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ANOTACE 

Tato diplomová práce je zaměřena na laboratorní přípravu frikčního kompozitu 

s organickou matricí. Nejprve byl optimalizován přípravný proces. Proběhla optimalizace 

mletí, míchání, následně došlo k optimalizaci lisovacích parametrů. Dále proběhl výběr 

složky, která bude ve složení původního kompozitu nahrazena (tady si myslím, že první 

musela proběhnout volba složek a poté optimalizace). Po důkladné úvaze byl nahrazen ZnO 

za KAZN, což je kaolinit modifikovaný nanočásticemiZnO. Byla připravena řada vzorků, 

z nichž pro mechanické testování byly vybrány dva. Jeden vzorek obsahoval ZnO a v druhém 

byl nahrazen KAZN. Následně byly výsledky testování těchto dvou kompozitů srovnány 

s komerčním vzorkem. Ve všech testovacích procesech bylo možno pozorovat nárůst frikční 

účinnosti u vzorku KAZN oproti referenčnímu vzorku se ZnO což znamená, že určitého 

zlepšení bylo dosaženo. 
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frikční kompozity, kompozit,organická matrice, pryskyřice, tření, otěr, aditiva, ZnO, kaolinit 

ANNOTATION 

This diploma thesis is focused on the preparation of friction composite with an organic 

matrix in laboratory conditions. The preparation process was optimized at first. An 

optimization of the milling and mixing and also an optimization of the pressing parameters 

took place. After the necessary optimization a component was chosen that should be replaced 

in the original friction mixture. After a thorough consideration, it was decided that ZnO 

component should be replaced with KAZN, which is a kaolinite modified with ZnO 

nanoparticles. Furthermore, the results of friction-wear testing of there two samples were 

compared with a commercially used brake pad sample. In all testing procedures, an increase 

of friction effectiveness was observed in the KAZN sample in comparison with the reference 

sample containing ZnO, which means that certain improvement was achieved. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Použité veličiny 

μ frikční koeficient (1) 

F síla  (N) 

p pórovitost (%) 

V objem   (cm
-3

) 

m hmotnost (g) 

ρ hustota  (g.cm
-3

) 

 

Použité zkratky 

Low-met Frikční kompozity s obsahem kovové složky do 50%  

KAZN jílový minerál kaolinit modifikovaný nanočásticemi ZnO 

CVD ChemicalVapourDeposition(chemická depozice par ) 

GPa gigapascal 

psi pound per square inch (libra na čtverečný palec) – jednotka tlaku 

HTMA hexamethylentetramin 

c-BN kubická modifikace nitridu boritého 

h-BN hexagonální modifikace nitridu boritého 

NAO Non-AsbestosOrganic 

SEM Skenovací elektronový mikroskop 

nm nanometr 

RTG Röntgenové záření  

EDX Energy-Dispersive X-ray 

EMA elektronová mikroanalýza 

kN kilonewton 
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1   ÚVOD 

Frikční kompozity jsou součástí běžného života. Lze se s nimi setkat v mnoha 

odvětvích a průmyslových oblastech. V dnešní době jsou frikční kompozity používány 

v brzdných soustavách jízdních kol, motocyklů, letadel a automobilů, právě ve formě 

brzdových desek. 

Frikční kompozit je souhrnný název pro materiál, jehož úkolem je vyvíjet frikční 

účinek. V každém odvětví použití se však jeho složení liší. Pokud se jedná o použití u jízdních 

kol či motocyklů, bude se jednat o frikční kompozit, který obsahuje velké množství kovových 

složek a v tomto případě bude kov sloužit i jako matrice. Takovéto kompozity se nazývají, dle 

způsobu výroby, sintrované frikční kompozity. Mimo použití v brzdných soustavách jízdních 

kol a motocyklů se tyto kompozity používají v brzdách průmyslových. Průmyslové brzdy jsou 

systémy, které jsou umístěny na těžké technice jako jsou jeřáby a bagry, dále také tanky 

apod., kde slouží jako brzdný systém pro otočné věže. Velmi zajímavou aplikací jsou také 

brzdné systémy rotorů větrných elektráren.Dalším druhem použití je použití v leteckém 

průmyslu. Tyto kompozity jsou ve své podstatě velmi speciální, jelikož se jedná o kompozity 

s tzv. carbon-ceramic matrix, neboli karbon-keramickou matricí. Využití těchto kompozitů je 

v průmyslových aplikacích, kde je zapotřebí vysokého brzdného účinku. Tyto kompozity jsou 

velmi odolné vůči vysokým teplotám, což znamená, že ani při zahřátí na velmi vysokou 

teplotu nedochází k úbytku brzdného účinku. Nejčastější využití je v leteckém průmyslu 

v brzdových soustavách letadel, ale také jako brzdné obložení a brzdové kotouče do 

supersportovních aut a závodních speciálů Formule 1. Jako další, a ve své podstatě 

nejrozšířenější, využití frikčních kompozitů může být využití v běžné sériové výrobě 

osobních automobilů. V tomto odvětví jsou používány frikční kompozity na bázi organické 

matrice. 

Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu frikčních kompozitů na základě 

organické matrice. Teoretická část obsahujerešerši v oblasti frikčních kompozitů, u nichž je 

jako pojivo, resp. matrice, použit organický materiál ve formě fenolformaldehydové 

pryskyřice. V teoretické části jsou popsány nejběžnější a nejdůležitější složky, potřebné pro 

přípravu daného složení frikčního kompozitu a jejich předpokládaná úloha v samotném 

frikčním procesu.  Obecně bude popsán princip přípravy, tj. homogenizační proces, jejich 

výroba a následný princip testování.Cílem práce byla laboratorní příprava a testování 

organických frikční kompozitů s přídavkem jílového minerálu kaolinit, který byl modifikován 

nanočásticemi ZnO. 
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Praktická část je zaměřena na návrh a následnou přípravu konkrétního frikčního 

kompozitu, který bude následně testován. Hlavním úkolem experimentální části je nahrazení 

části plniva za jiné aditivum na bázi jílového materiálu modifikovaného oxidy kovu. Tento 

kompozit byl podroben testování mechanických a frikčně-otěrových vlastností. Následně jsou 

tyto výsledky interpretovány a porovnányzjištěné výsledné vlastnosti kompozitu 

s referenčním vzorkem již v praxi používaného frikčního kompozitu. Examinace frikčních 

stoptestovaných vzorků byla provedena na skenovacím elektronovém mikroskopu Centra 

nanotechnologií VŠB-TUO. 
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2   FRIKČNÍ KOMPOZITY 

2.1   Rozdělení frikčních kompozitů 

Frikční kompozit je materiál, který má jednu zásadní úlohu, a topokud je na něj 

aplikován tlak prostřednictvím jiného povrchu, měl by být schopen při kontaktu s tím to 

povrchem vyvíjet frikční účinek. Z toho plyne, že frikční kompozity by měly mít vyšší třecí 

koeficient. Frikční kompozit je kompozitní materiál. Kompozitní materiál je možno 

charakterizovat jako soubor komponent, které jsou vázány v matrici (organická, kovová), za 

účelem dosažení kvalitativně lepšího výsledku, než který by byl získán s komponentami 

samostatně. 

Rozdělení frikčních kompozitů bylo za posledních sto let bráno několika způsoby. 

Mnoho z těchto klasifikačních způsobů popisů frikčních materiálů byly na základě 

svévolného rozhodnutí lidí, kteří tyto klasifikace tvořili. Avšak ve většině případů bylyfrikční 

kompozity rozdělovány na základě materiálu, ze kterého se sestávaly také dle druhu a 

způsobu výroby.  

Frikční kompozity můžeme dělit do několika zásadních skupin: 

1. Frikční kompozity s organickou matricí 

 Frikční kompozity s nízkým obsahem kovových složek (Low-met) 

 Semimetalické frikční kompozity 

 Bezazbestové frikční kopozity s nízkým obsahem kovových složek 

 Bezazbestové frikční kopozity bez kovových složek 

2. Sintrované frikční kompozity 

3. Frikční kompozity pro speciální aplikace 

2.2   Frikční kompozity s organickou matricí 

Aby se materiál mohl nazývat kompozitem, musí mít dvě základní složky. Složky, 

které kompozit funkcionalizují a dále matrici, která kompozit drží pohromadě. Ve frikčních 

kompozitech bývají používány nejčastěji dva typy matric. První typ je kovová matrice, která 

se používá pro sintrované frikční kompozity a nebude v této práci diskutována. Druhým 

typem je organická matrice, nejčastěji ve formě fenolformaldehydové pryskyřice. 
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Frikční kompozity obsahují mnoho komponent. Nejčastější bývají komponenty 

rozděleny na: 

1. Abraziva 

2. Pojiva 

3. Tuhé lubrikanty 

4. Jiná aditiva 

2.2.1   Abraziva 

Abrazivní materiály jsou sloučeniny, které mají výrazná specifika. Nejdůležitější 

vlastnost abraziva je tvrdost. Ta je dána převážně uspořádáním atomů v krystalické mřížce. Je 

důležité, aby měly abrazivní materiály kubickou krystalovou mřížku, nebo trigonální v 

případě korundu. Kovalentní vazby, které jsou mezi atomy dané sloučeniny, patří mezi silné 

interakce, což zaručuje u daného materiálu vysokou tvrdost a tím pádem malé 

opotřebení.Abrazivní materiál slouží převážně tomu, aby generoval úbytek materiálu při 

kluzném procesu. Typickými sloučeninami, užívanými jako abrazivní materiál jsou z 

přírodních materiálů diamant, křemen, korund či ze syntetických materiálů oxid hlinitý, 

karbid křemíku či kubický nitrid boru. Abychom mohli klasifikovat materiál jako abrazivní je 

nutno, aby bylo vzato v úvahu, proti čemu bude daný materiál působit. Pokud by měl materiál 

menší tvrdost než povrch, o který je otírán, docházelo by k opačnému účinku, který je 

nežádoucí[1]. 

Oxid hlinitý 

Jeden z nepoužívanějších abrazivních materiálů Al2O3, neboli oxid hlinitý, se v přírodě 

vyskytuje jako minerál korund, který se získává z bauxitu, což je dihydrát oxidu hlinitého  

Al2O3 · 2 H2O . Tvrdost korundu je rovna 9 na Mohsově stupnici a tím pádem, právě díky 

vysoké tvrdosti, jej můžeme nazvat abrazivem. Má vysokou teplotu tání a teplotu změny 

krystalové modifikace, což z něj opět dělá materiál ideální pro použití v brzdovémobložení. 

