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Özet 
 
Bu çalışmanın amacı; fren balata malzemelerinin üretim 
parametrelerinin tribolojik özelliklere etkisini araştırmaktır. 
Bu nedenle aynı bileşime sahip üç farklı numune 
üretilmiştir. Öncelikle, numunelerin toz içerikleri 10 dakika 
boyunca karıştırılmıştır. Karışım 25,4 mm çapında kalıba 
aktarılarak 8000 kPa basınç altında 2, 5 ve 8 dakika gibi üç 
farklı süreyle ön şekillendirme işlemi yapılmıştır. Daha 
sonra numuneler 150ºC sıcaklık ve 8000 kPa basınçta 12 
dakika sıcak preslenerek üretilmiştir. Sürtünme ve aşınma 
testleri pin-on-disk tipi aşınma test cihazı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Fren balata malzemeleri, Aşınma, 
Sürtünme, Soğuk pres 
 
Abstract 
 
The aim of this study is to investigate the effects of the 
manufacturing parameters of brake pad materials on the 
tribological properties. Therefore, three different samples 
with same content were produced. First, powder 
ingredients of samples were mixed for 10 minutes. The 
mixture was put into 25,4 mm diameter mold for pre-
forming under pressing at the pressure of 8000 kPa for 
three different time such as 2, 5 and 8 minutes. Then the 
samples were produced in 8000 kPa pressure, at 150ºC 
temperature for 12 minutes hot pressing time. Friction and 
wear tests were carried out using pin-on-disc type wear 
test device. 
 
Keywords: Brake lining materials, Wear, Friction, Cold 
pressing 
 
1. Giriş 
 
Otomotiv teknolojisinin gelişmesiyle taşıtların motor 
güçleri, hareket hızları ve ivme yetenekleri geçmişe 
nispeten artmıştır. Bu durum taşıtların hareketlerinin 
güvenilir şekilde kontrol altına alınmasının önemini 
arttırmıştır. Bir otomobilin en önemli emniyet özelliği fren 
sistemidir. Hareket enerjisini sürtünme yoluyla ısıya 
dönüştürerek hareketin durdurulması veya kontrol altına 
alınmasını sağlayan sistemlere fren sistemi denir. Fren 
sisteminden beklenen; aracı değişik şartlar altında 
emniyetli bir şekilde durdurmasıdır. Fren performansının 

en önemli göstergesi ise frenleme ve durma arasındaki 
mesafenin kısalığıdır. Bu durum maksimum yavaşlama 
ivmesi ile mümkündür. 
 
Taşıtın sürüş esnasında emniyetini sağlamada fren 
balatalarına önemli görev düşmektedir. Balatalar, 
gösterdiği performansı geniş bir hız, basınç ve sıcaklık 
aralığında tüm şartlarda ve tekrar kullanıma bağlı 
olmaksızın yineleyebilmelidir. Sürtünme sırasında oluşan 
sıcaklık artışından dolayı oksitlenmeye karşı dayanıklı, 
çatlama ve ısıl yorulmaya karşı dayanımı yüksek olmalıdır. 
Kullanım sırasında uygulanan basınç ve oluşan kesme 
gerilmesine karşı yeterli mukavemete sahip olmalı, üretimi 
kolay ve sürekli aynı kalitede üretime uygun olmalı ve ısı 
iletimi düşük olmalıdır [1-4]. 
 
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 [5]. 
 
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 balata üretim parametrelerinden soğuk 
presleme zamanının balata üzerindeki etkisini incelemek 
için aynı içeriklere sahip balatalar, 2, 5, 8 dakika gibi 3 
farklı soğuk presleme zamanı uygulanarak üretilmiştir. 
Üretilen bu balataların yoğunluk, aşınma ve sürtünme 
karakteristikleri incelenmiştir. 
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2. Materyal ve Metot 
 
2.1. Numune Üretimi 
 
Fren balatalarının üretimi sırasında sürtünme 
performansını etkileyen birçok parametre vardır. Bu 
parametrelerden birisi de balata üretim aşamalarından 
olan soğuk preslemedir. Presleme zamanının sürtünme ve 
aşınmaya etkisini araştırmak için aynı bileşime sahip üç 
numune, diğer üretim parametreleri aynı olmak koşuluyla 
üç farklı presleme zamanı uygulanarak üretilmiştir. Deney 
numunelerinin üretimi esnasında malzeme oranları 
belirlemede hesaplama kolaylığı açısından kütlesel oran 
esas alınmıştır. Balata numunesi için kullanılan 
malzemeler Çizelge 1'de verilmiştir. 
 

