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ANOTACE 

Tato práce je zaměřena na testování brzdových systémů, konkrétně na zjišťování 

účinnosti brzdových desek. Práce je rozdělena na dvě základní části. První část je zaměřena 

na teoretický rozbor možných způsobů testování účinnosti a opotřebení brzdových desek. 

Druhá část se věnuje experimentální zkoušce, kde je testováno komerční brzdové obložení na 

brzdovém dynamometru a obsahuje také vyhodnocení výsledků. 
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ANNOTATION 

This thesis is focused on testing of brake systems, concretely the detection efficiency of 

the brake plates. The thesis is divided to two parts. The first part focuses on the theoretical 

analysis of possible ways of testing the efficiency and wear of the brake pads. The second part 

is devoted to experimental test, where is being tested commercial brake linings on the brake 

dynamometer and also includes an evaluation of results. 
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1   ÚVOD 

Důsledkem celosvětového nárůstu obyvatelstva dochází také ke zvyšování životních 

standardů. S tím je spojena i přeprava osob, která si klade za cíl vysoký komfort a bezpečí při 

cestování. Téměř každá evropská domácnost vlastní minimálně jeden osobní automobil a 

tento počet stále narůstá. Tento fakt potvrzují statistiky automobilových výrobců, kteří 

každoročně vyrábí více kusů automobilů než v roce předcházejícím. V dnešní době se počet 

silničních vozidel, která na světě jezdí, přibližuje k jedné miliardě. Na výrobce silničních 

vozidel jsou ze strany zákazníků vytvářeny vysoké nároky na kvalitu, funkčnost, design a 

v neposlední řadě hlavně komplexní bezpečnost.  

Nejzákladnějším a nejvíce využívaným bezpečnostním prvkem na osobních automobilech 

jsou brzdové systémy, kterými obsluha vozu ovládá dynamiku vozidla. Funkčním členem 

každého brzdového systému je dvojice kotouč (buben) - brzdová deska (brzdové obložení). 

Na brzdové desky a obložení jsou kladeny vysoké nároky, a to zejména na stabilní brzdný 

účinek, odolnost proti opotřebení, nízké vibrace, hlučnost a dopady na životní prostředí. 

Zejména poslední jmenovaný parametr se v současné době začíná výrazněji sledovat. 

V první části bakalářské práce je provedeno rešeršní šetření z oblastí základního rozdělení 

brzdových systémů, využívaní a složení frikčních kompozitu pro brzdové obložení a jejich 

způsobů zkoušení. Druhá část práce je zaměřena na experimentální měření účinnosti vybrané 

komerční brzdové desky na brzdovém dynamometru.  
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2   ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ 

Brzdové systémy jsou nejdůležitějším prvkem každého rotujícího ústrojí, konkrétně 

vozidel, které zabezpečují bezpečný provoz, zabraňují kolizím a haváriím a hlavně zabraňují 

poškození lidského zdraví a škodám na majetku. 

Úkolem brzdových systémů je záměrně regulovat rychlost vozidel. Další funkcí 

brzdových systémů vozidel je zajištění statické polohy, čímž je myšleno zajištění vozidla proti 

samovolnému pohybu. Nejpoužívanějším brzdícím principem je využívání třecích parametrů 

mezi rotujícím brzdovým kotoučem a brzdovým obložením (čelistí). 

Brzdové systémy se rozdělují do tří skupin. Podle účelu, podle druhu ovládání a podle 

zdroje energie. 

Brzdové systémy podle účelu se dále dělí na provozní, nouzovou, parkovací a 

zpomalovací brzdovou soustavu.  

Provozní brzdová soustava - Snižuje rychlost vozidla až do jeho zastavení. Brzdy jsou 

ovládány jen nohou řidiče, které musí působit na všechna kola [1].  

Nouzová brzdová soustava - Má při závadě provozních soustav plnit jejich úkoly a musí 

být vždy zablokováno minimálně jedno kolo z každé strany vozidla [1].  

Parkovací brzdová soustava - Slouží k zabezpečení stojícího vozidla proti pohybu 

převážně na svahu, a to i za nepřítomnosti řidiče [1]. 

Zpomalovací brzdová soustava – Je-li potřeba, může podpořit provozní brzdy pro 

zpomalení vozidla, především při jízdě z kopce [1]. 

Brzdové systémy podle druhu ovládaní jsou mechanické, hydraulické, pneumatické a 

elektronické brzdové soustavy. 

Mechanické soustavy – Dosahují požadovaného účinku silovým stykem pomocí tření 

mezi dvěma plochami. Hlavně se používají pro ovládání parkovací brzdy automobilu. 

Ovládací soustava působí převážně na brzdy zadních kol a je tvořena pákou ruční brzdy a 

mechanickým převodem (ocelové lanka). Tyto brzdové soustavy mají využití nejen u 

automobilů, ale taky se vyskytují na jízdních kolech, motocyklech nebo u vlaků, které fungují 

na podobném principu [2, 3]. 

Hydraulické soustavy – Tato soustava pomocí podtlakového posilovače brzd zvýší sílu na 

brzdový válec při poměrně slabém sešlápnutí brdového pedálu řidiče. Skládá se z brzdového 
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pedálu, hlavního brzdového válce, podtlakového posilovače, vyrovnávací nádrže s brzdovou 

kapalinou a spojovacího potrubí. Používají se skoro u všech současných osobních automobilů. 

Taky se tato brzdová soustava vyskytuje ve výtazích, u letadel nebo na jízdních kolech [2, 3]. 

Pneumatické soustavy - Tato soustava pracuje se stlačeným vzduchem, u které řidič 

ovládá jen brzdový ventil a zmíněný stlačený vzduch řídí brzdnou sílu na brzdovém ústrojí 

kol vozidla. Používají se u těžších vozidel s hmotností nad 7 tun, jako jsou střední a těžké 

nákladní automobily nebo autobusy, ale taky vlaky. U osobních automobilů se nepoužívají z 

důvodu velkých hmotností a rozměrů součástí této brzdové soustavy [2, 3]. 

Elektronické brzdové soustavy - předávají impuls od brzdového pedálu řidiče hydraulicky 

k brzdám pomocí brzdové kapaliny. Čím větší je síla, která působí na pedál, tím je do určité 

doby větší brzdná síla. Tato brzdová soustava se dále dělí na elektrohydraulický (EHB) a 

elektromechanický (EMB) brzdový systém. Krom osobních automobilů se taky mohou 

vyskytovat u nákladních automobilů, motocyklů, traktorů, sněžných skútrů nebo u zkušebních 

brzdových stolic [2, 3]. 

Brzdové soustavy podle zdroje energie se dále rozdělují na přímo-činnou brzdovou 

soustavu, nepřímo-činnou brzdovou soustavu a brzdovou soustavu s posilovačem. 

Přímo-činná brzdová soustava - Pomocí řidiče je zde vyvinuta brzdná síla, která se dále 

přenáší mechanickým nebo hydraulickým přenosem přímo na brzděná kola vozidla [4]. 

Brzdová soustava s posilovačem - Hydraulický nebo podtlakový posilovač umožňuje 

snížení ovládací síly působící na brzdový pedál, pokud řidič nevynaloží potřebnou sílu [4]. 

Nepřímo-činná brzdová soustava - brzdný účinek této brzdové soustavy je produkován 

jiným zdrojem energie (obvykle tlakem vzduchu), který řidič pouze ovládá [4]. 
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3   TYPOVÉ ROZDĚLENÍ BRZD OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ 

Nejpoužívanější brzdové systémy působící na kola vozidla jsou mechanické vnitřní brzdy. 

Dříve se v automobilech často používaly bubnové brzdy, avšak dnes se u automobilů většinou 

používají brzdy kotoučové. Tyto kotoučové brzy mají větší (vyšší) účinnost nežli brzdy 

bubnové. Výjimečně se dnes najdou osobní automobily, kde se používají oba typy brzd. Tato 

kombinace je rozdělena tak, že bubnové brzdy jsou umístěné na zadních kolech vozu [5]. 