Korund krystalizuje v trigonální soustavě, viz obr. 1 a v přírodě se vyskytuje v zrnech. Je to 

nejčastěji používané abrazivum, převážně kvůli ekonomické dostupnosti, narozdíl od 

minerálů jako je safír či rubín [1,2]. 
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Obr.1.  Struktura korundu[3] 

Karbid křemíku 

Dalším materiálem, který lze považovat za abrazivní, je karbid křemíku SiC. Tato 

sloučenina je známá již od konce 19. století, kdy začala být průmyslově vyráběna, jelikož se v 

přírodě vyskytuje pouze jako extrémně vzácný materiál Moissanite. Nejjednodušší způsob 

výroby karbidu křemíku zkombinováním křemičitého písku a uhlíku v Achesonově 

vysokoteplotní grafitové elektrické peci při vysokých teplotách(1600 °C až 2500 °C). Dalším 

a více obvyklým způsobem se kubická modifikace SiC vyrábí metodou CVD 

(ChemicalVapourDeposition – chemická depozice par). CVD metoda je více ekonomicky 

zatěžující, nicméně narozdíl od syntézy v Achesonově peci je produkt metody CVD čistší a 

tento způsob výroby je daleko lépe kontrolovatelný. Karbid křemíku má tři polytypy. 

Nejdůležitější, právě pro jeho strukturu a tedy abrazivní vlastnosti, je polytyp 3C (β). Tento 

polytyp má kubickou tzv. zincblende strukturu, viz obr. 2., která je totožná s diamantovou 

kubickou strukturou, viz obr. 2, a formuje se při teplotách pod 1700 °C. Karbid křemíku je 

chemicky velmi stabilní a má velmi dobrou tepelnou vodivost, což je vynikající vlastnost pro 

odvod přispění k odvodu tepla z brzdového obložení [1,4]. 

Kubický nitrid boru 

Kubický nitrid boru, vzorcem c-BN, patří také mezi nejtvrdší synteticky připravené 

materiály. Kubická modifikace je vyráběna z jiné modifikace nitridu boru, a to z hexagonální 
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modifikace. Podmínky přípravy jsou velmi podobné podmínkám přípravy syntetického 

diamantu z grafitu, což je teplotní rozmezí 1700°C - 3200°C a rozmezí tlaků je 5 - 18 GPa [5]. 

Charakteristické vlastnosti této sloučeniny jsou vysoká tvrdost, odolnost při tření, 

vysoká chemická a tepelná odolnost a tím pádem schopnost zachovat abrazivní účinky. 

Těmito vlastnostmi převyšuje výše zmíněný korund a také karbid křemíku, který byl 

donedávna považován za nejtvrdší po syntetickém diamantu. U většiny materiálu, které mají 

vysokou tvrdost za pokojové teploty, tato vlastnost se zvyšující se teplotou klesá. Kubický 

nitrid boru si tvrdost zachovává i při velkém rozdílu teplot. Možnost použití ve slitinách 

železa, niklu a jim podobným slitinám také plyne z toho, že je kubická modifikace nitridu 

boru v těchto slitinách nerozpustná. Tyto materiály jsou velmi často používány jako řezné či 

brusné nástroje[5]. 

 

Obr. 2. Schéma krystalovézincblende mříže c-BN[6] 

Diamant 

V neposlední řadě je třeba jako abrazivní materiál zmínit také diamant. Diamant je 

nejtvrdší známý přírodní minerál vůbec, což dokazuje jeho tvrdost na Mohsově stupnici, která 

dosahuje čísla 10. Použití přírodního diamantu by bylo velmi nákladné, pro jeho vzácnost. 

Proto se nejčastěji používá tzv. syntetický diamant, tedy uměle vyrobený diamant. Vzhledem 

k výraznému zájmu o syntetický diamant je jeho výroba, i přes náročné fyzikální podmínky, 

ekonomicky výhodná. Pří výrobě syntetického diamantu je třeba použít vysokého tlaku 

(5 GPa) a vysoké teploty (1500 °C). Diamant krystalizuje v kubické diamantové mřížce, viz 

obr. 2. Způsob uspořádání jednotlivých atomů v diamantové mříži je totožný jako v 

zincblende mříži. Jediný rozdíl je v chemickém složení. V zincblende struktuře, nazvané 

podle struktury sulfidu zinečnatého, je rozložených více prvků, zatímco diamantová mřížka 
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obsahuje prvek pouze jeden, uhlík. Diamant má velikou pevnost v tlaku, avšak má vysokou 

štěpnost. Vzhledem k tomuto aspektu a navíc i k ekonomické náročnosti, není tento materiál 

prozatím vhodný pro užití v brzdových obloženích[7,8]. 

 

Obr. 3.Schéma diamantové krystalické mříže[9] 

2.2.2   Pojiva 

 Jak již samotný název frikčního kompozitu napovídá, bude se jednat o pojiva na 

organické bázi. Tato organická pojiva jsou základním stavební jednotkou frikčních materiálů 

s organickou matricí. Jedná se o fenolformaldehydové pryskyřice. Tyto polymery mají velkou 

výhodu v tom, že jsou po vytvrzení tepelně stabilní. Právě proto bývají hojně užívány právě 

jako pojivo ve frikčních kompozitech. Dalším atributem fenolformaldehydové pryskyřice je 

její snadná zpracovatelnost a ekonomická dostupnost.  

Výroba fenolformaldehydové pryskyřice probíhá polykondenzací fenolu s 

formaldehydem. Je možno získat dva rozdílné produkty a ty bývají nazývány jako rezoly a 

novolaky. Novolaky vznikají při polykondenzaci v kyselém prostředí a molární poměr 

formaldehyd/fenol by měl být menší než jedna. Výsledkem je vznik lineárních polymerů, tzv. 

novolaků. Charakteristickým rysem novolaků jsou chybějící reaktivní skupiny, které zajišťují 

možnost tepelného vytvrzení a termoplasticita. Pokud se bude jednat o polykondenzační 

reakci v zásaditém prostředí a molární poměr formaldehyd/fenol bude větší než jedna, 

vzniknou tzv. rezoly. Tyto pryskyřice se od novolaků liší tím, že obsahují hydroxymethylové 

skupiny na reaktivní straně fenolu. Přitepelném vytvrzování následně přechází v rezit, což je 

finální proces vytvrzování[1,10]. 

Aby se dal novolak plně tepelně vytvrdit, je zapotřebí modifikace látkou HMTA 

(hexamethylentetramin). Tato látka pomůže zvýšit formaci dodatečných vazeb pro vytvoření 

pevné trojrozměrné polymerní struktury. Tato látka je heterocyklická molekula, která může 
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být brána jako hlavní vazebné činidlo pro tento typ pryskyřice a přidává se, ve formě bílých 

šupin, při drtícím procesu. Tato konverze šupin v prášek zajišťuje efektivní disperzi[1]. 

 

Obr. 4. Schéma polykondenzační reakce fenolu s formaldehydem 

Fenolformaldehydová pryskyřice se připravuje metodou polykondenzační reakce. 

Jedná se o polymerační reakci, která má charakter adiční i eliminační reakce zároveň. 

Polykondenzace je stupňovitá reakce výchozích látek, respektive jejich funkčních skupin. Při 

polykondenzační reakci reagují dva různé či stejné monomery, obsahující minimálně dvě 

nebo více reaktivních skupin. Během samotné reakce vzniká nejen polymer, ale také vedlejší 

nízkomolekulární produkt, což je při polykondenzační reakci fenolu s formaldehydem 

voda[10].  

2.2.3   Tuhé lubrikanty 

Tuhé lubrikanty jsou další důležitou komponentou frikčních kompozitů. Tato funkční 

plniva jsou ve frikčních kompozitech obsažena proto, aby bylo možné upravit míru tření a 

otěru při samotném frikčním procesu. Používaných tuhých lubrikantů je více, nicméně mezi 

nejčastěji používané patří grafit, následně sulfid molybdeničitý, sulfid zinečnatý, sulfid 

antimonitý a hexagonální modifikace nitridu boru[11]. 

Při volbě tuhého lubrikantu musíme brát ohled na jeho výhody a nevýhody při 

přimíchání do frikční směsi a po jejím následném vylisování. Jedna z hlavních vlastností 

tuhého maziva je, že jeho lubrikační účinek nedosahuje takových hodnot jako např. tekutý 

lubrikant[11]. Nicméně aplikace tekutého lubrikantu do brzdových obložení osobních 

automobilů by byla velmi neekonomická a technologicky složitá. Dalším problémem, který se 

může znatelně projevit na životnosti brzdových desek, je funkčnost tuhých lubrikantů na 

základě otěru. Tento problém je dán tím, že drtivá většina tuhých lubrikantů má hexagonální 

krystalickou strukturu. To znamená, že jednotlivé atomární plochy po sobě, díky slabé Van 

der Waalsově vazebné interakci, kloužou a tím zaručují lubrikaci otěrových ploch mezi 

brzdovou deskou a brzdovým kotoučem. Při špatném odhadu množství tuhého lubrikantu 
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přidaného do směsi, to může mít za následek ucpání pórů na povrchu desky, výrazné snížení 

frikčního koeficientu a v neposlední řadě velký otěr. 

Grafit 

Grafit je alotropická modifikace uhlíku, která je v přírodě nejrozšířenější. Má 

vrstevnatou strukturu, což zaručuje anizotropní fyzikální vlastnosti, např. kluz po atomárních 

rovinách. Základní stavební látkou grafitu jsou grafenové vrstvy, což jsou je síť uhlíkových 

atomů, uspořádaná do šestiúhelníku. Mezi jednotlivými grafenovými vrstvami jsou přítomny 

právě Van der Waalsovy vazebné interakce, které jsou oproti silným kovalentním vazbám v 

grafenové vrstvě slabé a způsobují, že jsou atomární roviny schopny po sobě klouzat.  

Grafit má nejlepší lubrikační vlastnosti pokud působí ve standardní atmosféře. K tomu 

aby mohl fungovat jako tuhý lubrikant potřebuje vodní páry. Adsorpce vodní páry dále 

zmenšuje vazebnou energii mezi jednotlivými atomárními rovinami tak, že vazebná energie 

klesne pod úroveň adhezivní energie mezi substrátem a grafitem. Dále je také nutno 

poznamenat, že grafit je v oxidační atmosféře schopen vydržet teplotní zatížení a působit jako 

tuhé mazivo až do 450 °C a je také schopen vydržet i chvilkové extrémní zatížení[12]. 

Sulfid molybdeničitý 

Dalším často používaným tuhým lubrikantem je sulfid molybdeničitý, MoS2. Sulfid 

molybdeničitý či disulfid molybdenu, je sloučenina, která se získává z rudy zvané molybdenit 

spolu s žulou. Sulfid molybdeničitý má strukturu podobnou grafitu. Každý centrální atom 

molybdenu je obklopen koordinační koulí, která je navázána na šest sulfidových ligandů. 

Každé sulfidické centrum je pyramidální a je svázáno s třemi molybdenovými centry. Tyto 

trigonální hranoly jsou propojeny a dávají dohromady vrstevnatou strukturu, ve které jsou 

atomy molybdenu umístěny mezi atomy síry. Jelikož se zde opět vyskytují Van der Waalsovy 

slabé vazebné interakce mezi jednotlivými plochami sulfidových atomů, má MoS2nízký 

frikční koeficient, který právě může za jeho dobré lubrikační vlastnosti. [13]. 

