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Özet 

Frenleme performansını arttırmak amacıyla gerek balata malzemesi 

kompozisyonları gerekse balata üretim parametreleri göz önüne alınarak birçok 

çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada, polimer matrisli fren balata üretim 

parametrelerinden olan soğuk presleme basıncının frenleme performansına 

etkisinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır. Bu nedenle aynı bileĢime sahip üç numune, 

farklı soğuk presleme basıncı uygulanmak kaydıyla üretilmiĢtir. Öncelikle 

numuneyi oluĢturan içerikler 10 dakika boyunca karıĢtırılmıĢtır. Sonra karıĢım 25,4 

mm çapında kalıba aktarılarak 8000, 12000 ve 15000 kPa gibi üç farklı basınç 

altında 2 dakika boyunca soğuk preslenerek ön Ģekillendirme iĢlemi yapılmıĢtır. 

Daha sonra aynı içeriğe sahip numuneler 15000 kPa basınç ve 150ºC sıcaklıkta 10 

dakika boyunca preslenmiĢtir. Üretilen balataların aĢınma, yoğunluk ve sürtünme 

karakteristikleri incelenmiĢtir. Sonuç olarak, polimerik kompozit sürtünme 

malzemelerinin üretiminde 8000 kPa soğuk presleme basıncı sürtünme katsayısı ve 

aĢınma değerleri için olumlu sonuç vermiĢtir.   
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Abstract 

Investigations have been made to improve the braking performance with regard to 

manufacturing parameters and composition of brake pads with polymer matrix. 

The purpose of this study is to investigate effect of cold pressing pressure on 

braking performance in the production of polymeric composite friction materials. 

Ingredient of brake pads with polymer matrix (weight %); phenolic resin 15, steel 

wool 10, brass particles 4, graphite 10, copper powder 15, cashew dust 8, barite 35 

and Al2O3 3. The samples were produced by a conventional procedure for a dry 

formulation following dry-mixing, pre-forming and hot pressing. First, all 

components were weighed using a precision balance. The combinations were dry-

mixed using a blender in order to achieve a homogeneous state ready for molding. 

Then the mixture was put into 25,4 mm diameter mold for pre-forming under three 

different cold pressing pressure such as 8000, 12000 and 15000 kPa at room 

temperature for 2 min and molded at 150
o
C temperature under 15000 kPa pressure 

for 10 minutes hot pressing time.  During the hot pressing process, pressure was 

released several times to release the gases that evolved from the cross linking 

reaction (polycondensation) of the phenolic resin. Friction and wear tests were 

carried out using pin-on-disc type wear test device. 

Using the Friction Assessment and Screening Test (FAST) machine, friction tests 

were performed for each material. For each sample, three friction test procedures 

were applied and the average of these three tests was recorded. For comparison 

purposes, FAST testing was also repeated with samples obtained. The FAST 

machine uses a pearlitic gray cast iron disc (diameter of 180 mm, thickness 38 mm) 

and a brake lining test sample with 25 mm diameter. The test sample was mounted 

on the load arm and pressed against the flat surface of the rotating disc. The 

rotating cast iron disc moved with a constant sliding speed of v = 7 m/s for 30 

minutes and the temperature was increased from room temperature to around 

300°C. Before performing the FAST testing, the surfaces of the test samples and 

the cast iron discs were ground with 320-grid sandpaper. The normal load was 

varied to achieve a constant friction force. The friction coefficient was calculated 

by measuring normal and tangential pressures every 5 seconds throughout the 30 

minutes test. The weight and thickness of two pads and a disc for each sample were 

taken before and after the friction test. In order to obtain average thickness, six 

measurements (three at the beginning and three at the end) were taken at different 

locations on the pads and disc before and after the friction test. Wear rate was 

calculated as weight loss for per mm
2
 of the sample during the tests. 

The specific wear rate was obtained by normalizing the wear amount by given 

energy (friction force x sliding distance) during the friction test. This is because the 

durability of the brake friction material is mainly determined by the amount of 

kinetic energy of a moving vehicle absorbed by brake friction materials. 



Specific wear rate is determined by the mass method following British Standard 

(BS AU142) and the Turkish Standard (TS 555) and calculated by the following 

equation:  

  
     

             
      

and here, n is total revolution, fm is average friction force (N), Rd is radius of disc 

(m), ρ is density of brake lining (g/cm
3
), m2 is mass of brake lining after testing (g), 

m1 is mass of brake lining before testing (g), V is specific wear (cm
3
/Nm). 