3.1   Bubnová brzda 

Bubnové brzdy (obr. 1) jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi využívané u osobních a 

nákladních automobilů nebo také u motocyklů. Hlavními částmi bubnové brzdy jsou: 

 

Obr. 1.  Schéma bubnové brzdy [6] 

Bubnová brzda pracuje na principu tření brzdových prvků, tedy čelistí (2), které vznikne 

přitlačením čelistí na vnitřní stranu brzdového bubnu (1). Brzdový buben je připojen k náboji, 

který se otáčí zároveň s kolem. Tření způsobené mezi brzdovými čelistmi a brzdovým 

bubnem produkuje brzdnou sílu, jejímž úkolem je zpomalit nebo zcela zastavit vozidlo. Poté 

při odlehčení brzdového pedálu jsou čelisti pomocí vratné pružiny (4) vráceny do původního 

stavu. Brzdové čelisti, které jsou osazené brzdovým obložením (frikčním materiálem) jsou k 

bubnu přitlačovány rozpěrným prvkem. Prvek je ovládán buď hydraulicky díky rozpěrnému 

válečku (3) - provozní brzda nebo mechanicky rozpěrnou pákou (5) - parkovací brzda [1, 2].  

(5) Rozpěrná páka 

(3) Rozpěrný váleček (2) Brdová čelist 

(1) Brzdový buben 

(4) Pružiny 
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Pro výrobu brzdových bubnů se obvykle používají materiály jako šedá nebo temperovaná 

litina, výjimečně ocelolitina nebo slitiny lehkých kovů. Materiály, ze kterých jsou vyrobeny 

brzdové bubny, musí mít vysokou odolnost proti otěru, stálost tvaru, rozměrů a dobrou 

tepelnou vodivost [6, 9]. 

Provedení bubnových brzd 

Jedno-náběžná brzda, dvou-náběžná brzda, obousměrná dvou-náběžná brzda, brzda se 

spřaženými čelistmi. 

Výhody a nevýhody bubnových brzd 

Hlavní výhodou je, že bubnová brzda je chráněna proti nečistotám a špatným vlivům 

okolí a to díky tomu, že je celý brzdový mechanizmus schován v bubnu. Další výhodou je 

celkem dlouhá životnost brzdového obložení. Nevýhodou bubnových brzd je, že časem 

dochází ke snižování brzdného účinku [7, 9]. 

3.2   Kotoučová brzda 

Kotoučová brzda je brzda, jejíž pracovní částí je kotouč, brzděný přítlakem brzdových 

desek. Používá se především k brzdění automobilů, motocyklů a kolejových vozidel, ale také 

u některých jízdních kol.  

Brzdové kotouče mohou být vyrobeny ze šedé litiny nebo ocelolitiny, které obsahují 

legující prvky (molybden, měď, chrom, titan) z důvodu odolnosti před vysokým tepelným a 

mechanickým namáháním.  

Dále mohou být vyrobeny z hliníkového kompozitu tvořeného kovovou matricí. Jejich 

předností je vyšší tepelná vodivost a nízká hmotnost. Vysoká pořizovací cena, je důvodem 

proč se používají jen výjimečně.  

Také existují keramické kotouče kombinované s uhlíkovým kompozitem, které jsou 

využívané především u závodních vozidel. Hlavní výhody jsou vyšší životnost, vysoký 

brzdný výkon, nízká hmotnost a především pak odolnost proti přehřívání [7, 8, 9]. 

Kotoučové brzdy se rozdělují podle typu třmenu na: kotoučové brzdy s pevným třmenem 

(obr. 2a) a kotoučové brzdy s plovoucím třmenem (obr. 2b). 
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Kotoučové brzdy s pevným třmenem 

Kotoučová brzda s pevným třmenem se nejčastěji používá v provedení jako dvou nebo 

čtyř pístové. Brzdný kotouč (3) je ze stran obklopen třmenem (4), který je upevněný k závěsu 

kola vozidla. Z každé strany třmenu (4) jsou na něm v párech umístěny písty (2). Na kotouč 

(3) jsou pak při zahájení brzdění pomocí pístů (2) tlačeny brzdové desky (1) [1, 2]. 

Hlavními částmi kotoučové brzdy jsou: 

  

 

Obr. 2.  Schéma kotoučové brzdy s pevným a s plovoucím třmenem [6] 

Kotoučové brzdy s plovoucím třmenem 

Kotoučová brzda s plovoucím třmenem je složena z držáku (5), který je upevněn k závěsu 

kola a z plovoucího třmenu (4). Jakmile se začne brzdit, píst (2) umístěný ve třmenu tlačí na 

vnitřní destičku (1') k brzdovému kotouči (3) a reakční silou se poté třmen posune. Třem pak 

přivede do chodu vnější destičku (1"), která tlačí na kotouč z druhé strany [1, 2]. 

Výhody a nevýhody kotoučových brzd 

Kotoučové brzdy jsou přesnější, výkonnější a spolehlivější než brzdy bubnové. Mají také 

nižší hmotnost a vyšší účinnost. Další výhodou je zanedbatelná změna součinitele tření při 

dlouhodobém brzdění. U těchto typů brzd, díky odstředivých sil, vzniká samočisticí účinek od 

prachových částí a nečistot. Je zde taky docela jednoduchá výměna opotřebených třecích 

segmentů, které se rychleji opotřebovávají [7, 9]. 

(2) Píst 

(5) Držák 

(1´) Vnitřní destička 

(1´´) Vnější destička 

(4) Plovoucí třmen 

(3) kotouč 

(1) Brzdové desky 

(2) Píst (2) Píst 

(4) Třmen 

(3) kotouč 

a) b) 
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4   FRIKČNÍ KOMPOZITY BRZDOVÝCH OBLOŽENÍ 

Frikční kompozity jsou frikční materiály, pomocí nichž je s využitím tření vykonávána 

funkce brzdění. Kompozitní materiály se používají skoro v každém průmyslovém odvětví pro 

různé aplikace. Jednou z oblasti, kde se frikční materiály využívají je automobilový průmysl, 

konkrétně pro brzdová obložení [10]. 

Dominantní vlastností charakterizující frikční kompozity brzdových obložení je hodnota 

frikčního koeficientu mezi brzdovým kotoučem a brzdovou deskou. Další velice důležitou 

vlastností jsou otěru-vzdornost a stabilita frikčního koeficientu při zvýšených provozních 

teplotách [5]. 

Zjednodušeně lze frikční kompozity zařadit do tří skupin: 

1. Organické frikční kompozity: 

Mezi organické frikční kompozity zařazujeme kompozity semi-metalické, bez-

azbestové a bez-azbestové s nízkým obsahem kovů. 

2. Frikční kompozity na bázi sintrovaných kovů: 

Kompozity na bázi sintrovaných kovů zastupují kovové frikční materiály 

3. Speciální frikční kompozity: keramické, uhlíkové. 

4.1   Základní složení frikčních kompozitů 

K dosažení požadovaných vlastností, se frikční kompozity skládají z těchto základních 

komponent: pojiva, vláknité materiály, plniva, funkční plniva a abraziva. 

Abraziva 

Principem abraziv je zabezpečení vysoké hodnoty frikčního koeficientu a stability při 

vysokých teplotách. K nejznámějším abrazivům patří zirkon (ZrSiO4), korund (Al2O3) a 

karbid křemíku (SiC), které mají velmi vysokou tvrdost, chemickou a tepelnou odolnost [10]. 

Pojiva 

Hlavní funkcí pojiv je udržet všechny ostatní složky pohromadě. Zaujímají většinu 

kompozitního materiálu a mají velký vliv na vlastnosti veškerého kompozitu. Pojiva se 

rozdělují na pojiva pro organické frikční materiály, pro sintrované frikční materiály a pro 

uhlíkové frikční materiály [10, 11]. 
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Nejčastěji používaným typem pojiv pro organické frikční materiály je fenol-

formaldehydová pryskyřice. Pojiva tohoto typu jsou schopna vydržet zatížení při teplotách do 

250 °C. Dalším typem pojiv je kresolová pryskyřice nebo přírodní pryskyřice, jako jsou např. 

drcené slupky ořechů nebo pryž [10]. 

Pro sintrované frikční materiály se používají pojiva na základě kovů (např. měď). Tyto 

pojiva mají dobrou tepelnou a elektrickou vodivost a jsou odolné proti atmosférické korozi.  

Uhlíkové frikční materiály využívají směs pojiva se složkami jako je koks nebo jemné 

uhlíkové agregáty. Koks je uhlíkatý materiál, který má vysokou pevnost, a jemné uhlíkové 

agregáty odolávají vysokým tlakovým napětím a poskytují dobrý objem kompozitu. Tyto 

pojiva zachovávají své vlastnosti až do 2000 °C. 