Aby se daly zaručit nejlepší lubrikační vlastnosti, je třeba vybírat co nejčistší materiál. 

Velkou výhodou je funkčnost sulfidu molybdeničitého ve vakuu, kde grafit jako tuhý 

lubrikant selhává. Volba velikosti částic je také důležitá, jelikož příliš malé částice mohou, na 

základě zkušenosti, přejít ve zrychlenou oxidaci při zahřátí na vyšší teplotu. Nevýhodou 

sulfidu molybdeničitého je nemožnost jej použít za vyšších teplot. Při zahřátí nad 400 °C 

začíná oxidovat na oxid molybdeničitý, a díky tomu začne ztrácet své lubrikační účinky[12]. 
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Nitrid boritý 

Jak bylo již zmíněno výše, nitrid boru má dvě krystalické modifikace, kubickou a 

hexagonální. Pokud jde o hexagonální modifikaci, jedná se o tuhý lubrikant syntetického 

původu, který bývá velice často nazýván bílým grafitem. Je měkký a jeho nespornou výhodou 

je, že ani při vysokých teplotách, tj. 1200 °C, a v oxidační atmosféře neztrácí své lubrikační 

vlastnosti. Další z jeho vlastností je vyšší tepelná vodivost, která může pomoci k odvodu tepla 

z brzdového obložení [12]. 

2.2.4   Aditiva na bázi oxidů kovů modifikovaného jílového materiálu a jiná 

aditiva 

Frikční kompozity jsou mulitkomponentní materiály obsahující 20 až 30 základních 

složek. Mezi běžně používaná aditiva patří např.ZnO aBaSO4. Dále je také v této kapitole 

zmíněn kaolinit modifikovaný nanočásticemi ZnO, který v experimentu nahradil složku ZnO. 

Oxid zinečnatý 

Oxid zinečnatý je sloučenina, která se v přírodě vyskytuje nejčastěji jako minerál 

s názvem zinkit. V laboratorních podmínkách se nejčastěji vyrábí rozkladem oxidu 

zinečnatého a v průmyslu se vyrábí spalováním zinku [14]. 

Oxid zinečnatý má koordinovaně tetraedrickou strukturu. Z toho vyplývá, že každý 

atom zinku na sebe v tetraedrické koordinaci váže čtyři atomy kyslíku. Vazby mezi atomy 

zinku a kyslíku mají kovalentní charakter, nicméně jsou velmi polární. Pokud se struktura 

rozvede do několika základních buněk tak je možno vidět, že jedna vrstva tetraedrů je složena 

z atomů zinku a druhá vrstva obsahuje kyslíkové atomy [14].  

Krystalové modifikace oxidu zinečnatého jsou dvě. Kubická, která má název sfalerit a 

hexagonální, která má název wurtzit. Sfalerit má strukturu zincblende což znamená, že 

kubická struktura je totožná s diamantem. Tato struktura je tvořena dvěma plošně 

centrovanými kubickými mřížkami [14]. 
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Obr. 5. Struktura sfaleritu[14]  Obr. 6. Struktura wurtzitu[14] 

Wurtzit krystalizuje v hexagonální mřížce. Krystalová struktura od struktury 

hexagonálního diamantu, kde se opět uhlíkové atomy nahradí zinkem a kyslíkem. Koordinace 

zinku a kyslíku je opět tetraedrická [14]. 

Použití oxidu zinečnatého v mechanických aplikacích je dáno jeho výbornými 

fyzikálními vlastnostmi. Má nízkou tepelnou roztažnost, vysokou teplotu tání a velmi dobře 

vede teplo [14]. Při jeho aplikacích ve frikčních kompozitech mohou tyto vlastnosti přispívat 

k odvodu tepla při frikčním procesu. 

Kaolinit modifikovaný nanočásticemi ZnO 

Použití oxidu zinečnatého má z ekologického hlediska značné nevýhody, jelikož při 

větším množství může vykazovat toxické účinky pro vodní organismy. Z toho důvodu je dnes 

výhodné použití jílových minerálů jako nosičů pro nanočástice kovů, a to z důvodu jejich 

velkého dvojrozměrného povrchu. Jílový minerál je přírodní materiál a částice, které jsou na 

něm ukotveny se jen omezeně uvolňují do životního prostředí [14]. 

Pro využití jílových minerálů jako nosičů nanočástic oxidů kovů je zapotřebí, aby měl 

jílový materiál potřebné vlastnosti jako je dobrá čistota, velikost specifického povrchu a 

velkou iontovou výměnnou kapacitu, a proto je pro ukotvení nanočástic oxidu kovu často  

používán kaolinit [14]. 



 

20 

 

Obr. 7.  SEM obrázek kompozitu Zn/kaolinit (KAZN) 

Uchycení nanočástic oxidu zinečnatého na kaolinitu vznikne kompozit ZnO/kaolinit, 

který je nazýván KAZN, na obr. 7. Výhodným aspektem při ukotvení nanočástic oxidu 

zinečnatého na kaolinit je zachování vlastností oxidu zinečnatého, resp. jeho nanočástic. 

Provedením tohoto procesu se snižuje většina environmentálních rizik spojená se ZnO, jelikož 

jsou nanočástice na jílové matrici pevně uchyceny, jak lze vidět na modelu, který je na obr 8. 

14]. 

 

Obr. 8.  Model kompozitu KAZN, vypracovaný pomocí softwaru Materials Studio 

[25] 
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Baryt 

Síran barnatý, neboli BaSO4, je další z aditiv používaných jako přísad do frikčních 

kompozitů. Tento minerál je převážně bezbarvý nebo bílý. Baryt krystalizuje 

v orthorhombické soustavě. Z důvodu své velké hmotnosti se používá jako přísada do kapalin, 

používaných při ropných a plynných vrtech, pro odtlumení vysokých tlaků a jako prevence 

proti zpětnému výtrysku. Baryt se také používá jako přísada do cementu pro odstínění radiace. 

Dále je baryt hojně používán jako plnivo do barev a plastických hmot, odhlučnění a odtlumení 

vibrací v automobilovém průmyslu. Jeho další značně hojná aplikace je jako přísada do 

frikčních kompozitů. Díky tomu, že žádným způsobem nezasahuje do funkčnosti frikčních 

kompozitů, plní baryt funkci plniva, neboli balastu [16].  

 

Obr. 9. Baryt v práškové podobě 
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2.3   Příprava frikčních kompozitů s organickou matricí 

Proces přípravy frikčních kompozitů se skládá z několika fází či procedur. Nejprve 

proběhne navážení komponent pro navrhnutou frikční směs. Tyto komponenty musí projít 

důkladnou homogenizací. Správné promíchání směsi je kritické, z důvod 

homogenníhorozptýlení částic ve směsi. Tento faktor má značný vliv na kvalitu dané směsi. 

Pokud nedojde k dostatečnému promíchání směsi, dojde při lisování ke vzniku míst, kde 

mohou být určité složky koncentrovanější a v jiných částech frikčního kompozitu mohou být 

zastoupeny v menším množství. Vznik těchto míst a následné využití frikčního kompozitu 

v brzdném procesu mají za výsledek, že dojde k nerovnoměrnému otěru. Tento nerovnoměrný 

otěr může způsobit zanesení frikčních stop a následné snížení brzdného účinku.  

Další důležitou procedurou je kompakce frikční směsi. Tento proces má za úkol 

snížení pórovitosti frikčního materiálu. Existuje mnoho typů lisů, které jsou v praxi 

používány, nicméně za zmínku stojí např. karuselový lis, či pro přípravu v laboratorních 

podmínkách lze použít jednoosý lis s vyhřívanou matricí. Lisováním se frikční směs zformuje 

do požadovaného tvaru výsledného produktu. Jakmile je překročen kritický tlak, částice 

kompozitu se začnou deformovat a začnou mezi nimi vznikat vazby. Tyto vazby jsou 

podpořeny přítomností pryskyřice, která má funkci matrice.  

Tloušťku výsledného kompozitu lze regulovat množstvím směsi, která je do matrice 

vsypána, či tlakem, kterým je frikční směs kompaktována. S ohledem na použití 

fenolformaldehydové pryskyřice jako pojiva je důležité aby byla lisovací teplota a 

vytvrzovací v takovém rozsahu, kdy je možno při daném lisovacím tlaku pryskyřici dokonale 

vytvrdit. 
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3   TESTOVÁNÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ 

FRIKČNÍCH KOMPOZITŮ 

Pro zjištění mechanických a frikčně-otěrových vlastností frikčních kompozitů byla 

vyvinuta celá řada měřících metod. Je zapotřebí komplexní charakterizace, která podá zprávu 

o kvalitě navržené směsi a jejím komerčním využití. Pro tuto charakterizaci je třeba znát např. 

pórovitost, kritickým faktorem je odolnost ve střihu a dále také závislost frikčního koeficientu 

na tlaku, teplotě a rychlosti, které jsou na frikční koeficient aplikovány. 

3.1   Metoda měření pórovitostifrikčního kompozitu absorpcí oleje 

Jelikož je frikční kompozit před kompakcí sypký materiál, je důležité zahrnout do 

charakterizace i pórovitost tohoto materiálu. Nejprve je tedy kompozit vylisován a následně je 

otestována jeho pórovitost. Pórovitost definujeme jako přítomnost dutin nejrůznějších tvarů a 

objemů v materiálu.  

Pórovitost je u frikčního kompozitu velmi důležitým faktorem, protože dává informaci 

o hustotě daného kompozitu. Pokud je pórovitostmateriálu velká, znamená, že hustota je 

nízká. Tento parametr může být výhodný u např. sintrovaných kompozitů s kovovou matricí, 

u kterých se zvýší drsnost materiálu a tím pádem jeho frikční koeficient. Ovšem u kompozitu 

s organickou matricí může nastat problémová situace.Při zvýšení pórovitosti se od sebe 

mohou částice kompozitu vzdálit natolik, že matrice kompozitu již není schopna jej udržet 

pohromadě. 

Z toho lze usuzovat, že pevnost a tvrdost organické matrice může být menší než 

pevnost kovové matrice, bude docházet k velkému otěru a tudíž bude tento kompozit 

neekonomický. Z toho je možno odvodit i snížení tvrdosti materiálu. Dalším problémem, 

pokud má materiál vysokou pórovitost, může být zvýšení teploty při frikčním procesu. 

Vysokápórovitost způsobuje, že se póry chovají jako izolátory v materiálu a mohou ztížit 

odvod tepla z kompozitu. Naopak pokud potřebujeme zvýšit objem daného kompozitu při 

stejné hmotnosti je to, díky zmenšení tlaku při kompakci, jednoduše možné. 

Pórovitost se u frikčních kompozitů standardně stanovuje pomocí olejové lázně. Celý 

postup je pro tyto materiály popsán v technické normě JIS D 4418 – 1996. 
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3.2   Měření pevnosti ve střihu 

Měření pevnosti ve střihu, tzv. shear test, je další velmi důležitá metoda pro 

charakterizaci frikčního kompozitu. Tento test měří maximální střihové napětí (vyjádřeno 

v MPa, psi), které je schopen kompozitní materiál vydržet.  

