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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, brzdová obložení, frikční proces, 

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 friction 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, brake linings, friction 

process, thermal decomposition of materials, gaseous emissions  



 

Seznam použitých zkratek: 

DTA-TG  diferenční termická analýza – termogravimetrická 

analýza  

FK frikční kompozit 

GC plynová chromatografie (z angl. Gas 

Chromatography) 

GC/FID/TCD  plynová chromatografie s plamenovým ionizačním 

detektorem (z angl. Flame Ionization Detection) a 

tepelně vodivostní detekcí (z angl. Thermal 

Conductivity Detection) 

ICP-AES atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným 

plazmatem (z angl. Inductively Coupled Plasma – 

Atomic Emission Spectrometry) 
IR  infračervená spektrometrie (z angl. Infrared) 

MS  hmotnostním spektrometrie (MS, z angl. Mass 

Spectrometry) 

NAO bezazbestová (non-asbestos organic materials)  

PFR fenolformaldehydová pryskyřice (z angl. phenol-

formaldehyde resin). 

Py-GC-MS  pyrolýzní plynová chromatografie s hmotnostní 

detekcí (z angl. pyrolysis-gas chromatograph-mass 

spectrometer) 

RM  Ramanova mikrospektroskopie 

SEM skenovací elektronové mikroskopie 

XRD  rentgenová difrakční analýza (z angl. X-ray 

Diffraction) 

XRFS  rentgenová fluorescenční spektrometrie (z angl. X-

Ray Fluorescence Spectrometry) 

TP trubková pec 
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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. [1], [2]. 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 [3]. Velký 

zájem je v poslední době kladen na výzkum otěrových částic. Práce, 

které se tímto tématem zabývají, jsou např. [4], [5], [6], [7], [8]. 

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 [9], [10]. 

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 [11]. 

Při brzdícím procesu nedochází jen úniku pevných částic do 

životního prostředí, ale i k emisi plynů. Nicméně tato problematika 

stále zůstává v pozadí výzkumných zájmu. 

Cíle práce 

Práce je zaměřena na charakterizaci brzdových obložení a 

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 

1. Úvod     



2 

 

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 je možné shrnout do následujících bodů: 

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. 

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 [12], 

[13]. 

FK 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 [10], 

[14], [15], [16]. Teplota brzdového obložení v automobilech 

dosahuje hodnot až okolo 700°C, ale maximální hodnoty mohou být 

2. Teoretická část  

2.1 Frikční kompozitní materiály  
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až okolo 1000°C na drobných nerovnostech povrchu a ve velmi 

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

FK můžeme rozdělit na několik typů:  

- Kompozity uhlík-uhlík: používané pro náročné aplikace 

(např. pro letadla či vojenskou techniku) 

- Kovové FK: používané tam, kde je třeba vysoká teplotní 

stabilita (např. vysokorychlostní vlaky, ale i motocykly či 

jízdní kola) 

- Kompozity na bázi organických pryskyřic: nejčastější typ 

pro běžné užití v automobilech [10], [15], [16]. 

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 [18]. 

Kompozity na bázi organických pryskyřic obsahují čtyři 

základní typy komponent. Pojivo, které váže složky tak, aby mohly 

plnit požadovanou funkci třecích materiálů. Používá se 

fenolformaldehydová pryskyřice v různých modifikacích či 

s přídavky epoxidové pryskyřice nebo prášky z kešu oříšků pro 

zlepšení jejích vlastností. Běžně je v kompozitu obsaženo 30 -

 40 hm. % pryskyřic. Jako výztuž materiálů se používají různé 

vláknité materiály rozdílného původu (organická, skleněná, 

minerální, aramidová, uhlíková, atd.). Další skupinou jsou plniva, 

která snižují konečnou cenu kompozitu. Plniva můžeme rozdělit na 

skupinu, která konečné vlastnosti FK příliš neovlivní (baryt, kalcit, 

magnetit, atd.) anebo skupinu, ve které složky zároveň slouží i jako 

tuhé lubrikanty (vermikulit). Poslední a velmi důležitou skupinou 

jsou modifikátory tření, ty mají za úkol dosáhnout optimálních 

třecích vlastností brzdového obložení. Můžeme je rozdělit na 

abrazivní a neabrazivní. Ke zvýšení frikčního koeficientu se 

používají velmi tvrdé abrazivní složky jako korund, zirkon a křemen. 