Vláknité materiály 

Hlavním úkolem vláknitých materiálů je zpevnění pryskyřičné matrice. V dnešní době se 

používají vlákna anorganického (kovová, keramická, skleněná) a organického původu 

(aramidová, celulosová) a vlákna uhlíková [5]. 

Funkční plniva 

Funkční plniva slouží pro zaplnění objemu daného kompozitu a také plní funkci 

modifikátorů tření tj. redukce vysokého třecího účinku abraziv. 

Mezi nejběžnější funkční plniva patří tekutá a tuhá maziva. Za nejznámější tuhá maziva 

jsou považovány grafit (C), sulfid molybdeničitý (MoS2) a stibnit (Sb2S3). Tuhá maziva mají 

lepší pevnost při vysokých teplotách, při nichž se mohou tekutá maziva vypařovat [10, 12]. 

Plniva 

Jejich hlavním cílem je vyplnit prostor kompozitu bez ovlivnění ostatních funkčních 

vlastností vyrobeného brzdového obložení. Typickým typem plniv je baryt (BaSO4), který je 

tepelně a chemicky odolný a jeho cena je oproti ostatním složkám zanedbatelná [10, 11]. 

4.2   Organické frikční kompozity 

Semi-metalické frikční materiály 

Frikční materiály patřící do této skupiny jsou vyrobeny z 30 % až 65 % kovu, obvykle 

z nasekaných ocelových vláken, mědi a grafitu ve směsi s anorganickými plnivy a 

modifikátory tření [13, 14].  
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Mezi hlavní vlastnosti semi-metalických frikčních materiálů patří: 

- odolnost proti opotřebení, 

- dobrý odvod tepla,  

-  náchylné ke korozi. 

Bez-azbestové frikční kompozity 

Bez-azbestové frikční kompozity jsou vyrobeny z organických materiálů (vláken), jako 

jsou sklo, pryž, uhlík, kevlar, spojených vysokoteplotními pryskyřicemi a obsahuje max. 5 % 

kovových složek [13, 15]. 

Mezi hlavní vlastnosti bez-azbestových frikčních materiálů patří: 

- nižší brzdný účinek, 

- rychlejší opotřebení, 

- malá tvrdost, 

- emitují hodně prachových částic. 

Bez-azbestové frikční kompozity s nízkým obsahem kovů 

Bez-azbestové frikční kompozity s nízkým obsahem kovů jsou vyrobeny převážně z 

organické směsi s malým množstvím mědi nebo oceli. U těchto typů kompozitu se obsah 

kovových složek pohybuje v rozmezí 5-15 % [14, 15]. 

Mezi jejich hlavní vlastnosti patří: 

- dobrý odvod tepla, 

- vyšší koeficient tření, 

- přidáním kovu emituje více brzdových částic, 

- mírně hlučnější. 

4.3   Frikční kompozity na bázi sintrovaných kovů 

Tyto frikční materiály se vyrábějí práškovou metalurgií ze složek, jako je ocel, měď nebo 

bronz. Pro zvýšení frikčního koeficientu se přidávají abrazivní složky jako křemen, korund, 

zirkon. Poté se z důvodu zabránění zadíraní brzd používají tuhé lubrikanty (grafit nebo 

přírodní sulfidy). Kovové frikční materiály mohou obsahovat více než 70 % kovu [5, 11]. 

 

 

 



 

18 

Hlavními vlastnostmi jsou: 

- vyšší brzdná účinnost, 

- větší odvod tepla, 

- větší vliv na opotřebení brzdných kotoučů a bubnů, 

- delší životnost než ostatní kompozity. 

4.4   Speciální frikční kompozity 

Keramické třecí materiály 

Hlavními složkami keramických třecích materiálů jsou keramická vlákna, plniva a pojiva. 

Vzájemným smícháním těchto složek se vytvoří požadovaný třecí materiál [16]. 

Keramické třecí materiály jsou obvykle: 

- dražší než jiné kompozity, 

- méně hlučné, 

- poskytují vynikající brzdění, 

- malé opotřebení brzdových kotoučů. 

Kompozity uhlík-uhlík 

Kompozity uhlík-uhlík jsou složeny z uhlíkových vláken a uhlíkové matrice, které jsou 

navzájem propojeny. Převážně se využívají u letadel nebo závodních vozů [5, 17]. 

Vyznačují se: 

- velmi nízkým koeficient tepelné roztažnosti, 

- dobrou elektrickou a tepelnou vodivostí, 

- dobrou chemickou stabilitou,  

- výbornou odolností proti extrémně vysokým teplotám, 

- nízkou měrnou hmotností. 

4.5   Stanovení frikční účinnosti 

Frikční účinnost kompozitních materiálů je dána velikostí frikčního koeficientu. Frikční 

koeficient nebo také smykový třecí koeficient je fyzikální veličina, která se vypočte, z rovnice 

(1), ze znalosti třecí a tlakové síly mezi tělesy. Kde třecí síla Ft (N) je síla, která vzniká při 

smykovém tření neboli při posouvání jednoho tělesa po povrchu druhého tělesa vždy proti 
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sobě, a tlaková síla Fn (N) je kolmá síla mezi tělesy (obr. 3), v našem případě mezi kotoučem 

a brzdovým obložením [18]. 

n

t

F

F
  (1) 

Kde  je frikční koeficient  (1), 

 Ft - třecí síla  (N), 

 Fn - tlaková síla  (N). 

 

 

Obr. 3.  Schéma působících sil při tření 

Hodnota koeficientu tření závisí na dané dvojici těles, na jejich povrchu a drsnosti, mezi 

nimiž smykové tření probíhá. Příklady těchto hodnot najdeme níže v tabulce 1. 

Tabulka 1  Příklady hodnot koeficientu tření daných dvojic látek [19] 

Materiál µ Materiál µ 

Dřevo - dřevo (suché) 0,40 Kov- kov (mokré) 0,30 

Dřevo - dřevo (namydlené) 0,20 Ocel - křemen (suché) 0,50 

Kov - dubové dřevo (suché) 0,55 Pneumatika - beton (suché) 0,70 

Kov - dubové dřevo (mokré) 0,25 Pneumatika - beton (mokré) 0,25 

Kůže - kov (suché) 0,56 Dřevo - kámen 0,40 

Kůže - kov (mokré) 0,36 Teflon - teflon 0,07 

Kov- kov (suché) 0,17 Nylon- nylon 0,25 

Ft 

Směr pohybu 

Fn 
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5   TESTOVÁNÍ BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ 

Testování brzdových systémů se dá rozdělit do dvou skupin. Na testování v laboratorních 

podmínkách a na testování v reálných podmínkách přímo na automobilech. 

5.1   Testování brzdových systému v laboratorních podmínkách 

Testování v laboratorních podmínkách se snaží nahradit zkoušky brzdových obložení 

v reálném provozu. Zkoušky se provádí na zařízeních, kterými jsou např. brzdový 

dynamometr nebo tribometr. Mezi základní měřené parametry patří frikční koeficient, změna 

frikčního koeficientu s teplotou, opotřebení a další. 

Dále je možné brzdové obložení testovat v laboratorních podmínkách přímo na 

automobilu, na kterém je brzdový systém instalován výrobcem. Zkoušky se provádí např. na 

válcových zkušebnách nebo na plošinových zkušebnách. 

5.1.1  Pin-on-Disc test 

Pin on Disk test (obr. 4) patří mezi tribologickou zkoušku, která probíhá mezi dvěma 

povrchy, tedy mezi vzorkem zkoumaného materiálu a zatěžovaným tělískem. Slouží převážně 

k určení koeficientu tření klasifikovaného materiálu a k jeho vyhodnocení odolností proti 

opotřebení po každé zkoušce. Zjišťují se informace z vytvořené plochy neboli stopy, jako jsou 

okolí, tvar, hloubka [20, 21]. 

Disk je pokryt vrstvou zkoumaného materiálu, do něhož je zvolenou silou (1-10 N) 

vtlačeno tělísko „PIN“. Tělísko je převážně ve tvaru válečku nebo kuličky, které jsou obvykle 

ocelové. Při dané vzdálenosti „PIN“ tělíska od středu vzorku materiálu se určenými otáčkami 

(10-500 ot.·min
-1

) začne roztáčet disk, který vykoná daný počet kol a vytvoří tak brzdnou 

stopu, která je poté zkoumána [20, 21]. 

