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Abstract 
It can be designed in accordance with general use, among the areas of use used as 

a friction material, for high usage purposes. In particular, the review of the 

preparations is in the design and tribological review phase. Also, it will be 

developed. These items are newly crafted with make-up items of different 

characteristics. In this study, a new type of Polymer-Based Ceramic Fiber filled 

new type was prepared for 20 preparations in three different recipes. In the study, 

the fibers used in the preparation of the three recipes were developed and the 

sales of materials were reduced. As a prepared tool, it is used hot in a single-

action press according to a certain effective modeling method in a mixer. It 

consists of gases in the section that is apparently overlooked after an atmosphere, 

while in more sections. After the firing process, the surfaces are prepared. The 

samples that can be made from the three shipments were determined by 

examining their mechanical, trib, thermal conductivity and optical properties for 

various applications. High, high, ideal level of permeability, low permeability, 

low temperature and passability under optimum conditions. It can be designed to 

be applied according to the results.   
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Polimer Tabanlı Seramik Elyaf takviyeli Sürtünme 

Malzemelerinin Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi 

Anahtar Kelimeler 
Kompozitler, 

sürtünme 
tozları,seramik 

matris, mekanik ve 
tribolojik testler. 

Özet 
Sürtünme Malzemesi olarak kullanılan kompozit malzemeler, endüstride birçok 

uygulamada sürtünme ayarlayıcı, yüksek dayanım ve düşük ısı iletimi gibi 

işlevlerinden dolayı günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle, 

kompozitlerin fiziksel, kimyasal ve tribolojik özelliklerinin geliştirilmesi öncelik 

arz etmiştir. Ayrıca, geliştirilecek sürtünme malzemelerin çevreye duyarlı olması 

istenmektedir. Bu sebeple, farklı özellikteki toz malzemeleri kullanılarak yeni tip 

kompozit malzemeler geliştirilmektedir. Bu çalışmada, üç farklı reçetede 20 toz 

malzemesi kullanılarak, Polimer Tabanlı Seramik Elyaf takviyeli yeni tip 

kompozit malzemeler üretilmiştir. Çalışmada, üç reçetenin her birinde seramik 

fiber oranları arttırılarak, toplam malzeme oranları azaltılmıştır. Hazırlanan toz 

malzemeler, bir mikserde belli bir süre karıştırılarak pozitif kalıplama yöntemine 

dayalı bir tek etkili hidrolik preste sıcak olarak basılmıştır. Daha sonra, basılan 

kompozit malzemeler yaklaşık 7,5 saat süre ile bir serbest atmosferli fırında 

tutularak, yapısında bulunan gazlar çıkması sağlanmıştır. Fırınlama işleminden 

sonra kompozitlerin yüzeyleri taşlanarak numune haline getirilmiştir. Üç 

reçeteden üretilen numunelerinin çeşitli uygulamalarda kullanılabilmesi için 

mekanik, tribolojik, özellikleri incelenerek performansları tespit edilmiştir. 

Buradan, yüksek dayanım, ideal sürtünme katsayısı, düşük aşınma oranı, elde 

edilmiştir. Sonuçlara göre, üretilen kompozit malzemelerin otomotiv sektörü 

uygulamalarında daha verimli ve daha güvenilir olarak kullanılabileceği sonucuna 

varılmıştır. 

