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ÖZET 
 

Sürtünme katsayısı test cihazı, otomobillerin disk frenlerinde kullanılan balataların sürtünme katsayısının 

tespiti için geliştirilmiştir. Sürtünme katsayısını değişik faktörler etkilemektedir. Bunlar, çalışma şartları 

ve balata imalatında kullanılan malzeme içerikleri olarak ayrılabilir. Çalışma şartlarındaki değişiklikler; 

farklı devir, sıcaklık, basınç gibi faktörlerdir.  Tasarım ve imalatı yapılan test cihazı, taşıtların disk 

frenlerinde kullanılan balataların sürtünme katsayısını etkileyecek farklı devir, sıcaklık, basınç faktörleri 

oluşturarak sürtünme katsayısını tespit edebilmektedir.   

 

Bu çalışmada otomotiv fren balatalarının farklı sıcaklık, hız ve basınç altında sürtünme katsayısını 

belirlemek için test cihazı tasarım ve imalatı yapılmıştır. Bu cihazda değerler istenilen aralıklarda 

algılanarak bilgisayara kaydedilebilmekte daha sonra sürtünme katsayısı-sıcaklık, sürtünme katsayısı-

zaman, sıcaklık-zaman grafikleri oluşturulabilmektedir. Devir değişimi ve basınç mekanik ve otomatik 

olarak ayarlanmaktadır. Benzerleri ile kıyaslandığında kontrolü oldukça kolay ve kullanılan elektronik 

donanım sayesinde amaca uygun olduğu anlaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Fren balatası, Sürtünme, Aşınma 

 

THE DESIGN AND MANUFACTURING OF THE TEST DEVICE OF THE 

FRICTION COEFFICIENT FOR BRAKE LININGS 
 

ABSTRACT 

 

Friction coefficient tester, the coefficient of friction pads to be used in disc brakes of cars have been 

developed for the detection. The different factors affect the coefficient of friction. These contents can be 

divided into the working conditions and brake pad materials used in the manufacture of. Changes in 

operating conditions are different speed, temperature, pressure factors. The design and manufacture of test 

device, vehicles, disc brakes affect the coefficient of friction lining are used in different speed, 

temperature, and pressure forming factors such as determines the coefficient of friction. 

 

In this study, in order to define friction coefficients of automotive brake lining under different 

temperatures, speeds and pressures, test equipment was designed and manufactured. Using this equipment 

the result of tests are perceived and saved on the computer. After that friction coefficient temperature, 

friction coefficient-time, temperature-time graphics are plotted. Cycle change and pressure are adopted as 

a mechanic and automatic. When this equipment is compared with the other equipments it is understood 

that checking it is easy. On the other hand, because of electronic rigging it is seen that is harmony with the 

aim. 

 

Key words: Brake lining, Friction, Wear 
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1. GİRİŞ 

 

Hareket halindeki taşıtlar, bir tehlike anında sürtünmeli veya kaymalı zorlamaya maruz bırakılıp kinetik 

enerjileri alınır ve yavaşlatılıp durdurulurlar. Bunun yapılabilmesi için sürtünen yüzeylerin oluşturduğu 

malzeme çiftinin sürtünme katsayısı frenlemede önemli rol almaktadır [1-2]. İyi seçilmemiş bir balata 

veya balatanın karşı malzemesi, kötü bir sürtünme katsayısının ortaya çıkmasına sebep olur ve sürtünen 

yüzeylerin frenlemedeki tesiri azalır [3]. Sürtünen yüzeylerdeki frenleme tesiri, daha iyi sürtünme kuvveti 

temin eden malzeme çiftini seçmek veya yapmakla mümkün olur [4].  

 

Bu malzeme çiftini seçmek veya mevcutlarından daha iyisini yapmak piyasada kullanılan mevcut 

malzeme çiftlerinin frenlemeye etkisinin bilinmesi ile mümkündür [5]. Mevcut malzeme çiftlerinin 

frenlemeye etkisinin bulunabilmesi, her malzemenin tesirinin ayrı ayrı değerlendirilmesi ile sağlanabilir. 