 

 

Obr. 4.  Testovací zařízení Pin on disc [22] 

Disk 

Síla (F) 

Vtlačované tělísko (,,Pin”) 

Držák vzorku 

Opotřebená stopa 

Směr otáčení 
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5.1.2   Chase tester 

Tento test nám slouží k získání třecích vlastností vzorku frikčního materiálu o velikosti 

2,54 cm
2
 (např. hodnoty koeficientu tření) a vyhodnocení odolnosti proti opotřebení 

zkoušeného matriálu. Zkušební procedura je popsána v normě SAE J661. Chase tester (obr. 5) 

je používán pro rychlý výzkum, vývoj a kontrolu kvality [20, 23].  

Zkouška se provádí za daných kritérií, které simulují provozní podmínky. Mezi tyto 

zkušební kritéria patří teplota, zatěžující síla, rychlost a doba působení. Zkoušený třecí 

materiál se danou zatěžující silou přitlačí k vnitřní ploše ocelového bubnu, který se poté 

roztočí na požadovanou rychlost a materiál se určenou dobou otírá o buben. Po skončení testu 

se vyhodnotí zkoumané vlastnosti a vypočtou se hodnoty koeficientu tření a opotřebení [23]. 

 

Obr. 5.  Schéma Chase testeru [24] 

5.1.3   Krauss test 

Zařízení provádějící Krauss test (obr. 6) je laboratorní zařízení, které testuje třecí 

materiály v různých odvětvích. Testery umožňují testovat skutečné brzdové desky, používané 

v reálných automobilech spolu s reálnými brzdovými kotouči (bubny). Dokáže simulovat 

provozní brzdové podmínky, které vznikají v reálném provozu v brzdných soustavách u 

osobních automobilů, motorek, motokár, kolejových vozidel nebo jízdních kol. U těchto 

testerů jsou stanovovány hodnoty součinitele tření a opotřebení mezi brzdovými deskami a 

brzdovými kotouči různých materiálů za zvolených teplotních podmínek [25].  

Proces testování je řízen počítačem, ve kterém jsou nastaveny potřebné testovací úkony. 

Test probíhá tak, že elektromotor roztočí brzdový kotouč na zadanou rychlost. Pomocí 

brzdového třmenu, na kterém jsou umístěny brzdové desky, začne zadanou silou brzdit 

kotouč. Kotouč je brzděn (zatěžován) až do určité rychlosti, která byla požadována.  

Buben 

Testovaný vzorek 

Čidlo třecí síly 

Směr 

otáčení 
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Po získání požadované rychlosti je třmen od kotouče uvolněn a poté jsou stanovovány 

hodnoty koeficientu třecí a opotřebení zkoušených částí. Celý test probíhá v uzavřeném 

prostru s odsáváním tvořených brzdových částic a se stálou okolní teplotou. 

Zařízení provádějící Krauss test jsou oproti dynamometru konstrukčně jednodušší. 

Hlavním rozdílem mezi brzdovým dynamometrem a Krauss testerem je absence soustavy 

setrvačníků. Brzdový kotouč je tedy napojen přímo na elektromotor. 

 

Obr. 6.  Krauss tester [26] 

5.1.4   Brzdový dynamometr 

Brzdový dynamometr (obr. 7) je obdobné laboratorní testovací zařízení, jako Krauss 

tester, s tím rozdílem, že dynamometry obsahují soustavu setrvačníků, které simulují 

hmotnost brzděného vozidla. Také umožňuje testovat skutečné brzdové desky spolu s 

reálnými brzdovými kotouči různých materiálů. Obdobně jako Krauss tester dokáže simulovat 

provozní brzdové podmínky, které vznikají ve skutečném provozu v brzdových soustavách 

automobilů, kamiónů, vlaků, ale např. i u letadel.  

Hlavními úkoly dynamometru je stanovení brzdné účinnosti (frikčního koeficientu tření) 

a opotřebení např. při testování s konstantním točivým momentem či konstantním tlakem 

[27]. 

Při testování dynamometr zajišťuje chlazení zkoušených součástí, což jsou brzdové 

kotouče a brzdové desky. Dynamometry také mohou měřit tloušťku kotouče a velikost jeho 

opotřebení v čase pomocí systémů DTV (Disc Thickness Variation) [28]. 

Brzdový dynamometr je složen ze dvou hlavních částí, kterými jsou část pohyblivá a část 

nepohyblivá (fixní).  

Brzdový kotouč 

Brzdový třmen 
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Mezi pohyblivé části dynamometru patří soustava setrvačníků, která simuluje hmotnost 

automobilu. Tato soustava setrvačníku je roztáčena a poháněna elektromotorem a ta je 

připojena pomocí spojky k brzdovému kotouči. 

Nepohyblivou část dynamometru tvoří snímače kroutivého momentu, který je vyvozován 

během brzdění mezi deskou a kotoučem. Na tento snímač je připojen brzdový třmen 

upevněný na přírubě.  

Ovládání dynamometru probíhá stejně jako u Krauss testeru pomocí počítače, ve kterém 

je nastavena požadovaná testovací procedura. Nejběžnější testovací procedury pro 

dynamometrové zkoušky jsou popsány v sedmé kapitole.  

Pomocí ovládacího software je snímán tlak a velikost krouticího momentu. Ze znalosti 

těchto rozhodujících parametrů je následně on- line počítána velikost frikčního koeficientu 

v závislosti na teplotě kotouče, rychlosti otáčení kotouče, atd. [29]. 

 

 

 

Obr. 7.  Schéma brzdového dynamometru [30] 

5.1.5   Pomaloběžná válcová zkušebna brzd 

Na rozdíl od předchozích testovacích systémů jsou následující metody testování 

brzdových soustav prováděny přímo na reálných automobilech v laboratorních podmínkách. 

Pomaloběžné válcové zkušebny brzd (obr. 8) jsou nejpoužívanější diagnostická zařízení 

pro kontrolu účinku brzdové soustavy. Zkouší brzdy automobilů při nízkých rychlostech, kde 

je měřena závislost brzdné síly jednotlivých kol na řídící síle. Pomaloběžná zkouška brzd 

vyhodnotí ze závislosti řídící síly na ovládací síle a čase brzdný účinek i případné závady na 

brzdové soustavě vozidla. 

Samotná zkouška probíhá tak, že kola nápravy automobilu najedou na dvojici válců, které 

se po najetí roztočí. U osobních automobilů se válce roztočí minimálně na rychlost 5 km·h
-1

 a 
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u nákladních automobilů minimálně na 2 km·h
-1

. Na brzdový pedál se upne tzv. pedometr 

(snímač ovládací síly), který při brzdění měří ovládací sílu na brzdový pedál [31]. 

 

Obr. 8.  Schéma válcové zkušebny brzd [31] 

5.1.6   Plošinová zkušebna brzd 

Dnešní plošinové zkušebny brzd (obr. 9) jsou schopny provádět zároveň jak diagnostiku 

brzd a tlumičů, ale také geometrii náprav (sbíhavost). 

 

Obr. 9.  Diagnostická dráha na testování brzd a tlumičů [32] 

Test probíhá tak, že automobil vjede na plošinu rychlostí přibližně 10 km·h
-1

 a rychle 

zabrzdí. Poté jsou brzdné síly z jednotlivých kol přeneseny do vyhodnocovací elektronické 

jednotky pomocí snímačů a přenosového zařízení. Diagnostické zařízení nám vyhodnotí 

diagram brzdných sil, ze kterého určíme účinnost brzdové soustavy. Dále nám zobrazí 

výsledky zpomalení, brzdné síly předních i zadních kol a nesouměrnost brzd na nápravě. 

Plošinová zkušebna brzd AREX WINDOW GC SYSTÉM je zobrazena na (obr. 10). 

Ukazovací přístroj 
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Obr. 10.  Testovací stolice AREX WINDOW GC SYSTÉM [33] 

Testovací stolice AREX se skládá ze tří základních částí: 

Vyhodnocovací jednotka 

Slouží ke zpracovávání naměřených dat a pro jejich následnou vizualizaci. Data jsou v 

průběhu měření zálohovaná do paměti jednotky. Je schopna měřit i více modulů AREX 

souběžně [33]. 

Modulární stavební část 

Brzdové analyzátory AREX jsou vybaveny dvěma nebo čtyřmi brzdovými deskami. 

Každá deska měří brzdové síly jednotlivých kol, při činnosti brzdového pedálu nebo 

parkovací brzdy [33]. 

Příslušenství 

Brzdový analyzátor, analyzátor tlumení, měřidlo sbíhavosti, snímač hmotnosti [33]. 