Dále se užívá chromit a karbid křemíku. Naopak ke snížení frikčního 

koeficientu a jeho stabilizaci se přidávají maziva (tuhé lubrikanty) 

jako grafit, koks a různé sulfidické minerály s vrstevnatou 
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strukturou: galenit, stibnit, chalkosin atd. Dále se užívají i přírodní 

disulfidy: chalkopyrit a pyrit. 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], [20], [21], [22]. 

Procesem tření se zabývá vědní disciplína zvaná tribologie [23]. 

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) [10]. 

Tribologický systém je velmi složitý a velmi proměnlivý a tak 

je stále ne zcela pochopen a prozkoumán [24]. Při brzdění dochází ke 

kontaktu brzdového obložení a kotouče. Ten je obvykle vyroben 

z perlitické šedé litiny s obsahem uhlíku okolo 4 hm. %. 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 [25]. 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 [19], [24], [25]. 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 [19].  

 

2.2 Frikční proces  
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Jsou to syntetické pryskyřice, které se vyrábějí kondenzací 

fenolu a vodných roztoků aldehydů (zejména formaldehydu ve formě 

30 – 50% roztoku). Podle toho, v jakém prostředí se reakce fenolu a 

aldehydu uskuteční, vzniká novolak nebo rezol (Obr. 1). 

 

Obr. 1. Příprava rezolu a novolaku z  fenolu a 

formaldehydu [21] 

Novolaky vznikají při molárním přebytku fenolu nad 

formaldehydem v poměru 1 : 0,5 mol až 0,9 mol a v kyselém 

prostředí. 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. 

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. [21], [20], 

[26], [27], [28]. 

Při tepelném namáhání fenolformaldehydové pryskyřice (dále 

PFR, angl. phenol-formaldehyde resin) dochází ke strukturním 

změnám a vývinu plynů. Jednotlivé fáze v inertní atmosféře dělíme 

podle teploty. V první fázi, při teplotě do 450°C, probíhá 

2.3 Fenolické pryskyřice a jejich tepelný 

rozklad 
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kondenzační reakce, uvolňuje se především voda. 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. 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 [29], [30], [31] a [32]. 

Obzvláště kritické je rozmezí teplot 500° – 560°C, při kterém se síť 

pryskyřice hroutí [30]. 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 [29], [30], [31] a [32]. 

Při degradaci na vzduchu začíná oxidace při nižších teplotách 

(300°C) než v inertní atmosféře. Byla detekována karbonylová 

skupina a to vedlo k závěru, že v PFR je nejzranitelnější místo 

methylenový můstek, kde dochází k první oxidaci [30], [32] Tato 

oxidace probíhá přes peroxidický prekurzor a vede ke vzniku 

benzofenonu [30]. 

Rozklad PFR vede k vytvoření produktů jako je fenol, 

methylové deriváty a malé množství aromatických uhlovodíků. 

Pomocí Py-GC-MS (pyrolýzní plynová chromatografie s hmotnostní 

detekcí) byly identifikovány i těkavé sloučeniny jako naftalen, 

methylnaftalen, bifenyl, dibenzofuran, fluoren, fenantren a antracen 

[33].  Ve studiích Hetpera a kol. [33] a Lytle a kol., [34] 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 
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750° a 980°C. Hlavním produktem 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 [34]. 

Existuje mnoho odborných prací, které se zabývají rozkladem 

fenolických pryskyřic [35]. 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. [30] 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 [30]. 

Dále bylo S. Ramoussem a kol.  [36] 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. 2) 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. 2. DTA a TG křivka pojivového systému [36] 

 

Obr. 3. TG křivka při tepelném namáhání „semi-

mettalic“ FK [36] 

Předešlý obrázek (Obr. 3) ukazuje reakce na TG křivce, které 

probíhaly ve FK s narůstající teplotou. 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 
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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 [36]. 

Na obrázku níže (Obr. 4) 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 [36]. 

 

Obr. 4. Kombinace DTA-TG křivek a MS frikčního 

kompozitu [36] 
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2.4 Vliv dopravy na životní  prostředí   

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. 

