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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá chemickou charakterizací frikční vrstvy vznikající  

na povrchu frikčních materiálů během frikčního testu pomocí optické emisní spektrometrie 

s doutnavým výbojem (GDOES). Pro charakterizaci chemického složení frikční vrstvy 

byly na základě chemického složení jednotlivých brzdných párů a známého mechanismu 

tvorby frikční vrstvy definovány předpoklady týkající se chemického složení této vrstvy. 

Ty byly vyhodnoceny pomocí profilové analýzy GDOES. Pomocí profilové analýzy byly 

také odhadnuty tloušťky frikčních vrstev. Pro vybrané brzdové kotouče byly tyto výsledky 

porovnány s výsledky získanými metodou skenovací elektronové mikroskopie 

s rentgenovou mikroanalýzou (SEM-EDX). V práci bylo také porovnáno opotřebení 

použitých frikčních materiálů v závislosti na jejich ceně. 

Klíčová slova: brzdový kotouč, frikční vrstva, SEM, GDOES. 

Abstract 

The diploma thesis deals with the chemical characterization of friction layer, 

generated on surface of friction materials during friction test by using the glow discharge 

optical emission spectrometry (GDOES). To characterize the chemical composition  

of friction layer, there were defined premises related to chemical composition of this layer, 

based on chemical composition of certain brake pairs and known formation mechanism  

of friction layer. These were evaluated by profile analysis GDOES. Using the profile 

analysis, thicknesses of friction layers were estimated. For chosen brake discs these results 

were compared with results obtained by method scanning electron microscopy coupled 

with X-ray microanalysis (SEM-EDX). In this thesis, there were also compared wear  

of used friction materials depending on their prices. 

Keywords: Brake Disc, Friction Layer, SEM, GDOES. 
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1 ÚVOD 

Brzdové systémy jsou jednou z nejdůležitějších součástí dopravních prostředků, 

silničních, kolejových, ale také letadel nebo nejrůznějších speciálních strojů. Ovlivňují 

přímo bezpečnost provozu těchto vozidel, proto je jim věnována velká pozornost. Úkolem 

těchto systémů je převádět kinetickou energii vozidla při zpomalení na energii tepelnou. 

Rozhodující vliv na správnou funkci brzdových systémů mají spolu s jejich konstrukcí také 

použité frikční materiály. V dnešní době výrobci frikčních materiálů pravidelně tyto 

materiály testují s ohledem na jejich vývoj, aby mohli efektivně reagovat na požadavky 

koncových uživatelů. Těmito požadavky jsou stabilní frikční koeficient, nízká úroveň 

opotřebení a hluku.  

Tribologický proces a proces opotřebení vedou k vytvoření frikční vrstvy na 

povrchu frikčních materiálů s rozdílnými tribologickými vlastnostmi oproti původním 

frikčním materiálům. Frikční vrstva tedy nese kontaktní zatížení, ovlivňuje tribologické 

chování a opotřebování. Struktura a chemické složení této vrstvy se výrazně liší od složení 

základního materiálu frikčních materiálů, ale neexistuje mezi těmito složeními žádný 

jednoduchý vztah.  

Pro vývoj nových frikčních materiálů je nutné srovnání tribologického chování při 

frikčním testu v závislosti na složení frikční vrstvy. Často je nutná kombinace několika se 

doplňujících metod. Základní metodou pro chemickou analýzu frikční vrstvy je skenovací 

elektronová mikroskopie vybavená rentgenovou mikroanalýzou (SEM-EDX). Signál EDX 

analýzy avšak vzniká v oblasti o tloušťce v řádu mikrometrů a může nést také informace 

o chemickém složení základního materiálu. Proto je třeba nalézt další techniky, schopné 

charakterizovat chemické složení pouze frikční vrstvy. Jednou z nich může být optická 

emisní spektrometrie s doutnavým výbojem (GDOES). 

Walter Grimm navrhl svůj optický emisní spektrometr s doutnavým výbojem pro 

analýzu chemického složení pevných vodivých materiálů. GDOES se také stala široce 

používaným nástrojem pro rychlou hloubkovou profilovou analýzu povrchů, tenkých 

vrstev a povlaků. Nemalá zlepšení ve zdroji a designu přístrojů v letech ukázala analytický 

potenciál pro charakterizaci tenkých a ultra tenkých vrstev o tloušťce dokonce pod 10 nm. 

Zavedení radiofrekvenčního zdroje (RF) rozšířilo provozní prostor na nevodivé materiály. 

Tato diplomová práce navazuje na předchozí bakalářskou práci Využití GDOES pro 

charakterizaci chemického složení brzdových kotoučů [1].   
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Tribologie 

Tribologie je poměrně novou vědeckou a technickou disciplínou. Po období 

expanzivního průmyslového rozvoje, který nebral ohled na energetickou náročnost 

a ochranu životního prostředí, přišel koncem 60. a počátkem 70. let 20. století obrat. 

Šetření a úspora všemi druhy energií se staly prioritními. V roce 1964 byla v Anglii 

vytvořena pracovní komise pro zjištění hospodářských ztrát způsobených třením 

a opotřebením. V roce 1966 publikovala komise pod vedením P. H. Josta zprávu, která 

se zabývala opotřebením, třením, ale také energetickými úsporami, které byly důsledkem 

využívání poznatků nové vědy – tribologie. Tento termín byl navržen Jostem pro 

kompletní pojetí problematiky tření, opotřebení a mazání zároveň a definici tohoto nového 

pojmu [2, 3]: 

„Tribologie je věda a technika vzájemného působení povrchu tuhých těles při jejich 

relativním pohybu a praxi s tím spojenou.“ 

Tribologie je multidisciplinární vědou, která se dělí do oblastí tribotechniky, 

tribofyziky, tribochemie aj. [3]. 

2.1.1 Tření 

Tření, jako ztráta mechanické energie, vzniká při vzájemném relativním pohybu 

dvou funkčních povrchů tuhých těles, na povrchu tělesa pohybujícího se v kapalině nebo 

plynu (Obr. 1). Při tomto pohybu, kdy se tělesa dotýkají nebo při pohybu tělesa zatíženého 

normálovou silou – Fn (přítlačnou) na podložce, vzniká v oblasti styku povrchů silový 

odpor Ft. Síla Ft je orientována v každém místě kolmo k normálové síle Fn a nazývá se 

třecí silou (třením). Její velikost je úměrná normálové síle. Konstantou úměrnosti je 

koeficient tření µ [4, 5]: 

𝐹𝑡 = µ . 𝐹𝑛  (1) 
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Obr. 1 Schéma pro definici součinitele tření [5] 

Interpretace závislosti koeficientu tření na rychlosti relativního pohybu funkčních 

povrchů není jednoduchá. Jedním z parametrů, který výrazně ovlivňuje závislost 

koeficientu tření na rychlosti, je normálová síla Fn působící mezi funkčními povrchy. 

U brzdných systémů např. vyvstává požadavek, aby byl koeficient tření normálovou silou, 

vlhkostí nebo teplotou funkčních povrchů málo ovlivněn [4]. 

2.1.2 Opotřebení 

Opotřebení lze definovat jako trvalý úbytek materiálu z povrchu kluzné dvojice 

při pohybu povrchu nebo média, které se účastní třecího procesu. V místě styku funkčních 

povrchů dochází nejprve k pružné a plastické deformaci výstupků nerovností povrchů, 

vzniku adhezních mikrosvarů a usmýkávání těchto svarů. Dochází k přenosu částic 

materiálu z jednoho povrchu na druhý a naopak nebo k uvolňování částic. Jedná se 

o  adhezi (Obr. 2a). U drsnějších povrchů se nerovnosti povrchu navzájem zakliňují 

a odřezávají se, příp. se vyrývají rýhy do měkčího materiálu. Tento účinek se nazývá 

abraze (Obr. 2b). Třecí síla je součtem adhezního a abrazivního působení [6, 7]. 

Kromě mechanických účinků způsobujících opotřebení se tohoto procesu mohou 

účastnit další účinky, např. elektrické nebo chemické. Obvykle v procesu opotřebení 

nedochází k jednomu druhu opotřebení, ale k jejich kombinaci. Základní druhy opotřebení 

lze rozdělit na (Obr. 2) [6, 7]: 

 adhezivní, 

 abrazivní, 

 erozivní, 

 kavitační, 

 únavové, 

 vibrační. 
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Obr. 2 Schéma jednotlivých druhů opotřebení [8] 

Adhezivní a abrazivní opotřebení je definováno výše. Za erozivní opotřebení 

(Obr. 2c) se považuje postupné poškozování a ztráta povrchových vrstev materiálu 

způsobena jeho mechanickou interakcí s pevnými částicemi, unášených pevným nebo 

plynným médiem. Také může být způsobeno rychlým dopadem samotné kapaliny na 

funkční povrch [4]. 

Podstata kavitačního opotřebení (Obr. 2d) spočívá ve vzniku a zániku kavitačních 

bublin v proudící kapalině při náhlé změně tlaku. Ta nastává změnou rychlosti proudění 

nebo hydrodynamických podmínek proudění. Základní podmínkou vzniku bublin je pokles 

tlaku v kapalině pod tlak nasycených par kapaliny při dané teplotě. Při zániku bubliny 

dochází k hydrodynamickým rázům kapaliny, namáhání funkčního povrchu a oddělování 

částic materiálu [4, 5]. 

Tam, kde je funkční povrch vystaven opakovanému namáhání při valivém pohybu 

jiného strojního dílu, dochází k únavovému opotřebení (Obr. 2e). Častým projevem je 

vznik povrchových důlků vlivem vyčerpání plastické deformace materiálu v povrchové 

vrstvě, vznikem podpovrchových mikrotrhlin, jejich šířením a vytržením částic materiálu 

[8]. 

Vibrační opotřebení (Obr. 2f) obvykle nacházíme tam, kde při působení 

normálového zatížení dochází zároveň ke kmitavým tečným deformacím nebo tečným 

posuvům s malou amplitudou [7]. 

Opotřebení je v tribologických systémech definováno jako kvantifikovaná veličina, 

kterou lze vyjádřit jako objem nebo hmotnost odebraného materiálů z třecí plochy. 

Zpravidla se definuje jako tloušťka opotřebené plochy v určitém místě třecí plochy [6].  
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2.2 Brzdový systém 

Brzdový systém tvoří všechny brzdové soustavy montované na vozidla, jejichž 

funkcí je snížení rychlosti pohybujícího se vozidla, jeho zastavení či zajištění již stojícího 

vozidla. Brzdění se dosahuje záměrně vyvolaným třením mezi rotujícími a pevnými částmi 

vozidla, např. mezi brzdovým kotoučem a brzdovými destičkami [9]. Brzdové soustavy se 

podle účelu dělí na [10]:  

 provozní, 

 nouzovou, 

 parkovací. 

Provozní brzdová soustava – slouží ke snížení rychlosti vozidla, až do jeho 

případného zastavení. Vozidlo se nesmí odchýlit od přímého směru [10]. 

Nouzová brzdová soustava – při poruše provozních brzd plní jejich úkoly, musí 

působit na každé straně auta na jedno kolo [10]. 

Parkovací brzdová soustava – zajišťuje stojící vozidlo proti pohybu, zejména 

ze svahu, obvykle za nepřítomnosti řidiče [10]. 