Çizelge 1. Balata numunesi bileşimi (% kütlesel) 
Numune Kodu CT-2 CT-5 CT-8 
Reçine 15 15 15 
Çelik yünü 10 10 10 
Prinç talaşı 4 4 4 
Grafit 10 10 10 
Bakır 15 15 15 
Maun cevizi 8 8 8 
Barit 35 35 35 
Al2O3 3 3 3 
TOPLAM 100 100 100 

 
Üretilen numuneler, uygulanılan soğuk presleme zamanına 
göre CT-2, CT-5 ve CT-8 olarak kodlanmıştır. Üretime 
başlamadan malzemeler 0,001 gr hassasiyetindeki terazi 
ile tartılmıştır. Daha sonra, hazırlanan bu karışımın 
homojenliğini sağlamak için numune içeriği 10 dakika 
süreyle karıştırılmıştır. Hazırlanan karışım 25,4 mm 
çapında kalıba aktarılarak 8000 kPa basınç altında 2,5 ve 
8 dakika gibi farklı süreler uygulanarak ön şekillendirme 
işlemi yapılmıştır. Daha sonra numuneler 8000 kPa basınç 
ve 150ºC sıcaklıkta 60 saniye aralıklarla havalandırılması 
yapılarak 12 dakika pişirilmiştir. Bu sayede malzeme 
bünyesinde bulunan suyun ve sıcaklık neticesinde balata 
bileşenlerinin oluşturduğu reaksiyonlar sonucu meydana 
gelen buharların ve gazların dışarıya atılması sağlanmıştır. 
Balata üretim parametreleri Çizelge 2'de verilmiştir. 
 

Çizelge 2. Numune üretim parametreleri 

İşlemler Üretim 
Parametresi CT-2 CT-5 CT-8 

Karıştırma Zaman 
(dk) 10 10 10 

Soğuk 
Şekillendirme 

Zaman 
(dk) 2 5 8 

Sıcaklık 
(ºC) 

Ortam 
sıcaklığı 

Ortam 
sıcaklığı 

Ortam 
Sıcaklığı 

Basınç 
(kPa) 8000 8000 8000 

Sıcak 
Şekillendirme 

Zaman 
(dk) 12 12 12 

Sıcaklık 
(ºC) 150 150 150 

Basınç 
(kPa) 8000 8000 8000 

 
 
 

2.2. Test Cihazı 
 
Numune balataların aşınma ve sürtünme katsayısı gibi 
özellikleri; 100-3000 kPa basınç, 50-600ºC sıcaklık, 100-
1400 dev/dk gibi istenilen kriterlerde çalışan fren balata 
test cihazı (Şekil 1) ile elde edilmiştir. Cihaz, diski 
döndürmek için 7,5 Kw gücünde 1400 dev/dk trifaze 
elektrik motoruna sahiptir. Elektrik motorundan elde edilen 
hareketin iletilmesini Ø 30 mm'lik transmisyon mili 
sağlamaktadır. Bu mil üzerine yerleştirilen iki adet UCP 
209 yatak, milin salınımını engellemektedir.  İnvertör 
sayesinde elektrik motorundan aktarılan dairesel hareketin 
mil üzerinden diski 100-1400 dev/dk arasında döndürmesi 
sağlanmaktadır. Yazılan bilgisayar programından elektrik 
motorunun devir sayısı kolaylıkla kontrol edilebilmektedir. 
Test cihazında bulunan hidrolik sistem sayesinde fren 
diskine istenilen değerlerde basınç uygulanabilmektedir. 
 

 
Şekil 1. Fren balata test cihazı 

 
Deneylerin standartlara uygun olarak yapılabilmesi için 
deney düzeneğine disk yüzey sıcaklığını belirlemek için 
her saniyede bir veri alabilen, -50 ile 1000ºC aralıklarında 
çalışabilen infrared termometre yerleştirilmiştir. Deney 
işlemlerinde 116 HB (41.86 HRA) sertlikte ve 280 mm 
çapında gri dökme demirden üretilmiş fren diski 
kullanılmıştır. 
 
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. 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 [6, 7].  
 

 
  
denklem (1)'de; 
 
V  = Özgül aşınma 
m1 = Deneyden önce ölçülen balata kütlesi (gr) 
m2 = Deneyden sonra ölçülen balata kütlesi (gr) 
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ρ   = Balata yoğunluğu (gr/cm3) 
Rd = Disk yarıçapı (m) 
fm = Deneydeki ortalama sürtünme kuvveti (N) 
n   = Toplam devir sayısı (devir) 
 
Hazırlanan numuneler aşınma, sürtünme ve yoğunluk 
testlerine tabi tutulmuştur. 
 
3. Bulgular 
 
Bu çalışmada, farklı soğuk presleme zamanı uygulanarak 
üretilen balataların sürtünme katsayısı-zaman arasındaki 
ilişki incelenmiştir. Numunelerin sürtünme katsayısı 
değişimi için Şekil 2-3-4’de verilen grafikler incelendiğinde, 
sürtünme tabakası gelişimi deney süresinin 10. dakikasına 
kadar devam etmiş ve bu dakikadan sonra sürtünme 
performansı, üretilen balataların içeriklerinin özelliğine göre 
şekillenmiştir. 