Vzorek bývá většinou umístěn na držáku, který je schopen vydržet extrémní napětí. 

Dále je na vzorek působeno silou, která působí laterálně k povrchu vzorku. Tlak je vyvíjen 

pomocí lisu, který je nejčastěji posouván přes šnekovou hřídel, která zaručuje nejvíce 

efektivní přenos energie na lis.  

 

Obr. 10. Schéma uspořádání shear testu[18] 

Tento test je velmi důležitý, jelikož dává informace o pevnosti frikčního kompozitu 

v aktivním brzdném procesu. Jakmile je pevnost kompozitu příliš malá, kompozit praskne a 

utrhne se. Tímto testem je také stanovována pevnost lepidla, kterým je frikční kompozit 

přilepen na podkladovou desku. Z bezpečnostního hlediska je důležité, aby i po utržení 

zůstala část frikčního kompozitu na podkladové desce. 

3.3   Účinnost a opotřebení frikčních kompozitů 

Pro testování účinnosti a opotřebení frikčních kompozitů byla vyvinuta celá řada 

přístrojů, např. pin-on-disc tribometr, CHASE test nebo brzdový dynamometr.  

Pin-on-disc tribometr je přístroj, který na základě vtlačování hrotu do rotujícího disku 

a následnému ohybu raménka, na kterém je hrot upevněn, schopen určit jaký frikční 

koeficient daný materiál má.  

CHASE test je přístroj, který se svými vlastnostmi blíží simulaci brzdné soustavě. 

Tento přístroj simuluje bubnovou brzdu, kdy je vzorek frikčního kompozitu, o ploše 1 

čtverečný palec (6,42 cm
2
), přitlačován proti simulovanému brzdovému bubnu. Tento přístroj 

je schopen charakterizovat frikční koeficient.  
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Nejvyspělejším přístrojem je ovšem brzdový dynamometr, viz obr.14. Tento přístroj je 

navržen pro testování klasických brzdových desek, za podmínek které simulují běžný provoz 

automobilu. 

Brzdové dynamometry jsou schopny provádět různé druhy testů, které mají za úkol 

simulovat podmínky, za kterých jsou brzdové desky přímo v brzdných soustavách 

simulovány, jako např. testování s konstantním točivým momentem či s konstantním tlakem. 

U těchto zařízení je také velmi důležité chlazení brzdového kotouče a desek při testovacím 

cyklu. Díky tomu je možno testovat vzorky za stálých okolních podmínek [11]. 

 

Obr. 11  Brzdový dynamometr firmy Greening – USA[19] 

Brzdový dynamometr je složen z několika součástí, elektromotor, hydraulický systém 

pro regulaci tlaku na brzdové desky, systém regulace rychlosti, vzduchová klimatizační 

jednotka pro udržení stálé teploty při testování. Dynamometr je vybaven hlavou náboje kola 

osobního automobilu, a za pomoci soustavy setrvačníků je schopen simulovat hmotnost 

automobilu, vyvíjenou na tuto součást. Všechny tyto vlastnosti a součásti brzdových 

dynamometrů zajišťují konstantní podmínky při každém testování a tím pádem velmi dobrou 

reprodukovatelnost výsledků [11]. 

Správný chod přístroje, nastavení parametrů a vyhodnocení výsledků zajišťuje 

počítačový software, který je zpravidla dodáván výrobcem daného zařízení [11]. 

3.3.1   Proces stanovení frikční účinnosti 

Pro možnosti stanovení frikčního koeficientu (frikční účinnosti) je zapotřebí znát 

hodnotu třecí síly. Třecí síla zabraňuje klouzání dvou pevných povrchů při kontaktu. Tato síla 

je kvantifikována pomocí tzv. frikčního koeficientu. Tento koeficient je bezrozměrná veličina, 
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viz. rovnice (2) a dává do poměru dvě síly, které se frikčního (třecího) procesu účastní. Tyto 

síly jsou normálová, která znázorňuje tlak, vyvíjený na třecí plochu, a výsledná síla frikční 

[20]. 

Frikční síla je definována jako poměr [20]: 

𝜇 =
𝐹𝑡

𝐹𝑁
 (2) 

Kde μ je frikční koeficient (1), 

 FT - frikční síla (N), 

 FN - normálová síla (N). 

Frikční síla působí jako odporová síla proti směru kinetického pohybu jednoho 

povrchu vůči druhému. Hodnoty frikčního koeficientu dosahují od 0 do 1, přičemž 0 znamená 

minimální tření a 1 znamená maximální tření [20]. 

Frikční koeficient je možno charakterizovat jako vlastnost systému než vlastnost 

materiálovou. Tření je velmi složitý proces, na který má vliv spousta vnitřních faktorů, jako je 

typ a složení daného frikčního materiálu, brzdového kotouče a také konstrukční parametry 

kotouče a brzdového třmenu. A vnějších faktorů jako je rychlost, teplota a prostředí 

(atmosféra). Jelikož frikční materiály jsou ve většině případů kompozitní materiály, není 

možno stanovit frikční koeficient teoreticky, ale je zapotřebí experimentu. 

Z důvodu nutnosti testování frikčních kompozitů na reprodukovatelné úrovni, bylo 

potřeba testovací postupy standardizovat. Pro testování frikčních kompozitů existuje 

standardů celá řada, nicméně pro příklad budou uvedeny SAE J2522, neboli AK Master, dále 

ISO 26867, která je jakousi zjednodušenou a zkrácenou formou normy AK Master a SAE 

J2707, což je norma, která standardizuje měření výdrže a opotřebení frikčních materiálů. 

Normu AK Master vytvořila v posledních letech skupina AK Working Group, která 

reprezentuje evropské výrobce frikčních kompozitů a brzdových systémů používaných 

v osobních automobilech. Tato norma definuje testovací proceduru prováděnou na brzdových 

dynamometrech. Jejím úkolem je posoudit charakter a účinnost frikčního materiálu 

v závislosti na aplikovaném tlaku a závislost frikčního koeficientu na teplotě. Hlavním 

úkolem této normy je možnost srovnání frikčních materiálů, při testování za stejných 

podmínek [21]. 

Norma ISO 26867 je obdoba normy AK Master s několika odchylkami. Tato norma se 

také zabývá vlivem tlaku, teploty a lineární rychlosti na frikční koeficient. Cílem této normy 
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je srovnávání frikčně-otěrového charakteru frikčních kompozitů, které byly testovány za 

stejných podmínek. Mezi normou AK Master a ISO 26867 je rozdíl vpočtubrzdných cyklů, 

které norma obsahuje.AK Master obsahuje 404 brzdných cyklů s proměnlivými testovacími 

parametry a ISO 26867 obsahuje 192 brzdných cyklů. Rozdílem je menší počet cyklů 

v začátku testu, které slouží k ustavení dokonalého kontaktu mezi brzdovou deskou a 

kotoučem Oba testy obsahují sekce FADE se stejnými testovacími parametry. S ohledem na 

časovou a finanční náročnost byla pro testování vzorků zvolena v této diplomové práci norma 

ISO 26867.  

Norma SAE J2707 se zabývá charakterizací a měřením opotřebení (angl. wear) 

frikčních kompozitů a slouží ke stanovení úbytku brzdného materiálu. Aby bylo možno 

vyvinout bezpečné a ekonomicky výhodné brzdové obložení, je třeba charakterizovat 

dynamiku a charakter frikčního kompozitu při různých teplotách a rychlostech. Stejně tak je 

důležité ověření otěrových vlastností daného frikčního materiálu při jeho kontaktu s 

brzdovým kotoučem. U této normy je, stejně jako u předešlých, spousta testovacích sekcí 

s rozdílnými tlaky, rychlostmi a teplotami, které mají simulovat běžný provoz. Dle požadavků 

může tato testovací procedura obsahovat až 6650 brzdných cyklů, což znamená že je časově a 

energeticky nejnáročnější ze všech zde zmíněných testovacích postupů [23]. 
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4   METODY CHARAKTERIZACE FRIKČNÍHO KOMPOZITU 

Pro výzkum v oblasti frikčních kompozitů je kromě metod charakterizace 

mechanických vlastností, také velmi důležité charakterizovat změny frikčního kompozitu po 

frikčním procesu, místa s vyšším otěrem a jak byl například frikční povrch kontaminován při 

tření s brzdovým kotoučem. Pro tento účel jsou vhodnýmianalytickými metodami např. SEM, 

XRFS, EDX apod. 

4.1   Skenovací elektronová mikroskopie 

Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) je metoda analýzy povrchu pomocí 

elektronového svazku a následnou vizualizací. Ovšem abychom mohli analyzovat frikční 

povrch touto metodou, je nutné mít řadu zkušeností s danou problematikou.  

Skenovací elektronový mikroskop, viz obr. x je pro studium frikční vrstvy vhodný 

z toho důvodu, že frikční stopy mají velikost mikrometrů až nanometrů. Skenovací 

elektronový mikroskop funguje na podobném principu jako mikroskop optický, avšak místo 

svazku světla je použit svazek urychlených elektronů. To je z toho důvodu, protože optický 

mikroskop není schopen zobrazit objekty menší než je nejkratší vlnová délka viditelného 

světla, což je 370 nm. Výsledný obraz je nadále utvořen podle sekundárního signálu, jeho 

zdrojem jsou sekundární elektrony nebo elektrony zpětně odražené [23].  

 

Obr. 12.  Skenovací elektronový mikroskop [24] 

Výhodou skenovací elektronové mikroskopie je to, že je možno pozorovat reliéf 

jakéhokoli vzorku. Tento aspekt je při analýze frikčních stop velmi důležitý. Další, velmi 

důležitým aspektem měření na skenovacím elektronovém mikroskopu, je možnost měření 
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dalších signálů, které vznikají v důsledku interakce elektronů s povrchem vzorku. Tyto 

signály mohou být RTG záření, Augerovy elektrony či katodoluminescence. RTG záření je 

užito např. pro kvantitativní analýzu povrchu vzorku [22].  

Ostrost a celkovou kvalitu obrazu můžeme ovlivnit několika podmínkami. Jeden 

z nejdůležitějších faktorů je urychlovací napětí elektronového svazku, přičemž čím vyšší je 

napětí, tím hlubší je ostrost obrazu. Pokud zvolíme vyšší urychlovací napětí, je nutno brát do 

úvahy možnost vyššího nabíjení vzorku. Pokud se vzorek příliš nabíjí, jeho povrch začne do 

určité míry svítit a to pozorování povrchu velmi ztěžuje[22].  

Skenovací elektronový mikroskop je možné použít pouze pro materiály, které jsou 

vodivé. Aby bylo možné docílit zobrazení i nevodivého materiálu, existuje možnost pokovení 

vrstvou Au a Pd, což nám dovoluje měřit tento druh vzorků, jako např. organické vzorky, 

jílové materiály, horniny atd. [23]. 