  

Sürtünme katsayısı test cihazı, otomobillerin disk frenlerinde kullanılan balataların sürtünme katsayısının 

tespiti için geliştirilmiştir [6]. Sürtünme katsayısını değişik faktörler etkilemektedir [7-8]. Bunlar, çalışma 

şartları ve balata imalatında kullanılan malzeme içerikleri olarak ayrılabilir. Çalışma şartlarındaki 

değişiklikler; farklı devir, sıcaklık, basınç gibi faktörlerdir [9-10].  

 

Tasarım ve imalatı yapılan test cihazı, taşıt seyir halinde iken oluşan, sert sürüş şartlarında çeşitli termo-

mekanik zorlamaları laboratuvar ortamında oluşturur. Sürtünme katsayısı test cihazında elde edilen 

değerlerle; sürtünme katsayısı-sıcaklık, sürtünme katsayısı-zaman, sıcaklık-zaman grafiklerini oluşturmak 

mümkündür. Taşıt üzerinde bulunan fren sisteminin mekanik kısmı hassas donanımlarla 

zenginleştirilmiştir. Bu donanımlarla sürüş şartları oluşturulmuştur. Test cihazından doğru ve güvenilir 

veriler alınarak balata kalitesini belirleme imkânı sağlanmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

 

Sistem veya sistem elemanlarının sürtünme ve aşınma davranışlarının belirlenebilmesi için yapılan testler, 

tasarım açısından oldukça önemlidir. Sürtünme ve aşınma özelliklerinin belirlenmesi için yapılan 

deneyler, gerçek makineler veya model deney düzenekleri kullanılarak yapılmaktadır. Doğrudan makine 

üzerinde ve gerçek şartlarda yapılan deneyler hem oldukça pahalıdır, hem de karmaşık tribolojik etkiler 

nedeniyle değerlendirilmeleri zordur. Bu sorunları ortadan kaldırmak için birçok model deney yöntemleri 

geliştirilmiştir [11].  

 

Fren balatalarının sürtünme katsayılarını tespit amacıyla balata üretici firmaların ve üniversitelerin 

kullandıkları farklı tip ve modellerde yapılmış çeşitli sürtünme test cihazları bulunmaktadır. Üretimi 

yapılan balataların performanslarının belirlenmesinde Chase, Krauss, MAN, Eriksson ve Greening tipi 

cihazlar kullanılmaktadır.  

 

2.1. Chase Marka Fren Balata Test Cihazı 

 

Sistem, sürtünme malzemelerinin sürtünme katsayılarını, üzerinde bulunan donanımlar sayesinde doğru ve 

hassas olarak belirleyebilmekte ve çıktılar alınmasını sağlamaktadır. Bilgisayar kontrollü olarak 

çalışmakta olan test cihazı test raporlarını grafikler halinde göstermektedir. Test cihazının güç uygulama 

ünitesi pnömatik sistem ve 15 kW‟lık tahrik motoruna sahiptir. Balata ısısını kontrol etmek amacıyla 

tambur içerisine ısıtıcı rezistanslar yerleştirilmiştir. Sürtünme katsayısı tespiti yapılacak numune parça 

önceden şekillendirilmelidir. Test sonucunda sıcak ve soğuk sürtünme katsayılarının hangi aralıkta 

olduğunu ve sürtünme katsayısı harf grubunu belirtmektedir [12].  
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2.2. Krauss Marka Fren Balata Test Cihazı 

 

Yalnız disk fren balataları için yapılmış olup, taşıyıcı çelik plaka üzerine yapıştırılmış balataların 

deneyleri yapılmaktadır. Bu cihazda basınç kademeleri silindirler yardımıyla ayarlanır ve deney 

sırasındaki veriler, mili metrik kağıt üzerine çizilerek değerlerin oradan alınması sağlanır. Deneyi 

yapılacak balatanın tipine göre cihazın mili üzerine bu tiplere ait balata tespit yuvası ve kolu diskin 

üzerine geçirilerek mil üzerindeki iki cıvata ile sıkıştırılır. Diskin sıcaklığının tespiti için kullanılan 

termokupl diskin kenarına temas edecek şekilde yerleştirilir. Balata basıncını ayarlayan, basınçlı hava ana 

vanası açılarak havanın cihazın silindirlerine gelmesi sağlanır ve basınç ayarlanır. Basınç değerleri taşıt 

cinsine göre değişebilir [13].  