Makale Geçmişi 
Alınan Tarih 

17 Ekim 2021 
Kabul Tarihi 

30 Aralık 2021 
 

1. Giriş 

Seramik katkılı polimer takviyeli balata kompozitleri ile ilgili yapılan çalışmalar 
incelendiğinde çok sayıda çalışmanın var olduğu gözlemlenmiş olsa da, aslında bu 
projede geliştirilen balata kompozisyonu bulunmamaktadır. Literatür 
incelendiğinde, Krenkel ve diğerleri (Krenkel ve Langhof, 2017), seramik matrisli 
kompozit malzemelerin geliştirilmesi, üretimi ve yüksek performans gerektiren 
uygulamalarda kullanımını incelemişlerdir. Hee ve diğerleri (2005), potasyum 
titanat gibi bir seramik katkısının, aşınma, sürtünme testlerine etkisini 
incelemişlerdir. Çalışmalarında, iki farklı sürtünme test cihazı kullanarak testlerini 
gerçekleştirmişlerdir. Han ve diğerleri (2008), dokuz tip sürtünme malzemesi 
kullanılarak, seramik tabanlı kompozit geliştirmişler ve bu kompozit malzemede, 
özellikle seramik fiberi farklı oranlarda değiştirerek dört farklı balata 
kompozisyonu oluşturmuşlardır. Çalışmalarında, sürtünme-aşınma performans 
testleri yaparak seramik tozu ilavesinin etkisini incelemişlerdir. Ayrıca, oluşan 
sürtünme yüzeylerine SEM ile inceleme yaparak, seramik tozunun aşınma 
mekanizmaları üzerindeki etkisini görmüşlerdir. Ancak, burada geliştirilen balata 
kompozitinin gerçek ortam şartlarında kullanılması üzerine herhangi bir 
değerlendirme bulunmamaktadır. A.Saffar ve diğerleri (2012), polimerik bağlayıcı 
türünün ( yani reçine veya kauçuğun), kompozitlerin sürtünme davranışına 
etkisinin büyük ölçüde hakim olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Fan Y. ve diğerleri 
çalışmalarında (2008), Al2O3 ve benzer iki tozla seramik katkılı balata 
kompozitleri geliştirmişlerdir. Üretilen balataların tribolojik davranışlarını 
inceleyerek en uygun sürtünme katsayısını (0.45 μ) bulmuşlardır. Ayrıca, SEM 
görüntüleri ile Alümina tozunun tüm yapı üzerindeki etkisini incelemişlerdir. 
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Verna ve diğerleri (2016), Kuru kayma koşulları altında test edilen fren balatası 
malzemesinin, disk üzerinde pim aparatlı bir dökme demire ve yüzey diskine karşı 
tribolojik davranışı incelemiştir. N. Langhof ve diğerleri (2016), karbon kısa elyaf 
takviyeli seramiklerin laboratuvar ölçeğinde ve tam ölçekli bir test teçhizatında 
tribolojik davranışını incelemişlerdir. Mekanik testlerde elde edilen daha düşük 
sertlikler, kok kömürünün "yumuşatma etkisini" ve Düşük Mets veya Yarı Mets gibi 
geleneksel sürtünme malzemelerine kıyasla karbon fiber takviyeli seramik fren 
balatalarının özelliklerinde daha fazla gelişme potansiyeli olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca sürtünme ve aşınma mekanizmaları bir ön modelde 
tartışılmış ve özetlenmiştir. J. Kukutschová ve diğerleri (2010), Karakteristik bir 
yari metalik fren balatasının, endüstriyel olarak standartlaştırılmış otomativ fren 
dinometresi testinden sonra ortaya çıkan aşınma parçacıklarını toplayıp analiz 
etmiş ve aşınma kalıntılarını aynı fren balatası malzemesinin bilyeli öğütülmüş 
örnekleriyle karşılaştırmıştır. Z. Ji ve diğerleri (2017) potasyum titanat lifin 
kristalliğinin tribolojik davranışa etkisi araştırmışlardır. M. Kumar ve diğerleri 
(2011), Asbest içermeyen organik (NAO) sürtünme kompozitleri hakkında 
küçültülmüş ölçekli donanımlar ya da prototipler üzerinde çalışmalar yapmışlar ve 
bu dolgu maddelerinin potansiyeli hakkında gerçekçi fikir sahibi olmak için çeşitli 
performans özellikleri için tam ölçekli fren atalet dinamometresi üzerinde 
tribolojik değerlendirme yapmışlardır. Neis ve diğerleri (2017), asbestsiz organik 
(NAO) ve düşük metalik (LM) fren balatasının aşınmış yüzeyinde bulunan farklı 
yapıları araştırmak için seçilen malzemelerin mikrografları üzerinde görüntü 
segmentasyon analizi gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca temas platolarının 
morfolojisinin araştırmışlardır. Verma ve diğerleri (2015) ticari Asbestsiz Organik 
(NAO) fren balatası sürtünmeli malzemesinin farklı yükleme koşulları altında bir 
dökme demir diske karşı kuru kaymasının tribolojik özelliklerini ve aşınma 
mekanizmasını araştırmak için bir disk üzerinde pim ekipmanı kullanılmıştır. 
R.yun ve diğerleri (2010), bir model fren balatası formülasyonunda metallerin, 
aramid hamurunun ve antimon trisülfürün bir kısmının veya tamamının doğal bir 
elyaf ve pullu titanat ile değiştirilmesiyle çevre dostu üç fren numunesi 
hazırlanmışlardır. Aşınma ve sürtünme performansları (fren etkinliği) balata 
yüzeyinde oluşan sürtünme katmanına bağlı olduğunu ve sürtünme tabakasının 
gelişimi ve karakteristiği, sürtünme yüzeyinin pürüzlülüğünü etkilediğini 
bulmuşlardır. Aranganathan ve diğerleri (2016), fren balata kompozitindeki diğer 
tüm çoklu bileşenleri sabit tutarak, dolgu maliyetinde Aramid Fiber miktarını 
değiştirerek fren balataları sürtünme malzemesi geliştirmişlerdir. Bunlar, fren 
dinamometresinde tribolojik olarak değerlendirilmiştir. Menapace ve diğerleri 
(2017), bu çalışmada, ticari bir üründen başlayarak, azaltılmış bakır 
konsantrasyonuna sahip yeni sürtünme malzemeleri bileşimleri üretmişler ve 
bakır partiküllerinin yokluğunda bile, bakır elyafların aşınması sayesinde iyi bir 
sürtünme tabakası oluştuğunu gözlemlemişlerdir. Kumar ve diğerleri (2010), 
Metal içerik kullanımı ile kompozitlerin genel olarak sürtünme ve aşınma 
performansının arttığı sonucuna vararak bakır içeren kompozit, pirinçten sonra en 
iyi sürtünme ve aşınma davranışını gösterirken, demir tozu bazlı kompozit orta 
davranış gösterdiğini gözlemlemişlerdir. 
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2. Deneysel Çalışma 

