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Abstrakt: 

Silniční doprava je jednou z nejvýznamnějších antropogenních činností. Je nedílnou 

součástí našeho života, ovšem přináší rizika pro životní prostředí a zdraví člověka. Frikční 

kompozitní materiály používané jako brzdová obložení se skládají z mnoha komponent 

různých chemických vlastností a struktur. Jejich charakterizace je obtížná a vyžaduje 

kombinaci několika metod.  

Pro tuto disertační práci bylo vybráno šest vzorků komerčně dostupného brzdového 

obložení, které byly charakterizovány pomocí řady metod: stanovení uhlíku, rentgenová 

fluorescenční spektrometrie, skenovací elektronová mikroskopie, atomová emisní 

spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, rentgenová difrakční analýza a Ramanova 

mikrospektroskopie.  

Vzorky brzdového obložení byly testovány pomocí brzdového dynamometru. 

Frikční proces, který nastává mezi brzdovou destičkou a diskem při brzdění, je spojen 

s poměrně vysokými teplotami a tlaky na třecím povrchu.  Během brzdění dochází 

k modifikaci frikčních kompozitů,  uvolňování pevných částic a také plynů. Plynné emise 

byly jímány do vaků a analyzovány pomocí plynové chromatografie a infračervené 

spektrometrie. Dále byly odebírány vzorky pomocí sorpčních trubiček s aktivním uhlím, 

zachycené organické látky byly analyzovány po extrakci sirouhlíkem. Získané výsledky 

byly porovnány s výsledky analýz plynných produktů tepelného rozkladu zkoumaných 

vzorků brzdových obložení při definované teplotě v trubkové peci.  

Výsledky analýz plynných produktů třecího procesu v brzdových systémech 

automobilů prokázaly zejména tvorbu CO2. Dále byly nalezeny nižší koncentrace CO, SO2 

a organických látek. Byla identifikována řada lehkých uhlovodíků. V odebraných vzorcích 

plynů byla nalezena také poměrně vysoká koncentrace benzenu. 

Množství uvolňovaných plynů se u zkoumaných obložení značně liší. Lze tedy 

konstatovat, že tvorbu plynných zplodin při tření lze výrazně ovlivnit složením frikčního 

kompozitu. 

Klíčová slova: 

Frikční kompozitní materiály, frikční proces, brzdová obložení, tepelný rozklad 

materiálů, plynné emise. 



 

Abstract 

Road transport is one of the main anthropogenic activities. It is important part of 

our life but it may also pose risks to the environment and human health as well. Friction 

composite materials used in car brake systems contain a lot of components with various 

chemical properties and textures.  Characterization of friction composites materials is 

difficult and requires a combination of several methods. 

Six samples of commercially available brake linings were chosen for this 

dissertation thesis. They were characterized using a variety of methods: determination of 

carbon, X-ray fluorescence spectroscopy, scanning electron microscopy, atomic emission 

spectrometry with inductively coupled plasma, X-ray diffraction and Raman 

microspectroscopy. 

Samples of brake pads were tested using a full-scale dynamometer. Friction 

processes between pad and disc during forced deceleration is associated with relatively 

high temperatures and high pressures on the friction surface. During the friction process 

various chemical reactions can cause the modification of a friction composite. It leads to 

the release of wear particles and the formation of gaseous products. Gaseous emissions 

were collected in bags and analysed by gas chromatography and infrared spectroscopy. 

Gaseous samples were taken in the sorption tubes with charcoal as well, trapped organics 

were firstly extracted with carbon disulphide and then analysed. The obtained results were 

compared with the results of analyses of the gaseous products of thermal decomposition of 

samples of brake linings at defined temperatures in the tube furnace.   

Results of gaseous emissions released during frictional process proved particularly 

creation of CO2. In addition, lower concentrations of CO, SO2 and light hydrocarbons were 

also found. As mentioned above, light hydrocarbons and also a relatively high 

concentration of benzene were found. 

The amount of released gases varies considerably in investigated linings. Creation 

of gaseous products during the friction can be evidently significantly affected by 

composition of a friction composite. 

Keywords: 

Friction composite materials, fiction process, brake linings, thermal decomposition 

of materials, gaseous emissions.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

BSE   zpětně odražené elektrony (z angl. Backscattered Electrons) 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

DTA diferenční termická analýza  

f otáčky elektromotoru [ot./min.] 

F přítlačná, normálová síla [N] 

Ft třecí síla [N]  

FK  frikční kompozit 

GC/FID/TCD plynová chromatografie s plamenovým ionizačním a tepelně vodivostním 

detektorem (z angl. Gas Chromatography, Flame Ionization Detection, 

Thermal Conductivity Detection) 

IARC Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (z angl. International Agency 

for Research on Cancer) 

ICP-AES atomová emisní spektrometrie s indukčně vázáným plazmatem (z angl. 

Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry) 

IR infračervená spektrometrie (z angl. infrared) 

k  konstanta pro určení objemového opotřebení [Pa
-1

] 

  koeficient tření (frikční koeficient) [-] 

MS  hmotnostní spektrometrie (z angl. Mass Spectrometry) 

NDIR nedisperzní infračervený (detektor), (z angl. non-dispersive infra-red) 

p tlak [bar] 

PFR fenolformaldehydová pryskyřice (z angl. phenol-formaldehyde resin) 

PMx  pevné částice o velikosti x µm (z angl. Particulate Matter),  

Py - GC-MS pyrolýzní plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (z angl. pyrolysis-

gas chromatograph-mass spectrometer) 

RM Ramanova mikrospektroskopie 

s  dráha tření [m] 

SE sekundární elektrony 

SEM skenovací elektronová mikroskopie 

TC celkový uhlík (z angl. Total Carbon) 

TG termogravimetrická analýza 

TIC celkový anorganický uhlík (z angl. Total Inorganic Carbon) 

TOC celkový organický uhlík (z angl. Total Organic Carbon) 
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TZL tuhé znečišťující látky 

V objem [m
3
] 

V0  objem opotřebení [m
3
] 

VOC těkavé organické látky (z angl. Volatile Organic Compound) 

XRD rentgenová difrakční analýza (z angl. X-ray Diffraction) 

XRFS rentgenová fluorescenční spektrometrie (z angl. X-Ray Fluorescence 

Spectrometry) 

ŽP životní prostředí 
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Silniční doprava je nedílnou součástí našeho života. Slouží nejen k přepravě 

pasažérů, ale i zboží. Nejdůležitějším aspektem pro bezpečnost automobilů je brzdový 

systém. Vysoké nároky se kladou nejen na výkon, ale také na pohodlí, hlučnost, pracovní 

životnost a provozuschopnost [1], [2], [3]. Velmi rychle se rozrůstá silniční síť, což souvisí 

i se zvyšujícím se množstvím automobilů ve světě. V roce 2010 bylo celosvětově 

registrováno okolo 1 miliardy osobních a nákladních automobilů. Je předpoklad, že počet 

aut dosáhne v roce 2030 1,7 miliardy [2]. V roce 2012 bylo prodáno 77 milionů vozidel, 

v Evropě bylo registrováno 12 milionů vozidel [4]. Tento trend se v Evropě udržel i v roce 

2013. Ovšem před ekonomickou krizí (tedy do konce roku 2007) počet prodaných vozidel 

v Evropě ročně dosahoval hodnoty 15,6 milionů [5]. 

Frikční kompozity (dále jen FK), které se používají pro brzdová obložení jako třecí 

segmenty, jsou velmi složitými materiály, protože se skládají z mnoha komponent. 

Interakce mezi složkami je natolik komplexní, že formulace třecích materiálů je dosaženo 

pomocí pokusů a omylů spojených se zkušenostmi a znalostmi získanými 

z předcházejících testů [1], [3]. 

Jedním z nejvýznamnějších antropogenních znečišťovatelů je automobilová 

doprava. Znečišťování životního prostředí ze silniční dopravy můžeme rozdělit na dvě 

skupiny: ze spalovacích a nespalovacích procesů. Hojně byly studovány spalovací procesy 

např. [6], [7]. Ovšem se zvyšujícím se tlakem na minimální dopad na životní prostředí se 

začalo studovat znečišťování z nespalovacích procesů. Jedná se o emise otěrových částic 

z brzdového obložení a pneumatik, ale také například motoru automobilu či silnic [2]. 

Velký zájem je v poslední době kladen na výzkum otěrových částic. Práce, které se tímto 

tématem zabývají, jsou např. [8], [9], [10], [11], [12]. 

Již v minulosti bylo např. zakázáno používání azbestových vláken v brzdových 

obloženích, nicméně nyní není jasné, jaký dopad na životní prostředí či lidské zdraví mají 

v současné době používané materiály [13]. 

Při brzdícím procesu nedochází ale jen úniku pevných částic do životního prostředí, 

ale i emisí plynů. Nicméně tato problematika stále zůstává v pozadí výzkumných zájmu. 

1. Úvod     
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Práce je zaměřena na charakterizaci plynných zplodin uvolňovaných do životního 

prostředí z brzdových systémů automobilů při jejich provozu. Výsledky budou použity 

k posouzení nebezpečných vlastností těchto produktů třecího procesu a porovnání různých 

typů brzdových obložení z hlediska úniků plynných zplodin. Výsledky dále poslouží 

k vytipování komponent brzdových obložení, které podporují vyšší emise nebezpečných 

plynů. Výsledky tak přispějí k výběru brzdových obložení požadovaných mechanických 

vlastností ale méně nebezpečných pro životní prostředí a vytvoří základní předpoklady pro 

vývoj frikčních kompozitů s minimálním dopadem na životní prostředí. 

Cíle práce: 

1. Vybrat vhodné metody pro analýzu plynných zplodin z třecího procesu. 

2. Provést důkladnou charakterizaci frikčních kompozitů. 

3. Vypracovat metodiku odběru plynných zplodin třecího procesu z brzdových 

systémů automobilů. 

4. Provést odběr a analýzy plynných zplodin z různých typů komerčního 

brzdového obložení. 

5. Výsledky porovnat s výsledky tepelného rozkladu vzorků brzdového 

obložení při definované teplotě v trubkové peci. 

 

2. Cíle práce 
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Existuje mnoho brzdových systémů, ale závisí na jejich praktické aplikaci. Brzdy je 

možno obecně nazvat mechanismy, které zpomalují, či zastavují různé druhy pohybů, 

popřípadě zajišťují jejich klidovou polohu. Frikční kompozitní materiály brzd, mají za úkol 

absorbovat kinetickou energii vozidla při jeho zpomalování, tato kinetická energie je 

převedena na styčné ploše na energii tepelnou. Teplo je rozptýleno buď absorpcí, která 

vede k chemickým procesům probíhajícím na styčných plochách a vede k jejich 

opotřebení, nebo je převedeno přes buben či disk a dále vedeno do dalších součástí 

systémů a vyzářeno do okolní atmosféry. Běžná provozní teplota rotoru je 150 – 250°C a 

brzdové destičky v osobních automobilech dosahují běžně teplot 200 - 400°C [3], [14], 

[15], [16]. Teplota brzdového obložení v automobilech dosahuje hodnot až okolo 700°C, 

ale maximální hodnoty mohou být až okolo 1000°C na drobných nerovnostech povrchu a 

ve velmi krátkých časových úsecích (cca 1ms) [17]. 

Brzdové systémy automobilů lze rozdělit podle více kritérií. Např. podle typu 

brzdy: 

 provozní 

 nouzová 

 parkovací 

Dále je možno rozdělit brzdy provozní podle konstrukce: 

 kotoučové 

 bubnové 

U kotoučové (diskové) brzdy svírají brzdové čelisti disk, který je pevně nasazený 

na brzděné hřídeli, přenos síly je většinou hydraulický. Při sešlápnutí brzdového pedálu 

vznikne tlak v brzdovém systému a brzdový píst začne tlačit brzdové destičky kolmo na 

rotor (kotouč). Mezi rotorem a destičkami vzniká třecí síla, která působí proti směru 

otáčení. Výhodou kotoučové brzdy je prostá konstrukce, snadná údržba a jednoduchá 

výměna. Jsou mnohem lehčí, výkonnější a lépe se chladí. Naopak jejich nevýhodou je 

vyšší cena a rychlejší opotřebení [15], [18], [19], [20] a [21]. Její schématické znázornění 

je na obrázku níže (Obr. 1). 

3. Brzdové systémy osobních automobilů  
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Obr. 1 Schéma kotoučové brzdy [18] 

Brzdy bubnové se hojně používaly ve 20. století. Brzdové elementy působí na 

vnitřní povrch válcové plochy tělesa, tedy bubnu, spojeného s brzděnou součástí. Brzdové 

čelisti, na nichž je FK, jsou při brzdění přitlačovány rozpěrným ústrojím na vnitřní stranu 

bubnu. Výhodou těchto brzd je, že je celé ústrojí brzdy umístěno uvnitř bubnu a nepodléhá 

tedy nepříznivým vlivům nečistot z okolí a tak mají delší životnost.  [2], [15], [18], [19], 

[20] a [21]. Schématické znázornění bubnové brzdy je na následujícím obrázku (Obr. 2) 

 

Obr. 2 Schéma bubnové brzdy [18] 

V současné době se často používá kombinace brzd kotoučových, které bývají 

umístěny na předních kolech, s brzdami bubnovými [15], [19]. 



9 

 

Důležitou součástí brzdových systémů jsou brzdová obložení, která jsou vzhledem 

ke svým vlastnostem a složení označována jako frikční kompozitní materiály. Kompozitem 

je každý materiálový systém, který je složen nejméně ze dvou fází s makroskopicky 

rozeznatelným rozhraním mezi fázemi. Systém dosahuje vlastností, kterých není možno 

dosáhnout kteroukoliv složkou samostatně nebo prostou sumací [22], [23]. 

Různé druhy brzdových desek rozdělujeme podle použití vozidla, např. u závodních 

vozů jsou měkké. Dále jsou brzdy tvrdší a trvanlivější. Nesprávné použití typu desky na 

vozidlo, může způsobit tzv. vadnutí brzd, protože každé obložení má jinou pracovní 

teplotu [18]. 

Charakteristiky tření a opotřebení jsou závislé na mnoha parametrech, a to mohou 

být: design brzdového obložení, jeho složení, povrchová geometrie a povrchová energie, 

chemická reaktivita, fyzikální a mechanické vlastnosti povrchu. Dále to jsou podmínky 

jako tlak, rychlost, teplota, počet cyklů a prostředí (mastné, vlhké, písčité a kontaminace 

prachem vzniklým z opotřebení brzdové destičky) [3]. 

Procesem tření se zabývá vědní disciplína zvaná tribologie. Je multidisciplinární 

vědeckou a technickou disciplínou, jejíž název je odvozen z řeckého slova tribos, což 

znamená tření. Tento obor se zabývá třením, opotřebením a mazáním v oblasti kontaktu 

třecích ploch. Ačkoliv se jedná o mladou vědeckou disciplínu, třením se člověk zabývá 

odedávna např. při manipulaci s těžkými tělesy. Mezi běžné moderní úkoly tribologie se 

řadí snižování tření, díky čemu dochází nejen ke snížení opotřebení, ale i k úspoře energií. 

Umožňuje tedy rychlejší a přesnější pohyby, zvýšení produktivity a snížení údržby. 

V širším slova smyslu zahrnuje mechanické, chemické a materiálové technologie (např. 

tribochemie, tribomechanika, atd.) [15], [24], [25], [26] a [27]. 

 

4. Frikční kompozitní materiály 

4.1 Frikční proces 

4.1.1 Tribologie 



10 

 

Účinky tření jsou:  - třecí síly, třecí momenty 

   - přeměna mechanické práce v teplo 

   - opotřebení [24]. 

S projevy a účinky tření se člověk musel vyrovnávat neustále. Tření bylo podnětem 

pro objev mnoha jednoduchých, ale velmi účinných pomůcek a strojů. První vědecký popis 

tohoto jevu je možno nalézt v poznámkách známého vědce a umělce Leonarda da Vinciho 

na přelomu 15. a 16. století, který charakterizuje frikční koeficient jako poměr třecí síly a 

normálového zatížení. Až na konci 17. století francouzský fyzik Guillaume Amontons 

použil pro třecí sílu a normálnou přítlačnou sílu poměr, který je pro stejné podmínky 

konstantní a jenž je později označován jako součinitel tření neboli frikční koeficient. Na 

konci století 18. tento princip objasnil na řadě experimentů a následně popsal francouzský 

fyzik C. A. Coulomb. Vzhledem k tomu je dnes výsledný vztah pro koeficient smykového 

tření označován jako Coulombův zákon: 

F

Ft  
(1)  

  koeficient tření (frikční koeficient) [-] 

Ft třecí síla působící proti směru pohybu [N] 

F přítlačná síla působí kolmo ke směru pohybu [N] 

Koeficient tření se určuje experimentálně. K jeho stanovení se používá mnoho typů 

zařízení od poměrně jednoduchých, které je níže na obrázku (Obr. 3), kde se měří brzdný 

moment (MB) při stálé rychlosti a stálé přítlačné síle na brzdnou čelist s obložením, až po 

složité dynamometry. Součinitel tření se musí vždy uvádět i s popisem podmínek při jeho 

stanovení, určuje se také jeho stálost při větších zatíženích, když se třecí plochy ohřívají na 

vyšší teploty [3], [24], [25], [27]. 

Při brzdění může nastat tzv. vadnutí brzd (angl. fade), při kterém dochází 

k dočasnému snížení brzdného účinku, tedy ke snížení frikčního koeficientu. Příčinou je 

většinou zvýšená teplota na povrchu brzdového obložení. Při ochlazení povrchu brzdové 

destičky nastává opět navýšení hodnoty jejího frikčního koeficientu (angl. recovery) [3], 

[28]. Příčinou fade jevu je pravděpodobně vznik tekutého filmu [29]. 

4.1.1.1 Frikční koeficient 
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Obr. 3 Příklad jednoduché stolice pro měření součinitele tření materiálů 

brzdných obložení [24] 

Opotřebení je proces, který probíhá v tribologickém sytému. Opotřebení je 

definováno jako postupná ztráta materiálu z povrchů tuhých těles, které se vzájemně 

dotýkají, popřípadě média, které se tribologického procesu účastní. Existuje několik druhů 

opotřebení (adhezivní, abrazivní, erozivní, kavitační, únavové, vibrační). Kromě 

mechanických účinků, které způsobují opotřebení, se těchto procesů mohou účastnit i další 

účinky, jako např. chemické či elektrické. Téměř vždy se u opotřebení jedná o kombinaci 

více vlivů a druhů opotřebení najednou. Často také jedno opotřebení vyvolá rozvoj 

opotřebení jiného typu. Podíl jednotlivých druhů opotřebení se v průběhu procesu může 

měnit. Podle projevů charakterizujeme to opotřebení, které se na procesu podílí 

nejvýrazněji [24], [25] a [30]. 

Opotřebení lze vyjadřovat jako objem nebo hmotnost odebraného materiálu 

z kluzné plochy (zjišťujeme vážením) nebo jako tloušťku odebrané vrstvy v určitém místě 

třecí plochy. Z následujícího grafu (Obr. 4) je vidět rostoucí závislost opotřebení s časem 

za stálých podmínek. Doba záběhu je počáteční fáze průběhu opotřebení, při níž dochází 

k odstranění mikronerovností a dosahuje se tak rovnovážné drsnosti povrchu. V následující 

fázi časového průběhu, tzv. pracovní běh, je vidět, že se opotřebení s časem lineárně 

zvětšuje, přičemž snahou je, omezit opotřebení v průběhu této fáze na minimum. Po tomto 

pomalém a lineárním nárůstu opotřebení nastává fáze, kdy se opotřebení prudce navýší. 

Příčinou může být odebrání tvrzené vrstvy z povrchu materiálu a zvýšení opotřebení 

měkčího materiálu pod touto vrstvou, nebo se může projevit kumulace drobných 

poškození. Únavové opotřebení spolu s abrazivním účinkem uvolňovaných částic bývá 

4.1.2 Opotřebení 
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příčinou rychlé degradace tzv. tribologického uzlu. Právě díky progresivnímu charakteru 

opotřebení je poslední část křivky (Obr. 4) označena jako porucha. 

 

Obr. 4 Nárůst opotřebení s časem při stálých podmínkách [24] 

Pro určení objemového opotřebení byl experimentálně stanoven vztah: 

V0 = k  F  s, kde   (2)  

 V0  objem opotřebení [m
3
] 

k  konstanta [Pa
-1

] 

F normálová síla [N] 

s  dráha tření [m]   [24] 

Tribologický systém je velmi složitý a velmi proměnlivý a tak je stále ne zcela 

pochopen a prozkoumán [31]. Při brzdění dochází ke kontaktu brzdového obložení a 

kotouče. Ten je obvykle vyroben z perlitické šedé litiny s obsahem uhlíku okolo 4 hm. %, 

má dobré tepelné a tlumící vlastnosti, dostatečnou mechanickou pevnost, odolnost proti 

opotřebení a je to levný materiál. Oblast skutečného kontaktu ploch je malá. Tribologický 

proces nastává na 15 – 20% plochy brzdové destičky. Také místa a velikost kontaktních 

ploch se v průběhu procesu neustále mění a to v závislosti na opotřebení jak obložení, tak i 

disku, který také není nikdy dokonale hladký. Kontaktní plocha je obvykle 50 až 500 µm 

široká a vystupuje 25 – 100 µm nad zbytek povrchu (viz. Obr. 5) [32]. Obvykle to jsou 

tvrdé složky FK, které vykazují až o třetinu vyšší tvrdost, než je průměrná tvrdost FK. Tyto 

plochy jsou po brzdění viditelné i pouhým okem, jeví se jako uhlazené lesklé povrchy, 

v nichž jsou patrné drážky. Okolí kontaktních ploch naopak zůstává drsné jako základní 

4.1.3 Popis tribologického procesu  
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matrice [31], [32] a [33]. V práci Erikssona a kol. [33] došli k závěru, že velikost a počet 

kontaktních ploch závisí na aplikovaném tlaku a do jisté míry i na teplotě v místě kontaktu. 

Se zvyšujícím se tlakem roste velikost kontaktních ploch a naopak klesá počet kontaktních 

míst.  

 

Obr. 5 Topografický náhled typického brzdového obložení [33] 

Různé komponenty brzdového obložení tedy vykazují rozdílné opotřebení. Např. 

ocelová vlákna či abrazivní částice mají poměrně vysokou odolnost. A tak budou po chvíli 

používání o něco vystouplejší, než složky, které nejsou tak odolné a vytvoří centrální část 

kontaktních ploch. Tyto pevnější složky nesou větší část zátěže a chrání přilehlý materiál 

[32]. Většinu materiálu sice vyplňují měkčí složky, ale vzhledem k výše zmíněnému, jedná 

se spíše o kontakt kovu na kov. Spodní plochy nevykazují známky klouzavého kontaktu, 

předpokládá se tedy, že pokud se jedná o mechanické porušení, je způsobeno úlomky, 

které se nahromadily mezi diskem (angl. disc), destičkou (angl. pad) a ocelovým vláknem 

(angl. steel fibre) (viz Obr. 6 a). Tendence držet úlomky na kontaktní ploše závisí na 

teplotě, vlhkosti a přetrvávajícím smykovém a normálovém tlaku [32], [34]. Dalším 

faktorem nárůstu množství malých úlomků může být i to, že se z organického pojiva 

uvolňuje CO, CO2 a jiné plynné produkty a ostatní tvrdé částice zůstávají zachyceny mezi 

destičkou a diskem. Těmito procesy se zvětšuje kontaktní plocha. Naopak ke zmenšení či 

rozpadu dochází, když se uvolní ochranné vlákno, či držící částice [32]. 