V závislosti na praktické aplikaci  jsou u různých dopravních prostředků používány 

rozdílné typy brzdových systémů [11]. Na Obr. 3 je hydraulické brzdové zařízení osobních 

automobilů. Ovládáním brzdového pedálu (1) vzniká v hlavním válci (3) tlak, který je 

zesílen posilovačem. Brzdová kapalina z nádrže (4) proudí vedením do brzdových válečků, 

které přitlačují brzdové čelisti na kotouče (5), resp. bubny (7). Regulátor brzdné síly (6) 

slouží ke zlepšení jízdních vlastností vozidla [9].  

 

Obr. 3 Hydraulické brzdové zařízení [9] 
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Obvykle jsou využívány kotoučové brzdy, umístěné v předních kolech, 

v kombinaci s brzdovými brzdami na zadních kolech automobilů [11]. Základní požadavky 

na brzdy jsou [12]: 

 rychlé spojení a rozpojení,  

 jednoduchá konstrukce a snadná přístupnost, 

 konstrukční pevnost a životnost, 

 minimální opotřebení, 

 dostatečný brzdící moment za daných podmínek, 

 plynulost brždění, 

 vysoká spolehlivost. 

2.2.1 Bubnová brzda 

Tento typ brzd (Obr. 4) je převážně používán u zadních kol osobních a užitkových 

vozů. Brzdový buben je pevně připevněn na náboji kola. Brzdové čelisti a další části 

k vytváření třecí síly jsou umístěny na štítu brzdy, připevněné na závěsu kola. Při brždění 

se brzdové čelisti s brzdovými destičkami přitlačí rozpěrným zařízením proti brzdovému 

bubnu a vytváří se tření, resp. potřebná brzdná síla. Rozpěrná síla může být vytvořena 

hydraulicky brzdovými válečky (provozní brzda) nebo mechanicky lankem a rozpěrnou 

pákou (parkovací brzda) [13]. 

 

Obr. 4 Bubnová brzda [14] 

(1) nábězná brzdová čelist, (2) úběžná brzdová čelist, (3) uložení čelistí 
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Výhodou tohoto typu brzd je její ochrana před nečistotami, delší životnost 

brzdového obložení a je snadno přizpůsobitelná pro funkci parkovací brzdy. Nevýhodou je 

náročnější údržba či výměna, špatné odvádění tepla a sklon k poklesu brzdného účinku 

[10, 13, 14].  

2.2.2 Kotoučová brzda  

Tento typ brzd je z konstrukčního hlediska v provedení s pevným nebo plovoucím 

třmenem (Obr. 5). U brzdy s pevným třmenem jsou v brzdovém třmenu umístěny brzdové 

písty. Ty při brždění přitlačují brzdové destičky z obou stran na brzdový kotouč. V případě 

brzdy s plovoucím třmenem písty ve třmenu tlačí vnitřní brzdovou destičku proti 

brzdovému kotouči. Poté je třmen reakční silou posunut v opačném směru. Po překonání 

vůle je poté proti brzdovému kotouči tlačena také vnější brzdová destička [13].  

 

Obr. 5 Kotoučová brzda [14] 

a) brzda s pevným třmenem, b) brzda s plovoucím třmenem 

(1) brzdové destičky, (2) pístek, (3) brzdový kotouč, (4) třmen brzdy,  

(5) držák brzdy, (6) brzdová kapalina 

Výhodou tohoto typu brzd je jejich dobré chlazení, nízká kolísavost brzdné síly, 

malý sklon k poklesu brzdného účinku, jednoduchá údržba. Nevýhodou je větší opotřebení 

brzdových destiček, náchylnost ke znečištění a nákladnější přizpůsobení na parkovací 

brzdu [10, 13, 14]. 
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2.3 Frikční materiály 

Frikční materiály používané v automobilovém průmyslu jsou považovány za jedny 

z nejkomplikovanějších kompozitních materiálů. Mohou obsahovat až 20 různých 

komponent s variabilním koncentračním rozmezím. Jsou konstruovány tak, aby byl 

zachován stabilní frikční koeficient, pevnost, odolnost proti opotřebení – to vše v širokém 

rozsahu podmínek. Frikční materiály, nejčastěji používané jako brzdové obložení,  

lze rozdělit na 3 základní typy [15]: 

 kovové – používané v železniční dopravě, 

 karbon - karbon – používané v letectví a závodních automobilech, 

 kompozity na bázi organických pryskyřic – používané v automobilovém průmyslu. 

2.4 Komponenty frikčních materiálů 

Základní složky frikčních materiálů lze rozdělit na 4 skupiny složek [15, 16]: 

 pojiva vykazující vysokou teplotní stabilitu, 

 plniva snižující cenu kompozitu, 

 modifikátory tření ovlivňující frikční koeficient, 

 vyztužující vlákna zajišťující pevnost a teplotní stabilitu. 

2.4.1 Pojiva  

Úkolem pojiv je při mechanickém a tepelném namáhání držet jednotlivé složky 

frikčních materiálů pohromadě a zabránit jejich rozpadu od sebe. Jako pojiva se používají 

fenolové nebo kresolové pryskyřice, které po vytvrzení dosahují vysokého stupně 

zesíťování. Nejpoužívanější jsou fenol-formaldehydové pryskyřice, mezi jejichž výhody 

patří cena, tribologické, mechanické a teplotní vlastnosti. Také se používají kovové slitiny 

Cu, Fe a Ni [11, 15, 16, 17].  

Výroba fenol-formaldehydových pryskyřic 

Základní chemickou reakcí pro výrobu těchto pryskyřic je kondenzační reakce 

fenolu s formaldehydem (Obr. 6). Kondenzáty lze rozdělit na základní dva typy [18]:  

 rezoly – produkty kondenzace fenolu s nadbytkem formaldehydu, tvrditelné 

působením tepla nebo kyselin, 

 novolaky – produkty kondenzace fenolu s nedostatkem formaldehydu, tvrditelné 

po přidání formaldehydu nebo jiného vytvrzovacího činidla. 
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Obr. 6 Výroba novolaků a rezolů kondenzací fenolu s formaldehydem [19] 

Rezoly vznikají při molárním poměru fenol/formaldehyd s přebytkem 

formaldehydu 1:1,2-2,5 v přítomnosti zásaditých katalyzátorů. Nejpoužívanější je hydroxid 

sodný. Vytvrzování, resp. zesíťování struktury, je prováděno působením tepla nebo 

účinkem kyselin. Novolaky jsou produkty kondenzace v kyselém prostředí při molárním 

poměru fenol/formaldehyd s přebytkem fenolu 1:0,5-0,8. Samotné novolaky nejsou 

tvrditelné. K vytvrzení se zpravidla používají vytvrzovací činidla. Nejčastěji se využívá 

hexamethylentetramin (urotropin). Vytvrzená pryskyřice se nazývá resit (Obr. 7)  

[18, 19, 20]. 

 

Obr. 7 Struktura vytvrzené pryskyřice – rezitu [19] 
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2.4.2 Plniva 

Jako plniva se používají materiály, jejichž úkolem je snížit cenu frikčních materiálů 

a zlepšit jejich zpracovatelnost při zachování, respektive nezhoršení funkčních vlastností. 

Velmi často se využívá baryt BaSO4 [21], rozšířenou skupinou jsou uhličitany – 

kalcit CaCO3, magnezit MgCO3, případně oxidy vápníku CaO, hořčíku MgO, magnetit 

Fe3O4 a hematit Fe2O3. Jako plniv lze také využít prach kešu ořechů [21] a přírodní 

aluminosilikáty, např. vermikulit, slídu aj. [11]. 

2.4.3 Vyztužující vlákna 

Účelem výztužných vláken je poskytnout frikčnímu materiálu mechanickou 

pevnost. Frikční materiály obvykle používají směs různých typů výztužných vláken 

s doplňujícími vlastnostmi [16]. 

Vlákna využívané pro frikční materiály jsou např. vlákna uhlíková, kovová 

(ocelová, měděná, mosazná), dále keramická, aramidová a celulózová [22, 23]. 

2.4.4 Modifikátory tření 

Další skupinou materiálů používaných pro výrobu frikčních materiálů jsou 

modifikátory tření, které slouží k dosažení optimálních třecích vlastností. Lze je rozdělit na 

abraziva a lubrikanty. Abraziva zvyšují hodnotu frikčního koeficientu, lubrikanty jej 

snižují. K zamezení poklesu frikčního koeficientu vlivem teploty se v podobě šupinek nebo 

prášku přidávají měď, železo a mosaz [11, 15].  

Jako abraziva se využívají korund Al2O3 [24], zirkon ZrSiO4 [25, 26] nebo karbid 

křemičitý SiC [27]. Mezi používané lubrikanty patří sulfidy kovů – galenit PbS [28], 

chalkosin Cu2S [28], molybdenit MoS2 [29], stibnit Sb2S3 [25, 28, 29] nebo grafit [29, 30]. 
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2.5 Frikční vrstva  

V automobilovém průmyslu, letectví a železniční dopravě jsou jako brzdová 

obložení široce používány kompozity s polymerní matricí. Brzdové kotouče jsou obvykle 

vyrobeny z šedé litiny. Základní mikrostruktura kotoučů obsahuje grafitové vločky 

v perlitické matrici. Kromě žádoucích tepelných vlastností má šedá litina dostatečnou 

mechanickou pevnost, vyhovující odolnost proti opotřebení a je levná [31, 32, 33]. 

Proces tření je ovlivňován vznikem frikčních úlomků, které přilnou k povrchu 

frikčních ploch a tvoří frikční vrstvu snadno viditelnou při srovnání povrchů vzorků 

brzdové destičky před a po frikčním testu na dynamometru (Obr. 8). Podobnou vrstvu je 

možno pozorovat také na povrchu litinového kotouče [32].  

 

Obr. 8 SEM snímky povrchu brzdové destičky [32] 

a) před frikčním testem, b) po frikčním testu 

Komponenty brzdového obložení vykazují velmi rozdílné vlastnosti opotřebení. 

Ocelová vlákna a abrazivní částice mají relativně vysokou odolnost proti opotřebení. 

Opotřebení zpočátku vyvolává oddělení částic z fenolické matrice v blízkosti velkých 

a tvrdých složek, které tak tvoří vyčnívající primární plošiny. Po krátkém záběhu budou 

kovová vlákna, která tvoří centrální část kontaktní plochy, o něco výše než složky méně 

odolné opotřebení (Obr. 9). Vznikají tak nukleační místa. Kontaktní plochy mohou růst 

procesem zahrnujícím aglomeraci a zhutňování částic otěru kolem tohoto nukleačního 

místa. Částice, resp. úlomky opotřebení mají tendenci se hromadit v blízkosti těchto ploch, 

kde jsou zhutněny v závislosti na kontaktním tlaku. Tímto způsobem se budou tvořit 

sekundární plochy z malých kompaktních částic pocházejících z opotřebení jak destičky, 
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tak také materiálu disku. Frikční vrstva na rozhraní mezi brzdovým kotoučem a destičkou 

se tak skládá ze dvou typů kontaktních ploch, primárních a sekundárních [31, 34].  

 

Obr. 9 Schéma mechanismu růstu kontaktní plochy v důsledku akumulace a zhutnění 

částic opotřebení [31]  

Tlustá frikční vrstva (Obr. 10) vzniká tedy převážně v nerovnostech, které jsou 

naplněny frikčními úlomky. "Odkryté oblasti" jsou převážně spojovány s přítomností 

grafitu a vermikulitu v blízkosti povrchu. Jak grafit, tak vermikulit jsou materiály typické 

svými lubrikačními vlastnosti, proto lze nízká nízkou přilnavost frikční vrstvy připsat této 

skutečnosti [32].  