Ve velké míře jsou studovány spalovací procesy a 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, nyní je v platnosti Euro norma VI. 

Bylo vybráno šest vzorků komerčně dostupného brzdového 

obložení:  EBC Blackstuff Ultimax (evidenční číslo 2495/13), EBC 

Yellowstuff (evidenční číslo 2496/13), EBC Greenstuff (evidenční 

číslo 2497/13), Ferodo 4454 (evidenční číslo 879/13), Galfer 4595 

(evidenční číslo 251/13), Ferodo Premier (evidenční číslo 1319/13). 

Vzorky brzdového obložení byly nejprve charakterizovány 

pomocí chemické a strukturní analýzy. Dále bylo na těchto vzorcích 

brzdového obložení simulováno reálné brzdění pomocí brzdového 

dynamometru LINK M2800. 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. 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). 

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 

3. Experimentální část  

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Emission_standards
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_directive
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_directive
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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). 

FK jsou velmi složitými materiály, které běžně obsahují až 

20 komponent a ty mají velmi rozdílné mechanické i chemické 

vlastnosti. Vzhledem k této různorodosti je charakterizace 

konečného produktu FK velmi obtížná.  

Ve všech původních vzorcích FK byl stanoven obsah celkového 

uhlíku, který bývá majoritním prvkem. To bylo provedeno na 

principu 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 nedisperzního infračerveného detektoru. Poté 

dochází k softwarovému přepočtení z CO 2  na množství celkového 

uhlíku [37], [38]. Dále byla charakterizace provedena pomocí 

rentgenové fluorescenční spektrometrie (XRFS), skenovací 

elektronové mikroskopie (SEM), atomové emisní spektrometrie 

s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES), rentgenové difrakční 

analýzy (XRD), Ramanovy mikrospektroskopie (RM). 

Seznam použitých přístrojů: 

- Analyzátor HT 1300 Solids module, Multi N/C 3100 

(Analytik Jena AG) 

- SPECTRO XEPOS (Spectro Analytical Instruments) 

- PHILIPS XL 30 s rentgenovým spektrometrem EDAX 

- POLARON SC 7640 Sputter Coater 

- Spectro Ciros Vision (Spectro Analytical Instruments) 

- Bruker D8 (Bruker AXS) 

- Smart Raman  Microscopy Systém XploRA™ (HORIBA 

Jobin Yvon) 

3.1 Charakterizace frikčních kompozitů  
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3.2 Složení FK 

Většina prvků u vzorků FK byla stanovena pomocí XRFS. 

Stanovení kovových složek bylo provedeno 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.  

V následující tabulce (Tab. 1) je uvedeno prvkové složení 

jednotlivých vzorků brzdového obložení. Ve vzorcích, kde byl dle 

XRD identifikován baryt (BaSO4) a/nebo stibnit (Sb2S3) viz. Tab. 2, 

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. 
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Tab. 1 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 15.04 15.65 17.45 7,95 2.18 3.18 

