilen 

hız ve devirlerde kullanılabilmesi için hız ayarlayıcısı 

bulunmaktadır. Deney standartlarının sağlanabilmesi 

için deney düzeneğine disk yüzey sıcaklığını tespit 

etmek amacıyla her saniyede bir ölçüm alabilen, (-50) 

- (1000) °C aralığında çalışabilen temassız (IR) 

termometre kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan fren 

diski Ø 280 mm gri dökme demirden üretilmiş ve 116 

HB (41.86 HRA) sertliktedir. 

 

2.3. Deney Koşulları 

Sürtünme test cihazı, kompozit balata malzeme 

yüzeyinin % 95’ i disk yüzeyine temas edene kadar 5 

bar basınç altında ve 3 m/sn hızda çalıştırılmıştır. 

Böylece, sürtünme yüzeylerinin örtüşmesi 

sağlanmıştır. Testler, 7 bar balata yüzey basıncında ve 

616 dev/dak hızda gerçekleştirilmiştir. Sürtünme testi 

esnasında sürtünme katsayısı, sıcaklık ve zaman 

verileri 1 saniye aralıklarla 1800 saniye boyunca kayıt 

altına alınmıştır. TS 555 standardına göre fren 

balatalarının sürtünme katsayısının tespit edilmesinde 

etki eden basınç sabit olup hiçbir dış etkiye maruz 

kalmadan sürtünme katsayısı-zaman ilişkisi 

incelenmiştir [15].  

Test sonunda fren balata numuneleri hassas 

terazide tartılarak kütle kaybı hesaplanmıştır. TS 

9076’ da bulunan kütle kaybını esas alan formül ile 

hesaplanarak özgül aşınma değerleri elde edilmiştir 

[2, 16]. Hazırlanan numunelere aşınma, sürtünme, 

sertlik ve yoğunluk testleri uygulanmıştır. 

Balatalara uygulanan kuvvet ve test cihazından 

elde edilen sürtünme kuvveti dikkate alınarak 

sürtünme katsayısı TS 555’ e göre denklem (1)’ de 

verilen formülle hesaplanmıştır [15]. 

 

µ =
𝑓𝑠
𝑓𝑛

  
(1) 

 

Burada; 𝑓𝑠 sürtünme kuvveti, 𝑓𝑛 ise balata 

yüzeyine uygulanan normal kuvvettir ve denklem (2)’ 

ye göre hesaplanır. 

 

𝑓𝑛 = 𝑃 × 𝐴   (2) 

 

Denklem (2)’ de; P uygulanan basınç (MPa), A ise 

balatanın sürtünen yüzey alanı (mm2)’ dır. Sürtünme 

testi öncesi ve sonrası her bir numunenin kütleleri 

belirlenerek özgül aşınma oranı TS 555’ e göre 

denklem (3)’ de verilen formül kullanılarak 

hesaplanmıştır [15]. 

 

𝑉 =
1

2 × 𝜋 × 𝑅
×

𝑚1 − 𝑚2

𝜂 × 𝑓𝑠 × 𝜌
  

(3) 

 

 

 
Şekil 1. Sürtünme Test Cihazı Şematik Görünüşü 
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Burada; V özgül aşınma oranı (cm3/Nm), R balatanın 

merkezi ile diskin merkezi arasındaki mesafe (m), 𝑚1 

ve 𝑚2 sırasıyla balatanın test öncesi ve test sonrası 

kütlesi (g), 𝜂 test boyunca diskin toplam dönme 

sayısı, 𝜌 balatanın yoğunluğu (g/cm3) ve 𝑓𝑠 ortalama 

sürtünme kuvveti (N)’ dir. Numunelerin sürtünme 

kararlılığı (%) denklem (4)’ e göre hesaplanmıştır. 

 

𝐹𝑆 = (𝜇𝑜𝑟𝑡/𝜇𝑚𝑎𝑘𝑠) × 100 (4) 

 

Burada; FS numunenin sürtünme kararlılığı (%), 

𝜇𝑜𝑟𝑡 ortalama sürtünme katsayısı, 𝜇𝑚𝑎𝑘𝑠 ise test 

süresince elde edilen maksimum sürtünme katsayısı 

değerini ifade etmektedir. Numunelerin sertlik 

ölçümleri Bulut Makine marka ve DIGIROCK-RSR 

model ölçüm cihazında Rockwell L (HRL) sertlik 

ölçüm yöntemi ile tespit edilmiştir. Sertlik ölçme 

işlemleri sırasında, batıcı uç olarak 6,35 mm çapında 

çelik bilya ile ön yükleme 10 kgf ve tam yükleme 60 

kgf yük uygulanmıştır. Sertlik ölçümleri, numunelerin 

sürtünen yüzeyinden alınmıştır. Numunelerin 

boyutları Ø25,4 × 9 mm olduğu için yüzeyin orta ve 

kenara yakın noktalarından değerler alınarak 

hesaplanmıştır. Her numune için faklı bölgelerden 

ölçüm değerleri alınarak bunların aritmetik ortalaması 

alınmıştır [17]. Numunelerin yoğunluk ölçümleri, su 

içerisinde Arşimet prensibi kullanılarak belirlenmiştir. 

