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ANOTACE 

Tato bakalářská práce je zaměřena na vztah mezi frikčně-otěrovými vlastnostmi 

komerčně dostupných brzdových obloţení a jejich sloţením. Byla provedena prvková 

analýza metodou XRFS a fázová analýza pomocí RTG difrakce na netestovaných 

brzdových obloţeních. Následně byly otestovány frikčně-otěrové vlastnosti na 

brzdovém dynamometru. Pomocí SEM byla provedena vizuální charakterizace na 

připravených vzorcích. U brzdového obloţení (B) byly zaznamenány výrazně horší 

frikční charakteristiky a také otěr. Brzdové destičky (A) obsahují větší mnoţství prvků a 

fází tvrdší povahy ve funkci plniv. Přes výrazný rozdíl frikčně-otěrových vlastností, obě 

brzdová obloţení splňují přísná kritéria, umoţňující jejich prodej těchto na evropském 

trhu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

tření, otěr, XRFS, RTG difrakce, SEM, brzdový dynamometr, brzdová obloţení, frikční 

kompozity, frikční koeficient 



 

ANNOTATION 

This bachelor thesis is focused on relationship between friction-wear performance 

of brake linings and their composition. XRFS element analysis and phase analysis RTG 

diffraction on untested brake linings was performed. Then friction-wear performance on 

brake dynamometer was tested. Lately, using SEM, the visual characterization of 

prepared samples was carried out. Significantly worse friction characteristics and wear 

of brake linings (B) was observed. Brake pads (A) contain higher amount of harder 

character elements and phases in function of fillers. Despite the significant difference of 

friction-wear performance, both brake linings fulfill strict criteria, enabling sale of these 

on Europian market. 
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friction, wear, XRFS, RTG diffraction, SEM, brake dynamometer, brake linings, 

friction composites, coefficient of friction 

  



 

SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN A ZKRATEK 

AAS  Atomová absorpční spektrometrie 

AES-ICP  Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem 

BSE  Zpětně odraţené elektrony 

CVD  Chemická depozice par 

CVI  Chemická infiltrace par 

EDXRFS  Energiově-disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr 

FAST  Friction assessment and screening test 

HIP  Hot isostatic pressing 

LM  Low-metallic 

LPI  Impregnace tekutou fenol-formaldehydovou pryskyřicí 

NAO  Non-asbestos-organic 

NANM  Non-asbestos non metallic 

PAN  Polyakrylonitril 

SE  Sekundární elektrony 

SEM  Skenovací elektronový mikroskop 

SM  Semi -metallic 

WDXRFS  Vlnově -disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr 

XRD  Rentgenová difrakce 

XRFS  Rentgenová fluorescenční spektroskopie 
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1   ÚVOD 

Brzdové ústrojí automobilu je základním prvkem aktivní bezpečnosti vozidla. Mezi 

jednu ze součástí tohoto ústrojí patří brzdová obloţení. Jejich sloţení a způsob výroby 

je klíčem k dosaţení vhodné a stabilní hodnoty frikčního koeficientu, který přímo 

charakterizuje účinnost brzdného procesu. V dnešní době je také kromě dosaţení 

ideálních brzdných vlastností snahou vyvíjet frikční kompozity s ideálním poměrem  

cena/výkon. U těchto komerčně dostupných brzdových obloţení je základním 

předpokladem vyuţití v cenově dostupných vozidlech, při kterých nedochází k 

vytvoření extrémních podmínek při brzdění. Dalším důleţitým aspektem, na který je 

brán zřetel, je ekologická nezávadnost brzd. Při brzdném procesu dochází k emisím 

malých částic dle sloţení frikčního kompozitu. Tyto částice mohou představovat 

potenciální nebezpečí v podobě znečištění půd, ovzduší, či mohou poznamenat lidský 

organismus. 

Cílem této bakalářské práce je nalézt vztah mezi frikčně-otěrovými vlastnostmi 

komerčně dostupných brzdových obloţení, a jejich sloţením. V teoretické části budou 

stručně popsány funkce brzdových obloţení a sloţení frikčních kompozitů, z kterých se 

vyrábějí. Dále budou popsány výrobní procesy jednotlivých druhů brzdových obloţení. 

V neposlední řadě se teoretická část bude zabývat metodami testování frikčních 

kompozitů a jejich charakterizací. 

V praktické části práce budou porovnány dva typy cenově dostupných brzdových 

obloţení. Pro jejich charakterizaci bude provedena prvková a fázová analýza 

nepouţitých brzdových destiček pro zjištění přítomných prvků a sloţek metodami 

rentgenové fluorescenční spektrometrie a rentgenové difrakce. Následně budou tato 

obloţení podrobena testování na brzdovém dynamometru k určení frikčně-otěrových 

vlastností. Z nepouţitých i pouţitých brzdových obloţení budou poté připraveny vzorky 

pro charakterizaci frikčního povrchu pomocí skenovací elektronové mikroskopie. 
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2   BRZDOVÁ OBLOŽENÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ 

V dopravním průmyslu, zejména v automobilovém, je dnes všeobecně klíčovým 

aspektem bezpečnost. Ta významně ovlivňuje nejen spolehlivost provozu, ale také jeho 

plynulost a stabilitu. Jedním z nejdůleţitějších prvků dopravní bezpečnosti patří 

dozajista brzdová obloţení osobních automobilů. 

Brzdové destičky mají za úkol tzv. frikčním procesem absorbovat kinetickou 

energii vozidla a následně tak vozidlo zpomalit, či zcela zastavit. Na obrázku 1. je 

stručně znázorněn proces brzdění. Tento frikční (brzdící) proces probíhá mezi brzdovou 

destičkou a brzdovým kotoučem. 

Brzdný proces je vyvolán sešlápnutím brzdového pedálu, kterým se mechanicky 

přenáší síla na hlavní brzdový válec. Brzdová kapalina tuto sílu přenáší přes posilovač 

brzdného účinku na brzdové písty, které následně přitlačují brzdové destičky 

k brzdovému kotouči. Posilovač brzd funguje na principu podtlaku a výrazně zvyšuje 

brzdný účinek při vynaloţení minimálního úsilí řidiče. 

Snahou výrobců brzdových systémů je nalézt vhodnou kombinaci brzdového 

kotouče a brzdového obloţení pro získání maximálního třecího účinku spolu s 

minimálním opotřebením [1, 2]. 

 

Obr. 1.  Znázornění funkce brzdového systému [1] 

  

Brzdový kotouč 

Brzdové obloţení 

Tlak 

Směr otáčení 

Tlak 
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Při frikčním procesu vzniká značné mnoţství tepla a také další produkty třecího 

procesu. Mezi tyto produkty patří pevné a plynné emise.  

Pevné částice se dělí dle velikosti na sedimentované, které se vlivem gravitace 

usazují v blízkosti dopravních komunikací a na suspendované. Suspendované částice 

mají převáţně nanometrické rozměry a nepůsobí na ně gravitační síla, coţ vede k jejich 

rozšíření na delší vzdálenosti. Obecně jsou tyto pevné částice v některých případech 

sloţeny z nebezpečných látek, které mohou ovlivňovat ţivotní prostředí. 

Vznikající plynné emise se liší dle pouţitého materiálu brzdových desek. V případě, 

ţe je matrice tvořena organickými pojivy lze předpokládat, ţe budou vznikat organické 

plynné emise na bázi uhlovodíků. 

Brzdový kotouč se obvykle vyrábí z šedé litiny, která má vysokou pevnost, 

výbornou tepelnou vodivost a tlumící schopnost. K tomuto kotouči je pak nutno vytvořit 

vhodný kompozit pro brzdové obloţení, aby při brzdění brzdy nevibrovaly, nepískaly, 

nebo se nepřiměřeně opotřebovávaly. Výroba brzdových obloţení je tedy sloţitější, neţ 

výroba brzdových kotoučů. Brzdové destičky jsou také většinou příčinou poruch 

brzdového systému. Jsou totiţ o mnoho náchylnější k různým změnám parametrů při 

brzdění, jako je např. tlak působící na pedál, rychlost vozidla, teplota součásti a 

v neposlední řadě také environmentální podmínky (sucho, mokro, sníh). Brzdové 

destičky jsou tak neustále podrobovány testování a optimalizaci jejich sloţení [1, 2, 3].  
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3   FRIKČNÍ KOMPOZITY PRO BRZDOVÁ OBLOŽENÍ 

Moderní brzdová obloţení obsahují velké mnoţství sloţek. Kaţdá sloţka je zde pro 

jiný účel a ve výsledku musí kompozit splňovat určité poţadavky. Tím nejpodstatnějším 

je zachování stejné hodnoty frikčního koeficientu po vystavení kompozitu různým 

zátěţovým situacím. Dále je to např. opotřebení frikčního materiálu. I kdyţ je toto 

opotřebení nevyhnutelné, je ţádoucí, aby byl tento proces minimalizován [4]. 