Al XRFS 2.34 1.44 2.66 4,69 3.64 1.23 

Si XRFS 5.91 3.29 7.02 5,53 1.46 5.10 

P XRFS 0.20 0.14 0.24 0,03 0.00 0.03 

S XRFS 0.51 3.88 0.32 4,56 4.54 5.91 

S (sulfidická)  < 0.001 1.15 < 0.001 0.00 2.01 1.24 

S (síranová)  < 0.001 0.91 0.28 0,27 0.54 1.36 

K XRFS 1.43 1.09 1.84 0,32 0.03 0.27 

Ca XRFS 3.10 2.67 3.79 1,26 2.91 1.81 

Ti XRFS 3.31 3.16 4.54 0,31 0.32 1.00 

Cr XRFS 0.02 0.00 0.02 0,81 1.58 0.02 

Mn XRFS 0.07 0.00 0.10 0,05 0.10 0.11 

Fe ICP 1.70 0.32 2.18 9,73 14.77 21.65 

Ni XRFS 0.01 0.00 0.01 0,01 0.01 0.01 

Cu ICP 0.15 19.68 0.55 10,42 12.28 6.60 

Zn ICP 0.12 0.04 0.17 4,78 4.44 2.32 

As XRFS 0.00 0.01 0.00 0,00 0.01 0.00 

Sr XRFS 0.01 0.06 0.02 0,06 0.03 0.10 

Zr XRFS 0.10 0.61 0.08 2,04 0.05 0.30 

Mo XRFS 0.00 0.00 0.00 0,56 0.02 0.03 

Cd XRFS 0.00 0.01 0.00 0,00 0.01 0.01 

Sn ICP 0.01 0.01 0.00 2,20 0.01 0.30 

Sb XRFS 0.01 4.07 0.04 0,02 7.10 4.36 

Ba XRFS 0.08 5.92 1.83 2,06 2.00 8.83 

Pb ICP 0.00 0.00 0.01 0,01 0.03 1.44 

C IR 43 16 29 23 31 21 

 

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. 

Následují tabulka (Tab. 2) souhrnně znázorňuje, které fáze byly ve 

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

velmi výrazná difrakční linie grafitu.  

Pomocí RM 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 a 

to ve vzorcích 2495/13, 2496/13 a 2497/13.  
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Tab. 2 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 - - - 

 

Ve vzorku 2497/13 vzhledem k nízké koncentraci nebyl baryt 

identifikován pomocí XRD, ale pomocí SEM byla jeho přítomnost 

potvrzena. Pomocí této metody byla dále ve vzorku 879/13 nalezena 

minoritní fáze molybdenitu. 

Pro analýzu plynných zplodin byly vybrány metody plynové 

chromatografie (GC) a infračervená spektrometrie s Fourierovou 

transformací (FTIR). Vzorky odebrané do vaků byly analyzovány 

pomocí GC/FID/TCD (plynová chromatografie s plamenovým 

ionizačním detektorem a tepelně vodivostním detektorem), (Agilent 

Technologies  6890N) a FTIR (ANTARIS firmy Thermo Scientific s 

plynovou kyvetou o optické dráze 10 m). Vzorky, které byly 

sorbovány pomocí aktivního uhlí, musely být nejprve extrahovány 

sirouhlíkem a takto připravený extrakt byl analyzován pomocí 

GC/FID (Agilent Technologies  6890N). 

3.3 Odběry plynných emisí  
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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. Označeny budou jako vzorek A a B. Vzorek A 

je napilovaný prach z brzdové destičky, vzorek B jsou brzdové 

destičky jiného výrobce, než vzorek A.  

Do trubkové pece o celkovém objemu 1,1 dm
3
 byl vzorek 

vkládán na keramické lodičce, jeho navážka se pohybovala okolo 

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 

pokaždé vyžadovalo o něco vyšší nastavení teploty na regulátoru 

pece. Bylo zjištěno, že navyšování teploty o jeden krok, tedy 100°C, 

je potřeba dělat pozvolně. Čas náběhu, který byl dostačující, byl 

15 min.  

Dále byla zjišťována nejvhodnější rychlost odběru, která je na 

čerpadle nastavitelná v rozmezí od 0,001 dm
3
/min až po 5 dm

3
/min. 

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. 

Nejvyšších koncentrací sledovaných plynů bylo dosaženo při 

rychlosti odběru 1 dm
3
/min. 

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. Výsledky 

ovšem ukázaly, že množství vzorku na takovéto teplotní zatěžování 

bylo příliš malé a většina plynů unikla dříve, než byly odebrány 

vzorky při vyšších teplotách. Pro další testování bylo tedy nezbytné 

použít pro každou teplotu novou navážku daného vzorku. 

3.3.1 Optimalizace odběru plynných emisí po 

tepelném rozkladu v  trubkové peci  
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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. 

První navážka vzorku A byla vložena do vytemperované pece na 

teplotu 300°C. Ihned po vložení se začal odebírat vzorek plynů 

rychlostí průtoku 1 dm
3
/min, odebrány byly 3 dm

3
 a odběr tedy trval 

3 min. Byl vyměněn vak a následoval na téže navážce další odběr. 

Odebrány byly opět 3 dm
3
. Během prvních šesti minut nebyly 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  

byla 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. 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. Před posledním odběrem byla pec opět profouknuta cca 

10 dm
3
 vzduchu. Vzorek byl tentokrát při teplotě 400°C udržován 

30 min. a poté byly odebrány opět 3 dm
3
 plynu. Nejvyšších 

koncentrací uhlovodíků 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. 

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 

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 
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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. 