Sample codes called CP-8, CP-12 and CP-15 represent samples pre-forming under 

three different cold pressing pressure such as 8000, 12000 and 15000 kPa, 

respectively. 

Results of tests 

Sample 

Code 

Friction 

coefficient (µ) 

Density 

(gr/cm
3
) 

Specific wear 

ratio (cm
3
/Nm) 

CP-8 0,434 2,1482 0,139x10
-6

 

CP-12 0,279 2,3757 0,117x10
-6

 

CP-15 0,260 2,2968 0,144x10
-6

 

Consequently, in the production of polymeric composite friction material, 8000 

kPa cold pressing pressure gave positive results for the coefficient of friction and 

wear values. 
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Giriş 
 

Endüstri ve otomotiv uygulamalarındaki sürtünme malzemeleri üç ana gruba 

ayrılır. Bunlar organik, yarı metalik ve asbestsiz balatalardır. Tüm bu çeĢitlerde 

performans karakteristikleri dikkate alınırken onların içindeki maddelerin 

benzerlikleri ile gruplanırlar. Otomotiv endüstrisinde kullanılan sürtünme 

malzemelerini oluĢturan maddeler benzer özellik ve kullanım amacına göre dört 

sınıfta kategorize edilebilir [1]. Bunlar; takviye malzemeleri, dolgu malzemeleri, 

bağlayıcı malzemeler ve sürtünme ayarlayıcı malzemelerdir.  

 

Sürtünme malzemelerinin kullanım sebepleri özellikle sürtünme katsayılarının 

yüksek ve kayma özelliklerinin iyi olmasındandır. Ancak sürtünme malzemelerinin 

fonksiyonlarını beklendiği gibi yapabilmeleri için, yalnız sürtünme katsayısının 

yüksek olması yetmez. Sürtünme katsayısının yüksek olmasından ziyade 

zorlanmalar altında ve özellikle yüksek sıcaklıklarda mümkün olduğu kadar sabit 

bir sürtünme katsayısı değerini muhafaza etmesi gerekir. Bundan baĢka aĢınma 



miktarının az olması, karĢı malzemenin çizilip hasara uğratılmaması, mekanik 

mukavemetin de maruz kalınan zorlamalara dayanabilecek değerde olması gerekir 

[2,3]. 

 

Fren balata malzemeleri, çok ince tozlar halindeki malzemelerin karıĢtırılması, 

istenilen formda preslenmesi ve kontrollü bir atmosfer altında belirlenen süre 

içerisinde sinterlenmesini kapsayan üretim prosesinden oluĢmaktadır. Bu yöntem 

ile farklı özelliklere sahip karıĢım malzemelerinden özelliklerini yitirmeden fren 

balatası üretmek mümkün olabilmektedir.  

 

Bu çalıĢmada balata üretim parametrelerinden soğuk presleme basıncının balata 

üzerindeki etkisini incelemek için aynı içeriklere sahip balatalar, 8000, 12000, 

15000 kPa gibi 3 farklı basınç uygulanarak üretilmiĢtir. Üretilen bu balataların 

yoğunluk, aĢınma ve sürtünme karakteristikleri incelenmiĢtir. 

 

Materyal ve Metot 
 

Numune Üretimi 
 

Fren balatalarının üretimi sırasında sürtünme performansını etkileyen birçok 

parametre vardır. Bu parametrelerden birisi de balata üretim aĢamalarından olan 

soğuk preslemedir. Presleme basıncının sürtünme ve aĢınmaya etkisini araĢtırmak 

için aynı bileĢime sahip üç numune, diğer üretim parametreleri aynı olmak 

koĢuluyla üç farklı presleme basıncına tabi tutularak üretilmiĢtir. Deney 

numunelerinin üretimi esnasında malzeme oranları belirlemede hesaplama 

kolaylığı açısından kütlesel oran esas alınmıĢtır.  

 

Tablo 1. Numunelerin bileĢimi (% kütlesel) 

 CP-8 CP-12 CP-15 

Reçine 15 15 15 

Çelik yünü 10 10 10 

Prinç talaĢı 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 tabi tutuldukları soğuk pres basıncına göre CP-8, CP-12 ve CP-

15 olarak kodlanmıĢtır. Üretime baĢlamadan önce toz malzemeler 0,001 gr 

hassasiyetindeki terazi ile tartılmıĢtır. Daha sonra, hazırlanan bu karıĢımın 

homojenliğini sağlamak için numune içeriği 10 dakika süreyle karıĢtırılmıĢtır. 