Vlastnosti těchto frikčních kompozitů se velmi často testují při podmínkách 

stejných, jako jsou podmínky reálných situací. Na základě těchto výsledků se pak jejich 

sloţení optimalizuje a nalézá se nejvhodnější směs [5]. 

Je důleţité zmínit, ţe sloţení a výsledná mikrostruktura kompozitu má vysoký 

dopad na konečné frikčně-otěrové vlastnosti materiálu. S komplexnějším sloţením 

brzdícího materiálu narůstá mnoţství distribuovaných částic při otěru, které zásadně 

ovlivňují frikční proces, jelikoţ mohou aglomerovat a tím se zvětšovat. Mimo jiné 

dochází na povrchu k výrazným změnám struktury, ať uţ opakovaným zvyšováním 

teploty, či tlaku na třecí ploše [4, 5].  

Při nepříznivých podmínkách (vysoká teplota, vysoký tlak), se na brzdové destičce 

vytváří frikční vrstva s absencí organických sloţek a přítomností především 

anorganických sloţek, jako jsou ţelezo, měď apod. Tyto kovové částice při vyšších 

teplotách oxidují a značně sniţují frikční koeficient. Následným sníţením teploty má 

frikční vrstva schopnost se regenerovat a zvýšit tak frikční koeficient blízko původní 

hodnotě [4, 5]. 

3.1   Dělení frikčních kompozitů a jejich složek 

Frikční kompozity je moţné rozdělit do tří základních skupin, které se liší nejen 

svým sloţením, ale především frikčně-otěrovými vlastnostmi a pouţitelností 

v odlišných odvětvích. 

3.1.1   Sintrované kovové frikční materiály  

Frikční materiály, které označujeme jako kovové, či kovokeramické, jejichţ 

základem je ocel, bronz, či měď. Obsahují mimo jiné pojiva, abraziva, tuhé lubrikanty, 

a funkční plniva. Destička s nanesenou směsí se sintruje, neboli spéká v elektrické peci 
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za vysoké teploty v ochranné atmosféře. Tyto frikční kompozity mají vynikající brzdný 

účinek (frikční koeficient se pohybuje od 0,25-0,5). Velkou výhodou těchto frikčních 

materiálů je schopnost pracovat i za zhoršených podmínek (zvýšená vlhkost, teplota) 

[5, 6]. 

Mezi tyto frikční materiály lze také zařadit cermety. Jedná se o ţáruvzdorné 

materiály vzniklé spékáním a slisováním kovových a keramických prášků, kde kovové 

prášky zajišťují pevnost kompozitu a keramické prášky především tepelnou odolnost a 

chemickou stabilitu. Celkově mají tyto materiály vysokou mechanickou odolnost a 

moţnost pouţití aţ do 1000 °C [5]. 

3.1.2   Frikční materiály na bázi uhlík - uhlík 

Kompozity C/C (uhlík - uhlík) jsou kompozity vyuţívané pro ty nejnáročnější 

aplikace. Matrice i výztuţ těchto kompozitů je tvořena na bázi jednoho prvku, tedy 

uhlíková matrice a výztuţ z uhlíkových vláken. 

Výhodou těchto kompozitů je vysoká teplotní odolnost, stabilita frikčního 

koeficientu, chemická stabilita a mechanická odolnost. Dále jsou charakteristické 

nízkým otěrem, odolností proti únavě materiálu a velkou třecí plochou při frikčním 

procesu. Navíc jsou ekologicky nezávadné. I tato vlastnost je předurčuje k pouţití 

v závodních automobilech, letadlech a jiných dopravních prostředcích, které brzdí 

z vysokých rychlostí. Při pouţití komerčních brzdových obloţení by se destičky 

nepřiměřeně zahřívaly a emitovaly obrovské mnoţství škodlivých plynných a pevných 

emisí. Pouţití komerčních brzd by tedy pro tyto aplikace bylo velmi nebezpečné [5, 9]. 

Mezi zásadní nevýhody kompozitů na bázi uhlík - uhlík patří jejich velmi náročná 

výroba a tomu odpovídající vysoká cena. Při ceně těchto kompozitů se vyuţívají jen pro 

ty nejnáročnější aplikace, kde brzdy dosahují obrovských teplot a je nutno, aby byly i 

nadále spolehlivé a bezpečné, nebo u luxusních vozidel, u nichţ cena není rozhodujícím 

parametrem. 

Při pouţití v závodním odvětví a vysokorychlostních prostředcích se začínají 

uplatňovat modifikované C/C kompozity. Cílem této modifikace je zlepšení 

frikčně-otěrových vlastností. Příkladem takové modifikace je C/C kompozit 

s přídavkem karbidu křemíku SiC. Tyto kompozity se vyuţívají při výrobě brzdových 
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kotoučů, kde základem je jádro z C/C kompozitu, které je pokryto vrstvou karbidu 

křemíku SiC.  

Jako příklad zde uvádím pouţití modifikovaného kompozitu v brzdovém kotouči, 

jak je vidět na obrázku 2. Důvodem této modifikace je fakt, ţe brzdové systémy 

zaloţené pouze na bázi C/C kompozitů trpí některými nedostatky, a to především 

nízkým koeficientem tření při teplotách menších neţ 450 °C a vysokým otěrem 

projevujícím se u brzdových obloţení. Naproti tomu frikční kompozity C/C-SiC jsou 

vysoce odolné proti opotřebení a korozi [5, 9].  

 

Obr. 2.  Struktura C/C-SiC kompozitu a jeho rozloţení v brzdovém kotouči [9] 

3.1.3   Frikční materiály na bázi organických pryskyřic 

Třetí a poslední skupinou v tomto dělení jsou kompozity na bázi organických 

pryskyřic. Tyto kompozity jsou nejběţnější a nejvíce pouţívané v automobilovém 

průmyslu. Jedná se o komerčně dostupné produkty. Skládají se z pojiva (fenolické, či 

kresolové pryskyřice), zpevňujícího materiálu, plniva a modifikátorů tření. Tyto 

kompozity se pak dále dělí na 4 skupiny, jak je uvedeno v tabulce 1 [5].  

Tabulka 1.  Dělení frikčních kompozitů na bázi organických pryskyřic [5] 

Skupina Obsah kovové složky 

Semi-metalické (SM) ≤ 50 % 

S nízkým obsahem kovů (LM) 5-15 % 

Bezazbestové organické (NAO) ≤ 5 % 

Bezazbestové bez obsahu kovové sloţky 0 % 

Povrch 
C-SiC 

C-SiC 

C-C jádro 

C-C 
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3.2   Výroba brzdových obložení 

Samotná výroba brzdových obloţení je procesem, který je velice individuální 

a charakteristický pro různé druhy vozidel. Je známo, ţe s rozdílným typem vozidla je 

nutno respektovat a dodrţovat odlišné výrobní poţadavky na frikční materiál, jakoţto 

součásti brzdného systému. Kaţdé brzdové obloţení má proto své charakteristické 

výrobní parametry pro dosaţení co nejvyšší brzdné účinnosti a bezpečnostního faktoru 

silniční dopravy. 

3.2.1   Sintrované kovové frikční materiály 

Sintrované frikční kompozity pro brzdová obloţení se obvykle vyrábí pomocí 

práškové metalurgie. Tato metoda nám umoţňuje vyrábět materiály z práškových směsí 

kovů, či kovů s nekovy, a to působením tlaku a teploty. Ta je niţší, neţ teplota tavení 

alespoň jedné ze sloţek. Prášková metalurgie je především výrobní metoda uzpůsobená 

pro velkovýrobu brzdových obloţení, čímţ se řadí mezi finančně nenáročné výrobní 

metody a je tak vhodná ke zvýšení produktivity [5, 6, 7]. 