Analytický výpočet brzdné síly 

Nejmenší potřebná brzdná síla je taková, jakou musí dosáhnout zkoušené vozidlo s 

určenou hmotností, aby dosáhlo minimálního přípustného zbrzdění dle zákonných předpisů. 

Minimální přípustné zbrzdění zákonných předpisů je [33]: 

- Provozní brzdy: z = 4,9 m·s
-2 

- Parkovací brzdy: z = 2,4  m·s
-2

 

Výpočet minimální brzdné síly: 

Vyhodnocovací jednotka  

Zkušební plošiny 
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zmF B
 (2) 

kde 
BF  je brzdná síla  (N), 

 m - hmotnost vozidla  (kg), 

 z - velikost zpomalení  (m·s
-2

). 

5.2   Testování brzdových systému v provozních podmínkách 

Testy jsou prováděny v reálném prostředí na silnici nebo na testovacím okruhu, kde 

dochází k reálným silničním situacím, někdy bývají označovány jako zkoušky terénní.  

Při těchto typech zkoušek dochází k testování brzdové soustavy jako celku, včetně 

brzdového posilovače, systému ABS. Naproti tomu u laboratorních dynamometrových 

zkoušek lze testovat pouze vztah mezi brzdovou deskou a brzdovým kotoučem.  

Při jízdě nastávají různé brzdné momenty, např. brzdění z kopce, náhlé brzdění před 

překážkou, brzdění za deště a mrazu nebo dlouhodobé přibrzďování.  

Při testování v reálném prostření nelze zajistit stejné okolní podmínky a tak vysokou 

reprodukovatelnost měření jako v laboratorních podmínkách na brzdovém dynamometru. 

Při provozních zkouškách se nejčastěji měří následující parametry [34]: 

- brzdná dráha, 

-  zpomalení pomocí decelerometru, 

- ovládací síla na brzdový pedál pomocí pedometru, 

-  ovládací tlak v brzdové soustavě pomocí tlakoměru, 

- teplota brzdového kotouče pomocí termočlánku. 

5.2.1   Základní typy prováděných brzdových zkoušek 

Zkouška brzdné dráhy bez pomoci motoru 

U této zkoušky se měří dosažená brzdná dráha s prázdným i naloženým vozidlem. 

Provádí se, se suchými i mokrými brzdami podle požadavku předpisu pro danou kategorii 

vozidla. Zkouška probíhá tak, že se vozidlo rozjede na danou rychlost, poté se vymáčkne 

spojka a zabrzdí se. Začáteční teplota brzd se musí pohybovat v rozmezí 65-100 °C [35]. 

Mezi příklad této zkoušky patří test AMS. Test se provádí s pátým kolem, které je před 

zkoušením přimontováno k zadní části automobilu (obr. 11). 
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Obr. 11.  AMS test brzd s pátým kolem [36] 

Zkoušení probíhá v deseti cyklech, kde jeden cyklus se posuzuje od maximálního 

zrychlení automobilu na danou rychlost po jeho zabrzdění až do úplného zastavení. 

Automobil je brzděn pomocí systému ABS, který se po daných cyklech nemusí aktivovat 

z důvodu snížení koeficientu tření brzdové desky. Tím se může zvýšit brzdná dráha vozu [37]. 

AMS testem můžeme měřit parametry jako je teplota brzdného kotouče, koeficient tření 

brzdové desky a brzdnou dráhu vozu pomocí snímačů, které jsou připevněny na konkrétní 

zkušební část. Snímače poté posílají výsledky přístrojovému panelu. Snímače pro měření 

teploty brzdného kotouče, krouticího momentu a brzdného tlaku jsou umístěny na všech 

kolech automobilu. Snímač pro měření brzdné dráhy je umístěn na přimontovaném pátém 

kole. 

Zkouška brzdné dráhy za pomoci motoru 

Zkouška je obdobná se zkouškou brzdné dráhy bez pomoci motoru s tím rozdílem, že 

zařazený rychlostní stupeň se při brzdění nevyřadí. Tím se automobil nebrzdí pouze brzdnou 

soustavou, ale i za pomocí motoru [35]. 

Zkouška ztráty brzdného účinku a jeho obnovení 

Zkouška se provádí s naloženým vozidlem. Probíhá tak, že naložené vozidlo střídavě 

zrychluje a brzdí v rozmezí 50 - 80 % maximální rychlosti (max. 120 km·h
-1

) tak, aby 

průměrné brzdné zpomalení bylo aspoň 3 m·s-2
. Po ukončení této zkoušky se provede zkouška 

brzdné dráhy bez pomoci motoru a musí dosáhnout alespoň 75 % předem daného brzdného 

účinku. Poté musí po vychladnutí a přizpůsobení brzd určitým vlivům (vlhka, teplu, tlaku 

apod.) dosáhnout původních brzdných účinků s určitou rezervou [35]. 
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Zkouška chování vozidla na dlouhých klesáních 

Zkouška se opět provádí s plně naloženým vozidlem. Naložené vozidlo musí být schopno 

udržet rychlost 30 km·h
-1

 na svahu o délce 6 km a o sklonu 6 % za pomoci motoru s vhodným 

zařazeným rychlostním stupněm nebo za podpory odlehčovací brzdy [35]. 

Zkouška účinnosti za odlehčování brzdění 

Zkouška má za úkol udržet plně naloženou jízdní soupravu na svahu o sklonu 7 % a délce 

6 km rychlost 30 km·h-1
 za pomocí brzdného účinku motoru a odlehčovací brzdy. U této 

zkoušky je zakázáno použití provozní brzdy ani jiných brzdových systémů [35]. 

Zkouška parkovacího brzdění 

Cílem této zkoušky je v klidu udržet plně naložené vozidlo na svahu o sklonu 18 % jak 

směrem dolů, tak i nahoru. Vozidlo určené k tažení přívěsů musí v klidu udržet plně 

naloženou soupravu na svahu o sklonu 12 % [35]. 

Doba náběhu brzd 

Zkouška, kdy se zjišťuje doba mezi sešlápnutím brzdového pedálu a vyvození plného 

brzdného účinku. Hlavní vliv na dobu náběhu brzd má průměr brzdového potrubí nebo 

celkový objem pracovního média brzdové soustavy [35]. 

5.3   Porovnání dynamometrových a terénních zkoušek 

Brzdové desky a brzdové kotouče různých materiálů mohou být testovány v laboratorních 

nebo v terénních podmínkách. V laboratorních podmínkách konkrétně na brzdovém 

dynamometru se brzdové součásti mohou testovat za daných nastavených parametrů, jako je 

stálá teplota okolí, tlak v brzdové soustavě, otáčky kotouče a hmotnost simulovaného vozidla. 

Tato měření brzdových součástí jsou poměrně dobře reprodukovatelná a v poměru 

k terénním zkouškám také levná. 

Terénní zkoušky se provádí přímo na reálných automobilech (obr. 12). Je tedy nutno 

automobil opatřit snímači a senzory jednotlivých fyzikálních veličin (bývají obvykle umístěny 

na všech kolech automobilu), dále je nutné zajistit poměrně rozsáhlý tým testovacích jezdců a 

odborníků na daná měření.  
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Obr. 12.  Testovací vozidlo se senzory na všech kolech [38] 

V neposlední řadě je nutné rezervovat testovací trať, která bývá obvykle zvolena 

s ohledem na potřebné zkušební procedury. Jednou z možných testovacích tratí je 

Großglockner Hochalpenstraße (obr. 13), která měří 48 km, obsahuje 26 zatáček. V 

nejprudším místě má sklon 12 % s výškovým převýšením 1748 metrů. Při těchto zkouškách 

dochází k neustálým změnám okolních podmínek (teplota a vlhkost okolí) což prakticky 

znemožňuje provést dvě zkoušky za stejných podmínek. 

 

Obr. 13.  Testovací trať – Großglockner Hochalpenstraße [39] 
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6   NORMY A PŘEDPISY PRO DYNAMOMETROVÉ 

TESTOVÁNÍ BRZDOVÝCH OBLOŽENÍ 

Dynamometrové testování podléhá legislativním pravidlům, jako jsou normy a předpisy. 

Normy se dělí na státní (ČSN, DIN), které mají platnost pouze v daném státě, na evropské 

(EN, ISO) a celosvětově uznávané (SAE, ASME, ASTM). Celosvětovou databázi 

technických norem a publikací v České republice poskytuje např. NORMSERVIS s.r.o. [40]. 

