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Ovuntu metallurgiya metodları əsasında hazırlanmış friksion kompozisiya material-

larının termiki stabilliyi, dekompozisiya xüsusiyyətləri və üzvi komponentlərin deqra-

dasiyası məsələlərinə baxılmışdır. Nümunələrin termiki xassələrini öyrənmək üçün 

termoqravimetriya üsulundan istifadə edilmişdir. Eksperimentlər TGA Q50 (TA In-

strument) qurğusunda aparılmışdır. Alınmış nəticələr materialların termiki stabilliyini 

qiymətləndirməyə kömək edir. Həmçinin tərkibə daxil olan barit və mis-qrafit hissə-

ciklərinin kompozitlərin termiki xarakteristikasını yaxşılaşdırdığı müəyyən edilmişdir. 

 

Açar sözlər: ovuntu metallurgiyası, friksion kompozitlər, termiki stabillik, dekompozisiya, 

deqradasiya. 

 

Giriş 
Üzvi komponentlərin temperaturun təsirindən deqradasiyaya uğraması polimer tərkibli frik-

sion kompozisiya materiallarında triboloji xassələrin zəifləməsinə yol açan başlıca səbəblərdən 

biridir. Friksion materiallarda üzvi komponentlərin termiki deqradasiyaya uğraması sürtünmənin 

başlanğıc mərhələlərində sürtünmə əmsalının kəskin düşməsi effektini yaradan əsas amillərdən 

hesab olunur [1]. Bu səbəblərdən dolayı materialların termiki stabilliyinin öyrənilməsi çox əhə-

miyyətlidir.  

 

Məsələnin qoyuluşu 

Friksion materialların zamandan asılı olaraq yüksələn temperaturlarda termiki xarakteristi-

kasının öyrənilməsi həmin materialların triboloji fəaliyyətinin öyrənilməsində çox vacibdir. Baxı-

lan işdə temperatur dəyişikliyi ilə friksion kompozitlərin fiziki xassələri arasında yaranan qanu-

nauyğunluğu müəyyənləşdirmək üçün termoqravimetriya metodundan istifadə edilmişdir. Termiki 

analizlərin əsas məqsədi istilik mübadiləsi zamanı materialların xassələrində baş verən dəyi-

şikliklərin öyrənilməsindən ibarətdir ki, bunun da vacib bölmələrindən biri termoqravimetriya he-

sab olunur. Analizlərin əsas prinsipi temperatur və zamandan asılı olaraq kütlə dəyişikliyi miqda-

rının nəzarət edilə bilən atmosfer mühitində qeydə alınmasından ibarətdir.  

 

Həll üsulları  

Tədqiq olunan nümunələrin hazırlanmasında ovuntuların xırdalanması, quru qarışdırma, 

presləmə (soyuq halda 10MPa və qaynar presləmə 25,5MPa təzyiq altında 160°C temperaturda) 

və bişirilmə (160°C temperaturda  5 saat ərzində) kimi texnoloji ardıcıllıqdan istifadə edilmişdir. 

Araşdırma üçün yeddi eyni tərkibli, lakin fərqli kütlə faizli kompozisiya materialından istifadə 

edilmişdir (cədvəl 1). 
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Cədvəl 1. Tədqiqatlarda istifadə edilmiş kompozisiya materialların tərkibi 

 

№ Barit 
Fenolform-

aldehid 

Vollos-

tonit 

Alüminium 

dioksid 
Qurğuşun Qalay 

Silisium 

dioksid 
Misqrafit 

K-1 25 25 5 7 10 10 7 8 

K-2 30 20 5 7 10 10 7 8 

K-3 35 15 5 7 10 10 7 8 

K-4 35 20 5 7 10 10 7 3 

K-5 30 15 5 7 10 10 10 10 

K-6 20 25 5 7 10 10 10 10 

K-7 25 25 5 7 10 10 10 5 

 

Nümunələrin hazırlanmasında N-metilanilin ilə qələvi mühitində polikondensləşmə üsulu 

ilə modifikasiya olunmuş fenol-formaldehiddən istifadə edilmişdir [2]. Tərkibdə mis-qrafit olaraq 

isə elektorkimyəvi metodla alınmış hissəciklər (80%Cu20%C) tətbiq edilmişdir [3]. 
 