 

Obr. 10 SEM snímky příčného řezu brzdovou destičkou [32] 

a) obecný pohled , b) detail frikční vrstvy 
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2.6 Metody charakterizace frikčních materiálů a frikční vrstvy 

2.6.1 Mikroskopické metody 

Optický světelný mikroskop byl po dlouhá desetiletí jediným prostředkem 

používaným při zkoumání struktury materiálů. Je to zařízení pro paralelní zobrazení,  

které vytváří přímo pozorovatelný nebo fotografovatelný obraz malých objektů. V tomto 

zařízení je obraz zvětšován dvěma sadami čoček: objektivem a okulárem. Pro účely 

světelné mikroskopie se využívají objektivy různé zvětšovací schopnosti, okulár již jen 

zvětšuje obraz vržený objektivem. Zvětšení světelného mikroskopu je dáno vztahem [35]: 

𝑍𝑚 =  𝑍𝑜𝑏𝑗. 𝑍𝑜𝑘. 𝑍𝑝ří𝑑.𝑧𝑎ř., (2) 

kde Zm je zvětšení mikroskopu, Zobj. je zvětšení objektivu, Zok. je zvětšení okuláru a Zpříd.zař 

je zvětšení přídavných zařízení (hranolu atd.).  

Důležitou proměnnou mikroskopických metod je schopnost rozlišení velikosti 

sledovaného objektu – rozlišovací schopnost. Rozlišovací schopnost d mikroskopického 

systému lze vyjádřit vztahem [35]: 

𝑑 =  
𝜆

𝑛 sin 𝛼
 , (3) 

kde λ je vlnová délka světla (resp. záření), n je index lomu prostředí, ve kterém se světlo 

šíří, α je poloviční úhel vstupní čočky. Rozlišovací schopnost poskytuje kritérium kvality 

mikroskopických zařízení a informuje o rozměru nejmenších vnímatelných detailů 

zobrazovaného předmětu [35]. 

Elektronová mikroskopie (EM) 

Elektronový mikroskop slouží k pozorování a zvětšování velmi malých a blízkých 

předmětů. Funkčně je velmi podobný světelnému mikroskopu (Obr. 11). Elektronový 

mikroskop však využívá k zobrazování předmětů urychlený proud elektronů ve vakuu. Pro 

elektron lze odvodit vztah [36]: 

𝜆 =  
ℎ

𝑚 𝑣
=

ℎ

√2𝑚𝑒𝑈
 , (4) 

h je Planckova konstanta (6,625.10
-34

 J s), m je klidová hmotnost elektronu  

(9,109.10
-31

 kg), e je elementární náboj (1,602.10
-19

 C) a U je urychlovací napětí (zpravidla 

100 kV). Vlnová délka de Broglieho vlny elektronu je tedy mnohem menši než vlnová 

délka světla. Proto je i rozlišovací schopnost EM až 1000x větší než rozlišovací schopnost 
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SM. V současnosti existuje několik typů elektronových mikroskopů. Základními typy EM 

jsou [36]: 

 transmisní elektronový mikroskop (TEM), 

 skenovací elektronový mikroskop (SEM).  

 

Obr. 11 Schéma jednotlivých druhů mikroskopů [37] 

V TEM je předmět zobrazován prostřednictvím svazku elektronů, které jím 

procházejí. SEM se používá především k zobrazení povrchu předmětu. Povrch předmětu je 

v něm zobrazován postupně, bod po bodu, prostřednictvím úzkého svazku elektronů, které 

interaguji se vzorkem a uvolňují další signály, podílející se na tvorbě obrazu nebo nesou 

informaci o složení vzorku. Výsledný obraz vzniká složením obrazů jednotlivých bodů 

předmětu. Na Obr. 12 jsou patrné možné interakce urychleného primárního svazku 

elektronů se vzorkem. Tyto interakce lze využít k zobrazení povrchu a struktury vzorku 

a k analytickým účelům [36]. 
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Obr. 12 Interakce svazku elektronů se vzorkem [38] 

Skenovací elektronová mikroskopie 

Pro tvorbu obrazu SEM se nejčastěji využívají sekundární elektrony  

(SE – secondary electrons) nebo zpětně odražené elektrony (BSE – backscattered 

electrons), pro charakterizaci prvkového složení charakteristické RTG záření. Sekundární 

elektrony vznikají interakcí primárního elektronového svazku s elektronovým obalem 

atomů materiálu vzorku. Dochází k excitaci elektronů z elektronového obalu, které jsou 

detekovány jako SE. Charakteristické RTG záření vzniká rekombinací elektronů v obalu. 

Zpětně odražené elektrony vznikají interakcí primárního elektronového svazku 

s atomovými jádry. Dochází ke změně směru pohybu elektronů a malé změně jejich 

energie. Tyto elektrony jsou detekovány jako BSE [39].  

Zdroj elektronů v elektronovém mikroskopu se nazývá elektronová tryska (příp. 

elektronové dělo). Každý elektron je v atomu vázán jistou výstupní energií Ev. Aby byl 

tento elektron z vazby uvolněn, musí mu být dodána energie vyšší než je Ev. V EM se 

uplatňují [40]: 

 sekundární emise – studené kovové vlákno (katoda) je bombardováno urychlenými 

ionty, které nárazem uvolňují elektrony z povrchu katody, 

 termoemise – zahříváním katody roste její vnitřní energie, při překročení teploty 

katody nad mezní teplotu dojde k uvolňování elektronů z jejího povrchu, 
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 autoemise – proti studenému kovovému vláknu, odleptanému do tvaru hrotu,  

je umístěna elektroda s vysokým kladným napětím. V okolí hrotu vzniká silné 

elektrické pole, které je schopno vytrhávat velké množství elektronů z povrchu 

hrotu. 

Vnitřní prostor mikroskopu musí být vakuovaný, z důvodu nebezpečí ionizace 

vzduchu a elektrického výboje mezi katodou a anodou trysky, ale také z důvodu 

kontaminace pozorovaného předmětu. Jsou využívány různé druhy katod (Obr. 13) – 

katoda z wolframového vlákna, katoda z LaB6 a autoemisní katoda [40]. 

 

Obr. 13 Katody elektronových mikroskopů [40] 

a) wolframová, b) LaB6, c) autoemisní  

Jak již bylo uvedeno výše, interakce urychleného primárního svazku elektronů  

se vzorkem vedou ke vzniku sekundárních elektronů, zpětně odražených elektronů 

a charakteristického RTG záření. 

Jeden z nejpoužívanějších detektorů je Everhart-Thornleyův (ET) detektor 

(Obr. 14). Ten může být použit pro detekci sekundárních (využívá se častěji) nebo zpětně 

odražených elektronů. ET detektor je tvořen scintilátorem s kovovou mřížkou kolektoru, 

světlovodem a fotonásobičem. Elektrony dopadající na kladně nabitý scintilátor jsou 

převedeny na proud fotonů, který je veden světlovodem do fotonásobiče, kde fotony 

vyrážejí elektrony z fotokatody a ty jsou urychleny k sérii kladně nabitých dynod 

a vyrážejí další elektrony. Poté je signál převeden na napěťový pulz [41, 42].  

Pro detekci BSE se obecně používají polovodičové detektory (Obr. 14). Ty nejsou 

citlivé na elektrony s nízkou energií, a proto nedetekují signál SE. Jsou založeny na 

principu, kdy dopadající elektron s vysokou energií produkuje v materiálu pár elektron -

 díra, který je rozdělen elektrickým polem detektoru. Vzniklý náboj je sbírán a převeden na 

napěťový pulz [41, 42]. 
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Obr. 14 Detektory SEM [43] 

 a) Everhart-Thornleyův  detektor, b) polovodičový detektor  

Charakteristické RTG záření vznikající interakcí primárního svazku elektronů 

se vzorkem se využívá v elektronové mikroanalýze, která poskytuje informace 

o chemickém složení materiálu. Elektronová mikroanalýza zahrnuje dva způsoby, jak 

získat informaci o struktuře a složení vzorku prostřednictvím RTG záření s využitím [35]: 

 WDS (Wavelength Dispersive Spectrometer, vlnově disperzního spektrometru) – 

bývá sledován rozklad záření podle vlnových délek, kdy úzké svazky rentgenových 

paprsků dopadají na krystalový detektor a jejich λ (energie) je dána Braggovým 

vztahem.  

  EDS (příp. EDX, Energy Dispersive Spectrometer, energiově dispersní 

analýzy/spektroskopie, rentgenové mikroanalýzy) – využívá rentgenové záření 

k excitaci vnitřních elektronů, kdy se vyhodnocuje celé spektrum rentgenového 

záření emitovaného ze vzorku. Detektor EDS je pevnolátkový (podle energie 

rentgenového záření generuje dvojice elektron-díra). Slouží hlavně ke stanovení 

těžších prvků. Prvky jako H, He a Li nelze detekovat. 

2.6.2 Optická emisní spektrometrie s doutnavým výbojem 

GDOES patří mezi spektrální metody. Princip spektrálních metod spočívá 

v interakci elektromagnetického záření s částicemi hmoty. Částice hmoty mohou toto 

záření buď absorbovat, pak se jedná o absorpční metody, nebo emitovat v případě metod 

emisních. Zvláštním případem jsou interakce, při kterých má emitované záření delší 

vlnovou délku než záření, které bylo absorbováno. Potom se jedná o spektroskopii 

luminiscenční, která se dále dělí podle doby trvání emise na fosforescenci (doba trvání  

10
-6

 - 10
2

 s) a fluorescenci (doba trvání 10
-9

 - 10
-6

 s). Spektroskopické metody se dále dělí 
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podle toho, zda s elektromagnetickým zářením interagují atomy (atomová spektroskopie) 

nebo molekuly (molekulová spektroskopie) [45]. 

Elektromagnetické záření se dělí na oblasti [45]: 

 rentgenovou (10
-3

 - 10 nm), 

 ultrafialovou vakuovou (10 - 200 nm),  

 ultrafialovou blízkou (200 - 400 nm), 

 viditelnou (400 - 750 nm), 

 infračervenou blízkou (0,75 - 2,5 μm), 

 infračervenou střední (2,5 - 50 μm), 

 infračervenou vzdálenou (50 - 100 μm), 

 mikrovlnou (10 - 1000 mm), 

 radiofrekvenční (1 - 1000 m). 

Optická emisní spektrometrie využívá měření záření emitovaného vzorkem 

v oblasti viditelné a ultrafialové blízké. Atomová spektra jsou tvořena souborem 

spektrálních čar, jejichž poloha a intenzita závisí na systému elektronů v atomech 

jednotlivých prvků. Při interakci elektromagnetického záření s atomy přecházejí elektrony 

ze svých původních energetických hladin na hladiny s energií vyšší a vzápětí se vracejí 

zpět na své původní hladiny. K vlastní excitaci elektronů může dojít dodáním jiných druhů 

energie, jako např. energie tepelné, kinetické, elektrické apod. Při návratu na nižší 

energetickou hladinu se přijatá energie uvolní ve formě záření o určité frekvenci (vlnové 

délce). Vlnová délka je pro každý prvek charakteristická a je kvalitativní charakteristikou 

záření. Vrací-li se elektron z hladiny o energii E2 na hladinu s energií E1, je energie 

fotonu [45, 49]: 

∆𝐸 = 𝐸2 − 𝐸1 = ℎ 𝜈 =  
ℎ  𝑐

𝜆
, (5) 

kde ν je frekvence záření (s
-1

), h je Planckova konstanta (6,625.10
-34

 J s), c je rychlost 

světla ve vakuu (2,9974.10
8
 m s

-1
) a λ je vlnová délka záření (nm). Mezi spektrálními 

čarami mají velmi důležitý význam čáry rezonanční. Tyto čáry odpovídají elektronovým 

přechodům, kdy elektron přechází z vybuzeného stavu přímo (nikoliv přes mezistavy) 

do stavu základního [45, 49]. 