Pro snadnější popis tohoto jevu byly zavedeny nové pojmy – primární a sekundární 

kontaktní plochy. Primární plocha je složena z pevných, mechanicky stabilních a 

otěruvzdorných částic, které tvoří nukleační místa pro růst sekundární kontaktní plochy, 

jež je tvořena právě drobnými zhutněnými úlomky (viz Obr. 6 b, Obr. 7). Třecí energie, 

teplo a tlak pomáhá při spékání úlomku a tvorbě sekundární kontaktní plochy. Horní vrstva 
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tvoří homogenní nanokrystalický tribofilm, který je méně než 1 µm silný, pod tímto 

tribofilmem jsou zrna hrubá a porézní [31]. 

 

Obr. 6 a) Schématické znázornění mechanismu růstu kontaktní plochy 

v důsledku hromadění otěrových částic [32] (b) znázornění primární a 

sekundární kontaktní plochy[31] 

 

Obr. 7 Kontaktní plochy,znázornění pomocí SEM (a) zesílený topografický 

kontrast (b)zesílený kontrast na komponenty [31] 

Frikční materiály se jako brzdy používají od malých strojů, různých typů vozidel až 

po obrovská letadla. Požadavky na materiál, složení a výběr frikčních materiálů závisí na 

požadovaných vlastnostech, jako je např. tepelná odolnost a různé rozměry obložení. Při 

vývoji frikčních kompozitních materiálů se klade velký důraz nejen na základní vlastnosti, 

jenž ovlivňuje brzdný účinek, např. tepelná stabilita, životnost, atd., ale i na vlastnosti 

komfortní, jako např. omezení vibrací či hluku. V současné době se vyrábějí FK, které 

4.2 Rozdělení frikčních kompozitních materiálů  
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můžeme rozdělit do tří skupin a to na kompozity uhlík – uhlík, 

materiály kovové a kompozity na bázi organických pryskyřic [3], [15], [16], [23], [35]. 

Někteří autoři dělí komerčně dostupná brzdová obložení automobilů na tyto 

skupiny: polokovová (semi-metallic), které obsahují až 80% kovů; s nízkým obsahem kovů 

(low-metallic), jež mají 5-20% kovů; a bezazbestová (non-asbestos organic materials – 

NAO) [15] a [30]. 

Tento typ kompozitů se používá pro náročné aplikace, kde je na prvním místě 

výkonnost a až na druhém cena. Až 63 obj. % celosvětové produkce tohoto typu 

kompozitu je použito na brzdy pro letadla, dále jsou kompozity uhlík – uhlík užívány v 

závodních vozech či vojenské technice. Vyznačují se mnoha výhodami jako je dobrá 

elektrická a tepelná vodivost, nízká hustota, chemická stabilita a odolnost proti vysokým 

teplotám. Principem je propojení uhlíkových vláken s matricí. Výroba tohoto typu 

kompozitů je zdlouhavá, náročná, a tedy i velmi nákladná. Další nevýhodou je náchylnost 

k oxidaci [3], [15], [16], [23], [36]. 

Kovové, nebo také kovokeramické, frikční materiály, jsou vyráběny metodou 

práškové metalurgie. Používají se tam, kde jsou také kladeny velmi vysoké nároky na 

brzdnou účinnost a kde je požadována značná teplotní stabilita, jako je tomu např. u letadel 

a vysokorychlostních vlaků. Tento typ FK se používá také u motocyklů a jízdních kol. 

Základem tohoto materiálu nejčastěji bývá měď, železo a pevné sintrované materiály 

vyplněné různorodými plnivy (např. keramickými nebo jinými anorganickými prášky) [3], 

[15], [16]. 

K výrobě brzdových obložení pro běžné automobily se nejčastěji používá třetí typ 

frikčních materiálů, tedy organické polymerní materiály na bázi organických pryskyřic. 

Obyčejně je v těchto materiálech 30 – 40 hm. % pryskyřic. Složení těchto materiálů 

4.2.1 Kompozity uhlík – uhlík 

4.2.2 Kovové frikční kompozity 

4.2.3 Kompozity na bázi organických pryskyřic  
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můžeme rozdělit na čtyři základní typy komponent, a ty jsou: pojiva, výztuže, 

modifikátory tření a plniva [3], [15], [16], [36], [37]. 

Pojivo je základem celého systému, váže veškeré složky tak, aby mohly plnit 

požadovanou funkci třecích materiálů. Vzhledem k nízké ceně se jako pojivo používá 

fenolformaldehydová nebo kresolformaldehydová pryskyřice. Fenolické pryskyřice se 

vyrábějí kondenzací fenolů a vodných roztoků aldehydů. Aby se zlepšily jejich vlastnosti, 

vytvrzují se, tzn., že jsou silně síťovány. Pro snížení nepříjemné křehkosti pryskyřic se 

užívají složky, mezi něž se řadí nitrilová pryž či jiný druh syntetické, nebo přírodní pryže, 

epoxidová pryskyřice, vinylbutyral, olej ze sójových bobů, nebo prášek z kešu oříšků a 

další. S těmito příměsemi jsou pryskyřice sice odolnější, ale nízká teplotní rezistence brání 

jejich užití v náročnějších podmínkách, jako např. v závodních automobilech. Tyto 

pryskyřice jsou velmi citlivé na vlhkost a teplotu a tak je velmi problematické jejich 

skladování či přeprava. Jejich další nevýhodou je únik škodlivých látek za poměrně 

nízkých teplot [15], [16], [35], [36], [37].  

V práci Gurunath a Bijwe [37], kde se sledoval µ, „fade“ a „recovery“ byl 

představen nový typ pryskyřice, jež byl srovnán s tradičním typem komerčně užívané 

pryskyřice. Kompozity založené na nově vyvinutém typu pryskyřice vykázaly výbornou 

účinnost. Užití tohoto typu pojiva ve frikčních se jeví jako výhodnější vzhledem k její lepší 

skladovatelnosti a také nevykazuje žádné emise škodlivých těkavých látek. Toto je tedy 

velký potenciál pro nahrazení dosud používaných typů komerčně dostupných typů 

fenolických pryskyřic. Nicméně v této oblasti jsou vyžadovány další studie, aby byly 

prostudovány další aspekty v provozních podmínkách. 

Výztuže se používají ke zpevnění pryskyřičné matrice. Jedná se o nejrůznější 

vláknité materiály, jejich orientace ovlivňuje výsledné mechanické vlastnosti kompozitu. 

4.3 Složení frikčních kompozitů na bázi organických 

pryskyřic 

4.3.1 Pojiva 

4.3.2 Výztuže  
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Mohou to být vlákna původu anorganického, jako např. kovová, skleněná, keramická, 

minerální, nebo organického, např. aramidová, či celulózová, nebo také vlákna uhlíková. 

V minulosti byl hojně používán azbest, což je přirozeně vzniklý vláknitý křemičitanový 

minerál, který má schopnost vytvářet dlouhá tenká vlákna. Tato vlákna se jevila jako velmi 

vhodná, protože jsou např. velmi dobře odolná vůči vysokým teplotám, ale nyní jsou díky 

prokázané karcinogenitě zakázána [15], [16], [35], [37]. 

Tato skupina materiálů používaných při výrobě brzdových obložení má za úkol 

dosáhnout optimálních třecích vlastností brzdového obložení. Frikční modifikátory 

můžeme rozdělit na abrazivní a neabrazivní.  

Ke zvýšení frikčního koeficientu se používají velmi tvrdé abrazivní složky jako 

korund (Al2O3), zirkon (ZrSiO4) a křemen (SiO2). Dále se užívá chromit (FeCr2O4) a 

karbid křemíku (SiC).  

Naopak ke snížení frikčního koeficientu a jeho stabilizaci se přidávají maziva (tuhé 

lubrikanty) jako grafit, koks a různé sulfidické minerály s vrstevnatou strukturou: galenit 

(PbS), stibnit (Sb2S3), chalkosin (Cu2S),… Dále se užívají i přírodní disulfidy: chalkopyrit 

(CuFeS2) a pyrit (FeS2).  

Frikční koeficient na třecích plochách klesá vlivem vysoké teploty. Aby se tomuto 

jevu zabránilo, jsou přidávány malé šupinky nebo prášky mědi, mosazi, které odvádí teplo 

z třecí plochy [15], [16], [37]. Jejich tvar má ovšem na frikční vlastnosti také vliv. Např. 

v práci Kumara a Bijwe [38]  byl studován vliv mědi z hlediska tvaru a také množství. 

Z výsledků studie vyplývá, že je vhodnější prášková měď než ve formě vláken. Z pohledu 

množství se jako dobré jeví kompozity s 10% Cu ve většině vlastností, ovšem FK s 20% 

Cu vykazovaly větší odolnost proti opotřebení a lepší „recovery“ [38]. 

Plniva můžeme rozdělit na dvě skupiny. Jednak to jsou tzv. funkční plniva, která 

ovlivňují vlastnosti daného frikčního kompozitu. Zde se řadí např. vermikulit, jenž díky 

své vrstevnaté struktuře plní i funkci tuhých lubrikantů, nebo se jedná o suroviny, které 

zlepšují odolnost proti „fade“. Druhou skupinou jsou materiály, které nijak výrazně 

4.3.3 Modifikátory tření 

4.3.4 Plniva 
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vlastnosti kompozitu neovlivňují. Jejich úkolem je snížení ceny konečného produktu, aniž 

by se změnila funkčnost. Tzn., že to musí být materiály levné, ale zároveň zdravotně 

nezávadné. Používá se: baryt (BaSO4), kalcit (CaCO3), magnezit (MgCO3), dolomit 

(MgCa(CO3)2), hlinitokřemičitany, slída, oxid vápenatý, hořečnatý nebo zinečnatý. Dále to 

jsou přírodní oxidy železa: hematit (Fe2O3), magnetit (Fe3O4) [15], [16], [37]. 

Fenolické pryskyřice neboli fenoplasty jsou syntetické pryskyřice, které se řadí 

mezi reaktoplasty. Tzn., že z lineárního do síťovaného stavu přecházejí nevratnou 

chemickou reakcí, takzvaně je vytvrzujeme. Jejich historie sahá na počátek 20. století, kdy 

L.H. Baekeland podal několik patentů na přípravu fenolformaldehydové pryskyřice. 

Obchodní označení nového plastu Bakelite u nás zobecnělo jako bakelit. Od roku 1909 

došlo k průmyslovému využití fenolických pryskyřic jako lisovací hmoty na výrobu 

telefonních sluchátek [39], [40], [41]. 

Jedná se o velmi reaktivní pryskyřice, které jsou vyráběny kondenzací fenolu a 

vodných roztoků aldehydů (zejména formaldehydu ve formě 30 – 50% roztoku), při které 

jsou odštěpovány nízkomolekulární produkty jako voda či čpavek. Podle toho, v jakém 

prostředí se reakce fenolu a aldehydu uskuteční, vzniká novolak nebo rezol (Obr. 8). Jejich 

jednotlivé varianty vychází z různých druhů fenolických surovin, různých molárních 

poměrů fenol/formaldehyd a z různých chemických nebo fyzikálních modifikací [35], [36], 

[39], [40]. 

Novolaky vznikají při molárním přebytku fenolu nad formaldehydem v poměru 

1 : 0,5 mol až 0,9 mol a v kyselém prostředí. Novolaky s vyšší střední molekulovou 

hmotností se tvoří se zvyšující se koncentrací formaldehydu. Pokud je navýšen poměr 

obou složek až 1:1, vznikají v kyselém prostředí sesíťované pryskyřice pospojované 

mehtylenovými můstky. Tyto produkty ovšem nemají praktické využití. Vzhledem k tomu, 

že pevné nebo po semletí práškovité novolaky nemají termoreaktivní skupiny, využívá se 

tvrdidlo hexametylentetramin (někdy označován jako HEXA). K pryskyřici se jej přidává 

8-10 hm.%. Při teplotě 110°C začíná jeho rozklad, slouží jako zdroj methylenových 

můstků, které umožní vytvrzování práškové hmoty. Při rozkladu dochází k uvolnění 

amoniaku. 

4.4 Fenolické pryskyřice 
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Rezoly naopak vznikají při alkalické kondenzaci fenolu s přebytkem formaldehydu 

v poměru 1 : 1,2 mol až 2,5 mol. Nejčastěji používaným katalyzátorem je hydroxid sodný. 

Při vytvrzování působením tepla nebo kyselin vzniká nepřesně definovatelná mezifáze, tzv. 

rezitol, který je za tepla ještě dobře formovatelný, ale bobtná a je nerozpustný. Konečným 

stádiem vytvrzování je rezit (viz. Obr. 9), jež má vysokou mechanickou pevnost a odolnost 

proti chemikáliím, je netavitelný a nerozpustný [35], [36], [39], [40], [41] a [42]. 

 

Obr. 8 Příprava rezolů a novolaků z fenolu a formaldehydu [35] 

 

Obr. 9 Struktura vytvrzené fenolické pryskyřice (rezitu) [35] 

Rozklad fenolické pryskyřice probíhá ve třech stupních, během kterých dochází ke 

strukturním změnám a vývinu plynů. Tyto fáze v inertní atmosféře dělíme podle teploty. 

4.4.1 Tepelný rozklad pryskyřice  
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V první fázi, při teplotě do 450°C, probíhá kondenzační reakce, uvolňuje se 

především voda. Jsou tvořeny příčné vazby mezi funkčními skupinami vytvrzené PFR 

(fenolformaldehydová pryskyřice, z angl. phenol-formaldehyde resin). 

Ve druhé fázi, v rozmezí teplot 450 – 700°C, se benzenová jádra spojují mezi sebou 

za vzniku bifenylů při odtrhávání –CH2- a –O- můstků. Při rozkladu vazeb se uvolňují 

nepárové elektrony. Dochází také k největšímu vývinu plynů a největší ztrátě hmotnosti. 

Uniká hlavně methan, vodík a oxid uhelnatý. Reakce, které probíhají v tomto kroku, jsou: 

krakování, dehydratace a dehydrogenace. Při teplotě 500°C byly detekovány karbonylové 

skupiny. Vzhledem k tomu, že degradace proběhla v inertní atmosféře, vede to k závěru, že 

došlo k auto-oxidačnímu procesu, jehož se účastní •OH radikál a voda. Schématické 

znázornění auto-oxidačního procesu je na obrázku níže (Obr. 10) [43], [44], [45] a [46]. 

Obzvláště kritické je rozmezí teplot 500° – 560°C, při kterém se síť pryskyřice hroutí [44].  

 

Obr. 10 Schéma autooxidačního mechanismu PFR [46] 

Při teplotách 700 – 1000°C probíhá třetí fáze, během níž uniká jako dominantní 

produkt plynný vodík, atomy vodíku jsou uvolňovány přímo z aromatických jader. 

Zároveň narůstá velikost aromatických struktur z důvodu přeuspořádání. Kondenzační 

reakce aromatických cyklických sloučenin vedou k formování polycyklického 

aromatického systému. Ztráta hmotnosti je velmi pomalá.  

Proces karbonizace je dokončen okolo teploty 900°C.  V rozmezí teplot 500 –

 800°C vede destrukce můstků ke vzniku klastrů aromatických jednotek. 

 Objem látek, které se uvolňují z pryskyřičné matrice, závisí na uspořádanosti a 

také rychlosti ohřevu [43], [44], [45] a [46]. 

Při degradaci na vzduchu začíná oxidace při nižších teplotách (300°C) než v inertní 

atmosféře. To je samozřejmě způsobeno kyslíkem ze vzduchu. Byla detekována 
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karbonylová skupina a to vedlo k závěru, že v PFR je nejzranitelnější místo methylenový 

můstek, kde dochází k první oxidaci [44], [46] Tato oxidace probíhá přes peroxidický 

prekurzor a vede ke vzniku benzofenonu, jak je patrné z následujícího obrázku (Obr. 11) 

[44]. 

 

Obr. 11 Vznik benzofenonové struktury [44] 

Při dalším zahřívání ve vzduchu vzniká karboxylová kyselina a chinon viz 

následující obrázek (Obr. 12). 

 

Obr. 12 Vznik karboxylové skupiny a chinonu [44] 

Již dlouho bylo známo, že rozklad PFR vede k vytvoření produktů jako je fenol, 

methylové deriváty a malé množství aromatických uhlovodíků. V posledních desetiletích 

jsou krom výše uvedených látek identifikovány např. pomocí Py-GC-MS (pyrolýzní 

plynová chromatografie s hmotnostní detekcí) i těkavé sloučeniny jako naftalen, 

methylnaftalen, bifenyl, dibenzofuran, fluoren, fenantren a antracen [47].  Ve studiích 

Hetpera a kol. a Lytle a kol. [47], [48] je studován rozklad pryskyřic novolakového typu 

pomocí pyrolýzní plynové chromatografie. Do 500°C je množství uvolněných těkavých 

látek z komerčně dostupného pryskyřičného pojiva poměrně zanedbatelné a to ve srovnání 

s množstvím látek, které se uvolňují při teplotách 750° a 980°C. Hlavním produktem 
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pyrolýzy je fenol, při 750°C se začíná uvolňovat benzen, toluen a naftalen. Při 980°C již 

není fenol hlavním produktem, ale stává se jím benzen a zvyšuje se i množství naftalenu. 

Množství těkavých organických látek se v této modelové studii jeví jako vysoké [48]. 

Existuje mnoho odborných prací, které se zabývají rozkladem fenolických 

pryskyřic [49]. Časté jsou studie, kde je porovnáván rozklad různých typů fenolických 

pryskyřic v inertní atmosféře a ve vzduchu. FK je velmi složitý, proto mohou hrát 

významnou roli jednotlivé komponenty, které mohu mít např. funkci katalyzátorů. Proto 

byl v již zmiňované práci Křístkové a kol. [44] studován vliv kovů na rozklad pryskyřice 

v průběhu vytvrzování a v průběhu frikčního procesu. Z této studie vyplývá, že vyšší 

koncentrace kovů (20 – 25 hm.% Cu či Fe) významně ovlivňují rozklad pryskyřice a 

působí jako katalyzátory. Naopak při nižší koncentraci mědi (5 hm. %) není ovlivnění 

patrné. Oproti tomu nemá mosaz (CuZn) na degradaci žádný vliv. Nehledě na její 

koncentraci. Ve vzorcích s mosazí dochází ke značnému opotřebení oproti vzorkům, kde je 

obsažena měď či železo [44]. 

Dále bylo S. Ramoussem a kol.  [50] sledováno pomocí různých analytických 

technik brzdové obložení po tepelném namáhání. Bylo vybráno obložení z kategorie 

„semi-metallic“. Analýzám bylo podrobeno vybrané obložení a také suroviny, protože se 

jedná o velmi komplexní materiál a jednotlivé komponenty se mohou ovlivňovat, 

popřípadě je složité určit, k jakému materiálu jednotlivé píky patří. Proto byla provedena 

DTA-TG (diferenční termická analýza – termogravimetrická analýza) až do teploty 

1000°C na vzduchu nejen na FK, ale i na železe, grafitu, uhlí a pojivovém systému a 

současně byly hmotnostním spektrometrem (MS, z angl. Mass Spectrometry) analyzovány 

uvolňované plyny. Následující obrázek (Obr. 13) znázorňuje DTA a TG křivky při 

tepelném namáhání samotného pojiva. Z něj je parné, že rozklad probíhal v rozmezí teplot 

250° - 450°C, což odpovídá hmotnostní ztrátě 33%. 
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Obr. 13 DTA a TG křivka pojivového systému [50] 

Další obrázek (Obr. 14) ukazuje reakce na TG křivce, které probíhaly ve FK 

s narůstající teplotou. 

 

Obr. 14 TG křivka při tepelném namáhání „semi-mettalic“ FK [50] 

Celková ztráta hmotnosti pro daný vzorek FK při 1000°C byla 4%, přičemž 

maximální ztráty dosáhnul vzorek při cca 740°C a ztráta činila 10%. Do 100°C docházelo 

k vypařování etanolu, který byl přidán do rozemletého vzorku při přípravě na analýzu. CO2 

se uvolňuje postupně v rozmezí teplot od 200°C do cca 800°C, poté je jeho množství již 

zanedbatelné. V rozmezí teplot 250° - 475°C probíhá rozklad pojivového systému, 

uvolňuje se hlavně voda. Oxidace uhlí probíhala ve dvou krocích, a to v rozmezích teplot 

300° - 475°C a 525° - 700°C. Grafit byl více stabilní než uhlí a oxidoval až při teplotách 

600° - 850°C. Oxidaci železa můžeme také rozdělit do dvou fází: pozvolná oxidace začala 

nad 500°C a probíhala až do 800°C, kdy byl proces značně urychlen. Vlivem oxidace při 

těchto vyšších teplotách došlo k nárůstu hmotnosti, protože již nedocházelo k rychlému 

rozkladu zejména pojivového systému [50]. 
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Na obrázku níže (Obr. 15) je znázorněno porovnání DTA-TG křivek a uvolnění 

sledovaných plynů v závislosti na teplotě. K prvnímu uvolnění vody a oxidu uhličitého 

dojde při 75°C, což odpovídá úbytku hmotnosti a endotermické reakci. V rozmezí teplot 

200° - 450°C je u vody ještě viditelný široký vrcholek. CO2 se následně uvolňuje ve třech 

krocích: 200° - 475°C, 475° - 800°C a v rozmezí 800° - 850°C. Druhý krok odpovídá 

exotermické reakci, která je doprovázena úbytkem hmotnosti vzorku. Při 800°C dochází 

k náhlé změně, kterou znázorňuje úzký exotermický pík, který je doprovázen významným 

nárůstem hmotnosti vzorku [50]. 

 

Obr. 15 Kombinace DTA-TG křivek a MS frikčního kompozitu [50] 
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Doprava je významným faktorem ovlivňujícím čistotu životního prostředí (ŽP), 

zejména produkcí škodlivých látek, hluku, vibrací, a rovněž velkým záborem prostoru v 

krajině pro výstavbu dálnic, silnic obchvatů měst atd. Zdroje, které produkují škodlivé 

látky znečišťující ovzduší, jsou rozděleny do čtyř kategorií [51].  Veškerá silniční, 

železniční, lodní a letecká doprava osob a přeprava nákladu, ale i otěry brzd a pneumatik, 

abraze vozovky a odpary z palivových systémů benzinových vozidel, provoz nesilničních 

strojů a mechanizmů, údržba zeleně a lesů, apod. se řadí do tzv. kategorie mobilních zdrojů 

[52]. Největší vliv na znečištění ovzduší z této kategorie má silniční doprava [51].  Velká 

pozornost je věnována hlavně znečišťování ze spalovacích procesů, kterým se věnuje řada 

autorů např. [53], [54] a [55]. 

V České republice platí od 1. 9. 2012 zákon o ochraně ovzduší (201/2014 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů), který vychází z příslušných předpisů Evropské unie, v roce 

2014 vešel v platnost pozměňovací předpis. Ze zákona vyplývá zpracovávat Národní 

program snižování emisí, ukládá povinnost zpracovat program zlepšování kvality ovzduší 

a stanovuje např. imisní limity [56], [57]. Monitoring kvality ovzduší probíhá na měřicích 

stanicích, které jsou rozmístěny po celé České republice a každou hodinu jsou sledovány 

vybrané znečišťující látky. Sledovány jsou např. tuhé znečišťující látky (TZL), oxid 

siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a těkavé organické látky (VOC, z angl. Volatile 

Organic Compound). Sledují se především prahové imisní hodnoty a zhoršení kvality 

ovzduší ve vymezeném časovém intervalu. Imisní monitoring provádí Český 

hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který touto činností pověřilo Ministerstvo životního 

prostředí. ČHMÚ je základním poskytovatelem dat imisí i zdrojů emisí [52], [58]. Podíl 

jednotlivých sledovaných látek z mobilních zdrojů pro Českou republiku za rok 2013 je na 

následujícím obrázku (Obr. 16), (zdroj dat [52]).   