                                        
 

Şəkil 1. N-metilaminlə modifikasiya olunmuş fenol-formaldehidin molekulyar strukturu 

 

Termiki analizlər kompozisiya materiallarında istilik təsirlərindən baş verən dekompozosiya 

mexanizmlərini öyrənmək üçün aparılmışdır. Eksperimentlər termoqravimetrik analizator qurğu-

sunda (TGA Q50, TA Instrument) aparılmışdır. Müqayisə üçün bütün eksperimentlər eyni şərtlər 

daxilində aparılmışdır. Termoqravimetrik soba kompüterdən idarəedilə bilən qızdırma və məlumat-

ları daxiletmə sisteminə qoşulmuşdur ki, bu da dinamik şəraitdə artan temperaturlarda materiallarda 

dəyişən kütlə itkisini qeydə almağa imkan verir. Materiallar  oksigen mühitində (60 ml/min 

sərfiyyatla) analiz edilmişdir. Ovuntu halına salınmış nümunələrin sobada qızdırılması üçün platin 

qabdan istifadə edilmişdir. Hər nümunədən 25mq götürülərək 10°C/min tezliklə 25°C-dən 1000°C-

dək qızdırılaraq artan temperaturlarda materiallarda baş verən dəyişiklər öyrənilmişdir. 

 
Şəkil 2. Nümunələrin termoqravimetrik əyriləri 

 

Oksigen mühitində artan temperatura müvafiq olaraq nümunələrin çəkisində baş verən də-

yişiklikləri əks etdirən termoqravimetrik əyrilər şəkil 2-də verilmişdir. Kompozitlərin termiki sta-
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billiyini daha yaxşı qiymətləndirə bilmək üçün temperatur-çəki itkisi əlaqəsinə uyğun olaraq kri-

teriyalar seçilmiş və həmin kriteriyalara uyğun qiymətlər cədvəl 2-də verilmişdir. Bu kriteriyalar 

T0 (dekompozisiyanın başlama temperaturu), T10 və T20 (müvafiq olaraq 10 və 20% çəki itkisi 

üçün temperatur) və Tmak.( maksimum çəki itkisi temperatur) ibarətdir. T0, T10, T20 və Tmak. qiy-

mətlərinin yüksək olması həmin materialın termiki olaraq daha stabil xarakteristikaya malik 

olmasını göstərir. 
 

Cədvəl 2. Çəki itkisinə görə müəyyənləşdirilmiş kritik temperatur nöqtələri 
 

Nümunələr T0 (°C)    T10 (°C)    T20 (°C)    Tmak. (°C)    

K-1 335 363 528 450 

K-2 323 367 531 363 

K-3 339 352 628 486 

K-4 320 398 532 400 

K-5 312 399 543 338 

K-6 346 423 549 432 

K-7 403 419 561 435 
 

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi T0, T10, T20 və Tmak. üçün yüksək qiymətlər əsasən K-3 və K-

7 nümunələrində olmuşdur. K-7 kompoziti üçün T20 və Tmak.  qiymətləri K-3-dən aşağı olsa da 

1000°C-də kütlə itkisi K-7 kompozitində daha az olmuşdur (cədvəl 3). T20 və Tmak.  qiymətlərinin 

aşağı olmasını baritin və mis-qrafitin kt.%-nin az olmasıyla, 1000°C-də kütlə itkisinin aşağı olması 

səbəbini isə silisium dioksid kt.%-nin çox olması ilə izah etmək mümkündür. Şəkil 2-dəki qrafikə 

nəzər salsaq kompozitlərin termiki davamlığını K-3 ˃ K-5 ˃ K-7 ˃ K-6 ˃ K-1 ˃ K-2 ˃ K-4 kimi 

xarakterizə edilə bilər. Bu isə hansı tərkib komponentlərindən asılı olaraq termiki davamlığını necə 

dəyişməsini aşkara çıxarmağa kömək edir. 1000°C-də çəki itkisinin ən çox K-4 nümunəsində 

olmağının səbəblərindən biri kimi mis-qrafitin azlığını göstərmək olar. 
 

   
a 

 
b 

 