 
 

Şekil 2. CT-2 kodlu numunenin sürtünme katsayısı-zaman 
grafiği 

 

 
 

Şekil 3. CT-5 kodlu numunenin sürtünme katsayısı-zaman 
grafiği 

 

 
 

Şekil 4. CT-8 kodlu numunenin sürtünme katsayısı-zaman 
grafiği 

CT-2 kodlu balata numunesinde sürtünme tabakası 
oluşumu deneyin 10. dakikasına kadar sürmüş ve 10. 
dakikadan sonra 30. dakikaya kadar sürtünme sıcaklığın 
etkisiyle yavaş bir şekilde azalmıştır. Literatürde [8], 
sürtünme katsayısı değişiminin disk kalınlık değişimi, 
diskin sıcaklığı ve sürtünme yüzeyinde meydana gelen 
bileşenlerden güçlü bir şekilde etkilendiği belirtilmiştir. 
 
Şekil 3’de CT-5 kodlu balata numunesinin sürtünme 
performansı görülmektedir. CT-5 kodlu numunenin 
sürtünme performansı için sürtünme tabakası oluşumu 
deneyin 10. dakikasından sonra şekillenmeye başlamıştır 
ve numunenin ortalama sürtünme katsayısı (μ) 0,36 olarak 
ölçülmüştür. 5. dakikaya kadar sürtünme performansında 
artış görülen CT-5 kodlu numunenin, disk sıcaklığı artışıyla 
5. dakikadan sonra sürtünme performansında düşüş 
meydana gelmiştir. Yapılan çalışmalarda sürtünmeden 
dolayı sıcaklık artışıyla birlikte balata disk yüzeyinde 
kayma (fade) oluşumunu meydana getirmiş ve sürtünme 
değerini [9]. Bu durum CT-8 kodlu balata numunesinde 10. 
dakikadan sonra meydana gelmekte ve sürtünme 
performansı 10. dakikadan sonra düşme eğilimi 
göstermektedir. 
 
CT-8 kodlu numunenin sürtünme performansı (μ), 30 
dakikalık deney süresi boyunca 0,3 ve 0,45 değerleri 
arasında inişli çıkışlı bir performans sergilemiştir. Deneyin 
10. dakikasına kadar yükselme performansı gösteren CT-8 
kodlu balata numunesi 10. dakikadan sonra düşme eğilimi 
göstermiştir. Bu düşüş deneyin 25. dakikasına kadar 
sürmüş ve 25. dakikadan sonra sürtünme performansı 
sabit bir şekilde deney sonuna kadar devam etmiştir. 
Literatürde [10], yüksek ara yüzey sıcaklıklarında sürtünme 
katsayısının bu derece artmasının ve azalmasının sebebi, 
dökme demirden yapılan diskin mikro yapısının homojen 
olmadığından kaynaklandığı belirtilmiştir. CT-8 kodlu 
balata numunesi en düşük sürtünme performansını 
göstermiştir. 
 
Sürtünmenin meydana geldiği yerde aşınmanın sıfır olması 
beklenemez [11,12]. Balatalarda kullanılacak sürtünme 
malzemelerinin aşınma direncinin çok yüksek olması 
istenmez [13, 14]. Çünkü çok yüksek aşınma direncine 
sahip sürtünme malzemeleri, karşı malzemenin 
aşınmasına sebep olur. Balata malzemelerinde aşınma 
direncinden ziyade, sürtünme katsayısının sıcaklık 
karşısındaki değişimi önemli görülür [15, 16]. 
 

Çizelge 3. Numunelerin özellikleri 
Numune 
Kodu 

Özgül aşınma 
(cm3/Nm)x10-6 

Yoğunluk 
(gr/cm3) 

Ort. sürt. 
katsayısı (µ) 

CT-2 0,139 2,14 0,39 
CT-5 0,218 2,27 0,36 
CT-8 0,142 2,47 0,34 
 
Tüm numuneler içerisinde en yüksek sürtünme katsayısı 
ortalamasını 0,39 ile CT-2 kodlu numune vermektedir. Aynı 
içeriklere sahip diğer numuneler ile yapılan deneylerde CT-
5 0,36 ve CT-8 0,34 sürtünme katsayısı ortalaması 
vermektedir. Çizelge 3’de balata numunelerinin aşınma 
değerleri görülmektedir. Tablo incelendiğinde numune 
üretimi sırasında 5 dakika soğuk presleme zamanına sahip 
olan CT-5 kodlu numunede aşınma daha fazla, CT-2 kodlu 
numunede ise aşınma en azdır.  



Sugözü,K.B. and Akdemir, A. 