4.2   Elektronová mikroanalýza 

Elektronová mikroanalýza, neboli EDX (EnergyDispersice X-ray) využívá 

elektronového svazku pro vybuzení elektronů z vnitřních atomových orbitalů. Vybuzením 

těchto elektronů se uvolní energie ve formě RTG záření, jehož spektrum je následně 

vyhodnoceno. Tuto metodu je možno použít pouze pro těžší prvky. Prvky s nižším 

protonovým číslem, tj. H, He, Li, Be a B stanovovat nelze [23]. 

Tato metoda je nedestruktivní což znamená, že vzorky jsou použít k dalším analýzám. 

Další výhodou této materiálové analýzy je potřeba malého množství vzorku. I přesto je tato 

metoda schopna měřit v koncentračním rozsahu od 0,01% do 100%. Další atributem této 

metody je možnost kvalitativní a také kvantitativní analýzy a určení distribuce prvků na 

povrchu daného vzorku. Možnost studovat materiály touto metodou dává ve většině případů 

skenovací elektronový mikroskop, jehož možným doplňkem je právě elektronová 

mikroanalýza [23]. 
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5   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část práce je zaměřena nalaobratornípřípravu frikčního kompozitu 

s organickou matricí a přídavkem aditiva na bázi kaolinitu s nanočásticemi ZnO pro použití 

v brzdovém systému osobního automobilu do 3,5 t. Důležitýmsledovaným parametrem 

připraveného kompozitu je výsledná závislost frikčního koeficientu na teplotě, které je možné 

dosáhnout používáním v běžném provoze. Důraz byl kladen na teplotní charakteristiku při 

brzdění a dále také na charakter frikčního kompozitu při vyšších teplotách, kdy dochází k tzv. 

FADE jevu, což je náhlý pokles frikční účinnosti při přehřátí brzdových desek.  

5.1   Testované vzorky 

Hlavním atributem připraveného frikčního kompozitu byla záměna jednoho z aditiv, 

konkrétně ZnO za jílový materiál modifikovaný ZnO, tj. KAZN. Pro experiment byl vytvořen 

referenční vzorek navržené směsi s obsahem ZnO, označen jako vzorek R, který byl nadále 

srovnáván s frikčním kompozitem s náhradou ZnO za KAZN, označen KAZN. Tento 

materiál byl vyvinut a připraven na Centru nanotechnologií VŠB-TUO, Mgr. Kateřinou 

Mamulovou-Kutlákovou, Ph.D. Jako poslední vzorek byla zvolena komerčně dostupná 

brzdová deska, označena K, která slouží pro porovnání s námi připravenými laboratorními 

vzorky s produktem běžně užívaným v praxi. 

Pro vzorek R bylo použito složení, které je znázorněno v tabulce 1. Obsah složek 

odpovídá obsahu typů komponent používaných jako přísad do frikčních kompozitů. 

Pro vzorek KAZN, jehož typové složení je uvedeno také tabulce 1., byla provedena 

záměna oxidu zinečnatého, respZnO, za jilový minerál kaolinit, který byl modifikován 

nanočásticemi ZnO, neboli KAZN. Obsah ZnO v kaolinitu byl stanoven na 20 hm. %. 

Tabulka 1.  Typové složení vzorku R a KAZN 
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5.2   Příprava laboratorních vzorků frikčních kompozitů 

Výroba frikčních kompozitů v průmyslových zařízeních se diametrálně liší od 

laboratorní přípravy. V provozních podmínkách se složky navažují po stovkách kilogramů a 

jsou postupně dodávány do kontejneru pomocí automatizovaného zařízení. Výsledná směs je 

homogenizována v obrovských mlýnech schopných zpracovat tuny kompozitu. Tyto mlýny 

jsou, kromě míchacích ramen, vybaveny i sekacími noži, které dostatečně směs rozmělní a 

smíchají. Dále je již homogenizovaná směs dopravena na lis, kde je umístěna do forem a je 

nalisována na podkladovou desku, která je pokryta lepidlem pro dokonalé přilnutí směsi. Tyto 

lisy mohou na jeden pracovní cyklus vyrobit řádově desítky brzdových desek. Poté jsou 

vylisované desky dopraveny do tunelové vytvrzovací pece, kterou projíždějí po přesně 

definovanou dobu, za kterou dojde k vytvrzení daného typu pryskyřice. 

V laboratorním prostředí není možno zajistit shodné podmínky výroby s praxí. Bylo 

tedy nutno použít značná zjednodušení, která mohou mít vliv na vlastnosti a kvalitu 

vyrobených laboratorních vzorků. V laboratorních podmínkách je možno připravit najednou 

pouze jeden vzorek, lisovací zařízení má konstrukčně odlišný typ výhřevu lisovací matrice. 

Homogenizace musí být rozdělena do dvou kroků, kde v prvním kroku dojde k nasekání 

směsi a ve druhém k dokonalému smíchání všech složek. 

Před vlastní přípravou konečných vzorků vhodných pro testování na brzdovém 

dynamometru bylo nutno optimalizovat parametry přípravy na lisovacím zařízení. Ze zvolené 

základní směsi byla postupně připravena řada vzorků, při jejichž výrobě bylo hledáno 

optimální nastavení provozních parametrů tohoto lisu.  

Jedním z hlavních parametrů byl lisovací tlak, který ovlivňuje výslednou pevnost, 

tvrdost a míru přilnutí kompozitu k podkladovému plechu.  

Dalším parametrem byla teplota lisovací matrice, která musela respektovat typ použité 

pryskyřice.  

V neposlední řadě bylo nutno optimalizovat také dobu lisování, která má také 

významný vliv na vznik vnitřních vad a trhlin. 

Jakmile byly všechny parametry optimalizovány bylo možné přistoupit k samotnému 

lisování. Nejprve bylo důležité lisovací matrici důkladně a homogenně zahřát na teplotu 

potřebnou pro lisování. Po této proceduře byla matrice vystříkána lubrikantem na bázi 

křemíku pro omezení přilnavosti frikčního kompozitu na stěny matrice. Před kompakcí a 
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spékáním bylo potřeba směs důkladně homogenizovat, čímž je zajištěno dosažení 

rovnoměrného rozprostření materiálu ve frikční směsi. 

5.2.1   První část homogenizace - mletí 

Složky frikčních kompozitů jsou velmi různorodé látky s rozdílnou strukturou, měrnou 

hmotností a velikostí částic. Tyto dvě vlastnosti je zapotřebí sjednotit, aby bylo možno docílit 

reprodukovatelných výsledků. 

 

Obr. 13.  Kulový mlýn s achátovými nádobami a kuličkami 

Po smíchání veškerých komponent byla směs umístěna do kulového mlýna 

s achátovými kuličkami a po dobu 10 minut důkladně rozemleta. Tímto procesembyla 

dosažena postačující homogenita velikosti částic a bylo možno přistoupit k následné 

homogenizaci frikční směsi.  

5.2.2   Druhá část homogenizace - míchání 

Pro zaručení ideálního rozložení částic ve frikční směsi bylo zapotřebí provést 

důkladnou homogenizaci. Homogenizace byla provedena v přístroji Turbula T2F po dobu 20 

minut, aby bylo možné zaručit ideální a rovnoměrnou distribuci částic ve frikční směsi. 

Jakmile není směs důkladně promíchána, může dojít k agregaci některých komponent, 

čím by došlo k nerovnoměrnému rozložení částic ve směsi. Tato skutečnost by mohla vyústit 

v nerovnoměrný otěr a v extrémních situacích by mohla narušit pevnost kompozitu po 
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vylisování. Pevnost kompozitu je kritická vlastnost, která má vliv na bezpečnost užívání 

kompozitu.  

 

Obr. 14.  Míchací přístroj TURBULA T2F 

5.2.3   Lisování 

Lisování je velmi komplikovaný proces hned z několika důvodů. Je zapotřebí přesně 

optimalizovat veškeré parametry jako je tlak, teplota a doba lisování.  

Při příliš vysokém lisovacím tlaku je možné docílit situace, kdy bude frikční kompozit 

velmi kompaktní a tvrdý, což má za následek nižší brzdnou účinnost, protože nedochází 

k dostatečnému otěru materiálu brzdové desky.  

Při aplikaci příliš nízkého tlaku nedojde k dostatečnému spojení matrice s komponenty 

a pevnost kompozitu nebude dostatečně vysoká a také nemusí dojít k správnému přilnutí 

kompozitu k podkladovému plechu.  

Na lisovacím zařízení bylo nutno nejprve nastavit potřebnou lisovací sílu, která byla 

přepočtena ze znalosti tlaku a plochy vzorku. Síly byly nastavovány postupně v rozmezí 100 

až 150 kN. Nejoptimálněji se jevilo použití síly 120 kN, při které již kompozit přilnul 

k podkladovému plechu a také byla dostatečně velká tloušťka výsledného kompozitu.  

Dalším parametrem lisování, který je třeba optimalizovat je teplota. Při zahřátí na 

příliš nízkou teplotu se matrice, která je v kompozitu přítomna ve formě fenolformaldehydové 

pryskyřice, nezačne dostatečně roztékat a následně vytvrdit a kompozit nebude mít 

dostatečnou pevnost.  
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Při zahřátí na příliš vysokou teplotu hrozí vyhoření pryskyřice ještě před začátkem 

vytvrzování a kompozit opět nebude mít dostatečnou pevnost. 

Jelikož manipulace s lisovací matricí předehřátou na teplotu blížící se 200 °C je 

časové náročná a dochází zde k poklesu její teploty, bylo nutno nastavit teplotu předehřevu o 

cca 20 °C výše.  

Doba lisování byla dalším optimalizovaným parametrem. Tento parametr bylo 

zapotřebí optimalizovat, jelikož může mít zásadní vliv na kvalitu připravených vzorků. Pokud 

bude lisování probíhat příliš dlouho, může dojít k snížení pórovitosti. Výrobní cyklus musí 

také obsahovat periody, kdy dochází k úniku vytvořených plynných látek vznikajících při 

vytvrzování pryskyřice. Pokud by byla doba odplynění krátká, může docházet k delaminaci 

uvnitř kompozitu. Tato delaminace způsobuje roztržení materiálu a tento poté nelze použít. 

Homogenní směs je tedy následně vsypána do rozehřáté a lubrikované matrice. Pro 

správné přilnutí směsi k základní kovové desce bylo použito standardního lepidla, určeného 

pro přilepení frikčního kompozitu. Po vsypání frikční směsi je dále lisovacíforma(obr. 17.b) 

vložena do jednoosého a jednosměrného lisu (obr. 17.a). Jakmile je lisovací proces dovršen, je 

brzdová deska vyjmuta z matrice a umístěna do předehřáté pece pro dokončení vytvrzovacího 

procesu. 