Hazırlanan karıĢım 25,4 mm çapında kalıba aktarılarak 8000, 12000 ve 15000 kPa 

gibi üç farklı basınç altında ön Ģekillendirme iĢlemi yapılmıĢtır. Daha sonra aynı 

içerikli numuneler 150°C sıcaklıktaki piĢirme kalıbında 15000 kPa basınç 

uygulanarak 10 dakika boyunca ve 60 saniye aralıklarla havalandırılması yapılarak 

piĢirilmiĢtir. Bu sayede malzeme bünyesinde bulunan suyun ve sıcaklık neticesinde 

balata bileĢenlerinin oluĢturduğu reaksiyonlar sonucu meydana gelen buharların ve 

gazların dıĢarıya atılması sağlanmıĢtır. Balata üretim parametreleri Tablo 2'de 

verilmiĢtir. Üretilen numunelerin yoğunluk, sürtünme ve aĢınma karakteristikleri 

incelenmiĢtir. 

 

Tablo 2. Numunelerin üretim parametreleri 

ĠĢlemler 
Üretim 

Parametresi 
CP-8 CP-12 CP-15 

KarıĢtırma Zaman (dk) 10 10 10 

Soğuk 

ġekillendirme 

Zaman (dk) 2 2 2 

Sıcaklık (ºC) 
Ortam 

sıcaklığı 

Ortam 

sıcaklığı 

Ortam 

Sıcaklığı 

Basınç (kPa) 8000 12000 15000 

Sıcak 

ġekillendirme 

Zaman (dk) 10 10 10 

Sıcaklık (°C) 150 150 150 

Basınç (kPa) 15000 15000 15000 

 

 

Test Cihazı 
 

Numune balataların aĢınma ve sürtünme katsayısı gibi özellikleri; 100-3000 kPa 

basınç, 50-600ºC sıcaklık, 100-1400 dev/dk gibi istenilen kriterlerde çalıĢan fren 

balata test cihazı (ġekil 1) ile elde edilmiĢtir. 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 yerleĢtirilen iki adet UCP 209 yatak, milin salınımını engellemektedir.  

Ġnvertör 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. 



 
ġekil 1. Sürtünme test cihazı 

 

Deneylerin standartlara uygun olarak yapılabilmesi için deney düzeneğine disk 

yüzey sıcaklığını belirlemek için her saniyede bir veri alabilen, -50 ile 1000ºC 

aralıklarında çalıĢabilen infrared termometre yerleĢtirilmiĢtir. Deney iĢlemlerinde 

116 HB (41.86 HRA) sertlikte ve 280 mm çapında gri dökme demirden üretilmiĢ 

fren diski kullanılmıĢtır. 

 

Deney Şartları 
 

Üretilen balatalar, sürtünme yüzeylerinin örtüĢmesini sağlamak amacıyla numune 

yüzeyinin % 95'i disk yüzeyine temas edinceye kadar 250 kPa basınç altında 3 m/s 

hızda çalıĢtırılmıĢtır. Deneyler 1050 kPa balata yüzey basıncında ve 6 m/s hızda 

yapılmıĢtır. Deneyler esnasında alınan sürtünme katsayısı ve zaman değerleri, aynı 

karıĢım 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 kaydedilmiĢtir. AĢınma deneylerinde balata numuneleri 

1050 kPa basınç altında 10800 m (10,8 km) yol yaptırılarak hesaplanmıĢtır. Bu 

değerler sürtünme katsayısı-zaman grafiklerine dönüĢtürülmüĢtür. Deneyler 

sonunda her bir balata numunesinin kütle kaybı hassas terazide tartılarak 

bulunmuĢtur. Bulunan kütle kaybı TS 9076’da verilen kütle kaybını esas alan 

formül ile hesaplanarak özgül aĢınma değerleri tespit edilmiĢtir [4, 5].  

 

  
     

             
                                                                                             

 

denklem (1)'de; 

 

V  = Özgül aĢınma 

m1 = Deneyden önce ölçülen balata kütlesi (gr) 

m2 = Deneyden sonra ölçülen balata kütlesi (gr) 

ρ   = Balata yoğunluğu (gr/cm
3
) 

Rd = Disk yarıçapı (m) 

fm = Deneydeki ortalama sürtünme kuvveti (N) 

n   = Toplam devir sayısı (devir) 



Bulgular 

 

Bu çalıĢmada balata üretim parametrelerinden olan soğuk presleme basıncının 

balata performansına etkisi araĢtırılmıĢtır. Sabit ortam sıcaklığı ve farklı presleme 

basınçlarında üretilen balataların sürtünme katsayısı-zaman arasındaki iliĢki 

incelenmiĢtir. 