V optické emisní spektrometrii jsou detekovány pouze tzv. analytické čáry. Jsou to 

vybrané nejintenzivnější čáry spektra daného prvku, které jsou minimálně ovlivněny 
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jinými prvky. Klesá-li ve vzorku koncentrace prvku, mizí ze spektra čáry málo intenzivní. 

Nakonec zůstávají jako poslední čáry ty nejintenzivnější, z nichž se volí čáry analytické. 

Vlnové délky těchto čar jsou tabelovány [50]. 

Kvalitativní analýza spočívá v identifikaci spektrálních čar vzorku. Složitost 

spekter roste s počtem valenčních elektronů v atomu. Používá se zejména porovnání 

spektra neznámého vzorku se vzorkem standardním. Prvek je dokázán, nachází-li se 

ve spektru jeho analytické čáry [50]. 

Kvantitativní analýza využívá toho, že intenzita určité čáry I je úměrná koncentraci 

c prvku ve vzorku dle Lomakinova vztahu [50]: 

𝐼 = 𝑎 𝑐𝑏, (6) 

kde a je konstanta charakterizující procesy zplynění a buzení a b je konstanta závislá 

na samoabsorpci (tj. opětné absorpci emitovaného záření neexcitovanými atomy téhož 

prvku). Pracuje se metodou kalibrační křivky, kdy se nejdříve analyzují standardy 

se známým obsahem prvků a určuje se závislost I na c [50]. 

Optický emisní spektrometr s doutnavým výbojem je určen ke kvalitativnímu 

a kvantitativnímu stanovení kovových a nekovových prvků v rovinných vzorcích analýzou 

objemového složení materiálu (tzv. BULK analýzou) a analýzou hloubkového 

koncentračního profilu (QDP). V programu BULK analýzy je možno pomocí vypracované 

metody kvantitativně stanovit hlavní, vedlejší i stopové prvky v jedné matrici [47-49].  

Při kvalitativní analýze hloubkového profilu je registrován časový průběh intenzity 

záření vznikajícího kontinuálním odprašováním vzorku během měření. Tato aplikace 

umožňuje získat základní údaje o povrchových vrstvách [47, 49].  

Náročnější je kvantitativní analýza hloubkového profilu, kdy po provedení 

příslušné kalibrace jsou hodnoty intenzity čar kvantifikovány na hodnoty koncentrací a 

časová osa je transformována na hloubkovou (v nanometrech, resp. mikrometrech) [49]. 

Konstrukce GDOES 

Přístroj tvoří budící zdroj, optický mřížkový spektrometr (Obr. 15) a elektronika 

s výpočetním systémem [45]. 
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Obr. 15 Simultánní optický emisní spektrometr s doutnavým výbojem [46] 

Simultánní optické emisní spektrometry měří současně několik vybraných 

spektrálních čar. Obsahují tolik výstupních štěrbin nastavených na spektrální čáry prvků a 

tolik detektorů, kolik prvků se na spektrometru měří. Je možno měřit až několik desítek 

prvků najednou, jako polychromátor je použita konkávní difrakční mřížka [50]. 

Budícím zdrojem spektrometru GDOES je tzv. Grimmova lampa (Obr. 16), 

skládající se ze dvou rotačně symetrických elektrod: katody a duté anody [51].  

 

Obr. 16 Grimmova lampa [52] 
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Plochý vodivý vzorek se položí na katodu tak, aby s ní byl vodivě spojen, a vnitřní 

prostor lampy se vyčerpá na tlak nižší než 1 Pa. Poté se napustí argonem a zapne 

diferenciální čerpání. Průtok argonu se udržuje na takové hodnotě, při níž se udržuje uvnitř 

lampy tlak několik desítek Pa nebo málo přes 100 Pa. V úzké štěrbině mezi anodou 

a vzorkem se vytvoří velký gradient tlaku v radiálním směru. Vložením vysokého napětí 

mezi anodu a katodu se zapálí výboj, který je omezen na kruhovou plošku na povrchu 

vzorku [51]. Atomy argonu jsou ionizovány, urychlovány v elektrickém poli a dopadají na 

povrch vzorku (katody). Odtud vyráží atomy vzorku, které jsou excitovány převážně 

srážkami s dopadajícími ionty argonu a elektrony (Obr. 17) [45]. Dochází ke vzniku 

kráteru na povrchu vzorku (Obr. 18). Tvar odprášeného kráteru je jeden z nejdůležitějších 

faktorů pro přesnou transformaci „času“ do „hloubky“. Nerovnoměrně odprášený kráter 

bude mít za následek špatné hloubkové rozlišení, protože atomy vzorku, které vznikly 

v různých hloubkách, budou vstupovat do plazmy současně. Dobrá optimalizace tvaru 

kráteru je tedy absolutně nezbytným předpokladem pro dobré hloubkové rozlišení [53]. 

 

Obr. 17 Jiskřiště spektrometru GDOES [45] 
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Obr. 18 Odprášený kráter na povrchu vzorku [51] 

Při běžném provozu se používají lampy o průměru 8 a 4 mm, tlak argonu okolo 

100 Pa, napětí se pohybuje v rozmezí 600 až 1200 V a proudová hustota 200 až 

500 mA cm
-2

. Lampa se během analýzy zahřívá, proto se musí obě elektrody chladit 

vodou. Pro analýzu se používá anomálního doutnavého výboje (s rostoucím napětím roste 

proud), při normálním doutnavém výboji téměř nedochází k odprašování vzorku.  

Pro danou kombinaci materiálu katody (vzorku) a druhu pracovního plynu (v praxi se 

používá pouze argon) existuje jednoznačná závislost mezi tlakem pracovního plynu, 

napětím a proudovou hustotou. Pro různé hodnoty tlaku p a proudové hustoty i, pro které je 

poměr i/p
2 

konstantní, bylo empiricky zjištěno, že napětí U se pohybuje v úzkém intervalu 

kolem určité hodnoty a proto soubory křivek popsané následující funkcí: 

𝑈 = 𝑓(𝑖
𝑝2⁄ ) (7) 

charakterizují závislost elektrických parametrů výboje na materiálu katody (vzorku) [51]. 

Pro analýzu hloubkových koncentračních profilů je důležitá rychlost odprašování 

vzorku. Uvádí se jako redukovaná odprašovací rychlost Q [g A
-1 

s
-1

], tj. hmotnost vzorku 

odprášená za jednotku času jednotkovým proudem nebo také jako odprašovací výtěžek S, 

tj. počet odprášených atomů na jeden ion. Platí vztah [51]: 

𝑆 =  
𝑄

𝑀
𝑁𝑒(1 + 𝛾), (8) 

kde M je atomová hmotnost [g mol
-1

], N je Avogadrova konstanta [mol
-1

], e je elementární 

náboj a γ koeficient ion-elektronové sekundární emise.  
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Empiricky byl zjištěn vztah pro redukovanou odprašovací rychlost [51]: 

𝑄 =  𝐶𝑄(𝑈0 − 𝑈), (9) 

kde U je napětí výboje, U0 je konstanta vyšší než napětí normálního výboje při stejném 

tlaku a CQ je konstanta (Tab. 1). Tyto konstanty jdou definovány také v [55, 56]. 

 Konstanty charakterizující odprašování některých čistých kovů v doutnavém Tab. 1

výboji [57] 

Kov CQ [μg W
-1

 a
-1

] U0 [V] 

Al 0,084 340 

Cu 0,84 360 

Mo 0,39 300 

Ni 0,36 360 

Ta 0,81 320 

W 0,79 320 

Zn 1,64 330 

 

Pro interpretaci analýz je důležité nalézt relace mezi intenzitou spektrální čáry 

analyzovaného prvku a jeho koncentrací ve vzorku. Intenzita čáry závisí na hustotě atomů 

příslušného prvku ve výboji, na pravděpodobnosti excitace příslušné vyšší hladiny  

a na dalších faktorech. Hustota prvku ve výboji je závislá na jeho koncentraci v matrici  

a na rychlosti odprašování. V empiricky zjištěném stavu pro intenzitu proto figurují 

i konstanty charakterizující odprašování [51]: 

𝐼 =  𝑘𝜆𝐴𝐶𝐴𝐶𝑄𝑀𝑖2(𝑈 −  𝑈0𝑀)𝑥(𝜆,𝐴) , (10) 

kde kλA, x(λ,A) jsou konstanty charakteristické pro prvek A a emisní čáru s vlnovou 

délkou λ pro vybrané prvky (konstanty x(λ,A) v Tab. 2); CQM, U0M jsou konstanty 

charakteristické pro odprašování matrice M; U je napětí a i proudová hustota. Vztahy (7, 9, 

10) mají empirický charakter a jsou užitečné pro základní orientaci, lze např. odvodit 

tvrzení, že k dosažení velké intenzity spektrální čáry při malé rychlosti odprašování je 

třeba použít velkých proudů v kombinaci s nízkým napětím a velkým tlakem argonu. 

Dosud však neexistuje fyzikální model výboje v Grimmově lampě, ze kterého by šlo tyto 

vztahy jednoznačně odvodit [51].  
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 Konstanty charakterizující některé spektrální čáry [51] Tab. 2

Prvek Al Cu Fe Fe Mn Ni Si Zn 

λ [nm] 369,2 324,8 372,0 358,1 403,1 341,5 288,2 334,5 

x(λ,A) 0,47 0,51 0,44 0,43 0,49 0,43 0,40 0,29 

Optický systém 

V budícím zdroji je dodáním energie část vzorku rozložena, atomizována 

a převedena do plynného prostředí, kde jsou atomy vzorku excitovány a vysílají záření. 

Polychromatický paprsek záření vycházející ze vzorku excitovaného ve zdroji vstupuje 

štěrbinou do optické části přístroje a disperzním prvkem je rozložen na monochromatické 

záření. Štěrbina je tvořena dvěma pohyblivými přesně s broušenými břity, její šířka 

se zpravidla pohybuje v tisícinách až setinách mm. Disperzním prvkem je mřížka, která 

společně se systémem rovinných a dutých zrcadel tvoří vlastní optickou část zařízení. 

U přístrojů pro optickou emisní spektrometrii je vyžadován disperzní systém s vysokou 

rozlišovací schopností, tj. schopností rozlišit vlnové délky dvou čar, které se liší o malý 

interval ∆λ. Tyto přístroje jsou vybaveny difrakční mřížkou s počtem vrypů/mm v rozmezí 

1200–4000 [58]. 

Monochromatické záření vystupuje výstupními štěrbinami a dopadá na detektor. 

Jako detektory se používají emisní fotonásobiče nebo polovodičové detektory. 