Lisovací proces se sestává z pěti cyklů, které jsou provedeny v časovém horizontu tří 

minut a mezi každými dvěma lisovacími cykly musí být provedeno několikasekundové 

odplynění. Tento proces zajišťuje, že jsou brzdové desky dostatečně homogenní a obsahují  

minimální množství bubliny, které by mohly vzniknout vlivem odpařování plynů při zahřátí 

na vysokou teplotu. 

 

Obr. 15.  Laboratorní lis s vyhřívanou matricí a lisovací forma pro frikční kompozity 



 

35 

5.2.4   Pórovitost testovaných vzorků 

Pórovitost testovaných vzorků byla měřena na dle normy JIS D 4418 – 1996, což je 

testovací norma pro stanovení pórovitosti brzdových obložení a desek automobilů. Potřebné 

vlastnosti oleje pro tento test byly přímo specifikovány v dané normě a vhodný olej byl 

vybrán olej do automatických převodovek ATF D3M, vyrobený společností Petro Canada. 

Nejprve byly vyřezány čtverečky testovaného frikčního kompozitu o rozměrech 

25 x 25 mm. Tloušťka čtverečků nebyla v normě specifikována, nicméně bylo zapotřebí, aby 

byla tloušťka maximální možná. Dále byly čtverečky, pro řádnou přesnost, změřeny 

posuvným měřítkem a zváženy. Jakmile bylo provedeno měření a vážení, čtverečky 

bylyvloženy do olejové lázně.  

Dle testovací normy byl vzorek vložen do kádinky, která byla naplněna 200 ml oleje. 

Následně byl vzorek vložen do pece, která byla vyhřátá na teplotu 9010 °C po dobu 8 hodin. 

Po uběhnutí stanovené doby byla pec vypnuta. Vzorky byly dále v peci ponechány po dobu 

minimálně 12 hodin, kdy vychladly na okolní teplotu. 

Po 12 hodinách byly vzorky vyjmuty, osušeny a opět zváženy. Po zvážení byl 

vypočítán přírůstek hmotnosti, který byl zapříčiněn nasáknutím oleje do testovaného frikčního 

materiálu. 

Na základě naměřených a vypočtených hodnot byla vypočítána průměrná pórovitost 

testovaných frikčních kompozitů za pomocí rovnice (4): 

𝑝 =
Vpost

V inc
∙ 100 =

𝑚2−𝑚1

𝜌
∙

1

𝑉𝑖𝑛𝑐
∙ 100     (%) (4) 

Kde p je pórovitost (%), 

 Vinc - počáteční objem (cm
3
), 

 Vpost - objem po olejové lázni (cm
3
),  

 m1 - počáteční hmotnost (g),  

 m2 - hmotnost po olejové lázni(g),  

 ρ - hustota oleje (g.cm
-3

). 

 

Výsledná vypočtená pórovitost byla shrnuta v tabulce 3. Pórovitostu komerčních 

frikčních materiálů se v drtivé většině případů nachází v intervalu 10 až 12 %, což potvrdila 

vypočtená hodnota pórovitosti vzorku K. Nicméně vzorky R a KAZN vykazují také velmi 

dobrou hodnotu pórovitosti, která je srovnatelná s komerčními frikčními kompozity. 
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Tabulka 2.  Srovnání pórovitosti testovaných frikčních kompozitů 

 

5.2.5   Shear test 

Jakmile je testovací vzorek vylisován je nutno provést test pevnosti ve střihu. Vzorek 

byl vložen do testovacího přístroje, který následně aplikací tlaku v laterálním směru utrhl 

frikční kompozit z podkladové ocelové desky. V následující tabulce 1. jsou shrnuty výsledky 

shear testu pro všechny tři testované vzorky. 

V tabulce 1. je znázorněno srovnání sil potřebných pro utržení frikčních kompozitů od 

kovové základové desky. Aby mohl být frikční kompozit zařazen do komerčního prodeje, je 

potřeba aby síla, potřebná pro utržení vzorku, byla nejméně 14 kN. Z tabulky lze vidět, že 

tomuto kritériu vyhovují všechny vzorky. Dále lze vidět, že vzorek s přidaným KAZN místo 

čistého ZnO má vyšší potřebnou sílu k utržení což znamená, že došlo ke zlepšení. Nicméně ve 

srovnání s komerčním kompozitem je hodnota síly pro vzorek KAZN na 62% hodnoty 

komerčního vzorku. 

Tabulka 3.  Výsledky testovaných vzorků na shear testu 

 

5.3   Testování účinnosti frikčních kompozitů 

V prvním kroku je nutné, aby byly změřeny rozměry desky a kotouče. Toto měření je 

velmi důležité z důvodu výpočtu opotřebení desky a kotouče, který je počítán rozdílem 

hodnot před a po testování. Změna tloušťky brzdových desek je měřena na 4 místech a změna 

tloušťky kotouče je měřena na 5 definovaných místech.  

Dále je velmi důležité stanovit úbytek hmotnosti desek i kotouče. Hmotnost se 

stanovuje na laboratorních vahách. Před samotným měřením hmotnosti je důležité aby byl do 

kotouče umístěn termočlánek. Tento měřící prvek zajišťuje přímé měření teploty kotouče a 

tímto okamžitou zpětnou vazbu, která je pro měření velmi důležitá. 
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Posledním krokem je umístění brzdového kotouče do komory dynamometru, připojení 

termočlánku, vložení brzdových desek do brzdového třmenu, který je následně uchycen na 

hlavu ložiska čepu kola.    

 

Obr. 16.  Pohled do testovací komory brzdového dynamometru. 

Testování frikčních kompozitů na brzdovém dynamometru probíhá podle normy 

ISO 26867. Tato norma se skládá z 19 sekcí, které mají změřit kompletní charakteristiku 

frikčního kompozitu umístěného do dynamometru. Tato norma pro testování frikčních 

kompozitů byla použita z důvodu její menší časové a energetické náročnosti a výsledky, které 

tento testovací proces podává jsou pro testování frikčních vlastností postačující. 

Pro interpretaci frikčních vlastností byla použita data ze tří testovacích sekcí normy 

ISO 26867.První interpretovanou testovací sekcí byla sekcepressure line, která měří brzdnou 

účinnost při aplikaci rozdílných tlaků na frikční kompozit. Tato testovací sekce obsahuje šest 

testovacích cyklů, při nichž jsou aplikovány tlaky od 10 do 60 bar přes hydraulický systém do 

brzdového třmenu, který přitlačí brzdové obložení na kotouč. Hodnota frikční účinnosti je 

následně vypočtena pomocí uživatelského softwaru RevdataPLUS firmy LINK. 

Druhou byla testovací sekce speedline, která má za úkol měřit frikční účinnost 

kompozitu v závislosti na rychlosti, při které dojde k brzdnému účinku. Testovací sekce 

obsahuje pět brzdných cyklů, při nichž probíhá zabrzdění. Hodnoty rychlostí jsou 80, 120, 

160, 180 a 200 km.h
-1

. Opět, hodnota frikční účinnosti je vypočtena pomocí softwaru. 

Třetí testovací sekcí použitou pro interpretaci výsledků byla použita sekce fade. Tato 

sekce je jedna z nejdůležitějších sekcí testu, jelikož se zaměřuje na stabilitu frikčního 

koeficientu při vysokých teplotách. Tato sekce se skládá z 15 úplných zastavení brzdového 



 

38 

kotouče. Zabrzdění je iniciováno počáteční teplotou kotouče, která pro každý brzdný cyklus 

fade sekce roste dle následující logaritmické závislosti, která je uvedena v rovnici (5). 

𝑡𝐾𝑝 = 148,18 ∙ ln(𝑐)  +  148,51   (°C) (5) 

Kde tKp je počáteční teplota kotouče (°C), 

 c - číslo brzdného cyklu (1). 

Ve výsledných grafech v následujících kapitolách testování jednotlivých vzorků je 

přítomna celá řada křivek. Křivka modré barvy se znázorněnými body popisuje průběh 

frikčního koeficientu v dané testovací sekci a jednotlivé body znamenají průměrnou hodnotu 

frikčního koeficientu v konkrétním cyklu. Červená křivka znázorňuje průběh počáteční 

teploty během testovací sekce. U testovací sekce fade je v grafu přítomna fialová křivka, která 

znázorňuje průběh tlaku v jednotlivých cyklech. Černá křivka znázorňuje objem brzdové 

kapaliny, která vstupuje do brzdového třmenu a není pro tento experiment relevantní. 

5.3.1   Výsledky testování referenčního kompozitu 

Výsledky testování na brzdovém dynamometru 

Referenční vzorek, který byl pro experiment připraven, měl základní definované 

složení. V tomto vzorku byl jako jedno z aditiv použit ZnO v čisté podobě. 

První testovací sekcí, jejíž výsledky byly interpretovány je sekce pressure line, která 

zkoumá změnu frikčních vlastností materiálu v závislosti na aplikovaném tlaku.  

 

Obr. 17. Graf sekce pressure line referenčního vzorku. 

Na obr. 17. je patrné, žepři zvyšování tlaku máfrikční koeficient tendenci stoupat 

z nejnižší naměřené průměrné hodnoty μ = 0,3656 až do okamžiku, kdy je na něj aplikován 

10 20 30 40 50 60 

brzdný tlak (bar) 
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vyšší tlak než 40 bar. Při tomto tlaku také dosahuje nejvyššího frikčního koeficientu, tj. μ = 

0,4235. Z těchto dvou hodnot plyne, že za daných podmínek může frikční koeficient klesnout 

až o 14%, oproti původní hodnotě. Průměrná hodnota frikčního koeficientu tohoto vzorku při 

této testovací sekci dosahuje μ = 0,4026. 

Další testovací sekcí, jejíž výsledky byly interpretovány je sekce speed line. Tato 

sekce má za úkol definovat, jaké vlastnosti má brzdové obložení při různé počáteční rychlosti 

brzdění.  

 

Obr. 18. Graf sekce speed line referenčního vzorku. 

Z grafu, obr. 18., lze pozorovat, že frikční kompozit má nejlepší vlastnosti při brzdění 

v nižších rychlostech, kdy při zabrzdění v 80 km.h
-1

 je průměrná frikční účinnostvyjádřená 

hodnotou frikčního koeficientuμ = 0,4358. Při následném zvyšování rychlosti je zřejmé, že 

kompozit svůj brzdný účinek ztrácí. Nejnižší hodnota brzdného účinku je při zabrzdění v 200 

km.h
-1

, kdy frikční účinnost klesla na hodnotu μ = 0,2667. Pokles hodnoty frikčního 

koeficientu je téměř o 40%, což je pokles velmi výrazný. Průměrná hodnota frikční účinnosti 

v této sekce dosahuje μA = 0,3467. 

Třetí interpretovanou testovací sekcí je sekce fade. Tato sekce má velký význam, 

vzhledem k měřeným vlastnostem. Úkolem této sekce je stanovení frikčního koeficientu 

brzdových desek v závislosti na teplotě. 

Pro zjednodušení pojmů v dané interpretaci byla průměrná hodnota zmiňovaných 

cyklů v testovací sekci značena μ a průměrná hodnota celé testovací sekce je značena μA. 