Na dynamometru byl zvolen tlak brzdění 10 bar, tj. 1 MPa a 

simulovaná rychlost byla 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. 

Vzorek označený jako B byl použit k optimalizaci odběru 

plynných emisí při brzdění pomocí dynamometru. Po prvních 

odběrech nebyly pomocí FTIR analýzy detekovány žádné plynné 

emise. To bylo zřejmě způsobeno příliš velkým objemem komory 

dynamometru, ve které se emise hodně naředily. Proto byla po těchto 

odběrech objednána výroba krytu, který zmenšil prostor, kde se 

plynné produkty uvolňují, na objem cca 100 dm
3
. Z krytu vede od 

brzdového obložení měděná trubice, která má před čerpadlem 

nasazenou hlavici s filtrem ze skleněných vláken (typ Z4, průměr 

47 mm, Papírna Perštejn s.r.o. Keseg & Rathouský) pro zachycení 

3.3.2 Optimalizace odběru plynných emisí po 

testování na dynamometru 
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suspendovaných částic. Přes čerpadlo byly plyny jímány do vaku 

nebo přefoukávány přes sorpční trubičku. 

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.  Nižší teplota však pro výběr nebyla vhodná vzhledem 

k nízkým emisím. Veškeré chlazení dynamometru bylo vypnuto.  

Testoval se způsob odběru 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. 

V tomto případě by bylo problematické porovnávání koncentrací, 

protože každé obložení se jinou rychlostí zahřívá/ochlazuje, takže 

pro získání potřebného množství plynného vzorku by byl na každém 

FK jiný počet zabrzdění. A také rychlost náběhu čerpadla má jistou 

prodlevu a je problematické dosáhnout vyšších rychlostí vzhledem 

ke krátkému intervalu brzdění. Tento způsob odběru nebyl ani dle 

získaných výsledků vhodný. Pouze se lehce navýšila koncentrace 

CO a CO2. 

Druhým způsobem odběru bylo několikanásobné zabrzdění na 

požadovanou teplotu a teprve poté byl najednou potřebný objem 

z prostoru krytu odsát do vaku. 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. Zkoušené rychlosti odběru byly 

opět: 1, 3, a 5 dm
3
/min. 

Nejlepší výsledky, tedy vyšší koncentrace, byly získány pomocí 

jednorázového odběru po několika zabrzdění. Odběry označené jako 

číslo 1, 2 a 3 (v Tab. 3) byly po pěti zabrzdění na teplotu 500°C při 
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různých rychlostech odběru. Poté byly provedeny další tři odběry při 

teplotě 500°C vždy po 10 zabrzdění s různou rychlostí odběru. U 

odběru č. 4 to byl 1 dm
3
/min., u odběru č. 5 to byly 3 dm

3
/min. a 

odběr č. 6 byl proveden rychlostí 5 dm
3
/min. 

Následující tabulka (Tab. 3) 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). 

Tab. 3 Koncentrace vybraných složek při 

testování odběru vzorků plynu z dynamometru 

Odběr č. 
slepý 

vz. 
1 2 3 4 5 6 

počet 

zabrzdění 
 5 5 5 10 10 10 

rychlost 

odběru 

[dm3/min] 

5 1 3 5 1 3 5 

 
Koncentrace [µl/l] 

CO2 417.7 650.6 814.8 674.8 671 779.6 958.7 

methan 3.8 4.4 5.8 7.2 5.6 6 8.4 

formaldehyd 0.0 0.2 0 0 1 0 0.4 

acetaldehyd 0.0 0.3 0.4 0.4 1.4 0.4 1.4 

CO 0.3 39.4 84.8 47.7 53.3 85.7 126 

 

Jak je patrné z této tabulky (Tab. 3), nejvyšších koncentrací 

vybraných plynů bylo dosaženo u odběru číslo 6. 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. 

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 požadované teploty, zapnulo se čerpadlo, které 
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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
. 

