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Özet 
 
Raylı sistemler ile yolcu taşıma, hızlı, konforlu, emniyetli ve ucuz olması nedeniyle çok yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de özellikle metropol şehirlerimizde bu raylı taşıma araçları 
yapılan yeni yatırımlarla giderek yaygın olarak kullanılmaktadır. Raylı sistemle çalışan araçların 
hızlarının artmasıyla birlikte, araçların hızlarının kontrol edilebilir olması gerekmektedir.   
 
Bu çalışmada, tren lokomotifi, vagonları ve raylı sistem araçlarında kullanılan fren sabolarının 
aşınma hızları, dirençleri ve aşındırıcı taneciğin aşınma direncine etkisi araştırılacaktır. Bu 
sabolar; pik döküm ve farklı kompozisyonda imal edilmiş saboları içermektedir. Deneyler, abrasive 
aşınma tezgâhında gerçekleştirilecek ve 5 farklı mesh aşındırıcı kullanılacaktır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Raylı sistemler, Fren Sabosu, Abrasiv aşınma,  
       
 
Abstract 
 
Rail systems are commonly used thanks to being a cheap, comfortable and safe method for 
passenger transportation. In Turkey, especially in large cities, with the new investments usage of 
rail systems are increasing. As the speed of vehicles which work with the rail systems increases, 
the need to control these increasing speeds also rises.  
 
In this study; wear rate, wear resistance and effect of abrasive grain to wear resistance of rail 
brake shoes, which are used in locomotive, carriages and rail system vehicles is examined. The 
rail break shoes are made from grey casting iron and different compositions. Tests are made on 
abrasive wear bench and 5 different mesh abrasive has been used…. 
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1. Giriş 
 
Son yıllarda trenlerin hızı arttıkça fren sisteminin önemi de artmıştır. Demiryollarındaki araçların 
fren sisteminde aracın frenleme görevini yerine getiren temel eleman çifti teker ve sabodur. Fren 
sisteminin performansı dönen tekere karşı baskı uygulayan sabo ile arasındaki sürtünmeye 
bağlıdır. Saboların malzeme yapılarının ve üretim yöntemlerinin farklı olması frenleme süresini, 
fren mesafesini ve fren performansını etkiler. 
 
Saboların sahip olması gereken temelde üç faktör vardır. Bunlar güvenlik, konfor ve ekonomidir. 
Güvenlik açısından kararlı sürtünme katsayısına sahip olması, hızlı ve iyi şekilde yüzeye alışması, 
genleşme olmaması, kesme kuvvetine dayanıklı olması, yanmaması ve kir pas tozları üzerinden 
kolay atabilmesi gerekmektedir. Konfor açısından ses yapmaması, çevreyi kirletmemesi ve koku 
yapmaması gerekmektedir. Ekonomi açısından üretim veya temin maliyetinin az, yenisiyle 
değiştirilme süresinin uzun olması gerekmektedir. [1] 
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Sabo seçiminde tek kriterin, tek özelliğin dikkate alınarak yapılacak değerlendirme çok sağlıklı 
olmayacaktır. Bu nedenle seçim yapılırken tüm kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirme 
yapılmalıdır. 
 
Bu deneysel çalışmamızda üçü farklı içeriğe sahip kompozit sabo ve biri pik sabo olmak üzere 
toplamda 4 cins sabo numuneleri aşınma test cihazında beş farklı aşındırıcı kullanılarak teste tabi 
tutulmuş, saboların aşındırıcılara karşı verdiği dirençler gözlemlenmiş ve saboların aşınma 
karakteristiği incelenmiştir.   
 
2. Deneysel Çalışmalar 
 
Aşınma malzemenin yüzeyinden kopma ve kırılma yoluyla küçük parçacıkların ayrılması sonucu 
oluşan hasar mekanizmasıdır. DIN 50320’ye göre dört esas aşınmanın olduğu kabul edilmektedir. 
Bunlar; adhesiv aşınma, abrasiv aşınma, uzun ömürlü yorulma (fatigue) aşınma ve tribokimyasal 
aşınmadır. [2] 
 
Deneysel çalışmamızda sabolardaki abrasiv aşınmalar incelenecektir. Çalışmamızı abrasiv 
aşınma üzerinde yoğunlaştırmamızdaki temel sebep sabo ve teker arasına giren yabancı cisimler 
ile tekerleklerdeki yüzey pürüzlülüklerinin aşındırıcı gibi etki yapmasıdır. 
 
Abrasiv aşınma, uygulanan yük ve hareketin etkisiyle temas eden iki cisimden daha sert olanın 
pürüz tepecikleri ya da tanecikleri vasıtasıyla diğer cismi çizerek üzerinden mikron mertebesinde 
talaş kaldırması olayıdır. [3] 
 
Deneylerde sabolardan kesilen ve tornada 1’’ x 1’’ taban alanına sahip kare prizma haline getirilen 
numuneler kullanılmıştır. Her numune ilk ağırlıkları alındıktan sonra 5kg(49.05N) yük altında on 
dakika aralıklarla aynı bantta üç defa aşındırıcı teste tabi tutulmuş olup her on dakika sonunda 
numunelerdeki aşınma miktarları, kütle kayıpları ve malzemenin sürtünmeye karşı verdiği tepki 
izlenmiştir.  
 
Deneylerde kullanılan numunelerin alındığı sabo örnekleri; pik sabo, Avrupa’ya gidecek trenlerde 
kullanılan sabo, Kombine Buraj makinesi için ithal edilen sabo ve Türkiye’de trenlerde kullanılan 
sabodur. Bu sabolar çalışmamızda sırayla S1,S2,S3,S4 olarak numaralandırılmıştır.  
 

