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ÖZET 
 

Balata üretiminde tozların karıştırılması, balatanın mekanik ve mikro yapı özelliklerini etkilemektedir. 

Karıştırma hızı, takviye elemanının matris içerisindeki dağılımını ve tozların boyutunu belirlemede etkili 

olmaktadır. Tozların karışımının matris içerisinde homojen olabilmesi için farklı karıştırma yöntemleri 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 100-300-500 dev/dk karıştırma hızında hazırlanan aynı içeriklere sahip 

numune balataların frenleme performansları deneysel olarak incelenmiş ve karıştırma hızının performansa 

etkileri gözlemlenmiştir. En uygun karıştırma hızı 300 dev/dk olarak belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Toz metalurjisi, Fren balatası, Aşınma, Sürtünme 

 

EFFECT TO THE BRAKING CHARACTERISTIC OF POWDER MIXING 

SPEED ON BRAKE LINING MANUFACTURE 

 

ABSTRACT 

 

Mixturing of powder on the brake lining manufacture affects the mechanical and microstructure properties 

of brake lining. Mixing speed of the powder affects powder size and the distribution of the reinforcement 

material in matrix material. There are different types of mixing to get a homogeneous distribution of 

reinforcement material in matrix material. In this study, braking performances of brake linings that 

prepared in with the same content 100-300-500 rpm mixing speed were carried out experimentally and the 

effects of mixing speed on performance were determined. The best mixing speed is determined as 300 

rpm. 
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1. GİRİŞ 

 

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. 

 

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 
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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 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. 

 

Kompozit üretiminde karşılaşılan en büyük problem, takviye elemanının matris içerisindeki homojen 

dağılımını sağlamak ve takviye malzemesi ile matris ara yüzey bağını arttırmaktır [2]. Karıştırma şekli ve 

süresi, takviye elemanının matris içerisindeki dağılımını, tozların boyutunu ve diğer bazı özelliklerini 

belirlemede etkili olmaktadır [3]. Karıştırma işlemi segregasyonu önlemek açısından çok dikkatli bir 

şekilde yapılmalıdır. Segregasyonu önlemek için karışıma genellikle yağlayıcı (grafit gibi) eklenir [4] ve 

düşük viskoziteye sahip olan toz veya sıvı (sıvı reçine gibi) komponentlerin homojen karışması için 

karıştırıcı kollar ile kesici bıçakların birlikte karıştırma işlemini gerçekleştirmesi gerekir[5]. 

 

Karıştırma işleminin tipi çoğunlukla karışımı oluşturan malzemelerin türüne bağlıdır. Özellikle 

yoğunlukları, partikül boyutları ve bazen yüzey karakteristikleri ve şekilleri önemli farklılıklar gösteren 

toz bileşenlerde karıştırma işlemi zor olabilmektedir [6].  

 

Bu çalışmada balata üretim parametrelerinden toz karıştırma hızının balatanın sürtünme performansı 

üzerindeki etkisini incelemek amacıyla aynı içerik ve aynı orandaki tozlar 100, 300 ve 500 dev/dk gibi üç 

farklı hızda 10 dakika boyunca karıştırılarak karışımın homojenliği gözlemlenmiştir. 300 dev/dk hızında 

karıştırılan en homojen karışımdan balata numunesi üretilerek sertlik, yoğunluk, aşınma ve sürtünme 

karakteristikleri incelenmiştir.  

 

2. MATERYAL VE METOD 

 

Fren balatalarının üretimi sırasında sürtünme performansını etkileyen birçok parametre vardır. Bu 

parametrelerden birisi de balata üretim aşamalarından olan toz karıştırma hızıdır. Karıştırma hızının 

homojenliğe etkisini araştırmak için aynı bileşime sahip üç numune 100, 300 ve 500 dev/dk gibi üç farklı 

hızda 10 dakika boyunca karıştırılmıştır. Karıştırılan deney numunelerinin kütlesel olarak malzeme 

oranları Tablo 1'de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Deney malzemelerinin kütlesel oranları (%) 

Reçine 22 

Çelik yünü 15 

Prinç talaşı 6 

Grafit 4 

Bakır 8 

Maun cevizi 10 

Barit 30 

Al2O3 5 

TOPLAM 100 

 

Tablo 1'de oranları verilen toz malzemeler 0,001g hassasiyetinde tartılarak Şekil 1'de görülen toz 

karıştırıcı mikserin hareketli haznesine doldurulmuştur. Aynı içeriğe sahip üç farklı numune sırayla 100, 

300 ve 500 dev/dk gibi üç farklı hızda karıştırılmak üzere toz karıştırıcı mikserin içine aktarılmıştır.  



ULUSLAR ARASI KATILIMLI III. EGE KOMPOZIT MALZEMELER SEMPOZYUMU   

05-07 KASIM 2015 KUŞADASI   

  
                                                    (a)                                                                               (b)              

Şekil 1. (a) Toz karıştırma cihazı (b) Toz haznesi 

 

Toz karıştırma cihazında 300 dev/dk hızda karıştırılarak elde edilen homojen karışım 25,4 mm çapında 

kalıba aktarılmış ve ön işlem olarak oda sıcaklığında 2 dakika boyunca 10000 kPa basınç uygulanmıştır. 