4. Sonuçlar ve Öneriler 
 
Aynı kompozisyonda hazırlanan ve farklı soğuk pres 
sürelerinde üretilen balata örneklerinde, en iyi sürtünme 
performansı CT-2 kodlu 2 dakika soğuk preslemeye tabi 
tutulan balata numunesinden alınmıştır. Elde edilen 
sonucun balata bileşimi ile alakalı olduğu unutulmamalıdır. 
 
Bu balata kompozisyonu için, 2 dakikadan daha fazla süre 
ile soğuk pres uygulanması balatanın sürtünme 
performansını olumsuz etkilemektedir. Kütle açısından 
aşınma değerleri TS 9076 standartlarına uygundur. Farklı 
soğuk presleme sürelerinde üretilen balatalardan 2 dakika 
soğuk işlem süresinde üretilen fren balatasının TS 555 
standardına göre kullanılabilir olduğu tespit edilmiştir.  
 
Bu çalışma ile fren balatası üretiminde soğuk presleme 
süresinin önemli olduğu görülmektedir. Birden fazla 
bileşenden oluşan balatanın, üretimi yapılmadan önce 
kullanılacak karışım için soğuk işlem süresinin 
belirlenmesi, hem maliyet hem tribolojik özellikler 
açısından daha iyi olacaktır. 
 
 
Kaynaklar 
 
[1] Bijwe, J., Composites as a Friction Material: Recent 

Developments in Non-Asbestos Fiber Reinforced 
Friction Materials-A Review, Polymer Composites, 18, 
3, 378-396, 1997. 

[2] Stocks, A. I., Giezendanner, H. R., Van-Der-Hurk, H., 
Asbestos-Free Clutches and Brakes Reinforced with 
Kevlar-Aramid Fibers, Int. J. of Vehicle Design, 6, 4/5, 
483–487, 1985. 

[3] Fazan, P., Giezendanner, H. R., Van-Den-Hurk, H., 
Engineering Products of Kevlar Para-Aramid Pulp for 
Hİgh Performance Brake Linings, 6th SAE Annual 
Colloquium, 1-25, 1988. 

[4]  Yamaguchi, Y., Tribology of Plastic Materials, 
Tribology Series, Vol.16, 1st ed. Elsevier, Netherlands, 
1990. 

[5]  Ertan, R., Yavuz, N., Polimer Matriksli Fren Balata 
Malzemelerinin Kompozisyon ve Üretim Parametreleri 
Açısından Değerlendirilmesi, Mühendis ve Makina, 
Cilt:47, Sayı:553, s.24-30, 2006. 

[6] Mutlu, İ., Seramik Katkılı Asbestsiz Otomotiv Fren 
 Balatası Üretimi ve Frenleme Karakteristiğinin 
 Deneysel İncelenmesi, Doktora Tezi, Sakarya 
 Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, 2002. 
[7] TS 9076, Fren Balataları-Malzeme Sürtünme 
 Özelliklerinin Küçük Deney Parçaları ile 
 Değerlendirilmesi, T.S.E., 1. Baskı, Ankara, 1991. 
[8] Anderson, A. E., Friction, lubrication and wear 
 technology, ASM Handbook, Cilt 8,  sayfa 569-777, 
 1992. 
[9] Stachowiak, G. W., Batchelor, A. W., Engineering 
 Tribology, Volume: 53 Issue: 5 Heineman, Boston, 
 2001. 
[10] Jang, H., Ko, K., Kim, S. J., Basch, R. H., and Fash, 
 J.W., The effect of metal fibers on the friction 
 performance of automotive brake friction materials, 
 Wear 256 (3/4), pp. 406–414, 2004. 
[11] Jang, H., Kim, S. J., The Effects of antimony Trisülfide 
 (Sb2S3) and Zirconiumsilicate (ZrSiO4) in the 

 automotive brake friction material on friction 
 characteristics, Wear 239, Pp. 229-236, 2000. 
[12] Ostermeyer, G. P., On the dynamics of the friction 
 coefficient, Wear, Cilt 254, 852-858, 2003.  
[13] Mutlu, I., Oner, C., Cevik, I., Findik, F., Wear 
 performance of some phenolic composites with boric 
 acid, Industrial Lubrication and Tribology 59/1, 38–45, 
 2007. 
[14] El-Tayeb, N. S. M., Liew, K. W., On the dry and wet 
 sliding performance of potentially new frictional brake 
 pad materials for automotive industry, Wear 266, 275–
 287, 2009. 
[15] Osterle, W., Urban, I., Friction layers and friction films 
 on PMC brake pads, Wear 257, 215–226, 2004. 
[16] Hee, K. W., Filip, P., Performance of ceramic 
 enhanced phenolic matrix brake lining materials for 
 automotive brake linings, Wear 259, 1088–1096, 
 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