Şəkil 3. Barit (a) və mis-qrafit (b) tərkibinin çəki itkisindən asılılıq qrafiki 
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Kompozitlərin istilikkeçiricilik xassəsinə, termiki faəliyyətinə təsir göstərən əsas kompo-

nentlərdən olan barit və mis-qrafitin təsirlərini müəyyəndən etmək məqsədilə kt.%-i ilə nümunə-

lərin kütlə itkisi arasında asılılıq qrafiki qurulumuşdur (şəkil 3). Hər iki qrafikdən kiçik fərqlərini 

nəzərə almamaqla barit və mis-qrafitin kompozisiyaların termiki xarakteristikasını yaxşılaşdırdı-

ğını görmək mümkündür. Kiçik fərqlər isə digər tərkib komponentlərinin kombinasiyasından asılı 

ola bilər ki, bunlardan ən mühümü fenol-formaldehid amilidir. Kompozitlərin termiki fəaliyyətini, 

deqradasiya prosesi və xüsusilə də fenol-formaldehidin təsirləri haqqında daha yaxşı təhlillər apara 

bilmək üçün mühüm temperatur dəyişiklərinin başlamasına və bitməsinə görə termoqram üç əsas 

diapazona ayrılmışdır (şəkil 2). Cədvəl 3-də isə hər üç diapazon üçün çəki itkisi faizləri verilmiş-

dir. I diapazon 300°C-ədək olan çəki itkisini ifadə edir. Bu hissədə 25-3000C temperatur aralığında 

çəki itkisi bütün nümunələr üçün ümumi olaraq ~3%-dək olmuşdur. Bu mərhələdə çəki itkisini 

başlıca olaraq kompozitlərin tərkibindəki su və qazın ayrılması ilə əlaqələndirmək olar. 2-ci dia-

pazonda 300-6500C temperatur hədlərində çəki itkisi ~21-30% aralığında olmuşdur. Çəki itkisi 

bütün nümunələr üçün spesifik olaraq 2-ci diapazonda yüksək səviyyədə olmuşdur. Bunun əsas 

səbəbi kompozitlərin tərkibində olan üzvi komponentlərin temperatur təsirlərindən kimyəvi reak-

siyalar nəticəsində deqradasiyaya uğramasıyla CO2, H2 kimi qaz komponentlərinin ayrılmasıdır. 

Fenol-formaldehidin tərkibdə olması materialların termiki stabilliyinə əhəmiyyətli təsir göstərir. 

Fenol-formaldehidin termiki deqredasiya uğraması ilə çoxlu sayda uçucu elementlərin ayrılması 

material strukturunda dəyişikliyə səbəb olur [4]. 3-cü diapazonda 650-10000C temperatur hədlə-

rində kütlə itkisi ~30-36% təşkil etmişdir. Bu 2-ci diapazonla müqayisədə aşağı rəqəm olsa da, 

dağılma prosesi tədricən artan sürətlə davam etmişdir. Bu diapozonda çəki itkisi əsasən fenol-

formaldehidin tərkibindəki metilen əlaqəsinin pozulması ilə strukturda baş verən dəyişikliklərlə 

bağlıdır. Həmçinin yüksək temperaturlarda kimyəvi reaksiyalar baş verməsi və molekulyar əlaqə-

nin pozulması tərkib komponentlərinin dekompozisiyası ilə nəticələnir. Buna misal olaraq, molib-

den disulfidi göstərmək olar. Molibden disulfidinin parçalanması 540°C ətrafında baş verərək, kü-

kürd dioksidin ayrılması ilə MoO3 əmələ gətirir və təqribən 700°C-də MoO3 oksidinin sublimasi-

yası baş verir ki, bu da çəki qiymətlərinə öz təsirini göstərmişdir [5]. 700°C-də qrafit də qaza 

çevrilməklə dekompozisiyaya uğrayır [6]. Lakin kompozisiya tərkibindən asılı olaraq hər hansı bir 

komponentin dekompozisiya temperaturu fərqli də ola bilər. 

Cədvəl 3-də verilmiş rəqəmləri ümümiləşdirsək hər üç mərhələ üçün ayrı-ayrılıqda orta ar-

tım faizləri belə olmuşdur: 1) 1.3%, 2) 23.5% və 3) 7.9%. 
 