5. Vliv dopravy na životní prostředí  
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Obr. 16 Množství emisí z mobilních zdrojů v České republice za rok 2013 

v tun/rok 

Evropská unie stanovuje normou přípustné limity  pro emise ve 

výfukových spalinách u nových vozidel prodávaných v členských státech EU. Tyto emisní 

standardy jsou definovány sérií směrnic Evropské unie, dochází k postupnému zavádění 

stále přísnějších norem. Normy se týkají nejen osobních a lehkých užitkových vozů, ale 

samozřejmě i těžkých nákladních vozidel. Následující tabulka shrnuje zpřísňování emisní 

normy pro osobní vozidla (Tab. 1). Přesné definice norem lze nalézt v  [59], [60]. 

Tab. 1 Vývoj Euro normy pro osobní automobily [61] 

rok Euro 

norma 

CO [g/km] NOx [g/km] HC + NOx 

[g/km] 

HC 

[g/km] 

PM [g/km] 

1992 I 3,16 3,16 - - 1,13 1,13 - - - 0,10 

1996 II 2,20 1 - - 0,50 0,70
a
 - - - 0,08

b 

2000 III 2,30 0,64 0,15 0,5 - 0,56 0,20 - - 0,05 

2005 IV 1 0,50 0,08 0,25 - 0,30 0,10 - - 0,025 

2009 V 1 0,50 0,06 0,18 - 0,23 0,10 - 0,005
c
 0,005 

2014 VI 1 0,50 0,06 0,08 - 0,17 0,10 - 0,005
c
 0,005 

 

Benzínové motory, naftové motory 

a 0,90 pro motory s přímým vstřikováním paliva 

b 0,10 pro motory s přímým vstřikováním paliva 

c  pro motory s přímým vstřikováním paliva 

 

6 888 139 

77040 

92666,3 

23748,6 
2068,3 

TZL 

SO2 

NOx 

CO 

VOC 

NH3 

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Emission_standards
https://en.wikipedia.org/wiki/Emission_standards
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_directive
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Výfukové plyny jsou směsí látek, které unikají ze spalovacích zařízení. Jejich 

složení závisí především na typu paliva, typu a stavu spalovacího zařízení a na užití 

zařízení ke snížení emisí (filtry, katalyzátory, v průmyslu pračky plynů aj.). Mezi 

nejvýznamnější složku spalin patří dusík. Při dokonalém spalování vzniká oxid uhličitý a 

voda. V reálném procesu spalování jsou však emitovány i složky nedokonalého spalování, 

především oxid uhelnatý, nespálené uhlovodíky (HC), oxidy dusíku (NOx), oxidy síry 

(SOx) a pevné látky (PM) [62], [63]. Na následujícím obrázku je graficky znázorněn poměr 

emisí výfukových plynů (Obr. 17). 

 

Obr. 17 Složení výfukových plynů [62] 

Dalšími látkami, které unikají, jsou např. methan, oxid uhličitý či oxid dusný. Tyto 

látky jsou známi svým příspěvkem ke skleníkovému efektu. Dalšími uvolňovanými 

sloučeninami jsou těkavé organické látky. Mezi VOC lze obecně zařadit alkany, alkoholy, 

aldehydy, ketony a aromatické uhlovodíky [51]. VOC vznikají spalováním a odpařováním 

pohonných hmot. VOC, z nichž je většina řazena mezi podezřelé či prokázané 

karcinogeny, snadno ve vzduchu reagují za vzniku fotochemického smogu. Mezi 

nejvýznamnější prekurzory fotochemického smogu se řadí např. benzen, toluen, xylen. 

Nejškodlivější složkou automobilových emisí je benzen. V České republice je jeho obsah 

v benzínu okolo 1% [64]. Podle IARC se benzen řadí do kategorie 1, tedy „prokázaný 

karcinogen pro člověka“ [72]. Jeho imisní limit pro ochranu zdraví je dle zákona 5 µg.m
-3

 

[52]. Toluen se do automobilových benzínů přidává s benzenem a xylenem pro zvyšování 

oktanového čísla, dále se přidává např. formaldehyd [65], který se také řadí do skupiny 1 

[72]. 
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Jak již bylo zmíněno, nespalovací procesy přispívají velkou měrou ke znečištění 

ŽP. Při brzdění dochází k uvolňování částic různého původu, jsou to částice v elementární 

formě, nebo jako organické či anorganické sloučeniny [66]. Další významné příspěvky 

tvoří opotřebování pneumatik a vozovek. Výzkum z řady evropských měst ukázal, že 

příspěvek emisí PM ze spalovacích a nespalovacích procesů, je přibližně stejný [67]. 

Brzdný otěr vzniká při tření mezi komponenty brzdné soustavy a může být rozdělen na dvě 

frakce, a to „nonairborne“ a „airborne“. Airborne frakce je uvolňována přímo do ovzduší a 

obsahuje nejjemnější částice. Tyto částice zahrnují poměrně široký rozsah velikostí, a to 

v průměru od několika nanometrů až k 100 µm [2], [67]. Např. v práci Sanderse a kol. [68] 

se odhaduje, že přibližně 35% opotřebení brzdového obložení je emitována jako airborne 

frakce a 86% z těchto částic je menši než 2,5 µm. Nonairborne frakce spadá na povrchy 

cest, nebo může být zachycena na součástech automobilu. Tyto částice jsou považovány za 

„velké“, ale na jejich povrchu mohou být zachyceny nanometrické částice, které mohou 

být uvolňovány dále do prostředí [2]. Čím mají částice menší průměr, tím větší je jejich 

tendence setrvávat v ovzduší. Částice o velikosti pod 1 µm zůstávají v ovzduší i několik 

týdnů a mohou se šířit i do velkých vzdálenosti od zdroje. V ovzduší jsou monitorovány 

aerosolové částice o definované velikostní frakci, které jsou označovány jako PMx (z angl. 

Particulate Matter), kde x označuje velikost frakce v µm [51].  Sledovány jsou částice 

PM10 (torakální frakce) a PM2,5 (respirabilní frakce), protože u těchto částic již dochází k 

průniku do plic a v případě PM2,5 až do plicních sklípků. Největší schopnost depozice v 

plicích mají částice o velikosti 1-2 µm. Škodlivost je závislá především na velikosti, tvaru 

a chemickém složení částic. Na jejich povrchu jsou adsorbovány karcinogenní sloučeniny, 

které mohou přispívat ke vzniku rakoviny plic, způsobují chronická onemocnění průdušek 

a plic. [51], [69]. 

V práci Ostermeyera a Müllera [28] je vysvětlena teorie popisující vztah mezi 

třením a opotřebením a tedy i fluktuace otěrových částic do životního prostředí Na 

následujícím obrázku (Obr. 18) je znázorněna plocha disku a plocha brzdového obložení, 

ze kterého dochází k úniku pevných částic do životního prostředí. Při kontaktu kovového 

disku je poměrně měkká polymerní matrice z povrchu FK postupně obrušována (a) až se 

na kontaktní plochu dostávají abrazivní částice SiO2 (b), jež jsou znázorněny jako černé 

fragmenty. Tvrdé částice SiO2 nevykazují zpočátku žádné opotřebování, ale zamezují 

úniku otěru z povrchu. Vlivem normálového zatížení roste teplota na povrchu, kde jsou 

pevné částice SiO2  částečně společně s otěrem lisovány a taveny na tenkou pevnou vrstvu, 
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viz obrázek (c) a (d). Přetrvávající tepelné a mechanické zatížení vede ke vzniku prasklin a 

postupné destrukci této vrstvy, obr. (e). Část komponent opustí brzdový systém a uniká do 

životního prostředí a část ulpí na povrchu disku a bude se účastnit vzniku nového frikčního 

procesu (f)  [28]. 

 

Obr. 18 (a)-(d) postupná migrace částic SiO2 a vznik pevné vrstvy (e)-(f)a její 

destrukce [28] 

Možností, jak snížit množství otěru vznikající při brzdění, se zabývá ve své studii 

Yafei Lu [70]. Základem je kombinační přístup, jehož principem je rozdělení 

materiálových surovin do dvou skupin, dle jejich účinků proti opotřebení. V první skupině 

jsou suroviny, které mají hlavní vliv na frikční vlastnosti. Dle zkoumaného rozdělení, došel 

k závěru, že suroviny v první skupině produkuji nižší objemy otěru oproti druhé skupině. 

Složky druhé skupiny kombinované s první skupinou příliš nemění hodnotu frikčního 

koeficientu, ale výrazně snižují množství frikčního otěru. Takto by se mělo přistupovat při 

vývoji nových FK. Ovšem to je náročný proces, protože nelze přesně předvídat, jak se 

budou jednotlivé složky chovat v kombinaci s ostatními a za zvýšených tlaků a teplot. 

Proto jsou komerčně dostupná brzdová obložení stále vyvíjena metodou pokusů a omylů 

[70]. Na frikční ploše mohou probíhat reakce, kde se  neškodné sloučeniny mění na nové 

fáze, které již jsou pro lidské zdraví nebezpečné. Možným příkladem je antimon, který se 

jako Sb2S3 běžně přidává do směsí na přípravu brzdového obložení jako lubrikant, jeho 

teplota tání je 550°C [71]. Podle Mezinárodní agentury na výzkum rakoviny (IARC, z 

angl. International Agency for Research on Cancer) se Sb2S3 neřadí mezi karcinogenní 

látky, přesněji patří do skupiny „neklasifikovatelné z hlediska karcinogenních účinků na 

člověka“ [72]. Podle Matějky a kol. [71] začíná oxidace Sb2S3  již v rozmezí teplot 290- 
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340°C a vzniká Sb2O3. Ten je již však podle IARC zařazen na seznam možných 

karcinogenů pro člověka [72]. Toxicita sloučenin antimonu závisí na jejich rozpustnosti a 

také valenci, protože Sb
(III)

 je více toxické než Sb
(V)

 [73]. Vzhledem k tomu jaké množství 

složek vstupuje do výroby FK, mohou být potenciálně nebezpečné i výrobní suroviny [74]. 

Např. titaničitan draselný, který se v některých FK používá jako vlákno, je potenciálně 

karcinogenní pro člověka [34]. Další problematickou surovinou je měď, která je již 

v některých amerických státech regulována [2] 

Výzkumné studie, které se zabývají příspěvkem frikčního procesu na znečištění ŽP, 

jsou poměrně hojné. Ale množství prací, které se zabývají organickými látkami, jež jsou 

majoritní fází v brzdovém obložení, je velmi omezené.  
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Na řešení praktické části disertační práce byly použity vzorky komerčně 

dostupného brzdového obložení, jejich seznam je uveden v následující tabulce (Tab. 2).  

Tab. 2 Seznam použitých vzorků 

Typ obložení Evidenční číslo 

EBC Blackstuff Ultimax 2495/13 

EBC Yellowstuff 2496/13 

EBC Greenstuff 2497/13 

Ferodo 4454 879/13 

Galfer 4595 251/13 

Ferodo Premier 1319/13 

 

V příloze jsou doloženy makroskopické snímky vzorků brzdového obložení 

doplněné o fotky brzdových destiček po testování na dynamometru. Na vzorcích 2495/13, 

2496/13 a 2497/13 byl nanesen ochranný povlak, který byl před focením a testováním 

odstraněn pilníkem. I když je zřejmé, že při použití na automobily, jsou úniky do životního 

prostředí i z této vrstvy, která má dle [75] sloužit jako ochrana před korozí a pronikání 

vlhkosti. Jako vzorky byla vybrána rozdílná brzdová obložení. Vzorky 2495/13 a 2497/13 

obsahují jen minimum kovových složek a poměrně vysoké množství uhlíkatých složek. 

Naopak ostatní brzdové destičky již obsahují vyšší koncentrace kovů. Obložení č. 2496/13 

a 879/13 obsahují již od pohledu značné množství kovových šupin (viz. PŘÍLOHA I). 

Ovšem po analýzách, bylo zjištěno, že se větší množství kovových částic vyskytuje i ve 

vzorcích 251/13 a 1319/13. To svědčí o tom, že jsou tyto částice mnohem menší.  

6. Experimentální část  
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Vzorky brzdového obložení byly nejprve charakterizovány pomocí chemické a 

strukturní analýzy. Tyto metody jsou popsány níže v kapitole 6.1. Dále bylo na těchto 

vzorcích brzdového obložení simulováno reálné brzdění pomocí brzdového dynamometru. 

Nejprve bylo zvoleno pět teplot, při kterých se vzorky plynných emisí měly odebírat a to 

200, 300, 400, 500 a 600°C. Ovšem později se odstoupilo od testování při teplotě 600°C, 

protože na dynamometru je problematické jí dosáhnout. Pro porovnání byly tyto vzorky 

FK podrobeny tepelnému namáhání v trubkové peci při stejných teplotách, ale bez 

ovlivnění třením. 

Odběry plynů byly jak po testování pomocí dynamometru tak i po namáhání 

v trubkové peci provedeny pomocí čerpadla Gilian GilAir Plus Personal Air Sampling 

Pump (Sensidyne). Odběry vždy proběhly dvěma způsoby. Jednak byly plyny jímány do 

tedlarových vaků o celkovém objemu 10 dm
3
 (Restek, vaky s polypropylenovým ventilem 

a vyměnitelným septem), druhým typem odběru byla sorpce plynů na aktivní uhlí pomocí 

sorpčních trubiček (Supelco, Orbo™33, Activated Petroleum Charcoal, 700 mg/390 mg). 

Jak již bylo řečeno dříve, FK jsou velmi složitými materiály, které běžně obsahují 

kolem 20 komponent a ty mají velmi rozdílné mechanické i chemické vlastnosti. 

Vzhledem k této různorodosti je charakterizace konečného produktu FK velmi obtížná. 

Obecně je možno rozdělit tyto metody na dva typy: 

 fyzikální, chemické a mechanické 

 tribologické testování, tj. testování tření a opotřebení [3], [15]. 

Tribologická stanovení jsou zmíněna v kapitole 4.1 

Proto je pro jejich charakterizaci potřeba kombinace několika metod. K některým 

analýzám bylo zapotřebí vzorek ve formě prachu, proto byl z brzdového obložení pomocí 

pilníku prach napilován. Vše bylo provedeno manuálně, aby nedošlo k lokálnímu přehřátí 

vzorku a tím i jeho ovlivnění pro další analýzy. Je ovšem možné, že prachový vzorek 

obsahuje větší množství železa než původní kompozit, protože se mohlo uvolnit z pilníku. 

6.1 Charakterizace frikčních kompozitů  
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Uhlík je ve frikčních kompozitech hojně zastoupen jak v organické (fenolické 

pryskyřice) či anorganické formě (SiC, vápenec, dolomit), tak i v elementární podobě 

(grafit, koks), proto je jeho stanovení velmi důležité pro kompletní elementární analýzu.  

Můžeme rozlišovat celkový obsah uhlíku (TC, angl.. Total Carbon), obsah 

organicky vázaného uhlíku (TOC, angl. Total Organic Carbon) a obsah anorganicky 

vázaného uhlíku (TIC, angl. Total Inorganic Carbon). Jako TIC se stanovuje uhlík, který se 

v kyselém prostředí uvolňuje jako oxid uhličitý [76], [77]. Stanovení TOC je v těchto 

vzorcích poměrně problematické a pro naše účely nepotřebné, protože když použijeme 

kyselinu na vzorek, uvolňuje se z něj je CO2, který se transformuje z uhličitanů. Dle 

příslušné normy ČSN EN 13137 [78] tedy vyplývá, že TOC je uhlík, který se uvolňuje při 

spalování jako oxid uhličitý, ovšem nevzniká při okyselení vzorku, tzn., že TOC je veškerý 

spalitelný uhlík, kromě uhličitanového. Díky těmto definicím a dané metodě bývají ve 

výsledcích TOC zahrnuty různé sloučeniny uhlíku, které řadíme mezi anorganické látky 

(např. karbidy, kyanidy, elementární uhlík, kyanatany, atd.)  [76], [77]. 

Na pracovišti Centra nanotechnologií VŠB - TUO byla v rámci diplomové práce 

[76] validována metoda pro stanovení uhlíku ve frikčních kompozitech. Analyzátor HT 

1300 Solids module, jehož výrobce je Analytik Jena AG, je určen pro analýzu a stanovení 

TC a TOC u vzorků pevných, prachů, kalů, sedimentů a past. Nedílnou součástí tohoto 

analyzátoru je analyzátor Multi N/C 3100, který je primárně určen pro měření celkového 

uhlíku a celkového dusíku v kapalných vzorcích, ale obsahuje nedisperzní infračervený 

detektor (NDIR) a na tento detektor je v proudu kyslíku přiváděn analyzovaný plyn 

z analyzátoru HT 1300 Solids module. Principem metody je spalování vzorku v peci při 

teplotě 1100°C, při které dochází k uvolňování oxidu uhličitého, jenž je po dočištění spalin 

(odstranění prachu, halogenidů a vlhkosti) převeden v proudu nosného plynu do detektoru 

(NDIR). Poté dochází k softwarovému přepočtení z CO 2  na množství celkového uhlíku 

[76], [77], [79], [80]. Ukázka výstupu je na následujícím obrázku (Obr. 19).  

6.1.1 Elementární a fázová analýza 

6.1.1.1 Stanovení uhlíku 
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Obr. 19 Ukázka softwarového výstupu pro stanovení TC  

Protože je používána relativní metoda infračervené spektrometrie, byla provedena 

kalibrace metody pomocí hydrogenftalanu draselného. Průměrné výsledky kalibrace se od 

teoretické hodnoty lišily nepatrně, relativní směrodatná odchylka uvádí hodnotu 0,01 % 

[76]. 

TC byl ve vzorcích FK stanoven z navážky okolo 250 mg. Byly dělány dvě 

paralelní měření. Stanovené hodnoty se sobě blížily, takže bylo možné hodnotu TC 

vyjádřit jako průměr. Zjištěné hodnoty jsou uvedeny dále jako součást kompletní 

elementární analýzy ( viz. kapitola 6.2) 

K elementární analýze byl použit stolní energiodisperzní polarizační rentgenový 

fluorescenční spektrometr SPECTRO XEPOS, který využívá k buzení vzorků 50 W Pd 

rentgenku s koncovým okénkem. Budící záření je optimalizováno pro vybrané skupiny 

prvků použitím Braggových a Barkl polarizátorů a sekundárních terčíků. Spektrometr 

využívá Si (Li) detektor chlazený Peltierem (≤25 °C). Software SW X-LAB Pro na bázi 

menu nabízí jasně uspořádané a jednoduše použitelné ovládání přístroje [81]. Veškerá 

měření byla provedena v He atmosféře. 

6.1.1.2 Rentgenová fluorescenční spektrometrie (XRFS)  
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Vzorky byly pomocí XRFS měřeny z plochy brzdového obložení, dále napilovaný 

prach v kyvetě a ve formě pelet. Pro přípravu pelety bylo zapotřebí napilovaný prach 

z destičky ještě pomlít. K tomu byl použit planetární mikro mlýn (FRITSCH, Pulverisette 

7). Mletí bylo provedeno v miskách s pěti kuličkami z karbidu wolframu po dobu 20 min. 

K přípravě pelet byl do kádinky navážen pomletý vzorek 4 g a 0,9 g vosku (Hoechstův 

vosk C- mikroprášek, tabletová přísada pro XRFS, Merck) s přesností na 0,001 g. Tato 

směs byla důkladně promíchána a homogenizována ve třecí misce. Následně byla peleta 

vylisována laboratorním hydraulickým lisem silou 10 t a takto vyrobené pelety o průměru 

32 mm byly analyzovány na přístroji. Zjištěné hodnoty z kyvety a pelety byly velmi 

podobné, hodnoty z plochy brzdy byly poněkud rozdílné, což je zřejmě způsobeno, že se 

některé těžší složky při lisování kompozitu mohou koncentrovat do spodních částí 

kompozitu. Zjištěné hodnoty jsou uvedeny dále jako součást kompletní elementární 

analýzy (viz. kapitola 6.2) 

Řádkovací neboli skenovací elektronový mikroskop je vhodný pro studium 

velikosti zrn, tvaru a morfologii povrchu. V kombinaci s rentgenovým spektrometrem 

EDAX je možné určit prvkové složení vzorku a také jejich kvantitativní zastoupení. 

Rozlišovací schopnost přístrojů s wolframovou přímo žhavenou katodou se pohybuje 

v rozmezí 3 – 5 nm. Rozlišení pro rentgenovou mikroanalýzu je však dáno rozptylem 

elektronů ve vzorku [82]. 

V práci byl používán skenovací elektronový mikroskop PHILIPS XL 30 

s wolframovým elektronovým dělem a rentgenovým spektrometrem EDAX. Tento 

mikroskop disponuje detektorem sekundárních elektronů (SE, z angl. Secondary Electrons) 

a detektorem zpětně odražených elektronů (BSE, z angl. Backscattered Electrons). Použité 

urychlovací napětí bylo 20 – 25 kV. Při analýzách elektricky a tepelně nevodivých vzorků 

dochází k nabíjení rastrovaného povrchu primárními elektrony, které se projevuje ztrátou 

ostrosti obrazu a deformacemi. Z toho důvodu je nutné vzorky naprášit tenkou vrstvou 

kovu, která odvádí náboj z povrchu vzorku [82], [83].  

Kusová brzdová deska by se nevešla na stojánek pro vzorky a vzhledem 

k pórovitosti obložení by prostor bylo problematické evakuovat. Proto byl z  každého 

vzorku brzdové destičky vyříznut kvádr o rozměrech cca 1 x 1,5 x 1 cm, který již je 

6.1.1.3 Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) 
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vhodný k analýzám. Většina obložení obsahuje dostatek kovových částic, které odvádí 

nechtěný náboj. Ovšem v našich vzorcích FK byly dvě destičky, které bylo nutné naprášit 

vrstvou kovu. Jednalo se o vzorky 2495/13 a 2497/13. Naprášení bylo provedeno slitinou 

zlata a paladia pomocí přístroje POLARON SC 7640 Sputter Coater. 

Na každém vzorku byla provedena analýza tří náhodně vybraných ploch při 

zvětšení 50x v módu BSE, byla zachycena morfologie povrchu. Dále byla provedena 

analýza při větších zvětšeních náhodně vybraných ploch a částic, pro jejich identifikaci. 

Pro stanovení koncentrací kovových složek ve vzorcích brzdového obložení byl 

použit atomový emisní spektrometr Spectro Ciros Vision (Spectro Analytical Instruments, 

Německo) obsahující optický CCD (z angl. Charged Coupled Devices) systém, který 

umožňuje měřit vlnové délky od 125 po 770 nm. Jako budící zdroj používá indukčně 

vázané plazma (ICP z angl. Inductively Coupled Plasma). Plazma vzniká působením 

vysokofrekvenčního elektromagnetického pole pomocí indukční cívky a v prostředí 

argonu. Do ní je vnášen aerosol roztoku v argonu. Plazmový hlavice je z taveného 

křemene, jeho postavení je axiální. Přístroj využívá software Smart Analyser Vision, který 

je uživatelsky jednoduchý, umožňuje sledovat aktuální parametry, průtok pracovních 

plynů, průtok plynu ve zmlžovači apod. [84], [85]. 

Pro stanovení kovů metodou ICP-AES byl nutné převést vzorky do roztoku. 