 

3. Bulgular 

Bu çalışmada, aynı anda ve üç farklı oranda 

takviye edilen kolemanit ve üleksit katkılı fren 

balataları üretilmiştir. Fren balata numuneleri 

içerisinde bulunan sürtünme malzemeleri içerisindeki 

kolemanit ve üleksit tozundaki kütle artışı, sürtünme 

katsayısına etkisi bulunmayan baritin azaltılmasıyla 

dengelenmiştir (Tablo 1). KÜ-8’ nolu kompozit 

balata numunesinin aşınmamış ve aşınmış resmi Şekil 

2’ de gösterilmiştir. Ayrıca, kompozit balata 

malzemelerinin zamana bağlı sürtünme katsayısı-

zaman grafikleri Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5’ de 

verilmiştir. İdeal bir otomotiv fren balatasında aranan 

en önemli özellik; frenleme sırasında sürtünmeden 

dolayı oluşan ara yüzey sıcaklığındaki artışa bağlı 

olarak sürtünme katsayısındaki değişimin minimum 

düzeyde olmasıdır [18, 19]. Sürtünme kararlılığı (%) 

değeri mümkün olduğunca yüksek ve 100’e yakın 

olmalı, elde edilen eğrinin eğim ve dalgalanmaları ise 

düşük seviyede olmalıdır [20]. Şekil 3, 4 ve 5’ deki 

KÜ kodlu numunelerin zamana bağlı olarak sürtünme 

katsayısı değişimleri incelendiğinde, 0-1800 sn 

aralığında ortalama en düşük sürtünme katsayısı 

değerini (0,274) KÜ-12 katkılı sürtünme malzemesi 

verirken, ortalama en yüksek sürtünme katsayısı 

değerini (0,326) KÜ-4 katkılı sürtünme malzemesi 

vermiştir. Şekil 2, içerisinde % 4 kolemanit ve üleksit 

takviyeli ve KÜ-4 kodlu numunenin zamana bağlı 

olarak sürtünme katsayısı değişimini göstermektedir. 

Balata ile disk ara yüzeyinde oluşan sıcaklık en düşük 

28 ˚C, en yüksek 251 ˚C ve ortalama 192 ˚C’ dir. 

Sürtünme testi sırasında en yüksek sürtünme katsayı 

değeri 0,42, ortalama sürtünme katsayısı değeri 0,326 

ve sürtünme kararlılığı % 77,62’ dir.  

KÜ-4 kodlu numunesinin sürtünme performansı 

incelendiğinde, stabil bir performans göstermediği 

görülmektedir. Bu durum balata içeriğini oluşturan 

komponentlerin homojen bir şekilde 

karışmamasından kaynaklandığı düşünülmüştür.  

Şekil 4, içerisinde % 8 kolemanit ve üleksit 

takviyeli ve KÜ-8 kodlu numunenin zamana bağlı 

olarak sürtünme katsayısı değişimini göstermektedir. 

Balata ile disk ara yüzeyinde oluşan sıcaklık en düşük 

43 ˚C, en yüksek 212 ˚C ve ortalama 165 ˚C’ dir. 

Sürtünme testi sırasında en yüksek sürtünme katsayı 

değeri 0,46, ortalama sürtünme katsayısı değeri 0,315 

ve sürtünme kararlılığı % 68,48’ dir. 

KÜ-4 kodlu numunenin sürtünme katsayısı KÜ-8 

kodlu numunenin sürtünme katsayısından daha 

yüksek bir değerde olmasına rağmen KÜ-8 kodlu 

balata numunesi daha stabil bir sürtünme performansı 

göstererek balatalardan istenilen stabil sürtünme 

performansına sahiptir.  

Şekil 5, içerisinde % 12 kolemanit ve üleksit 

takviyeli ve KÜ-12 kodlu numunenin zamana bağlı 

olarak sürtünme katsayısı değişimini göstermektedir. 

Balata ile disk ara yüzeyinde oluşan sıcaklık en düşük 

43 ˚C, en yüksek 183 ˚C ve ortalama 145 ˚C’ dir. 

Sürtünme testi sırasında en yüksek sürtünme katsayı 

değeri 0,47, ortalama sürtünme katsayısı değeri 0,274 

ve sürtünme kararlılığı % 58,30’ dur.    

Şekiller incelendiğinde, sürtünme tabakası gelişimi 

sırasında sürekli olarak sürtünme katsayısında inişli 

çıkışlı bir değişim görülmektedir. Sürtünme süresince 

disk yüzeyindeki temas bölgelerinin içine doğru 

ısının periyodik olarak sürekli değişmesinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir [21]. Bu sebepten 

dolayı sürtünme katsayısında sürekli bir değişim 

meydana gelir.  

