
FREN SÜRTÜNME MALZEMELERİNİN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNDE PARTİKÜL BOYUTUNUN ETKİSİ 

 

Fren sürtünme malzemeleri genel olarak bağlayıcılar, fiberler, sürtünme düzenleyiciler ve dolgu 

malzemeleri olmak üzere dört grupta sınıflandırılabilir. Bağlayıcılar, yüksek sıcaklıklara karşı 

oksidasyon direnci ve termal kararlılığı yüksek olan sıvı veya toz formundaki yapıştırıcılardır. Fiberler, 

takviye malzemeleri veya güçlendiriciler olarak da bilinir. Sürtünme düzenleyiciler aşındırıcı (abrazif) 

olan ve aşındırıcı olmayan olarak ikiye ayrılır ve balataların sürtünme ve mekanik özelliklerini arttırma 

veya iyileştirme görevi yaparlar. Dolgu malzemeleri ise balataların üretilebilirliğini arttırmak ve 

maliyeti azaltmak için kullanılır. Fren balata kompozitlerini oluşturmak için kullanılan malzemelerin 

cinsi, şekli, boyutu ve miktarının doğru seçimi aşınma ve sürtünme özelliklerini belirlemede önemli rol 

oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı fren sürtünme malzemelerinin partikül boyutunun tribolojik 

özelliklere etkisini araştırmaktır. Öncelikle fren balata numunelerini oluşturan malzemeler 

belirlenmiştir. Malzemeler belirlenirken literatür, maliyet ve temin etme kolaylığı göz önüne 

alınmıştır. Malzemelerin boyutları ise farklı mesh boyutlarına sahip eleklerden geçirilerek 

belirlenmiştir. Aynı içeriğe sahip üç numune için tüm malzemelerin boyutu 355 µm, 196 µm ve 120 

µm olacak şekilde malzemeler sırasıyla 45, 75 ve 125 mesh açıklığına sahip eleklerden geçirilmiştir. 

0.001 g hassasiyetindeki terazide ağırlıkları belirlenen malzemeler özel olarak imal edilmiş toz 

karıştırma cihazında 10 dakika karıştırılarak homojen bir karışım elde edilmiştir. Elde edilen karışım, 

soğuk pres kalıbına aktarılarak oda sıcaklığında 8000 kPa basınç altında 2 dakika boyunca 

preslenmiştir. Sıcak presleme aşamasında kalıpların alt ve üst tablaları 150 °C ısıtılarak numuneler 10 

dakika boyunca hidrolik pres yardımıyla 10000 kPa basınca maruz bırakılmıştır. Üretilen numunelerin 

yoğunluğu Arşimet prensibine göre, sertliği ise Brinell sertlik ölçme cihazı (62.5 kgf yük ve 2.5 mm 

bilye çapı) kullanılarak belirlenmiştir. Aşınma ve sürtünme testleri için tamamen bilgisayarla kontrol 

edilebilir ve veri toplama yazılımı içeren tam ölçekli bir fren balata cihazı kullanılmıştır. Numunelerin 

özgül aşınma oranları TSE 555 standardında belirtildiği gibi kütle metoduna göre hesaplanmıştır. 

Sonuç olarak malzeme boyutunun fren sürtünme performansını etkilediği  görülmüştür. 