 

Deney için üretilen numune balataların deney boyunca sürtünme katsayısı değiĢimi 

için ġekil 2'de verilen grafik incelendiğinde, sürtünme tabakası geliĢimi deney 

süresinin 10. dakikasına kadar devam etmiĢ ve bu dakikadan sonra sürtünme 

performansı, üretilen balataların içeriklerinin özelliğine göre ĢekillenmiĢtir. 

 
ġekil 2. Numunelerin sürtünme katsayısı-zaman değiĢimleri 

 

Balata numunelerinde sürtünme tabakası oluĢumu deneyin 10. dakikasına kadar 

sürmüĢ ve 10. dakikadan sonra 30. dakikaya kadar sürtünme, sıcaklığın etkisiyle 

yavaĢ bir Ģekilde azalmıĢtır. Anderson [6], sürtünme katsayısı değiĢiminin disk 

kalınlık değiĢimi, diskin sıcaklığı ve sürtünme yüzeyinde meydana gelen 

bileĢenlerden güçlü bir Ģekilde etkilendiğini belirtmiĢtir. 

CP-12 kodlu numunenin sürtünme performansı için sürtünme tabakası oluĢumu 

deneyin 10. dakikasından sonra Ģekillenmeye baĢlamıĢtır. ĠniĢli çıkıĢlı bir sürtünme 

performansı gösteren CP-12 kodlu balata numunesinin ortalama sürtünme katsayısı 

(μ) 0,279 olarak ölçülmüĢtür. 10. dakikaya kadar sürtünme performansında artıĢ 

görülen CP-12 kodlu numune disk sıcaklığının artmasıyla 10. dakikadan sonra 

sürtünme performansında düĢüĢ meydana gelmiĢtir. Yapılan çalıĢmalarda 

sürtünmeden dolayı sıcaklık artıĢıyla birlikte balata disk yüzeyinde kayma (fade) 

oluĢumunu meydana getirmiĢ ve sürtünme değerini düĢürmüĢtür [7].  

Numunelerin test sonucu elde edilen özellikleri Tablo 3'de verilmiĢtir. 
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Tablo 3. Test sonucu numunelerden elde edilen özellikler 

Numune 

Kodu 

Sürtünme 

Katsayısı (µ) 

Yoğunluk 

(gr/cm
3
) 

Özgül AĢınma 

(cm
3
/Nm) 

CP-8 0,434 2,1482 0,139x10
-6

 

CP-12 0,279 2,3757 0,117x10
-6

 

CP-15 0,260 2,2968 0,144x10
-6

 

 

Sürtünmenin meydana geldiği yerde aĢınmanın sıfır olması beklenemez [8,9]. 

Balatalarda kullanılacak sürtünme malzemelerinin aĢınma direncinin çok yüksek 

olması istenmez [10,11]. Çünkü çok yüksek aĢınma direncine sahip sürtünme 

malzemeleri, karĢı malzemenin aĢınmasına sebep olur. Balata malzemelerinde 

aĢınma direncinden ziyade, sürtünme katsayısının sıcaklık karĢısındaki değiĢimi 

önemli görülür [12,13]. 

 

Sonuçlar ve Tartışma 
 

Bu çalıĢmada sürtünme malzemesi olarak kullanılan CP-15 kodlu balata 

numunesinin aĢınma miktarı diğer iki numuneden daha fazla çıkmıĢtır. CP-12 ve 

CP-15 kodlu 12000 ve 15000 kPa soğuk basınç uygulanarak üretilen balata 

numunelerinin sürtünme performansları birbirine yakın çıkmıĢtır. Basınç artıĢıyla 

komponenti oluĢturan malzemeler arasındaki mikro ve makro boĢluklar azalarak 

parçacıkların birbiri ile daha sıkı tutunmaları sağlanmıĢtır. Balata numunelerinin 

üretim basıncının artması, malzeme yoğunluğu ve sertliğinin artmasında etkili 

olmuĢtur. Hem sürtünme performansının düĢük olması hem de disk yüzeyinde 

aĢınmalara sebep olması dolayısıyla bu kompenent için 12000 ve 15000 kPa 

basınçta hazırlanan balata numuneleri olumsuz sonuçlar ortaya koymuĢtur. 

 

Kütle açısından CP-8 kodlu balata numunesinin aĢınma değerleri TS 9076 

standartlarına uygundur. Ayrıca 8000 kPa basınç altında üretilen fren balatasının 

TS 555 standardına göre kullanılabilir olduğu tespit edilmiĢtir. 
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