Cədvəl 3. Müxtəlif temperatur mərhələlərində tədqiq edilmiş nümunələrdə  

çəki itkisinin faizlə miqdarı 
 

Nümunələr 
Çəki, % 

25-3000C 300-6500C 650-10000C 

K-1 98.30 70.45 65.15 

K-2 99.12 72.86 64.12 

K-3 99.73 79.21 73.30 

K-4 96.53 74.79 63.17 

K-5 98.01 76.82 69.58 

K-6 99.20 76.79 67.35 

K-7 99.98 75.45 68.12 

 

Təqribən 700°C-dən sonra kompozitlərin kütləsində nəzərə çarpacaq azalma müşahidə olun-

masa da, azalma prosesi tədricən davam etmişdir. Lakin bu mərhələdə çəki itkisinin aşağı templə 

davam etməsini iki səbəblə izah etmək olar: 1) tərkibdə olan mis-qrafit və barit kimi elementlərin 

kompozitlərin istilikkeçircilik qabiliyyətini artırmaqla dekompozisiya prosesini keçikdirməklə; 2) 

həmçinin plastifkator rolunda tərkibə qatılmış qliserinin fenol-formaldehidin termiki-oksidləşmə-

sinin qarşını almaqla erkən deqradasiyasının baş verməsinə mane olur və bu da ümumilikdə 

kompozitlərin  termiki stabilliyinin artmasına xidmət göstərir. 

Eksperimentlərdə modifikasiya olunmuş fenol-formaldehiddən istifadə etməklə yanaşı, 

qliserinin də tərkibə qatılması deqradasiya prosesinin başlamasına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. 
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Belə ki, adi halda fenol-formaldehidin deqradasiyası 2990C temperaturadək baş verirsə, modifi-

kasiya edilmiş fenol-formaldehidlə hazırladığımız nümunələrdə bu proses 300-350°C aralığında 

baş vermişdir.  

TGA-da qızdırılma zamanı metalların oksidləşməsi termiki xarakteristikaya təsir göstərən 

amillərdən biridir. Çəki itkisi başlıca olaraq dekompozisiyaya uğrayan komponentlərin hesabına baş 

versə də, bəzən oksidləşmə çəki itkisinin artımına da səbəb ola bilir. Metal oksidləşdiyi müddətlə 

eyni zamanda üzvi komponentlərin dekompozisiyası və ya oksidləşməsi nəticəsində nümunənin 

kütləsi artır [7]. Təklif olunan tərkibdə metal elementlərindən Pb, Sn və Cu elementlərinin oksid-

ləşməsi nəzəri cəhətdən ~3-4% təşkil etdiyindən digər komponentlərin dekompozisiyası zamanı çəki 

itkisinin artması səbəbilə fərq demək olar hiss olunmur. Bu fakt artıq məlum olduğundan tərkibdəki 

metal elementlərinin miqdarı bütün nümunələr üçün eyni saxlanılmış və termiki xarakteristikaya 

təsir göstərən digər polimer komponentlərin kt.%-i dəyişdirilərək müqayisə edilmişdir.  
 

Cədvəl 4. Nümunələrin çəki itkisi və oksidləşmə indeksləri 
 

Nümunələr Qalıq, % Oİ 

K-1 65.15 0.382 

K-2 64.12 0.377 

K-3 73.30 0.431 

K-4 63.17 0.371 

K-5 69.58 0.408 

K-6 67.35 0.396 

K-7 68.12 0.400 
 

Əgər qısa ifadə olunsa, oksidləşmə indeksi yüksək olan materialın termiki stabilliyi də yük-

sək olacaqdır. Oksidləşmə indeksi (Oİ) empirik tənlik əsasında oksigen mühitində 1000°C tem-

peraturadək termoqravimetrik analiz edilmiş nümunələrin yanmış qalıq kütləsinin tərkibindəki 

karbonlu kömürün miqdarı (K) ilə müəyyənləşdirilmişdir. Karbonlaşmış kömürün əsas hissəsi 

fenol-formaldehidin payına düşür, 550°C-dən yuxarı temperaturlarda artıq karbonlaşma prosesi 

başa çatır. Karbonlu kömürün (K) təqribi orta qiymətinə müvafiq olaraq əmsal 0.005875 götürül-

müş və aşağıdakı qaydada hesablanmışdır: 
 