Bu çalışmada, dolgular, bağlayıcılar, sürtünme ayarlayıcılar, takviye ediciler ve 
abrazivler olmak üzere beş farklı grupta sınıflandırılmış ve Tablo 1. de 
gösterilmiştir. Farklı özelliklere sahip 20 toz malzemesi kullanılarak üç tip reçete 
tasarımı yapılarak, Polimer Tabanlı Seramik Elyaf takviyeli kompozitler 
üretilmiştir (Şekil 1). Bu reçetelerde, takviye edici fiber malzeme olarak Seramik 
kullanılmıştır. 

Tablo 1. Kompozit reçetelerinde kullanılan Toz malzemelerin sınıflandırılması 
SINIFLANDIRMA Kompozit I  % Kompozit II % Kompozit III % 

DOLGU 22,37 21,9 21,35 
SÜRTÜNME AYARLAYICI 16,19 15,86 15,47 

TAKVİYE EDİCİ (seramik hariç) 10,69 10,96 10,96 
BAĞLAYICI 10,95 10,95 10,95 

ABRAZİV 32,39 32,39 32,39 
SERAMİK FİBER KATKI 7,14 7,95 8,88 

 
Şekil 1. Seramik fiber takviyeli kompozitler 

 

Polimer Tabanlı Seramik Elyaf takviyeli kompozit malzememizin reçetesinde 
kullandığımız malzemelerin her birinin yoğunlukları ve oranları reçete hazırlanma 
aşamasında bilinmektedir. Kompozit malzememizi presleme öncesi teorik 
yoğunluğunu hesaplayarak istediğimiz yoğunlukta ve standartlar gereğinde 
istenilen sertliklerde olduğunu kontrol edebilmek için malzememizin yoğunluk ve 
sertlik testlerini yaptık. (ASTM 1991:1). Testler oda şartlarında gerçekleştirildi. 
Yoğunluk testimizi Arşimet prensibine göre çalışmakta olan bir dijital hassas terazi 
de gerçekleştirilmiştir.  Sertlik ölçümü sert malzemeler için kullanılan Shore D 
metodu ile hazırlamış olduğumuz her bir reçete numunemizin üzerinde üç farklı 
bölgedeki değerlerin ortalaması alınarak kaydedilmiştir. Yoğunluk ve sertlik test 
cihazları, şekil 2’ de gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Yoğunluk ve sertlik ölçümleri 