Při přípravě práškové směsi se jako základ vyuţívá oceli, mědi, či bronzu. Přidávají 

se abraziva pro zvýšení třecího koeficientu (zirkon, křemen a jiné), tuhé lubrikanty 

k zamezení zablokování, či zadírání brzd (grafit, přírodní sulfidy). Pro homogenizaci 

směsi se vyuţívají také pojiva (např. mastek) [5, 6]. 

Zhomogenizovaná směs se nalisuje na nosný plech brzdové destičky 

(tzv. back plate). Procesem lisování dochází k vymizení porozity a vytvrzení směsi.  

V současnosti se vyuţívá několika lisovacích technik. Je moţno nejprve směs 

zalisovat za studena a následně procesem slinování zajistit její zpevnění a zhutnění, 

nebo vyuţít pece s izostatickým lisováním za tepla (HIP), které díky působení tlaku za 

vysoké teploty zajistí zároveň proces sintrace. Výhodou HIP je stejnoměrný působící 

tlak ve všech směrech [5, 6, 7]. 

Stěţejními parametry sintrovacího procesu jsou tlak a teplota. Ty je potřeba volit 

dle přítomných fází. 
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3.2.2   Frikční materiály na bázi uhlík - uhlík 

Výroba brzdových obloţení na bázi uhlík - uhlík je velmi sloţitá a finančně 

nákladná. Existuje několik moţností výroby uhlíkatého kompozitu. 

Nejprve se tepelným rozkladem (typicky pyrolýzou) působí na prekurzor, kterým 

jsou obvykle PAN vlákna, či vlákna získaná z dehtu. Volba těchto vláken závisí na 

finálním pouţití. PAN vlákna jsou vhodnější pro vyuţití v leteckém průmyslu, jelikoţ 

jsou odolnější vůči otěru a jsou také pevnější. Vlákna získaná z dehtu jsou zase 

vyuţívanější v závodních autech. Materiál z těchto vláken je vhodnější pro 

implementaci chlazení a má lepší frikční charakteristiky [8, 9]. 

V dalším kroku se vlákna zahřívají na vzduchu a dochází k jejich stabilizaci. 

Následně se zahřívají na 1600° C - 2400 °C, čímţ se uvolňují neuhlíkaté sloţky. 

Materiál ztratí více neţ polovinu ze své hmotnosti a obsah uhlíku se zvýší o desítky 

procent. Výsledná struktura je však porézní a nemá poţadované fyzikální 

vlastnosti [8, 9]. 

K vláknům se musí vytvořit vhodná matrice. Obvykle se vyuţívá izotermální CVD 

(CVI), nebo CVD v kombinaci s LPI. Při LPI k vláknům proniká fenolická, či jiná 

pryskyřice, která se karbonizuje aţ do teplot 2500 °C. Materiál se pak ukládá do 

vakuové pícky vyhřáté na 1000 °C. Pod vysokým vakuem se vpravují do pícky plyny 

bohaté na uhlík s příměsí vodíku (zemní plyn, methan, acetylén atd.). Plyn začne 

difundovat a pozvolna ukládat pyrolytický uhlík do porézní struktury uhlíkatých vláken. 

Tento proces můţe trvat 30 aţ 40 dní [8, 9]. 

Pyrolytický uhlík disponuje vysoko-teplotní stabilitou a nedegraduje při nadměrném 

zatíţení, jako matrice z organické pryskyřice. Matrice z pyrolytického uhlíku je velmi 

pevná a drţí vlákna pohromadě. Zabraňuje jejich odtrţení, či odpadnutí. To by vedlo 

k nepřiměřenému opotřebení kompozitu [8, 9]. 

3.2.3   Frikční materiály na bázi organických pryskyřic 

Základem výroby těchto brzdových obloţení je pouţití fenolických, či kresolových 

pryskyřic. Brzdová obloţení na bázi organických pryskyřic jsou vhodná především pro 

komerční pouţití. 
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Výroba frikčních kompozitů na bázi organických pryskyřic je tvořena 

dvoukrokovým procesem. 

V prvním kroku je připravená směs z jednotlivých komponent smíchána 

s práškovou organickou pryskyřicí ve formě lisovací hmoty. Tato homogenní směs je 

lisována za tepla pod vysokým tlakem. Tento krok je pro výsledné brzdové obloţení 

důleţitý, jelikoţ finální hustota a homogenita produktu je dána právě tímto krokem 

[5, 12, 13]. 

Samotné lisování je moţno rozdělit do tří fází: počáteční lisování, 

elasticko - plastická deformace a proces rozkladu zrn prášku. Během první fáze dochází 

ke zhutňování materiálu přeskupením práškových částic, coţ vede k zaplnění velkých 

pórů a rozpadu vazeb mezi částicemi. Elastické přetváření částic je součástí procesu 

zhutňování materiálu. Následným zvyšováním aplikovaného tlaku se projeví také 

plastická deformace na kontaktních místech mezi částicemi. V tomto bodě jsou velice 

důleţité mechanické vlastnosti částic a jejich jakost, jelikoţ tyto vlastnosti určují 

celkové chování prášku při jeho lisování. V poslední fázi lisování se jiţ tečení materiálu 

obecně rozšiřuje. Vytváří se nové bezoxidové povrchy a vznikají spoje na kontaktních 

plochách (tzv. studené sváry). Postupně mizí porozita [12, 13].  

Tepelné zušlechťování, které je druhým krokem výrobního procesu, má za úkol 

především spojit částice materiálu dohromady. Tím se výrazně sniţuje velikost pórů, 

zvyšuje se kvalita vytvrzení a redukuje se tepelná roztaţnost výsledného brzdového 

obloţení při jeho provozu. Proto je tepelné zušlechťování prioritní a hraje stěţejní roli 

při výrobě brzdových obloţení, ovlivňující jejich výsledné vlastnosti a cenu. 

Nejdůleţitějšími parametry tohoto procesu jsou teplota, čas a povaha ochranné 

atmosféry pece [12, 13].  
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4   TESTOVÁNÍ FRIKČNĚ-OTĚROVÝCH VLASTNOSTÍ 

BRZDOVÝCH OBLOŽENÍ 

Brzdová obloţení jakoţto výsledné produkty se před svým vlastním provozem musí 

nechat testovat, zda jejich frikčně-otěrové vlastnosti odpovídají poţadavkům, které jsou 

na ně kladeny.  

V praxi se vyuţívá jak terénních, tak laboratorních zkoušek brzdových obloţení. 

Terénní zkoušky jsou velice nákladné a časově zdlouhavé. Provádí se totiţ jak za 

normálních podmínek, tak při extrémních, jako je vysoká, či velmi nízká teplota. Tyto 

podmínky většinou nelze očekávat v jedné lokalitě, a tak je nezbytné přesouvat techniku 

i výzkumné pracovníky na dlouhé vzdálenosti. To činí terénní zkoušky tak nákladnými.  

Jednou z lokalit, kde se brzdová obloţení testují je Grossglockner strasse, silnice 

s mnoha serpentinami a průměrným sklonem 10 %. Zde se sjíţdí se zatíţeným vozidlem 

při vyřazené rychlosti buď ve sportovním, či běţném provozu. Vyřazené rychlosti se 

vyuţívá proto, aby byl sjezd řízen pouze brzdami. Při běţném provozu se teplota 

brzdového kotouče blíţí k hodnotám 450 °C a při sportovním aţ 640 °C [5].  

S ohledem na výše zmíněnou náročnost terénních zkoušek, je prvním krokem 

testování brzdových desek v laboratorních podmínkách.  

4.1   Testovací zařízení typu Pin on Disc 

Metoda pin on disc se provádí pomocí zařízení zvaných tribometry. Zařízení má 

velkou výhodu v tom, ţe se obvykle konstruuje tak, aby měřící prostor nebyl nijak 

ovlivňován okolním prostředím. Je osazen ochranným krytem, ve kterém je 

monitorována jak vlhkost, tak teplota vzduchu.  

Zařízení se skládá z elastického raménka, do kterého je vsazeno ,,pin― tělísko. 