Daha sonra 10 dakika boyunca 180ºC sıcaklıkta 15000 kPa basınç uygulanarak sıcak preslenmiştir.  

 

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 2) 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. 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. 

 

 
Şekil 2. Fren balata test cihazı 

 

Cihaz, 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. 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].  
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𝑉 =
𝑚1 −𝑚2

2 × 𝜋 × 𝑅𝑑 × 𝑛 × 𝑓𝑚 × 𝜌
                                                                                                                                   (1) 

  

denklem (1)'de; 

 

V  = Özgül aşınma 

m1 = Deneyden önce ölçülen balata kütlesi (g) 

m2 = Deneyden sonra ölçülen balata kütlesi (g) 

ρ   = Balata yoğunluğu (g/cm
3
) 

Rd = Disk yarıçapı (m) 

fm = Deneydeki ortalama sürtünme kuvveti (N) 

n   = Toplam devir sayısı (devir) 

 

3.  BULGULAR  

 

Bu çalışmada balata üretim parametrelerinden olan toz karıştırma hızının balata performansına etkisi 

araştırılmıştır. Üç farklı hızda 10 dakika boyunca karıştırılan aynı içerikli tozların, karışım süresi sonunda 

elde edilen görüntüleri Şekil 3'de gösterilmiştir.  

 

  
                        (a)                                                (b)                                                  (c) 

Şekil 3. Karışım sonrası numune görüntüleri (a) 100 dev/dk hızda karıştırılan numune (b) 300 dev/dk 

hızda karıştırılan numune (c) 500 dev/dk hızda karıştırılan numune  

 

Şekil 3'de görüldüğü gibi 100 dev/dk hızda karıştırılan numune karışımın homojenliğini elde etmede 

yetersiz kalmış ve topaklanmalar oluşmuştur. 500 dev/dk hızda karıştırılan numune tozlar ise merkezkaç 

kuvvetinden dolayı hazne çeperine yapışmış ve reçinenin topaklanmasıyla bağlayıcı özelliği 

kaybolmuştur. 300 dev/dk hızda karıştırılan numune ise ideal homojenliğe ulaşarak sertlik, yoğunluk, 

aşınma ve sürtünme testleri için üretim prosesine hazır hale gelmiştir. 

 

Homojen karışımın elde edildiği 300 dev/dk hızda üretilen numunenin zamana bağlı sürtünme katsayısı 

değişimi Şekil 4'de verilmiştir.  
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Şekil 4. Üretilen balata numunesinin sürtünme katsayısı-zaman grafiği  

 

Şekil 4'deki grafiğe göre balata numunesinin sürtünme tabakası gelişimi deney süresinin 3. dakikasına 

kadar devam etmiş ve bu dakikadan sonra sürtünme performansı, üretilen balatanın içerik özelliğine göre 

şekillenmiştir. Fren balatalarından istenen en önemli özelliklerden bir tanesi frenleme süresince stabil bir 

sürtünme performansı sergilemesidir. Üretilen numunenin testlerden elde edilen diğer özellikleri Tablo 

2'de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Numunenin test sonucu elde edilen özellikleri  

Brinell  

Sertlik [HB] 

Yoğunluk 

[g×cm
-3

] 

Sürtünme 

Katsayısı (µ) 

Özgül Aşınma Oranı 

(x10
-6

) [cm
3
 × N.m

-1
] 

36,192 2,369 0,557 0,268 

 

 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada balata üretim parametrelerinden toz karıştırma hızının balatanın sürtünme performansı 

üzerindeki etkisini incelemek amacıyla aynı içerik ve aynı orandaki tozlar 100, 300 ve 500 dev/dk gibi üç 

farklı hızda 10 dakika boyunca karıştırılarak karışımın homojenliği gözlemlenmiştir. 300 dev/dk hızında 

karıştırılan numuneden homojen karışım elde edilerek sertlik, yoğunluk, aşınma ve sürtünme 

karakteristiklerini incelemek üzere balata numunesi üretilmiştir.  

 

100 dev/dk hızda karıştırılan numune karışımın homojenliğini elde etmede yetersiz kalmış ve 

topaklanmalar oluşmuştur. 500 dev/dk hızda karıştırılan numune tozlar ise merkezkaç kuvvetinden dolayı 

hazne çeperine yapışmış ve reçinenin topaklanmasıyla bağlayıcı özelliği kaybolmuştur. 300 dev/dk hızda 

karıştırılan numunede ise topaklanma gözlenmeyip ideal homojenlik elde edilmiştir.  

 

Toz metalurjisi yöntemiyle üretilen polimer matrisli kompozit malzemelerde tozların karıştırılması önemli 

bir üretim parametresidir. Çok yüksek veya çok düşük dev/dk karıştırma hızında karıştırılan numuneler 

homojenliği oluşturmada başarısız olmuştur.  
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