Z grafu na obr. 19 lze usuzovat, že frikční koeficientje stabilnější při vyšších teplotách. 

Z počáteční průměrné hodnoty μ = 0,3921 až do pátého cyklu testovací sekcebrzdná účinnost 

80 120 160 180 200 

počáteční rychlost (km·h-1
) 
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klesá, kdy se dostane na svou nejnižší průměrnou hodnotu μ = 0,2053. Od tohoto okamžiku se 

začne frikční koeficient opět zvyšovat a v této tendenci setrvá až do konce testovací sekce, 

kdy dosáhne průměrné hodnoty cykluμ = 0,3224. Relativní pokles frikční účinnosti v této 

sekci je 48%, nicméně průměrná hodnota frikčního koeficientu v této testovací sekci je μA = 

0,2896 což je relativní pokles o 26% oproti nejvyšší průměrné hodnotě. 

 

Obr. 19. Graf sekce fade referenčního vzorku. 

Pro komplexnější pohled na problematiku kvality frikčního kompozitu je zapotřebí se 

také zaměřit na opotřebení. Jakmile je opotřebení frikčního kompozitu příliš nízké znamená 

to, že kompozit je příliš tvrdý a jeho frikční účinek klesá. Pokud by bylo opotřebení příliš 

vysoké, byl by kompozit neekonomický a nešlo by jej uplatnit v komerčním průmyslu. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

číslo brzdného cyklu (1) 
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5.3.2   Výsledky testování vzorku KAZN 

Výsledky testování na brzdovém dynamometru 

Vzorek KAZN se oproti referenčnímu vzorku lišil náhradou aditiva oxidu zinečnatého, 

resp. ZnO, za kaolinit, který byl tímto oxidem kovu modifikován.  

 

Obr. 20. Graf testovací sekce pressure line vzorku KAZN. 

Výsledky testovací sekce pressure line jsou znázorněny v grafu na obr. 20. Průběh 

frikčního koeficientu je vůči narůstajícímu tlaku stabilní a žádné viditelné fluktuace se 

nevyskytují. Minimální hodnota průměrné frikční účinnosti, které brzdové obložení dosáhne 

je při aplikaci tlaku 20 bar a je rovna μ = 0,4194. Následně je viditelné nepatrné zvyšování 

frikčního koeficientu až na průměrnou hodnotu μ = 0,4395 při hodnotě 40 bar. Relativní 

frikční účinnost se na konci této testovací sekce zvýší o 5%. Průměrná hodnota frikční 

účinnosti v testovací sekci pressure line pro vzorek KAZN dosahuje μA = 0,4317. 

Testovací sekce speed line, jejíž průběh je znázorněn v grafu na obr. 21., opět 

znázorňuje pokles frikční účinnosti při brzdění při vyšších rychlostech. Nejvyšší 

průměrnéfrikční účinnosti, μ = 0,4142, dosahuje vzorek při brzdění v 80 km.h
-1

 a lze 

pozorovat stálý pokles až do rychlosti 180 km.h
-1

, kdy je dosaženo nejnižšího průměrného 

brzdného účinku μ = 0,2792. Po dosažení tohoto bodu nicméně dochází k mírnému zvýšení a 

frikční koeficient při zabrzdění ve 200 km.h
-1

 má průměrnou hodnotu μ = 0,2908. Z toho 

plyne, že při brzdění v rychlosti 180 km.h
-1

 dojde k poklesu na 70% původního brzdného 

účinku, který byl při rychlosti 80 km.h
-1

. Průměrná hodnota frikčního koeficientu v této sekci 

činila μA = 0,3190. 

 10 20 30 40 50 60 
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Obr. 21. Graf sekce speed line vzorku KAZN. 

V grafu na obr. 22. jsou obsaženy výsledky testovací sekce fade vzorku KAZN. 

Maximální hodnoty průměrné frikční účinnosti, μ = 0,4025, dosahuje vzorek při prvním 

testovacím cyklu. Dále je znatelný pokles brzdného účinku do testovací sekce 5, kdy dosáhne 

frikční kompozit své minimální průměrné brzdné účinnosti μ = 0,2603 a teplota brzdného 

kotouče dosahuje t = 387,51 °C. V dalším pokračování testu, frikční účinnost nepatrně stoupá 

až do finálního cyklu, kdy je rovna průměrné hodnotěμ = 0,3185. Tímto lze říci, že při 

vysokém zatížení je možné, že se frikční účinek sníží až na 65% výchozí nejvyšší hodnoty. 

Průměrná hodnota frikčního účinku při testování vzorku KAZN procedurou speed line 

dosáhla μA = 0,3043. 

 

Obr. 22. Graf sekce fade vzorku KAZN. 
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5.3.3   Výsledky testování srovnávacího komerčního vzorku 

Výsledky testování na brzdovém dynamometru 

Komerční vzorek byl vybrán pro srovnání s laboratorně připravenými frikčními 

kompozity. Tento vzorek je na trhu běžně dostupný, ale není známo jeho přesné chemické 

složení. Z toho důvodu jsou výsledky testování pouze informativní, nicméně jsou přínosné už 

jen kvůli srovnání s připravenou směsí a podávají zprávu o tom jak je možné se vlastní 

přípravou vzorků frikčních kompozitů v laboratoři těmto komerčním vzorkům kvalitativně 

přiblížit. 

 

Obr. 23. Graf testovací sekce pressure line komerčního vzorku. 

Na obr. 23. je znázorněn graf testovací sekce pressure line komerčního vzorku. Průběh 

brzdného účinku je stabilní. Nicméně ze začátku je patrný slabý pokles frikčního koeficientu 

z výchozí průměrné hodnoty μ = 0,3971 až do 5. cyklu, kdy byl aplikován tlak 50 bar a frikční 

účinnost kompozitu klesla na průměrnou hodnotuμ = 0,3743 a v 6. cyklu při přiložení tlaku 60 

bar opět nepatrně stoupla na průměrnou hodnotu μ = 0,3753. Frikční účinek, při nejnižší 

hodnotě, klesl na 98% výchozího nejvyššího frikčního koeficientu, což indikuje velmi 

vyrovnaný průběh. Průměrná hodnota frikčního koeficientu u této testovací sekce byla μA = 

0,3827. 
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Obr. 24. Graf sekce speed line komerčního vzorku. 

Další testovací sekce speed line, obr. 24, vykazuje také velmi vyrovnaný průběh, 

nicméně zde už je pokles frikčního koeficientu výraznější. Nejvyšší hodnoty průměrného 

frikčního účinku dosáhl komerční vzorek při prvním cyklu, kdy se rovnal μ = 0,3765. Poté 

nastal plynulý pokles až na průměrnou hodnotu μ = 0,2913 při brzdění v 180 km.h
-1

, což je 

pokles na 77% výchozí hodnoty. Následně došlo k nepatrnému zvýšení frikčního účinku, při 

zabrzdění ve 200 km.h
-1

, na hodnotu μ = 0,2536. Průměrná hodnota brzdného účinku 

v testovací sekci speed line byla μA = 0, 3241. 

 

Obr. 25.  Srovnání výsledků sekce pressure linetestováných vzorků 

Poslední testovací sekce fade, jejíž průběh se nachází v obrázku 25., znázorňuje 

charakter brzdného účinku komerčního kompozitu při zvýšené zátěži a jeho reakci na 

přítomnost vysoké teploty v systému. Při nižších teplotách dochází k poklesu frikčního účinku 

z výchozí průměrné hodnoty μ = 0,3683 na hodnotu μ = 0,2941, nicméně v další průběhu 
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dochází ke zpětnému stoupání a při konečném cyklu dosahuje frikční koeficient vyšší 

průměrné hodnoty než byla původní výchozí hodnota, a to μ = 0,3877. To znamená, že tento 

komerční frikční kompozit je velmi dobře optimalizovaný a schopen velmi dobře odvádět 

teplo ze systému. 

5.3.4   Výsledné srovnání testovaných vzorků 

Následné srovnání testovaných vzorků bylo provedeno aby bylo možno porovnat 

laboratorně připravené vzorky s komerčním brzdovým obložením. Vzorky jsou uvedeny pod 

označením K (komerční vzorek), R (referenční vzorek), kde byl použit jako aditivum čistý 

ZnO a vzorek KAZN, kde byl použit jako aditivum kaolinit modifikovaný ZnO. 

Ze srovnání první testovací sekce pressure line, na obr. 26., lze vyvodit, že vzorek 

KAZN vykazuje daleko lepší frikční vlastnosti než vzorky K a R. Tuto skutečnost lze fakticky 

vyvodit z toho, že křivka KAZN se v grafu nachází podstatně výše než křivky patřícím obou 

dvěma výše zmiňovaným vzorkům. Dále lze pozorovat, že při aplikaci tlaku 50 bar má křivka 

KAZN hodnotu μ = 0,4395 a křivka K se nachází na hodnotě μ = 0,3763, což je na 85% 

hodnoty KAZN. Také průběhy těchto dvou křivek jsou velmi odlišné. Zatímco křivka K má 

jednoznačně klesající tendenci, křivka KAZN má vzestupný průběh.  

 

 

Obr. 26.  Srovnání výsledků sekce pressure linetestováných vzorků 
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Sekce speed line, jejíž srovnání lze vidět na obr. 27., je už co se týče výsledků daleko 

vyrovnanější. Křivky všech tří vzorků mají klesající trend. Z grafu lze vidět naprosto hladký 

průběh křivky vzorku K oproti křivce KAZN, jejíž průběh je nekonzistentní. Při srovnání 

křivek R a KAZN lze pozorovat nižší průměrné hodnoty frikční účinnosti u křivky KAZN. 

Křivka K má přímější průběh než KAZN, nicméně průměrná hodnota závěrečného cyklu je. 

oproti závěrečné hodnotě KAZN nižší u křivky K.  

 

 

Obr. 27. Srovnání výsledků sekce speed line. 