 

2.3. MAN Marka Fren Balata Test Cihazı 

 

Sürtünme malzemesinin sürtünme katsayısı ve aşınma değerinin tespiti ilk olarak M.A.N. firması 

tarafından geliştirilen basit yapılı test cihazı yardımıyla yapılmıştır. Bu cihazda (2cm×2cm) 4 cm
2
 

yüzeyindeki örnek malzeme, belirli hızda dönen disk üzerindeki kolda bulunan yuvaya yerleştirilerek, 

kola asılı ağırlık yardımıyla diske bastırılır. Örnek malzemenin sürtünme katsayısı değeri, ağırlıkların asılı 

olduğu kolun bir eksen etrafındaki, sürtünmeden dolayı yaptığı belirli sapmalardan tespit edilir. Sürtünme 

nedeniyle ısınan diskin sıcaklığı, ancak disk durduktan sonra ölçülebilir [14].  

 

2.4. Eriksson Marka Fren Balata Test Cihazı 

 

Sürtünme katsayısını tespit etmek amacıyla geliştirilen Eriksson test cihazı,. Cambridge üniversitesinde 

2002 yılında imal edilmiştir. Bu test cihazının donanımları MAN Marka Fren Balata Test Cihazı ile 

benzer özellikler göstermektedir. Farklı olarak torsiyometre kullanılmıştır. Böylece oluşturulan verilerin 

hangi güçte meydana geldiğinin tespit edilmesi mümkün olmuş ve grafiklere bu oranların aktarılması 

sağlanmıştır [12].  

 

2.5. Greening Marka Fren Balata Test Cihazı 

 

Greening deney cihazı kampana tipi bir balataya uygulanan basınç ve sıcaklıkları otomatik ayarlayarak, 

deney sırasındaki balata özelliklerini anında verebilmektedir. Bu cihaz yardımıyla fren ve debriyaj 

balatalarının deneyleri yapılabilmektedir. Greening deney cihazında bir deneyin yapılabilmesi için örnek 

malzeme (2,5cm×2,5cm) 6,25 cm
2
 yüzeyinde kesilir ve taşlama metodu kullanılarak gönyeye getirilir ve 

kampana üzerindeki yuvaya yerleştirilir. Cihazda basınç uygulama metodu pnömatik olarak 

gerçekleşmektedir. Deneyin başlayabilmesi için cihazın çıkış kompresöründeki manometre basıncının 40 

PSI, cihaza giriş manometresinin 20 PSI hava basıncını göstermesi gerekir [13].  

 

2.6. İmalatı Yapılan Fren Balata Test Cihazı 

 

2.6.1. Sürtünme Test Cihazı Mekanik Kısım 

 

Test cihazının imalatında birinci aşama olarak taşıt üzerindeki fren sisteminin mekanik kısmı 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Mekanik sistemde disk, diskin hareketini sağlamak için elektrik motoru, 

kaliper, kaliperde fren balatalarının yerleştirileceği balata sacı kullanılmıştır. Söz konusu test cihazının 

mekanik sistemi, test cihazını oluşturan tezgâh üzerine yerleştirilmiştir. İkinci aşama olarak, mekanik 

sistemde frenleme sağlanabilmesi için balata üzerinde oluşacak olan pedal kuvvetini oluşturan basınç, 

hidrolik sistemle sağlanmıştır. Hidrolik sistem tezgâhın alt kısmına yerleştirilmiştir. Sistemin imalatı için 

gerekli çizimler yapılıp, malzemeler temin edildikten sonra üretimi gerçekleştirilmiştir. Şekil 1.„de 

görülmekte olan sürtünme katsayısı test cihazında diski döndürmek için 7.5 Kw gücünde 1400 1/d trifaze 

elektrik motoru seçilmiştir. Elektrik motorundan elde edilen hareketin iletilmesi için Ø 30 mm‟lik 
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transmisyon miline ihtiyaç duyulmuştur. Bu mil üzerine iki adet UCP 209 yatak yerleştirilerek milin 

salınımının engellenmesi amaçlanmıştır. 

 

Elektrik motorundan çıkan dairesel hareketin mil üzerinden diske istenilen devirlerde aktarılması invertör 

sayesinde gerçekleşmektedir. Bu devirler 0–1400 1/d arasındadır. Elektrik motorunun devir sayısı 

bilgisayar programında kolaylıkla kontrol edilebilmektedir. 