Vzhledem k povaze vzorku jeho úplné převedení není možné. Dostačující pro stanovení 

kovů je částečný rozklad v lučavce královské. Z každého vzorku bylo do teflonových 

kelímků naváženo cca 0,5 g, přidána lučavka královká a kelímky byly zahřívány. Pro 

každý FK byly dělány dva paralelní rozklady a uvedené výsledky (Tab. 3) jsou průměrem 

těchto hodnot. Rozklad byl dělán 2 dny, reakční směs byla zfiltrována a doplněna 

demineralizovanou vodou na objem 50 ml. Takto připravený roztok byl připraven pro 

analýzu. 

 

 

6.1.1.4 Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

(ICP-AES)    
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Rentgenová difrakční analýza (XRD) práškových vzorků byla provedena pomocí 

rentgenového difraktometru Bruker D8 Advance typ (theta/2theta), který je vybaven 

pozičně citlivým detektorem Vantec a generátorem Krystalloflex K780. Jako zdroj 

rentgenového záření byla použita kobaltová lampa CoKα (λ= 1,78897 Å) žhavená za 

podmínek U = 35 kV, I  = 25mA. Během měření byl vzorek rotován za účelem eliminace 

nehomogenity v hustotě vzorku a v distribuci velikosti krystalitů. Po předešlých 

zkušenostech s analýzami FK, byl rozsah měření nastaven v rozmezí 10 – 80° 2theta. Pro 

identifikaci přítomných fází byla použita databáze PDF-2 Release 2004 (International 

Centre for Diffraction Data) obsahující 163 835 fází [86]. 

Vzorky byly analyzovány na konfokálním Ramanově mikroskopu XploRA™ 

(HORIBA Jobin Yvon, Francie). Součástí přístroje je optický mikroskop Olympus 

BX41/51 se třemi objektivy o zvětšení 10x, 100x a 50x. V tomto případě byl použit 

objektiv se zvětšením 50x. Pro měření byl použit laser o vlnové délce 532 nm (20 – 25 

mW, třída 3B). Detekce Ramanova záření probíhá na 1024 pixelovém 1‘‘ CCD čipu, který 

je vysoce citlivý a vzduchem chlazený. Intenzita laseru byla regulována na 10% původního 

laserového záření. Spektra byla snímána pětkrát po dobu 5s při nastavení mřížky s 1200 

vrypy/mm. Přístroj je plně automaticky ovládán pomocí počítačového softwaru LabSpec 

[87]. 

Brzdový dynamometr se většinou používá k charakterizaci frikčně otěrových 

vlastností či generování otěru, který je následně podroben různým analýzám. Pro tato 

testování existují normy. Nejdůležitějšími normami zabývajícími se testováním FK jsou 

SAE J2522, SAE J2707 a ISO 26867. Na následujícím obrázku (Obr. 20) je schématické 

zobrazení se znázorněním hlavních částí dynamometru. Samotná brzdová soustava může 

být schována v komoře, jako je zobrazeno na dalším obrázku (Obr. 21). 

6.1.1.5 Rentgenová difrakční analýza  

6.1.1.6 Ramanova mikrospektroskopie (RM)   

6.1.2 Mechanické zkoušky  

6.1.2.1   Dynamometr 
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Obr. 20 Schématické znázornění hlavních částí dynamometru [88] 

Pro odběry plynných produktů vznikajících při brzdění byl použit moderní brzdový 

dynamometr Link M2800, který je tvořen soustavou pěti setrvačníků, jež simulují 

hmotnost vozidla.  Parametry dynamometru: 

- Maximální simulovaná hmotnost vozidla: 3500 kg 

- Teplota okolí: 20 ± 2°C 

- Tlak v brzdové soustavě: do 20 MPa 

- Otáčky brzdového kotouče: až 2000 ot/min 

- Krouticí moment: až 5000 N.m [88] 

Testování vzorků FK za účelem odběru emisí neprobíhalo podle žádné z výše 

uvedených norem. Postup odběru a optimalizace metody je popsána níže v kapitole 6.3.2. 

 

Obr. 21 Dynamometr LINK M2800 s detailním pohledem do vnitřní části  [89] 
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Byl zvolen tlak brzdění 10 bar, tj. 1 MPa a simulovaná rychlost 100 km/hod. 

Teploty, které byly zvoleny pro odběry, ovšem nejsou teplotami, které jsou na FK, ale 

jedná se o teploty brzdového kotouče, které se dají sledovat pomocí vloženého 

termočlánku. Nové a nepoužité brzdové obložení ještě nemá optimální vlastnosti a hodnotu 

frikčního koeficientu, kterou by mělo mít. Proto byl před odběry proveden tzv. záběh 

(zajetí) a to celkem 30 cykly, přičemž maximální zahřátí styčné plochy bylo do první 

odběrové teploty, tedy na 200°C. Před samotnými cykly, které byly započítány, proběhlo 

tzv. zahřátí brzdy. Tzn., že z rychlosti 100 km/h bylo brzděno po dobu cca 12 s dle typu 

brzdového obložení, dokud nebylo dosaženo teploty 200°C. Na toto zahřátí bylo potřeba 

3 – 4 zabrzdění opět dle typu destiček. Poté ihned následovaly cykly záběhu. Když dosáhla 

teplota měřená na kotouči 180°C začalo se brzdit a tření trvalo, dokud nebyla teplota 

200°C. Poté bylo brzdění uvolněno a dynamometr začal zrychlovat znovu na 100 km/h. 

Když teplota spadla na 180°C začalo se znovu s brzděním. Takto probíhalo zajetí obložení 

i cykly pro odběry plynných emisí. Rozsah 20°C byl nastaven i pro další teploty. Je jasné, 

že pokles teploty o 20°C, byl při vyšších teplotách rychlejší. 

Problematické může být, že skutečná teplota na frikční vrstvě může být až o desítky 

stupňů vyšší, než je námi měřená teplota kotouče. Proto byl pro porovnání zvolen i tepelný 

rozklad vzorků v peci za přesně definované teploty. 

Odebrané plyny byly nejpozději do druhého dne analyzovány metodou plynové 

chromatografie (GC, z angl. Gas Chromatography) s FID (plamenový ionizační detektor, 

z angl. Flame Ionization Detection) a TCD detekcí (tepelně vodivostní detektor, z angl. 

Thermal Conductivity Detection), (GC/FID/TCD Agilent Technologies  6890N), injektáž 

využívá dávkovací smyčku „split/splitless“ pro analýzu plynů. Separace byla prováděna ve 

dvoukolonovém systému: 1) HP-PLOT Q 30m x 0,53 mm x 40 µm a 2) HP PLOT 

Molsieve 5A 30 m x 0,53 mm x 25 µm. Vzorky byly injektovány při 150˚C, teplota 

detektorů byla 250˚C (FID) a 200˚C (TCD) a průtok nosného plynu (helium) byl 6 ml/min. 

Pec se udržuje při teplotě 65˚C po dobu 2,6 min a poté je zahřívána na teplotu 150˚C 

rychlostí ohřevu 10 ˚C/min. Směs kalibračního plynu (SIAD) byla tvořena methanem, 

6.1.3 Analýza plynů 

6.1.3.1 Plynová chromatografie 
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ethanem, ethenem, ethynem, propanem, propenem, butanem, butenem, isobutanem, 

isobutenem, buta-1,3-dienem pro analýzu uhlovodíků, a dále vodíku, oxidu uhelnatého a 

uhličitého a sirovodíku pro analýzu stálých plynů.  

Jak již bylo řečeno dříve, vzorky byly nejen jímány do vaků, ale také sorbovány na 

aktivní uhlí v sorpčních trubičkách. Před analýzou bylo nutné provést extrakci a tento 

extrakt byl také analyzován metodou GC. Sorpční trubičky byly složeny ze dvou částí, 

hlavní a záchytné části. Aktivní uhlí z těchto úseků bylo přesypáno do dvou vialek a 

k tomu přidáno 2,5 ml CS2 (sirouhlík pro analýzu ACS, Reag. Ph Eur, Merck). Přesné 

množství CS2 bylo zváženo s přesností na 4 desetinná místa. Takto připravené vialky byly 

třepány v horizontální  třepačce (IKA® HS 260 Control) s amplitudou kmitů 10 mm a 

rychlosti 200 1/min. po dobu 2 hodin. Připravený extrakt se nasál do stříkaček a přes 

stříkačkové filtry (Syringe Filter, PTFE 0,45 µm, 30 mm) byl dán do nových vialek. Takto 

připravený extrakt již byl přichystán k analýze. Extrakt byl analyzován metodou plynové 

chromatografie s FID detekcí (GC/FID, Agilent Technologies  6890N). Nastřik vzorku je 

PTV, přístroj obsahuje kolonu HP-5 s rozměry 30m x 0,32 mm x 0,25 µm. Teplota 

nástřiku je na počátku 50°C, navýšení probíhá na teplotu 250°C rychlostí ohřevu 

325°C/min a při této teplotě se udržuje po dobu 5 minut. Teplota detktoru FID je 300°C a 

nosný plyn je dusík, jeho průtok je nastaven na 1,5 ml/min. Teplotní program pece je 

nastaven následovně: počáteční teplota 40°C udržováno po dobu 5 minut, poté se zvyšuje 

teplota rychlostí  25°C/min na teplotu 280°C, při níž je udržována po dobu 10 minut. 

K analýzám vzorků odebraných do vaků byl použit také infračervený spektrometr 

ANTARIS firmy Thermo Scientific s plynovou kyvetou o optické dráze 10 m. Přístroj je 

napojen na počítač, který obsahuje spektrální knihovnu. Má nainstalován software Omnic. 

Ten slouží spíše k identifikaci, kdežto software TQ Analyst9 umožňuje multikomponentní 

analýzu a kvantifikaci až 100 složek. Zakoupená metoda, která obsahuje standardy, Fire 

Science je uživatelsky otevřená [90]. A tak byla na Institutu environmentálních 

technologií, kde byly veškeré analýzy provedeny, upravena na vyhodnocovací metodu 

Fire+, která byla oproti původní metodě doplněna o některé standardy. Tato metoda 

pracuje s metodou nejmenších čtverců.  

6.1.3.2 Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR)  



41 

 

Teplota měření byla nastavena na 165°C. Tato teplota byla zvolena z toho důvodu, 

že jsou při ní měřeny i standardy a metody. Objem měřící cely se pohybuje okolo 2 l. Před 

samotným měřením musela být nejprve dvakrát propláchnuta a poté byl dávkován vzorek, 

na kterém proběhla analýza. Z tohoto důvodu bylo zapotřebí odebírat do vaků tak velký 

objem plynů. Analýza odebraných vzorků plynů byla provedena nejpozději druhý den po 

odběru.  

6.2 Složení vzorků FK 

Většina prvků u vzorků FK byla stanovena pomocí XRFS. Stanovení kovových 

složek bylo stanoveno pomocí ICP po částečném rozkladu v lučavce královské a celkový 

uhlík byl stanoven metodou IR. Fázové složení studovaných vzorků bylo stanoveno 

metodou XRD, RM, pomocí SEM byly nalezeny minoritní fáze. Na základě fázové 

analýzy byly výsledky přepočteny na obsah jednotlivých komponent v brzdovém obložení. 

V následující tabulce (Tab. 3) je uvedeno prvkové složení jednotlivých vzorků 

brzdového obložení. Ve vzorcích, kde byl dle XRD identifikován baryt (BaSO4) a/nebo 

stibnit (Sb2S3) viz. Tab. 4, je celkový obsah síry rozpočten na síru síranovou, sulfidickou a 

elementární. Tvrzení, že zbývající síra je elementární, není zcela pravdivé, protože kolem 

koncentrace 4 hm.
 
%, která byla pomocí XRFS zjištěna,

 
by zcela jistě byla

 
identifikována 

pomocí XRD. To znamená, že množství elementární síry je mnohem menší a je zde 

započtena i síra, jež je součástí minoritních fází třeba ve formě sulfidů či síranů, které 

vzhledem k nízkému množství nebyly pomocí XRD identifikovány. 

Ve vzorku 2497/13 sice dle XRD baryt identifikován nebyl, ale vzhledem 

k množství barya, je zřejmé, že jej toto obložení obsahuje. Obsah Ba dle XRFS je u tohoto 

vzorku pouze 1,8 hm. % a to je příliš málo na to, aby byl baryt v tak multikomponentním 

vzorku identifikován pomocí XRD. Jeho výskyt v obložení byl potvrzen pomocí SEM 

(Obr. 28). 

Vzorek 2495/13 je podle [91] vyroben z ekologicky nezávadných materiálů, čemu 

také odpovídá jeho zjištěné prvkové složení. Obsahuje minimum antimonu a mědi, která se 

v posledních letech také omezuje. A jen velmi malé množství ocelových vláken, které 

přispívají ke snížení ceny. Jako abrazivum je použit zirkon, ale jen ve velmi nízké 

koncentraci. Z pohledu složení toto netypické brzdové obložení obsahuje velké množství 
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periklasu a hlavně uhlíku (43 hm. %). Tedy mnoho organických látek. Je tedy otázkou, 

nakolik bude ekologické ne z pohledu „nonairborne“, ale „airborne“ částic.  

Obložení č. 2496/13 a 879/13 obsahují již od pohledu značné množství kovových 

šupin (viz. PŘÍLOHA I). Ovšem po analýzách, bylo zjištěno, že se větší množství 

kovových částic vyskytuje i ve vzorcích 251/13 a 1319/13. To svědčí o tom, že jsou tyto 

částice mnohem menší.  

Nízké množství kovů obsahuje vzorek 2497/13, který je podobný vzorku 2495/13. 

Společné je také pro tato obložení malé množství barya a síry.  

Tab. 3 Prvkové složení jednotlivých vzorků brzdového obložení 

Č.vz.: metoda 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

Prvek  Hm. % 

Mg XRFS 15.041 15.648 17.446 7,951 2.177 3.177 

Al XRFS 2.342 1.435 2.675 4,692 3.637 1.234 

Si XRFS 5.913 3.289 7.023 5,528 1.458 5.099 

P XRFS 0.195 0.139 0.239 0,029 0.000 0.032 

S XRFS 0.507 3.880 0.324 4,557 4.542 5.911 

S 

(sulfidická) 
 < 0.001 1.152 0.001 < 0.001 2.011 1.236 

S 

(síranová) 
 < 0.001 0.909 0.280 0,272 0.538 1.355 

K XRFS 1.433 1.088 1.844 0,316 0.029 0.267 

Ca XRFS 3.096 2.667 3.790 1,260 2.913 1.805 

Ti XRFS 3.308 3.115 4.540 0,307 0.321 1.002 

Cr XRFS 0.016 0.000 0.020 0,812 1.575 0.019 

Mn XRFS 0.072 0.000 0.095 0,053 0.104 0.106 

Fe ICP 1.702 0.322 2.175 9,733 14.765 21.649 

Ni XRFS 0.011 0.000 0.011 0,005 0.007 0.006 

Cu ICP 0.148 19.676 0.549 10,419 12.208 6.603 

Zn ICP 0.120 0.038 0.173 4,777 4.438 2.322 

As XRFS 0.000 0.007 0.000 0,000 0.008 0.004 

Sr XRFS 0.014 0.061 0.018 0,061 0.028 0.102 

Zr XRFS 0.103 0.613 0.075 2,036 0.050 0.297 

Mo XRFS 0.003 0.000 0.003 0,563 0.019 0.027 

Cd XRFS 0.000 0.005 0.000 0,002 0.005 0.007 

Sn ICP 0.005 0.011 0.004 2,197 0.013 0.295 

Sb XRFS 0.012 4.066 0.037 0,020 7.099 4.363 

Ba XRFS 0.079 5.924 1.826 2,058 2.003 8.828 

Pb ICP 0.001 0.003 0.005 0,014 0.034 1.437 

C IR 43 16 29 23 31 21 
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Velmi výrazné rozdíly mezi obloženími jsou v poměru kovových složek, které byly 

stanoveny pomocí ICP. Obsah železa je nejnižší ve vzorku 2496/13 a to 0,322 hm. %. 

Maximální hodnota byla zjištěna u vzorku 1319/13 (21,649 hm. %). Množství obsažené 

mědi se pohybuje od 0,148 hm. % ve vzorku 2495/13 až po 19,676 hm. % v obložení 

č. 2496/13. Vzorek 2496/16 je určen pro závodní účely a silniční provoz, kde je třeba 

vysoký brzdný účinek za studena, např. provoz na dálnicích. Vzorky 2495/13, 2496/13 a 

2497/13 obsahují jen nepatrné množství zinku. Více než 4% byly stanoveny ve vzorcích 

879/13 a 251/13.  Ve většině vzorků bylo jen velmi malé množství cínu v rozmezí 0,004 –

 0,295 hm. %. Jedinou výjimkou je vzorek 879/13, který obsahuje 2,197 hm. % Sn, jehož 

fáze byla nalezena i pomocí XRD. Poslední stanovovanou složkou pomocí ICP bylo olovo, 

které bylo analyzováno ve většině vzorků jen ve stopovém množství. Maximum 

1,437 hm. % bylo stanoveno ve vzorku 1319/13. 

Dle prvkového složení uvedeného v tabulce obsahují vzorky 2495/13, 2496/13 a 

2497/13 vysoké množství hořčíku (15 – 17 hm. %). Většina Mg se v těchto vzorcích 

vyskytuje jako periklas (MgO), který byl identifikován pomocí XRD (viz. Tab. 4).  Oproti 

ostatním vzorkům je v těchto třech vzorcích větší množství titanu v rozmezí 3,1  -

 4,5 hm. %.  

Obložení č. 879/13 se od ostatních odlišuje obsahem zirkonia, který se do 

brzdových destiček používá jako zirkon (ZrSiO4). Zirkon byl metodou XRD identifikován 

opravdu jen v tomto vzorku (Tab. 4). 

Pomocí infračervené spektrometrie byl stanoven celkový uhlík. Jak již bylo 

zmíněno, nejvíce C bylo stanoveno ve vzorku 2495/13 (43 hm. %). Naopak nejméně C 

bylo zjištěno ve vzorku 2496/13 s největším obsahem mědi a to 16 hm. % C. 

Identifikace fází metodou XRD byla v tak multikomponentních vzorcích jako jsou 

brzdová obložení velmi problematická, protože docházelo k překryvu spekter jednotlivých 

složek a minerálů. Přesto se ve vzorcích podařilo identifikovat vždy celý difrakční záznam, 

jehož ukázka je na následujícím obrázku (Obr. 22). Všechny difrakční záznamy jsou 

uvedeny v příloze. Následují tabulka (Tab. 4) souhrnně znázorňuje, které fáze byly ve 

vzorcích identifikovány (x) a které ne (-). Ve všech vzorcích byla velmi výrazná difrakční 

linie grafitu.  
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Baryt a stibnit jsou běžnými složkami v brzdovém obložení. Baryt byl 

identifikován metodou XRD ve vzorcích 2496/13, 879/13, 251/13 a 1319/13. V těchto 

vzorcích kromě obložení č. 879/13 byl nalezen také stibnit. Jak již bylo zmíněno výše, 

periklas byl stanoven ve všech třech vzorcích obložení výrobce EBC Brakes. Ve vzorcích 

879/13 a 251/13 byla identifikována mosaz. V každém vzorku byla ovšem nalezena jiná 

mosaz. Ve vzorku 879/13 to byla Cu0,7Zn0,3 ve vzorku 251/13 to byla slitina β CuZn. 

Největší množství titanu dle XRFS obsahují vzorky 2495/13 a 2497/13, dle XRD byl 

v těchto vzorcích identifikován titanát K2Ti6O13. Ve vzorku 2497/13 byl titan obsažen i ve 

formě perovskitu (CaTiO3) 

Tab. 4 Identifikované fáze v jednotlivých vzorcích pomocí XRD 

 
2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

C  x x x x x x 

Křemen - x - x - - 

Baryt - x - x x x 

Stibnit - x - - x x 

Periklas x x x - - - 

Vermikulit - x - - - - 

Cu - x - - - x 

Sn - - - x - - 

Fe - - - x x x 

Zn - - - - x - 

Mosaz - - - x x - 

AlO(OH) - - - x - - 

K2Ti6O13 x - x - - - 

ZrSiO4 - - - x - - 

Zn(AlFe)O4 - - - - x - 

FeSb2O4 x - - - - - 

CaTiO3 - - x - - - 
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Obr. 22 XRD záznam vzorku 1319/13; 1-grafit, 2-α Fe, 3-baryt, 4-stibnit, 5-

Cu 

Pomocí Ramanovy mikrospektroskopie byly ve všech vzorcích identifikovány dvě 

formy uhlíku. A to jak forma grafitická, tak i amorfní. Navíc se díky této metodě podařilo 

ve třech vzorcích identifikovat kevlarové vlákno (viz. Tab. 5). Ukázka spekter amorfního 

uhlíku a grafitu ve vzorku 251/13 je na následujícím obrázku (Obr. 23). 

Tab. 5 Identifikované fáze v jednotlivých vzorcích pomocí RM 

 grafit 

 

amorfní 

uhlík 

kevlar 

2495/13 x x x 

2496/13 x x x 

2497/13 x x x 

879/13 x x - 

251/13 x x - 

1319/13 x x - 
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Obr. 23  RM spektrum vzorku 251/13 a) amorfní uhlík  b) grafit 

Následující obrázky (Obr. 24 a Obr. 25) jsou SEM snímky v módu BSE při 

zvětšení 50x všech vzorků brzdového obložení. Vedle nich je odpovídající EDX spektrum 

této plochy. Na těchto obrázcích je možno sledovat rozdílnou morfologii povrchu 

jednotlivých vzorků, je zřejmá nehomogenita těchto materiálů 

Díky použitému módu BSE je na první pohled zřejmé, že vzorky 2495/13, 2496/13 

a 2497/13 zobrazené na Obr. 24 obsahují velké množství lehkých prvků (velké plochy 

zobrazené v tmavých barvách). Tomu odpovídá u všech tří vzorků velmi výrazný pík 

hořčíku, který je v těchto obloženích jedním z majoritních prvků. 

Spektra u vzorků 2495/13 a 2497/13 jsou poměrně jednoduchá, obsahují jen malé 

množství prvků, což odpovídá i elementární analýze. Na rozdíl od vzorku 2496/13, kde je 

spektrum mnohem bohatší (viz Obr. 24). 

Morfologie dalších vzorků 879/13, 251/13 a 1319/13 na následujícím obrázku (Obr. 

25) je naprosto rozdílná. Obsahují kovová vlákna. 
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Obr. 24 SEM v módu zpětně odražených elektronů a jejich odpovídající EDX 

spektrum,  zvětšení 50x,  vzorky: (1) – 2495/13, (2) – 2496/13, (3) – 

2497/13 
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Obr. 25 SEM v módu zpětně odražených elektronů a jejich odpovídající EDX 

spektrum, zvětšení 50x, vzorky: (1) – 879/13, (2) – 251/13, (3) – 1319/13  
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Následující obrázky byly pořízeny k hlubšímu prostudování vzorků brzdových 

destiček a k nalezení např. minoritní fází, které nebylo možné identifikovat jinými 

metodami. Použité zvětšení je u obrázků rozdílné. Interpretace výsledků může být 

v některých případech problematická. Analytický signál vychází z hloubky 1 – 2 µm takže 

i v případě „větší“ částice mohou být výsledky ovlivněny materiálem, který je pod touto 

částicí. Pokud byla identifikovaná určitá fáze, je ve výsledcích vedle obrázku vždy 

uvedena. Pokud u nich byl z EDX spekter ještě nějaký minoritní prvek, je uveden 

v závorce. 

Na následujícím obrázku je při zvětšení 350x v módu BSE vzorek č 2495/13, byly 

nalezeny větší plochy uhlíku a byl nalezen i titanát, který byl identifikován pomocí XRD. 