Nejčastěji to bývá kulička, ve výjimečných případech váleček. V případě testování 

brzdových obloţení bývá ,,pinem― vyřezaný vzorek brzdového obloţení. Pin tělísko je 

následně vtlačováno proti rotujícímu disku. Poté je frikční koeficient určen na základě 

odchylky elastického raménka.  
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Příklad takového měření je znázorněn na obrázku 3. Disk je moţné nechat rotovat 

rychlostí 10 – 500 otáček za minutu. Na elastické raménko se zpravidla ukládá zatíţení 

0,25 – 60 N. Na výsledky měření má vliv mnoho parametrů, jako např. mechanické 

vlastnosti frikčního materiálu, teplota materiálu, doba trvání testu, zatěţující síla apod. 

[14, 15]. 

 

Obr. 3.  Testovací zařízení typu Pin on disc [15] 

4.2   Chase test 

Chase Friction Material Test System‖ (obr. 4) je přístroj vyuţívaný pro 

charakterizaci brzdných soustav a jejich frikčně - otěrových vlastností. Vyuţívá se 

mimo jiné k vývoji a k výzkumu brzdových obloţení. Velmi důleţitou předností tohoto 

přístroje je schopnost získávat reprodukovatelné výsledky. Tím je měření kompaktnější, 

rychlejší a přesnější [16]. 

Testovací proces spočívá v přitlačování vzorku o určité velikosti proti brzdovému 

bubnu. Při měření lze regulovat jak zatíţení, tak třecí sílu a jiné parametry. Účelem je 

nastavit podmínky, které budou simulovat reálné provozní podmínky pro určitý brzdový 

systém [16]. 

Poměrně nevhodný je Chase test pro testování brzdových systémů, které vykazují 

vynikající brzdné účinky aţ při vyšších teplotách (např. uhlík – uhlíkové frikční 

kompozity). Maximální moţná dosaţitelná teplota je totiţ „pouze― 540 °C [16]. 

Rotující disk 

Vzorek 
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Obr. 4.  Chase Friction Material Test System společnosti LINK Engineering [16] 

4.3   Brzdový dynamometr 

Dynamometry obecně řadíme mezi laboratorní testovací zařízení. Brzdové 

dynamometry jsou takové přístroje, jejichţ experimentální uspořádání nám umoţňuje 

otestovat frikční kompozit a jeho charakteristické vlastnosti jako např. frikční 

koeficient, opotřebení apod. Výhodou těchto zařízení je moţnost úpravy velkého 

mnoţství parametrů měření pro detailnější analýzu frikčních kompozitů v rozdílných 

podmínkách provozu.  

Všeobecný název pro tyto testy se označuje zkratkou FAST z anj. Friction 

assessment and screening test. Charakteristickou vlastností těchto testů je fakt, ţe 

pomocí brzdových dynamometrů lze simulovat reálné podmínky skutečného provozu. 

Je moţno tak přizpůsobit podmínky měření určitému typu vozidla. 

Zatímco metody Pin on disc a Chase test nám umoţňují testovat pouze laboratorní 

vzorky o určitých rozměrech, na brzdovém dynamometru jsme schopni testovat reálná 

brzdová obloţení, coţ je hlavní výhodou tohoto přístroje. 

Při testování frikčních kompozitů pomocí brzdového dynamometru se široce 

uplatňuje norma SAE J2522 Dynamometer Global Brake Effectiveness. Jedná se o 

normu vydanou organizací SAE International (Society of Automotive Engineers). Tato 

norma popisuje doporučené postupy a podmínky při testování brzdových obloţení s 

ohledem na tlak, teplotu a rychlost. Je určená pro motorová vozidla vyuţívající 

hydraulický brzdový systém. Hlavním účelem SAE J2522 je porovnávat frikční 

materiály za pokud moţno stejných podmínek [10]. 
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5   METODY CHARAKTERIZACE FRIKČNÍCH 

KOMPOZITŮ PRO BRZDOVÁ OBLOŽENÍ 

Pro celkové zhodnocení kvality frikčního kompozitu je také prioritní analýza a 

mikroanalýza povrchu frikčního kompozitu, jeho fázové sloţení. Důleţité je mimo jiné 

rozbor frikční vrstvy a otěrového materiálu, který se uvolňuje při třecím procesu. 

Pro tyto účely nám slouţí celá řada laboratorních technik a přístrojů. Pomocí XRFS, 

AAS a AES-ICP jsme schopni určit přesné prvkové sloţení připraveného frikčního 

materiálu. Pro frikční kompozity je však důleţité také znát sloučeninu, v které se daný 

prvek nachází. K tomu lze vyuţít práškovou XRD, či elektronovou mikroanalýzu. 

Vizuální hodnocení se nejčastěji provádí pomocí SEM či optického mikroskopu [5]. 

5.1   Metody světelné a elektronové mikroskopie 

Pomocí moderních mikroskopů je moţno dnes pozorovat povrchy velmi malých 

předmětů a materiálů. Pro charakterizaci frikčních kompozitů je vhodnější vyuţít 

metody elektronové mikroskopie, přesněji SEM. Optický mikroskop neumoţňuje 

detailněji prozkoumat mikrostrukturu povrchu, popř. frikční stopy z důvodu své limitní 

rozlišovací schopnosti. 

Elektronová mikroskopie je velmi podobná mikroskopii světelné. K zobrazení 

povrchu však není zapotřebí fotonů, nýbrţ napětím urychlených elektronů. Povrch 

vzorku tak musí být elektricky vodivý. Nevodivé vzorky je nutno naprášit tenkou 

vrstvičkou kovu. Elektrony vycházející z elektronového děla (většinou z W) jsou 

následně usměrňovány elektromagnetickými čočkami. Tento primární svazek elektronů 

skenuje povrch vzorku současně s úzkým svazkem elektronů a tvoří tak postupně 

celkový obraz povrchu vzorku. Pokud elektron narazí na atom s vyšším atomovým 

číslem, získá tak vyšší energii a na výsledném obrazu tuto skutečnost pozorujeme jako 

světlé místo. Naopak je tomu u prvků s nízkým atomovým číslem. Tedy tmavé místo při 

interakci elektronu s atomem o nízkém atomovém čísle. Na obrázku 5 je znázorněno 

základní schéma SEM [5, 17, 18]. 
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Dle typu detekovaného signálu lze pak určit např. chemické sloţení vzorku (zpětně 

odraţené elektrony – BSE), provést kvantitativní analýzu vzorku (charakteristické RTG 

záření, Augerovy elektrony), či získat topografické snímky o vysokém rozlišení 

(sekundární elektrony – SE) [17]. 

 

 

Obr. 5.  Schéma skenovacího (rastrovacího) elektronového mikroskopu [18] 

5.2   Rentgenová fluorescenční analýza 

XRFS - rentgenová fluorescenční spektrometrie se zejména vyuţívá k chemické 

analýze pevných vzorků. Je zaloţena na detekci sekundárního záření, jeţ je vyvoláno 

primárním rentgenovým zářením dopadajícím na vzorek. Část energie tohoto záření je 

rozptýlena, avšak určitá část je pohlcena vzorkem, který se tímto dostává do 

excitovaného stavu za současného vybuzení sekundárního záření, charakteristického pro 

kaţdý prvek [19, 20]. 

V současnosti jsou vyuţívané dva druhy spektrometrů. WDXRFS – vlnově 

disperzní spektrometry, které na základě difrakce záření poskytují intenzity jednotlivých 

spektrálních linií, které jsou následně detekovány vhodným detektorem.  

Elektronové dělo 

Elektromagnetická čočka 

Primární svazek elektronů 

Detektor sekundárního signálu 

Vzorek 
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EDXRFS – energiově disperzní spektrometry, rozlišující RTG fotony o určité energii. 

Tyto fotony vyvolávají elektrické pulzy, které jsou po zesílení rozdělovány do 

příslušných energetických kanálů a detekovány [5, 20]. 

Největší předností metody XRFS je moţnost analýzy bez převodu pevného vzorku 

do roztoku. V podstatě lze provádět přímou analýzu jakéhokoli pevného vzorku za 

předpokladu, ţe má alespoň jednu rovnou plochu a také vhodnou velikost. Tato 

jednoduchá metoda se proto vyuţívá i pro analýzu frikčních kompozitů pro brzdová 

obloţení [5]. 