Odběry provedené do vaků 

CO2  se začal ze vzorků uvolňovat v obou případech odběrů od 

teploty 400°C. Při teplotě 500°C je potom nárůst velmi výrazný při 

rozkladu v trubkové peci (dále už jen TP). Nejvyšší koncentrace byly 

zjištěny ve vzorku 2495/13, který obsahuje také ze všech vzorků 

nejvyšší množství uhlíku a to 43 hm. %. Zjištěná koncentrace po 

rozkladu tohoto vzorku při teplotě 500°C byla 2,4 obj. %.  Nejvíce 

CO2 se uvolnilo ze vzorků, kde byl pomocí RM identifikován 

Kevlar. Dle [39] je teplota rozkladu Kevlaru v rozmezí 427 - 482°C 

v závislosti na rychlosti ohřevu. Zjištěné koncentrace po odběru při 

testech na dynamometru jsou o řád nižší. Maximální koncentrace 

byla ale zjištěna ve vzorku 251/13. 

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. Při 

maximální teplotě a rozkladu v TP nejvyšších koncentrace byly 

zjištěny ve vzorcích, které obsahují nejmenší množství kovů a to ve 

vzorcích 2495/13 a 2497/13, naopak při odběrech z dynamometru 

3.4 Výsledky a diskuze  
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maximální hodnota byla zjištěna jako v případě CO2 u vzorku 

251/13. 

Oxid siřičitý se uvolňoval z více vzorků při rozkladu z pece než 

při testování na dynamometru. Jediné výraznější emise při testování 

brzdění jsou zřejmé ve vzorku 251/13. Maximální hodnota byla 

dosažena v obou případech odběru až při teplotě 500°C a zjištěna 

byla na stejném vzorku 251/13, v případě rozkladu v peci je 

koncentrace o jeden řád vyšší a to 0,03 obj. %. 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.  

Při rozkladu v TP se oxid siřičitý začíná uvolňovat při 300°C ve 

vzorcích  251/13 a 1319/13. 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 (Sb2S3), (viz. Tab. 2). Transformací 

stibnitu na třecí ploše se zabýval Matějka a kol. [40], chemické 

rovnice popisující tvorbu oxidů jsou následující: 

2Sb2S3 + 9O2 = 2Sb2O3 + 6SO2 (1)  

Sb2S3 + 5O2 = Sb2O4 + 3SO2 (2)  

 V disertační práci [41], 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 

teploty 300°C. Při zahřátí pece na 400°C již nebyl stibnit 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 

(0,03 obj. %) 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 
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identifikovat jiný sulfidický minerál. Z prvkové analýzy vyplývá 

(Tab. 1), že je koncentrace molybdenu velmi nízká, takže molybdenit 

(MoS2) nemohl být pomocí XRD identifikován. Ovšem nalezen byl 

pomocí SEM. K rozkladu molybdenitu dochází při vyšších teplotách 

než u stibnitu. Dle práce [41] dojde k jeho rozkladu až při teplotě 

500°C. Což odpovídá navýšení ve zmiňovaném vzorku až při této 

nejvyšší teplotě. 

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 [41] 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. 2). 

Na rozdíl od vzorku 251/13, kde došlo k navýšení zjištěné 

koncentrace sledovaného plynu. Podle výše zmíněné práce totiž 

veškerá měď (zjištěno pomocí XRD) 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.  

Amoniak se začíná ze vzorků uvolňovat za nižších teplot 

v případě rozkladu v peci. Ale překvapivě maximální koncentrace 

byla stanovena po odběrech z dynamometru ve vzorku 2496/13 při 

teplotě 400°C (0,008 obj. %), 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. Uvolňování 

amoniaku souvisí s typem použité pryskyřice (viz. kap. 2.3).  

Dále byly stanoveny ve vzorcích organické látky: formaldehyd, 

acetaldehyd, metan, eten a propen. Koncentrace formaldehydu, který 

se uvolňuje z různých vzorků při rozdílných teplotách, jsou velmi 

nízké. O řád vyšší hodnoty byly zjištěny po rozkladu v TP v případě 

acetaldehydu a byl zjištěn převážně ve vzorcích, kde se neuvolňoval 

formaldehyd.  
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Při rozkladu vzorků v TP byl uvolněn metan, eten a propen 

v malém množství již od 300°C, při vyšších teplotách je nárůst 

výraznější. Tyto uhlovodíky byly uvolněny převážně ze vzorků 

2495/13 a 2497/13. Jedná se o vzorky, které neobsahují téměř žádné 

kovy a naopak mají vysokou koncentraci uhlíku. Metan a eten se po 

rozkladu v malé míře uvolnil ze zbývajících vzorků až při teplotě 

500°C, propen v nich nebyl analyzován. 