Srovnání testovací sekce fade je uvedeno na obrázku 28. Průběh frikční účinnosti u 

komerčního kompozitu je velmi vyrovnaný. Pokud bychom provedli srovnání vzorků R a 

KAZN, lze dojít k zajímavému závěru. Na průběhu vzorku R lze pozorovat velký propad 

frikční účinnosti v počátečních cyklech, ale od 5. cyklu má vzestupný charakter. Pokud se 

jedná o průběh KAZN, propad v počátečních cyklech je viditelný, nicméně není tak strmý jak 

u vzorku R. V dalších cyklech dosahuje KAZN lepších průměrných výsledků a díky tomu lze 

usoudit, že došlo k relativně výraznému zlepšení frikčních vlastností. Průměrná hodnota 

frikční účinnosti v počátečním cyklu je vyšší než u vzorku R a v podstatě je průběh frikční 

účinnosti u vzorku KAZN stabilnější než u vzorku R. 
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Obr. 28. Srovnání výsledků testovací sekce fade 

5.3.5    Srovnání opotřebení testovaných vzorků 

Srovnání průměrných hodnot opotřebení testovaných vzorků je shrnuto v tabulce 4.Do 

průměrné hodnoty opotřebení jednotlivého vzorku je průměr počítán z obou brzdových desek, 

tj. vnější a vnitřní. Lze vidět, že průměrný úbytek tloušťky vzorku R je vyšší než u vzorku 

KAZN avšak průměrný úbytek hmotnosti vzorku R je nižší. Tento fakt mohl být zapříčiněn 

kontaminací vzorku KAZN z povrchu kotouče jelikož je možné, že se řada částic z kotouče 

uchytila na frikční vrstvě. Ve prospěch tohoto faktu hovoří i průměrný úbytek hmotnosti 

vzorku kotouče vzorku KAZN, který je vyšší než u vzorku R. Co se týče komerčního vzorku 

K, je jeho úbytek tloušťky a hmotnosti až třikrát vyšší, než u laboratorně připravených 

vzorků. Tato skutečnost může být způsobena rozdílným složením a také rozdílnými parametry 

při výrobě tohoto kompozitu, které mají za následek rozdílné mechanické vlastnosti vzorku K. 

Tabulka 4  Srovnání úbytku tloušťky a hmotností jednotlivých testovaných vzorků 

 

5.4   Charakterizace frikčního povrchu testovaných vzorků 

Pro charakterizaci frikčního povrchu vzorků byly použity dvě metody. První z metod 

byla vizuální analýza frikčního povrchu za pomocí fotografií s vysokým rozlišením. Při druhé 
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analýze byly použity fotografie ze SEM. Pro charakterizaci frikčního povrchu byly vždy 

použity brzdové desky, které byly upevněny vně brzdového třmenu. 

5.4.1   Fotografie frikčního povrchu 

Snímky testovaných vzorků byly pořízeny fotoaparátem s vysokým rozlišením. 

Následně byla provedena analýza stavu frikčního povrchu a frikčních stop, které vznikly při 

kontaktu brzdné desky s kotoučem v průběhu testovací procedury. 

Jako první vzorek byl charakterizován laboratorně připravený vzorek frikčního 

kompozitu R, který se nachází na obr. 29. Z dané fotografie lze vidět, že v kontaktu 

s brzdovým kotoučem byla spíše horní část desky, což mohlo být zapříčiněno nerovnostmi na 

povrchu desky. Dále je možno vidět větší distribuci frikčních stop na náběžné hraně tedy na 

hraně na pravé straně brzdové desky, která působí proti směru otáčení brzdového kotouče. 

 

 

Obr. 29  Fotografie frikčního povrchu vnější brzdové desky R po testu 

Dalším vzorkem, podrobeným analýze byl testovaný vzorek KAZN na obrázku 30. 

Lze vidět, že stejně jako u vzorku R, byla ve užším kontaktu spíše horní strana desky. Dále 

lze pozorovat, že na rozdíl od vzorku R jsou frikční stopy distribuovány rovnoměrně po celé 

šířce vzorku, což znamená lepší kontakt s brzdovým kotoučem a tedy i možné lepší hodnoty 

brzdného účinku. 
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Obr. 30.  Fotografie frikčního povrchu vnější brzdové desky KAZN po testu 

Jako třetí byl podroben analýze vzorek komerčního brzdového obložení K, který lze 

vidět na obrázku . 

 

Obr. 31.  Fotografie frikčního povrchu vnější brzdové desky komerčního vzorku K po 

testu 

Na první pohled lze rozeznat rozdíl od předchozích dvou laboratorně připravených 

vzorků. Prvním rozdílem je absence dobře viditelných frikčních stop. Frikční stopy vzorek 

obsahuje, nicméně zřejmě díky menšímu obsahu kovových složek, nejsou tak patrné jako u 

předchozích vzorků. Dále zle pozorovat prasklinu, která vznikla zřejmě v důsledku přehřátí 

kompozitu. Při bližším ohledání bylo zjištěno, že prasklina byla pouze povrchová a neměla by 

mít vliv na bezpečnost daného kompozitu při použití v brzdných soustavách osobních 

automobilů. 

5.4.2   Charakterizace frikčního povrchu pomocí SEM 

Skenovací elektronovou mikroskopií byla analyzována místa, která nejlépe vypovídala 

o mechanismu frikčního procesu, tedy frikční stopy na povrchu testovaných vzorků. Všechny 

vzorky byly analyzovány při zvětšení 100x. Na každém ze vzorků bylo vybráno místo, kde 

byly frikční stopy nejmarkantnější a ve třech bodech byla provedena bodová chemická 

analýza pomocí analyzátoru chemického složení EDAX, který funguje na principu 
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elektronové mikroanalýzy. Pro analýzy byla opět použita vnější brzdová deska testovaných 

kompozitů. 

Jako první byl analyzován vzorek R, který se nachází na obr. 32. Na snímku lze vidět 

část frikční stopy a část základního kompozitu, který nebyl vystaven kontaktu s kotoučem. 

Frikční stopa je poměrně hladká a celistvá, což značí dobrý kontakt s brzdovým kotoučem. Po 

provedení bodové analýzy bylo zjištěno, že frikční stopy vzorku R se skládají převážně 

z kovových složek, přítomných ve frikční směsi. 

 

Obr. 32.  Snímek frikční vrstvy vzorku R ze skenovací elektronové mikroskopie 

Druhý vzorek, jehož frikční povrch byl analyzován byl KAZN, který lze vidět na obr. 

33. V porovnání s předchozím vzorkem R, byl povrch frikčních stop hladší a obsahoval 

mnohem méně děr. Díky tomuto reliéfu byl vzorek v lepším kontaktu s brzdovým kotoučem a 

to může být příčinou vyšší brzdné účinnosti vzorku KAZN oproti vzorku R. Na bodech, 

patrných z obrázku, byla provedena bodová analýza a opět se ukázalo, že frikční stopy jsou 

složeny primárně z kovových složek, obsažených ve frikční směsianebo byla frikční vrstva 

kontaminována při kontaktu s povrchem kotouče. 
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Obr. 33  Snímek frikční vrstvy vzorku KAZN ze skenovací elektronové mikroskopie 

Třetím analyzovaným kompozitem byla komerční brzdová deska K, vyobrazená na 

obr. 34. Po analýze frikčního povrchu pomocí SEM lze říci, že povrch vzorku je frikčními 

stopami pokryt, ale jelikož jsou velmi malé a blízko u sebe, nejsou na první pohled patrné. 

Tento vzorek byl zřejmě ve velmi dobrém kontaktu s brzdovým kotoučem. Bodová analýza 

ukázala, že frikční stopy vzorku K také obsahují v drtivé většině kovové složky, obsažené 

v základní směsi. Malá velikost frikčních stop může být zapříčiněna rozdílnou velikostí částic 

kovových komponent přidávaných do frikční směsi výrobcem vzorku K. 

 

Obr. 34  Snímek frikční vrstvy vzorku K ze skenovací elektronové mikroskopie 
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6   ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce byla příprava a testování frikčních kompozitů určených do 

brzdových systémů osobních automobilů. Byly připraveny dva vzorky. V prvním, 

referenčním vzorku R, bylo jako aditivum použito čistého ZnO. Ve druhém vzorku, 

označeným KAZN byl ZnO nahrazen materiálem KAZN, tedy kaolinitem, který byl 

modifikován nanočásticemi ZnO. 

Teoretická část byla zaměřena na rešerši v oblasti výroby a testování frikčních 

kompozitů. Experimentální část byla zaměřena na samotnou přípravu a testování 

připravených vzorků frikčních kompozitů. Celkově byly připraveny dvě frikční směsi , které 

byly podrobeny mletí, míchání a následně byly vylisovány. Z důvodu srovnání byl společně 

s laboratorně připravenými vzorky testován i vzorek komerčního frikčního kompozitu K. 

Nicméně, jednalo se o srovnání pouze informativní, protože nebylo známo složení ani proces, 

jakým způsobem byl tento komerční vzorek vyroben. 

Testované vzorky byly podrobeny řadě testů. Prvním testovacím procesem bylo 

stanovení pórovitosti testovaných vzorků. V tomto testu vykazoval nejvyšší pórovitost 

komerční vzorek, z připravených frikčních kompozitů měl vyšší pórovitost vzorek KAZN. 

Dalším parametrem, který byl testován je test pevnosti ve střihu. Minimální pevnost, 

pro bezpečné použití v brzdových systémech osobních automobilů je 14 kN. Oba dva 

laboratorně připravené vzorky tuto hranici přesáhly téměř o dvojnásobek. Vyšší hodnoty 

dosahoval opět vzorek KAZN. 

Třetím testovaným parametrem bylo stanovení frikčně-otěrových vlastností na základě 

výsledků testování vzorků na brzdovém dynamometru. Pro stanovení frikční účinnosti byla 

použita testovací procedura, která se zakládá na normě ISO 2768. Z obdržených výsledků 

bylo patrné, že laboratorně připravené vzorky nedosahují frikční účinnosti komerčního 

kompozitu, nicméně vzorek KAZN vykazoval vyšší průměrnou frikční účinnost než 

referenční vzorek R. 

Co se týče otěrových vlastností, vykazoval nejnižší opotřebení ze všech testovaných 

vzorků vzorek KAZN. Tento fakt mohl být zapříčiněn kontaminací frikčního povrchu 

částicemi z brzdného kotouče. Referenční vzorek R vykazoval také velmi nízké opotřebení, 

avšak nejvyšší opotřebení vykazoval komerční vzorek K. Je možné, že příčinou tohoto faktu 

bylo rozdílné složení a různé výrobní parametry komerčního vzorku K. 
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Po testování na brzdovém dynamometru byly vzorky podrobeny analýze frikčního 

povrchu. Nejprve byly pořízeny fotografie vzorku s vysokým rozlišením. Z těchto fotografií 

byla analyzována distribuce frikčních stop. Nejméně rovnoměrná distribuce frikčních stop se 

nacházela na povrchu vzorku R. Povrch vzorku KAZN byl frikčními stopami pokryt 

rovnoměrně. 

Poslední metodou, kterou byl charakterizován frikční povrch jednotlivých vzorků byla 

charakterizace povrchu pomocí skenovací elektronové mikroskopie. Následně byla provedena 

bodová analýza. Bylo zjištěno, že převážnou část frikčních stop tvoří kovové složky obsaženy 

v základní frikční směsi. Výsledky této analýzy poukazují na to, u komerčního vzorku může 

za absenci viditelných frikčních stop nižší velikost kovových části obsažených v základní 

směsi. 

Z důvodu poruchy lisovacího zařízení a nedostupnosti složek nebylo možno provést 

charakterizaci produktů frikčního procesu. 

Z dosažených výsledků lze říci, že nahrazením aditiva ZnO za kaolinit modifikovaný 

nanočásticemi ZnO, bylo dosaženo určitého zlepšení testovaných fyzikálních a mechanických 

frikčně otěrových vlastností.  
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