Pro analýzu práškového vzorku je nutné důkladně vzorek rozmělnit na velmi 

jemnou zrnitou frakci. Tento proces však pro frikční kompozity není příliš reálný, 

jelikoţ frikční materiály v práškové formě obsahují velký podíl kovových částic, z nichţ 

některé odolávají dokonce kryogennímu mletí. Pro přesnou analýzu je tak výhodnější a 

lepší zkombinovat metodu XRFS s metodami AAS a AES-ICP, které se vyuţívají jako 

referenční metody pro porovnání s in-situ výsledky získanými pomocí XRFS. Pro 

analýzu určitých kovových prvků pomocí AES-ICP se vyuţívá dekompozice vzorků 

v roztoku lučavky královské. Alternativní moţností analýzy je převod práškového 

vzorku do tabletové formy. [5, 21, 22]. 

5.3   Rentgenová difrakční analýza 

Difrakční metody nám umoţňují studovat velmi jemné struktury materiálů a také 

jejich fázové sloţení. Pro studium frikčních materiálů se vyuţívá práškové 

difraktometrie. Na práškové materiály polykrystalické povahy dopadá 

monochromatické RTG záření, které difraktují všechny mříţky najednou. Při této 

metodě se uplatňuje Braggův zákon, který je podmínkou difrakce. Tento zákon říká, ţe 

kaţdá rovina krystalu rozptýlí určité mnoţství záření, ale výsledný rozptyl od většího 

počtu rovin bude mít dostatečnou intezitu pro pozorování pouze v případě, ţe vlny 

vycházející od všech rovin navzájem zesílí [23, 24]. 

K RTG difrakci dochází v krystalických látkách, jelikoţ mezirovinné vzdálenosti 

mají vlnovou délku blízkou vlnové délce RTG záření. Prášková difraktometrie vyuţívá 

v současnosti převládajícího Bragg-Brentanova uspořádání. V tomto případě je prášek 

ve středu kruhu. Po jeho obvodu se pohybuje jak zdroj RTG záření, tak detektor.  

RTG difraktometr s tímto uspořádáním je znázorněn na obrázku 6.  
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Vzorek, ve formě prášků se skládá z jednotlivých monokrystalů. Difrakce na nich 

probíhá v závislosti na mříţkových parametrech krystalů. Jelikoţ má kaţdá krystalická 

látka své unikátní difrakční spektrum, vyuţívá se pro identifikaci jednotlivých fází. 

Důleţitá je podmínka minimálně 2 % zastoupení identifikované fáze. Výhodou 

difrakčních technik je jejich nedestruktivní povaha [5, 25] 

 

Obr. 6.  RTG difraktometr s Bragg-Brentanovým rozloţením [23] 

U brzdových obloţení se obvykle nejprve provádí prvková analýza pomocí XRFS. 

Na základě výsledků se jednodušeji určují identifikované fáze zachycené 

v difraktogramu. Bez této metody bychom v podstatě nebyli schopni určit jednotlivé 

sloţení a přítomné fáze ve frikčním kompozitu, jelikoţ sloţení směsi je hlavním 

výrobním tajemstvím mnoha společností.  
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6   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část bakalářské práce je zaměřena na charakterizaci a testování 

frikčně-otěrových vlastností dvou typů brzdových obloţení. Jedná se o brzdová 

obloţení s rozdílným chemickým sloţením. 

Pro prvkovou analýzu frikčních kompozitů bylo vyuţito metody XRFS, pro 

fázovou analýzu metody XRD. Tyto dvě analýzy byly provedeny na nepouţitých 

brzdových obloţeních. 

K charakterizaci frikčně-otěrových vlastností brzdových destiček byly provedeny 

zátěţové testy na brzdovém dynamometru dle normy SAE J2522, jejíţ účel je popsán 

v kapitole 4.3.  

Dále byly připraveny laboratorní vzorky nepouţitých a pouţitých brzdových 

obloţení po frikčních testech na dynamometru. Tyto vzorky byly následně podrobeny 

analýze pomocí SEM. Podrobněji byly zkoumány vlastnosti povrchové vrstvy a 

přítomnost různých fází před a po dynamometrových zkouškách. 

6.1   Příprava laboratorních vzorků 

Pro charakterizaci pomocí SEM mikroskopu je důleţité vhodně připravit laboratorní 

vzorek. Vzhledem k povaze materiálu bylo pouţito metody zalévání vzorků za studena.  

Všechny laboratorní vzorky bylo nejprve nutno vyříznout z brzdové desky za 

pouţití ruční pily. Vzorky byly následně uloţeny do zalévací formy frikční vrstvou 

nahoru a zality za studena pod vytvořeným vakuem, které slouţí k vymizení 

vzduchových bublin při studeném zalévání. Vzduchové bubliny mohou negativně 

ovlivnit charakterizaci vzorku pomocí SEM. Vakuum bylo vytvořeno pomocí 

jednoduché vývěvy poháněné kompresorem.  

Byla pouţita čirá epoxidová pryskyřice s velmi nízkou hustotou. Jednoduše se 

opracovává, má výborné mechanické vlastnosti a výborně se hodí pro zalévání vzorků 

za studena. Pryskyřice byla míchána v poměru 6:1. Po důkladném zamíchání byly 

vzorky zality a ponechány ve vakuu po dobu 30 minut. Pro dokonalé vytvrzení 

pryskyřice se vzorky ponechaly ve formě po dobu 12 hodin. 
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Zalité vzorky musely být obroušeny aţ do místa s patrným výskytem frikčního 

kompozitu. Bylo vyuţito sady brusných papírů od nejniţší k nejvyšší zrnitosti (180, 

320, 600, 1000). 

Obroušeným vzorkům byla sníţena výška automatickou pilou s vodním chlazením. 

Výška se sniţuje z důvodu limitní hodnoty výšky vzorku (1 cm) v měřícím prostoru 

pouţitého SEM Philips XL30. 

Vzorky opláchnuté ethanolem bylo nutno vysušit fénem, aby případné kovové 

sloţky ve frikčním kompozitu působením vody nekorodovaly. Pro zajištění elektrické 

vodivosti byly vzorky (A, AP) naprášeny vrstvou Pd/Au (palladium/zlato). Vzorky 

(B, BP) jsme nenaprašovali a vyuţili BSE detektoru na SEM. Připravené vzorky pro 

analýzu jsou znázorněny na obrázku 7, kde vzorky (A, AP) jsou po kompletní přípravě a 

vzorky (B, BP) před úpravou výšky. Vzorky (A, B) značí netestované frikční kompozity 

a (AP, BP) po testu pomocí brzdového dynamometru. 

 

Obr. 7.  Připravené vzorky (zleva A, AP, B, BP) 

6.2   Použité přístrojové vybavení 

Při testování a analýze testovaných brzdových obloţení bylo vyuţito moderních 

přístrojů, které jsou k dispozici na Centru nanotechnologií Vysoké školy báňské 

Technické univerzity v Ostravě. 

6.2.1   Brzdový dynamometr LINK M2800 

K charakterizaci frikčně-otěrových vlastností bylo vyuţito moderního brzdového 

dynamometru LINK M2800 (obr. 8). Ten je vybaven systémem setrvačníků, které 

simulují reálnou hmotnost vozidla. Veškeré testy jsou řízeny ovládacím softwarem 

ProLink Control System.  
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Tento brzdový dynamometr můţe simulovat aţ 3500 kg váţící vozidlo. Pracuje při 

otáčkách 0-2000 za minutu, točivém momentu 0-5000 N·m-1
 a je schopen vyvinout tlak 

v brzdové soustavě aţ 20 MPa.  

 

Obr. 8.  Brzdový dynamometr LINK M2800 

6.2.2   Skenovací elektronový mikroskop PHILIPS XL30 

Philips XL30 (obr. 9) je konvenční skenovací elektronový mikroskop vybavený 

energiově-disperzním rentgenovým spektrometrem EDAX umoţňující analýzu prvků 

od uhlíku aţ po uran.  