Nejdůležitějšími normami zabývající se frikčními materiály jsou SAE J2522, 

SAE J2707 a ISO 26867. 

6.1   SAE J 2522 – Dynamometer Global Brake Effectiveness 

Norma SAE J 2522, popisuje postup testování na brzdovém dynamometru vybraného 

brzdového obložení a kotouče. Úkolem této normy je porovnat, za shodných podmínek, 

zkoušené třecí materiály. Vyhodnocuje účinnost frikčního materiálu se zřetelem na teplotu, 

tlak a rychlost u motorových vozidel s hydraulickým brzdovým systémem [41]. 

Během testu je provedeno celkem 15 sekcí, z nichž každá má jinak nastaveny testovací 

parametry. Mezi tyto parametry patří: počáteční teplota kotouče, počáteční rychlost, konečná 

rychlost, zpomalení, brzdný tlak. 

V jednotlivých sekcích se vykonává daný počet cyklů, kde jeden cyklus je doba od 

zabrzdění po následující zabrzdění. Tato doba tedy obsahuje jak čas brzdění, tak čas chlazení 

kotouče na požadovanou počáteční teplotu. 

6.2   SAE J2707 – Wear Test Procedure on Inertia Dynamometer for Brake 

Friction Material 

Norma SAE J 2705 stanovuje postup testu na brzdovém dynamometru, který slouží pro 

stanovení opotřebení brzdového páru kotouč - deska. Norma obsahuje cca 10x více cyklů než 

norma SAE J 2522. Parametry cyklů jsou voleny obdobně jako u předcházející normy. 

Opotřebení brzdových desek a kotoučů se porovnává v závislosti na jejich zatížení [41]. 

6.3   International Organization for Standardization „ISO 26867“ 

Mezinárodní norma ISO 26867 s použitím brzdového dynamometru popisuje zkušební 

postup pro vyhodnocení třecího koeficientu dané brzdové desky z frikčního materiálu, který je 

v kontaktu s brzdovým kotoučem či bubnem za vlivu teploty, tlaku a lineární rychlosti. Tato 

procedura obsahuje celkem 20 sekcí, ve kterých je provedeno celkem 166 brzdných cyklů. 
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7   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část je zaměřena na popis testování komerční brzdové desky s využitím 

automobilového brzdového dynamometru LINK M 2800. Tento přístroj byl zakoupen na 

VŠB-TUO z finančních prostředků projektu RMTVC – Regionální materiálově technologické 

výzkumné centrum na fakultu metalurgie a materiálového inženýrství. Pro modelový případ 

byla vybrána deska ze skupiny bez-azbestových frikčních kompozitů s nízkým obsahem kovů. 

Průměrná hodnota koeficientu tření se u tohoto typu frikčních materiálů pohybuje v rozmezí 

0,38 až 0,45. 

7.1   Popis brzdového dynamometru Link M 2800 

Brzdový dynamometr Link M 2800, který je zobrazen na obrázku 14, je zařízení, kterým 

lze měřit brzdnou účinnost brzdových obložení vozidel do 3,5 t. Lze jej také použít pro 

získávání prachových částic vznikajících při testovacím procesu. Prachové částice jsou pak 

podrobeny analýze, kde je zjišťována jejich velikost, množství, chemické složení a 

bezpečnost k okolnímu prostředí. Informace získané z analýzy slouží jako zpětná vazba pro 

výrobce brzdových obložení. V průběhu testování vznikají také plynné složky, které přístroj 

dokáže také odebírat pro následnou analýzu. 

 

Obr. 14.  Brzdový dynamometr LINK M2800 

Brzdový dynamometr Link M 2800 se skládá z pohyblivé a nepohyblivé části, které jsou 

znázorněny na obrázcích 15 a 16. 
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Pohyblivá, neboli rotační část dynamometru (obr. 15) je tvořena soustavou pěti 

setrvačníků, která simuluje hmotnost automobilu. Tato soustava setrvačníku je roztáčena a 

poháněna elektromotorem, která je pak připojena pomocí spojky k brzdovému kotouči. 

Celková hmotnost soustavy setrvačníků je 350 kg, které simulují váhu automobilu. 

 

Obr. 15.  Soustava setrvačníků brzdového dynamometru 

Hlavní součástí nepohyblivé části (obr. 16) je snímač kroutivého momentu, který je 

vyvozován během brzdění mezi deskou a kotoučem. Na tento snímač je připojen brzdový 

třmen, na který jsou uchyceny brzdové desky. Třmen spolu s brzdovými deskami je upevněn 

na přírubě.  

 

Obr. 16.  Testovací komora brzdového dynamometru 

Parametry dynamometru Link M2800:  

- maximální simulovaná hmotnost vozidla: 3500 kg, 

- teplota okolí: 20±2 °C, 

- tlak v brzdové soustavě: 0-20 MPa 

- otáčky brzdového kotouče: 0-2000 ot·min
-1

,  

- krouticí moment: 0-5000 N·m.  

Brzdový třmen 

Brzdový třmen 

Těhlice 

Soustava setrvačníku 

Manipulační zařízení 

Brzdová kapalina 



 

33 

Popis přípravy testu 

Před samotným testováním bylo potřebné připravit měřenou brzdovou desku a brzdový 

kotouč. U brzdové desky se měřila její tloušťka mikrometrem a následně byla změřena její 

hmotnost. Brzdový kotouč byl proměřen jako brzdové desky a následně byl nainstalován 

termočlánek do středu styčné plochy. Termočlánek je důležitý pro měření teploty brzdného 

kotouče. Připravené, zvážené a změřené součásti byly připojeny na přírubu brzdového 

dynamometru.  

Popis spuštění testu 

Pomocí ovládacího software ProLINK byla zvolena testovací procedura SAE J2522, která 

obsahuje 15 sekcí. Její zjednodušený popis, spolu s nejdůležitějšími parametry, je uveden 

v tabulce 2. 

Dále bylo nutno nastavit okolní teplotu a systém chlazení. Klimatizační jednotka 

umožňuje použít dva chladicí módy. Prvním je otevřený okruh, u kterého lze regulovat pouze 

rychlost chladicího vzduchu. Teplota zde odpovídá teplotě vnějšku budovy. Druhým módem 

je uzavřený okruh, kdy je teplota a průtok vzduchu regulován pomocí ovládacího softwaru.  

Poté již bylo možno spustit celý test, který obsahuje 15 sekcí. Tento modelový test trval 

cca 18 hodin, dynamometr provedl sérii 404 zabrzdění dle parametrů nastavených v SAE 

J2522. Výsledky tohoto testu jsou uvedeny níže v přehledných grafech. Pro zjednodušení jsou 

zde popsány výsledky pouze z vybraných sekcí testu. 

V grafech vybraných sekcí testu tedy v sekcích 1, 2, 3, 4.2, 10 se v jednotlivých cyklech 

vyhodnocuje třecí koeficient µ, který je znázorněn modrou barvou a jeho průměrná hodnota 

v daném cyklu je označena černým bodem. Červená křivka znázorňuje průběh teploty kotouče 

od začátku brzdění do konce brzdění pro vybraný cyklus brzdné sekce. Osa ,,x“ v grafech 

znázorňuje pořadí cyklu kromě sekce 4.2, kde tato osa znázorňuje velikost brzdného tlaku.  
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Tabulka 2  Sekce zkušebního postupu SAE J 2522 [41] 