U tohoto vzorku bylo problematické najít fáze, které bylo možno jednoznačně 

identifikovat. Vždy ve spektru byly lehké prvky jako hořčík, draslík, apod. 

 

 

č. 5, 7 – O + Mg + Al +Si + 

K+ Ca + Ti + Fe 

č. 6 – C 

č. 8 – O + Mg + Al + Si + K + 

Fe 

č. 9 – K2Ti6O13+ (Si) 

č. 13 – O + Na + Al + Si +K + 

Ca + Fe 

 

Obr. 26 2495/13, zvětšení 350x, BSE  

Na následujícím obr. (Obr. 27) je znázorněn vzorek 2496/13 při zvětšení 150x. 

Tento vzorek obsahuje velké množství šupin mědi (bod č. 1). Dále byly identifikovány 

plochy uhlíku (bod č. 2) či stibnitu (bod č. 4). Dále se objevovaly plošky, které dle spekter 

obsahovaly lehké prvky s příměsí železa. Toho je v tomto vzorku velmi málo, dle ICP jen 

0,3 hm. %, přesto bylo nalezen.  
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1 – měď  

2 – uhlík + S 

3 - směs lehkých prvků (O, Mg, 

Al, Si, K) + Fe 

4 – Sb2S3 

Obr. 27 2496/13, zvětšení 150x, BSE  

Na dalším obrázku SEM (Obr. 28) je při zvětšení 120x zobrazen vzorek 2497/13. 

Částice vzorků jsou větší, podařilo se jednoznačně podle EDX spekter identifikovat fáze, 

které nebyly vzhledem k nízké koncentraci pomocí XRD nalezeny. Novou fází je 

fosforečnan vápenatý (v bodě č. 1) a byla potvrzena přítomnost barytu (v bodě č. 11).  

 

č. 1 – Ca3(PO4)2 

č. 2 – O + Mg + Al + Si + K + Fe 

č. 3 – C 

č. 4 – vlákno (O + Na + Mg + Al + 

Ca + Si + K + Fe) 

č. 5, 6 - K2Ti6O13 

č. 8 – MgO 

č. 11 – BaSO4  

 

Obr. 28 2497/13, zvětšení 120x, BSE 

Na Obr. 29 je při zvětšení 200x znázorněn vzorek 879/13. Byly nalezeny fáze, jež 

byly identifikovány jinými metodami jako např. baryt (v bodě č. 1) či zirkon (v bodě č. 6). 

Je zřejmé, že jsou zde požita železná vlákna. Nově identifikovanou fází je molybdenit (bod 

č. 13). 
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č. 1 – BaSO4 

č. 3 – Cu + Zn 

č. 4 – Fe + (S) 

č. 5 – C + (S) 

č. 6 – ZrSiO4 

č. 9 – O + Na + Mg + Al + Si + Zr + 

S + Sn + Ca + Ba + Cr + Fe + 

Cu 

č. 13 – MoS2  

Obr. 29  879/13, zvětšení 200x, BSE  

Ve vzorku 251/13 při zvětšení 200x (Obr. 30) byla potvrzena přítomnost stibnitu či 

barytu. Dle XRD se v tomto vzorku měď vyskytuje ve formě mosazi. Ovšem pomocí 

SEM/EDX byla nalezena i čistá měď. Její koncentrace ale samozřejmě bude nízká. 

 

 

č. 1 – Sb2S3 + Fe 

č. 2 - BaSO4 

č. 3 – C + (S) 

č. 4 - Sb2S3 + Cu 

č. 5 - Fe 

 

Obr. 30  251/13, zvětšení 200x, BSE 

Na dalším obrázku (Obr. 31) jsou vidět železná vlákna ve vzorku 1319/13 při 

zvětšení 100x, byla potvrzena přítomnost barytu (v bodě 8) a uhlíku (bod č. 6). 



52 

 

 

 

č. 4 – Fe 

č. 5 – Fe + (Cr + S) 

č. 6 – C+ (S) 

č. 8 – BaSO4 

č. 9 – O + Na + Mg + Al + Si + S + 

Ca + Ba + Cr + Fe 

Obr. 31 1319/13, zvětšení 100x, BSE 

6.3 Vývoj metodiky odběru vzorků   

Před tím, než se začalo se samotnými odběry vzorků, bylo zapotřebí optimalizovat 

jejich odběr. Bylo třeba zjistit, za jakých podmínek dosáhneme nejvyšších koncentrací při 

odběru plynných emisí z brzdového obložení jak pece, tak z dynamometru. Pro toto 

testování byly použity dva typy FK, které nebyly poté zařazeny do samotného testování. 

Označme je jako vzorek A a B. Vzorek A je napilovaný prach z brzdové destičky, vzorek 

B jsou brzdové destičky jiného výrobce, než vzorek A.  

Pro tepelné namáhání práškových vzorků v přesně definovaném teplotním režimu 

byla použita kompaktní univerzální trubková pec typu RT 50-250/13 s regulátorem typu B 

180 (Nabertherm GmbH), (Obr. 32). 

6.3.1 Odběry plynných emisí z trubkové pece 
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Obr. 32 Trubková pec 

Do křemenné trubice je umisťován předem zvážený vzorek na keramické lodičce. 

Trubice je na obou stranách zakončena silikonovými zátkami. Obě zátky jsou provrtány. 

Z jedné strany je otvorem vsunut termočlánek a ze  strany druhé je napojena silikonová 

trubička, na níž je připojeno čerpadlo a to je vedeno buď do odběrového vaku (viz Obr. 

32), nebo na sorpční trubičku. Navážka vzorku byla cca 1 g. Aby byla opravdu dobře 

kontrolována teplota v místě vzorku, byl vedle lodičky vždy zaveden termočlánek. Ve 

všech následujících výsledcích je uváděna teplota podle termočlánku v místě vzorku. To 

vyžadovalo vždy o něco vyšší nastavení teploty na regulátoru pece. Před samotnými 

odběry byla nejprve testována potřebná doba náběhu vytemperování pece na požadovanou 

teplotu a také hodnotu nastavení regulátoru tak, aby bylo dosaženo potřebné teploty 

v místě vzorku a nedošlo k jejímu překročení. Pokud byla rychlost náběhu ohřevu jednoho 

kroku, tedy o 100°C, 5 či 10 min, došlo k překročení teploty a poté byla pec dlouho 

chlazena. Jako dostačující se jevilo nastavení náběhu na 15 minut. Zahřívání bylo pozvolné 

a nedošlo k překročení požadované teploty. Následující tabulka (Tab. 6) ukazuje, jak byly 

pokaždé nastaveny teploty na regulátoru, aby v místě vzorku byla žádaná teplota. Celkový 

objem trubice a přívodních hadiček je 1,1 dm
3
. 
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Tab. 6 Rozdíl mezi nastavením teploty na peci a v místě vzorku 

požadovaná teplota [°C] 

(termočlánek) 

zadaná teplota [°C] 

(pec) 

200 210 

300 320 

400 425 

500 536 

 

Na počátku práce, která navazovala na diplomovou práci [43], kde se s odběry 

plynných emisí po termickém rozkladu v trubkové peci začínalo, bylo použito čerpadlo, jež 

nastavení průtoku neumožňuje. V této práci a jejím pokračování [92], [93] byla rychlost 

odběru 1,5 dm
3
/min, konstantní průtok byl pouze kontrolován pomocí rotametru. Čerpadlo 

fy Sensidyne ovšem umožňuje rychlost odběru od 0,001 dm
3
/min až po 5 dm

3
/min. Dalším 

úkolem tedy bylo zjistit, zda je lepší odběr s rychlejším nebo pomalejším průtokem. Byly 

nachystány dvě navážky vzorku A (1 g s přesností na 0,01 g) a pec byla vytemperována na 

500°C. Odběr plynů byl proveden do tedlarových vaků, odebráno bylo v obou případech 

přibližně 6 dm
3
. Odebrané plyny byly tentýž den analyzovány pomocí FTIR. Následující 

tabulka ukazuje koncentraci vybraných sloučenin při rozdílné rychlosti odběru plynů do 

vaků (Tab. 7). Jak je patrné z této tabulky, vyšších koncentrací bylo u všech sledovaných 

látek dosaženo při pomalejším průtoku plynů a to při rychlost 1 dm
3
/min než při rychlosti 

4,5 dm
3
/min. Z tohoto důvodu byl k dalším odběrům z trubkové pece volen průtok 

1 dm
3
/min. 
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Tab. 7 Koncentrace vybraných sloučenin při rozdílném průtoku plynů 

Průtok 

 

4,5 dm
3
/min 1 dm

3
/min 

sloučenina [obj. %] 

CO2 0,25 0,82 

NO 0,00001 0,00059 

NO2 0,00095 0,00137 

SO2 0,01888 0,04781 

methan 0,00246 0,00927 

formaldehyd 0,00029 0,00055 

acetaldehyd 0,00046 0,00052 

CO 0,08021 0,3025 

ethen 0,00057 0,00208 

propen 0,00038 0,00078 

 

Nejprve se zvažovalo, že se při odběrech emisí z pece bude používat jedna navážka 

vzorku pro všechny teploty, tak jako když se v průběhu brzdění mění teplota na brzdovém 

obložení. Byla připravena jedna navážka vzorku, ta byla vsunuta do pece temperované na 

200°C. Při této teplotě byl vzorek udržován 5 min a poté proběhnul odběr plynu. 

Následovalo navýšení teploty na 300°C, vzorek byl opět při této teplotě udržován 5 min. a 

poté byly odebrány plyny. Po těchto krocích se pokračovalo až do teploty 600°C. Ovšem 

výsledky v následující tabulce (Tab. 8) ukazují, že je množství vzorku na takovéto teplotní 

zatěžování příliš malé a většina plynů unikne dříve, než jsou odebrány vzorky při vyšších 

teplotách. Výsledky v této tabulce ukazují, že na tomto typu obložení (vzorek A) se začíná 

většina plynů vyvíjet při teplotě 300°C. Nejvíc emitovaného plynu bylo zachyceno při 

teplotě 500°C. Naopak při teplotě 600°C již byl detekován pouze CO2, ostatní plyny unikly 

ze vzorku již při nižších teplotách. Pro srovnání byla poté nachystána nová navážka 

vzorku, tento vzorek byl vsunut do již vytemperované pece na 600°C a udržován 5 min. (v 

Tab. 8 označen jako teplota 600 NN). Všechny tyto vzorky byly odebrány do tedlarových 

vaků o celkovém objemu 5 dm
3
, přičemž odebrané množství se pohybovalo okolo 3

 
dm

3
, 
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analýza pomocí GC byla provedena do druhého dne. Z výsledků je patrné, že pro další 

testování je nezbytné použít pro každou teplotu novou navážku daného vzorku.  

Tab. 8 Postupné teplotní namáhání z jedné navážky vzorku 

 methan ethan ethen propan propen butan CO2 

Teplota [°C] [obj. %] 

200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,065 

300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0004 0,0008 0,0003 0,291 

400 0,0060 0,0025 0,0025 0,0016 0,0028 0,0013 1,823 

500 0,0160 0,0035 0,0038 0,0008 0,0015 0,0003 3,852 

600 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,573 

600 NN 0,002 0,0408 0,1477 0,0034 0,0322 0,0020 4,489 

 

Poté ovšem vyvstala další otázka. Pokud se vzorek v průběhu příštích měření bude 

dávat do již vytemperované pece, jak dlouho by měl být při dané teplotě udržován, a kdy 

by měly být plyny odebrány, aby teplota prostoupila celým objemem vzorku a stihly 

proběhnout chemické reakce za vývinu nových plynných produktů. V následující tabulce 

(Tab. 9) byla první navážka vzorku A vložena do vytemperované pece na teplotu 300°C. 

Ihned po vložení se začal odebírat vzorek plynů rychlostí průtoku 1 dm
3
/min (číslo 

odběru:1), odebrány byly 3 dm
3
 a odběr tedy trval 3 min. Byl vyměněn vak a následoval na 

téže navážce odběr č.2. Odebrány byly opět 3 dm
3
. Detekován byl pouze oxid uhličitý a to 

v obou odběrech. Při srovnání s předešlým odběrem (Tab. 8), kde byl stejný vzorek 

postupně zahříván i při navyšovaní teploty v peci a při teplotě 300°C udržován 5 min., 

nebyly během prvních šesti minut tepelného rozkladu vzorku FK žádné lehké uhlovodíky 

kvantifikovány. Tento rychlý odběr se jeví jako nevyhovující, je ovšem nutné vzít i 

v úvahu, že došlo během prvního odběru k naředění. Poté byly nachystány tři navážky 

vzorku A a pec vytemperována na 400°C. Byla vložena první navážka se vzorkem, který 

byl při teplotě 400°C udržován 10 min. a poté byl odebrán plynný vzorek (číslo odběru 3). 

Pec byla stále udržována při stejné teplotě, profouknuta cca 10 dm
3
 vzduchu, vložena další 

navážka vzorku. Tento vzorek byl ponechán v peci 20 min. a poté byly plyny odebrány (v 

Tab. 9 číslo odběru 4). Před posledním odběrem (číslo 5) byla pec opět profouknuta cca 10 

dm
3
 vzduchu. Vzorek byl tentokrát při teplotě 400°C udržován 30 min. a poté byly 
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odebrány opět 3 dm
3
 plynu. Jak je patrné z tabulky (Tab. 9), nejvyšších koncentrací 

uhlovodíku bylo získáno při posledním zvoleném způsobu odběru. Proto byl u dalších 

odběrů vzorků při vybrané teplotě práškový FK udržován v uzavřeném soustavě po dobu 

30 minut. 

Tab. 9 Testování času udržování vzorku při dané teplotě 

 
  methan ethan ethen propan propen butan CO2 

Teplota 

[°C] 

Číslo 

odběru 

Doba 

udržování 

[min] 

[obj. %] 

300 1 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075 

300 2 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,091 

400 3 10 0,002 0,0006 0,0006 0,0004 0,0006 0,0004 4,015 

400 4 20 0,003 0,0007 0,0009 0,0006 0,0010 0,0004 4,351 

400 5 30 0,006 0,0033 0,0022 0,0016 0,0030 0,0015 5,027 

 

Spotřeba plynného vzorku je pro analýzy na plynovém chromatografu malá, ovšem 

pro analýzu pomocí FTIR je spotřeba vzorku větší, protože musí být důkladně 

propláchnuta optická kyveta. Byla připravena jedna navážka vzorku A, která byla vsunuta 

do pece vytemperované na 400°C, tam byl vzorek udržován 30 min. Poté byl odebrán 

první vzorek plynů (3 dm
3
) - odběr č. 1, následně byl vyměněn vak a opět odebráno 3 dm

3
 

(odběr č.2). Takto byly provedeny celkem čtyři odběry. V následující tabulce (Tab. 10) 

jsou výsledky analýzy GC jednotlivých odběrů. Pro naše analýzy je dostačující množství 

plynných vzorků o objemu 6 dm
3
 a to, jak je patrné z tabulky, je množství, kde jsou plynné 

zplodiny tepleného rozkladu detekovány. 
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Tab. 10 Sledování koncentrací v závislosti na množství odebraného 

vzorku 

 

Po těchto experimentech byla metoda pro odběr plynných produktů tepelné 

degradace v trubkové peci optimalizována na následujícím postupu: 

- Vzorek je vložen do pece až po jejím pozvolném nahřátí (nahřívání o jeden 

krok, tedy 100°C, probíhá 15 minut) 

- Při dané teplotě je udržován po dobu 30 minut 

- Do vaku je poté odebráno cca 6 dm
3
 vzorku 

Aby bylo možné posuzovat koncentrace odebraných vzorků plynů, bylo zapotřebí 

zjistit, jaké jsou hodnoty pozadí, neboli blancu. Pro srovnání s dalším měřením byly 

odebrány slepé vzorky z trubkové pece po zahřátí na teploty odběrů. Výsledky FTIR 

analýzy jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 11). Hodnoty, jež jsou uvedeny ve 

sloupci do 50°C jsou průměrem z pěti odběrů, které byly provedeny před měřením. Ostatní 

hodnoty jsou výsledkem jedné analýzy.  

Z této tabulky (Tab. 11) je patrné, že k mírnému nárůstu koncentrace došlo u 

methanu při teplotách 400 a 500°C, SO2 při 500°C se zvýšil na hodnotu 4,2 µl/l.  K 

lehkému navýšení došlo také u oxidu uhelnatého a to na 10,8 µl/l. 

  

 methan ethan ethen propan propen butan CO2 

Číslo 

odběru 

[obj. %] 

1 0,0070 0,0027 0,0022 0,0016 0,0026 0,0011 3,592 

2 0,0050 0,0017 0,0012 0,0008 0,0008 0,0006 1,258 

3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,848 

4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,383 
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Tab. 11 Výsledky analýz slepých vzorků při uvedených teplotách 

 
do 

50°C 
200°C 300°C 400°C 500°C 

 
Koncentrace [µl/l] 

CO2 382,3 440.1 486.2 435 463.9 

NO 0 0.1 0.2 0.2 0.2 

NO2 6,8 7.7 7.9 7.9 7.9 

akrolein 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

SO2 0,2 0.1 2.0 1.0 4.2 

methan 2,83 3.1 3.3 6.9 4.8 

formaldehyd 0,03 0.0 0.0 0.1 0.1 

acetaldehyd 0,07 0.1 0.0 0.1 0.1 

CO 0,1 0.2 6.6 2.5 10.8 

amoniak 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

eten 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

propen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

Při odběru vzorků do sorpčních trubiček byl postup následující. Pec byla nejprve 

vytemperována na požadovanou teplotu, poté byl vzorek vložen do pece. Ihned po vložení 

vzorku bylo zapnuto čerpadlo, které začalo plyny z trubkové pece prosávat přes sorpční 

trubičku. Rychlost byla nastavena na 1 dm
3
/min a prosávání trvalo 30 minut, tedy stejnou 

dobu, po jakou je při dané teplotě vzorek udržován při odběrech do vaků. 

Vzorek označený jako B byl použit k optimalizaci odběru plynných emisí při 

simulaci reálného brzdění pomocí dynamometru. Při prvním odběru byl nejprve pro 

srovnání odebrán slepý vzorek neboli pozadí vzduchu z dynamometru. Následně bylo 

obložení zahříváno pomocí brzdění na teplotu 200°C a při brzdění byl prováděn odběr. 

Potom byl FK zahříván na 500°C a opět odebráno cca 6 dm
3
. Takto odebrané vzorky byly 

analyzovány pomocí FTIR. Bohužel výsledky analýz pro sledované plyny byly na úrovni 

pozadí. To bylo zřejmě způsobeno příliš velkým objemem komory dynamometru, ve které 

se emise hodně naředily. 

Proto byla po těchto odběrech objednána výroba krytu z nerezové oceli. Ten 

zmenšil objem komory a prostoru, kde se plynné produkty uvolňují, na objem cca 100 dm
3
. 

Na následujícím obrázku (Obr. 33) je vidět kryt okolo brzdového obložení a kotouče 

6.3.2 Odběry plynných emisí z dynamometru  
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v komoře dynamometru a také způsob uspořádání při odběrech. Do otvoru krytu byla 

vložena měděná trubice, která byla těsně nad brzdovým obložením. Na druhém konci 

trubice byla umístěna hlavice s filtrem ze skleněných vláken (typ Z4, průměr 47 mm, 

Papírna Perštejn s.r.o. Keseg & Rathouský) pro zachycení suspendovaných částic, poté 

bylo připojeno čerpadlo, které čerpalo plyny do vaku či přes sorpční trubičku. 

 

Obr. 33 Pohled do komory dynamometru s krytem a způsob zapojení pro 

odběr plynů 

Po zmenšení objemu komory bylo zapotřebí stejně jako u trubkové pece 

optimalizovat způsob odběru. Bylo nutné zjistit, jakou rychlostí plyny odebírat a také kdy 

je odebírat. Veškeré odběry, které byly při tomto testování provedeny, byly do tedlarových 

vaků. Odebrané množství bylo takové, jaké je množství nutné pro analýzy. Pohybovalo se 

okolo 6 dm
3
 a analyzováno bylo pomocí FTIR. Rozdílné způsoby odběru byly testovány 

při dvou teplotách: 200°C a 500°C. Veškeré chlazení dynamometru bylo vypnuto.  

Při 200°C se zkoušel odběr jednak v průběhu samotného procesu brzdění. Tzn., že 

se čerpadlo zapínalo pouze v době, kdy se FK třel o brzdový kotouč. Jakmile byla brzda 

uvolněna, byl pozastaven i odběr plynů. Zkoušely se tři rozdílné rychlosti odběru: 1, 3, a 

5 dm
3
/min. Pokud byly na čerpadle nastaveny větší rychlosti odběru plynů (3 a 5 dm

3
/min), 

nastával problém, protože toto čerpadlo má pozvolný náběh na nastavenou rychlost 

odběru. Požadované rychlosti se ani nedosáhlo, neboť byla brzda již uvolněna a čerpadlo 
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se zastavovalo. Problémem by mohlo být i porovnávání koncentrací. Každé obložení se 

jinou rychlostí zahřívá/ochlazuje, takže pro získání potřebného množství plynného vzorku 

by byl na každém FK jiný počet zabrzdění.  Tento způsob odběru se příliš neosvědčil, 

protože naměřené hodnoty byly pouze na úrovni pozadí (průměr hodnot slepých vzorků je 

uveden v Tab. 13). To ovšem mohlo být způsobeno i nízkou teplotou FK. Důležitější bylo 

testování za vyšších teplot. 

I přes to se ještě u této teploty zkoušel druhý způsob odběru. Několikrát se zabrzdí 

na požadovanou teplotu a teprve poté je najednou potřebný objem z prostoru krytu odsát 

do vaku. U tohoto postupu bylo výhodnější, že bylo možné si bez problému otestovat 

rozdílné rychlosti odběru. Další výhodou bylo, že bylo možné si určit, kolikrát bude třeba 

zabrzdit před samotným odběrem. Testovaly se tyto počty cyklů: 5, 10 a 20. Nakonec byla 

hodnota dvaceti opakování brzdění zavržena. Po zkušenostech s testováním FK na 

dynamometru, by mohlo při vyšších teplotách docházet k přehřívání brzdy a její následné 

ztrátě účinnosti, tedy fade jevu a dokonce by bylo problematické této teploty 20 krát za 

sebou dosáhnout. Výsledky infračervené spektrometrie ukázaly, že po pěti cyklech 

opakovaní při dvou testovaných rychlostech odběru odpovídají úrovni pozadí.  Totéž se 

opakovalo při 10 zabrzdění a rychlosti odběru 1 dm
3
/min. Při rychlosti odběru 5 dm

3
/min a 

10 zabrzdění již došlo k navýšení koncentrace methanu a to na hodnotu 5,6 µl/l (viz. Tab. 

12, odběr č.1). 

Při teplotě 500°C se zkoušelo odebírat při brzdícím procesu (Tab. 12, odběr č. 2) 

rychlostí 1 dm
3
/min. Oproti slepému vzorku došlo jen k mírnému nárůstu oxidu uhelnatého 

a uhličitého. Lepší výsledky, tedy vyšší koncentrace, byly získány pomocí jednorázového 

odběru po několika zabrzdění. Odběry označené jako číslo 3, 4 a 5 (v Tab. 12) byly po pět 

zabrzdění na teplotu 500°C při různých rychlostech odběru. A to postupně 1, 3 a 

5 dm
3
/min. Jak je patrné z výsledků uvedených v  tabulce, docházelo k postupnému 

nárůstu koncentrací sledovaných plynů. Poté byly provedeny další tři odběry při teplotě 

500°C vždy po 10 zabrzdění s různou rychlostí odběru. U odběru č. 6 to byl 1 dm
3
/min., u 

odběru č. 7 to byly 3 dm
3
/min. a odběr č. 8 byl proveden rychlostí 5 dm

3
/min. 