 

TS 9076‟da belirtilen 1050 kPa ve 3000 kPa balata yüzey basıncının sağlanması için, hidrolik sistem 

belirli bir hızda dönmekte olan fren diskini 0-40000 kPa basınç aralığında yavaşlatmaya çalışmaktadır. 

Diski durdurmak için disk dönme ekseninde kısmi olarak hareket edebilen kaliper, frenleme sırasında fren 

kuvvetinin algılandığı Loadcell‟e dayanmaktadır. 

 

Kaliper loadcell‟e dayanana kadar disk dönme ekseninde hareket edebilir. Hidrolik sistemin uyguladığı 

fren kuvveti kaliper üzerinde bulunan iki taraflı fren balatası ile diske iletilir. Durdurma esnasında 

meydana gelen hidrolik sistem basıncı, sisteme yerleştirilmiş olan on-off ve oransal elektro-hidrolik 

valfler vasıtasıyla program kontrolü ile sağlanmakta ve basınç göstergesiyle takip edilmektedir. 

 

Disk dönmeye başladığında disk ile papuçlar arasında numune balata parçası olduğu için diskin dönmesi 

sırasında fren balatasına uygulanan basınçtan doğan sürtünme kuvveti yüzünden balatanın da disk ile 

beraber dönme isteği dikkate alınarak bu döndürme kuvveti elektronik olarak yük hücresi vasıtasıyla 

ölçülmektedir. Disk ile balata yüzeyi arasındaki yüzey basıncına bağlı olarak sürtünme kuvveti dolayısıyla 

döndürme momenti de değişmektedir. Papuçlara takılı numune balatalar disk ile birlikte dairesel olarak 

dönmek isteyecektir. Numune balata ile diskin bu dairesel dönme hareketi, yük kolunun ucuna 

yerleştirilmiş olan bir mil ile yük hücresinin yük algılama ucundan algılanan değerler fren balata test 

cihazının bilgisayar kontrol paneline aktarılmaktadır. Böylece dönme sırasında balata ile fren diski 

arasındaki sürtünme kuvveti Fs değeri elde edilmiş olunmaktadır. Fren balatası test cihazının şematik 

görünüşü Şekil 1‟ de gösterilmiştir. Farklı yüzey basınçlarında yük hücresi ekranından okunan değer ve 

moment kolu dikkate alınarak program tarafından otomatik olarak belirlenen sürtünme katsayısı aşağıdaki 

formül ile hesaplanmıştır [15].  

 

F

1,92 x sF
μ 

        
 

F=P×A                                                                                               
  

Burada; 

 

     = Sürtünme katsayısı       F = Uygulanan kuvveti (kg) 

FS      = Sürtünme kuvveti (Yük hücresinden okunan kuvvet (kg)  P = Basınç (kg/mm
2
)  

1,86= Cihaz sabiti (Moment Farkı)      A= Balata alanı (mm
2
)  

 

Balatalara uygulanan basıncın etkisiyle diskin yüzeyinde oluşan sıcaklık infrared termometre ile saniyede 

bir değer ölçülerek test cihazı programına gönderilmektedir. 
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Şekil 1. Sürtünme Test Cihazı Şematik Görünüşü 

 

 

2.6.2. Sürtünme Test Cihazı Bilgisayar Programı 

 

Programın bulunduğu bilgisayar ile Sürtünme test cihazı arasında USB bağlantısı sağladıktan sonra şekil 

2‟de gösterilen test cihazı ana ekrana girilecek deney şartları ile istenilen basınç ve devir aralığında ardı 

ardına sekiz deney yapılabilmektedir. İstenildiğinde deneyler manuel olarak yapılabilmektedir.  

 

 
Şekil 2. Bilgisayar programı ana ekran 
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Şekil 3. Program tarafından oluşturulan eğriler ana ekranı 

 

Şekil 3 deney esnasında alınan veriler doğrultusunda program tarafından oluşturulan Sürtünme Katsayısı-

Zaman, Sıcaklık-Zaman ve Sürtünme Katsayısı-Sıcaklık eğrilerinin elde edildiği ekran görüntüsüdür. 