Zdrojem elektronů je wolframové dělo s maximálním urychlovacím napětím 30 kV, 

při kterém dosahuje rozlišení aţ 3,5 nm. Mikroskop je mimo jiné vybaven detektory 

sekundárních a zpětně odraţených elektronů, díky kterým je moţná velice přesná 

charakterizace vzorku. Pomocí tohoto SEM lze také provádět jak bodovou, tak plošnou 

a liniovou analýzu. 

 

Obr. 9.  Skenovací elektronový mikroskop 
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6.2.3   Rentgenová fluorescenční spektroskopie 

Prvkové sloţení frikčních kompozitů bylo určeno na základě analýzy provedené na 

energiově-disperzním RTG fluorescenčním spektrometru Spectro XEPOS (obr. 10) s Pd 

rentgenovou lampou. Primární RTG záření je modifikováno polarizačními terčíky 

(korund a vysoce uspořádaný pyrolytický uhlík) a sekundárními terčíky (Mo, Pd, Zn, 

Cs, Co a Zr). Spektrometr je vybaven detektorem Si (Li) s Peltierovým chlazením. 

 

Obr. 10  Rentgenový fluorescenční spektrometr Spectro XEPOS 

6.2.4   Rentgenový difraktometr Bruker D8 Advance 

K analýze fázového sloţení frikčních kompozitů bylo pouţito rentgenového 

difraktometru D8 Advance (obr. 11) společnosti Bruker. Jedná se o difraktometr 

s Bragg-Brentanovým uspořádáním, vybavený scintilačními a pozičně citlivými 

detektory. Zdrojem RTG záření je Co lampa.  

 

Obr. 11.  Rentgenový difraktometr Bruker D8 Advance 
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7   VÝSLEDKY A DISKUZE 

Tato kapitola shrnuje získané výsledky testů a kvalitativních, popřípadě 

kvantitativních analýz. Zaměřuje se na přímé porovnání frikčně-otěrových vlastností 

dvou typů brzdových obloţení s ohledem na jejich sloţení. Kapitola mimo jiné obsahuje 

SEM snímky pro vizuální analýzu frikčního povrchu. 

7.1   Frikčně-otěrové vlastnosti testovaných vzorků brzdových obložení 

Na brzdovém dynamometru byla testována 2 brzdová obloţení s označením (A, B). 

Testování probíhalo dle normy SAE J2522, která se skládá z 20 sekcí (tab. 2). Doba 

testování jednoho brzdového obloţení je 17 hodin. Nejdůleţitější fází je tzv. „fade― 

charakteristika, která zkoumá pokles frikčního koeficientu s narůstající teplotou. 

Fade efekt se projevuje například u nezajetých brzd při prudkém zabrzdění.  

U zajetých brzd je pokles frikčního koeficientu způsoben nepřiměřenou teplotou 

brzdových obloţení. Pokud jsou brzdy pouţívány příliš často, dochází k jejich zahřátí a 

frikční kompozity, které nejsou konstruovány pro vysoké teploty, začínají degradovat. 

Především jde o pojiva, která se mohou vypařovat, přestávají tedy plnit svou funkci 

pojiva všech ostatních sloţek, coţ má za má většinou za následek pokles frikčního 

koeficientu a nárůst otěru.  

Tabulka 2.  Zjednodušený popis normy SAE J2522 

Název sekce Počet cyklů Rychlost Parametr 

Green µ Characteristic 30 80 to 30 brzdný tlak 3000 kPa 

Burnish 192 80 to 30 proměnlivý tlak 

Characteristic Value 1 6 80 to 30 brzdný tlak 3000 kPa 

Speed/Pressure 

Sensitivity 40 km/h 
8 40 to 5 rostoucí tlak 

Speed/Pressure 

Sensitivity 80 km/h 
8 80 to 40 rostoucí tlak 

Speed/Pressure 

Sensitivity 120 km/h 
8 120 to 80 rostoucí tlak 

Speed/Pressure 

Sensitivity 160 km/h 
8 160 to 130 rostoucí tlak 

Speed/Pressure 

Sensitivity 200 km/h 
8 180 to 150 rostoucí tlak 

Characteristic Value 2 6 80 to 30 brzdný tlak 3000 kPa 

Cold Application 1 40 to 5 brzdný tlak 3000 kPa 
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Tabulka 2.  Pokračování tabulky 2 

Motorway Applications 1 100 to 5 zpomalení 5,89 m∙s-2 

Motorway Applications 1 162 to 90 zpomalení 5,89 m∙s-2 

Fade 1 15 100 to 5 
zpomalení 3,92 m∙s-2  

rostoucí počáteční teplota 

Recovery 1 18 80 to 30 brzdný tlak 3000 kPa 

Temp/Pressure 

Sensitivity 100 °C/80 °C 
8 80 to 30 rostoucí tlak 

Increasing Temperature 

500 °C/300 °C 
9 80 to 30 rostoucí počáteční teplota 

Pressure Line 500 

°C/300 °C 
8 80 to 30 rostoucí tlak 

Recovery 2 18 80 to 30 brzdný tlak 3000 kPa 

Fade 2 15 100 to 5 
zpomalení 3,92 m∙s-2  

rostoucí počáteční teplota 

Recovery 3 18 80 to 30 brzdný tlak 3000 kPa 

Na obrázku 12 jsou zobrazeny průběhy fade charakteristik brzdových obloţení (A) 

a (B). Dle tabulky 2 bylo provedeno 15 zabrzdění. Teplota kotouče při prvním cyklu 

činila 100 °C a kaţdý další cyklus probíhal při zvýšené teplotě, která byla nastavována 

dle normy SAE J2522. 

 

Obr. 12.  Porovnání úbytku frikčního koeficientu s teplotou - Fade 1 

Běţné provozní teploty brzdové soustavy se obvykle pohybují od 100 °C - 300 °C. 

Z výše uvedeného grafu lze vypozorovat pokles frikčního koeficientu při prvních 5-6 
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zabrzdění u obou brzdových obloţení. Zde je právě překročena běţná provozní teplota a 

frikční koeficient je zhruba při 400 °C nejniţší. 

U brzdového obloţení (A) byla původní hodnota frikčního koeficientu 0,4. Hodnota 

se v průběhu měření pozvolna vrací ke své původní. Globálně stoupá z nejniţší hodnoty 

0,29 při pátém zabrzdění, na výsledných 0,36 při zabrzdění posledním, kde teplota 

kotouče činila 550 °C. Průměrná hodnota frikčního koeficientu během této testovací 

fáze měla hodnotu 0,34. 

Brzdové obloţení (B) vykazuje výrazně horší frikční charakteristiky, neţ (A). 

V důsledku zahřívání klesá frikční koeficient z původních 0,42, na výsledných 0,25 při 

šestém zabrzdění. Při posledním zabrzdění se hodnota mírně zvýšila na 0,27. Průměrná 

hodnota frikčního koeficientu během celého měření činila 0,29, coţ je 15% ztrátový 

rozdíl oproti brzdovému obloţení (A). 

 

Obr. 13.  Porovnání úbytku frikčního koeficientu s teplotou - Fade 2 

Mezi prvním a druhým měřením fade charakteristiky byla brzdová obloţení 

podrobena dalším testovacím fázím, při kterých se na brzdové destičky působilo 

zvýšeným tlakem a zvýšenou teplotou. 

Největší změna hodnoty frikčního koeficientu při druhém fadu (obr. 13) proběhla 

opět mezi prvním a pátým, popř. šestým zabrzděním. Následné zvyšování teploty jiţ 

nemělo tak významný dopad.  
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Brzdové obloţení (A) mělo v průběhu měření průměrnou hodnotu frikčního 

koeficientu 0,42, zatímco (B) 0,32. Rozdíl tedy činil zhruba 24 %.  

Co se týče frikčních charakteristik, je tedy brzdové obloţení (A) teplotně stabilnější. 

Lze taktéţ předpokládat, ţe dle frikčních charakteristik bude vzorek (A) obsahovat 

sloţky tvrdšího charakteru, popř. ţe tyto sloţky budou ve větším mnoţství a budou 

zastávat funkci plniv. 

Je důleţité připomenout, ţe sloţení frikčních kompozitů výrazně ovlivňuje otěr, a 

tím opotřebení brzd. Na obrázku 14 je znázorněno, jak rozdílně se otěr projevil. 