Oİ = Qalıq (%) x 0.005875K 
 

Eksperimentlərin sonunda qalıq materialların içərisindən kömürləşən komponentləri təyin 

etmək çətinlik olduğundan karbonlu kömürün (K) təqribi qiyməti 25mq kütləyə uyğun olaraq 

qrafit, fenol-formaldehidin və gliserinin kt.%-lərinə əsasən hesablanmışdır. Fenol-formaldehiddə 

kömürləşə biləcək kt.%-i isə molyar kütləyə əsasən hesablanaraq faiz müəyyənləşdirilmişdir. Ok-

sidləşmə indeksinin nəticələri cədvəl 4-də verilmişdir. Cədvəldən göründüyü kimi ən yüksək 

oksidləşmə indeksləri K3, K5 və K7 nümunəsində olmuşdur ki, bu da yuxarıdakı nəticələrin mü-

zakirələrini təsdiqləmiş olur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Şəkil 4. Nümunələrin oksidləşmə indeksləri 

 

Termoqraivmetrik analizlər nəticəsində yaranan kömür qalığı karbon və ya karbonlu mate-

riallardır. Bu materiallar yüksək temperaturlarda artıq uçucu komponentlərə parçalana bilmədik-

ləri üçün kamerada qalırlar. Kömür, adətən, aromatik həlqəli birləşməsi olan polimerlərdən əmələ 
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gəlir. Tərkibdə aromatik həlqələrin sayı nə qədər çox olsa, kömürləşmənin də miqdarı bir o qədər 

yüksək olacaqdır. Bu proses azot mühitində, adətən, 600°C-dək stabil formada davam edir. Ok-

sigen mühitində isə üzvi molekullar daha aşağı temperaturlarda yanmağa məruz qalaraq əvəzində 

yalnız üzvi birləşmələrin külü qalır. Lakin azot mühitində bütün karbon çıxaraq əvəzində qalıq 

qalır. 

 

Nəticə 

Termoqravimetrik tədqiqatlar temperatur-çəki itkisi əlaqəsi əsasında müəyyən edilmiş krite-

riyalara uyğun olaraq kompozitlərin termiki davamlığının K-3 ˃ K-5 ˃ K-7 ˃ K-6 ˃ K-1 ˃ K-2 ˃ K-

4 kimi olduğunu göstərmişdir. 1000°C-də ən çox çəki itkisi K-4 nümunəsində (63.17%), ən az isə 

K-3-də (73.3%) olduğu müəyyən edilmişdir. Tərkibdə istifadə edilmiş fenol-formaldehidin 300-

350°C temperaturlardakı deqradasiyasına görə nümunələrin çəki itkisi bu temperatur intervalında 

yüksək olmuşdur. Nəticələr barit və mis-qrafitin kt.%-dən asılı olmaqla kompozisiyaların termiki 

xarakteristikasını yaxşılaşdırdığını göstərmişdir. Ən yüksək oksidləşmə indeksləri K3, K5 və K7 

nümunələrində qeydə alınmışdır. 
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Резюме 

Юсубов Ф.Ф. 

Термогравиметрическое исследование термической  

устойчивости и деградационных механизмов фрикционных  

композитов с органическими компонентами 

 

Рассмотрены вопросы термической стабильности, особенности декомпозиции и де-

градации органических компонентов в фрикционных композиционных материалах, разра-

ботанных методом порошковой металлургии. Термогравиметрический метод был исполь-

зован для изучения термических свойств образцов. Эксперименты проводились на TGA 

Q50 (TA Instrument). Полученные результаты способствовали оценке термической характе-

ристики материалов. Также было установлено, что частицы барита и медь-графита, входя-

щие в состав, улучшают термические характеристики композитов. 

 

Ключевые слова: порошковая металлургия, фрикционные композиты, термическая 

стабильность, декомпозиция, деградация. 



Üzvi komponentli friksion kompozitlərin termiki stabilliyi və deqradasiya  

61 

 

 

Summary 

Yusubov F.F. 

Thermogravimetric investigation on thermal stability and degradation  

mechanisms of friction composites with organic components 
 

Issues of thermal stability, decomposition characteristics and degradation of organic com-

ponents in friction composite materials, which is developed by powder metallurgy methods, have 

been considered. The thermogravimetric method was used to study thermal properties of the 

samples. The experiments were carried out on a TGA Q50 (TA Instrument). The obtained results 

contributed to the assessment of the thermal characteristics of materials. It was also found that 

included in composition barite and copper-graphite particles are improving thermal properties of 

the composite materials. 
 

Key words: powder metallurgy, friction composites, thermal stability, decomposition, de-

gradation. 