 
Şekil 1. Sabo Numuneleri 

 
Deneyler P80, P120, P180, P220, P320 olmak üzere beş farklı tane büyüklüğüne sahip aşındırıcı 
bantlarda her numune için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Aşındırıcı bantlarla ilgili bilgiler Tablo 1.’ de 
verilmiştir.  
 
 

Aşındırıcı 
Bant 

 Elek 
Büyüklüğü 

Aşındırıcı Taneciğin Ortalama Çapı 
d(mm) 

P80  80 0.180 
P120  120 0.125 
P180  180 0.085 
P220  220 0.070 
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P320  320 0.050 
Tablo 1. Aşındırıcı Tanecik Büyüklüğü 

 
Test düzeneği olarak Mersin Üniversitesi Mekanik Test Laboratuvarında bulunan bantlı aşınma 
tezgahı kullanılmıştır. Bu tezgahın kasnak devri 96 dev/dak olup kasnak çapı16cm’dir. Bant hızı 
80cm/s olup 10 dakikada alınan yol 480m’dir.  
 

 
Şekil 2. Bantlı Aşınma Tezgahı 

 
Aşınma deneyleri toplam 1440m kayma mesafesinde yapılmış olup 480m aralıklarla numuneler 
cihazdan sökülüp 10-4 hassasiyetindeki terazide ağırlık kayıpları ölçülmüştür. 
 
Tarafımızdan aşınma deneyi için yapılan Şekil 3.’deki aparat yardımıyla deney numuneleri banda 
dik açıda gelecek şekilde bant üzerine yerleştirilmiştir. [4] 

 
Şekil 3. Aşınma Deneyi İçin Yapılan Aparat 

 
3. Deneysel Sonuçlar 
 
Yaptığımız deneyler sonucunda P80, P120, P180, P220, P320 aşınma bantlarında aşınan sabo 
numunelerinden elde edilen aşınma değerleri, aşağıda tablo ve grafik haline getirilmiştir. 
 
S1 Pik Sabo 
S2 Avrupa’ya Giden Trenlerde Kullanılan Sabo 
S3        Kombine Buraj Makinesi için İthal Edilen Sabo 
S4 Türkiye’de Trenlerde Kullanılan Sabo 
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P80 
    AĞIRLIK KAYIPLARI 
SÜRE 
(dak) 

KAYMA MESAFESİ 
(m) S1 S2 S3 S4 

0-10 0-480 13,6189 23,6054 AŞIRI 18,3622 
10-20 480-960 9,1227 18,4539 KAYIP 14,1647 
20-30 960-1440 6,4865 16,2138 VAR 12,8775 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P120 

    AĞIRLIK KAYIPLARI 
SÜRE 
(dak) 

KAYMA MESAFESİ 
(m) S1 S2 S3 S4 

0-10 0-480 5,3927 16,7432 22,4177 13,4614 
10-20 480-960 3,4232 13,2786 17,1496 10,4927 
20-30 960-1440 2,9544 11,9244 13,7468 9,1867 
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P180 

    AĞIRLIK KAYIPLARI 
SÜRE 
(dak) 

KAYMA MESAFESİ 
(m) S1 S2 S3 S4 

0-10 0-480 3,3748 11,8612 14,2178 8,2184 
10-20 480-960 2,1629 8,4965 10,6412 6,4316 
20-30 960-1440 1,6537 6,3798 7,9695 5,6781 

 

 
P220 

    AĞIRLIK KAYIPLARI 
SÜRE 
(dak) 

KAYMA MESAFESİ 
(m) S1 S2 S3 S4 

0-10 0-480 2,2536 9,1642 11,7616 6,4128 
10-20 480-960 1,8362 6,8712 8,8327 5,3476 
20-30 960-1440 1,3484 5,1396 6,9461 3,2654 
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P320 

    AĞIRLIK KAYIPLARI 
SÜRE 
(dak) 

KAYMA MESAFESİ 
(m) S1 S2 S3 S4 

0-10 0-480 1,6098 5,6938 7,1768 4,6893 
10-20 480-960 0,9488 3,3932 4,3989 2,2148 
20-30 960-1440 0,4751 2,5304 2,6528 1,2735 

 

 
 
 
4. Sonuçlar 
 
Yapılan bu deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen veriler, incelenen saboların aşınmaya karşı 
verdiği tepkiyi göstermiş ve saboların aşınma karakteristiği hakkında bilgi vermiştir. 
 
Bu veriler doğrultusunda en az aşınma eğilimi gösteren pik sabodur fakat pik saboların yerine son 
yıllarda kompozit sabolar kullanılmaktadır. Bunun birçok sebebi vardır. Bunlar; kompozit saboların 
pik sabolara göre korozyon dayanımının fazla olması, konfor ve güvenlik açısından ısı, ses ve 
izolasyon sağlaması, çekme ve eğilme mukavemetinin metale göre daha yüksek olması, 
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tekerlekte oluşturduğu hasarın daha az olması ve pik saboların çıkarttığı demir tozlarının sebep 
olduğu sinyalizasyon ve elektrifikasyon arızalarına sebep olmamasıdır. 
 
Bu çalışmada incelenen kompozit saboların verileri kendi aralarında değerlendirildiğinde ise en az 
kütle kaybı ve aşınma eğilimi gösteren sabonun Türkiye’de trenlerde kullanılan sabo olduğu 
görülmektedir. 
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