Tloušťka se měřila na čtyřech místech brzdové desky, a to na vnitřní straně, tedy části 

blíţe ke středové ose automobilu. 

 

Obr. 14.  Úbytek frikčního kompozitu na různých pozicích 

Zatímco u brzdového obloţení (A) došlo ke ztrátě vrstvy o tloušťce průměrně 

0,9 mm, (B) je na tom značně hůře. Ztratilo průměrně 2,4 mm vrstvy frikčního 

kompozitu.  

Je nutno podotknout, ţe se otěr výrazně projevil také při přípravě vzorků na 

pozorování metodou SEM. Vyřezávání z brzdové desky (BP) bylo o mnoho snazší a 

frikční kompozit měl tendenci se snadno drolit a lámat. 

Míra otěru se také výrazně projevila hmotnostním úbytkem frikčního kompozitu. 

Na obrázku 15 je vidět, ţe brzdové obloţení (B) ztratilo v důsledku testování téměř 3x 

vyšší mnoţství frikčního kompozitu neţ (A). Zatímco u (A) byl úbytek 12,7 g, (B) 

ztratilo 36,7 g. 
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Obr. 15.  Graf hmotnostního úbytku jednotlivých brzdových obloţení 

7.2   Chemické a fázové složení vzorků testovaných brzdových obložení 

Chemické a fázové sloţení je klíčové pro frikční a otěrové charakteristiky 

brzdových obloţení. Na základě XRFS analýzy byly stanoveny přítomné prvky u 

vzorků (A) a (B) v hmotnostních %. Následně byla provedena difrakční analýza pro 

stanovení přítomných fází. 

Tabulka 3.  Prvkové sloţení nepouţitých vzorků 

 

Fe Cu Zr Ba Sb Mo Sn S 

Vzorek A 41,9 0,016 0 14,3 0,15 0 0,09 1,61 

Vzorek B 65 0,021 0 0 0,58 0,01 0 0,29 

 

Ti K Ca Si Al Mg Cr Pb 

Vzorek A 0,179 0,3 0,12 2,7 1,8 2,4 0 0,05 

Vzorek B 0,012 0,07 3,4 0,55 0,75 0,35 0,023 0,37 

V tabulce 3 jsou vypsány prvky s vyšším atomovým číslem, neţ je 10, jelikoţ 

metoda XRFS vybavená energiově-disperzním spektrometrem neumoţňuje vybudit 

lehčí prvky. Z této metody tak nelze určit, kolik procent zastupuje uhlík. Lze však 

předpokládat, ţe se bude v určitém mnoţství nacházet v obou vzorcích, jelikoţ je 

součástí fenolových a kresolových pryskyřic. Mimo jiné se ve formě grafitu hojně 

vyuţívá jako tuhý lubrikant. 

Dle předpokladů a předchozích výsledků obsahuje frikční kompozit (A) větší 

mnoţství prvků, které se vyskytují v různých fázích ve funkci plniv a modifikátorů 

tření. Mezi významné prvky těchto komponent patří především baryum, křemík, hliník, 

hořčík a síra. 
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Mimo XRFS analýzy byly pořízeny také difraktogramy obou vzorků frikčních 

kompozitů (obr. 16, obr. 17). Identifikované fáze jsou v difraktogramu popsány 

číslicemi a vypsány v příslušné tabulce (tab. 4, 5).  

 

Obr. 16.  Difraktogram frikčního kompozitu (A) 

Tabulka 4.  Identifikované fáze ve frikčním kompozitu (A) 

Označení reflexe Fáze Sumární vzorec 

1 α-ferit α-Fe 

2 korund Al2O3 

3 baryt BaSO4 

4 grafit C 

5 periklas MgO 

6 magnetit Fe3O4 

7 vermikulit (2 mol) Mg3Si4O10(OH)2 

K dosaţení optimálních třecích vlastností brzdového obloţení je nutno vyváţit 

obsah modifikátorů tření. Ve frikčním kompozitu (A) je jako abrazivo, které má za úkol 

zvyšovat frikční koeficient, přítomen korund. Naopak jako tuhý lubrikant se zde 

vyskytuje grafit. Baryt, periklas, magnetit a vermikulit zde zastávají funkci plniv. 
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Pouţití vermikulitu je výhodné, jelikoţ svými strukturními vlastnostmi dobře nahrazuje 

dříve pouţívaný karcinogenní azbest. Potenciální nevýhodu zde představuje periklas, 

jehoţ prachové částice mohou způsobit poškození plic. 

 

Obr. 17.  Difraktogram frikčního kompozitu (B) 

Tabulka 5.  Identifikované fáze ve frikčním kompozitu (B) 

Označení reflexe Fáze Sumární vzorec 

1 α-ferit α-Fe 

4 grafit C 

8 kalcit CaCO3 

9 hematit Fe2O3 

10 kristobalit SiO2 

Z tabulky 5 vyplývá, ţe při difrakci bylo identifikováno o dvě fáze méně, neţli u 

vzorku (A). Jako abrazivo je zde pouţita modifikace oxidu křemičitého ve formě 

kristobalitu. Tvrdost kristobalitu se dle Mohsovy stupnice pohybuje mezi 6 - 7, zatímco 

korund pouţitý ve vzorku (A) má tvrdost 9. Navíc kristobalit je ve vzorku (B) obsaţen 

ve velmi malém mnoţství. I tato skutečnost má za následek horší frikční a otěrové 

charakteristiky kompozitu (B).  
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Tuhým lubrikantem je zde grafit, stejně jako u prvního vzorku. Jako plniva byl 

pouţit hematit a kalcit. Kalcit můţe představovat problém v podobě plynných emisí, 

jelikoţ působením zředěných kyselin (např. kyselý déšť) se rozpouští a produkuje 

škodlivý oxid uhličitý. 

Lze říci, ţe přítomné fáze ve vzorku (A) jsou tvrdší povahy a jejich mnoţství je 

několikanásobně větší, neţ sloţky ve vzorku (B) plnící stejnou funkci. Je nutno dodat, 

ţe RTG difrakční analýzou se podařilo prokázat pouze majoritní sloţky. Fáze 

zastoupené v menším procentuálním mnoţství neţ 2 % nemohou být touto metodou 

detekovány. 

7.3   Studium frikčních kompozitů pomocí skenovací elektronové 

mikroskopie 

Nezbytnou součástí analýzy frikčních kompozitů je analýza pomocí SEM. Ta nám 

zprostředkovává především vizuální pohled na povrch frikčního kompozitu  a umoţňuje 

nám detailně prozkoumat jeho strukturu, vzhled jednotlivých fází a povahu frikční stopy 

po testu brzdovým dynamometrem. 

Byly pořízeny snímky při zvětšení 50x, 250x a 500x. Následovala bodová analýza 

ve zvolených pozicích. Cílem bylo zaregistrovat jednotlivé sloţky frikčních kompozitů 

a zároveň porovnat navzájem testované vzorky.  

 

Obr. 18.  SEM snímek vzorku (A) při zvětšení 50x 
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Obr. 19.  SEM snímek vzorku (B) při zvětšení 50x 

Z obrázku 18 a 19 lze vypozorovat odlišnou strukturu brzdových obloţení (A) a 

(B). Především je patrné větší zastoupení ţeleza ve vzorku (B), jehoţ jas je nejvyšší, jak 

bude posléze potvrzeno v bodové analýze. U vzorku (B) bylo nutné vyuţít také 

detektoru BSE pro zřetelnější zobrazení fází. Důvodem bylo přílišné nabíjení vzorku. 

Ani zvýšený obsah ţeleza v tomto vzorku nezajistil ideální vodivost vzorku. 

 

Obr. 20.  Bodová a plošná analýza vzorku (A) při zvětšení 250x 

Pod bodovým označením x1 byla zjištěna přítomnost čistého uhlíku a stopy síry. 

Dle mnoţství výskytu můţeme usoudit, ţe se jedná o pojivo. Bod x2 představuje směs 

vermikulitu, korundu a α-feritu a pravděpodobně také magnetitu. Mimo jiné zde byly 

detekovány také stopy draslíku a sodíku. V bodě x3 bylo identifikováno čisté ţelezo. 
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Typický lesk barytu je vidět v úzkém okolí bodu x4.V bodě x5 lze opět nalézt pojivo. 