 

Her Polimer Tabanlı Seramik Elyaf takviyeli kompozit malzememizden üretilen 
numuneler sürtünme aşınma test cihazında, 100°C, 200°C, 300°C ve 400°C, 
sıcaklıklarda 600 dev/dak devirde 200 adet frenleme sayısı ile test edilmiştir 
(Öktem ve Uygur, 2019; TS 555 Karayolu taşıtları, 2019; SAE, 2000). Test çıktıları 
olarak kütle kaybına ve sürtünme direncine bakılarak aşınma miktarını ve 
sürtünme katsayıları hesaplanmıştır. Şekil 3’de sürtünme aşınma test cihazı 
gösterilmiştir.  

Şekil 3. Sürtünme-Aşınma testi 

 

3. Sonuçların Değerlendirilmesi  

Üç farklı reçete ile üç kompozit numunesi üretilmiştir. Üretilen Polimer Tabanlı 
Seramik Elyaf takviyeli kompozit malzeme numunelerinin performanslarını tespit 
etmek için sertlik, yoğunluk, sürtünme-aşınma, sıkıştırma ve ısıl iletkenlik testleri 
uygulanmıştır. Elde edilen bütün sonuçlar bu bölümde tartışılmıştır. Polimer 
Tabanlı Seramik Elyaf takviyeli kompozit malzeme reçetelerimizden oluşturulan 3 
farklı Kompozit I, Kompozit II ve Kompozit III numunelerimiz olarak 
isimlendirilerek test edilmiştir. 
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Tablo 2. Sertlik ölçüm sonuçları 
Sıra No Numune Sertlik (Shore D) 

1 Kompozit I 70 

2 Kompozit II 75 

3 Kompozit III 78 

Yapılan Shore D sertlik testi ölçüm sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’deki 
değerler incelendiğinde Seramik katkı oranı en yüksek olan reçeteden üretilen 
Kompozit III numunemiz en yüksek 78 Shore D değerini alırken seramik katkı 
oranı en düşük olan reçeteden üretilen kompozit I numunemiz en düşük 70 Shore 
D değerini almaktadır. Bu da Polimer Tabanlı Seramik Elyaf takviyeli kompozit 
reçetemizde seramik katkı oranının artması ile numunelerimizde sertlik değerini 
arttıran bir etkiye sebep olduğunu göstermektedir. Kompozit II numunemiz ile 
Kompozit III numunemiz arasındaki fark Kompozit II ile Kompozit I arasındaki 
farktan az bulunmaktadır. 

Tablo 3. Yoğunluk ölçüm sonuçları 
Sıra no Numune Yoğunluk (gr/cm3) 

1 Kompozit I 2,143 
2 Kompozit II 2,169 
3 Kompozit III 2,189 

Dijital hassas terazi ile yaptığımız yoğunluk ölçüm testi sonuçlarında Kompozit III 
isimli numunemizin 2,189 gr/cm3 ile en yüksek yoğunluk değerine ve Kompozit I 
isimli numunemizin ise 2,143 gr/cm3 ile en düşük yoğunluk değerine sahip olduğu 
ispatlanmaktadır. Dijital hassas terazi ile yapılan ölçümler sonucunda Polimer 
Tabanlı Seramik Elyaf takviyeli kompozit reçetemizde seramik katkı oranının 
artması ile numunelerimizde yoğunluk değerini arttıran bir etkiye sebep olduğunu 
göstermektedir.  