Ayrıca bu ekranda “Süre”, “Isı”, “Sürtünme Katsayısı”, “Kuvvet” ve “Basınç” verilerinin sayısal değerleri 

kayıt altına alınabilmektedir. 

 

3.  BULGULAR  

 

Bu çalışmada, fren balatası sürtünme katsayısının sıcaklığa bağlı olarak değişiminin belirlenebildiği yeni 

tasarlanan ve imalatı yapılan sürtünme katsayısı test cihazı kullanılmıştır. Test cihazında yapılan 

deneylerde, sürtünme katsayısı-sıcaklık-zaman grafiğini oluşturmak için sürtünme katsayısı ve zaman 

değişimleri sabit aralıklı salınım periyodu oluşana kadar deneyler yapılmıştır.  

 

Tasarım ve imalatı gerçekleştirilen otomotiv fren balatası sürtünme test cihazında yapılan deneyler, Gazi 

Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalürji Malzeme Mühendisliğinde bulunan yurt dışı imalatlı Chase tipi 

sürtünme test cihazı ile yapılan deney sonucu ile karşılaştırılmıştır.  

 

Aynı numune içeriklerine sahip balatalar ile iki farklı test cihazında yapılan deneylerin grafikleri Şekil 4 

ve Şekil 5‟de görülmektedir. Grafikler incelendiğinde Chase marka cihazda yapılan deney sonuçlarının 

sürtünme katsayısı ortalaması 0,455, tasarımı ve imalatı yapılan sürtünme test cihazı ile yapılan 

deneylerdeki ortalama sürtünme katsayısı 0,459 olarak elde edilmiştir. Değerlerinin birbirine çok yakın 

olması, imalatı yapılan test cihazının amacına uygun olduğunu ispatlamaktadır. Ayrıca şekiller 
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incelendiğinde her iki cihazdaki sürtünme katsayısı performans grafikleri deney süresince stabil olarak 

devam etmiştir. Bu tür cihazlarla yapılan deneylerde sürtünme katsayısı grafiklerinin numune içeriklerine 

bağlı olarak stabil olması istenilmektedir. 

 

 

        
Sürtünme K. (µ) 

Ortalama:           0,459 

Şekil 4. Tasarımı ve imalatı yapılan cihazdaki deney sonuçları 
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Şekil 5. Chase marka cihazdaki deneylerin sonuçları 

 

Ayrıca farklı içeriklere sahip balata numuneleri ile yapılan deney sonuçları şekil 6 ve şekil 7‟ de 

görülmektedir. 

 

 
Şekil 6. Sürtünme Katsayısı-Sıcaklık-Zaman değişim grafiği 

 

Şekiller incelendiğinde sürtünme katsayısı zamana bağlı olarak sıcaklığın artışıyla birlikte stabil olarak 

devam etmiştir. Şekil 6‟da balata numunesi ile yapılan deneylerde sürtünme katsayısı ortalaması 0,544 ve 

Şekil 7‟ de balata numunesinin sürtünme katsayısı ortalaması 0,524 olarak belirlenmiştir.  
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Şekil 7. Sürtünme Katsayısı-Sıcaklık-Zaman değişim grafiği 

 

 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Otomotiv sektöründe güvenli bir sürüş için taşıtlarda kullanılan ekipmanların hassasiyetleri ve etki 

kabiliyetleri iyileştikçe elde edilen değerler de bir o kadar güvenilirlik içermelidir. Bu nedenle üretimi 

gerçekleştirilen test cihazında kullanılan mekanik-hidrolik-elektronik donanım ile standartlara uygun fren 

balatası deneyleri yapılabilmektedir. 

 

Bu cihazların üretimi yurt dışında yapılmakta ve Türkiye içi satışı çok yüksek fiyatları bulmaktadır. 

Üniversiteler bünyesinde, bu cihazların tasarımı ve imalatı çok daha uygun fiyata oluşturulabilir.  

 

Ayrıca, uluslararası standartlarda kabul gören balata test cihazları incelenerek, deneyler sırasında disk 

sıcaklığını kontrol etmek için, diskin dış çevresine rezistanslar ve hava soğutma sistemi yerleştirilebilir.  

 

Tüm bu deneysel çalışma sonuçlarına göre, otomotiv fren balatalarının sürtünme katsayısını tespit eden 

test cihazının amacına uygun olduğu belirlenmiştir. 
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