Tentokrát se podařilo zachytit také kyslík, síru a chlor. Plošná analýza pod číslem 6 

zobrazuje směs uhlíku, korundu, síry a vápníku. 

Z výše uvedené analýzy (obr. 20) si je moţné představit pomocí jasu jednotlivé 

sloţky ve frikčním kompozitu. Můţeme si všimnout také ostré hranice zrn kolem 

barytu. 

Zajímavé je pozorovat místa s výskytem uhlíku. Pokud vezmeme v potaz jejich 

jas, můţeme konstatovat, ţe tmavší místa reprezentují čistý uhlík ve formě grafitu, 

jakoţto tuhého lubrikantu. Světlejší místa s obsahem uhlíku pak zřejmě představují 

α-ferit, jehoţ světlost je dána přítomností intersticiálního tuhého roztoku uhlíku v ţeleze 

a jiných prvků. 

Přítomnost některých prvků můţe a nemusí být záměrem. Některé prvky (např. 

chlor) se mohou dostat na povrch frikčního kompozitu manipulací vzorku lidskýma 

rukama. 

U vzorku (B) byly pořízeny tři snímky s bodovou analýzou, jelikoţ z prvního 

snímku nebylo moţné určit všechny fáze. 

 

Obr. 21.  První bodová analýza vzorku (B) při zvětšení 250x 

Na obrázku 21 jsou znázorněny první body, kde byla provedena analýza. Bod x4 

představuje funkční plnivo hematit, x5 směs uhlíku a síry. Zřejmě se jedná o pojivo se 

stopami síry. V bodě x6 je patrný výskyt čistého ţeleza, který je zde ve vysokém 
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mnoţství a je jednoznačně nejjasnější na uvedených snímcích. Je třeba připomenout, ţe 

u vzorku (A) není čisté ţelezo tak jasné, jelikoţ bylo pouţito jiného detektoru (SE).  

 

Obr. 22.  Druhá bodová analýza vzorku (B) při zvětšení 250x 

Na obrázku 22 si všimněme bodu x7, kde byl prokázán výskyt hliníku a kyslíku. 

Můţeme tedy konstatovat, ţe se jedná o stopy korundu, který však nemohl být 

identifikován RTG difrakcí, jelikoţ je zde zastoupen ve velmi malém mnoţství. 

 

Obr. 23.  Třetí bodová analýza vzorku (B) při zvětšení 250x 

U poslední bodové analýzy jsou sloţením body x8 a x9 téměř shodné. Jedná se o 

více identifikovaných sloţek, a to kalcit, hematit a také uhlík. V bodě x8 byly 

detekovány navíc stopy chloru. Poslední bod x10 představuje směs uhlíku a kyslíku. Je 

pravděpodobné, ţe se jedná o pojivo. 
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Obr. 24.  SEM snímek vzorku (AP) při zvětšení 50x 

 

Obr. 25.  SEM snímek vzorku (BP) při zvětšení 50x 

Pro zobrazení morfologie povrchu bylo nutno i v případě vzorku (BP) pouţít 

detektoru SE. Z porovnání obr. 24 a obr. 25 je zřetelné, ţe struktura (AP) je méně 

narušená, neţ v případě vzorku (BP), kde velikost některých pórů dosahuje hranice aţ 

0,5 mm. Četnost výskytu těchto póru je dá se říci srovnatelná u obou vzorků.  
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Obr. 26.  SEM snímek vzorku (AP) při zvětšení 500x 

Při pozorování pomocí SEM jsem si povšimnul faktu, ţe nejčastěji se póry tvoří 

v místě pojiva. Na obrázku 26 je tato skutečnost zřetelně viditelná. 

 

Obr. 27.  SEM snímek vzorku (BP) při zvětšení 500x 

U vzorku (BP) byla zase lépe pozorovatelná frikční stopa. Na obrázku 27 je jasně 

vidět směr, ve kterém docházelo ke tření mezi brzdovým obloţením a brzdovým 

kotoučem. U vzorku (AP) jsem tento jev nepozoroval v takovém rozsahu. 
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8   ZÁVĚR 

Hlavní náplní této bakalářské práce bylo studium a nalezení vztahů mezi sloţením 

brzdových obloţení a jejich frikčně-otěrovými vlastnostmi. Teoretická část se zabývala 

jednoduchým popisem a funkcí brzdového obloţení, jejich dělením, výrobou, a 

metodami testování a následné charakterizace. 

V experimentální části byl vykonán zátěţový test a hloubková analýza na 

jednotlivých brzdových obloţeních. Z nepouţitých brzdových obloţení byly vyřezány 

vzorky a provedena analýza prvkového sloţení metodou XRFS, dále pak fázová analýza 

pomocí RTG difrakce. 

Následně byla tato brzdová obloţení podrobena zátěţovému 17 hodinovému testu 

na brzdovém dynamometru. Výsledná data frikčních charakteristik obou brzdových 

obloţení byla porovnána a byla stanovena míra otěru v podobě rozměrového a 

hmotnostního úbytku frikčního kompozitu. 

Z nepouţitých a testovaných brzdových obloţení se následně vyřezaly vzorky 

přibliţně stejné velikosti, které byly zality za studena epoxidovou pryskyřicí. Takto 

připravené vzorky byly pozorovány metodou SEM pro vizuální charakterizaci. Mimo 

jiné byla provedena mikroanalýza frikčního povrchu u všech vzorků. 

Z výsledků je patrné, ţe brzdové obloţení (A) vykazovalo výrazně lepší 

frikčně-otěrové vlastnosti, neţ (B). Tato skutečnost vyplývá z naměřených dat a 

zjištěných prvků a přítomných fází. Lze usoudit, ţe mnoţství přítomných fází o vyšší 

tvrdosti způsobuje větší odolnost a stabilní hodnotu frikčního koeficientu. Mnoţství 

hliníku, které je součástí abraziva korundu u obloţení (A) převyšuje mnoţství křemíku 

v obloţení (B), jakoţto součásti abraziva kristobalitu. 

Také vyuţití funkčních plniv se diametrálně liší. Ve vzorku (A) se vyskytuje 

potenciálně nebezpečný periklas, jehoţ částečky mohou způsobit poškození plic. Na 

druhou stranu obvykle pouţívané plniva (baryt a vermikulit) se vyskytují pouze ve 

vzorku (A). Ve vzorku (B) jsou tyto sloţky nahrazeny chemicky méně stálým kalcitem. 

Působením zředěných kyselin kalcit produkuje skleníkový plyn oxid uhličitý. Vyuţití 

magnetitu ve vzorku (A) a hematitu ve vzorku (B) lze povaţovat za rovnocenné. Pouţití 

tvrdších, stálejších a odolnějších materiálů v (A) však celkově vyúsťuje v lepší frikční a 

otěrové charakteristiky tohoto brzdového obloţení. 
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Vizuální charakterizace pomocí SEM proběhla dle očekávání. Poškození struktury 

brzdového obloţení (BP) je výraznější, neţ poškození u (AP). Také frikční stopa je více 

patrná u (BP). Důsledkem narušení frikčního povrchu vznikaly póry, a to nejčastěji 

v pojivových oblastech frikčního kompozitu. Toto lze odůvodnit projevem plastické 

deformace, jelikoţ zvýšenou teplotou začínají pojiva tát. Při současném působení 

třecích sil tak dochází k narušení struktury a vzniku pórů. 

Z ekonomického hlediska se jedná o dvojici cenově dostupných brzdových 

obloţení. Brzdové obloţení s označením (B) je však i přes tuto skutečnost 2,5x levnější. 

Avšak lepší a stabilnější brzdná účinnost u (A) představuje vyšší míru bezpečnosti a tím 

pádem větší pocit jistoty při uţívání brzd v běţném provozu, či dokonce krizovém 

brzdění. Aspekt spolehlivosti by měl u těchto aktivních prvků bezpečnosti, jako jsou 

např. právě brzdová obloţení, převyšovat nad aspektem cenovým. 

Obě testovaná brzdová obloţení splňují veškerá kritéria brzdných vlastností, které 

schvalují prodej těchto produktů na evropském trhu. Volba brzdových obloţení tak 

závisí především na řidiči, na jeho jízdním stylu a zájmu o bezpečný provoz 

automobilu. 
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