Polovodičové detektory se nejčastěji realizují jako PIN diody z křemíku nebo jiných 

polovodičů. U křemíkových diod se na podložce s velkou vodivostí typu N vypěstuje 

intrizická (vnitřní) vrstva, která se pokryje tenkou dobře vodivou vrstvou P. Okraj této 

vrstvy je spojen s kovovým kontaktem (většinou Au) a její povrch se pokryje antireflexní 

vrstvou např. SiO2. V polovodiči vzniká dvojice elektron - díra, které difundují 

k příslušným elektrodám. Každý absorbovaný foton vytváří jeden pár nosičů náboje 

(elektron - díra). Dopadá-li na fotodiodu zářivý výkon Ф, který je tvořen fotony s energií 

h ν, vzniká v polovodiči proud [45]: 

I = e η Ф/h ν (11) 

kde e je náboj elektronu a η je kvantová účinnost. Diody jsou uspořádány v řadách nebo 

v dvourozměrných mřížkách (diodové pole) [45]. 
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Elektronika a výpočetní systém 

Úkolem elektronické části optického emisního spektrometru je provádět řízení 

budícího zdroje, kontrolu napěťových zdrojů a důležitých parametrů přístroje, řídit optické 

části, zpracovávat signál z detektorů a přenášet informace a výsledky výpočetního 

systému. Základem je počítač. Výpočetní systém umožňuje vstup a kontrolu všech 

uživatelských dat, provádění kalibrace a rekalibrace, přídavné výpočty, uložení a odeslání 

výsledků a statistické výpočty [54]. 

Požadavky na vzorek 

Jak skutečný stav povrchu odebraného vzorku koresponduje s analytickými 

výsledky, závisí na způsobu odběru a přípravu vzorku. Vzorek pro analýzu povrchu musí 

být dostatečně rovinný a nepórovitý. Jeho odběr je potřeba provést tak, aby nedošlo 

k mechanickému poškození povrchu, ke kontaminaci cizími médii a většímu tepelnému 

ovlivnění. Je nutné, aby průměr vzorku pro přímé zpracování (bez předchozí preparace) 

byl alespoň 15 mm, tloušťka 0,6–45 mm. Důležitý je také požadavek, aby preparovaný 

vzorek nebyl při analýze významně tepelně ovlivňován [59]. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Experimentální materiál 

V práci byly použity brzdové kotouče ze šedé litiny a jejich protipárem byly 

brzdové destičky na bázi organických pryskyřic. Obě tyto součásti brzdového systému jsou 

běžně dostupné komerční materiály v nižší cenové hladině používané pro nižší střední třídu 

automobilů, zejména koncernu Volkswagen. Jejich cena je uvedena v Tab. 3. 

 Orientační ceny použitých frikčních materiálů Tab. 3

Brzdové kotouče Cena [Kč] 

1–7 7 x 400 

Brzdové destičky Cena [Kč] 

A 680 

B 760 

C 770 

D 300 

E 930 

F 760 

Před zahájením testování a přípravy frikční vrstvy bylo stanoveno chemické složení 

všech použitých materiálů. Chemické složení brzdových kotoučů (Tab. 4) bylo stanoveno 

pomocí BULK analýzy metody GDOES. Kalibrace byla provedena pomocí kalibračních 

standardů ČKD 232-239. Rozptyly ve složení kotoučů pravděpodobně souvisí jak s vlastní 

výrobou kotoučů, tak s možným rozptylem měření. Chemické složení brzdových destiček 

(Tab. 5) bylo stanoveno metodou RTG fluorescenční spektrometrie. Pro brzdový kotouč 

č. 2 a 7 byly použity brzdové destičky stejného typu – B. 

 Chemické složení brzdových kotoučů Tab. 4

Kotouč 1 2 3 4 5 6 7 

Prvek hm. % hm. % hm. % hm. % hm. % hm. % hm. % 

Fe 93,0 93,3 93,4 93,5 93,5 93,8 93,4 

C 3,675 3,649 3,448 2,966 3,690 3,503 3,456 

Mn 0,900 0,697 0,617 1,113 0,661 0,648 0,788 

Si 1,95 1,85 2,07 1,98 1,42 1,26 1,74 

P 0,085 0,050 0,030 0,068 0,093 0,137 0,083 

S 0,091 0,065 0,059 0,093 0,058 0,105 0,081 

Cr 0,081 0,143 0,155 0,107 0,148 0,107 0,120 
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Kotouč 1 2 3 4 5 6 7 

Prvek hm. % hm. % hm. % hm. % hm. % hm. % hm. % 

Ni 0,041 0,027 0,029 0,033 0,097 0,108 0,062 

Mo 0,000 0,002 0,000 0,004 0,040 0,024 0,013 

Cu 0,070 0,059 0,078 0,034 0,164 0,081 0,085 

Ti 0,018 0,020 0,023 0,016 0,024 0,017 0,019 

Pb < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 0,002 0,001 

Al 0,010 0,012 0,010 0,013 0,013 0,020 0,013 

Co < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,018 0,007 0,069 0,019 

B 0,003 0,005 0,002 0,003 0,008 0,014 0,006 

V < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

W < 0,001 < 0,000 < 0,000 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

 Chemické složení brzdových destiček Tab. 5

Destička A B1 C D E F B2 

Prvek hm. % hm. % hm. % hm. % hm. % hm. % hm. % 

Fe 41,9 37,9 37,6 65,0 36,6 37,8 37,9 

Mn 0,128 0,141 0,105 0,174 0,223 0,103 0,141 

Si 2,66 2,65 3,16 0,55 1,63 2,70 2,65 

P < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,009 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

S 1,606 2,860 2,614 0,289 3,549 2,299 2,860 

Cr 0,009 0,004 0,015 0,023 0,157 0,061 0,004 

Ni 0,025 0,015 0,020 0,011 0,006 0,031 0,015 

Mo 0,002 0,037 0,026 0,004 0,129 0,002 0,037 

Cu 0,016 6,399 2,448 0,021 2,376 2,121 6,399 

Ti 0,179 0,329 0,123 0,012 0,276 0,139 0,329 

Pb 0,052 1,064 0,830 0,370 0,588 3,525 1,064 

Zr < 0,0005 0,412 < 0,0005 < 0,001 1,796 0,001 0,412 

Al 1,844 0,553 3,038 0,753 1,174 2,734 0,553 

Ba 14,317 8,303 12,379 < 0,001 15,777 12,525 8,303 

Mg 2,359 1,145 1,525 0,350 1,109 1,136 1,145 

K 0,307 0,186 0,267 0,068 0,215 0,223 0,186 

Ca 0,117 0,326 0,665 3,399 0,391 0,709 0,326 

Zn 0,885 2,013 0,414 0,008 0,422 0,210 2,013 

Sr 0,017 0,012 0,014 < 0,001 0,036 0,015 0,012 

Cd 0,007 0,009 0,007 < 0,0005 0,008 0,007 0,009 

Sn 0,009 0,152 0,044 < 0,001 0,992 0,010 0,152 

Sb 0,149 4,438 0,271 0,588 0,439 0,276 4,438 
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3.2 Příprava frikční vrstvy materiálu pomocí dynamometru 

Testování frikčních materiálů a příprava frikční vrstvy na povrchu brzdových 

kotoučů byla provedena v Laboratoři kompozitních frikčních materiálů Centra 

nanotechnologií VŠB – Technické univerzity Ostrava na dynamometru Link M2800 

(Obr. 19) pro testování frikčního výkonu a opotřebení automobilových a motocyklových 

frikčních materiálů.  

 

Obr. 19 Dynamometr Link M2800 

Před vlastním testováním frikčních materiálů na dynamometru a přípravou frikční 

vrstvy brzdových kotoučů byla zjištěna hmotnost jednotlivých frikčních materiálů pro 

posouzení jejich opotřebení po frikčním testu. Vážení bylo provedeno na digitální váze. 

Poté byl brzdový kotouč nasazen na hřídel a uchycen pěti šrouby, destičky byly vloženy do 

třmenu, připevněného k těhlici pomocí dvou šroubů, na závěr byl připojen termočlánek 

(Obr. 20). Po montáži na dynamometr byla nastavena vlastní testovací procedura a další 

parametry. 
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Obr. 20 Usazení brzdového kotouče do dynamometru 

V Tab. 6 jsou uvedeny jednotlivé kombinace brzdných párů pro test na 

dynamometru. 

 Brzdné páry pro test na dynamometru Tab. 6

Brzdový kotouč 1 2 3 4 5 6 7 

Brzdová destička A B1 C D E F B2 

3.2.1 Postup přípravy 

Testování frikčních materiálů bylo provedeno podle testovací normy SAE J2522. 

Tato norma definuje postup testu na dynamometru, který hodnotí efektivitu frikčního 

materiálu s ohledem na tlak, teplotu a rychlost pro motorová vozidla s hydraulickým 

ovládáním brzd. Hlavním účelem je porovnat frikční materiály za stejných podmínek. 

Testování probíhá v několika sekcích [44]. Níže uvedené parametry jsou určeny pro případ 

kotoučových brzd. 

Sekce „Green Effectiveness“ 

V této sekci dochází k uvolňování plynných emisí působením teploty z nových, 

nezajetých brzdových destiček. Je prováděno 30 zabrzdění z rychlosti 80 na 30 km.h
-1

  

při tlaku v brzdové soustavě 3 000 kPa. Počáteční teplota brzdového kotouče se musí 

pohybovat pod 100 °C.  
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Sekce „Burnish“ 

Při této sekci dochází k úpravě kontaktu mezi brzdným párem. Provádí se 

32 zabrzdění z rychlosti 80 na 30 km.h
-1

 za variabilních tlaků v brzdové soustavě. Probíhá 

v 6 cyklech, celkový počet zabrzdění je tedy 192. Počáteční teplota brzdového kotouče 

se musí pohybovat pod 100 °C.  

Sekce „Characteristic Value 1“ 

V sekci je testována brzdná účinnost za podmínek reálného provozu. Je prováděno 

6 zabrzdění z rychlosti 80 na 30 km.h
-1

 při tlaku v brzdové soustavě 3 000 kPa. Počáteční 

teplota brzdového kotouče se musí pohybovat pod 100 °C.  

Sekce „Speed/Pressure Sensitivity“  

Tato sekce je rozdělena do 5 cyklů, ve kterých dochází k 8 zabrzděním z různých 

počátečních rychlostí, přičemž při každém zabrzdění se zvyšuje tlak v brzdové soustavě 

o 1 000 kPa (Tab. 7). Počáteční teplota brzdového kotouče musí být nižší než 100 °C. 

 Parametry testu pro sekci „Speed/Pressure Sensitivity“ Tab. 7

Cyklus Počet zabrzdění Rychlost [km.h
-1

] Tlak [kPa] 

1 8 Ze 40 na 5 1 000 – 8 000 

2 8 Z 80 na 40 1 000 – 8 000 

3 8 Ze 120 na 80 1 000 – 8 000 

4 8 Ze 160 na 130 1 000 – 8 000 

5 8 Z 200 na 170 1 000 – 8 000 

Sekce „Characteristic Value 2“ 

Testovací parametry této sekce jsou shodné s parametry v sekci „Characteristic 

Value 1“. 

Sekce „Cold Application“ 

Sekce slouží k testování brzdových destiček při nízké teplotě brzdového kotouče. 

Jeho teplota musí být nižší než 40 °C. Provádí se 1 zabrzdění z rychlosti z rychlosti 40 na 

5 km.h
-1

.
 