Şekil 4. 30 bar Basınçta Sürtünme Katsayısının değişimi 

 

Farklı sıcaklıklarda yapılan sürtünme katsayı testlerinde 3 farklı seramik katkı 
oranları ile hazırlanmış reçetelerimizden ürettiğimiz Kompozit I Kompozit II ve 
Kompozit III isimli numunelerimizi 100 °C, 200 °C, 300 °C ve 400 °C’ de sürtünme 
katsayılarını hesaplamak için her bir numune belirtilen sıcaklıklarda 200’er adet 
frenleme yapılmıştır. Yapılan ölçümler sonucu sürtünme katsayılarını 100°C’de 
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0,229-0,228 ve 0,300°C 0,209-0,209 µ arasında değerler bulunmuştur ve bu 
değerler literatürde istenen değerler ile benzerlik göstermektedir. 

Tablo 4. Sürtünme-Aşınma ölçüm sonuçları 
Sıcaklık 

(°C) 
Aşınma oranı (µ) 

Kompozit I Kompozit II Kompozit III 

100 1,01E-08  1,69E-08  1,27E-08  
200 4,26E-08  3,51E-08  2,41E-08  
300 3,43E-08  2,34E-08  1,39E-08  
350 1,59E-07  1,71E-07  1,67E-07  

Farklı sıcaklıklarda yapılan özgül aşınma oranı testlerinde 3 farklı seramik katkı 
oranları ile hazırlanmış reçetelerimizden ürettiğimiz Kompozit I Kompozit II ve 
Kompozit III isimli numuneleri 100 °C 200 °C 300 °C ve 400 °C de sürtünme 
katsayılarını hesaplamak için her bir numune belirtilen sıcaklıklarda 200’er adet 
frenleme yapılmıştır. Yapılan ölçümler sonucu özgül aşınma oranları 4.26x10-8 
cm3/N.m ile 1.57x10-7 cm3/N.m arasında değişmekte olduğunu bulduk ve bu 
değerler literatürdeki beklenen değerlere uygun olduğuna ulaştık. Öktem ve ark. 
(2021) yaptıkları testler sonucunda buldukları 3,8 × 10−8 cm3/Nm olarak özgül 
aşınma oranı sonuçlarını ticari fren balatalarının sonuçlarına yakın olduğunu ve 
balatalarda tribolojik, fiziksel ve mekanik özelliklerinde çok önemli bir rol oynadığı 
sonucuna varmışlardır.  

4. Sonuçlar 

Polimer Tabanlı Seramik Elyaf takviyeli katkılı kompozit numunelerin geliştirilmiş 
ve performans testleri yapılarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

 3 farklı reçeteden üretilen kompozit malzemelerin sertlikleri endüstride 
kullanılan istenilen değerlere uygun ortalama değere sahip olduğu 
sonucuna ulaşarak bunların içerisinde seramik katkı oranı artması ile 
sertlik değerinin arttığı görülmüştür.  

 Dijital hassas terazi ile yapılan ölçümler sonucunda teorik hesaplanan 
yoğunluk değeri ile kıyaslayarak teorik hesabımızın sonuca yakınlığını 
gözlemleyerek en yüksek yoğunluğa sahip seramik katkı oranı en yüksek 
olan polimer tabanlı seramik fiber katkılı reçetemizden üretilen Kompozit 
III isimli reçetemize ait olan 2,189 gr/cm3 değerine ulaşılmıştır.  

 Sürtünme katsayısının, üç farklı sıcaklıktaki değişiminin literatürde elde 
edilen değerler ile çok yakın olduğu gözlemlenmiştir. 

 Özgül aşınma değerleri, 4.26x10-8 cm3/N.m ile 1.57x10-7 cm3/N.m 
arasında değişmektedir.  

 Polimer tabanlı seramik fiber katkılı kompozit malzeme reçetelerinden 
hazırlanan numune sonuçlarının endüstriyel uygulamada fayda sağlayıcı 
özelliklere sahip olduğunu gözlemlenmiştir. 
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Teşekkür 

Elde ettiğimiz deneysel çalışmada desteklerini esirgemeden kompozit malzeme 
üretimi ve makine-teçhizat kullanımına katkı sağlayan APETECH OTOMOTİV 
DAĞITIM ve TİCARET A.Ş’ye ve bütün çalışanlarına teşekkür ederiz.  
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