Následující tabulka (Tab. 12) souhrnně znázorňuje koncentrace sledovaných složek 

u jednotlivých typů odběrů získaných pomocí FTIR. Pro porovnání jsou vloženy průměrné 

hodnoty pozadí odebraného z dynamometru před testováním FK (průměrná hodnota je ze 7 

analýz). 
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Tab. 12 Koncentrace vybraných složek při testování odběru vzorků 

plynu z dynamometru 

Odběr č. 
slepý 

vz. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

počet zabrzdění  10 - 5 5 5 10 10 10 

rychlost odběru 

[dm
3
/min] 

5 5 1 1 3 5 1 3 5 

 
Koncentrace [µl/l] 

CO2 417.7 431.8 508.7 650.6 814.8 674.8 671 779.6 958.7 

methan 3.8 5.6 3.6 4.4 5.8 7.2 5.6 6 8.4 

formaldehyd 0.0 0 0 0.2 0 0 1 0 0.4 

acetaldehyd 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 1.4 0.4 1.4 

CO 0.3 1.1 21.8 39.4 84.8 47.7 53.3 85.7 126 

 

Jak je patrné z této tabulky (Tab. 12), nejvyšších koncentrací vybraných plynů bylo 

dosaženo u odběru číslo 8. Odběr byl proveden jednorázově po 10 zabrzdění rychlostí 

5 dm
3
/min. Pro další odběry emisí po testování obložení pomocí dynamometru byl vybrán 

tento způsob. 

V následující tabulce (Tab. 13) je kompletní FTIR analýza blancu odebraného 

z komory dynamometru. Odběr slepého vzorku byl proveden před začátkem měření 

z komory dynamometru a uvedené hodnoty jsou průměrem 7 analýz. 

Tab. 13 Výsledky slepého vzorku odebraného z komory dynamometru 

 Koncentrace 

[µl/l] 

CO2 417,7 

NO 0,0 

NO2 7,1 

akrolein 0,0 

SO2 0,0 

methan 3,8 

formaldehyd 0,0 

acetaldehyd 0,0 

CO 0,3 

amoniak 0,2 

eten 0,0 

propen 0,0 

 



63 

 

Sorpce na trubičky v případě dynamometru proběhla tak, že jakmile byl proveden 

odběr do vaku při požadované teplotě, kryt byl profouknut a poté proběhlo opět zahřátí na 

tutéž teplotu. Jakmile bylo dosaženo teploty, zapnulo se čerpadlo, které rychlostí 

1 dm
3
/min prosávalo vzduch se spalinami přes trubičku. Bylo provedeno celkem 10 cyklů 

zabrzdění, mezi brzdícími cykly se čerpadlo nevypínalo. Vypnuto bylo až cca 1 min. po 

posledním zabrzdění 

Výsledky je tedy možné srovnávat pouze podle počtu cyklů, tedy deseti zabrzdění 

na požadovanou teplotu. Objem plynů, který přes sorpční trubičku protekl, je ovšem 

nesrovnatelný. Každý vzorek brzdového obložení totiž chladne o požadovaných 20°C 

v jednom cyklu jinou rychlostí a tak i odběr trval různě dlouho. Objem prosátého plynu ve 

vzorcích a při všech teplotách se pohyboval v rozmezí 9 – 15 dm
3
. 
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Před tím než byly vzorky vloženy do pece pro odběr emisí (navážka vždy kolem 

1 g), byly zváženy. Po vytažení z pece byly vloženy do exikátoru a po ochlazení byly opět 

váženy. Následující tabulka (Tab. 14) znázorňuje úbytek hmotnosti jednotlivých vzorků při 

různých teplotách. Uvedené hodnoty jsou průměrem nejméně dvou hodnot. Při teplotě 

200°C a 300°C rozdíl není příliš výrazný. Od teploty 400°C se rozdíl mezi vzorky ve ztrátě 

hmotnosti po tepelném namáhání již zvětšuje. Největší ztráty hmotnosti dosáhly vzorky 

2495/13 (21,5 %) a 2497/13 (téměř 11 %). Jsou to obložení, která mají dle elementární 

analýzy nejméně kovových složek (viz Tab. 3, Obr. 34).  

 

 

Obr. 34 Grafické znázornění ztráty hmotnosti ve vzorcích při teplotním 

namáhání v trubkové peci  

 

 

 

7. Výsledky a diskuze  

7.1 Teplotní namáhání v  trubkové peci, FTIR analýza 
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Tab. 14 Ztráta hmotnosti vzorků při teplotním namáhání 

 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

teplota Δ m [g] 

200°C 0.0064 0.0071 0.0050 0.0036 0.0040 0.0052 

300°C 0.0096 0.0116 0.0190 0.0192 0.0042 0.0077 

400°C 0.0835 0.0211 0.0848 0.0332 0.0116 0.0351 

500°C 0,2147 0.0888 0.1094 0.0483 0.0354 0.0675 

 

V následující části jsou ve formě grafů (Obr. 35 - Obr. 43) uvedené výsledky plynů 

analyzovaných pomocí FTIR. Do grafů jsou pro srovnání vloženy hodnoty zjištěné pro 

blanc při dané teplotě (Tab. 11). Přesné hodnoty zjištěných koncentrací sledovaných plynů 

jsou uvedeny v tabulkách jako součást příloh.  

Jak je vidět z následujícího obrázku (Obr. 35), oxid uhličitý se začínal uvolňovat ve 

všech vzorcích od teploty 400°C. Nejvyšší hodnoty při této teplotě dosáhnul vzorek 

2495/13 a to téměř 0,9 obj. %, který obsahoval také ze všech vzorků nejvyšší množství 

uhlíku a to 43 hm. % Výrazný nárůst byl potom při teplotě 500°C. Nejvyšší koncentraci a 

to 2,4 obj. % měl opět vzorek 2495/13. Druhé nejvyšší koncentrace CO2 2,2 obj. % 

dosáhnul vzorek 2496/13, který měl ze všech brzdových obložení naopak nejnižší 

stanovenou koncentraci C a to pouze 16 hm. %. Nad koncentraci 1 obj. % se ještě dostal 

vzorek 2497/13, stanovená koncentrace byla 1,3 obj. %. Koncentrace uhlíku byla v tomto 

vzorku 29 hm. %. Závislost vyvíjeného CO2 bude zřejmě v souvislosti s množstvím uhlíku 

v původních vzorcích záviset na jeho formě ve vzorcích, na poměru grafitu a koksu. Je 

jasné, že grafit při těchto teplotách ještě nebude oxidovat. Problematikou oxidace 

uhlíkatých materiálů se zabývá např. Slovák v práci [94]. Oxidace grafitu je komplexní děj, 

při jehož interpretaci dosud dochází k rozporům, především v oblasti vlivu strukturní 

uspořádanosti na oxidační reaktivitu. Koks je zase materiálem obsahující vedle 

organických i anorganické látky. Studium jejich katalytické oxidace je proto 

komplikované. 

Další možností je, že se oxid uhličitý uvolňoval i z Kevlaru, který byl právě 

v těchto třech vzorcích identifikován pomocí RM (viz. Tab. 5). Dle [95] je teplota rozkladu 

Kevlaru v rozmezí 427 - 482°C v závislosti na rychlosti ohřevu. 
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Nejvíce CO2 se uvolnilo tedy při teplotě 500°C, což odpovídá i studii a DTA-TG 

analýze frikčního kompozitu a detekcí plynů pomocí hmotnostní spektrometri, jež je 

graficky znázorněno na Obr. 15. 

 

Obr. 35 Grafické znázornění koncentrací CO2 uvolněného za rozdíných teplot 

v trubkové peci, analýza metodou FTIR  

 

Obr. 36 Grafické znázornění koncentrací CO uvolněného za rozdíných teplot 

v trubkové peci, analýza metodou FTIR  

U oxidu uhelnatého dochází k prvnímu uvolnění ze všech vzorků obložení již při 

200°C (viz Obr. 36). Vzhledem k nízkým koncentracím, je to zřejmé z tabulky (viz. Tab. 

II) uvedené v přílohách. Z grafu je patrné, že nejvyšších koncentrací dosahovaly vzorky 
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2495/13 a 2497/13 nejen při 400°C, ale i při 500°C. Při této teplotě dosáhnul vzorek 

2495/13 více než dvojnásobné koncentrace než vzorek s druhou nejvyšší koncentrací 

(2497/13) a to 1 obj. %. K nárůstu CO při teplotě 500°C došlo u všech vzorků FK. 

Oxid siřičitý se začal uvolňovat při 300°C ve vzorcích  251/13 a 1319/13 (viz. Obr. 

37). K výraznému nárůstu u těchto vzorků došlo při teplotě 400°C. Při této teplotě se také 

zvýšila koncentrace SO2 u vzorku 2496/13. Ve všech těchto třech vzorcích byl pomocí 

XRD identifikován stibnit (viz. Tab. 4). Transformací stibnitu na třecí ploše se zabýval 

Matějka a kol. [71], chemické rovnice popisující tvorbu oxidů jsou následující:  

2Sb2S3 + 9O2 = 2Sb2O3 + 6SO2 (3)  

Sb2S3 + 5O2 = Sb2O4 + 3SO2 (4)  

 V disertační práci [18], která se zabývá studiem sulfidických minerálů ve 

FK při třecím procesu, se došlo k závěru, že dochází k částečnému tepelnému rozkladu 

stibnitu v peci již od 300°C. Při zahřátí pece na 400°C již nebyl nalezen. To vysvětluje 

prudký nárůst koncentrace SO2 při teplotě 400°C ve vzorcích, kde byl stibnit pomocí XRD 

potvrzen.  

K výrazné změně v koncentracích SO2 došlo při teplotě 500°C. U vzorku 251/13 

byla zjištěna dvojnásobná koncentrace oproti koncentraci při nižší teplotě. Naproti tomu 

došlo u vzorku 1319/13 k výraznému snížení na pouhé 0,004 obj. % a k lehkému poklesu 

zjištěné koncentrace také u vzorku 2496/13. Naopak slabé uvolnění SO2 při této teplotě 

proběhlo také ze vzorku 879/13. Vzorek 879/13 neobsahuje stibnit, ale podařilo se zde 

identifikovat jiný sulfidický minerál. Z prvkové analýzy vyplývá (Tab. 3), že je 

koncentrace molybdenu velmi nízká, takže molybdenit nemohl být pomocí XRD 

identifikován. Ovšem nalezen byl pomocí SEM, na Obr. 29 je označena fáze molybdenitu 

(MoS2). K rozkladu molybdenitu dochází při vyšších teplotách než u stibnitu. Dle práce 

[18] dojde k jeho rozkladu až při teplotě 500°C.  

Většina sulfidické síry uniká při tření z FK jako SO2. Ovšem bylo potvrzeno, že 

vznikají i nové fáze, které v původním FK nebyly. Síra může být vázána v nově vzniklých 

fázích např. ve formě Sb2(S2O7)3 a Sb2O7(SO4)2, které byly disertační práci [18] potvrzeny, 

že vznikají až při teplotě 500°C. Díky této práci můžeme také vysvětlit pokles koncentrace 

SO2 ve vzorcích  2496/13 a 1319/13. V těchto dvou vzorcích byla zjištěna elementární 

měď (viz. Tab. 4). Na rozdíl od vzorku 251/13, kde došlo k navýšení zjištěné koncentrace 

sledovaného plynu. Podle výše zmíněné práce totiž veškerá měď (zjištěno pomocí XRD) 
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za zvýšených teplot oxiduje na nové fáze. Zjištěné nové fáze, které vážou uvolněnou síru, 

jsou: od teplot 400°C to je Cu2S a od teplot 500°C je to např. dolerophanit Cu2O(SO4) či 

skinnerit Cu3SbS3.  

 

Obr. 37 Grafické znázornění koncentrací SO2  uvolněného za rozdíných teplot 

v trubkové peci, analýza metodou FTIR  

Z grafu (Obr. 38) je zřejmé, že k uvolnění amoniaku došlo již při teplotě 200°C u 

vzorků 2495/13, 2496/13, 2497/13, koncentrace byla v rozmezí 0,00008 - 0,00011 obj. %. 

K lehkému uvolnění došlo i u vzorku 1319/13. U ostatních typů obložení nebyl amoniak 

nalezen ani po odběrech při vyšších teplotách. Uvolňování amoniaku závisí na typu 

použité pryskyřice (viz. kapitola 4.4). Od teploty 300°C už ovšem nebyl nalezen ve vzorku 

2496/13. Při 500°C nebyl amoniak analyzován ani v jednom vzorku. Zřejmě byl navázán 

do jiné formy nebo došlo k jeho rozkladu. Podle [96] ovšem na dusík hoří amoniak velmi 

obtížně podle rovnice: 

4NH3 + 3 O2 → 2 N2 + 6 H2O (5)  

A aby proběhla reakce za vzniku NO podle rovnice 

4NH3 +5  O2 → 4 NO + 6 H2O (6)  

je potřeba platinového katalyzátoru a teplotu mnohem vyšší (800°C). 
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Obr. 38 Grafické znázornění koncentrací amoniaku  uvolněného za rozdíných 

teplot v trubkové peci, analýza metodou FTIR  

Koncentrace formaldehydu, který se uvolňoval z různých vzorků při rozdílných 

teplotách, jsou velmi nízké (Obr. 39). Ve vzorcích 2496/13, 879/13 a 251/13 byl naměřen 

již při 200°C. Při dalším zahřívání na teploty 300°C a 400°C docházelo v těchto vzorcích 

k jeho postupnému nárůstu. Při teplotě 400°C bylo ve vzorcích 2496/13 a 879/13 navýšení 

koncentrace výrazné až k hodnotě 0,0003 obj. %, kdežto ve vzorku 251/13 došlo jen 

k mírnému nárůstu. K lehkému uvolnění formaldehydu došlo i ze vzorku 1319/13. Stejná 

koncentrace u něj byla zjištěna i při další teplotě, tedy 500°C. Také ve vzorcích 879/13 a 

251/13 byla zjištěna přibližně stejná koncentrace při jejich rozkladu při teplotě 400°C.Ve 

vzorcích 2495/13 a 2497/13 byl formaldehyd nalezen až při nejvyšší teplotě rozkladu. Ve 

vzorku 2496/13 došlo k výraznému poklesu koncentrace na hodnotu (0,00002 obj. %).  

V grafu (Obr. 40) je znázorněno uvolnění acetaldehydu po tepelném rozkladu. Jeho 

průběh byl vesměs opačný proti formaldehydu. Acetaldehyd byl spíše uvolněn ze vzorků, 

ze kterých se neuvolňoval formaldehyd, jeho koncentrace jsou zhruba o řád vyšší. V menší 

míře byl při teplotě 200°C naměřen ve všech vzorcích (vzhledem k nízkým koncentracím 

viz. Tab. VII). Při teplotě 300°C došlo u všech vzorků k navýšení koncentrace. U vzorků 

2496/13, 879/13, 251/13 a 1319/13 se jednalo pouze o mírném navýšení, kdežto ve vzorku 

2495/13 je zvýšení již výraznější. U vzorku 2497/13 byla zjištěna více než dvojnásobná 

koncentrace (0,0031 obj. %) než u vzorku 2495/13. Při teplotě 400°C došlo u vzorků 

2495/13, 2496/13 a 879/13 k dalšímu zvýšení zjištěných koncentrací. Ve vzorku 251/13 

byla zjištěná hodnota stejná jako u předešlé teploty (0,0003 obj. %). U vzorku 1319/13 je 
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vidět lehký pokles koncentrace, k výraznému poklesu zjištěné koncentrace došlo u vzorku 

2497/13. Při teplotě 500°C došlo k poklesu koncentrace u všech vzorků. Pravděpodobně 

došlo k jeho rozkladu. Uvolňování formaldehydu i acetaldehydu závisí na typu použitého 

pojivového systému, tedy pryskyřice a jejich modifikacích, kterými se upravují její 

vlastnosti. 

 

 

Obr. 39 Grafické znázornění koncentrací formaldehydu uvolněného za 

rozdíných teplot v trubkové peci, analýza metodou FTIR  

 

Obr. 40 Grafické znázornění koncentrací acetaldehydu uvolněného za 

rozdíných teplot v trubkové peci, analýza metodou FTIR 
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Methan se při zahřívání na 200°C ze vzorků ještě neuvolňoval (Obr. 41). Při 300°C 

došlo jen k lehkému navýšení oproti pozadí ve vzorcích 2495/13 a 2496/13. Vzhledem 

k nízkým koncentracím je to zřejmé z tabulky (Tab. IV) v přílohách. Ke zvýšení 

koncentrace o řád došlo u vzorku 2497/13 a to na hodnotu 0,0035 obj. %. K vysokému 

navýšení koncentrací došlo při teplotách 400°C a 500°C zvláště ve vzorcích 2495/13 a 

2497/13. Jedná se o obložení, které neobsahuje téměř žádné množství kovů. U vzorku 

2495/13 je dosažená koncentrace 0,0369 obj. %. Při teplotě 500°C se malé množství 

methanu uvolnilo také ze vzorků 879/13 a 251/13. 

 

Obr. 41 Grafické znázornění uvolňování methanu uvolněného za rozdíných 

teplot v trubkové peci, analýza metodou FTIR  

Vývoj koncentrací dalších sledovaných látek etenu a propenu v rozkladných 

plynech má obdobný průběh jako v případě methanu. Pouze nízké množství etenu (Obr. 

42) se při 300°C uvolnilo ze vzorku 2497/13 a to 0,0005 obj. %. Při 400°C jeho 

koncentrace stoupla nejen ve zmiňovaném vzorku, ale na podobnou koncentraci dosáhnul i 

vzorek 2495/13. K nárůstu došlo také u vzorků 2496/13 a 1319/13. Jako v případě 

koncentrací methanu proběhlo při 500°C prudké navýšení koncentrace etenu ve vzorcích 

2495/13 (0,0076 obj. %) a 2497/13 (0,0051 obj. %). K výraznějšímu zvětšení koncentrace 

oproti předešlé teplotě došlo ještě u vzorku 879/13. Naopak zjištěná hodnota u vzorku 

1319/13 je nulová. 

U propenu došlo k prvnímu vývinu ze vzorku 2497/13 při teplotě 300°C (Obr. 43). 

U ostatních vzorků nebyl nalezen. Při teplotě 400°C proběhnul výrazný nárůst ve dvou 
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vzorcích 2495/13 a 2497/13 až k hodnotě 0,001 obj. %. U vzorku 1319/13 došlo stejně 

jako v případě methanu a etenu k lehkému navýšení koncentrace. Při 500°C je vidět další 

výrazný nárůst ve vzorcích 2495/13 a 2497/13 nad hodnotu 0,0015 obj. %. 

 

 

Obr. 42 Grafické znázornění koncentrací ethenu uvolněného za rozdíných 

teplot v trubkové peci, analýza metodou FTIR  

 

Obr. 43 Grafické znázornění koncentrací propenu uvolněného za rozdíných 

teplot v trubkové peci, analýza metodou FTIR  
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Před testováním na dynamometru bylo brzdové obložení zváženo a stejně tak i po 

testech. Následující tabulka (Tab. 15) ukazuje opotřebení jednotlivých druhů obložení. 

Uvedená hodnota je průměrem ztráty hmotnosti vnitřní a vnější brzdové desky. 

Tab. 15 Ztráta hmotnosti brzdového obložení během testování na 

dynamometru 

 2495/13 2496/13  2497/13 879/13 251/13 1319/13  

 Δ m [g] 4,949 1,917 6,519 2,526 4,801 6,472 

 

Je zřejmé, že úbytky hmotnosti na brzdovém obložení, které vznikly během tření, 

z převážné části představují otěrové částice. A podíl, který unikne ve formě plynů, je 

minimální. Největší ztráta hmotnosti po našem testování byla zjištěna v obložení 

č. 2497/13 a to 6,519 g, přitom se podle [97] jedná o obložení, které má mít snížené 

množství otěru. Naopak nejmenší ztráta hmotnosti byla na obložení 2496/13. 

Následující tabulka (Tab. 16) znázorňuje hmotnost prachu, který byl zachycen na 

filtrech, které byly vloženy před čerpadlem. Toto uspořádání zapojení je znázorněno na 

obrázku výše (Obr. 33). Nejvíce prachu se na filtru zachytilo po testování vzorku 2497/13, 

který měl také nejvyšší ztrátu hmotnosti z destiček. Druhým v pořadí byl filtr po testování 

vzorku 1319/13. Množství zachycené na filtrech je patrné i z následujícího obrázku (Obr. 

44). 

Tab. 16 Hmotnost prachu na filtrech po testování na dynamometru 

 2495/13 2496/13  2497/13 879/13 251/13 1319/13  

m prachu [g] 0.0015 0.0022 0.0150 0.0039 0.0060 0.0091 

 

7.2 Testování obložení na dynamometru, FTIR 

analýza 
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Obr. 44 Filtry po testování na dynamometru 

Při testování obložení na dynamometru byla koncentrace oxidu uhličitého při 

teplotách 200 a 300°C na úrovni koncentrace analyzovaného pozadí (viz. Obr. 45). Pouze 

při 300°C u vzorku 879/13 došlo jen k velmi mírnému navýšení koncentrace. Taktéž 

k malému navýšení koncentrací došlo při teplotě 400°C u všech vzorků krom 2495/13, 

jehož zjištěná koncentrace CO2 stále zůstala na úrovni koncentrace blancu. Při teplotě 

500°C došlo ve vzorcích 2496/13, 2497/13, 879/13 a 1319/13 opět jen k lehkému 

navýšení. Ve vzorku 2495/13 stoupnula zjištěná koncentrace (0,1065 obj. %) na více než 

dvojnásobnou hodnotu oproti nižší teplotě. Maximální koncentrace byla zjištěna u vzorku 

251/13, koncentrace oxidu uhličitého je 0,2043 obj. %. 

Průběh vývinu oxidu uhelnatého je podobný jako u oxidu uhličitého, ale jeho 

uvolnění začalo při nižší teplotě. Už při 200°C došlo u všech vzorků k nepatrnému 

navýšení oproti blancu. Při 300°C došlo u všech vzorků k malému navýšení a jako u CO2 u 

vzorku 879/13 byl nárůst největší na hodnotu 0,0064 obj. %. Při teplotě 400°C byla 

zjištěna u všech vzorků opět vyšší koncentrace CO. U vzorku 879/13 ale k tak výraznému 

nárůstu jako u předešlé teploty nedošlo. Při teplotě 500°C proběhlo další navýšení, ve 

vzorcích 2496/13 a 879/13 bylo jen mírné. U ostatních vzorků je zvýšení větší. Velmi 

výrazného navýšení a také maximální koncentrace dosáhnul vzorek 251/13, u nějž byl 

takový skok v koncentracích i u oxidu uhličitého. 
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Obr. 45 Grafické znázornění koncentrací CO2 uvolněného při testování na 

dynamomateru při rozdílných teplotách, analýza metodou FTIR 

 

Obr. 46 Grafické znázornění koncentrací CO uvolněného při testování na 

dynamomateru při rozdílných teplotách, analýza metodou FTIR  

Z následujícího grafu (Obr. 47) je zřejmé, že při teplotách 200 a 300°C nebyl žádný 

oxid siřičitý naměřen. Při teplotě 400°C byl analyzován pouze u vzorku 251/13, jeho 

koncentrace byla 0,0011 obj. %. Nárůst emisí SO2 z tohoto vzorku byl při 500°C velmi 

výrazný a to téměř až na hodnotu 0,005 obj. %. SO2 byl detekován při této vysoké teplotě 
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také u vzorku 1319/13 (0,0001 obj. %.) a v něco větší míře i u vzorku 879/13 

(0,0004 obj. %). 