Tlak v brzdové soustavě je 3 000 kPa. 
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Sekce „Motorway Stops“ 

„Motorway Stops“ je simulací brzdění vozidla, kdy vozidlo potřebuje co nejrychleji 

snížit svou rychlost z vysoké rychlosti. Ověřuje se tedy brzdová účinnost při brzdění 

z vysokých rychlostí. Provádí se ve dvou cyklech, při kterých se zpomaluje z rychlosti 100 

na 5 km.h
-1

 při zpomalení 5,89 m.s
-2

, počáteční teplota brzdového kotouče se musí 

pohybovat pod 50 °C. 

Sekce „Post Motorway Characteristic Check“ 

V sekci je testována brzdná účinnost po předchozí sekci „Motorway Stops“.  

Je prováděno 18 zabrzdění z rychlosti 80 na 30 km.h
-1

 při tlaku v brzdové soustavě 

3 000 kPa a počáteční teplotě brzdového kotouče nižší než 100 °C.  

Sekce „Fade 1“ 

S rostoucí teplotou brzdového kotouče klesá účinnost brzd. Tento jev, označovaný 

jako Fade, vzniká velkým zatížením brzd, např. prudkým brzděním z vysokých rychlostí. 

Může se projevovat snížením frikčního koeficientu a tím brzdné účinnosti, ale také 

tepelnou degradací frikčních materiálů a selháním brzd. 

Je prováděno 15 zabrzdění z rychlosti 100 na 5 km.h
-1

 při tlaku v brzdové soustavě 

16 000 kPa za rostoucí počáteční teploty brzdového kotouče ze 100 až na 550 °C. 

Sekce „Recovery 1“ 

Sekce „Recovery“ slouží pro obnovu původních frikčních vlastností a také 

frikčních ploch po sekci „Fade“. Provádí se 18 zabrzdění z rychlosti 80 na 30 km.h
-1

 

při tlaku v brzdové soustavě 3 000 kPa a počáteční teplotě brzdového kotouče nižší 

než 100 °C.  

Sekce „Temperature/Pressure Sensitivity 100 °C“ 

V této sekci se provádí  8 zabrzděním z počáteční rychlosti 80 na 30 km.h
-1

, 

přičemž při každém zabrzdění se zvyšuje tlak v brzdové soustavě v rozmezí 1 000 –

 8 000 kPa. Počáteční teplota brzdového kotouče musí být nižší než 100 °C. 
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Sekce Temperature/Pressure Sensitivity 500 °C 

V sekci je testována brzdná účinnost při rostoucí počáteční teplotě brzdového 

kotouče z teploty 100 na 500 °C. Provádí  se 9 zabrzdění z počáteční rychlosti 80 na 

30 km.h
-1

 při tlaku v brzdové soustavě 3 000 kPa. 

Sekce „Pressure Line 500 °C“ 

Parametry odpovídají sekci „Temperature/Pressure Sensitivity 100 °C“, počáteční 

teplota se však pohybuje pod 500 °C.  

Sekce „Recovery 2, Fade 2, Recovery 3“ 

Parametry a funkce těchto sekcí odpovídají dříve uvedeným parametrům sekcí 

„Recovery 1, Fade 1“. 

 

3.3 Experimentální podmínky použitých metod a příprava vzorků 

3.3.1 Optická a skenovací elektronová mikroskopie  

Příčné řezy brzdových kotoučů po testu na dynamometru byly pozorovány 

optickým mikroskopem Olympus IX70 a skenovacím elektronovým mikroskopem Philips 

XL30 (Obr. 21) s energiově disperzní rentgenovou mikroanalýzou EDX. Snímky SEM 

byly pořízeny detektorem sekundárních elektronů při napětí 25 kV. Byla také provedena 

EDX analýza základního materiálu a frikční vrstvy. 

 

Obr. 21 Skenovací elektronový mikroskop Philips XL30 
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Vzorky brzdových kotoučů č. 2 a 4 byly připraveny pro pozorování a analýzu 

příčného řezu na Katedře materiálového inženýrství FMMI. Příprava probíhala 

v Laboratoři přípravy materiálů a Metalografické laboratoři s přístroji značky Struers. Na 

rozbrušovačce Labotom-3 byly jednotlivé kusy kotoučů nařezány na malé vzorky velikosti 

1 x 1 x 0,5 cm bez jakékoli předchozí povrchové úpravy kotoučů. Poté byly zalisovány 

v přístroji LaboPress-1 do tepelně tvrditelné fenolické pryskyřice PolyFast, používané pro 

přípravu vzorků pro SEM. Lisování probíhalo 6 minut při teplotě 180 °C a tlaku 20 kN. 

Po lisování byly vzorky postupně přebroušeny na přístroji Labopol-25 různými brusnými 

podložkami a vyleštěny. Zpracované vzorky jsou uvedeny na Obr. 22. 

 

Obr. 22 Vzorky brzdových kotoučů pro SEM 

 

3.3.2 Optická emisní spektrometrie s doutnavým výbojem  

V této práci byl použit optický emisní spektrometr s doutnavým výbojem 

Spectruma Analytik GMBH (model GDA 750, Obr. 23) provozovaný na Katedře chemie, 

Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB – Technické univerzity Ostrava, 

který umožňuje provádět dva typy analýz za použití stejnosměrného (DC) zdroje 

doutnavého výboje nebo radiofrekvenčního (RF) zdroje. BULK analýza byla provedena 

pro stanovení základního chemického složení brzdových kotoučů za budicích podmínek 

700 V a 35 mA. Dále byly provedeny profilové analýzy těchto brzdových kotoučů pro 

charakterizaci frikční vrstvy za budících podmínek 996 V, 15 mA, 2,447 hPa. Oba typy 

analýzy byly provedeny v režimu DC. 



39 

 

Jednotlivé vzorky brzdových kotoučů (Obr. 24) nebyly před těmito analýzami 

žádným způsobem upravovány.  

 

Obr. 23 Vzorkový prostor spektrometru Spectruma Analytik GDA 750 

 

 

Obr. 24 Brzdový kotouč (6) po profilové analýze GDOES 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Opotřebení frikčních materiálů 

Během testování dochází k opotřebení frikčních materiálů, které lze charakterizovat 

váhovým úbytkem. V Tab. 8 (Příloha 1, Příloha 2) jsou uvedeny váhové úbytky 

jednotlivých brzdových destiček a kotoučů, charakterizující jejich opotřebení po testu na 

dynamometru, a také jejich ceny. Z tabulky je patrno, že k největšímu opotřebení došlo 

u brzdových destiček D, jejichž cena byla z použitých vzorků nejnižší. Toto opotřebení 

bylo téměř 4x vyšší oproti brzdovým destičkám B1 s nejnižším váhovým úbytkem, jejichž 

cena byla vyšší. 

 Váhové úbytky frikčních materiálů a jejich cena  Tab. 8

Destička 

Průměrný rozdíl 

hmotnosti 

[g] 

Cena 

[Kč] 
Kotouč 

Rozdíl 

hmotnosti 

[g] 

Cena 

[Kč] 

A 12,9 680 1 - 400 

B1 9,9 760 2 - 400 

C 10 770 3 - 400 

D 38 300 4 - 400 

E 10,2 930 5 4,8 400 

F 11,1 760 6 34,5 400 

B2 11,9 760 7 20,9 400 

 

Při pohledu na váhové úbytky brzdových kotoučů (Tab. 8) nelze tyto úbytky 

srovnat mezi sebou. Lze je však porovnat v korelaci s opotřebením brzdových destiček, 

kdy tyto frikční materiály tvořily brzdný pár. Zatímco u brzdových destiček E - B2 došlo 

ke srovnatelnému opotřebení, u brzdových kotoučů došlo k velkým rozdílům. Z těchto 

výsledků je patrné, že použití nevhodných brzdových destiček může naopak způsobit také 

velké opotřebení brzdových kotoučů. Z použitých frikčních materiálů byl z hlediska jejich 

opotřebení hodnocen jako nejlepší brzdný pár 5-E s nejvyšší cenou. 
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4.2 Výběr prvků charakterizujících frikční vrstvu 

Pro určení tloušťky frikční vrstvy na povrchu brzdových kotoučů je důležité 

stanovit vhodný chemický prvek, sloužící jako ukazatel této vrstvy. Základní požadavky na 

tento prvek jsou následující: 

 konstantní obsah v základním materiálu brzdového kotouče, 

 jeho rozdílný obsah ve frikčním páru. 

Tyto požadavky hrají důležitou roli vzhledem k obsahu jednotlivých prvků 

v povrchových vrstvách kotoučů po frikčním testu. V následujících profilových analýzách 

brzdových kotoučů po přípravě frikční vrstvy na dynamometru je ověřeno, že povrchové 

vrstvy brzdového kotouče se mohou o tyto vhodné prvky obohacovat, je-li jejich obsah 

v brzdových destičkách vyšší, než v brzdovém kotouči.  

Povrchové vrstvy kotoučů mohou být také o tyto prvky ochuzeny. Ochuzení je 

způsobeno nižším nebo nulovým obsahem těchto prvků v brzdových destičkách a interakcí 

těchto prvků obsažených v brzdových kotoučích s některou složkou destiček. Prvky 

sloužící jako ukazatele frikční vrstvy nemusí být tudíž obsaženy v brzdových destičkách. 

Také je nutno počítat s možností, že tyto prvky mohou obohacovat, resp. ochuzovat také 

základní materiál kotoučů pod charakterizovanou frikční vrstvou.  

Výběr vhodných prvků jako ukazatelů frikční vrstvy spočívá v profilové analýze 

základního materiálu nebržděného kotouče. Ta byla provedena pro veškeré prvky 

analyzovatelné na daném spektrometru, resp. pro prvky, pro které byly dostupné vhodné 

kalibrační materiály. Jak již bylo řečeno výše, vhodnými jsou ty prvky, jejichž koncentrace 

v profilu je konstantní a jejich doba stabilizace je velmi krátká, tj. v řádu sekund. 

V  profilové analýze (viz Obr. 25, Příloha 3) byly jako perspektivní prvky vybrány Si, Cr, 

Cu a Al. Další prvky byly vyloučeny vzhledem k dlouhé době pro ustálení konstantního 

obsahu.  
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Obr. 25 Profilová analýza nebržděného kotouče 

4.3 Vyhodnocení profilových analýz 

Jak už bylo výše zmíněno, pro charakterizaci frikční vrstvy byla využita variabilní 

hmotnostní koncentrace uvedených prvků vztažená na čas profilové analýzy a množství 

odprášeného materiálu označovaného jako „hloubka analýzy“, kdy tato koncentrace 

dosáhne konstantní hodnoty. Ke každému testovanému kotouči je přiřazena tabulka 

s odhady této doby a hloubky analýzy pro jednotlivé prvky a profilová analýza vztažená na 

čas analýzy. Je uvedena v detailní, zmenšené podobě. Dále je připojena tabulka 

porovnávající chemické složení jednotlivých brzdných párů, která naznačuje, zda bude 

frikční vrstva na povrchu kotouče o tyto prvky obohacena nebo ochuzena. 

Detailní profilové analýzy, vztažené na hloubku analýzy, a profilové analýzy 

v originální podobě jsou uvedeny v příloze této práce (Příloha 3–Příloha 10).  