Sürtünme malzemesi olarak üretilen numunelerin 

ortalama sürtünme katsayısı (𝜇𝑜𝑟𝑡), özgül aşınma 

oranı (cm3/Nm) ve sürtünme kararlılığı (%) Tablo 3’ 

te verilmiştir. Ayrıca, numunelerin Rockwell L 

(HRL) sertlik ve yoğunluk değerleri (g/cm3) Tablo 4’ 

de görülmektedir.  
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(a) (b) 

 

Şekil 2. KÜ-8’ nolu kompozit balata numunesinin a) aşınmamış, b) aşınmış resmi 

 

 
Şekil 3. KÜ-4 numunesinin zamana bağlı sürtünme katsayısı grafiği 

 

 
Şekil 4. KÜ-8 numunesinin zamana bağlı sürtünme katsayısı grafiği 

 

 
Şekil 5. KÜ-12 numunesinin zamana bağlı sürtünme katsayısı grafiği
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Tablo 3. Balata numunelerin aşınma-sürtünme özellikleri 

 

Numune 
Kodu 

Ortalama 
sürtünme 
katsayısı 

(𝜇𝑜𝑟𝑡) 

Özgül 
aşınma oranı 

(cm3/Nm) 

Sürtünme 
kararlılığı (%) 

KÜ-4 0,326 1,42 x 10-6 77,62 

KÜ-8 0,315 2,69 x 10-6 68,48 

KÜ-12 0,274 3,02 x 10-6 58,30 

 

Sürtünme malzemesi olarak kullanılan KÜ-4 kodlu 

numunenin aşınma oranı 1,42 x 10-6 cm3/Nm, KÜ-8 kodlu 

numunenin aşınma oranı 2,69 x 10-6 cm3/Nm ve KÜ-12 

kodlu numunenin aşınma oranı ise 3,02 x 10-6 cm3/Nm 

bulunmuştur. 

 

Tablo 4.  Balata numunelerin fiziksel özellikleri 

 

Numune Kodu Yoğunluk (g/cm3) Sertlik (HRL) 

KÜ-4 2,126 100 

KÜ-8 2,084 92 

KÜ-12 2,074 81 

 

Literatürde, sürtünme kuvveti ve disk-balata ara yüzey 

sıcaklığına bağlı olarak sürtünme katsayısı (µ) 0,3 ila 0,7 

aralığında değiştiği belirtilmiştir [22]. Sürtünme-aşınma 

testlerinden elde edilen sonuçlara göre, KÜ-4 ile KÜ-8 

kodlu balataların TS 555’ e uygun olduğunu, KÜ-12 kodlu 

balatanın ise uygun olmadığı saptanmıştır. Numunelerin 

fiziksel özellikleri arasından yoğunluk ve sertlik değerleri 

arasında doğru orantılı bir bağıntı olduğu tespit edilmiştir. 

4. Sonuçlar 

Yapılan bu çalışmada, farklı oranlarda (% 4, 8 ve 12) 

kolemanit ve üleksit tozu ilave edilerek sıcak presleme 

yöntemi ile polimer esaslı balata üretilmiş ve üretilen 

balataların sürtünme-aşınma özellikleri incelenerek 

aşağıdaki sonuçlar tespit edilmiştir.  

1. Balata malzemesine ilave edilen kolemanit ve 

üleksit miktarındaki artışa bağlı olarak 

yoğunluğun düştüğü, sertliğin ise arttığı 

görülmüştür.  

2. KÜ-4, KÜ-8, KÜ-12 kodlu numunelerin, 

sürtünme katsayısı-zaman deneylerinden en iyi 

sonucu KÜ-4 kodlu numune verirken, en kötü 

sonucu KÜ-12 kodlu numunenin verdiği 

görülmüştür. Fakat, KÜ-8 kodlu balata numunesi 

yeterince yüksek sürtünme katsayısı ve daha stabil 

bir sürtünme performansı göstererek balatalardan 

istenilen stabil sürtünme performansına sahiptir. 

3. Aşınma bakımından en fazla aşınma oranı, KÜ-12 

kodlu numunede iken en az aşınma oranı KÜ-4 

kodlu numunede gerçekleşmiştir. 

4. Balata numuneleri ile disk ara yüzeyinde meydana 

gelen sıcaklığın sürtünme kararlılığını doğrudan 

etkilediği görülmüştür. 

5. Üretilen balatalardan KÜ-4 ve KÜ-8 kodlu 

balataların TS 555 standardına uygun olduğu, KÜ-

12 kodlu balatanın ise uygun olmadığı tespit 

edilmiştir. Üretilen balatalar içerisinden en iyi 

sürtünme performansı KÜ-8 kodlu balatanın 

gösterdiği ve balata üretiminde % 4 ile % 8 

arasında kolemanit ve üleksit tozu 

kullanılabileceğini göstermiştir. 
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