Sekce Parametr 
Rychlost 

(km·h
-1

) 
Počet cyklů 

1 konstantní tlak 30bar 80 na 30 30 

2 proměnlivý tlak 80 na 30 192 

3 konstantní tlak 30bar 80 na 30 6 

4.1 rostoucí tlak 40 na 5 8 

4.2 rostoucí tlak 80 na40 8 

4.3 rostoucí tlak 120 na 80 8 

4.4 rostoucí tlak 160 na130 8 

4.5 rostoucí tlak 180 na 150 8 

5 konstantní tlak 30bar 80 na 30 6 

6 konstantní tlak 30bar 40 na 5 1 

7.1 konstantní zpomalení 5,89 m/s
2
 100 na 5 1 

7.2 konstantní zpomalení 5,89 m/s
2
 180 na100 1 

8 konstantní tlak 30bar 80 na 30 18 

9 
konstantní zpomalení 3.92 m/s

2  

+ rostoucí počáteční teplota kotouče 
100 na 5 15 

10 konstantní tlak 30bar 80 na 30 18 

11 rostoucí tlak 80 na 30 8 

12.1 rostoucí počáteční teplota kotouče 80 na 30 9 

12.2 rostoucí tlak 80 na 30 8 

13 konstantní tlak 30bar 80 na 30 18 

14 
konstantní zpomalení 3.92 m/s

2
 

+ rostoucí počáteční teplota kotouče 
100 na 5 15 

15 konstantní tlak 30bar 80 na 30 18 

7.2   Vyhodnocení výsledků testovací procedury SAE J 2522 

Sekce 1 

Sekce 1 se nazývá ,,Green Effectiveness“. V této sekci se kontroluje počáteční teplota 

brzdového kotouče, která musí být pod hranicí 100 °C. Brzdový kotouč byl brzděn brzdovými 

deskami z rychlosti 80 na 30 km·h
-1

 brzdovou soustavou při konstantním brzdném tlaku 

30 bar. Zabrzdění se provedlo ve 30 - ti cyklech. 
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Obr. 17.  Graf závislosti frikčního koeficientu a teploty kotouče  

na pořadí brzdného cyklu – Sekce 1 

Graf na obrázku 17 znázorňuje 6 vybraných cyklů. V 1. cyklu je patrný nárůst třecího 

koeficientu a jeho následný pokles, což může být způsobeno znečištěním kotouče, které se 

vlivem jeho rostoucí teploty odpařuje. Vzniklé plynné emise mohou způsobit vznik parní 

mezery, která způsobí pokles frikčního koeficientu. Od cyklu 3., hodnota třecího koeficientu 

roste přibližně lineárně. Průměrná hodnota třecího koeficientu sekce 1 je 0,32. Teplota 

kotouče v každém cyklu konstantně roste z počátečních 100 °C nad 150 °C. 

Sekce 2 

Sekce 2 pod názvem ,,Burnish“ (obr. 18) má za úkol zaběhnout nové brzdové obložení 

tak, aby se upravil styk mezi brzdovým kotoučem a brzdovými deskami. Tato sekce má 32 

cyklů s brzděním kotouče z rychlosti 80 na 30 km·h
-1

 při proměnlivém brzdném tlaku. 

Daných 32 cyklů se 6 krát opakuje na celkový počet 192. Brzdový tlak se pohybuje v rozmezí 

od 15 do 51 bar.  
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Brzdný účinek vykazuje mírný lineární růst třecího koeficientu, poté v posledním cyklu 

dochází k lehkému poklesu z důvodu menšího brzdného tlaku. Průměrná hodnota koeficientu 

tření sekce 2 je 0,45. Obdobně jako u sekce 1, teplota kotouče v každém cyklu konstantně 

roste z počátečních 100 °C mírně nad 150 °C. 

 

Obr. 18.  Graf závislosti frikčního koeficientu a teploty kotouče  

na pořadí brzdného cyklu – Sekce 2 

Sekce 3 

Sekce 3 ,,Characteristic Value 1“ se zabývá testováním brzdné účinnosti brzdových 

obložení při změně rychlosti brzdného kotouče z 80 na 30 km·h
-1

, který byl brzděn v 6 

cyklech. V této sekci jsou brzdy vystaveny brzdným podmínkám obdobným jako v běžném 

provozu. Tato sekce provádí brzdění kotouče za konstantního tlaku 30 bar v brzdové soustavě 

a počáteční teplotě brzdového kotouče pod 100 °C. 

Brzdný účinek v podmínkách podobných reálnému provozu vykazuje lineární růst třecího 

koeficientu u všech 6. cyklů (obr. 19). Průměrná hodnota třecího koeficientu v sekci 3 je 0,51. 

Teplota brzdného kotouče v 1. cyklu dosáhne po lineárním růstu z teploty 100 °C hodnoty 

lehce nad 150 °C. Ve zbylých cyklech teplota konstantně roste do 150 °C. 
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Obr. 19.  Graf závislosti frikčního koeficientu a teploty kotouče  

na pořadí brzdného cyklu – Sekce 3 

Sekce 4 

Sekce ,,Pressure Sensitivity“ se dělí do pěti podsekcí, které dohromady tvoří 40 cyklů. 

Každá podsekce provádí 8 cyklů, kde hlavní a jedinou odlišností všech podsekcí jsou 

počáteční a konečné rychlosti brzdného kotouče. V podsekci 4.1 je kotouč brzděn z rychlosti 

40 na 5 km·h
-1

, v podsekci 4.2 z rychlosti 80 na 40 km·h
-1

, v podsekci 4.3 z rychlosti 120 na 

80 km·h
-1

, v podsekci 4.4 z rychlosti 160 na 120 km·h
-1

 a v poslední podsekci 4.5 z rychlosti 

200 na 170 km·h
-1

. 

Z těchto pěti podsekcí byla vybrána podsekce 4.2, protože se nejvíce blíží k reálným 

podmínkám provozu. Test sekce 4.2 byl prováděn v 8 cyklech, kde v každém cyklu postupně 

porostl tlak o 10 bar až do 80 bar. Brzdový kotouč byl brzděn z rychlosti 80 na 40 km·h
-1

při 

počáteční teplotě 100 °C. 

Graf na obrázku 20 znázorňuje téměř konstantní velikost třecího koeficientu po působení 

daného rozpětí tlaků. Průměrná hodnota třecího koeficientu v podsekci 4.2 je 0,46. Teplota 

brzdného kotouče postupně lineárně klesá. Důvodem snižování teploty kotouče je zvyšování 

brzdného tlaku na kotouč. Tím dochází ke zkrácení brzdného času a kotouč se tolik nezahřeje. 
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Naopak při menších tlacích se doba brzdění na požadovanou rychlost prodlužuje a 

z tohoto důvodu teplota kotouče stoupá. U prvních dvou tlaků se teplota dostane z původních 

teplot 100 °C mírně nad 150 °C, poté se teplota postupně snižuje pod hranici 150 °C. 

 

Obr. 20.  Graf závislosti frikčního koeficientu a teploty kotouče  

na pořadí tlaku – Sekce 4.2 

Sekce 5 

V Sekci 5 ,,Post Speed Characteristic Check“ jsou parametry shodné jako u sekce 3. 

Hodnoty třecího koeficientu brzdového obložení a teploty brzdového kotouče jsou po této 

sekci mírně odlišné od sekce 3, což může být způsobeno účinkem předchozí sekce 4. Třecí 

koeficient brzdového obložení má také lineární růst, ale jeho průměrná hodnota činí 0,35. Je 

tedy nižší než hodnota 0,51 v sekci 3. 

Sekce 6 

Sekce 6 pod názvem „Cold Application“ je určena pro testování brzdného účinku za nízké 

teploty brzdového kotouče. Brzdový kotouč s jeho počáteční teplotou menší než 40 °C byl 

brzděn pouze v jednom cyklu z rychlosti 40 na 5 km·h
-1

 při konstantním tlaku v brzdové 

soustavě 30 bar. Průměrná hodnota frikčního koeficientu byla 0,31. 
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Sekce 7 

Sekce 7 ,,Motorway Stops“ se zabývá testováním brzdné účinnosti při zabrzdění kotouče 

z vysoké rychlosti. Tento test byl proveden ve dvou cyklech. V prvním cyklu byla počáteční 

teplota brzdového kotouče menší než 50 °C. Kotouč byl brzděn z rychlosti 100 na 5 km·h
-1

, 

při zpomalení 5,89 m·s
-2

. Odlišnost druhého cyklu byla pouze v hodnotách rychlosti ze 180 na 

100 km·h
-1

. 

Průměrná hodnota frikčního koeficientu brzdového obložení sekce 7 je 0,4. Teplota 

kotouče v 1. cyklu je přibližně o 75 °C nižší než v cyklu 2. Důvodem může být odlišná 

velikost tlaku působícího na kotouč. Velikost tlaku je automaticky upravována tak, aby bylo 

dosaženo konstantního zpomalení po celou dobu brzdění.  

Sekce 8 

Sekce 8 ,,Post Motorway Characteristic Check“ provádí kontrolu třecího koeficientu 

brzdového obložení po testu v sekci 7. V této sekci se zpomaluje brzdový kotouč z rychlosti 

80 na 30 km·h
-1

 v 18. cyklech. Test byl vykonán za konstantního tlaku v brzdové soustavě 

30 bar a počáteční teplotě brzdového kotouče nižší než 100 °C. Tato sekce je obdobná jako 

sekce 3 a 5 s tím rozdílem, že sekce 8 provádí o 12 cyklů více. Průměrná hodnota třecího 

koeficientu sekce 8 je 0,42. 