 

  

Time [s]

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

M
a
s
s
 C

o
n
c
. 
[%

]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fe 238 Fe 238

Al 396 Al 396

Si 288 Si 288Cr 425 Cr 425

Cu 327 Cu 327

Fe 238 - s(100%)

Al 396 - s(1%)

Si 288 - s(10%)

Cr 425 - s(1%)

Cu 327 - s(1%)



43 

 

4.3.1 Kotouč 1 

Z níže uvedené Tab. 9 je patrné, že prvky Si a Al by měly frikční vrstvu 

obohacovat, naopak prvky Cr a Cu by ji měly ochuzovat.  

Z profilové analýzy (Obr. 26, Příloha 4) je zřejmé, že frikční vrstva je mírné 

ochuzena o Si, Cr a Cu. Al naopak povrchové vrstvy obohacuje. Rozdíly v času analýzy, 

kdy koncentrace dosáhnou konstantních hodnot, ukazují (Tab. 10), že Al pravděpodobně 

obohacuje také základní materiál brzdového kotouče. 

 Porovnání chemického složení brzdného páru 1-A Tab. 9

  Prvek Fe Si Cr Cu Al 

Kotouč 1 hm. % 93,0 1,95 0,081 0,070 0,010 

Destička A hm. % 41,9 2,66 0,009 0,016 1,844 

 Odhad času a hloubky profilové analýzy kotouče 1 Tab. 10

Prvek 
Čas analýzy 

[s] 

Hloubka analýzy 

[nm] 

Si 12 143 

Cr 20 243 

Cu 12 143 

Al 60 741 

 

Obr. 26 Detail profilové analýzy kotouče 1 
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4.3.2 Kotouč 2 

Z  Tab. 11 je patrné, že prvky Si, Cu a Al by měly frikční vrstvu obohacovat, 

naopak o prvek Cr by měla být ochuzena.  

V provedené profilové analýze (Obr. 27, Příloha 5) prvek Si vykazuje ve frikční 

vrstvě proměnlivou koncentraci, zatímco o Cr je tato vrstva ochuzena, opačný trend 

vykazují prvky Cu a Al. Odhady času a hloubky analýzy jsou uvedeny v Tab. 12.  

 Porovnání chemického složení brzdného páru 2-B1 Tab. 11

  Prvek Fe Si Cr Cu Al 

Kotouč 2 hm. % 93,3 1,85 0,143 0,059 0,012 

Destička B1 hm. % 37,9 2,65 0,004 6,399 0,553 

 Odhad času a hloubky profilové analýzy kotouče 2 Tab. 12

Prvek 
Čas analýzy 

[s] 

Hloubka analýzy 

[nm] 

Si 70 660 

Cr 60 563 

Cu 55 470 

Al 70 660 

 

Obr. 27 Detail profilové analýzy kotouče 2 
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4.3.3 Kotouč 3 

Z  Tab. 13 uvedené níže je patrné, že prvky Si, Cu a Al by měly frikční vrstvu 

obohacovat, naopak o prvek Cr by měla být ochuzena.  

V  profilové analýze (Obr. 28, Příloha 6) je frikční vrstva o prvek Cr ochuzena. 

Opačný trend vykazují prvky Si, Cu a Al, Cu velmi významně. Významně se také liší čas 

analýzy (Tab. 14) pro Cr, ve kterém dosáhl konstantní koncentrace. 

 Porovnání chemického složení brzdného páru 3-C Tab. 13

  Prvek Fe Si Cr Cu Al 

Kotouč 3 hm. % 93,4 2,07 0,155 0,078 0,010 

Destička C hm. % 37,6 3,16 0,015 2,448 3,038 

 Odhad času a hloubky profilové analýzy kotouče 3 Tab. 14

Prvek 
Čas analýzy 

[s] 

Hloubka analýzy 

[nm] 

Si 45 398 

Cr 20 174 

Cu 55 488 

Al 45 398 

 

Obr. 28 Detail profilové analýzy kotouče 3 
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4.3.4 Kotouč 4 

Z  Tab. 15 je zřejmé, že prvky Si, Cr a Cu by měly frikční vrstvu ochuzovat, 

o prvek Al by měla být obohacena. Brzdným párem tomuto kotouči byly brzdové destičky, 

u kterých došlo ve srovnání s ostatními vzorky destiček k velkému opotřebení, což se 

pravděpodobně odrazilo také v následné profilové analýze (Obr. 29, Příloha 7). 

Frikční vrstva je o prvky Si, Cr a Cu ochuzena. Al naopak frikční vrstvu silně 

obohacuje, pravděpodobně také základní materiál brzdového kotouče. Rozdíly v času 

analýzy, kdy koncentrace dosáhnou konstantních hodnot, opět ukazují (Tab. 16), že Al 

pravděpodobně obohacuje také základní materiál brzdového kotouče. 

 Porovnání chemického složení brzdného páru 4-D Tab. 15

  Prvek Fe Si Cr Cu Al 

Kotouč 4 hm. % 93,5 1,98 0,107 0,034 0,013 

Destička D hm. % 65,0 0,55 0,023 0,021 0,753 

 Odhad času a hloubky profilové analýzy kotouče 4 Tab. 16

Prvek 
Čas analýzy 

[s] 

Hloubka analýzy 

[µm] 

Si 200 1,39 

Cr 230 1,60 

Cu 220 1,53 

Al 280 1,94 

 

Obr. 29 Detail profilové analýzy kotouče 4 
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4.3.5 Kotouč 5 

Z Tab. 17 je možno usuzovat, že všechny vybrané prvky by měly obohacovat 

frikční vrstvu na povrchu brzdového kotouče, zejména prvky Cu a Al. 

Profilová analýza (Obr. 30, Příloha 8) ukazuje, že frikční vrstva na povrchu kotouče 

je o prvek Cr mírně ochuzena, prvky Si, Cu a Al ji obohacují. Al velmi silně, 

pravděpodobně obohacuje také základní materiál brzdového kotouče jako v případě 

kotoučů 1 a 4. Odhady času a hloubky profilové analýzy jsou uvedeny v Tab. 18. 

 Porovnání chemického složení brzdného páru 5-E Tab. 17

  Prvek Fe Si Cr Cu Al 

Kotouč 5 hm. % 93,5 1,42 0,148 0,164 0,013 

Destička E hm. % 36,6 1,63 0,157 2,376 1,174 

 Odhad času a hloubky profilové analýzy kotouče 5 Tab. 18

Prvek 
Čas analýzy 

[s] 

Hloubka analýzy 

[µm] 

Si 50 0,547 

Cr 50 0,547 

Cu 40 0,434 

Al 160 1,88 

 

Obr. 30 Detail profilové analýzy kotouče 5 
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4.3.6 Kotouč 6 

Podle Tab. 19 by všechny prvky s vyjímkou Cr měly frikční vrstvu na povrchu 

kotouče obohacovat, prvky Cu a Al výrazněji. 

Profilová analýza (Obr. 31, Příloha 9) však ukazuje, že frikční vrstva je ochuzena 

nejen o prvek Cr, ale také Si. Prvky Cu a Al ji podle předpokladu obohacují, Al opět 

pravděpodobně obohacuje také základní materiál brzdového kotouče. V odhadech času a 

hloubky profilové analýzy (Tab. 19) jsou patrné velké rozdíly mezi jednotlivými prvky. 

 Porovnání chemického složení brzdného páru 6-F Tab. 19

  Prvek Fe Si Cr Cu Al 

Kotouč 6 hm. % 93,8 1,26 0,107 0,081 0,020 

Destička F hm. % 37,8 2,70 0,061 2,121 2,734 

 Odhad času a hloubky profilové analýzy kotouče 6 Tab. 20

Prvek 
Čas analýzy 

[s] 

Hloubka analýzy 

[nm] 

Si 10 75 

Cr 35 271 

Cu 40 312 

Al 80 627 

 

Obr. 31 Detail profilové analýzy kotouče 6 
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4.3.7 Kotouč 7 

Následující Tab. 21 ukazuje, že frikční vrstva by se měla během frikčního procesu 

obohacovat o všechny vybrané prvky, zejména Cu, s vyjímkou Cr. 

Výše uvedený předpoklad je potvrzen na následující profilové analýze (Obr. 32, 

Příloha 10), kdy je frikční vrstva výrazně obohacena o prvek Cu, méně výrazně o Si a Al. 

O Cr je naopak ochuzena. Odhady času a hloubky profilové analýzy jsou uvedeny 

v Tab. 22. 

 Porovnání chemického složení brzdného páru 7-B2 Tab. 21

 
Prvek Fe Si Cr Cu Al 

Kotouč 7 hm. % 93,4 1,74 0,120 0,085 0,013 

Destička B2 hm. % 37,9 2,65 0,004 6,399 0,553 

 Odhad času a hloubky profilové analýzy kotouče 7 Tab. 22

Prvek 
Čas analýzy 

[s] 

Hloubka analýzy 

[nm] 

Si 40 254 

Cr 45 286 

Cu 60 384 

Al 48 306 

Obr. 32 Detail profilové analýzy kotouče 7 
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4.4 Ověření předpokladů chemického složení frikční vrstvy 

Na základě chemického složení jednotlivých brzdných párů byly odvozeny 

předpoklady týkající se chemického složení frikční vrstvy brzdových kotoučů. V Tab. 23 

jsou uvedeny jednotlivé předpoklady týkající se obohacení, resp. ochuzení frikční vrstvy 

brzdových kotoučů o tyto prvky, ověřené profilovými analýzami GDOES. Zeleně 

vyznačená pole ukazují, u kterých kotoučů byly tyto předpoklady splněny. 

 Předpoklady chemického složení frikční vrstvy Tab. 23

 Obohacení/ochuzení frikční vrstvy 

Kotouč/prvek Si Cr Cu Al 

1 Obohacení Ochuzení Ochuzení Obohacení 

2 Obohacení Ochuzení Obohacení Obohacení 

3 Obohacení Ochuzení Obohacení Obohacení 

4 Ochuzení Ochuzení Ochuzení Obohacení 

5 Obohacení Obohacení Obohacení Obohacení 

6 Obohacení Ochuzení Obohacení Obohacení 

7 Obohacení Ochuzení Obohacení Obohacení 
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4.5 Porovnání vyhodnocení profilových analýz kotoučů 2 a 7 

Brzdové kotouče č. 2 a 7 měly jako brzdící protějšek brzdové destičky stejného 

chemického složení. Příprava frikční vrstvy na dynamometru probíhala stejným postupem. 

Jejich výsledky by se neměly výrazně lišit jak z hlediska opotřebování frikčních materiálů, 

tak z hlediska vyhodnocení povrchových analýz. 

Opotřebení frikčních materiálů můžeme porovnat pouze v případě brzdových 

destiček. Z hmotností destiček před přípravou a po přípravě uvedených v Tab. 24 je patrné, 

že z hlediska opotřebení se vzájemně liší pouze na vnitřní straně kotouče, tento rozdíl je 

však zanedbatelný. 

 Váhové úbytky brzdových destiček Tab. 24

Destička 

Vnitřní strana Vnější strana 

Hmotnost 

před 

testem 

[g] 

Hmotnost 

po testu 

[g] 

Rozdíl 

[g] 

Hmotnost 

před 

testem 

[g] 

Hmotnost 

po testu 

[g] 

Rozdíl 

[g] 

B1 389,1 379 10,1 384,5 374,9 9,6 

B2 394,1 380,1 14 386,7 377 9,7 

Pro tuto práci jsou však stěžejní rozdíly ve vyhodnocení povrchových analýz. Jak 

z grafických závislostí (Obr. 33, Obr. 34), tak z numerických odhadů času a hloubky 

analýz (Tab. 25) je patrné, že výsledky vzájemně nekorespondují. 