 

Obr. 47 Grafické znázornění koncentrací SO2 uvolněného při testování na 

dynamomateru při rozdílných teplotách, analýza metodou FTIR  

Bylo zjištěno, že se amoniak nejvíce uvolňuje ze vzorku 2496/13 (viz. Obr. 48). Ve 

velmi nízké koncentraci (0,0001 obj. %) byl zaznamenán již při teplotě odběru 200°C ve 

vzorcích 2497/13 a 1319/13. Při teplotě 300°C byla tato koncentrace zjištěna ve vzorcích  

2495/13 a opět 1319/13. Ve vzorcích 879/13 a 251/13 nebyl žádný uvolněný amoniak 

analyzován. Lehké navýšení koncentrace bylo zjištěno u vzorku 2497/13 (0,0004 obj. %), 

výraznější zvýšení proběhlo u vzorku 2496/13, kde byla zjištěná koncentrace amoniaku 

0,0022 obj. %. Při teplotě 400°C došlo k navýšení koncentrací u všech vzorků, i když u 

vzorků 879/13 a 251/13 je množství jen 0,0001 obj. % a ve vzorku 1319/13 0,0003 obj. %. 

Výraznější nárůst je zřetelný ve vzorcích 2495/13 a 2497/13, kde byla zjištěna hodnota 

koncentrace 0,0017, resp. 0,0015 obj. %. Ovšem opravdu markantní navýšení proběhlo u 

vzorku 2496/13, kde byla naměřená koncentrace amoniaku 0,0081 obj. %. Při teplotě 

500°C došlo téměř u všech vzorků ke snížení koncentrací. Ve vzorcích 2495/13 a 251/13 

nebyl amoniak nalezen vůbec, ve vzorku 879/13 zůstala koncentrace na stejné úrovni jako 

při předešlé teplotě. Ve zbývajících vzorcích poklesla koncentrace na hodnotu v rozmezí 

0,0003 - 0,0006 obj. %. 
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Obr. 48 Grafické znázornění koncentrací amoniaku uvolněného při testování 

na dynamomateru při rozdílných teplotách, analýza metodou FTIR  

Průběh vývinu formaldehydu (Obr. 49) byl u vzorku 2495/13 s rostoucí teplotou 

postupně stoupající, uvolnil se již při nejnižších teplotách. Naopak vzorky plynů odebrané 

při testování obložení 2496/13 neobsahovaly se zvyšující se teplotou téměř žádný 

formaldehyd. Stopové množství (0,00002 obj. %) bylo zachyceno pouze při teplotě 500°C. 

Při teplotách 200 a 300°C nebyl v ostatních vzorcích zachycen, jen velmi malé množství se 

našlo při teplotě 300°C ve vzorku 879/13 (0,00004 obj. %). Při teplotě 400°C byla ve 

vzorcích 2497/13, 879/13 a 251/13 koncentrace nízká v rozmezí 0,00003 – 0,00006 obj. %.  

Ze vzorku 2495/13 bylo při této teplotě zjištěno 0,00087 obj. %. Z tohoto vzorku došlo při 

teplotě 500°C k velmi výraznému uvolnění formaldehydu. Zjištěná koncentrace byla 

0,00542 obj. %. Zřetelnější navýšení koncentrace proběhlo také u vzorku 251/13 a to na 

hodnotu 0,00124 obj. %. Mírný nárůst byl zaznamenán také u vzorku 879/13 a to na 

hodnotu 0,00025 obj. %. Zjištěné koncentrace při teplotě 500°C  byly u zbývajících vzorků 

v rozmezí 0,00002 – 0,00004 obj. %.  

Nejnižší zjištěné množství acetaldehydu (Obr. 50) bylo uvolněno, stejně jako 

v případě formaldehydu, při testování obložení č. 2496/13, kde bylo pouze u vyšších teplot 

400 a 500°C zjištěna koncentrace 0,00006, respektive 0,00008 obj. %. Naopak největší 

množství bylo uvolněno ze vzorku 251/13, jehož koncentrace stoupala od hodnoty 

0,00003 obj. % při teplotě 200°C až po maximální zjištěnou hodnotu acetaldehydu a to 
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0,00220 obj. % při teplotě 500°C. Při teplotě 300°C se uvolnilo malé množství ve všech 

vzorcích krom již zmíněného 2496/13. Při teplotě 400°C byl acetaldehyd v malém 

množství nalezen ve všech vzorcích. Z obložení 2496/13 a 2497/13 byla stanovena při 

teplotě 500°C stejná koncentrace (0,00008 obj. %). K nárůstu došlo také u vzorků 879/13 a 

1319/13 na koncentraci cca 0,0003 obj. %. Jak již bylo zmíněno, maxima dosáhnul vzorek 

251/13, druhá nejvyšší koncentrace (0,00065 obj. %) byla stanovena ve vzorku 2495/13. 

 

Obr. 49 Grafické znázornění koncentrací formaldehydu uvolněného při 

testování na dynamomateru při rozdílných teplotách, analýza metodou 

FTIR 
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Obr. 50 Grafické znázornění koncentrací acetaldehydu uvolněného při 

testování na dynamomateru při rozdílných teplotách, analýza metodou 

FTIR 

Z následujícího grafu je zřejmé (Obr. 51), že při teplotě 200°C byla hodnota 

stanoveného methanu na úrovni blancu, který byl při odběru z dynamometru zjištěn 

v koncentraci 0,00038 obj. %.  Při teplotě 300°C došlo u vzorku 2497/13 k lehkému 

navýšení koncentrace nad úroveň pozadí. Při teplotě 400°C koncentrace methanu stoupla u 

všech vzorků, nejvyšší koncentrace dosahovaly vzorky 2496/13 (0,00169 obj. %) a 

2497/13 (0,00151 obj. %). Nejméně se zvýšila sledovaná koncentrace u vzorku 251/13, ze 

kterého naopak při teplotě 500°C byla dosažena maximální hodnota všech vzorků a to 

0,01419 obj. %. Poměrně výrazné navýšení proběhlo také u vzorku 2495/13,  879/13 a 

1319/13. Poněkud menší nárůst byl zaznamenán u zbývajících dvou vzorků. 
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Obr. 51 Grafické znázornění koncentrací methanu uvolněného při testování 

na dynamomateru při rozdílných teplotách, analýza metodou FTIR  

Na grafu (Obr. 52) je znázorněno uvolňování etenu v průběhu testování na 

dynamometru. Při nejnižší teplotě, tedy 200°C, nebyl eten v žádném vzorku nalezen. 

Ovšem při teplotě 300°C bylo stopové množství zaznamenáno u vzorků 2495/13, 2497/13 

a 879/13. Při teplotě 400°C se výrazněji zvýšila koncentrace pouze u vzorku 879/13. Při 

poslední teplotě pro testování vzorků obložení nebyl eten opět nalezen ve vzorcích 251/13 

a 1319/13. K mírnému nárůstu došlo u vzorků 2496/13 a 2497/13 na koncentraci cca 

0,00005 obj. %. Výraznější nárůst byl u vzorku 879/13 na koncentraci 0,0003 obj. %. 

Maximem byla zjištěná koncentrace 0,00052 obj. % u vzorku 2495/13. 

Propen se začal ze vzorků uvolňovat až při teplotě 400°C (viz. Obr. 53), nejvíce se 

jej uvolnilo ze vzorků 251/13 a 1319/13. Z těchto vzorků se vůbec neuvolňoval eten. Při 

teplotě 500°C bylo analyzováno ve vzorcích 2496/13 a 2497/13 malé množství propenu. 

Větší nárůst byl zaznamenán ve vzorcích 879/13 a 1319/13. Ze vzorku 2495/13 byla 

zjištěná koncentrace propenu 0,00055 obj. %. Maximální koncentrace byla zjištěna u 

vzorku 251/13 a to 0,00228 obj. %.  
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Obr. 52 Grafické znázornění koncentrací etenu uvolněného při testování na 

dynamomateru při rozdílných teplotách, analýza metodou FTIR  

 

Obr. 53 Grafické znázornění koncentrací propenu uvolněného při testování 

na dynamomateru při rozdílných teplotách, analýza metodou FTIR  

7.3 Srovnání výsledků FTIR 

Pokud porovnáme jednotlivé způsoby odběrů vzorků plynů, můžeme konstatovat, 

že se vyplnil předpoklad. Tedy, že větší koncentrace sledovaných plynů byly ve většině 

případů analyzovány po rozkladu v trubkové peci než při simulaci brzdění na 
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dynamometru. Je to způsobeno tím, že do pece byl vložen napilovaný vzorek a teplota 

stihla prostoupit celým jeho objemem. Kdežto při brzdění je styčná plocha, která se tře, 

velmi malá a tedy velmi malý je i objem, který dosahuje požadované teploty. Jak bylo 

zmíněné v teoretické části (4.1.3), ke tření mezi kotoučem a obložením může docházet jen 

na výstupcích tvrdých částic. Jistou roli zřejmě hrálo i to, že při odběrech z pece byl pro 

každou teplotu vložen nový tepelně nezatížený vzorek. Kdežto při odběrech při testování 

pomocí dynamometru byl použit jeden pár brzdových desek, na kterých byla teplota 

postupně zvyšována a tak mohlo dojít k úniku či transformaci za předcházející teploty. 

Maximální hodnota CO2, která byla zjištěna po rozkladu v peci, byla o více než 2% 

vyšší než po odběru při testech na dynamometru. U všech testovaných vzorků byly 

hodnoty po tepleném rozkladu opravdu vyšší než po testování na dynamometru. 

Oxid uhelnatý se v případě odběru z pece začal uvolňovat již při 200°C. Při 

odběrech plynů při brzdění na dynamometru, bylo zapotřebí na tyto koncentrace brzdit až 

na teplotu 300°C. Dosažené maximum se při těchto dvou způsobech odběru lišilo o dva 

řády. Rozdílné byly také vzorky, ze kterých jej bylo dosaženo. 

Oxid siřičitý se začat uvolňovat z více vzorků při rozkladu z pece než po testování 

na dynamometru. Jediné výraznější emise při testování brzdění jsou zřejmé ve vzorku 

251/13. Maximální hodnota byla dosažena v obou případech až při teplotě 500°C a zjištěna 

byla na stejném vzorku 251/13, v případě rozkladu v peci je koncentrace o jeden řád vyšší. 

Ze vzorku 1319/13 docházelo k postupnému uvolňování při rozkladu v peci již od 300°C, 

ale po testování na dynamometru bylo zjištěno jen stopové množství SO2 až při teplotě 

500°C. 

V případě výsledků rozkladu v peci se amoniak začíná ze vzorků uvolňovat za 

nižších teplot. Ale překvapivě maximální koncentrace byla stanovena po odběrech 

z dynamometru ve vzorku 2496/13 při teplotě 400°C, zatímco v peci se z tohoto vzorku 

uvolnil amoniak pouze při teplotě 200°C. To může být také způsobeno tím, že se z tohoto 

vzorku uvolňuje amoniak rychle a v peci při dlouhé výdrži na dané teplotě se rozkládá. 

Navíc se jedná o velmi nízké koncentrace. Shoda v těchto dvou způsobech odběrů je, že 

maximální koncentrace byla stanovena při teplotě 400°C.  

Formaldehyd byl z obou způsobů odběrů zjištěn ve velmi nízkých koncentracích. 

Při odběrech z pece byl zaznamenán při všech teplotách ve třech vzorcích a to 2496/13, 
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879/13 a 251/13. Naproti tomu při odběrech z dynamometru, byl formaldehyd při všech 

teplotách nalezen jen u vzorku 2495/13, ve vzorku 879/13 byl v nízké koncentraci 

analyzován od teploty 300°C. Při teplotě 500°C byl detekován ve všech vzorcích.  

Nejvyšší koncentrace acetaldehydu byly při odběrech z pece zjištěny při teplotách 

300 a 400°C, poté hodnoty opět klesaly. Kdežto při odběrech při testování na 

dynamometru, nejvyšší koncentrace byly získány až při 500°C. Maximální koncentrace 

byly zjištěny v rozdílných vzorcích.   

Při rozkladu vzorků v peci se methan uvolňoval výrazněji ze vzorků 2495/13 a 

2497/13 už při teplotě 400°C, při teplotě 500°C jejich koncentrace ještě narostla. Při 

odběru plynů při testování celého obložení je výraznější nárůst až při teplotě 500°C a výše 

jmenované vzorky měly o řád nižší stanovenou koncentraci než při odběru z pece. Naopak 

o řád vyšší koncentrace než po odběru po rozkladu v peci byly zjištěny u vzorků 251/13 a 

1319/13. U zbývajících dvou vzorků porovnané koncentrace řádově odpovídají.  

Množství uvolněného etenu bylo v obou případech odběru velmi nízké. Spíše se 

začal uvolňovat až od teploty 400°C. Při tepleném namáhání v peci byla jeho zjištěná 

koncentrace o řád vyšší. Taktéž v případě propenu jsou zjištěné koncentrace velmi nízké a 

také jej bylo analyzováno v případě odběru z trubkové pece. 

7.4  Srovnání výsledků GC 

Pomocí plynové chromatografie se stanovovaly koncentrace těchto plynů: metan, 

etan, eten, propan, propen, isobutan, 1,3-butadien, isobuten, butan, etyn, sulfan, vodík, 

oxid uhličitý a uhelnatý.  

Vzorky plynů, které se uvolnily po tepelném namáhání v trubkové peci, byly 

analyzovány i pomocí GC/FID/TCD. 

Vzhledem k velmi nízkým koncentracím a mezi stanovitelnosti (u organických 

látek 0,0005 obj. %, u anorganických sloučenin 0,001 obj. %) se tato metoda nejeví jako 

příliš vhodná. Veškeré zjištěné hodnoty jsou uvedeny v tabulkách v přílohách (PŘÍLOHA 

7.4.1 Porovnání koncentrací odebraných do tedlarových vaků  
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V). Většina hodnot je pod mezí stanovitelnosti kromě CO2 a CO, jež jsou uvedeny 

v následujících tabulkách (Tab. 17 a Tab. 18).  

Jak ukazuje tabulka (Tab. 17) koncentrace oxidu uhličitého ve většině vzorků 

s rostoucí teplotou stoupala. Koncentrace CO2 v blancu, která byla stanovena pomocí 

FTIR, byla cca 0,04 obj. %. Ve vzorku 2497/13 došlo při teplotě 500°C k lehkému 

poklesu. Nejvyšší koncentrace při teplotě 500°C byla stanovena ve vzorku 2496/13 

(3,924 obj. %) a za ním následoval vzorek 2495/13 (1,825 obj. %). Koncentrace, jež byly u 

těchto vzorků stanoveny pomocí FTIR jsou 2,2 a 2,4 obj. % (viz. Tab. I, PŘÍLOHA III). 

Tab. 17 Koncentrace CO2 uvolněného za rozdílných teplot z trubkové 

pece, analýza metodou GC/FID/TCD 

 
2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

[°C] [obj. %] 

200 0,022 0,036 0,021 0.038 0,014 0,007 

300 0,036 0,192 0,156 0.031 0,031 0,026 

400 1.582 0,794 1.267 0.334 0,267 0,327 

500 1,825 3.924 1,035 1.044 0,543 0,086 

 

Oxid uhelnatý nebyl ještě při teplotě 200°C kvantifikován na rozdíl od metody 

FTIR, kde je mez stanovitelnosti ještě o řád nižší. Maximum bylo stanoveno ve vzorku 

2495/13 (0,825 obj. %) stejně tak jako pomocí FTIR, kde byla naměřená hodnota 

1,003 obj. %. Po srovnání metody GC a FTIR spolu např. při teplotě 500°C  hezky korelují 

výsledky ze vzorků 2497/13, 879/13 a 251/13 (viz. Tab. II, PŘÍLOHA III) 

Tab. 18 Koncentrace CO uvolněného za rozdílných teplot z trubkové 

pece, analýza metodou GC/FID/TCD 

 
2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

[°C] [obj. %] 

200 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

300 0,010 0,008 0,065 0.007 <0,001 0,018 

400 0.140 0,094 0.112 0.051 0,074 0,081 

500 0,825 0.091 0,410 0.182 0,131 0,015 

 

Nejvíce organických sloučenin se uvolnilo ze vzorků 2495/13 a 2497/3. 
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 Ve vzorku 2495/13 byl pomocí GC při teplotách 400 a 500°C  stanoven nejen 

methan, eten, propen, které jsou stanoveny i pomocí FTIR, ale i etan, propan a butan. 

Koncentrace jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 19). 

Tab. 19 Koncentrace lehkých uhlovodíků uvolněných ve vzorku 2495/13, 

stanovení metodou GC/FID/TCD 

 methan ethan eten propan propen butan 

[°C] [obj. %] 

400 0.0049 0.0018 0.0025 0.0010 0.0013 0.0007 

500 0,0200 0.0027 0.0104 0.0007 0.0022 0.0005 

 

Methanu bylo pomocí GC stanoveno méně než pomocí FTIR. Problém může být, 

že se pohybujeme ve velmi nízkých koncentracích. Koncentrace etenu a propenu navzájem 

odpovídají.  

Ve vzorku 2496/13 byl stanoven při 400°C eten (0,0006 obj. %), což odpovídá i 

analýze FTIR. Podle ní poté při teplotě 500°C koncentrace klesla již pod mez 

stanovitelnosti GC. Methan se z tohoto vzorku uvolnil při teplotě 400°C a 500°C, přičemž 

vyšší koncentrace 0,001 obj. % byla stanovena při nižší teplotě. Tomuto průběhu 

odpovídají i výsledky FTIR.  

Ve vzorku 2497/13 bylo analyzováno více uhlovodíků, proto jsou zobrazeny 

v tabulce (Tab. 20). Methanu bylo opět ve srovnání s analýzou FTIR stanoveno méně, eten 

a propen mají stanovené koncentrace pomocí dvou metod blízké.  

Tab. 20 Koncentrace lehkých uhlovodíků uvolněných ze vzorku 2497/13, 

stanovení metodou GC/FID/TCD 

 methan ethan eten propan propen butan 

[°C] [obj. %] 

400 0,0045 0,0014 0,0021 0,0008 0,0011 0,0006 

500 0,0100 0,0016 0,0070 0,0007 0,0021 0,0013 

 

Ve vzorku 879/13 byl stanoven pouze při teplotě 500°C methan (0,0010 obj. %) a 

ethen (0,0014 obj. %). Taktéž jako ve vzorku 251/13, kde koncentrace methanu byla vyšší 

(0,0020 obj. %) a etenu naopak nižší (0,0007 obj. %). Ve vzorku 1319/13 byl 
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kvantifikován pouze eten (0,0006 obj. %) a to už při teplotě 400°C. I dle FTIR při vyšší 

teplotě nebyl nalezen stejně jako propen, který se ani dle FTIR nevyvíjel při žádné z teplot. 

Taktéž emise plynů, které byly jímány po brzdění na dynamometru, byly pomocí 

GC/FID/TCD analyzovány. 

Zjištěné koncentrace CO2, který se uvolnil ze vzorků brzdového obložení při jejich 

testování na brzdovém dynamometru, znázorňuje následující tabulka (Tab. 21). Tyto 

zaznamenané hodnoty výborně odpovídají výsledkům z FTIR analýzy. 

Tab. 21 Koncentrace CO2 uvolněného při brzdění na dynamometru za 

rozdílných teplot, analýza metodou GC/FID/TCD 

°C 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 0.0324 0.0222 0.0489 0.0499 0.0499 0.0516 

300 0.0365 0.0344 0.0000 0.0699 0.0455 0.0667 

400 0.0305 0.0933 0.0757 0.0701 0.0689 0.0475 

500 0.1264 0.0673 0.1235 0.1005 0.2489 0.0620 

Tab. 22 Koncentrace CO uvolněného při brzdění na dynamometru za 

rozdílných teplot, analýza metodou GC/FID/TCD 

°C 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

300 <0.001 <0.001 <0.001 0.0059 <0.001 <0.001 

400 <0.001 <0.001 0.0037 0.0099 0.0079 <0.001 

500 0.0139 0.0030 0.0105 0.0149 0.0401 0.0030 

 

Sorpční trubičky byly použity jak pro odběr látek po rozkladu v trubkové peci, tak i 

při testování vzorků brzdového obložení na dynamometru. Byl stanoven obsah benzenu, 

toluenu, m-xylenu a o-xylenu. Mez stanovitelnosti pro benzen a toluen je 0,5 µg/trubičku 

pro xyleny je to 0,1 µg/trubičku. 

7.4.2 Porovnání koncentrací nebezpečných látek na sorpčních 

trubičkách 
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V následující tabulce (Tab. 23) je obsah benzenu na trubičku, který se uvolnil při 

rozkladu brzdových obložení v trubkové peci za rozdílných teplot. Při teplotě 200°C 

nebylo množství benzenu dostatečné pro kvantifikaci.  Při teplotě 300°C již byl ve většině 

vzorků benzen zjištěn. Krom vzorků 2496/13 a 1319/13. Koncentrace jsou rozdílné, 

pohybují se v rozmezí 2,7 – 26,7 µg/trubičku. Při teplotě 400°C došlo u všech vzorků ke 

zvýšení koncentrací benzenu, stejně jako při teplotě 500°C. Maximální hodnoty při všech 

teplotách byly zjištěny ve vzorku 2497/13. Ve vzorku 2495/13 byly při teplotách 400 a 

500°C stanoveny druhé nejvyšší koncentrace. Tyto dva vzorky mají jen minimální obsah 

kovových částic a byl v nich stanoven poměrně vysoký obsah TC.  

Tab. 23 Obsah benzenu/trubičku uvolněného při rozkladu v trubkové 

peci za rozdílných teplot  

benzen [µg/trubičku] 

[°C] 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

300 9.1 <0,5 26.7 2.7 10.5 <0,5 

400 87.8 11.8 113.1 23.1 19.8 53,5 

500 237.2 108.6 257.5 35.1 171.5 215,2 

 

Při testování obložení na dynamometru byl již při nejnižší teplotě (200°C) benzen 

uvolněn z obložení č. 2495/13, koncentrace byla 1,1 µg/trubičku (Tab. 24). To může být 

způsobeno tím, že skutečná teplota může být v malých plochách na povrchu brzdového 

obložení mnohem vyšší, než je měřená teplota na disku. Překvapivě ve vzorcích 2496/13 a 

2497/13 nebyl při žádné z testovaných teplot benzen změřen. Vzorek 2496/13 měl při 

odběrech z pece poměrně nízké koncentrace, ale naproti tomu, byly ve vzorku 2797/13 

zjištěny maximální koncentrace. Ve vzorku 2496/13 se při tření mohl projevit také vliv 

vysokého obsahu mědi (téměř 20 hm. %), která velmi dobře odvání teplo z třecí plochy. Ve 

vzorku 879/13 byla stanovená koncentrace benzenu větší, než při rozkladu v peci. U 

ostatních vzorků je množství benzenu nižší. 
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Tab. 24 Obsah benzenu/trubičku uvolněného při testování obložení na 

dynamometru za rozdílných teplot 

 benzen [µg/trubičku] 

[°C] 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 1,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

300 2,3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

400 6,7 <0,5 <0,5 42,5 40,5 <0,5 

500 14,5 <0,5 <0,5 77,4 71,7 55,2 

 

Toluen se na rozdíl od benzenu začal uvolňovat při rozkladu brzdového obložení 

v trubkové peci již při teplotě 200°C (viz. Tab. 25). Krom vzorku 1319/13, kde byl 

kvantifikován až od teploty 400°C. Nejvyšší koncentrace byly při teplotách 400 a 500°C 

opět zjištěny ve vzorcích 2495/13 a 2497/13. Ve všech vzorcích zjištěná koncentrace rostla 

se zvyšující se teplotou. V případě testování obložení na dynamometru při teplotě 200°C 

byl toluen stanoven pouze ve vzorku 2495/13 (viz. 0). Koncentrace výrazněji vzrostly při 

teplotě 400°C. Maximum 12,6 µg/trubičku je stále ve vzorku 2495/13. Při teplotě 500°C 

došlo ve vzorcích 2496/13 a 2497/13 k mírnému poklesu toluenu, v ostatních vzorcích 

došlo k nárůstu. Navýšení ovšem nebylo nijak výrazné. Maximální koncentrace toluenu 

27,4 µg/trubičku, jež byla stanovena ve vzorku 2495/13, je o řád nižší než při rozkladu 

vzorku v trubkové peci. 