Sekce 9 

Sekce ,,Fade 1“ je fáze, kde se testuje účinnost brzdových desek při rostoucí počáteční 

teplotě brzdového kotouče od 100 do 550 °C.  

Fade je jev, při kterém dochází ke snížení třecího koeficientu a tím ke ztrátě brzdného 

účinku brzdového obložení mezi brzdným kotoučem z důvodu jeho vzrůstající teploty. Tento 

jev nastává při velkém zatížení brzd např. při opakovaném zabrzdění z vysokých rychlostí. 

V této sekci bylo při zpomalení 3,92 m·s
-2

 a tlaku brzdové soustavy kolem 40bar 

provedeno brzdění brzdového kotouče z rychlosti 100 na 5 km·h
-1

 v 15. cyklech. Průměrná 

hodnota frikčního koeficientu pro tuto „Fade“ sekci byla 0,39. 

Sekce 10 

Sekce 10 ,,Recovery 1“ slouží k obnovení frikčních vlastností styčných ploch a odstranění 

brzdných částic z povrchu vzorku (brzdových desek). V sekci 10 je brzdový kotouč brzděn 

v 18. cyklech z rychlosti 80 na 30 km·h
-1

 při jeho počáteční teplotě nižší než 100 °C a za 

konstantního tlaku brzdové soustavy 30 bar. 
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Obr. 21.  Graf závislosti frikčního koeficientu a teploty kotouče  

na pořadí brzdného cyklu – Sekce 10 

Brzdové obložení v této sekci vykazuje stálý mírný narůst hodnoty frikčního koeficientu 

od prvního okamžiku zabrzdění (obr. 21). Během prvních 5. cyklů této sekce došlo k obnově 

kontaktu mezi deskou a kotoučem. Od 6. cyklu se hodnoty frikčního koeficientu drží nad 0,4. 

Průměrný frikční koeficient sekce 10 je 0,4. 

Sekce 11 

Sekce 11 ,,Pressure Line1” je určena k porovnání vlivu tlaku na průběh frikčního 

koeficientu brzdového obložení jako u sekce 4. Test sekce 11 byl prováděn v 8. cyklech, kde 

v každém cyklu postupně rostl tlak o 10 bar až do 80 bar. Brzdový kotouč byl oproti sekci 4 

brzděn z rychlosti 80 na 30 km·h
-1

 při počáteční teplotě 100 °C. 

Sekce 12 

Tato sekce je rozdělena na dvě podsekce 12.1 a 12.2. 

Podsekce 12.1 ,,Increasing Temperature” je určena k porovnání vlivu rychlosti brzdění a 

teploty na průběh frikčního koeficientu brzdového obložení. Test sekce 12.1 byl proveden v 9. 

cyklech, kde v každém cyklu postupně rostla počáteční teplota kotouče od 100 do 500 °C, 
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který byl brzděn z rychlosti 80 na 30 km·h
-1

 za konstantního tlaku v brzdové soustavě 30 bar. 

Průměrná hodnota frikčního koeficientu podsekce 12.1 je 0,46. Podsekce 12.2 ,,Pressure Line 

2“ je jako sekce 11 určena k porovnání vlivu rychlosti brzdění a tlaku na průběh frikčního 

koeficientu při konstantní počáteční teplotě kotouče 500 °C. Test sekce 12.2 byl proveden v 8. 

cyklech, kde v každém cyklu postupně rostl tlak v brzdové soustavě o 10 bar až do 80 bar. 

Brzdový kotouč byl brzděn z rychlosti 80 na 30 km·h
-1

. Průměrná hodnota frikčního 

koeficientu této podsekce je 0,33. 

Sekce 13  

Sekce 13 ,,Recovery 2“ (obr. 22) slouží ke stejné operaci jako sekce 10 při testu za 

stejných nastavených podmínek. Průměrná hodnota frikčního koeficientu této podsekce je 

0,41. V porovnání se sekcí 10, je průměrný koeficient tření vyšší pouze o 2,5 %. 

 

Obr. 22.  Graf závislosti frikčního koeficientu a teploty kotouče  

na pořadí brzdného cyklu – Sekce 13 
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Sekce 14 

Sekce ,,Fade 2“ probíhá za shodně nastavených parametrů testování jako u sekce 9 „Fade 

1“. Taktéž jako u sekce 9 se testuje účinnost brzdových desek při rostoucí teplotě brzdového 

kotouče. 

 

Obr. 23.  Graf závislosti frikčního koeficientu, teploty a tlaku  

na kotouč na pořadí brzdného cyklu – Sekce 14 

Graf na obrázku 23 znázorňuje pokles hodnoty třecího koeficientu brzdového obložení 

s rostoucí teplotou do pátého cyklu, do sedmého cyklu pak minimálně roste, poté opět mírně 

klesá až do patnáctého cyklu. Hodnota třecího koeficientu se snížila z počáteční hodnoty 0,55 

na 0,35, což odpovídá cca 36 % úbytku brzdové účinnosti vlivem rostoucí teploty. Průměrná 

hodnota třecího koeficientu sekce 14 je 0,41. 

● Sekce 15 

Sekce ,,Recovery 3“ je závěrečný test procedury SAE J2522. Za stejných podmínek jako 

sekce 10 a 13, tato sekce slouží k obnovení frikčních vlastností styčných ploch a odstranění 

brzdných částic z povrchu zkoušeného vzorku po předchozím testu sekce 14. V této konečné 

sekci je průměrná hodnota frikčního koeficientu 0,41. 
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8   ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo provést popis testování brzdových systémů se zaměřením na vztah 

mezi brzdovou deskou a kotoučem. Dalším cílem bylo provést popis jednotlivých metod 

testování těchto brzdových součástí a provést jejich porovnání. Na závěr byl proveden 

laboratorní test vybraného komerčního brzdového obložení a kotouče spolu s vyhodnocením 

naměřených dat. 

V první části bakalářské práce bylo popsáno složení frikčních kompozitů brzdových 

obložení a jejich následné rozdělení. Dále byly zjišťovány teoretické možnosti zkoumání 

brzdových systémů a jednotlivé metody byly podrobně rozpracovány. Tyto metody byly 

rozděleny na terénní a laboratorní se zaměřením na dynamometrové testování.  

Pro zkoušení brzdových obložení a kotoučů je testování v laboratorních podmínkách na 

dynamometru dostačující. Testování je prováděno za daných nastavených parametrů, jako je 

stálá teplota okolí, tlak v brzdové soustavě, otáčky kotouče a hmotnost simulovaného vozidla. 

Tato měření brzdových obložení a kotoučů jsou poměrně dobře reprodukovatelná a v poměru 

k terénním zkouškám také levná. 

Při terénních zkouškách prováděných na reálných automobilech se testuje celý brzdový 

systém vozu. Na jednotlivé části automobilu jsou připevněny snímače a senzory fyzikálních 

veličin, obvykle umístěných na všech kolech. Pro tyto testy je nezbytné mít poměrně rozsáhlé 

vybavení, několik testovacích vozů, tým testovacích jezdců a odborníků a v neposlední řadě je 

nutno také zajistit testovací trať. Z tohoto důvodu jsou terénní zkoušky mnohonásobně dražší 

a časově náročnější než zkoušky dynamometrové. 

V druhé části bylo provedeno praktické testování frikčně otěrových vlastností vybrané 

komerční brzdové desky. Brzdová deska byla vybrána ze skupiny bez-azbestových frikčních 

kompozitů s nízkým obsahem kovů. Testování probíhalo v laboratorních podmínkách na 

brzdovém dynamometru dle normy SAE J2522. Tato procedura je popsána v patnácti sekcích, 

v kterých se vykoná dohromady 404 brzdných cyklů. Provedené sekce byly zkoušeny za 

daných nastavených podmínek simulující provozní stavy v běžném provozu automobilů. 

Během provedených patnácti sekcí byly nejpodstatnější sekce 9 a 14, tedy ,,Fade1” ,,Fade 

2”. V těchto sekcích došlo vlivem rostoucí teploty brzdného kotouče k největšímu poklesu 

brzdné účinnosti a k nejvyššímu zatížení brzdových desek. V sekci 9 hodnota frikčního 

koeficientu vlivem vzrůstající teploty klesla z původní 0,53 na 0,32 (cca 40 %) a v  sekci 14 

klesla hodnota frikčního koeficientu z 0,55 na 0,35 (cca 36 %).
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