 Odhad času a hloubky profilových analýz kotoučů 2 a 7 Tab. 25

 Kotouč 2 Kotouč 7 

Prvek 
Čas analýzy 

[s] 

Hloubka analýzy 

[nm] 

Čas analýzy 

[s] 

Hloubka analýzy 

[nm] 

Si 70 660 40 254 

Cr 60 563 45 286 

Cu 55 470 60 384 

Al 70 660 48 306 
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Obr. 33 Detail profilové analýzy kotouče 2 

 

Obr. 34 Detail profilové analýzy kotouče 7 

Time [s]

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

M
a
s
s
 C

o
n
c
. 
[%

]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Fe 238 Fe 238

Al 396
Al 396

Si 288
Si 288Cr 425
Cr 425

Cu 327 Cu 327

Fe 238 - s(100%)

Al 396 - s(1%)

Si 288 - s(10%)

Cr 425 - s(1%)

Cu 327 - s(1%)

Time [s]

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

M
a
s
s
 C

o
n
c
. 
[%

]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 Fe 238 Fe 238

Al 396 Al 396

Si 288 Si 288
Cr 425 Cr 425

Cu 327
Cu 327

Fe 238 - s(100%)

Al 396 - s(1%)

Si 288 - s(10%)

Cr 425 - s(1%)

Cu 327 - s(1%)



53 

 

4.6 Charakterizace frikční vrstvy metodou SEM s EDX analýzou 

Po provedení přípravy frikční vrstvy na dynamometru a profilové analýze byly 

z vybraných brzdových kotoučů (č. 2 a 4) připraveny vzorky příčného řezu kotouči pro 

pozorování frikční vrstvy brzdového kotouče, provedení EDX analýzy a pro odhad 

tloušťky frikční vrstvy pomocí SEM a SM.  

Frikční vrstva na povrchu brzdového kotouče se projevuje odlišnou morfologií 

proti základnímu materiálu a rozdílným chemickým složením. Z hlediska chemického 

složení frikční vrstvy by se měly projevit předpoklady, týkající se zejména obohacení 

povrchových vrstvev brzdového kotouče nejen pro vybrané, ale také ostatní prvky.  

4.6.1 Kotouč 2 

Na povrchu brzdového kotouče je viditelná frikční vrstva s variabilní tloušťkou 

(Obr. 35, Obr. 37, Příloha 11). Její přítomnost je potvrzena EDX analýzami (Obr. 36, 

Obr. 38) provedenými na povrchu kotouče.  

Analýza 1 

Při analýze (Obr. 36) základního materiálu brzdového kotouče byl ze sledovaných 

prvků detekován Si, z ostatních prvků Fe. Povrch kotouče, resp. frikční vrstva, je oproti 

základnímu materiálu kotouče obohacena ze sledovaných prvků o prvky Al, Si, z ostatních 

prvků o S, C a O. 

Analýza 2 

V základním materiálu brzdového kotouče byl při analýze (Obr. 38) ze sledovaných 

prvků opět detekován Si, z ostatních prvků Fe. Frikční vrstva je oproti základnímu 

materiálu kotouče obohacena ze sledovaných prvků o prvky Al, Si. Oproti analýze 1 je 

však z ostatních prvků obohacena kromě S, C a O také o Mg, Ca a Ba. 

 



54 

 

 

Obr. 35 SEM snímek č. 1 brzdového kotouče 

 

Obr. 36 EDX analýzy č. 1 základního materiálu a frikční vrstvy kotouče 2 
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Obr. 37 SEM snímek č. 2 brzdového kotouče 2 

 

Obr. 38 EDX analýzy č. 2 základního materiálu a frikční vrstvy kotouče 2 
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Odhad tloušťky frikční vrstvy 

Z provedených odhadů pomocí SEM a SM (Příloha 11) se tloušťka frikční vrstvy 

pohybuje v intervalu 0,7 – 3,4 µm. Na povrchu kotouče lze však také nalézt místa bez této 

vrstvy (Obr. 39).  

 

Obr. 39 SEM snímek kotouče 2 bez frikční vrstvy 

4.6.2 Kotouč 4 

Na povrchu brzdového kotouče 4 je oproti povrchu kotouče 2 frikční vrstva, 

viditelná i při menším zvětšení (Obr. 40, Obr. 42, Příloha 12). Její přítomnost je opět 

potvrzena EDX analýzami (Obr. 41, Obr. 43) provedenými na povrchu kotouče.  

Analýza 1 

Při analýze (Obr. 41) základního materiálu brzdového kotouče byl ze sledovaných 

prvků detekován Si, z ostatních prvků Fe a Mn. Povrch kotouče, resp. frikční vrstva, je 

obohacena ze sledovaných prvků oproti základnímu materiálu kotouče o prvek Al, 

z ostatních prvků o Ca a O. Prvek Si, obsažený v základním materiálu kotouče i frikční 

vrstvě, nevykazuje žádnou změnu. 

Analýza 2 

Na Obr. 42 je patrná frikční vrstva menší tloušťky než v případě výše uvedené 

analýzy 1. Přítomnost vybraných prvků v analýze (Obr. 43) základního materiálu kotouče a 

frikční vrstvy však vykazuje stejný trend. 



57 

 

 

Obr. 40 SEM snímek č. 1 brzdového kotouče 4  

 

Obr. 41 EDX analýzy č. 1 základního materiálu a frikční vrstvy kotouče 4 
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Obr. 42 SEM snímek č. 2 brzdového kotouče 4  

 

Obr. 43 EDX analýzy č. 2 základního materiálu a frikční vrstvy kotouče 4 
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Odhad tloušťky frikční vrstvy 

Z provedených odhadů pomocí SEM a SM (Příloha 12) se tloušťka frikční vrstvy 

pohybuje v intervalu 1,74 – 7,4 µm. Na povrchu kotouče se také opět nalézají místa bez 

této vrstvy (Obr. 44).  

 

Obr. 44 SEM snímek kotouče 4 s porušením frikční vrstvy 
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5 ZÁVĚR 

Jedním z cílů této diplomové práce bylo porovnání opotřebení použitých 

komerčních frikčních materiálů v závislosti na jejich ceně. Z vyhodnocených výsledků pro 

brzdové destičky byly v souvislosti s opotřebením jako nejhorší vyhodnoceny destičky 

s nejnižší pořizovací cenou. Ostatní druhy destiček dosahovaly vzájemně srovnatelných 

výsledků. Podobné srovnání pro použité brzdové kotouče nebylo možné jak s ohledem na 

použití stejné značky kotouče, tak s ohledem na skutečnost, že opotřebení brzdových 

kotoučů bylo sledováno až v průběhu jejich testování. Z částečně získaných výsledků 

v korelaci s opotřebením destiček je však patrné, že brzdové destičky mohou dosahovat 

nízké úrovně opotřebení, avšak způsobovat nadměrné opotřebení brzdových kotoučů. 

Dalším cílem práce byla charakterizace chemického složení frikční vrstvy 

brzdových kotoučů. Pro tuto charakterizaci byly využity dvě analytické metody. 

Předcházela jí však definice předpokladů pro chemické složení frikční vrstvy.  

Ta vycházela ze znalosti chemického složení jednotlivých brzdných párů a z mechanismu 

tvorby frikční vrstvy. Pokud byl obsah chemických prvků v brzdové destičce vyšší než 

v kotouči, měly tyto prvky obohacovat frikční vrstvu brzdového kotouče a naopak. 

V souvislosti s tímto předpokladem byla definována podmínka, aby byly vybrané 

chemické prvky využity jako ukazatelé frikční vrstvy sloužící také k odhadu tloušťky 

frikční vrstvy. Podmínka spočívala v konstantním obsahu těchto prvků v brzdovém 

kotouči. Jako vhodné ukazatelé frikční vrstvy, vhodné také pro odhad tloušťky, byly 

vybrány 4 chemické prvky – Si, Cr, Cu a Al. 

Tyto chemické prvky byly poté využity pro odhad tloušťky frikční vrstvy. Odhady 

provedené pomocí profilových analýz metodou GDOES byly porovnány s odhady 

provedenými metodou SM a SEM-EDX pro vybrané brzdové kotouče. Tyto odhady byly 

však vzájemně odlišné. Zatímco při odhadech provedených z profilových analýz se 

výsledky pohybovaly zpravidla v řádech stovek nanometrů, v případě skenovací 

elektronové a optické mikroskopie se pohybovaly řádově v jednotkách mikrometrů. 

Rozdíly byly pravděpodobně způsobeny tvorbou nerovnoměrné frikční vrstvy. Vznikaly 

také oblasti bez frikční vrstvy, což mohlo být způsobeno výskytem grafitu a jeho 

lubrikačními vlastnostmi, kdy klesá adheze částic opotřebení k povrchu brzdových 

kotoučů.  
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Optická emisní spektrometrie s doutnavým výbojem je vhodnou metodou pro 

charakterizaci chemického složení povrchových vrstev s použitím profilové analýzy, 

u kterých lze předpokládat rovnoměrnost těchto vrstev, např. vrstvy zinku na povrchu 

pozinkovaných plechů. Její využitelnost pro charakterizaci chemického složení frikční 

vrstvy brzdových kotoučů z důvodu tvorby nerovnoměrné frikční vrstvy je však 

diskutabilní, GDOES dává základní informaci o chemickém složení, ale zjištěná tloušťka 

frikční vrstvy není shodná s výsledky SM a SEM. Na rozdíl od mikroskopických metod má 

výrazně nižší meze detekce a lze tedy v povrchové vrstvě kvantitativně stanovit také prvky 

s hm. koncentrací pod 0,01 %. 
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PŘÍLOHY: 

Příloha 1 Tabulka charakterizující opotřebení brzdových destiček 

Destička 

Vnitřní strana Vnější strana 

Hmotnost 

před 

přípravou 

[g] 

Hmotnost 

po přípravě 

[g] 

Rozdíl 

[g] 

Hmotnost 

před 

přípravou 

[g] 

Hmotnost 

po přípravě 

[g] 

Rozdíl 

[g] 

A 372,3 359,6 12,7 370,4 357,4 13 

B1 389,1 379 10,1 384,5 374,9 9,6 

C 345,6 335,7 9,9 340,9 330,8 10,1 

D 391,5 354,8 36,7 389,2 349,9 39,3 

E 352,8 343,4 9,4 353,4 342,5 10,9 

F 357,5 346,9 10,6 353,3 341,7 11,6 

B2 394,1 380,1 14 386,7 377 9,7 

 

Příloha 2 Tabulka charakterizující opotřebení brzdových kotoučů  

Kotouč 

Hmotnost před 

testem 

[g] 

Hmotnost po 

testu 

[g] 

Rozdíl 

[g] 

5 5975,1 5970,3 4,8 

6 5996,5 5962,0 34,5 

7 6001,0 5980,1 20,9 
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Příloha 3 Profilové analýzy nebržděného brzdového kotouče. 
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Příloha 4 Profilové analýzy brzdového kotouče 1 
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Příloha 5 Profilové analýzy brzdového kotouče 2 
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Příloha 6 Profilové analýzy brzdového kotouče 3 
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