Tab. 25 Obsah toluenu/trubičku uvolněného při rozkladu v trubkové peci 

za rozdílných teplot  

toluen [µg/trubičku] 

[°C] 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 5.3 0.8 0.8 1.9 11.8 <0,5 

300 10.8 2.7 10.6 20.6 14.1 <0,5 

400 75.9 15.8 82.9 27.8 15.9 2,8 

500 200.8 46.7 205.4 34.9 62.9 17,6 
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Tab. 26 Obsah toluenu/trubičku uvolněného při testování obložení na 

dynamometru za rozdílných teplot 

 toluen [µg/trubičku] 

[°C] 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 3,6 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

300 2,9 0,8 <0,5 <0,5 0,5 0,5 

400 12,6 2,7 4,8 2,6 3,9 11,2 

500 27,4 0,5 1,8 14,3 6,1 13,7 

 

Dále byly z trubiček po extrakci stanoveny koncentrace m-xylenu a o-xylenu. 

Koncentrace xylenů však v případě vzorků 879/13 a 251/13 po teplotním namáhání v peci 

nebyly stanoveny a tak je není možné porovnat s výsledky po testování obložení.  

V následující tabulce (Tab. 27) jsou uvedeny stanovené koncentrace m-xylenu po 

tepelném namáhání v trubkové peci. Velmi nízké hodnoty byly zjištěny ve vzorku 1319/13. 

V případě tohoto vzorku, došlo až při teplotě 400°C k uvolnění množství na hranici meze 

stanovitelnosti. Ve zbývajících vzorcích, kde byl m-xylen stanoven, byl uvolňován již při 

teplotě 200°C a jeho koncentrace s rostoucí teplotou rostla. Maximální hodnoty byly jako 

v předešlých rozkladech vzorků v trubkové peci zjištěny ze vzorků 2495/13 a 2497/13. 

Tabulka, která je další v pořadí (Tab. 28), obsahuje zjištěné koncentrace m-xylenu 

po testování obložení pomocí brzdového dynamometru. Ze vzorku byl m-xylen opět 

uvolňován až od teploty 400°C. Při této teplotě je ovšem jeho hodnota vyšší než po 

rozkladu vzorku v peci. Maxima při všech teplotách byla zjištěna opět u vzorku 2495/13, 

což se hezky shoduje s výsledky po odběrech při tepelném namáhání v peci. I přestože jsou 

u dvou nejvyšších teplot hodnoty o řád nižší. 

Tab. 27 Obsah m-xylenu/trubičku uvolněného při rozkladu v trubkové 

peci za rozdílných teplot  

 m-xylen [µg/trubičku] 

[°C] 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 1,6 0,6 0,4 - - <0,1 

300 5,9 2,8 10,2 - - <0,1 

400 34,3 9,1 35,7 - - 0,1 

500 62,1 27,4 66,9 - - 3,3 
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Tab. 28 Obsah m-xylenu/trubičku uvolněného při testování obložení na 

dynamometru za rozdílných teplot 

 m-xylen [µg/trubičku] 

[°C] 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 2,4 0,3 0,3 <0,1 0,2 <0,1 

300 4,8 0,9 0,3 0,3 0,2 <0,1 

400 3,1 2,9 1,5 0,9 2,6 0,9 

500 9,2 0,2 0,8 4,4 2 2,5 

 

O-xylen se začal při rozkladu v trubkové peci prokazatelně uvolňovat ze vzorku 

2495/13 již při teplotě 200°C a jeho množství rostlo se stoupající teplotou (Tab. 29). Od 

teploty 300°C je jeho koncentrace na úrovni koncentrací zjištěných ve vzorku 2497/13. 

V těchto dvou vzorcích jsou hodnoty o-xylenu několikanásobně vyšší než u zbývajících 

dvou vzorků. 

V další tabulce (0) jsou uvedeny koncentrace o-xylenu stanoveného po testování 

brzdových destiček na dynamometru. Jak ukazuje tabulka, hodnoty jsou ve většině případů 

pod mezí stanovitelnosti. Výjimkou je opět vzorek 2495/13, kde je postupný nárůst 

koncentrací již od teploty 200°C.  

Tab. 29 Obsah o-xylenu/trubičku uvolněného při rozkladu v trubkové 

peci za rozdílných teplot  

o-xylen [µg/trubičku] 

[°C] 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 0,9 <0,1 <0,1 - - <0,1 

300 5,9 1,1 9,0 - - <0,1 

400 72,3 1,6 73,3 - - 0,3 

500 168,6 11,9 169,9 - - 6,7 
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Tab. 30 Obsah o-xylenu/trubičku uvolněného při testování obložení na 

dynamometru za rozdílných teplot 

 o-xylen [µg/trubičku] 

[°C] 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

300 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

400 2 0,7 0,4 <0,1 0,3 <0,1 

500 3,4 <0,1 <0,1 1,4 <0,1 <0,1 
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Disertační práce se zabývá studiem frikčních kompozitů používaných v brzdových 

systémech automobilů. Navazuje na dříve obhájené disertační práce, které byly zaměřeny 

na chemickou, fázovou a strukturní analýzu třecích materiálů a tuhých produktů třecího 

procesu (frikční vrstva, otěrový prach). Dále pak na popis třecího procesu, změny 

v chemickém složení a struktuře některých komponent frikčních kompozitů vlivem třecího 

procesu. Práce rozšiřuje dříve získané poznatky o tvorbu plynných produktů třecího 

procesu. Tvorba plynů při tření v brzdových systémech přispívá k degradaci frikčního 

kompozitu vedoucí ke zhoršení brzdného účinku, ale některé složky plynných zplodin 

mohou také přispívat k negativním vlivům automobilové dopravy na životní prostředí. 

Studium plynných zplodin tedy přispívá k dalšímu poznání třecího procesu mezi brzdovým 

obložením a brzdovým kotoučem a vlivem složení kompozitu na produkci plynů. Cílem 

předkládané práce bylo, v návaznosti na předchozí práce přispět k poznání třecího procesu 

a přispět k vývoji brzdových obložení co nejlepších mechanických vlastností 

s  omezováním negativního dopadu na životní prostředí. 

Bylo vybráno šest typů brzdových desek z běžné produkce různého složení. Byla 

provedena jejich chemická, fázová a strukturní analýza. Vzorky pak byly podrobeny 

mechanickým zkouškám s využitím brzdového dynamometr LINK. Při zkouškách byly 

odebírány vzorky uvolňujících se plynů jednak do plastových vaků a na sorpční trubičky s 

aktivním uhlím. Vzorky byly odebírány při různých teplotách brzdového kotouče (200, 

300, 400 a 500°C). Studované vzorky brzdového obložení byly také podrobeny tepelnému 

rozkladu v trubkové peci při výše uvedených teplotách. Odebrané vzorky plynů byly 

následně analyzovány metodami FTIR a plynové chromatografie. V plynných produktech 

třecího procesu byl prokázán výskyt následujících složek: CO2, CO, SO2, NH3, 

formaldehydu, acetaldehydu, methanu, etenu. Analýzou sorpčních trubiček po extrakci v 

sirouhlíku byl prokázán únik benzenu, toluenu a xylenů. Výše uvedené plynné složky byly 

nalezeny také v rozkladných plynech z trubkové pece. Naměřené koncentrace jsou ovšem 

vyšší, vzhledem k většímu množství tepelně ovlivěného materiálu. Při třecím procesu byla 

měřena teplota brzdového kotouče, tloušťka frikčního kompozitu odpovídající této teplotě 

je velmi tenká a závisí na tepelné vodivosti kompozitu. Výskyt jednotlivých složek a jejich 

8. Závěr 
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koncentrace se výrazně liší v závislosti na složení jednotlivých frikčních kompozitů. 

Vhodnou volbou složení brzdového obložení lze tedy ovlivnit produkci plynů při tření. 
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PŘÍLOHA I Fotodokumentace brzdového obložení  

 

Obr. 1: 1) původní vzorek 2495/13, 2) vnitřní strana po testování, 3) vnější 

strana 



114 

 

 

Obr. 2: 1) původní vzorek 2496/13, 2) vnitřní strana po testování, 3) vnější 

strana 
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Obr. 3: 1) původní vzorek 2497/13, 2) vnitřní strana po testování, 3) vnější 

strana 
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Obr. 4: 1) původní vzorek 879/13, 2) vnitřní strana po testování, 3) vnější 

strana 
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Obr. 5: 1) původní vzorek 251/13, 2) vnitřní strana po testování, 3) vnější 

strana 
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Obr. 6: 1) původní vzorek 1319/13, 2) vnitřní strana po testování, 3) vnější 

strana 
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PŘÍLOHA II Difrakční záznamy FK 

 

Obr. 7: Difrakční záznam vzorku 2495/13: 1 – grafit, 2 – periklas (MgO), 3 – titanát K2Ti6O13, 4 – FeSb2O4
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Obr. 8: Difrakční záznam vzorku 2496/13: 1 – grafit, 2 – křemen (SiO2), 3 – Cu, 4 – baryt (BaSO4), 5 – stibnit (Sb2S3), 6 – 

periklas (MgO), 7 – vermikulit 
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Obr. 9: Difrakční záznam vzorku 2497/13:1 – grafit, 2- periklas, 3- titanát K2Ti6O13, 4 – perovskit CaTiO3 
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Obr. 10: Difrakční záznam vzorku 879/13: 1 – grafit, 2 –α Fe, 3 – baryt (BaSO4), 4 – zirkon (ZrSiO4), 5 - křemen (SiO2), 6 – Sn, 

7 – mosaz (Cu0,7Zn 0,3), 8 – boehmite  (γ AlO(OH)) 
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Obr. 11: Difrakční záznam vzorku 251/13: 1 – grafit,  2- α Fe, 3 - baryt (BaSO4), 4 - stibnit (Sb2S3), 5 – Zn, 6 – Zn(AlFe)O4, 7- 

mosaz (β CuZn) 
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Obr. 12: Difrakční záznam vzorku 1319/13: 1 – grafit, 2 – α Fe, 3 - baryt (BaSO4), 4 - stibnit (Sb2S3), 5 – Cu
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PŘÍLOHA III Výsledky FTIR analýzy, odběr proveden z trubkové pece 

Tab. I Koncentrace CO2 

 CO2 [obj.%] 

teplota [°C] blanc 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 0.0441 0.0441 0.0470 0.0481 0.0439 0.0458 0.0470 

300 0.0486 0.0486 0.0486 0.0486 0.0486 0.0486 0.0486 

400 0.0435 0.8558 0.4607 0.6948 0.1989 0.1719 0.4207 

500 0.0464 2.4230 2.1663 1.3241 0.6985 0.5691 0.1454 

Tab. II Koncentrace CO 

 CO [obj.%] 

teplota [°C] blanc 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 0.0000 0.0005 0.0019 0.0023 0.0006 0.0002 0.0019 

300 0.0007 0.0185 0.0076 0.0920 0.0112 0.0083 0.0189 

400 0.0003 0.3595 0.1003 0.2856 0.0499 0.0512 0.1006 

500 0.0011 1.0032 0.2275 0.4475 0.2098 0.1376 0.1228 
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Tab. III    Koncentrace SO2 

 SO2  [obj.%] 

teplota [°C] blanc 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0002 

300 0.0002 0.0000 0.0002 0.0000 0.0002 0.0008 0.0014 

400 0.0001 0.0006 0.0032 0.0004 0.0003 0.0128 0.0191 

500 0.0004 0.0002 0.0024 0.0000 0.0014 0.0301 0.0040 

Tab. IV   Koncentrace amoniaku 

  Amoniak [obj.%] 

teplota [°C] blanc 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 0,00000 0.00010 0.00008 0.00011 0.00000 0.00000 0.00002 

300 0,00000 0.00006 0.00000 0.00008 0.00000 0.00000 0.00002 

400 0,00000 0.00008 0.00000 0.00016 0.00000 0.00000 0.00001 

500 0,00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Tab. V Koncentrace methanu 

 
metan 

teplota [°C] blanc 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003 0.0003 0.0004 

300 0.0003 0.0009 0.0009 0.0035 0.0004 0.0004 0.0005 

400 0.0007 0.0132 0.0029 0.0110 0.0010 0.0008 0.0015 

500 0.0005 0.0369 0.0057 0.0213 0.0050 0.0026 0.0004 



127 

 

Tab. VI   Koncentrace formaldehydu 

 
Formaldehyd [obj.%] 

teplota [°C] blanc 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 0.00000 0.00000 0.00003 0.00000 0.00004 0.00002 0.00000 

300 0.00000 0.00000 0.00014 0.00000 0.00007 0.00003 0.00000 

400 0.00001 0.00000 0.00030 0.00000 0.00032 0.00006 0.00002 

500 0.00001 0.00011 0.00002 0.00010 0.00031 0.00007 0.00002 

Tab. VII Koncentrace acetaldehydu 

 
Acetaldehyd [obj.%] 

teplota [°C] blanc 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 0.0000 0.0003 0.0001 0.0006 0.0000 0.0000 0.0002 

300 0.0000 0.0014 0.0004 0.0031 0.0003 0.0003 0.0007 

400 0.0000 0.0019 0.0009 0.0018 0.0008 0.0003 0.0003 

500 0.0000 0.0007 0.0002 0.0010 0.0002 0.0001 0.0001 

Tab. VIII Koncentrace etenu 

 
Eten [obj.%] 

teplota [°C] blanc 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

300 0.0000 0.0001 0.0001 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 

400 0.0000 0.0019 0.0004 0.0016 0.0002 0.0001 0.0004 

500 0.0000 0.0076 0.0003 0.0051 0.0009 0.0003 0.0000 



128 

 

Tab. IX Koncentrace propenu 

 
Propen [obj.%] 

teplota [°C] blanc 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

300 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 

400 0.0000 0.0011 0.0000 0.0010 0.0000 0.0000 0.0001 

500 0.0000 0.0016 0.0000 0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 

 

PŘÍLOHA IV Výsledky FTIR analýzy, odběry po testování pomocí dynamometru  

Tab. X Koncentrace CO2 

 
CO2 [obj.%] 

teplota [°C] 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 0.0372 0.0429 0.0390 0.0427 0.0384 0.0420 

300 0.0397 0.0453 0.0413 0.0612 0.0419 0.0462 

400 0.0456 0.0562 0.0544 0.0674 0.0637 0.0565 

500 0.1065 0.0646 0.0859 0.0984 0.2043 0.0750 
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Tab. XII Koncentrace CO 

 
CO [obj.%] 

teplota [°C] 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 0.00016 0.00010 0.00035 0.00043 0.00015 0.00020 

300 0.00087 0.00060 0.00188 0.00644 0.00110 0.00127 

400 0.00308 0.00478 0.00616 0.00916 0.00806 0.00448 

500 0.01447 0.00511 0.01596 0.01194 0.03705 0.01021 

Tab. XIII Koncentrace SO2 

 
SO2 [obj.%] 

teplota [°C] 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

300 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

400 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00106 0.00000 

500 0.00000 0.00000 0.00000 0.00037 0.00498 0.00010 

Tab. XIV Koncentrace amoniaku 

 
Amoniak [obj.%] 

teplota [°C] 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 0.00001 0.00004 0.00005 0.00000 0.00000 0.00012 

300 0.00014 0.00220 0.00042 0.00000 0.00001 0.00013 

400 0.00174 0.00809 0.00153 0.00007 0.00006 0.00025 

500 0.00000 0.00031 0.00045 0.00010 0.00000 0.00061 
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Tab. XV Koncentrace formaldehydu 

 
Formaldehyd [obj.%] 

teplota [°C] 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 0.00039 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00001 

300 0.00051 0.00000 0.00000 0.00004 0.00000 0.00000 

400 0.00087 0.00000 0.00003 0.00006 0.00003 0.00001 

500 0.00542 0.00002 0.00004 0.00025 0.00124 0.00003 

Tab. XVI Koncentrace acetaldehydu 

 
Acetaldehyd [obj.%] 

teplota [°C] 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 0.00000 0.00000 0.00001 0.00001 0.00003 0.00000 

300 0.00003 0.00000 0.00009 0.00014 0.00007 0.00008 

400 0.00012 0.00006 0.00015 0.00013 0.00022 0.00022 

500 0.00065 0.00008 0.00008 0.00029 0.00220 0.00031 

Tab. XVII Koncentrace methanu 

 
Methan [obj.%] 

teplota [°C] 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 0.00039 0.00045 0.00055 0.00041 0.00028 0.00047 

300 0.00051 0.00055 0.00077 0.00052 0.00030 0.00056 

400 0.00087 0.00169 0.00151 0.00088 0.00059 0.00089 

500 0.00542 0.00198 0.00253 0.00606 0.01419 0.00379 
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Tab. XVIII Koncentrace etenu 

 
Eten [obj.%] 

teplota [°C] 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

300 0.00001 0.00000 0.00001 0.00002 0.00000 0.00000 

400 0.00001 0.00000 0.00002 0.00009 0.00000 0.00000 

500 0.00052 0.00004 0.00005 0.00030 0.00000 0.00000 

Tab. XIX Koncentrace propenu 

 
Propen [obj.%] 

teplota [°C] 2495/13 2496/13 2497/13 879/13 251/13 1319/13 

200 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

300 0.00000 0.00000 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 

400 0.00004 0.00000 0.00012 0.00001 0.00015 0.00017 

500 0.00055 0.00002 0.00005 0.00018 0.00228 0.00027 
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PŘÍLOHA V Výsledky GC/FID/TCD, rozklad v trubkové peci 

Tab. XX 2495/13 

 

methan ethan ethen propan propen 
iso-

butan 

1,3-

butadie

n 

isobuten butan ethyn H2S H2 CO2 CO 

teplota 

[°C] 
[obj.%] 

200 <0,0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0,001 <0,001 0,022 <0,001 

300 <0,0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0,001 <0,001 0,0360 0,0100 

400 0.0049 0.0018 0.0025 0.0010 0.0013 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0007 <0.0005 <0,001 <0,001 1.5821 0.1404 

500 0,0200 0.0027 0.0104 0.0007 0.0022 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0003 <0.0005 <0,001 <0,001 1,8250 0,8250 

Tab. XXI 2496/13 

 methan ethan ethen propan propen iso-butan 1,3-butadien isobuten butan ethyn H2S H2 CO2 CO 

teplota [°C] [obj.%] 

200 <0,0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0,001 <0,001 0,036 <0,001 

300 <0,0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0,001 <0,001 0,192 0,008 

400 0,0010 <0.0005 0.0006 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0,001 <0,001 0,794 0,094 

500 0.0022 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0,001 <0,001 3.9240 0.0914 
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Tab. XXII 2497/13 

 methan ethan ethen propan propen iso-butan 1,3-butadien isobuten butan ethyn H2S H2 CO2 CO 

Teplota [°C] [obj.%] 

200 <0,0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0,001 <0,001 0,021 <0,001 

300 <0,0005 <0.0005 0.0005 <0.0005 0.0004 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0,001 <0,001 0,156 0,065 

400 0.0045 0.0014 0.0021 0.0008 0.0011 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0006 <0.0005 <0,001 <0,001 1.2674 0.1123 

500 0.0100 0.0016 0.007 0.0007 0.0021 <0.0005 <0.0005 0.0005 0.0013 <0.0005 <0,001 <0,001 1,035 0,410 

Tab. XXIII 879/13 

 methan ethan ethen propan propen iso-butan 1,3-butadien isobuten butan ethyn H2S H2 CO2 CO 

Teplota  [°C] [obj.%] 

200 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0.0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 0.038 <0,001 

300 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0.0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 0.031 0.007 

400 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0.0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 0.334 0.051 

500 0.0010 <0,0005 0.0014 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0.0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 1.044 0.182 
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Tab. XXIV 251/13 

 
methan ethan ethen propan propen 

iso-

butan 

1,3-

butadien 
isobuten butan ethyn H2S H2 CO2 CO 

Teplota  

[°C] 
[obj.%] 

200 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 0,014 <0,001 

300 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 0,031 <0,001 

400 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 0,267 0,074 

500 0,002 <0,0005 7,182 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 1,831 0,543 0,131 

Tab. XXV 1319/13 

 
methan ethan ethen propan propen 

iso-

butan 

1,3-

butadien 
isobuten butan ethyn H2S H2 CO2 CO 

Teplota  

[°C] 
[obj.%] 

200 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 0,007 <0,001 

300 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 0,026 0,018 

400 <0,0005 <0,0005 6,317 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 0,327 0,081 

500 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 0,086 0,015 
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PŘÍLOHA VI Výsledky GC/FID/TCD, odběry po testování pomocí dynamometru  

Tab. XXVI 2495/13 

 methan ethan ethen ethyn propan propen butan isobutan isobuten buta-1,3-dien H2 H2S CO CO2 

Teplota  [°C] [obj.%] 

200 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,001 0,0324 

300 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,001 0,0365 

400 0,0011 <0,0005 <0,0005 0,0014 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 0,0018 0,0305 

500 0,0024 0,0007 0,0009 0,0000 0,0014 0,0025 0,0000 <0,0005 <0,0005 0,0004 <0,001 <0,001 0,0139 0,1264 

Tab. XXVII 2496/13 

 

 methan ethan ethen ethyn propan propen butan isobutan isobuten buta-

1,3-dien 

H2 H2S CO CO2 

Teplota 

[°C] 
[obj.%] 

200 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,001 0,0222 

300 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,001 0,0344 

400 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,001 0,0933 

500 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 0,0030 0,0673 
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Tab. XXVIII 2497/13 

Tab. XXIX  methan ethan ethen ethyn propan propen butan isobutan isobuten buta-1,3-dien H2 H2S CO CO2 

Teplota [°C] [obj.%] 

200 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,001 0,0489 

300 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

400 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 0,0037 0,0757 

500 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 0,0105 0,1235 

Tab. XXX    879/13 

 methan ethan ethen ethyn propan propen butan isobutan isobuten buta-1,3-dien H2 H2S CO CO2 

Teplota [°C] [obj.%] 

200 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,001 0,0499 

300 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 0,0059 0,0699 

400 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 0,0099 0,0701 

500 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 0,0149 0,1005 
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Tab. XXXI        251/13 

Tab. XXXII  methan ethan ethen ethyn propan propen butan isobutan isobuten buta-1,3-dien H2 H2S CO CO2 

Teplota 

[°C] 
[obj.%] 

200 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,001 0,0499 

300 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,001 0,0455 

400 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 0,0079 0,0689 

500 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 0,0401 0,2489 

Tab. XXXIII 1319/13 

Tab. XXXIV  methan ethan ethen ethyn propan propen butan isobutan isobuten buta-1,3-dien H2 H2S CO CO2 

Teplota 

[°C] 
[obj.%] 

200 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,001 0,0516 

300 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,001 0,0667 

400 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0021 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,001 0,0475 

500 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0030 <0,0005 <0,001 <0,001 0,003 0,0620 

 

 