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 

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 (kapitola 2.2) 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. Neméně 

významným faktorem je také objem, ze kterého dochází k odběru 

emisí. I po zmenšení pomocí krytu je komora dynamometru 100x 

větší, než je objem trubkové pece. 

Všechny vzorky plynných emisí byly analyzovány také 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.  

Většina hodnot je pod mezí stanovitelnosti kromě CO2 a CO.  

Nejvíce organických sloučenin se uvolnilo ze vzorků 2495/13 a 

2497/3 a také v těchto vzorcích 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. V obou vzorcích byla 

stanovena nižší koncentrace metanu ve srovnání s analýzou FTIR, 
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eten a propen mají stanovené koncentrace pomocí dvou metod 

blízké.  

Odběry provedené pomocí sorpčních trubiček 

Při tepelném namáhání práškových vzorků v TP i při testování 

na dynamometru byla provedena sorpce pomocí sorpčních trubiček. 

Z něj byla po extrakci sirouhlíkem stanovena koncentrace benzenu, 

toluenu, m-xylenu, o- xylenu. Mez stanovitelnosti pro benzen a 

toluen je 0,5 µg/trubičku pro xyleny je to 0,1 µg/trubičku. 

Při rozkladu v TP se benzen z většiny vzorků začal uvolňovat 

již při teplotě 300°C. S rostoucí teplotou jeho koncentrace ve všech 

vzorcích narůstala. Maxima bylo dosaženo při teplotě 500°C u 

vzorků 2495/13 (237 µg/trubičku) a 2497/13 (258 µg/trubičku) 

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. To může být způsobeno tím, že skutečná 

teplota může být na 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 analyzován. 

Toluen se na rozdíl od benzenu začal uvolňovat při rozkladu 

brzdového obložení v trubkové peci již při teplotě 200°C. Krom 

vzorku 1319/13, kde byl kvantifikován až od teploty 400°C. 

Nejvyšší koncentrace toluenu byly při teplotách 400 a 500°C opět 

zjištěny ve vzorcích 2495/13 (400°C: 76 µg/trubičku, 500°C: 

201 µg/trubičku) a 2497/13 (400°C: 83 µg/trubičku, 500°C: 

205 µg/trubičku). 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 (3,6 µg/trubičku). 

Koncentrace výrazněji vzrostly při teplotě 400°C. Maximum 12,6 

µg/trubičku bylo znovu zjištěno ve vzorku 2495/13. Při teplotě 

500°C došlo ve vzorcích 2496/13 a 2497/13 k mírnému poklesu 

koncentrace toluenu, v ostatních vzorcích došlo k nárůstu. Navýšení 



25 

 

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. 

Nejnižší koncentrace m-xylenu byly stanoveny ve vzorku 

1319/13, ve kterém se začal uvolňovat při tepelném rozkladu v TP až 

od teploty 400°C. Maximální zjištěná koncentrace je opět ve 

vzorcích 2495/13 (62 µg/trubičku) a 2497/13 (67 µg/trubičku) při 

teplotě 500°C. Stanovené koncentrace po testování na dynamometru 

jsou opět mnohem nižší, např. ve vzorku 2495/13, kde bylo dosaženo 

při všech teplotách maximálních hodnot, při teplotě 500°C bylo 

zjištěno 9,2 µg/trubičku.  

O-xylen po rozkladu v TP velmi výrazně rostl s teplotou ve 

vzorcích 2495/13 a 2497/13, při teplotě 500°C byla v obou vzorcích 

zjištěna koncentrace téměř 170 µg/trubičku. Koncentrace 

stanoveného o-xylenu po testování brzdových destiček na 

dynamometru jsou ve většině případů pod mezí stanovitelnosti i při 

nejvyšších teplotách. Výjimkou je zase vzorek 2495/13, kde je 

postupný nárůst koncentrací již od teploty 200°C (0,3 µg/trubičku) 

až po 500°C (3,4 µg/trubičku). 

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 

4. Závěr  
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procesu mezi brzdovým obložením a brzdovým kotoučem a vlivem 

složení kompozitu na produkci plynů.  

Bylo testováno 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 ovlivněného 

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 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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